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Mihai Eminescu, aidoma ori-
cărui om de pe lumea aceasta, a trăit 
într-o perioadă de timp determinată 
și a exprimat, în general, ideile epocii 
sale. Unele dintre aceste idei au valoa-
re perenă, trec peste locuri, oameni și 
ani, iar altele sunt strict ancorate în pre-
zentul trăit de marele creator. Nu există 
scriitor, artist sau chiar om de știință 
care să fi exprimat numai adevăruri, 
numai sentințe, numai afirmații general 
valabile și acceptate. Oamenii de geniu 
însă – între care se plasează fără nicio 
îndoială și Eminescu – au privilegiul 
de a fi lăsat opere durabile, așezate sub 
semnul eternității, modele de receptat 
și de neimitat, surprinzătoare, unice. 

Elogiatorii lui Eminescu au fost 
și sunt foarte numeroși, iar elogiile au 
îmbrăcat de-a lungul timpului forme 
variate, de la analize detaliate, realiste 
și pertinente până la discursuri ditiram-
bice si encomiastice și la formule sa-
crosancte, exprimate într-un limbaj de 
lemn, în expresii stereotipe, lipsite de 
conținut. Același lucru se poate spune 
și despre detractori, unii existenți încă 
din timpul vieții poetului, oameni de 
diferite calibre, de la Alexandru Mace-
donski până la Anghel Demetriescu și 
Alexandru Grama, de la Lucian Boia 
până la Horia Roman Patapievici. Emi-
nescu a fost ponegrit, la modul josnic 
adesea, deopotrivă de critici și de adu-
latori, voit sau întâmplător, atunci când 
aceștia au vorbit și vorbesc despre ope-
ra sa fără a o cunoaște, fără a-i pătrun-
de sensurile, fără a avea habar despre 
modul cum se face analiza unei creații 
și, mai ales, fără a plasa viața și opera 
lui Eminescu în contextul timpului și 
spațiului. De exemplu, a vorbi despre 
Eminescu numai în contextul gustului 
estetic și al exigențelor criticii și teo-
riei literare de la începutul secolului al 
XXI-lea este ca și cum l-ai judeca pe 
Arhimede după grila cunoscătorilor de 
IT, după modele cibernetice sau după 
teoria expansiunii universului! 

 

Între brâncușiologii afirmați pe deplin în ultimul 
deceniu, a cărui vocație distinctă vine să „restaureze” 
întrucâtva viața și opera lui Constantin Brâncuși, 

corectând unele exagerări, preluări eronate, mărturii recuza-
bile ori scăpări regretabile, numele lui PAUL REZEANU (n. 
19 noiembrie 1937, Breaza-Prahova), se recomandă de la sine. 
Istoricul  și criticul de artă craiovean (oltenizat prin căsătorie), 
laureat al Academiei Române pentru monografia „Constantin 
Lecca” (2007), și-a dedicat  întreaga viață cercetării științifice. 
A lucrat mai întâi la Sectorul de Istorie a Artei al Academiei Ro-
mâne, Filiala Craiova, și, de la 15 octombrie 1970, muzeograf 
și director al Muzeului de Artă din Craiova vreme de 34 de ani, 
onorând apoi o carieră universitară de două decenii la catedra 
de Istoria Artelor (Facultatea de Teologie) și decernându-i-se, 
în fine, titlul de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova 
(2012). Este membru al Comitetului Internațional al Muzeelor 
(ICOM – UNESCO), având la activ călătorii de studiu în toate țările Europei, 
în USA și câteva țări din Africa și Asia.

Nominalizat în câteva rânduri pentru critică de artă de Uniunea Artiștilor 
Plastici din România, Paul Rezeanu este autorul a peste 1000 de articole (peste 

120 publicate în reviste de specialitate), editând nu mai puțin 
de 32 de cărți de istorie și istoria artei, în special monografii 
referitoare  la fenomene culturale din Oltenia. Se adaugă la 
acestea cele 40 de Caiete de expoziții, rod al unei performanțe 
manageriale recunoscute, prin găzduirea la Craiova a unor mari 
expoziții din Franța, USA, RFG, Italia, Marea Britanie, Spa-
nia ș.a. Sunt de amintit aici nu numai celebrele „seri muzeale” 
(din 1978-1990, „Prin marile orașe și muzee ale lumii”), dar și 
expozițiile dedicate tuturor clasicilor artei românești, celor mai 
importanți pictori și sculptori contemporani, cu precădere ale 
unor artiști plastici originari din Oltenia.

Autorul cunoscutei Istorii a artelor plastice din Oltenia 
– 1800-2000, în mai multe ediții,  nu putea să nu se opreas-
că și asupra lui Constantin Brâncuși, descoperit „în urmă cu 
aproape cinci decenii”, când lucra, alături de V. G. Paleolog, la 
Filiala Craiova a Academiei Române, cunoscându-i, în diferite 

împrejurări, pe marii „brâncușiologi” ai vremii (Petru Comarnescu, Petre 
Pandrea, Radu Ionescu, Barbu Brezianu, Ștefan Georgescu-Gorjan, Mircea 
Deac, Constantin Antonovici ș.a.). 

EMINESCU ŞI STRĂINII -
o reconsiderare

PAUL REZEANU:

„BRÂNCUȘI. Tatăl nostru”
(Ed. Autograf, Craiova, 2012,708 p.)

ANTOLOGIA DE POEZIE ROMÂNĂ 
CONTEMPORANĂ, vol. II
(TipoMoldova, 2014, 1692 p.)

Recent, la Edi-
tura TipoMoldova din 
Iași a văzut lumina ti-
parului voumul al II-lea 
din ANTOLOGIA DE 
POEZIE ROMÂNĂ 
CONTEMPORANĂ, 
ediție în limbile româ-
nă, franceză, engleză și 
germană. Realizată în 
colaborare cu Centrul 
de Traduceri „Univer-
sum” din  Iași (www.
traduceri-text.ro), lucra-
rea apare în colecția de 
„Poezie contemporană 
OPERA OMNIA” (Pro-
iect editorial: Roxana Alexandra Cos-
tinescu, redactor: Aurel Ștefanachi, 
coordonator serie: Valeriu Stancu, 
prepress, coperta & tehnoredactare: 
Andrei Ștefanachi).

În avant-propos-ul O panora-
mă a poeziei române de azi, ce repune 
în discuție celebrul lamento hölder-
linian («la ce bun poeții în vremuri 
sărace?»),  semnat de Valeriu Stancu 
și redactat în limbile menționate, se 
precizează: „Spațiul tipografic acordat 
întâiului tom ne-a obligat să renunțăm 

la multe din numele 
care conturează litera-
tura română de astăzi și 
îi dau o inconfundabilă 
culoare. Când întreaga 
serie va vedea lumina 
tiparului, colecția și 
antologia ei vor avea, 
probabil, pretenția 
exhaustivității. Deo-
camdată însă ne-am 
mulțumit să publicăm 
autorii care și-au găsit 
timp să răspundă de-
mersului nostru, ofe-
rind redacției textele 
în intervalul de timp 

impus de rigorile unei continuități ce 
caracterizează colecția.”

Sunt antologați 94 de poeți ro-
mâni de azi, cu câte 5 texte, având în 
paralel retroversiunile în franceză, en-
gleză, germană. Prezentarea autorilor se 
face după: fotografia ce a apărut pe co-
perta cărții de poezie de la «TipoMol-
dova», data și locul nașterii, debutul 
publicistic, debutul editorial, lista lucră-
rilor publicate, antologii și dicționare, 
premii/ distincții literare, afilieri.

Eveniment editorial

�Continuare în pag. 2

Zenovie CÂRLUGEA

Acad. Ioan-Aurel POP
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Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

Iată câteva nume de poeți din masiva lucrare, ireproșabilă ca ținută 
științifică și condiție tehnică: Ion Andreiță, Corneliu Antoniu, Mihai 
Apostu, George Astaloș, Corin Bianu, Leo Bordeianu, Ioan Borșa, Mircea 
Bostan, Emil Brumaru, Radu Cange, ZENOVIE CÂRLUGEA (18 pag.), 
Doina Cetea, Anatol Ciocanu, Nicolae Crepcia, Vasile Dâncu, GEORGE 
DRĂGHESCU (15 pag.), Aurel Dumitrașcu, Ioan Evu, Mariana Filimon, 
Ilie Gorjan, GHEORGHE GRIGURCU (18 pag.), Adalbert Gyuris, 
Solo Har, Ioan Lascu, Nicolae Grigore Mărășanu, Gheorghe Mocuța, Ion 
Murgeanu, Ioan Matiuț, Ion Munteanu, Lucia Olaru Nenati, Aurel Pantea, 
Mariana Pândaru, Coriolan Păunescu, Mihai Posada, Tatiana Rădulescu, 
Theodor Răpan, Aurel Rău, Felix Sima, Ion Stanciu, Pasionaria Stoicescu, 
Vladimir Udrescu, Victor Gh. Stan, Sterian Vicol, Baki Ymeri,Ilie Tudor 
Zegrea și mulți alții.

  După cum se vede, antologia inserează – dincolo de criterii 
generaționiste, ceea ce este un lucru corect – poeți români afirmați, mem-
bri ai Uniunii Scriitorilor din România, unii cu o fațetă mai vizibilă, alții 
cu o mai discretă prezență în spațiul publicistic, toți însă având propria lor 
formulă și o cât mai hașurată diferență specifică a discursului poetic.

 În privința traducerii textelor, în primul rând sunt chemați poeții 
în chestiune să se pronunțe, ei fiind plăsmuitorii întregii figurații stilistice 
și conotațiilor speciale puse în evidență de textele lor. Sub acest aspect, în 
ce mă privește «direct și nemijlocit», consider traducerile foarte apropi-
ate de original, intrând în rezonanță cu spiritul poetului tradus, un fel de 
traduceri empatico-consonante, pentru care îi felicităm pe experimentații 
colaboratori de la Centrul de Traduceri «Universum», deloc stas-iști, ci 
profesioniști de înaltă clasă.

Serafim BUNEA

ANTOLOGIA DE POEZIE ROMÂNĂ 
CONTEMPORANĂ

Despre evenimentele din decembrie ´89 s-au scris multe poeme în-
crâncenate, ţipete sfâşietoare situate uneori, în afara limitei esteticului. Vic-
toria Milescu priveşte momentele cu ataşament sufletesc total pentru eroii 
care ne-au adus libertatea, şi cu dispreţ pentru cei care au organizat crima, 
probabil pentru cucerirea puterii şi impresionarea Occidentului. Intenţiile 
autoarei sunt exprimate clar în versurile care constituie cuvântul înainte al 
cărţii: „În decembrie ´89 s-a jucat o piesă/ purtând numele unei abstarcţiuni 
-/ Libertatea!/ Un spectacol cu o unică reprezentaţie/ în care au murit, deo-
potrivă,/ şi actori şi spectatori./ Cel aplaudat la scenă deschisă a fost/ sângele 
nevinovat./ Regizorul a rămas în umbră.” (În decembrie ́ 89 s-a jucat o piesă)

Privind acum cu detaşare întâmplările, şi cu adecvată transfigurare es-
tetică, autoarea îşi dă seama că, în fond, am avut parte de un uriaş spectacol, 
în care cei nevinovaţi au fost sacrificaţi: „Mergeau câte doi, câte trei/ la con-
cursul de dans/ al morţii/ erau fericiţi, convinşi că/ vor regenera eternitatea/ 
(...)/ I-am văzut în Marea finală/ înveliţi în Calea lactee/ cu o crizantemă albă 
pe gură/ şi un sâmbure de cireş în/ frunte...” (Bun venit, decembrie!)

Majoritatea poeziilor sunt dedicate acestei idei, a circului paralizant 
prin care ni se ascundea şi continuă să ni se ascundă, adevărul. Revolta a 

VICTORIA MILESCU:

Bun venit, Decembrie!
fost însă imperios necesară, poporul ne mai putând suporta lipsa libertăţii: „con-
tractasem o maladie necunoscută/ de aceea, medicii/ au încuiat porţile spitalelor/ 
să răspândim/ euforia noii boli.../ (...)/ Şcolarii duc atent acasă/ rubinul/ strălucitor 
al rănii/ apoi se reântorc/ cu lumânări şi candele aprinse/ şi cântece pe trerptele cu 
paranimfe:/ Aici ODA BUCURIEI/ transmitem ultimele jertfe... ” (Inima parabo-
lică a oraşului)

În viziunea autoarei, sacrificiul tinerilor este comparabil cu cel cristic: „tu 
eşti mielul sacrificat, cum spun ei/ Corabia e beată/ şi nu avem comandant!” (Cri-
ma televizată)

Ce s-a întâmplat după aceea, ştim cu toţii. În locul unei vieţi decente s-a 
instaurat haosul economic, harababura în toate domeniile, în detrimentul revoluţi-
onarilor, în special a tinerilor care nu gasăsc locuri de muncă în ţară, fiind nevoiţi 
să îşi caute de lucru prin străinătate: „Au încuiat Palatul de cristal/ Şi au inaugurat 
Labyrinth-ul!” (Aripi pentru îngeri) Rătăcim într-o continuă tranziţie menţinută de 
cei aflaţi la putere şi care se îmbogăţesc pe seama oamenilor cinstiţi. Poeta deplân-
ge spiritul nostru tolerant, mioritic:   „devoră ce ţi se serveşte despre/ boala noastră 
esenţială, mioritică.” /Cu toţi afinţii în dreptul inimii); ar trebui să nu mai  permi-
tem să fim călcaţi în picioare: „oare actualul guvern de tranziţie spre/ antimaterie/ 
ştie/ că şi noi avem replici memorabile?” (Şi, totuşi, trebuie un scandal)

Valorile morale au fost răsturnate, hoţia a devenit virtute, ţara a fost transfor-
mată în piaţa de desfacere a Uniunii Europene, patriotismul e considerat penibil, 
justiţia aservită puterii: „Criminalul e achitat/ Martorul e condamnatpe viaţă” (La 
turaţia maximă)

Am ajuns să supravieţuim fără ţintă: „în piaţa amenajată pentru a juca base-
ball/ cu cranii/ de om/ scriu cu o lacrimă pe coapsele arcului voltaic/ EEEEEEXIST/ 
spre disperarea predicatorilor cu detentă/ din cuşca sufleorului” („Ut pictura poesis”)

În perioada postdecembristă, poetul marginalizat îşi strigă zadarnic revolta: 
„Poetul e în greva foamei/ în agoră se face comerţ/ cu sângele purificaţilor/ mon-
ştrii aclamă/ monştrii vechi şi noi/ (...)/ În punctul zero/ poezia/ explodează/ Iată ce 
mai rămâne” (Iată ce mai rămâne)

Volumul Bun venit, Decembrie! reprezintă ieşirea în Agora a poetei. Poe-
mele constituie, în ansamblul lor, un semnal de alarmă. Cei care ar putea schimba 
lucrurile în bine nu-l vor auzi.  

Rămân tristeţea imensă şi tăcerea totală.
                                                                                  G. LUCIAN 
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EMINESCU ŞI STRĂINII...
În acest sens, revenim asupra judecăților rela-

tiv recente, legate de naționalism, xenofobie, rasism 
și antisemitism, puse în raport cu gândirea emines-
ciană, cu poezia sa și, mai ales, cu publicistica sa. 
Naționalismul a fost definit în secolul al XX-lea drept 
o ideologie care susține o națiune prin câteva elemen-
te de identificare comună valabile pentru un grup de 
oameni. Ulterior, spre vremurile noastre, termenul 
a dobândit contații negative. Xenofobia a însemnat 
inițial frica față străini și de necunoscut și, abia din 
secolul al XX-lea, s-a definit prioritar ca ură față de 
străini, față de popoare și națiuni străine. Rasismul 
este considerat de unii o formă a xenofobiei, când de 
fapt acesta înseamnă cu totul altceva: convingerea 
că oamenii sunt inegali în funcție de etnia căreia îi 
aparțin și de culoarea pielii. Și rasismul a fost teo-
retizat cu-adevărat tot în secolul trecut. Antisemi-
tismul este o atitudine ostilă față de evrei ca atare, 
numai pentru faptul că sunt evrei. Noțiunea (Anti-
semitismus) a apărut abia în 1879, fiind folosită de 
jurnalistul german Wilhelm Marr (1819-1904) într-o 
broșură propagandistică îndreptată contra evreilor. 
Dacă preluăm conținutul acestor noțiuni, așa cum este 
el definit științific în secolul al XX-lea și îl aplicăm 
operei eminesciene, găsim destule mărturii în favoa-
rea prezenței unor idei naționaliste, xenofobe, rasiste 
și antisemite în anumite texte scrise de marele creator 
romantic aflat în atenție. Din păcate, cadrul și tim-
pul nu-mi permit acum să trec în revistă toate aceste 
exemple și nici nu pare să fie necesar. Vom exempli-
fica numai cu poezia „Doina” (1883), luată adesea 
drept reper pentru ilustrarea xenofobiei lui Eminescu. 
„Exegeții” grăbiți pornesc, de regulă, de la versurile 
„Cine-au îndrăgit străinii/ Mânca-i-ar inima cânii” 
și decretează gravitatea acestei afirmații, scoase din 
context, pentru psihologia poporului român. Dacă cel 
care exprimă esența spiritului românesc este xenofob, 
atunci și poporul român trebuie sa fie așa! Dar, istorici 
fiind, nu putem să nu ne referim la contextul general al 
poeziei și al epocii în care aceasta a fost scrisă. Oare 
Eminescu îi urăște pe toți străinii, fără excepție și îi 
preamărește pe toți românii, în chip nediferențiat? Cei 
dintâi „străini” invocați de Mihai Eminescu sunt rușii: 
„Din Hotin și pân’ la mare/ Vin muscalii de-a călare,/ 
De la mare la Hotin/ Mereu calea ne-o ațin”. Următo-
rii „străini” sunt nenumiți, dar sunt aceia situați „Din 
Boian la Vatra Dornii”, adică în Bucovina. Nu este 
greu de ghicit că poetul se referea la austrieci (nemți) 
și la cei colonizați de aceștia printre românii din Țara 
de Sus. Alți străini sunt cei aflați „Din Sătmar pân’ în 
Săcele”, adică din colțul nord-vestic în cel sud-estic al 
Transilvaniei. Aici este vorba desigur despre stăpânii 
unguri și, poate, și de populațiile așezate și coloniza-
te printre români în regiune (secuii, sașii, șvabii etc.). 
„De la Turnu-n Dorohoi/ Curg dușmanii în puhoi” sunt 
versuri următoare cu o conotație geografică și par să se 
refere la România întreagă, visată de generația noastră 
romantică, dar inexistentă încă la 1883, fiindcă diago-
nala respectivă pornește din sud-vest și ajunge în nord-
est, trecând peste Transilvania. Alte referiri geografice 
nu mai există în această poezie, cu excepția numelui 
Moldovei, invocat simbolic, alături de numele celui 
mai important principe român din Evul Mediu, Ștefan 
cel Mare, nume de domn și nume de țară românească, 
menite, împreună – în viziunea poetului –  să reconsti-
tuie unitatea națională. Ca urmare, trebuie să observăm 
că Eminescu îi urăște, în primul rând pe „străinii” care 
ocupaseră partea de răsărit a Țării Moldovei la 1812, 
apoi pe „străinii” care ocupaseră, în 1775, Bucovina, 
vatra Țării Moldovei, locul de unde pornise țara, unde 
erau situate vechile capitale Baia, Siret și Suceava și 
unde se aflau gropnițele domnești cele mai slăvite și, 
în primul rând, Putna lui Ștefan cel Mare; în fine, scri-
itorul îi „urăște” și pe acei străini care, de multe seco-
le, ocupaseră vechea Dacie Superioară, unde fuseseră 
așezate capitala lui Decebal și apoi a împăraților ro-
mani, unde se plămădise sinteza românească și unde 
„ducele Gelou, un anumit român”, domnise pe la anul 
900 peste români și slavi. În fine, Eminescu îi numește 
„dușmani” și pe „străinii” de la sud și est de Carpați, 

de la intrarea Dunării în țară și până pe Valea Prutului. 
Firește, ca să înțelegem toate aceste „uri”, tre-

buie să vedem cum era țara noastră atunci, ce terito-
rii cuprindea ea. Prin anii ʼ80 ai secolului al XIX-lea, 
România avea cam 137 000 de km pătrați și cuprindea 
Oltenia, Muntenia, Moldova dintre Munții Carpați și 
Prut (dar numai de la sud de Suceava începând) și Do-
brogea (părțile centrale și de nord ale acestei provin-

cii). Basarabia era, din 1812, ocupată de „muscali”, 
Bucovina se afla, din 1775, sub stăpânire austriacă 
(din 1867 austro-ungară), iar Transilvania, Banatul, 
Crișana și Maramureșul fuseseră cucerite încă din 
secolele XI-XIII de către Regatul Ungariei (fiind, din 
1688 sub autoritatea Vienei, iar din 1867 sub regim 
austro-ungar). Aceste din urmă provincii aveau să se 
unească cu Regatul României abia la 1918-1920, când 
țara avea să aibă aproape 300 000 de km pătrați. Dar 
nici Regatul României nu era, pe la 1880, o realitate 
puternică și sigură. Independența țării fusese procla-
mată abia în 1877 și cucerită cu arma, pe câmpiile 
Bulgariei, în războiul din 1877-1878. Marile puteri 
se codiseră mult să recunoască această independență, 
impunând țării fel de fel de condiții, unele nedrepte. 
Cu alte cuvinte, dependența de Imperiul Otoman era 
încă o amintire vie, ca și prezența turcilor la nord de 
Dunăre, ca putere suzerană, căreia i se plătea tribut. 
Vii erau și protestele Greciei, din clipa în care statul 
român autonom, sub Cuza, decretase secularizarea 
averilor mănăstirești. Vie era și existența raialelor de la 
Turnu, Giurgiu și Brăila, reunite cu Țara Românească 
abia în 1829, locuri cosmopolite, formate din impor-
tante grupuri alogene, adăpostite unele de urgia oto-
mană și libere să-și pregătească în România mișcarea 
de emancipare națională. România de la 1880 era fi-
ravă și nesigură nu numai în ochii lui Eminescu, ci ai 
contemporanilor în general. De vină pentru toate aces-
tea erau, natural, „străinii”, dar nu oricare și nu toți, 
ci numai otomanii (care supuseseră Moldova și Țara 
Românească și le sleiseră de sevă), rușii (care răpiseră 
Basarabia), austriecii („nemții”, ocupanții Bucovinei), 
ungurii (stăpânii Transilvaniei) etc. Și nici ei în tota-
litatea lor! Eminescu nu acuză nicăieri popoarele ca 
fiind demne de ură, ci doar pe conducătorii hrăpăreți, 
care luaseră ceea ce era al românului. Este semnifica-
tiv în acest sens numele de „muscali” sau „moscali”, 
adică moscoviți, dat ocupanților Basarabiei. Termenul 
peiorativ era cel de „muscali”, fiindcă la Moscova se 
aflaseră prin tradiție țarul, conducerea, factorii de de-
cizie (noua capitală, orașul lui Petru I, nu intrase în 
conștiința publică), adică aceia care trimiseseră armate 
ca să frângă Țara Moldovei (de fapt, intenția era ca s-o 
ocupe toată!). Astfel, Eminescu îi evoca în „Doina” pe 
„străinii” care au trebuit să părăsească țările românești 
ocupate și să se retragă în 1918, făcând loc Români-
ei. Evocând, la 1883, o țară românească situată „de la 
Nistru pân’ la Tisa”, Eminescu era un vizionar realist 
și nu utopic, fiindcă România anului 1918 urma să se 
întindă exact de la Nistru și până la Tisa! Viața avea 
să dovedească, după aproape o jumătate de secol, că 
„străinii” condamnați și criticați de Eminescu fuse-
seră condamnați și de istorie, de lume, de societate. 
La 1918, se împlinea de fapt ceea ce prevăzuse Emi-
nescu, iar salvarea fusese tocmai Moldova, care con-
servase, în clipele cele mai grele (1916-1918), nucleul 
de stat românesc.     

Se știe că Eminescu a exprimat idealurile 

generației sale, sintetizate în curentul romantic. Să ve-
dem ce idei au exprimat alți poeți (autori) romantici 
din regiune. Taras Șevcenko – poetul național ucrai-
nean – scria, pe la 1838, în poemul „Kateryna”: „Nu 
vă iubiți cu muscali,/ Fete sprâncenate,/ Că muscalu-i 
străin vouă/ Joc de voi își bate!”. Alexandr Serghee-
vici Pușkin, exilat în Basarabia, dar beneficiar al unui 
regim de bejenie princiar, scria cu dispreț, pe la 1821, 
că moldovenii erau „țigani nomazi” și că Basarabia 
era sfântă numai pentru că era aureolată de „slava ru-
sească”. Tot el, poetul, se vedea pe sine între moldo-
vencele cochete ca un zeu printre imbecile, iar printre 
moldovenii triști ca un leu între maimuțe sau ca un ar-
măsar arab într-o turmă smerită de măgari. La aceste 
jignitoare gânduri (exprimate poetic) față de români, 
Vasile Alecsandri, le-a alăturat pe ale sale, la fel de 
tăioase (tot în formă poetică).1 Petőfi Sándor – poetul 
simbol pentru spiritualitatea maghiară – scria într-o 
poezie de slavă închinată lui Lehel (conducător ungur 
legendar, pomenit în raidurile de jaf împotriva Ves-
tului, spânzurat le Regensburg în 955): „Neamțule 
[…], trăsnetul să nu te omoare,/ Maghiarului să-i 
încredințeze această treabă”.2 În poezia „Poporul ma-
ghiar”, publicată în iunie 1848, același poet declară că 
doar maghiarul trebuie să fie stăpân în țară (adică în 
Ungaria Sfintei Coroane, compusă și din Croația, Slo-
vacia, Transilvania, Voivodina etc., adică și din croați, 
slovaci, români, sârbi, germani, ruteni etc.), zice că 
zilele „neamțului”, comparat cu lipitoarea setoasă de 
sânge, sunt numărate, ca și ale altor popoare: „Oare 
să poruncească în țară neamțul, slovacul?/ Aici, unde 
atâția maghiari și-au dat sufletul?/ Sângele maghiar 
a cucerit cu glorie această glie/ Și milenii la rând au 
apărat-o maghiarii./ Doar maghiarul are aici drepturi 
de stăpân,/ Iar cel ce vrea să ni se urce în cap,/ Capul 
lui va simți pașii noștri,/ Și-i vom împlânta pintenii în 
adâncul inimii…”.3 În poezia „Viață sau moarte”, din 
același an, poetul național îi amenință pe „croați, ger-
mani, sârbi și români” cu sabia care „sclipește în mâna 
maghiarului”, îi face pe aceștia „corbi scârboși”, cu 
„inimi blestemate”, „hoardă” din care ungurii aveau 
să scurgă „ultimul strop de sânge” sau „cloacă de pă-
duchi”, menită a fi devorată, firește, tot de vajnicii un-
guri.4 În altă poezie, numită „În ziua de Anul Nou” 
(este vorba despre 1 ianuarie 1849), Petőfi îi numește 
pe străini și mai ales pe germani „hoardă de tâlhari”, 
„câini sângeroși”, dintre care nu avea să rămână în 
viață decât unul singur, doar ca să spună tremurând 
„Vai de cel ce nu-l cinstește pe maghiar!”; invocarea 
finală a diavolului din această poezie ajunge să fie apo-
caliptică: „Acum Dumnezeu nu ne ajunge, căci el nu 
este destul de aspru; ție mă rog, iadule, în dimineața de 
Anul Nou: sădește în inimile noastre întreaga ta mâ-
nie, să nu cunoaștem îndurare până mai mișcă vreunul 
dintre nemernicii ăștia pe acest pământ”.5 De altfel, 
ideea că maghiarul trebuie să fie „fără îndurare” față 
de popoarele conlocuitoare (și față de străini în gene-
ral) a traversat deceniile și chiar secolele, devenind 
un laitmotiv al conștiinței publice elitare ungare, până 
la finele primei jumătăți a secolului al XX-lea. Mai 
toți contemporanii creatori de valori intelectuale ai lui 
Petőfi gândeau și exprimau aceleași idei. Széchenyi 
István (1791-1860), scriitor și om politic, unul dintre 
cei mai importanți reformiști maghiari (a dat numele 
și Bibliotecii Naționale din Budapesta), spunea (la 5 
octombrie 1844) în dieta țării de la Bratislava: „Urăsc 
din străfundurile sufletului meu orice evoluție care nu 
este maghiară”. 

1 „Fiind mai negru ca țiganii,/ Ce-ai tot cerșit la noi cu anii?/ Tu, 
cel primit cu dor de sus,/ Nici bogdaproste nu ne-ai spus./ Cu dar 
de pâine și de sare,/ Cu vin din valea noastră mare/ Te-am os-
pătat, dar tu, în zori,/ Râzând, te-ai scârnăvit pe flori./ Apoi prin 
codri de milenii/ Ai tot umblat, râzând alene,/ Ei, vezi, atunci 
pun mâna-n foc: Tu n-ai fost cal arab, ci porc!”.
2 Johann Weidlein, Imaginea germanului în literatura maghiară/ 
Das Bild des Deutschen in der Ungarischen Literatur, Cluj-Na-
poca, 2002, p. 80-82.
3 Ibidem, p. 88.
4 Ibidem, p. 89.
5 Ibidem, p. 90.
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Spre deosebire de „străinii” veștejiți de Emi-
nescu – minorități dominante asupra majorității supu-
se – cei urâți de Petőfi, în ciuda blestemelor sale, au 
ajuns până la urmă (în general), prin voința popoare-
lor și recunoașterea marilor puteri, stăpâni acolo unde, 
prin forță, dominase Coroana Sfântului Ștefan. Cu alte 
cuvinte, „ura” lui Petőfi nu a fost validată de istorie, 
Ungaria revenind la frontierele sale etnice. Nici „urile” 
lui Șevcenko și Pușkin nu au avut, în linii mari, o soartă 
mai bună. Eminescu însuși nu s-a impus în conștiința 
publică prin combaterea „străinilor”, dar mulți dintre 
„străinii” hrăpăreți evocați de el s-au dovedit, într-ade-
văr, demni de condamnat, din perspectiva nevoii făuri-
rii statului național român, așa cum a fost el recunoscut 
de istorie. Altminteri, în focul argumentației poetice și, 
mai ales, publicistice și în același spirit romantic, și 
Eminescu a pus accente grave pe numele unor contem-
porani de altă etnie și credință.  

Cu toate acestea, eu nu știu să existe în peisajul 
public din Ucraina, Rusia și Ungaria vreo critică se-
rioasă la adresa acestor titani ai romantismului, care 
– așa cum era firesc, moral și drept atunci – îi pro-
slăveau pe ucraineni, pe ruși și, respectiv, pe unguri, 
în detrimentul străinilor, dăruiți cu epitete teribile și 
sortiți pieirii. Nu am auzit niciodată ca vreun analist 
politic sau eseist să fi spus sau scris că Ungaria nu 
va putea intra în NATO sau în Europa cu un simbol 
național ca Petőfi Sándor, denigratorul de popoare 
străine. Pe când în România ni se atrăgea atenția în 
chip foarte serios, încă din anii ’90 ai secolului trecut, 
de către intelectuali subțiri – ajunși apoi, unii dintre ei, 
înalți demnitari de stat – că Eminescu este complet re-
volut, învechit, desuet, că era bun de pus între parante-
ze (în „debara”) și că, în niciun caz, România nu putea 
visa la NATO și la UE pe buze cu „autohtonistul”, 
„antioccidentalul” și „xenofobul” Eminescu! Iar ideea 
că Eminescu nu mai este citit este falsă și menită să 
distragă atenția de la chestiuni culturale reale. Câți en-
glezi mai citesc azi integral piesele sau chiar sonetele 
lui Shakespeare, câți spanioli pot citi și comenta de la 
cap la coadă „Don Quijote”, câți tineri unguri mai știu 
poeziile lui Petőfi? Și, totuși, manualele îi cuprind, îi 

comentează, iar oamenii – chiar și cei simpli – se mân-
dresc în continuare cu ei. Ei continuă să fie – în univer-
salismul lor – și simboluri ale spiritualității naționale 
engleze, spaniole sau ungare. Nu au fost decretați ca 
atare de parlamente, nici de academii și nici măcar de 
confrații lor, ci au intrat în chip firesc în conștiința pu-
blică, dincolo de voința cuiva. 

La fel este – de ce ar fi la noi altfel? – și cu 
Eminescu! El a fost omul vremii sale, cu mărimile 
și cu micimile sale, cu ideile general valabile și cu 
cele lamentabile, pentru noi, obsesii locale și trecă-
toare. Poetul și publicistul a scris uneori cu asprime 
despre anumiți străini, i-a veștejit cu epitete grele, 
pentru venalitate, politicianism, rapacitate, dar, câte-
odată, și numai pentru „vina” de a fi fost străini. Ca 
și alți contemporani din elita intelectuală, Eminescu 
voia să-i vadă pe români stăpâni, în fine, în România 
și să vadă România întreagă, condusă și organizată de 
români. Mai toate sunt de înțeles, după atâtea secole 
de supunere și umilință, venite din partea unor vecini 
lacomi. Cum și de ce să-i cerem lui Eminescu să fi 
fost vizionar, când Pușkin, Șevcenko sau Petőfi nu au 
fost? Cum putea Eminescu să prevadă, de exemplu, 
Holocaustul, să știe că va urma, după Al Doilea Răz-
boi Mondial, Declarația universală a drepturilor omu-
lui (adoptată de ONU) sau să știe că, mai recent, UE 
avea să reglementeze chestiunea minorităților? Este 
ca și cum l-am condamna pe Isac Newton că nu a știut 
teoria relativității!

 Oare nu ar fi mai corect să-l restituim pe Emi-
nescu timpului său, ca să vedem mai bine cât a fost 
el de atemporal? Știți bine domniile voastre că nici 
vremii sale nu s-a potrivit prea bine și că s-ar fi vrut 
contemporan cu Alexandru cel Bun, trăitor în „umbra 
sfântă” a Basarabilor și Mușatinilor”, așa cum îi stă 
bine oricărui romantic, glorificator al Evului Mediu. 
Eminescu a iubit sincer poporul și țara aceasta, cărora 
le-a închinat pagini nemuritoare, dar nu a urât cu-ade-
vărat popoare și nu a ridicat arma contra străinilor. A 
urât și veștejit – uneori cu vorbe grele – oameni, dar 
cine nu face asta, într-o formă sau alta? În schimb, 
câtă lumină a revărsat asupra omenirii! Vă îndemn să 

vrem să vedem această lumină, în centrul căreia stătea 
poporul său și România. A scris, cu patimă, la 17 ani și 
a publicat în „Familia” (în 1867), poezia „Ce-ți doresc 
eu ție, dulce Românie”, pe când România abia exis-
ta, cuprinzând cu puțin peste o treime din România 
împlinită la 1918. Dar încă de atunci, el vedea aievea 
România întreagă, exact în sensul în care Kogălni-
ceanu numea patrie toată acea întindere de pământ pe 
care se vorbea românește. Citam altădată o scrisoare 
a poetului către Iosif Vulcan, în care Oradea este pla-
sată, cu decenii înainte de Unire, în România. Cu alte 
cuvinte, Eminescu a fost și un patriot vizionar, cum 
erau toți marii oameni atunci! 

Critica lui Eminescu este firească și aceas-
ta poate fi făcută și se face din varii unghiuri, de la 
erori de prozodie până la cronologii șchioape și de 
la narațiuni filosofice greoaie până la decizii de viață 
discutabile. Dar critica nu are nimic a face cu denigra-
rea și cu demolarea poetului. Azi, la 125 de ani de la 
moartea poetului, nu putem decât să constatăm cât de 
intensă continuă să-i fie nemurirea, cât de vie rămâne 
„tăria parfumurilor sale” și câtă dreptate avusese Că-
linescu când l-a numit pe „băietul” care cutreiera de-
mult pădurile eternității „cel mai mare poet pe care l-a 
ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc”. 
Eminescu, dincolo de ura exprimată contra inamicilor 
țării sale, a construit România în și prin poezie, iar 
această construcție s-a dovedit la fel de reală ca Țara 
în hotarele sale din 1918. Eminescu este demiurgul 
sufletului și trupului nostru național, iar prin aceasta 
el ne-a proiectat în universalitate, în rând cu popoarele 
lumii.        

EMINESCU ŞI STRĂINII...

Colaboratorul revistei noastre, Tudor Ne-
delcea, a tipărit recent la cunoscuta editură ie-
şeană TipoMoldova (office@tipomoldova.ro), în 
colecţia „Opera omnia”, o nouă lucrare, Printre 
cărţi şi oameni, fiind a 33-a carte de autor pe care 
literatul de la Craiova a scris-o până în prezent.

De fapt, volumul Printre cărţi şi oameni 
reuneşte articolele sale publicate în „Flacăra lui 
Adrian Păunescu” în perioada 2012-2014, la care 
adaugă, în final, răspunsul său la Chestionarul lui 
Adrian Păunescu din 2006. „Le-am adunat între 
aceste coperţi la recomandarea mai multor citi-
tori şi în speranţa că ele nu-şi vor pierde mult din 
actualitate nici după trecerea anilor. E o trecere 
Printre cărţi şi oameni, în sensul noician al cu-
vântului”, mărturiseşte Tudor Nedelcea.

Apărută în condiţii grafice de excepţie, for-
mat 16×24, articolele din cartea lui Tudor Nedel-
cea se referă la  Zilele „Marin Sorescu” de la Cra-
iova, Festivalul Internaţional Adrian Păunescu, 
Festivalul Shakespeare, prezenţa lui I.L. Cara-
giale la Craiova, Zilele Craiovei, evocarea unor 
personalităţi (Marian Barbu, Bartolomeu Valeriu 
Anania, C. Brâncuşi şi eleva sa, Miliţa Pătraşcu, 

Fănuş Băileşteanu, N. Dabija, V. Militaru, Vasi-
le Pârvan, N. Paul-Mihail, Maria Tănase, Viorel 
Cosma, I.Şt. Lazăr, Mihai Nenoiu, gen. Pantazi 
şi unchiul său, C. Rădulescu-Motru, Gh. Zamfir, 
Carmen Sylva, Emil Manu, Marius Tupan, Eugen 
Caraghiaur, Ştefan Andrei etc.). Pagini nume-
roase şi vibrante sunt consacrate preotului Gh. 
Calciu-Dumitreasa şi acad. Eugen Simion. De 
asemenea, sunt prezentate cărţi semnate de M. 
Cimpoi, Ileana Roman, Ilie Cristescu scrie sau 
despre o vastă problematică contemporană: limba 
„vlahă” în Serbia, ţiganii, schimbarea Imnului şi 
a Zilei Naţionale a României, unitatea lumii creş-
tine, radierea vestitei edituri „Scrisul Românesc”, 
Ada-Kaleh, Congresul mondial al eminescolo-
gilor, românii timoceni, Dicţionarul General al 
Literaturii Române,  Biblia de la 1688 şi C. Brân-
coveanu, Eminescu despre sărbătoarea Sfintelor 
Paşti, Eminescu şi Leconte de Lisle (manuscris 
inedit, cu autor necunoscut) etc.

Printre cărţi şi oameni de Tudor Nedelcea 
este o carte care nu trebuie lăsată să treacă printre 
noi fără a-i reține importanța, farmecul, autentici-
tatea. (L.H.)

O nouă apariţie editorială

Comunicare prezentată la Sesiunea so-
lemnă a Academiei Române din 16 iunie 2014: 

«125 DE ANI DUPĂ MIHAI EMI-
NESCU».

Mulțumim autorului pentru bunăvoința 
de a ne încredința textul spre publicare.
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Foarte apropiat de V. G. Paleolog, i-a facilitat 
acestuia unele servicii și l-a susținut în activitățile 
sale, dar nu poate să treacă cu vederea faptul că, an-
gajându-se să aducă „Atelierul lui Brâncuși” de la 
Paris, acesta, câștigând sprijinul autorităților, „s-a 
întors cu șase bârne și câteva scânduri de la un pod de 
lemn demolat în Franța nu știu pe unde, căci atelierul 
nu mai era de mai bine de zece ani”! (p.584).

În același ton demistificant, să menționăm și 
următorul pasaj colportat nu numai de „brâncușiologii 
de ocazie”, dar și de unii „cercetători de renume”: 
„În România s-a vorbit și din păcate se vorbește și 
azi de faptul că Brâncuși a dorit să doneze Atelierul 
său statului român. Povești. Nici vorbă. Nu există 
nici un document în acest sens, nici la București, nici 
la Paris (Brâncuși păstra, în general, ciornele cu răs-
punsul la corespondența primită). Ba, s-a mers până 
acolo încât s-a spus că statul comunist român n-a 
permis intrarea în țară a unui tren cu donația Atelie-
rului Brâncuși… Nici gând….” (p.551).

„Despre Brâncuși – scrie Paul Rezeanu – s-au 
spus multe și s-a scris enorm. Mii, zeci, sute de mii 
și milioane de pagini. Dumnezeu știe câte. Au scris 
mulți. Și veniți, și chemați, și nechemați. Toată lu-
mea se pricepe, știe ceva despre Brâncuși și scrie, 
publică. Dar, de regulă, după ureche…” (p. 586).

Tocmai acest tip de răstălmăciri „după ureche” 
îl supără  și-l incită pe critic, iar din acest punct de 
vedere cartea sa «Brâncuși. Tatăl nostru» este nu 
numai binevenită dar și necesară sub aspectul „depa-
razitării” de locuri comune, de truisme și comentarii 
tautologice, de afirmații incontrolabile.

*
„Am cunoscut, am fost în relație cu mai toți 

«brâncușiologii» români și străini (de la V.G. Pale-
olog, Petru Comarnescu, Barbu Brezianu la Sidney 
Geist, Carola Giedion-Welcker, Friedrich Teja Bach, 
Doina Lemny ș.a.). Timp de 45 de ani autorul a urmă-
rit „mai tot ce s-a publicat în lume despre Brâncuși”. 
La îndemnul unui prinț francez (Leonardo Dolgoro-
nky), s-a hotărât să scrie prima carte „cu materiale 
inedite despre sculptor” – Brâncuși la Craiova 
(2002), o carte care luminează pe deplin, pe bază de 
cercetare documentară, „perioada” craioveană din 
viața sculptorului, importantă etapă a vieții în care 
însuși artistul afirmă că „la Craiova m-am născut a 
doua oară”. Între timp, însă, cercetările asupra vieții 
și operei, documentarea în arhive și în muzeele lumii 
n-au încetat, accesul la „Arhiva Brâncuși” venind să 
clarifice multe necunoscute sau aspecte rău tălmăcite 
și devenite truisme în scrierile despre Brâncuși”.

Pe o asemenea platformă solidă este proiec-
tată masiva lucrare BRÂNCUȘI. Tatăl nostru (Au-
tograf, Craiova, 2012, 708 p.), alcătuită din zece 
capitole, cronologicește desfășurate, urmărind viața 
și opera marelui sculptor (și adnotată cu 1227 trimi-
teri), la care se adaugă câteva studii ce privesc: adre-
sele, locuințele și atelierele lui Brâncuși (456-461), 
artiștii care au lucrat în atelierele sculptorului (462-
466), călătoriile lui Brâncuși (467-477), saloanele 
și expozițiile de grup sau colective la care Brâncuși 

a participat în timpul vieții (478-498), proiectele 
nerealizate (497-504), catalogul operelor sculp-
turale brâncușiene (505-578), Brâncuși grafician 
și fotograf (579-582). O secțiune de Cronologie și 
concordanțe (de la 1833 la 1957), urmată de o Bibli-
ografie selectivă și de un Index de nume (I-X) înche-
ie masiva lucrare, rod al unor documentări de peste 
patru decenii de viață asupra unui subiect de primă 
mărime din istoria plasticii românești și universale.

*
Și, ca să menționăm alt exemplu, ne vom opri 

la vara lui 1897 când, timp de 2 luni, Brâncuși „a fost 
trimis” să lucreze la o fabrică de mobilă din Viena, 
la un anume Herr Roth, eliberându-i-se un certificat. 
„Nimeni nu și-a pus însă vreodată întrebarea asupra 
acestei călătorii, toți biografii au reluat sec doar 
faptele”,  scrie autorul,  argumentând că Brâncuși 
avusese posibilitatea să dobândească / să deprindă 
câteva elementare cunoștințe de limbă germană, atât 
de la meseriașii austrieci și germani din Craiova, 
cât și de la profesorii săi care, în afară de director, 
erau „dacă nu toți” austrieci. Tânărul de 21 de ani, 
bursier fiind, „a fost ajutat” de oamenii de bine ai 
Craiovei, consulatul austriac aflându-se lângă Școala 
de Arte și Meserii din Craiova: „Până la noi nimeni 
n-a știut acest lucru!” (p. 587). La Craiova funcționa 
și o școală germană, dar și o biserică evanghelică și 
e de presupus că tânărul școlar venise în contact cu 
sumare elemente de limbă germană. La București, 
Brâncuși l-a avut profesor de sculptură pe Vladimir 
Hegel, care împreună cu dr. D. Gerota l-au îndru-
mat spre München, unde îl aștepta mai vechiul său 
prieten Peter Neagoe, viitorul autor al romanului 
romanțat „Sfântul din Montparnasse” (publicat pos-
tum, 1965). Plus relația de prietenie cu sculptorul 
Frederich Storck. Ratând Münchenul („nu i-au ieșit 
socotelile”), Brâncuși se îndreaptă spre Paris (limba 
franceză „fiindu-i total străină”), unde se afla priete-
nul său bun Daniel Poiană, plecat cu aproape un an 
înainte. Drumul făcut nu „pe jos”, cum s-a spus ade-
seori, ci „cu trenul”, având bani de la vânzarea părții 
sale de moștenire de la Hobița și din vânzarea unor 
exemplare ale „Ecorșeului”. Mai târziu, în evocări-
le sale, Petre Pandrea ne încredințează că a discu-
tat cu Brâncuși în limba germană, înțelegându-se 
destul de bine.

O altă „legendă” ce i-a romanțat adolescența 
itinerant-vagantă este cea legată de ucenicia tână-
rului la „frații Spirtaru” din Craiova, nume de care 
Brâncuși nu amintește deloc în cele trei schițe de 
autobiografie, documente olografe păstrate în „Ar-
hiva Brâncuși” de la Paris și date publicității recent 
(Brâncuși inedit, 2004). Aceeași atitudine demistifi-
cantă despre unele obiecte și imagini fetiș, precum 
„vioara lui Brâncuși” confesționată din scândurile 
unei lădițe sau fotografia denumită „Brâncuși pe 
prispa casei părintești cântând la contrabas”!: „Să 
fim serioși. Timp de opt decenii nimeni n-a știut ce 
s-a întâmplat cu vioara lui Brâncuși, iar acum e des-
coperită! Sau cealaltă fotografie, altă «găselniță», 
Brâncuși cântând la contrabas…” (p.589).

Rămânând la capitolul „fotografii”, criticul 
afirmă că „peste tot Brâncuși apare bine îmbrăcat, 
poartă costum sau redingotă, lavalieră sau papion, 
gambetă pe cap și e încălțat în ghetre fine”: „Nu, 
acesta nu-i  un sărăntoc, un student care își duce 
existența la limită.” În 1905, la Paris, își face cărți 
de vizită „cu adresă aleasă” și chiar „ilustrate-ve-
deri, cu imagini după lucrările sale, care se vindeau 
la chioșcuri”. Pe unele le-a trimis unor prieteni din 
România, cu mesaje de salut și prietenie.

Un alt aspect lămurit este acela privind servi-
ciul militar. Încorporat la 15 ianuarie 1903, la Regi-
mentul 26 Rovine din Craiova, tomnaticul soldat cu 
termen redus („singurul în această situație”) nu a efec-
tuat serviciul în unitate, căci „s-a cerut detașarea” la 

București pentru ca tânărul absolvent de Bellearte să 
lucreze la bustul generalului Carol Davilla (la suges-
tia profesorului dr. Dimitrie Gerota). Așa că sculp-
torul „a fost scutit de obligații militare” (înțelegere 
benefică de ambele părți), dar rămânând în evidența 
Regimentului 26 Rovine din Craiova până la 15 ia-
nuarie 1904 „când a fost lăsat la vatră”. După câteva 
luni va pleca la Paris „nu pe jos”, ci cu trenul prin 
Vârciorova… Se cuvine să amintim aici sprijinul și 
ajutorul familiei Gerota acordate lui Brâncuși. Preo-
tul craiovean Dimitrie Constantin Gerota se numără 
printre cei care îl sfătuiesc pe absolventul Școlii de 
Arte și Meserii să se înscrie la Scoala Națională de 
Arte Frumoase din București, recomandându-l fiu-
lui său dr. Dimitrie Gerota, care din 1897 funcționa 
acolo ca profesor de anatomie, în paralel cu prestația 
medicală în specialitatea urologie. Relația celor doi 
se va concretiza într-o frumoasă prietenie pe viață. 
Dr. Gerota îl va susține, la Paris, pe tânărul absol-
vent de Bellearte cu o bursă de 24 de franci, după ce 
acesta se implicase și în scutirea lui Brâncuși de ser-
viciul militar (soldatul cu termen redus rămăsese în 
București pentru a executa bustul generalului dr. Ca-
rol Davilla). De asemenea, lucrarea Ecorșeul, execu-
tată în mai multe exemplare, sub directa îndrumare 
a profesorului de anatomie, tot o inițiativă (aducă-
toare de anumite fonduri bănești necesare celui ce 
se pregătea să plece la studii în străinătate, tot prof. 
dr. Dimitrie Gerota i se datorează)… În toamna lui 
1938, după ce de la Târgu-Jiu C. Brâncuși plecase la 
București, acesta îl va vizita la Săftica pe mai vechiul 
său prieten, aflat bolnav la proprietatea sa de acolo. 
Va fi ultima întrevedere a celor doi, căci Dimitrie 
Gerota va deceda la 3 martie 1939, la București. 

Dar să revenim la spiritul lucrării Brâncuși a 
dlui Paul Rezeanu.

Constatând că Datiunea Brâncuși vine să co-
recteze multe din câte au fost afirmate „după ureche” 
(însuși „V.G.Paleolog a improvizat, a spus multe 
lucruri pe care nu putem pune bază”), dl Paul Re-
zeanu consideră că Brâncuși nu a fost un persecutat 
politic, chiar dacă el ura regimul comunist adus pe 
tancurile Armatei Roșii. Lucrările sale „au fost in-
troduse de la început în expunerea permanentă a mu-
zeului național de artă, iar în 1950, când s-a înființat 
Uniunea Artiștilor Plastici din România, a fost făcut 
membru deplin…” Plus repetatele invitații ale unor 
cunoscuți, cu aprobare oficială, de a reveni în patrie, 
fie și pentru o revedere temporară a locurilor natale și 
o cunoaștere mai îndeaproape a realităților din țară. 
Dar ședințele Academiei Române din 1951 în care 
a fost condamnată esteticește opera sa, considerată 
„decadentă”, „cosmopolită” și pusă în slujba artei 
burgheze? Dar încercarea din 1949 de „demolare” 
a Coloanei fără sfârșit (mai întâi prin adrese pornite 
de la Târgu-Jiu spre oficialitățile centrale, și mai apoi 
acțiunea efectivă)? Dar arestările politice în masă ce 
au urmat, însăși familia fostului premier Tătărescu 
având de suferit în aceadtă privință? Toate acestea 
l-au determinat, la vârstă septuagenară, îngrijorat de 
soarta atelierului său (aflat deja în zonă demolabilă), 
să ceară cetățenia franceză și, apoi, să lase prin testa-
ment Atelierul său statului francez: 

„BRÂNCUȘI. Tatăl nostru”
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În atelierul brâncușian reconstituit lângă Centrul Georges Pompidou, într-un 
colț din prima sală, lângă grupul diverselor variante ale Sărutului,  se află un soclu-
stelă din calcar pe care poate fi admirată fotografia Cumințeniei pământului, fixată 
sub sticlă. Din volumul L’Atelier Brancusi, publicat în 1997, aflăm la p. 167 că fo-
tografia respectivă a fost făcută chiar de artist și poartă numărul de inventar Ph. 202 
/ AM 4002-379. Imaginea sălii cu soclul-stelă apare la p. 98. Fotografia Ph. 202 a 
figurat în catalogul expoziției „Tinerimii Artistice” din 1910, precum și în Dicționarul 
biografic al lui Theodor Cornel, Figuri contemporane în România (1911, p. 446).

În 1925, în primul număr din publicația „This Quarter”, în suplimentul de artă 
care cuprindea cugetări de Brâncuși și 46 planșe cu fotografii făcute de artist, planșa 
nr 41 se numește La Sagesse și este datată 1908. La p. 264 
redacția revistei preciza despre sculptor că „În 1907 a părăsit 
modelajul și a început la taille directe cu Le Baiser și La 
Sagesse.”  În 1910,  când lucrarea a fost expusă la București, 
titlul folosit va fi Cumințenia pământului. În 1916, la Londra, 
la Galeria Grafton, una din cele două  sculpturi trimise de 
Brâncuși era intitulată La Sagesse. Sidney Geist presupune 
că e vorba de Figură arhaică, întrucât Cumințenia pământu-
lui se afla din 1910 în România, pe care nu a mai părăsit-o. 
În prezent, Figură arhaică, aflată la Art Institute of Chicago, 
figurează cu numele de Wisdom.

În numărul pe ianuarie-martie 1947 al revistei „Arca-
des”, numele Sagesse de la Terre este greșit atribuit unei ima-
gini a Danaidei de piatră. V.G. Paleolog se referă la lucrarea 
în discuție cu numele de La Sagesse du Monde.

Nu se cunosc date precise despre realizarea operei. 
În Tinerețea lui Brâncuși (1967), V.G. Paleolog afirmă 

că lucrarea ar fi fost desăvârșită la București în 1909 dintr-o 
„frântură de cap de țanc dintr-un granit carpatic” (p. 188). Ci-
tează vorbele artistului:  „Cumințenia pământului a fost încer-
carea mea de a da de fundul mării cu degetul arătător” (p.197).  
Sculptorul i-a relatat însă cumpărătorului sculpturii că a folosit 
un bloc de piatră luat din catacombele Parisului. Expertiza rea-
lizată de dr Dan Patrulius, șef de secție la Institutul de geologie 
al Academiei, a precizat că este vorba de un calcar crinoidal din familia Savonnières din 
vechile cariere din bazinul parizian. 

Brâncuși a folosit tehnica cioplirii directe și a perfecționat polisajul, creând o 
lucrare unicat. Petru Comarnescu o include în triada operelor „cotiturii” din creația 
brâncușiană, alături de Rugăciune și Sărut. Lucrarea a fost expusă la București în 
aprilie-mai 1910, la a IX-a expoziție de pictură și sculptură a Societății „Tinerimea 
artistică”. Inaugurarea din 11 aprilie a fost onorată de prezența Reginei Elisabeta și a 
Principesei Maria. Lucrarea s-a aflat în sala Octogon, din localul propriu al societății 
și a purtat numărul 254. Acceptarea lucrării în expoziție a împărțit juriul în două – 
s-au împotrivit Nicolae Vermont, Kimon Loghi și Artur Verona, dar au susținut-o cu 
tărie Ștefan Popescu și soții Frederic și Cecilia Storck. Expusă alături de picturile 
Ceciliei Cuțescu-Storck, sculptura brâncușiană a dat naștere la aprigi controverse. 
Alexandru Tzigara-Samurcaș, Léo Bachelin și Olimp Grigore Ioan, reprezentanți ai 
cercurilor oficiale conservatoare, au denigrat-o, în timp ce avangarda intelectuală (N. 
D. Cocea, Theodor Cornel, Camil Ressu, Urmuz)  a apreciat-o cu căldură. Alexandru 
Vlahuță afirma despre lucrare – „Cine a văzut-o o dată, nu o mai uită.” Socotea că are  
„atitudinea unei ființe pătrunse de frigul eternității”, „ochi care nu privesc în afară ci 
înăuntru, în misteriosul infinit din lăuntru. Ai zice vreo divinitate ciudată găsită sub 
dărâmăturile vreunui templu antic.” 

Găzduită după închiderea expoziției în casa  familiei Storck, sculptura a fost 
achiziționată de inginerul Gheorghe Romașcu, la sfatul pictorului Gheorghe Petrașcu.

Artistul a păstrat în arhiva sa scrisoarea din 22 ianuarie 2011 primită de 
la Petrașcu. Găsim textul la p. 292 din volumul Brâncuși inedit. Însemnări și 
corespondență românească  (ediție Doina Lemny și Cristian-Robert Velescu, Hu-
manitas, 2004): „Iubite Dle Brâncuși, Cum îmi închipuiesc că și la Paris banii ca și 
oriunde, poate chiar mai ales, sunt cu ciobote roșii, și după informațiile ce le am de 
la Dna Cuțescu-Stork, unde se află statueta Dta depusă «Înțelepciunea Pământului», 
ai fi dispus să o dai cu un preț mai eftin, Prietenului meu, Inginer Romașcu, pe care 
l-ai cunoscut astă primăvară la Paris cu mine, îți oferă 2500 de lei. Dacă acest preț 
modic îți convine scrie-mi un cuvânt pentru a avea banii cât mai neîntârziat.” 

Barbu Brezianu a reprodus textul scrisorii de răspuns trimisă de Brâncuși lui 
Petrașcu, în volumul Opera lui Constantin Brâncuși în România din 1974, p. 125. 
Traducerea în franceză o publicase încă din 1964 în „Revue roumaine d’histoire de 
l’art”, nr. 2. Iată textul olograf : „Mult iubite camarad/ De cumva răspunsul meu 
nu e prea târziu, te rog dispune să vie bani și prietenul Romașcu să ia în stăpâni-
re Cumințenia pământului. Mai spune-i că mi-e drag s-o știu la el și dă-i salutări 
prietenești – din parte-mi primește de asemenea cu multă căldură salutările mele 
prietenești. / C.Brâncuși, 54, rue du Montparnasse / Cred că scrisoarea asta e de 
ajuns ca să puteți lua piatra de la Doamna Storck. C. Brâncuși”. Scrisoarea se află din 
1973 la Muzeul de Artă din Craiova. Facsimilul scrisorii este publicat ca fig. 13 în car-
tea lui Paul Rezeanu Brâncuși la Craiova (2000).  În volumul Brâncuși inedit putem 
citi scrisorile Ceciliei Cuțescu-Storck către artist. Aflăm astfel dintr-o misivă cu antetul 
„Tinerimii Artistice” că: „Statuea D-tale Cumințenia Pământului primește și sfidează 
toate aprecierile oricât de insultătoare. […] Statuea D-tale nu e apreciată de nimeni 
și unul sau doi care o iubim neputând inspira pentru ea atingerea minței îi punem sub 
respectul datorit personalităței D-tale. […] Statuea D-tale o iubesc așa de mult și îmi 

e așa de scumpă că la noi aci numai eu știu ce vrei să faci. ” (p.181, fss il. 11)
Într-o carte poștală ștampilată la 25 iunie găsim: „Admirabila Dtale statuie 

pentru care am o admirație mare și drag e în garde la mine […]. Lasă la mine până 
vei decide ce faci cu ea, nicăeri nu e mai iubită. Sunt cea mai nenorocită că nu am 
destule parale să o cumpăr. Îmi e așa ciudă câte o dată că îmi vine să plâng. Tare ai 
fost sus când ai făcut-o și când mă gândesc că ăștia nici nu au priceput ce ai vrut.” 
(p. 182)

La 26 aprilie 1911, doamna Storck scria: „De când m’ai înștiințat că îmi vei 
lua „Cumințenia pământului”, m’am întristat rău, tot atât cât m’am bucurat că cu 
ocasia asta ai fost înlesnit cu nițele parale. Am rămas așa de surprinsă. Într-o seară 

Romașcu împreună cu câțiva prieteni au fost la noi. Natu-
ral s’a vorbit de Cumințenia pământului, care de altfel face 
așa de bine în atelierul meu cum nu-ți închipui, e pusă în 
așa fel încât face f. mult efect. A doua zi Ortansa i-a spus 
prețul și Romașcu s-a decis spre mâhnirea și bucuria mea. 
Mă hotărâsem ca să mă consolez să torn un exemplar în 
ghips.” (p. 182)

În 1911 Inginerul Gheorghe Romașcu a avut intuiția 
cumpărării unei capodopere, pe care mulți o contestau în 
epocă. Dacă n-o lua el, poate s-ar fi întors la Paris, cine 
știe… 

Lucrarea a stat multă vreme în locuința inginerului 
Romașcu,  bucurându-i pe cei care o vedeau. Inginerul s-a 
căsătorit în 1919. În 1920 și 1923 au venit pe lume  cele 
două fiice, Irina și Paula. În locuința din strada Banu Man-
ta, sculptura brâncușiană stătea la loc de cinste, la intrare. 
Inginerul era mare amator de artă și prieten cu sculptori, 
pictori, scriitori. 

În decembrie 1950, familia a fost evacuată din casă 
în stradă, împreună cu lucrarea. Au locuit apoi în condiții 
modeste. Inginerul Romașcu a decedat în 1975, la 102 ani. 
Fosta locuință va fi retrocedată moștenitoarelor la 7 noiem-
brie 2001, printr-o hotărâre definitivă a Curții Supreme de 
Justiție.

 În 1957, Cumințenia pământului a fost luată de la proprietar pentru expunere 
la Undicesima Triennale din Milano (iulie-noiembrie) alături de Sărut și Domnișoara 
Pogany. Imaginea expunerii a apărut în „Arta plastică”, nr 2/1958, reprodusă  de 
Barbu Brezianu în figura 83 din Brâncuși în România, 1976. În ediția din 1998 a 
lucrării, la p. 57, Brezianu menționează  faptul că la 27 iulie 1957 juriul trienalei a 
acordat României medalia de aur pentru felul cum au fost prezentate  cele trei sculp-
turi  brâncușiene.  În fișa lucrării din volumele închinate lui Brâncuși de Barbu Bre-
zianu, la colecții figurează Romașcu, Ministerul  Învățământului și Culturii, Muzeul 
de artă al R.S.R și apoi Muzeul Național de Artă  al României (nr. inv. 523/1957). 
Este menționată și o copie din ghips patinat aflat în depozitele Muzeului din 1959. 
Lucrarea nu este semnată și nici datată. Despre această sculptură s-au scris pagini 
întregi. În 1911, în Figuri contemporane citim : „Pentru a concepe Cumințenia Pă-
mântului, artistul trebuie să cunoască ceva analog cu ceea ce numește biserica romană 
grația și să simtă circulând în sufletul lui printre imaginile reale, reverii și gânduri, 
unda mistică a infinitului.” În 1932 Tudor Arghezi afirma că „nu-i întrecută decât în 
proporții și durată de portretul fratelui mai bătrân, Sfinxul.” În 1968, doctorul Alexan-
dru Olaru a încercat să demonstreze că este portretul unei idioate mongoloide. L-au 
contrazis V.G. Paleolog și Ion Pogorilovschi. Petru Comarnescu o vedea ca o rudă a 
Caloianului și intuia o Pre-Cumințenie în Gânditorul de la Hamangia. Carola Giedi-
on-Welcker a asemănat-o cu idolii cicladici. Sidney Geist a comparat-o cu Eva bre-
tonă a  lui Gauguin și i-a identificat chiar un model. Ionel Jianu a semnalat valențele 
cuvântului Cumințenie în română. Au oferit interesante ipoteze  despre lucrare Nina 
Stănculescu, Matei Stârcea-Crăciun, Radu Varia și Cristian Robert Velescu. Filosoful 
Constantin Noica a elaborat un erudit „Eseu despre Cumințenia Pământului”, iar Ion 
Pogorilovschi i-a închinat somptuosul  volum Brâncuși – Sophrosyne sau Cumințenia 
pământului.  Mircea Malița a folosit ca titlu Cumințenia pământului pentru  lucrarea 
Strategii de supraviețuire în istoria poporului român. După 1989, fiicele lui Romașcu 
au intentat un proces pentru retrocedarea lucrării, precizând că în 1957 fusese confis-
cată abuziv de stat. Procesul a durat  nouă ani de zile, răstimp în care una din fiice a 
decedat. O hotărâre judecătorească definitivă a dispus retrocedarea în 2010.

Lucrarea nu se mai află în sala Brâncuși a Muzeului Național de Artă. Este găz-
duită temporar în custodie din 2012  la sala Tezaur a Muzeului  Național Cotroceni. 
Am fost s-o revăd la 5 octombrie 2014 și, ca și altădată, m-a emoționat. 

Am cerut de la muzeu dimensiunile exacte ale lucrării – 51 x 17,8 x 25,3 cm. 
Statuia este plasată pe un soclu din travertin, de 9 x 20 x 27 cm, realizat la restaurarea 
din 1981. În prezent Casa Artmark a anunțat deschiderea licitației pentru operă. Lu-
crarea fiind clasificată în categoria Tezaur a Patrimoniului cultural național, Ministe-
rul Culturii a fost notificat la 3 septembrie pentru exercitarea dreptului de preemțiune. 
Prețul de pornire este de 20 milioane euro. Lucrarea nu poate fi scoasă din țară, dar 
s-au anunțat deja amatori, români și străini. Între timp Premierul a contestat corecti-
tudinea sentinței judecătorești și a cerut Inspecției Judiciare a Consiliului Suprem al 
Magistraturii să investigheze  procedura retrocedării. În octombrie 2014, sesizarea a 
fost clasată din oficiu, acționând prescripția.

Odiseea Cumințeniei continuă… Ne vom mai bucura noi oare de vederea ei?

Sorana GEORGESCU-GORJAN

Avatarurile Cumințeniei pământului
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Dumbrăvenii este, la prima vedere, o loca-
litate rurală ca oricare alta din ţară. Ceea ce, însă, 
o deosebeşte de altele este personalitatea sa aparte, 
dată de locuitorii dar, mai cu seamă, de diriguitorii 
săi. Se spune, şi nu sunt vorbe deşarte, că o ţară, o 
comunitate are conducătorii pe care i-au ales, pe care 
îi merită. În cazul de faţă, primarul Ioan Pavăl şi se-
cretarul Primăriei  Dumbrăveni, Mihai Chiriac, doi 
oameni ai locului, buni gospodari în treburi admi-
nistrative-edilitare, ca mulţi alţii din ţară. Dar, Ioan 
Pavăl şi Mihai Chiriac au dovedit, prin faptele lor, că 
se pot impune pe plan naţional şi internaţional prin 
cultură. Au preluat o legendă locală, cum că Emi-
nescu s-ar fi născut la Dumbrăveni, au şi ceva do-
vezi în acest sens; e greu să răstorni, azi, data şi locul 
naşterii Poetului naţional, dar această legendă este 
lucrătoare. La Dumbrăveni a trăit multă vreme fami-
lia Eminescului, autorul Luceafărului a scris despre 
curtea boierului Balş de la Dumbrăveni.

Dumbrăvenii fac parte din Ţara de Sus, din 
Bucovina istorică, ţinut într-adevăr legendar, în care 
natura se completează şi se armonizează cu omul. Bu-
covina este o grădină, parcă o altă ţară. L-aş completa 
pe Eminescu în a spune că „Influenţa austriacă asupra 
românilor din Principate” a fost benefică sub aspectul 
mentalităţii, al ordinii, gospodăririi proprii, a curăţeni-
ei interioare şi exterioare etc. Dulce Bucovină!

Dar, cei doi bravi lideri, Ioan Pavăl şi Mihai 
Chiriac (care nu sunt filologi?!), au extins preocu-
pările spirituale şi asupra a „trei ucenici ai Geniu-
lui: Nichita, Grigore şi Adrian. Destinul i-a ales prin 
încifrarea cuvântului din Absolutul Eminescu”, cum 
scrie, metaforic şi îndreptăţit, Mihai Chiriac.

Ei au înfiinţat la Dumbrăveni, judeţul Sucea-
va, Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, sub egida 
căruia organizează simpozioane cu adevărat ştiin-
ţifice, festivaluri culturale internaţionale bianuale, 
editează revista „Poeţi ai nemuririi noastre”, consa-
crată lui Eminescu, Nichita Stănescu, Grigore Vieru 
şi Adrian Păunescu, în care semnează personalităţi 
marcante ale vieţii literare contemporane. Voi cita, 
spre edificare doar câteva titluri şi nume din nume-
rele 3 (2012) şi 4 (2013) al acestei excelente reviste: 
Mihai Cimpoi despre Dicţionarul enciclopedic „M. 
Eminescu”, Liceul „A. Păunescu” din Căzăneşti-Ba-
sarabia, N. Dabija despre relaţia Basarabia – Adri-
an Păunescu Grigore Vieru cel Adevărat, precum şi 
despre trecerea lui Eminescu prin Chişinău, în 1885, 
Viorel Dinescu despre Nichita, Theodor Codreanu 
despre Creştinismul eminescian, Adrian Dinu Ra-
chieru despre Grigore Vieru, „fratele lui Eminescu”, 
N. Georgescu despre Grigore Vieru şi numele sale, 
Tudor Nedelcea despre A. Păunescu, Eminescu şi 
bileţelul d-nei Szőke-Slavici, precum şi un interviu 
cu Grigore Vieru, Vasile Tărâţeanu despre Drum 
înlăcrimat, alte studii fiind semnate de Em. Marcu, 
Mihai Sultana Vicol, I. Cozmei, Liviu Huzdup, Ilie 
Mandiuc, G. Badea, iar grupajul de poezii reuneşte 
semnăturile lui A. Păunescu, Nichita Stănescu, Gri-
gore Vieru, Eminescu, Viorel Dinescu, Valeriu Ma-
tei, Gh. Bâlici, I. Cozmei.

Nr. 4 al revistei Poeţii nemuririi noastre se re-
marcă prin studiile lui M. Cimpoi (Eminescu, ideea 
de identitate naţională), N. Dabija (Eminescu, un 
poet de mâine), A.D. Rachieru (Cercul „strâmt şi sfe-
ra hyperionică, „Uzina” Păunescu), Em. Marcu (Ce 
ar spune Eminescu), Lucia Olaru Nenati (Eminescu 
şi Bucovina. Addenda), I. Cozmei (V. Eminovici), N. 
Georgescu (Pit şi plasa de pescuit), Viorel Dinescu 
(Nichita sau libertatea jocului, Ultima întâlnire cu 
Gr. Vieru), Valeriu Matei (Taina care apără poetul, 
Fericirea şi nefericirea poetului, Modestia de a nu 
deschide uşile la întâmplare), Tudor Nedelcea (Adri-
an Păunescu şi „Doina” eminesciană, Adrian Pău-
nescu omagiat la Craiova şi Bârca), Mihai Sultana 

Vicol (In memoriam, Adrian Păunescu), M. Chiri-
ac (Adrian Păunescu), V. Tărâţeanu (Acasa noastră 
România), I. Filipciuc (Dumbrăveni, file de istorie), 
Mircea Coloşenco (Nietzche-Eminescu), Andreea 
Elena Chiriac (Al. Tărâţeanu). Rubrica Poesis cu-
prinde poezii semnate de Eminescu, Nichita, Grigore 
Vieru, N. Labiş, Matcovschi, A. Păunescu, N. Dabi-
ja, V. Tărâţeanu, Viorel Dinescu.

Am consemnat bibliografic (oarecum plictisi-
tor), câteva titluri şi articole din doar două numere 
din revistă (care n-au o circulaţie prea mare ca orice 
revistă de cultură), dar numai din înşiruirea acestora, 
precum şi autoritatea ştiinţifică a semnatarilor poa-
te fi, pentru un lector avizat, o dovadă peremptorie 
a însemnătăţii şi importanţei revuistice a Centrului 
Cultural „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni. Ace-
laşi centru care a editat o nouă revistă-carte, intitula-
tă sugestiv Omagiu lui Eminescu.

Numărul 6 din 22 iunie 2013 al acestei reviste 
(de semnalat faptul că organizarea simpozioanelor şti-
inţifice se fac la date diferite, spre a nu se suprapune 
cu festivităţile oficiale dedicate lui Eminescu şi Zilei 
Culturii Române) se deschide, cum nu se putea mai 
potrivit, cu un interviu luat de Mihai Chiriac acad. Eu-
gen Simion, sub titlul sugestiv Eminescu – simbol şi 
reper naţional. Urmează, în genere, aceiaşi colabora-
tori de marcă: N. Georgescu (Actualitatea continuă a 
ideilor), I. Filipciuc (Obârşia neamului Eminoviciu), 
A.D. Rachieru (Eminescu şi „rostul arheic”), Viorel 
Dinescu (Eminesciana), M. Cimpoi (Eugen Simion: 
Eminescu), N. Dabija (Eminescu şi Veronica), Valeriu 
Matei (Eminescu văzut de poetul necuvintelor), Th. 
Codreanu (De la Eminescu la „cazul Stere”), Tudor 
Nedelcea (Eugen Simion – 80, Mihai Cimpoi sau 
esenţa fiinţei româneşti, Schimbarea Imnului şi a Zi-
lei Naţionale a României), V. Tărâţeanu (Ce e val ca 
valul trece), Em. Marcu (Dileme în panteonul culturii 
naţionale), Lucia Olaru Nenati (Eminescu. Dicţionar 
enciclopedic), Mihai Sultana Vicol (Vieru şi Bucovi-
na) etc. În grupajul Poesis apar creaţiile lui Eminescu, 
Vieru, Păunescu, Dabija, V. Dinescu, Valeriu Matei, 
Em. Marcu, Lucia Olaru Nenati, Simion Gogiu, Bâ-
lici, Ilie T. Zegrea, alături de poeziile tinerilor V. Cio-
rogar, I. Mateiciuc, Liviu Huzdup.

Numărul 7 din 21 iunie 2014 este, de fapt, 
un volum, Omagiu lui Eminescu, la 125 de ani de 
la moarte. „Aici, Eminescu este la el acasă – ne în-
credinţează primarul Ioan Pavăl – la baştină, fiind 
prezent în fiinţa noastră cu fiecare vers pe care ni l-a 
lăsat, cu fiecare literă pe care a scris-o pentru noi 
drept moştenire”. După şapte ediţii, primarul ne ex-
plică cu sinceritate că această omagiere comemorare 
eminesciană „este un act de mare cultură, responsa-
bilitate faţă de litera română şi de trăire intensă, aşa 
cum ne-a învăţat Poetul nepereche”, ridicând ştache-
ta valorică a manifestărilor de la Dumbrăveni prin 
participarea academicienilor: Eugen Simion, Mihai 
Cimpoi, Al. Surdu, Răzvan Theodorescu, N. Dabija, 
Valeriu Matei, V. Tărâţeanu, a exegeţilor şi scriito-
rilor Th. Codreanu, N. Georgescu şi Doina Rizea, 
Adrian Dinu Rachieru, Varujan Vosganian, I. Filip-
ciuc, I. Cozmei, Em. Marcu, Viorel Dinescu, Daniel 
Corbu, Lucia Olaru Nenati, Mihai Sultana Vicol etc.

Centrul Cultural „Mihai Eminescu” din Dum-
brăvenii Bucovinei, prin reprezentanţii săi, au mai 
„comis” un act de cultură cum rar se mai întâmplă 
în România: au finanţat, lansat şi premiat pe editorii 
integralei Emil Cioran, ediţie de Marin Diaconu, a 
ediţiei Eminescu – Opere, îngrijită de N. Georges-
cu, din deja celebra colecţie „Opere fundamentale” 
a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, condu-
să de Maya Simionescu şi Eugen Simion, ambele 
cărţi având excelente studii introductive semnate de 
acelaşi neobosit editor şi exeget Eugen Simion. O 
primărie rurală alocă fonduri pentru lucrări funda-

mentate şi organizează menifestări culturale de ex-
cepţie, ceea ce nu fac marile centre urbane, aspirante 
la „capitală culturală europeană”! Evident, în faţa 
unor asemenea gesturi şi oameni trebuie să ne scoa-
tem pălăria!

Acest volum comemorativ, Omagiu lui Emi-
nescu, nu se dezminte de predecesoarele, având în 
cuprinsul său studii peretinente. Mihai Chiriac este 
categoric în titlu: Ba bine că da! Eminescu s-a năs-
cut la Dumbrăveni, îndulcind însă afirmaţia: „La 
Dumbrăveni este «acasă», unde a fost plămădit spre 
a pleca în lungi peregrinări”. Mihai Cimpoi (căruia 
Centrul Cultural dumbrăvenian i-a sponsorizat un 
volum din Critice) aduce în discuţie Un izvor ba-
sarabean al poemului „Luceafărul” şi prezintă, în 
premieră, Ontologia juridică. Adrian Dinu Rachie-
ru studiază  Politeia eminesciană, N. Dabija îl pre-
zintă pe Eminescu la Odesa, N. Georgescu repune 
în discuţie cele două date de naştere: 20 decembrie 
1849 /15 ianuarie 1850, având ca argument Izvorul şi 
fântâna, menţionează  Greşeli mărturisitoare în edi-
tarea operei eminesciene, şi aduce Noi ipoteze des-
pre moartea lui Eminescu, N. Georgescu fiind unul 
dintre eminescologii cu reale contribuţii la biografia 
Poetului, ca şi Th. Codreanu (care evocă pe un alt 
exeget, G. Munteanu, la 90 de ani de la naştere). I. 
Filipciuc scrie despre Un frate misterios al poetului 
Eminescu iar Viorel Dinescu ne aminteşte de Lecţia 
lui Eminescu. Tudor Nedelcea extrage din publicis-
tică eminesciană gândurile Poetului despre sărbătoa-
rea Sf. Paşti, despre domnitorul martir Constantin 
Brâncoveanu şi despre Congresul Mondial al Emi-
nescologilor, iniţiat şi organizat la Chişinău, anual, la 
început de septembrie, de M. Cimpoi. Îl mai merităm 
noi oare pe Eminescu? Mai avem oare dreptul moral 
de a ne mândri cu Eminescu? Se întreabă retoric N. 
Constantinescu, în condiţiile în care un reprezentant 
al „societăţii civile” (restul, ce societate formăm!?) îl 
consideră „mortul din debara”, de care trebuie să ne 
descotorisim cât mai iute. Alţi semnatari ai volumu-
lui 7, Omagiu la Eminescu, îl prezintă pe Eminescu 
ca Poet naţional (Mihai CM Ardeleanu) alături de 
Taras Şevcenko (I. Cozmei), ca Pedeapsa perfecţiu-
nii (Lucia Olaru Nenati), ca Model intelectual şi liric 
(Fl. Copcea) sau ca publicist (Mihai Sultana Vicol). 
Mai semnează alţi autori ataşaţi spiritualităţii emi-
nesciene: Em. Marcu, N. Iosub, Dan Fărtăiş, L.D. 
Clement, Otilia Borcea, I. Ieţcu, iar răsfăţul poetic 
îl datorăm lui Eminescu, Vlahuţă, Gr. Vieru, Adri-
an Păunescu, Esenin, Puşkin, Baudelaire, Mallarmé, 
Rimbaud, Verlaine, E.A. Poe, Rilke, Kipling, Valeriu 
Matei, V. Tărăţeanu, N. Dabija, Viorel Dinescu, D. 
Matcovschi, Gh. Bâlici, Andrei Păunescu.

Volumul Omagiu lui Eminescu sau „revista-
almanah”, cum a numit-o M. Cimpoi, a fost lansat la 
Dumbrăveni, la cea de-a VII-a ediţie a Festivalului 
internaţional „Mihai Eminescu” de la Dumbrăveni, 
comună care a devenit o „academie eminesciană 
prin invitaţii pe care i-a adus de-a lungul anilor” 
(Mihai Sultana Vicol). La ediţia aceasta au partici-
pat academicienii Eugen Simion, Maya Simionescu, 
Bogdan Simionescu, V. Tărârţeanu, M. Cimpoi, N. 
Dabija, scriitorii N. Georgescu şi Doina Rizea, The-
odor Codreanu şi Lina Codreanu, V. Bahnaru, Viorel 
Dinescu şi Florentina Paraschiv, Tudor Nedelcea şi 
Olivia Nedelcea (autoarea vol. Eminescu, economis-
tul), Em. Marcu, V. Spiridon, Lucia Olaru Nenati, 
Lili Bobu, I. Beldeanu, I. Cozmei, Liviu Huzdup, 
Gh. Bâlici, Elena Dabija, preoţii C. Jaba şi I. Pânzăr, 
consulul general al Ucrainei la Suceava, Vasyl Bo-
echiko etc. Urma să sosească acad. Gh. Duca, pre-
şedintele Academiei de Ştiinţe din Chişinău şi chiar 
preşedintele R. Moldova, N. Timofti, dar semnarea 
documentelor de preaderare la U.E. a R. Moldova au 
avut prioritate, fireşte.

Dumbrăveni – cetate culturală
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Moderatorul Festivalului a fost, cum era de 
aşteptat, Eugen Simion, care a prezentat al 150-lea 
număr din colecţia „Opere fundamentale” (inaugura-
tă tot cu Poezii de Eminescu), care însumează opera 
poetică eminesciană, ediţie îngrijită de N. Georges-
cu, cu prefaţa lui Eugen Simion. În 2015, urmează 
să apară, în aceeaşi colecţie, studiile şi articole poli-
tice, întrucât generaţii de români se regăsesc în Emi-
nescu. Cu acelaşi spirit echilibrat, Eugen Simion a 
condamnat atât zelatorii( care au cerut chiar cano-
nizarea Poetului), cât şi detractorii, nu mulţi, dar ac-
tivi, agresivi: „Nu au dreptate cei care se supără pe 
noi, care spun ca Eminescu nu este poetul naţional. 
Mulţi îl acuză pe Eminescu că este un naţionalist, 
şovin, dar nu-i adevărat. Eminescu nu făcea în pu-
blicistica sa decât să apere independenţa tânărului 
stat. El este un unionist, un european. Toate acestea 
nu ar avea niciun rost dacă Eminescu nu ar fi fost un 
mare poet român, motiv pentru care autorul Scriso-
rilor „i-a cuprins şi ne-a cuprins pe toţi”.

Apreciindu-l pe Ioan Pavăl (un „om de ispra-
vă, care promite şi se ţine de promisiuni”), în contrast 
cu lentoarea Ministerului Culturii, Eugen Simion s-a 
declarat impresionat de frumuseţea Bucovinei, a zo-
nei Suceviţa, aidoma acad. Maya Simionescu, care 
şi-a redescoperit aici rădăcinile şi însemnătatea lor 
(părinţii săi fiind născuţi la Gura Humorului). „Am 
venit la Dumbrăveni pentru Eminescu. Ca biolog 
(domnia sa conduce de ani buni Institutul de Bio-
logie Moleculară al Academiei Române, lucrând în 
tinereţe cu laureatul Premiului Nobel, George Emil 
Palade), spun că oamenii au nevoie de cultură, de 
carte şi veşnic trebuie să ne întoarcem la Eminescu 
cu cea mai mare bucurie, iar un om nu este deplin 
dacă nu este fertilizat prin cultură”.

Reputatul eminescolog şi filosof al culturii, 
Mihai Cimpoi, iniţiatorul şi diriguitorul Centrului 

Internaţional Academic „M. Eminescu” şi al Congre-
sului Mondial al Eminescologilor, ambele fiinţând la 
Chişinău, a vorbit despre naţionalismul creator al lui 
Eminescu, văzut în contextul epocii şi din perspec-
tiva consolidării tânărului stat român. „Eminescu a 
fost poetul naţional al tuturor românilor. El a vorbit 
şi despre blânda Basarabie în scrierile sale”. El a 
anunţat şi de formarea unei comisii academice de 
studiere a bolii şi cauzei morţii lui Eminescu.

Acad. N. Dabija, (care a debutat recent cu un 
roman de mare succes de public şi critică literară, 
Temă pentru acasă), cu acelaşi aplomb şi rostire vi-
bratoare, a menţionat că Eminescu a reuşit să ne re-
unească. La repetatele acuzaţii ale unor confraţi din 
Ţară, cum că basarabenii au rămas la Eminescu, N. 
Dabija le răspunde: „Noi vă aşteptăm să-l cunoaşteţi 
deplin pe Eminescu. El este un om total, este mai 
presus de orice al nostru, al tuturor românilor, este 
alesul lui Dumnezeu, că a scris dumnezeieşte. Emi-
nescu ne adună şi ne va aduna mereu”.

Considerând Dumbrăvenii ca un centru spiri-
tual Eminescu, Theodor Codreanu a adus un omagiu 
lui G. Munteanu, la împlinirea celor nouă decenii de 
la naştere, dezvăluind că ilustrul profesor proiecta-
se „un uriaş ansamblu Hyperion, alcătuit din şase 
volume, din care n-au apărut decât două în timpul 
vieţii (Hyperion. I şi Eminescu şi eminescianismul).

Cu recunoştinţă pentru Eugen Siumion, cel 
care a transcris, ca şomer, parte din manuscrise, 
în cadrul colectivului „Eminescu” al Academiei, 
condus de Perpessicius (1957-1964), exigentul şi 
competentul editor N. Georgescu explică avatarii-
le reeditării operei poetice eminesciene, diferenţele 
textuale, necesitatea îmbogăţirii notelor de subsol, 
greşelile de tipar: „unele dintre ele au făcut glorie, 
altele au creat legende sau au schimbat sensuri; 
greşeli tipografice de felul celor pe care le-am iden-

tificat în contextul eminescian m-au  făcut să caut 
argumente în plus”. Pentru Viorel Dinescu pare a 
ciudăţenie, o împietate, că la 125 de ani de la moar-
tea Poetului „profanatorii de morminte se înver-
şunează să-i roadă cu dinţii lor galbeni şi cariaţi 
statuia pe care ne-am ridicat-o în inimile noastre. 
Cine să fie aceste hiene care nu te iartă nici după un 
secol de trecerea în Nirvana?” Îmi face plăcere să 
reamintesc că la ediţia a II-a a Congresului Mondi-
al al Eminescologilor (Chişinău, septembrie 2013), 
poetul şi matematicianul Viorel Dinescu a făcut un 
succint expozeu despre omul de ştiinţă Eminescu.

Profesoara Lina Codreanu, tânăra debutan-
tă şi în proză cu volumele Viaţa ca o poveste (Ga-
laţi, Axis libri, 2013) şi Poştalionul (Iaşi, Junimea, 
2014), autoarea unei exhaustive biobibliografii cri-
tice Theodor Codreanu (2012), în cadrul Bibliotecii 
„B.P. Hasdeu” din Chişinău, lucrare de excepţie cum 
rar se mai realizează în cultura română, şi-a demon-
strat calităţile ca un autentic critic literar, prezentând 
vol. Shakespeare în viziunea lui Eminescu, semnat 
de Diana Cotescu şi Tudor Nedelcea.

Prin premiile acordate lui Eugen Simion, N. 
Georgescu şi M. Chiriac, a premiilor de excelenţă, 
a titlurilor de cetăţean de onoare al comunei, a unor 
trofee, dar mai cu seamă prin ediţia bibliofilă Poezii 
de Eminescu, premiată, Festivalul Internaţional or-
ganizat de Centrul Cultural „Mihai Eminescu” din 
Dumbrăveni şi-a atins cu asupra de măsură obiec-
tivele propuse. Dumbrăvenii Bucovinei pot sta cu 
cinste, alături de marile centre culturale din lume in-
disolubil legate de viaţa şi activitatea „omului deplin 
al culturii româneşti” (C. Noica), iar astfel de acţiuni 
culturale de calitate trebuie evidenţiate mereu pentru 
posibile şi sperate „contaminari” spirituale. 

Tudor NEDELCEA

pag. 7 Dumbrăveni.. .

„A devenit cu timpul cel mai celebru român.
Cel mai celebru român, însă, e drept, în ultimii ani de 
viață, devenit cetățean francez.”

*
„Am încerat să scriu o carte, o lucrare de cer-

cetare științifică și, fiind de formație istoric, am optat 
pentru o prezentare cronologică” – precizează Paul 
Rezeanu. Așa consideră autorul că trebuie văzut și 
înțeles Brâncuși „și nu pe cicluri de opere sau sub for-
mă de eseu”, având „de bază” cărțile scrise de Carola 
Giedion-Welcker, Ionel Jianu, V.G. Paleolog, Sidney 
Geist, Natalia Dumitrescu, Friederich Teja Bach, 
Petru Comarnescu, Barbu Brezianu, Doïna Lemny 
(aceasta prin valorificarea „Arhivei Brâncuși”) ș.a. 
Ferindu-se de „deducții ori „ipoteze hazardate”, Paul 
Rezeanu caută să se mențină în comentariul său foar-
te aproape de adevărul vieții și de aspectele contro-
late îndeaproape de documente, de aceea aversiunea 
sa față de impostorii „brâncușiologi de ocazie” este 
totală, conștient fiind că nici propria-i lucrare nu va fi 
scutită de unele inexactități.

Am găsit și noi câteva, unde nu mai poate fi 
vorba de interpretări aleatorii. Bunăoară, la pag. 30, 
nu „Ioana” o chema pe fiica lui Gherghe și Arethia 
Tătărescu, ci „Sanda” (căsătorită Negropontes!). Nu 
cu „două tractoare” s-a tras de Coloană, în primăva-
ra anului 1951, ci cu „un tractor cu șenile” (mane-
vrat de mecanicul Milotin), după cum ne-a mărturisit 
însuși împricinatulce a coordonat criminala tentativă: 
Tănasie Lolescu, fost primar comunist de Motru și 
actualmente octogenar, în fruntea Lojei Masonice 
Țărănești din Hobița Gorjului. La fel de „romanțată” 
este versiunea „lămuririi” autorităților locale (care so-
licitaseră organelor centrale în 1949 permisiunea de 
demolare) de către Ștefan Georgescu-Gorjan și arh. 
Horia Teodorescu, propunându-se ca „Poarta săru-
tului și Masa tăcerii să fie «învelite» cu un «acoperiș 

impermeabil pentru a fi ferite de eroziune, ploi, zăpadă 
și vânt” (p.27). „Aproximațiile” de mai sus se regăsesc 
în Capitolul I (Amintiri. Amintiri. Gânduri. Năvalnice 
gânduri), scris sub forma unor rememorări nostalgice 
ale sculptorului, la bătrânețe, în ultimul an de viață, 
când, țintuit la pat din cauza beteșugului la picior, 
îi trec prin minte amintiri ale vieții și momente im-
portante ale devenirii sale artistice. 

Adevăratul comentariu științific începe, deci, 
cu Cap. II (Hobița. Copilăria 1876-1888. Craiova 
1889-1898. București. 1898-1904). Și aici găsim, 
preluate, unele date inexacte, precum părerea lui 
Petru Comarnescu care lansează ideea originii nea-
mului Brâncuși în comuna Brâncoveanu din județul 
Romanați, când, de fapt, s-a demonstrat documentar 
că „Brâncușii” sunt moșneni din Hobița, probabil cu 
îndepărtate origini ardelene, sculptorul neavând deci 
cum să fie „la a treia sau a patra generație stabilită pe 
aceste meleaguri”, dintr-un neam provenit din Brân-
covenii Romanaților.

Apoi, în Cap. VIII, dedicat perioadei 1936-
1940, distanța de la digul Jiului la Târgul de fân – par-
curs ce va deveni „Calea Eroilor” – nu este „aproape 
trei kilometri”, ci doar 1420 m. De asemenea, mo-
tivul plecării sculptorului la Paris, la 20 septembrie 
1938, nu este prea bine clarificat. Într-o cercetare a 
noastră (Brâncuși – studii și eseuri, 2009), urmărind 
„filmul” evenimentelor legate de inaugurarea opere-
lor din toamna lui 1938, coroborate cu documente 
din „Arhiva Brâncuși” (Brâncuși inedit, 2004), am 
stabilit cu exactitate că, din cauza repetatelor amâ-
nări ale datei inaugurării (de la 18 septembrie la 14 
octombrie, apoi sine die…), Brâncuși pleacă supărat 
la București, unde se tratează de o răceală cumplită și 
de „urticarie”. Suferise o toxiinfecție alimentară, de 
care va fi tratat, într-un hotel din București, de devo-
tata Sylvia Pop. Așadar, nu-i adevărat că „Brâncuși a 

plecat deci de la Târgu-Jiu cu cel puțin o săptămână 
înainte de inaugurarea Ansamblului monumental”, 
căci de la data plecării (20 septembrie) la aceea a 
inaugurării (27 octombrie) este un timp mai îndelun-
gat. Este adevărat că acest sejur constituie „ultima 
sa prezență în România” (nota bene că autorul nu a 
acordat credit altei mistificări potrivit căreia sculpto-
rul ar fi venit în România, incognito, și în anii războ-
iului, ca să-și revadă opera!…

În ciuda unor inexactități de acest fel, 
Brâncuși. Tatăl nostru este o carte în care Paul Re-
zeanu adună o informație, „timp de 45 de ani”, în 
general corectă, sistematizând-o pe etape ale vieții, 
cronologicește, urmărind deopotrivă viața artistului 
și nașterea operei. Criticul se menține în zona de 
„istorie a artei”, fără a aluneca în interpretări privind 
„estetica” operei ori hazardându-se pe terenul atât 
de alunecos al hermeneuticii speculative. Formația 
sa de „istoric” și de „istoric al artelor plastice” își 
spune cuvântul, determinând o lucrare nu numai 
corectă dar și de o cursivă tranzitivitate, controlată 
îndeaproape de documente și năzuind a lumina mul-
te din aspectele legate de viața și cronologia operei. 
Este, desigur, o muncă așezată, temeinică, de durată 
și de raționale judecăți și deducții, ce asigură lucrării 
o privire integrală, de ansamblu asupra „celui mai 
celebru român”.

Cât privește ideea de „cenotaf” ce s-ar pu-
tea ridica lui Constantin Brâncuși în România (fie 
la Bellu în București, fie la Craiova ori la Hobița!), 
considerăm că demersurile nesăbuite din ultimii ani 
(de pretinsă „aducere a osemintelor” în țară) nu fac 
decât să aducă atingere amintirii și personalității lui 
Brâncuși, acestui „cetățean francez” de origine ro-
mână care „a murit mulțumit în Atelierul său din Pa-
ris, conștient că mormântul său nu se află departe de 
Atelierul său. A fost ultima sa dorință…”

„BRÂNCUȘI. Tatăl nostru”pag. 5
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Două personalități de prim ordin tronează 
estetica, istoria și critica literară din perioada inter-
belică și timp de două decenii din cea postbelică, 
George Călinescu și Tudor Vianu, temperamen-
te total diferite, aparent incompatibile, primul, o 
fire romantică, vulcanică, “un vizionar cu intuiții 
străfulgerătoare” (Pompiliu Marcea), accentuat 
subiectiv, cu mlădieri neobișnuite ale vocii, cel 
de-al doilea, dimpotrivă, un spirit clasic, echili-
brat, un intelectual rafinat, un adevărat olimpian, 
dotat cu darul elocinței, cu toate acestea, în ciuda 
discordanței temperamentale, se completează reci-
proc și întrețin ardent armonia spirituală a epocii. 
Inspiratul universitar, Pompiliu Marcea, îi aseamă-

nă cu cei doi eroi favoriți ai lui Homar, în “Iliada” și “Odiseea”, pe George Că-
linescu îl asemuiește cu invulnerabilul Achile, un Achile al artelor, iar pe Tudor 
Vianu, cu Nestor, în mitologia greacă, rege al Pilosului, cel mai bătrân grec din 
timpul războiului troian, renumit pentru înțelepciunea și elocința sa, un Nestor 
al culturii.

Estetician, stilistician, filosof, istoric și critic literar, cu un spirit de sis-
tem și de înaltă cultură, Tudor Vianu a avut preocupări îndeosebi în domeniul 
esteticii, fiind fondator, și al stilisticii, dar s-a aplecat cu luare-aminte și  asupra 
criticii și istoriei literare, astfel că Eugen Lovinescu, în lucrarea ”Titu Maiorescu 
și posteritatea critică”, “îl situează pe acesta printre continuatorii criticii maiores-
ciene, este un Maiorescu al etapei interbelice și postbelice. Realizând o critică de 
confirmare, Tudor Vianu n-a scris o istorie a literaturii române, cu excepția celei 
din 1944, scrisă în colaborare cu Șerban Cioculescu și Vladimir Streinu(“Istoria 
literaturii române moderne”, Editura Casa Școalelor), dar a simțit atracție pentru 
personalități scriitoricești din toate marile epoci ale literaturii noastre, mai puțin 
literatura veche.

Marelui clasic, Mihai Eminescu, i-a dedicat cele mai însemnate studii de 
critică literară, stilistică și literatură comparată. În 1930, apare “Poezia lui Emi-
nescu”, Editura Cartea Românească, ce cuprinde capitolele: ”Atitudine și motive 
romantice în poeziile de tinerețe”, ”Eminescu și etica lui Schopenhauer”, ”Vo-
luptate și durere”, “Pesimism și natură”, “Luceafărul şi Armonia eminesciană” 
iar în conținutul lucrării ”Figuri și forme literare”, Editura Casa școalelor, 1946, 
sunt inserate studiile: ”Atitudinea și formele  eului în lirica lui Eminescu” și 
“Structura motivului în poezia ”O, mamă…” de Mihai Eminescu. La acestea 
se adaugă numeroasele studii de stilistică a poeziei eminescene și eseuri despre 
Eminescu publicate în ”Literatura universală și literatura națională ”(E.S.P.L.A, 
1956) și “Studii de literatură universală și comparată” (Editura Academiei, 1960. 
În “Prefață” la “Poezia lui Eminescu”,1930, face referiri la bibliografia eminesci-
ană înregistrată în cele patru decenii de la moartea poetului, afirmând că aceasta 
a sporit prin unele informații noi cu privire la viața și circumstanțele familiei 
sale, la câteva din izvoarele creației poetului de geniu, dar lipsește preocuparea 
fundamentală de a pătrunde în adâncimea operei poetice, în lumea motivelor și 
aspirațiilor lui. ”Opera lui, afirmă Tudor Vianu, poate fi comparată cu o cetate 
puternică a cărei cucerire cere pregătiri numeroase, un asediu răbdător, o mă-
surare îndelungată a puterilor, un avânt pornit de departe”. În concluzie, în cei 
patruzeci de ani, biografii s-au ocupat mai mult de strângerea de documente, fără 
a pătrunde în înțelegerea operei.

În primul capitol, Tudor Vianu are în vedere motivele preponderente din poe-
zia de tinerețe, evidențiază îmbinarea dintre ”revoluționarismul libertar și reflecția 
sceptică asupra lumii și vieții din prima satiră socială, “Junii corupți”, “Epigonii” 
și “Împărat și proletar”. Pe “Junii corupți’, suflete amăgite, ”oameni morți de vii, 
”dorește să-i entuziasmeze în spiritul idealurilor libertății revoluționare, pe când 
poezia “Epigonii” se termină cu meditația asupra nimicniciei vieții omenești, la 
fel poemul ”Împărat și proletar” se încheie tot cu o meditație sceptică, chietistă 
(adică orice concepție care consideră pasivitatea contemplativă ca ideal al vieții). 
În ambele poezii, “Junii corupți” și “Împărat și proletar”, apare motivul titanului 
revoluţionar. Satira socială continuă și în “Scrisori”.

O constatare a lui Tudor Vianu este aceea că lirica socială, filosofică și 
erotică sunt categoriile fundamentale prezente chiar din poezia de tinerețe..O 
altă temă este ”suferința iubirii dezamăgite unită cu liniștea cucerită prin iubire”. 
Poeziile ”Amorul unei marmure”, “Venere” și  “Madonă” și  postuma “Apari 
să dai lumină”, construite pe alegoria dragostei omenești pentru un suflet rece 
de femeie, pentru o piatră (statuie) au la bază mitul sculptorului Pigmalion în-

drăgostit de statuia Galateei. În continuare, Tudor 
Vianu realizează apropieri între creația lui Alfred 
de Musset, principal izvor literar, și creația lui Mi-
hai Eminescu, de asemenea, vine cu o pertinen-
tă observație privind încercarea de a identifica 
influențe schopenhaueriene în “Mortua est!”, cu 
toate că prima ei tipărire (variantă) are loc în 1866, 
cu titlul ”Elena” , când Eminescu nu-l cunoștea 
încă pe Schopenhauer. O altă constatare a lui Via-
nu este că Eminescu, prin poeziile sale de tinerețe, 
aparține mai cu seamă romantismului francez. 

După cum se știe, contactul lui Eminescu 
cu filosofia lui Schopenhauer s-a petrecut înce-
pând cu toamna anului 1869, când poetul era 
student la Viena. Devenind principalul mentor filosofic al poetului, reprezintă 
și un nesecat izvor de inspirație. Schopenhauer i-a deschis poetului nostru ca-
lea spre izvoarele literaturii indice și ale stoicismului greco-roman. Este vorba 
de “Imnul creației” din ”Rig-Veda”, servindu-i ca sursă de inspirație pentru ver-
surile cosmologice din “Scrisoarea I”, “dorul nemărginit” nu este altceva decât 
”voința de a trăi” din “Lumea ca voință și reprezentare”, lucrare de căpetenie a 
lui Schopenhauer, adică năzuința neîntreruptă a omului spre împlinirea lipsurilor, 
a necesităților, cu alte cuvinte, ființa umană permanent vrea ceva, dorește ceva, 
tinde spre ceva, iar acest ”dor nemărginit” presupune străduință și suferință. Dar, 
după Schopenhauer,”voința de a trăi” se manifestă într-un prezent etern, principa-
la formă a vieții, pe când trecutul și viitorul n-au realitate, sunt simple înșelăciuni. 
Lumea concepută ca o clipă suspendată ”între trecut și viitor este tema schopenha-
ueriană preferată de Eminescu (Scrisoarea I). “Cu mâne zilele-ți adaogi”, pe tema 
prezentului etern, este cea mai schopenhaueriană poezie a lui Mihai Eminescu, 
aceasta este reluată în “Glossă”: ”Viitorul și trecutul/ Sunt  a filei două fețe,/ Vede-
n capăt începutul/Cine știe să le-nvețe./Tot ce-a fost ori o să fie/În prezent le-avem 
pe toate,/Dar de-a lor zădărnicie/Te întreabă și socoate/”. Contemplarea propriului 
trecut, a propriei vieți din “Melancolie” și “Scrisoarea I”(“Și când propria ta viață 
singură n-o știi pe de rost”) aparține sferei de idei, eticii lui Schopenhauer.

Lumea ca teatru este la origine o temă stoică, prezentă în aforismele lui 
Epictet și Marc-Aureliu, apoi în drama lui Calderon și în celebrele versuri din 
”Cum vă place” de Shakespeare, în filosofia lui Schopenhauer, în “Pensés de 
Monsieur le comte d’Oxenstiern sur divers sujets avec les reflexions moralés du 
meme auteur”, apare și la Eminescu , în “Glossă”.

“Voluptate și durere” este o îmbinare de cuvinte caracteristică poeziei lui 
Eminescu, despre care Caragiale spunea: ”El își făcea o plăcere din necaz și 
din durere o voluptate”.”Asocierea dintre expresia voluptății și a durerii, ara-
tă Tudor Vianu, se produce la Mihai Eminescu în trei împrejurări, cu prilejul 
muzicii, al iubirii și al morții”. Aceste îmbinări oximoronice reprezintă o carac-
teristică însemnată a romantismului, prezente mai ales în poezia erotică: “Cân-
turi dulci ca un fior (La o artistă”),”amară mângâiere”(“Amorul unei marmore”) 
”amoroasa dulce spaimă”(“Inger si demon”),”fermecat și dureros”(“Făt-Fru-
mos din tei ” și “Lasă-ți lumea”), “ucizător de dulci ”(“Strigoii”) ”Și durerea 
mea cea dulce” (“Scrisoarea III”,primul tablou), ”fioros de dulce” (“Scrisoarea 
IV”). Astfel de îmbinări cu valoare stilistică apar și în primele poezii: “blânda-i 
durere”/”dulce tainic/Cântul jalnic(“O călărire în zori”). În vestita “Odă” (în me-
tru antic) vorbește nu numai de o suferință ”dureros de dulce”, dar și de “volup-
tatea morții”. Confruntarea eului liric eminescian cu suferința”dureros de dulce”  
răsărită în calea-i poate fi interpretată ca o metaforă  a iubitei, iubirii sau a vieții, 
în general, ambele generatoare de suferință. Aceasta îi strecoară poetului de ge-
niu sentimentul fragilității, al efemerității, ajunge la înalta formă de cunoaștere, 
dar și de supunere. A învăța să moară ”voluptatea morții” este similară cu “setea 
de repaos”(“Luceafarul”). Asemenea îmbinări oximoronice, precizează Tudor 
Vianu, dintre expresia voluptății și a durerii și altele sunt frecvente în roman-
tismul european: Novalis (“Orice durere va deveni odată un spin al voluptății, 
”Imnurile nopții”), Holderlin, Tieck, Chateaubriand și alții. “Farmecul dureros” 
din poezia eminesciană reprezintă nu numai o categorie sentimentală romantică 
, dar și dorul poeziei populare. Mai departe, Tudor Vianu face referiri la princi-
palele categorii  din lirica erotică”, mai întâi la poeziile în care răsună chemările 
iubirii urmate  de durerea absenței (“Lacul”, “Dorința”), apoi la poeziile erotice 
mai numeroase în care  durerea pierderii se îndulcește în prezentul imaginației 
(“Departe sunt de tine”, “Pe aceeași ulicioară”, “Atât de fragedă”,”Freamăt de 
codru”,”Și dacă…..”),  ”Pe lângă plopii fără soț” și altele).

Semicentenarul plecării în veșnicie a lui Tudor Vianu

Mihai Eminescu în viziunea lui Tudor Vianu
”Opera lui Eminescu poate fi comparată cu o cetate puternică a  cărei cucerire cere pregătiri numeroase, un asediu răbdător, 

o măsurare îndelungată a puterilor, un avânt pornit de departe”.
Tudor VIANU
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Spre deosebire de cei doi mari poeți ai pesimis-

mului european, Leopardi și Vigny, care s-au nutrit din 
conștiința unei solitudini fără leac, în mijlocul naturii, 
pesimismul eminescian este nutrit de conștiința soartei 
omului de geniu, de scăderile prezentului comparat cu 
trecutul și de dezamăgirile produse de iubirea neîmpli-
nită. Pesimismul lui Eminescu se modifică în funcție de 
legătura cu natura, în timp ce pesimismul apusean este 
unul activ, un agent al individualității și al civilizației, 
cel eminescian este contemplativ, printr-o aspirație “către 
stingerea individualității și reintrarea în marea unitate a 
naturii”. Prin acesta, pesimismul lui Eminescu tinde mai 
mult spre izvoare străvechi și orientale. După publicarea 
poemului ”Împărat  și proletar” , constată Tudor Vianu, 
începe o nouă fază, când Eminescu devine un cântăreț al 
naturii și al iubirii. Natura este o stare de suflet, înfățișarea 
ei este dictată de sentiment, Tudor Vianu evidențiază 
universul acustic al poetului format din șoapte, foșnete, 
murmure, sunete atenuate, abia auzite, cântecul greierilor 
și al cariilor , muzica izvoarelor, de asemenea, univer-
sal vizual, predilecția pentru regina nopții” devine sta-
tornică. Natura, la Eminescu, este un cadru fizic pentru 
reveria romantică, un paradis  terestru în idile, personaj 
mitic în “Revedere”, realitate metafizică în ”Mai am un 
singur dor”. Cântecul cornului, motiv tipic romantic 
întâlnit la Tieck, Lenau, Vigny, răsună și în sufletul ro-
manticului Eminescu: “Blându-i sunet se împarte/Peste 
văi împrăștiet,/Mai încet, tot mai încet,/Mai departe....
Mai departe.....”. Natura eminesciană se caracterizează 
prin sonoritate și lumină. Peisajul selenar cunoaște trei 
moduri de tratare: luna prezentată ca un obiect izolat al 
cerului: ”Părea că printre nouri s-a fost deschisă o poar-
tă,/Prin care trece alba regină nopții moartă”, apoi luna, 
o baie de lumină ce se revarsă în văzduh și pe întinderile 
terestre: ”Neguri albe, strălucite/ Naște luna argintie,/ Ea 

le scoate peste ape,/Le întinde pe câmpie”, în fine, lu-
mina lunii însoțite de un aspect material al pământului. 
În același timp, acvaticul, lacul și izvorul apar în poezia 
eminesciană, în dublă ipostază: ca manifestări muzicale, 
dar și însoțită de lumina lunii și a soarelui: ”Tresărind 
scânteie lacul /Și se leagănă sub soare”;”Peste albele 
izvoare”;”Luna bate printre ramuri”. Se observă, de ase-
menea, prezența arborilor și a animalelor care dialoghea-
ză între ele despre tainele iubirii (“Povestea codrului”, 
”Freamăt de codru”). În continuare, Tudor Vianu insistă 
asupra contopirii iubirii cu natura, afirmând că ”Rarele 
strofe care încep cu versul ”Și dacă ramuri bat în geam 
(“Și dacă…”) reprezintă o astfel de erotizare a întregii 
naturi, o pătrundere a tuturor înfățișărilor ei cu substanța 
iubirii”. Chiar dacă Eminescu s-a inspirit din romanticii 
germani, tratarea motivelor este originală, pentru aceas-
ta, Tudor Vianu compară modul de prezentare a imaginii 
mamei în poezia “Bolnavul sufletesc” a lui Lenau cu ace-
ea înfățișată de Eminescu în una dintre cele mai frumoase 
poezii pe care le-a scris, “O, mamă….”.

În capitolul ”Luceafărul”, Tudor Vianu pleacă 
de la manuscrisul lui Mihai Eminescu despre înțelesul 
alegoric al poemului, însemnare importantă pentru o in-
terpretare corectă a acestuia, continuă prin prezentarea  
cercetărilor privind izvoarele și variantele acestei ca-
podopere, evidențiază deosebirile dintre finalul basmu-
lui lui Kunisch și prima prelucrare eminesciană, poetul 
renunță la răzbunarea zmeului prăbușind o stâncă peste 
frumoasa fată, în schimb, amanților înlănțuinți în fugă, 
le dorește: ”Un chin s-aveți: de-a nu muri deodată!” La 
întrebarea  dacă “Luceafărul” este o operă epică, răspun-
sul este acesta:”Luceafărul lui Eminescu este o creație 
ce aparține unei “lirici mascate””. O altă idee susținută 
de Tudor Vianu, încetățenită în critica literară este că 
poemul ”Luceafărul” reprezintă o sinteză a categoriilor 

lirice din opera poetică eminesciană, iar dacă, în situația 
producerii unei catastrofe, ar dispărea întreaga operă, și 
numai ”Luceafărul” s-ar păstra, urmașii ar putea reface 
imaginea esențială a poetului. O alta  opinie importantă a  
lui Tudor Vianu  este aceea că, pentru plăsmuirea acestui 
poem, un rol însemnat l-a avut formația spirituală a auto-
rului  în care au fuzionat  înțelepciunea antică cu filosofia 
și literatura romantică germană. Apariția “Luceafărului 
” coincide cu anul în care are loc o răscruce în viața lui 
Eminescu, de aceea, parcă simțind presentimentul dez-
astrului apropiat, și-a strâns toate puterile sale creatoare, 
pentru a da lumii o asemenea capodoperă.

Ultimul capitol este dedicat armoniei eminescie-
ne, afirmând că ”un mare poet liric este totdeauna crea-
torul unei armonii unice, și Eminescu face parte dintre 
aceștia”. Sugestia muzicală și inovația prozodică repre-
zintă sâmburele armoniei eminesciene. Poetul ”spar-
ge tiparele corectitudinii”, folosește licențele poetice, 
asonanțele. Muzicalitatea provine din succesiunea armo-
nioasă de sunete, vocale și consoane, având drept efect o 
impresie acustică plăcută. Este ceea ce numea Pompiliu 
Constantinescu o “eufonie eminesciană”, iar Iorgu Ior-
dan, “simbolism fonetic”. La aceasta se adaugă  metrica 
de o remarcabilă varietate, folosind mai multe sisteme 
de versificație: versul folcloric, formele, în mare parte de 
origine neolatină, ale poeziei culte, variantele moderne 
ale metricii antice, și, în fine, anumite forme împrumuta-
te prin mijloace germane, din poezia orientală.  De ase-
menea, de la Eminescu încoace, putem vorbi de o ade-
vărată estetică a rimei, rima este un element deosebit de 
sugestiv, sporind expresivitatea poeziei.

În concluzie, în “Poezia lui Eminescu”, Tudor 
Vianu,”Un Sadoveanu al gândirii”, cum îl numea un dis-
cipol al său, Edgar Papu, pune în lumină idei indispensa-
bile unei mai profunde înțelegeri a poeziei lui Eminescu.

Mihai Eminescu în viziunea lui Tudor Vianu

De ani buni, 
șlefuitor de cuvinte 
destinate metaforelor 
ce pot mărturisi, ne-
trădîndu-le, idealuri 
cutezătoare și trăiri in-
efabile, ce se recoman-
dă printr-o pecete ușor 
de recunoscut, poetul 
Traian Vasilcău (Traia-
nus) dăruiește cititorilor 
nestematele trudei sale 
lirice, volumele ce-i 
poartă prețuita semnă-

tură impunîndu-l ca o voce distinctă și autentică. O 
face cu harul celor ce știu cu adevărat prețul „cuvinte-
lor potrivite”, al armoniilor lor, a căror generoasă îm-
perechere în ritmuri clasice nu multora le e dată.

I-am reîntîlnit nu demult numele pe o nouă car-
te de poeme, care prin numărul de pagini nu se arată a 
fi deloc orgolioasă, dar impune prin densitatea ideilor, 
frumusețea metaforelor și intensitatea sentimentelor. 
Sunt în cartea „Sfeșnic în rugăciune” poezii cu titluri 
inspirat alese, altele fără titlu, ivite mai toate în mo-
mente de grație. Se află îngemănate reculese elegii, li-
tanii încununate discret de cuvinte răsădite cu grijă de 
meșteșugar înzestrat în memorabile distihuri sau în mai 
ample desfășurări, pasteluri născute din revelațiile mi-
racolelor deslușite în peisaje misterioase, care se lasă 
citite numai de suflete nevăduvite de candoare, psalmi 
de-o luminoasă concentrare, potrivnice exclamațiilor 
fățarnice, subtile declarații de iubire, despovărate de 
zgomotele tropăiturilor carnale, meditații izvorîte din 
îndelungi, creștinești contemplații, lamentații surdini-
zate, dictate de constatarea, împăcată cu sine a omu-
lui, a trecerii clipei cea repede ce ni s-a dat – toate 
adunate într-o unitară înlănțuire ritmată, destinate să 
legitimeze o continuă stare de rugăciune, de evlavie, 
mărturisită de însuși  titlul cărții traversate de lumina 
Cuvîntului.

În unul din poemele acestei cărți, cu legănătoa-
re incantații, sunt evocate cele trei vîrste ale vieții; un 
poem de stenică tristețe; cred însă că poate fi îngăduit 
a se afirma că sunt de identificat mai multe vîrste, ce-și 
dezvăluie trăsăturile și nuanțele în țesătura fină a me-
taforelor, adesea de o serafică luminozitate.

Pentru autorul  acestei cărți, poet conectat la 
tainicele glasuri cosmice, spre a afla că „pomii doborîți 

n-au Demiurg”, poet care știe să descifreze mesajele 
tăcute ale unor flori ce populează grădini edenice, fi-
ind în fapt semne, simboluri ale religiozității de pro-
funzime („Ca un crin – al uitării – pe zariștea inimii 
tale/ Desenat-a corăbii trase de mierle cîntînd”; „Ca 
un crin dă-n floare și-o lacrimă de-a Sa”). Drumul spre 
revelații divine nu se arată a fi doar visat, ci și aevea 
întîlnit; din moment ce își caută „în lacrima lui Christ 
suferirea”, ca să „își afle-acolo mîntuirea”, din mo-
ment ce a izbutit să-l cuprindă pe Iisus în cadrele unei 
expresive icoane pictată prin cuvinte: „M-am stins în 
Cer/ Ca să fiu pe pămînt/ Și de atunce/ N-am mai fost 
cuvînt./ Pînă-ntr-o zi,/ Ca să nu mai disper/ M-am ars 
în voi/ Și m-am nestins în Cer”.

Poetul se arată a fi un ales care a învățat „să 
ningă cu psalmi fără de vreme”, să moară și să învie, 
„ca o colindă/În ninsoarea potopindă”, „să emigreze-n 
sine de un veac”, dar mai cu seamă conștient că este 
investit să scrie „pe-o floare  care-l va citi”, pentru 
cînd „nu va mai fi”.

Și nu-i puțin lucru să te știi a fi ajuns la starea 
în care să poți călăuzi metaforele către performanțele 
unui extaz calm – extazul împăcării cu sine.

În recenta și fermecătoarea carte de poezie 
pură, încărcată de povara rîvnită a tainei „care-ți ia 
numele și-l zboară-n cer”, în care „Domnul  însuși  se 
scoboară/ În noi pe-o daurită scară”, se poate 
descoperi(cum o mărturisesc și unele disimulate arte 
poetice) triumful liric al cuvintelor, după cazne lucid 
asumate: „În ocnele cuvintelor muncesc/ Eternitatea 
clipei s-o-mblînzesc”. 

Se află în acest „Sfeșnic în rugăciune” (la lu-
mina căruia autorul își trăiește cu smerenie poeme-
le, într-o autentică „stare de epifanie”, revelîndu-i-se 
Adevărul că poezia poate fi rugăciune, dar și rugă-
ciunea poate deveni poezie)multe versuri frumoase, 
memorabile, poezii antologice, însă, mai presus de 
fiecare dintre ele, cartea impune prin armoniile dintre 
idei și spunerea lor, prin unitatea ei de atmosferă și 
sonoritățile unei evlavii cantabile, neabsente nici cînd 
evenimente discutabile, contestabile ale realității ne-
voiesc cuvintele să îmbrace armura polemicii.

În esență, „Sfeșnicul  în rugăciune” al poetului 
Traian Vasilcău nu este altceva decît un frumos Nume 
dat Omului, printr-o fericit aleasă metaforă.

Nicolae DRAGOȘ

OCTAVIAN DOCLIN

Coloana fără sfîrşit, Masa tăcerii, 
Sărutul, Portal-Măiastra,

Timpul şi Piramidele
Cu poetul, criticul şi istoricul 

literar Zenovie Cârlugea m-am cu-
noscut prin anii’70 ai secolului trecut, 
la o sesiune ştiinţifică studenţească 
desfăşurată la facultatea de Filologie 
din Baia Mare. Ne-am împrietenit pe 
loc şi aşa am rămas pînă azi, legaţi 
într-o prietenie ce a cunoscut noi va-
lenţe cu trecerea timpului. Zeno mi-a 
urmărit atent devenirea poetică, pu-
blicînd în seria veche a Luceafărului 
bucureştean, dar şi în Literatorul, mai multe recenzii despre cărţile 
mele. Recunosc, am fost plăcut surprins, ştiindu-l doar poet, de 
brusca dar atît de frumoasa lui afirmare în critica literară. L-am 
vizitat o dată la Tg. Jiu unde se stabilise, fiind vecin cu poetul şi 
criticul binecunoscut, Gheorghe Grigurcu, şi ne-am „ostenit” în 
discuţii peripatetice despre de toate – el fiind şi profesor la unul din 
liceele oraşului. Mai tîrziu am aflat că Doamna sa este poeta Zoia 
Elena Deju, un frumos talent liric, amîndoi onorînd cu prezenţa 
lor cîteva ediţii ale Colocviilor revistei noastre, Reflex, pe care cu 
osîrdie o edităm la Reşiţa de paisprezece ani. Cînd am primit prima 
dată revista Portal-Măiastra, impulsul de a o citi „pe loc” mi l-am 
„înăbuşit” cu dorinţa de a-i înţelege bine titlul (nu cel al…interna-
uţiulor, ci cel profund şi mult de dinaintea lor!). 

Fireşte, nu putea să apară la Tg. Jiu o publicaţie de o aleasă 
ţinută şi de anvergura cultural-literară naţională, decît cu trimitere 
la uriaşul de la Hobiţa şi la monumentele lăsate de el în oraşul 
gorjean, să învingă spaţiul şi timpul. Prof. dr. Zenovie Cârlugea 
este astăzi, printre altele, şi iniţiatorul proiectului cultural Portal-
Măiastra. Revista este densă, valorificînd în primul rînd istoria 
culturală a locului atît de bogată şi de diversă, nu mai puţin şi im-
portante evenimente, trecute şi actuale, de nivel naţional şi univer-
sal. Desigur, poezia, critica şi istoria literară au partea cuvenită, 
personal bucurîndu-mă de atenţia publicaţiei în cîteva rînduri. 

La cei 10 ani de apariţie – şi, de curînd, şi „sub egida Uniu-
nii Scriitorilor din România” –, dorim revistei Portal-Măiastra să 
învingă timpul precum operele „brâncuşiene” implantate aici, la 
Tg. Jiu, cele ce adesea m-au făcut să mă înfior la gîndul că numai 
de piramide se teme timpul.

Reşiţa, 25 august 2014

„Sfeșnicul în rugăciune” -
un frumos nume dat Omului
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Ioan-Aurel Pop este o personalitate de prim rang a vieţii academice clu-
jene, unul dintre cei mai tineri membri titulari ai Academiei Române şi, proba-
bil ,cel mai tânăr rector al Universităţii din Cluj de la înfiinţarea sa. Un istoric 
de prestigiu, specialist în istoria Transilvaniei, care stăpâ-
neşte autoritar teme precum istoria instituţiilor medievale, 
izvoarele latine medievale, formarea naţiunilor. A fost pri-
mit, deloc întâmplător, ca membru corespondent al Acade-
miei de Ştiinţe şi Arte din Salzburg, membru corespondent 
al Academiei de Ştiinţe, Arte şi Litere din Paris, membru 
al unor foruri ştiinţifice interne şi internaţionale. Nu-i locul, 
aici, să nominalizăm toate cele 14 volume de autor pe care 
le-a publicat ori cele 22 de cărţi în colaborare, ca să nu mai 
vorbim de sutele de articole, studii şi recenzii în reviste din 
ţară şi străinătate. Nu cred că exagerăm apropiindu-l de in-
egalabilul Nicolae Iorga, dacă avem în vedere uriaşa-i forţă 
şi prolificitate  creatoare. Îi mai apropie, însă , ceva : patosul 
patriotic. Poate mai puţin patetic, la Ioan - Aurel Pop, ca 
trăitor în alte vremuri, dar la fel de consistent.

Aveam nevoie de acest preambul, ca să-i putem pre-
zenta ultima carte, apărută recent la Editura Eikon din Cluj, 
în colecţia Rostiri Academice Româneşti. Volumul nu poartă 
propriu-zis un titlu, pe coperta-i exterioară figurând nume-
le celor trei conferinţe rostite de autor la Bucureşti, în aula 
Academiei Române, la Paris şi la Chişinău, în aula Acade-
miei Moldovei. Fireşte, cartea nu e voluminoasă, se prezintă 
aproape în format de buzunar, dar cât de densă este prin idei-
le pe care le exprimă şi prin profunzimea spiritului românesc 
!

Prima conferinţă, Eminescu şi Transilvania (sau Elogiul culturii naţiona-
le româneşti ) a fost rostită într-un 15 Ianuarie, dată declarată oficial  Ziua Cul-
turii Naţionale. Este un bun prilej, pentru orator, să rostească un adevăr esenţial, 
din perspectiva unui istoric, asupra nevoii de-a păstra viu mitul eminescian. El 
se confundă cu evoluţia însăşi a spiritului naţional românesc :  „Cum să fi fost 
Eminescu universalist, internaţionalist şi cosmopolit, întreabă mirat Ioan-Aurel 
Pop, în replică la idei vehiculate recent, când ţara aceasta, de-a lungul vieţii lui 
pământeşti, nu a existat în realitatea ei cunoscută decât în sufletele şi minţile 
românilor ? Cum să fi predicat Eminescu unirea cu alte neamuri când nu era fă-
cută şi acceptată încă unirea neamului său ?” (p.18). Perfect legitimă întrebarea 
istoricului în faţa tentativei unora şi altora de a-l judeca pe Eminescu prin grila 
vremurilor noastre globaliste, dar fără ca aceştia să se atingă de poeţii naţionali 
ai altor neamuri. „Ca şi Eminescu – simbolul naţional – România nu a fost şi nu 
este perfectă, dar există. Putem să fim dezamăgiţi de multe realităţi, instituţii, 
oameni etc. din această ţară a noastră, dar nu de edificiul nostru naţional, care ne 
dă tărie, energie, personalitate, onoare şi demnitate. Eminescu nu a fost şi nu este 
infailibil şi poate fi, natural, criticat. Dar dacă Eminescu a greşit în chestiunea 
naţională, atunci toate spiritele noastre tutelare au greşit, ceea ce este absurd, 
revoltător şi ruşinos. Mai ales când o spun unii dintre noi, românii ! (…) Chiar 
şi străinii lucizi şi oneşti, pe aceia dintre noi care facem asta, ne dispreţuiesc în 
adâncul lor, ne desconsideră, ne blamează.” (p. 19-20) Idei limpezi, potrivite în 
cuvinte care merg la suflet. Concluzia nu putea fi decât pe măsură :  „Eminescu 
nu are nevoie de laude sau de elogii. În această magnifică aulă, doi confraţi 
transilvani au făcut elogiul satului românesc şi au adus laudă ţăranului român, 
spre cinstea lor şi a instituţiei noastre. Eminescu este, în sine, elogiul şi lauda 
poporului român !” (p.20)

A doua conferinţă, Locul românilor în Europa, prezentată la Paris, adu-
ce, mai mult, a sinteză, de maximă concentrare, a istoriei neamului nostru. De 
aceea, e structurată pe capitole : Formarea românilor ca popor romanic ; Românii 
ca popor de frontieră ; Românii – particularităţi şi curiozităţi ; Creştinarea româ-
nilor ; Biserica şi lumea bizantino-slavă ; Cultura scrisă în limba slavonă ; Criza 
slavonismului şi revenirea la modelul latin ; Românii contemporani – de la spe-
cificul naţional la globalizare. Studiu doct, dar nu prezumţios, evident cu intenţii 
persuasive, dar fără ostentaţie, deci fără efecte retorice ieftine. Sunt invocaţi, în 
sprijinul argumentării, savanţi recunoscuţi, români şi străini,  precum Petre P. 
Panaitescu, Şerban Papacostea, Pompiliu Eliade, Carlo Tagliavini, Dimitri Obo-
lensky. Miza studiului este să demonstreze originalitatea spiritului românesc în 
spaţiul european, nu spre a-l diferenţia net de acesta, ci spre a sugera prin ce-l 
îmbogăţeşte : „Poporul român nu aduce, probabil, în concertul european nimic 
excepţional, ci doar o experienţă unică de viaţă : este vorba de o comunitate 
cu rădăcini la Roma, mediată prin influenţa celei de-a doua Rome, cu o limbă 
neolatină, cu o confesiune bizantină şi biserică de model slav, intrată azi în era 
calculatoarelor şi a telefoniei mobile. Toate aceste elemente atât de diferite au 
fost sintetizate prin experienţa de viaţă a românilor şi au format treptat o identi-
tate puternică de grup, numită românească, dar care este şi europeană în acelaşi 
timp.” (p.45)

A treia conferinţă, Lecţia de românism a românilor de la răsărit (sau 

Cum am devenit moldovean…) rostită în aula Academiei Moldovei la sărbăto-
rirea Zilei Unirii de la 1859 a fost ,probabil, restructurată ulterior, încât aduce, 
într-un fel, cu textul anterior, fiind însoţită de observaţii şi note după model şti-

inţific. Istoricul , însă, nu renunţă la atitudinea deliberat şi 
accentuat subiectivă. Simpatia pentru moldoveni este vădită, 
dialoghează cu ei ca între fraţi. Citarea , în sprijin, a unor 
autori sau documente se face mai mult de ochii lumii, spre 
a preîntâmpina eventuale sensibilităţi politice, pentru că în 
sinea interlocutorilor ele sunt chiar de prisos. Nu-i vine greu 
istoricului să demonstreze că, între români, moldovenii sunt 
dintre cei mai neaoşi, nu de ieri-de azi, ci dintotdeauna. Con-
cluzia se impune fără nici un echivoc : „După toate acestea, 
oare nu era în firea lucrurilor ca cea mai impresionantă doină 
românească s-o compună Ciprian Porumbescu, cea mai fru-
moasă poezie dedicată României s-o scrie Mihai Eminescu, 
cea mai emoţionantă definiţie  a patriei române s-o dea Mi-
hail Kogălniceanu, cea mai frumoasă odă închinată limbii 
române s-o alcătuiască Alexe Mateevici ? Toţi aceşti mari 
români au fost moldoveni ! Ei ne-au fost cei mai buni dascăli 
din lume întru românism şi românitate !”(p.68)

Ioan-Aurel Pop este un istoric modern, un mare erudit, 
un ardelean echilibrat, din stirpea celor care au ilustrat ma-
gistral istoriografia românească. Este omul potrivit la timpul 
potrivit. În cunoscuta tradiţie a Şcolii Ardelene, îşi asumă 
responsabilităţi civice şi educative, polemizează cu măsură, 
nu belicos, ca un intelectual fin ce este, conştient că nicioda-
tă un neam nu-şi poate împlini rostul fără dascălii care să-l 

îndrume. Cât s-ar fi adunat datele cunoaşterii în sălile de clasă, cât s-ar fi stocat 
informaţia în memoria calculatoarelor, cât ar tinde lumea spre globalizare, tine-
rele generaţii au nevoie de îndrumători spirituali. Sau, poate, cu atât mai mult. 
Un istoric autentic nu se poate mulţumi să descopere şi să cerceteze documente, 
ci trebuie să le dea glas, după modelul celor de demult, spre a fi de învăţătură. Un 
astfel de istoric este Ioan-Aurel Pop, prezenţă elevată în viaţa academică româ-
nească. Volumul pe care vi l-am prezentat se adaugă fericit, între alte argumente, 
în definirea personalităţii sale inconfundabile.

Iuliu  PÂRVU

IOAN-AUREL POP: „ROSTIRI ACADEMICE”

***

(Lisbeth)

Zi de zi,
Lisbeth are întâlnire
cu ţărcuşele 
din curtea căminului Lekattens,
în care uitat e Poetul.
Vine cu sacoşa plină 
de boabe
şi le hrăneşte cu grijă.
Iar cântul lor e 
joc neîntrerupt de sfere.
Nimeni nu ştie însă 
că, noapte de noapte,
Lisbeth şi ţărcuşele
zboară pe aripi de lună.
Doar Poetul, sau umbra lui,
din balconul agăţat de cer,
vede cum se-ntorc iar în curte,
în cântec, în şoapte,
cu boabe de aur şi rouă 
prinse-n cunună.

***

(Marianne)

Marianne trece agale 
pe Podul Oresund.
A ieşit din mare.
Maşini la stânga, 
maşini la dreapta ,
dar nimeni nu vede decât 
Pasărea mare, albă, 
cum îşi scutură aripile de picuri
la soare...
Marianne 
are zi de zi întâlnire cu
Poetul uitat din Lekattens;
Ascultă poemele lunii
ce-i amintesc de zările aspre,
de uitata-pierdută cărare;
Zilnic reface drumul
spre poetul cu versul-rană,
adormit în bibliotecile lumii.
Pe aripile-i alb-violet
purtând Secunda-
din Ceasul de mare.

ION MILOȘ
POETUL DIN LEKATTENS 

,,Doar umbra/Se mai tine de mine/Si copilaria”
  (Ion Miloş) 
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•	Brâncuşi s-a luat la întrecere cu infinitul orizontalelor şi al verticalelor;
•	Coloana lui Brâncuşi spaţiază infinitul;
•	Am simţit greutatea acelei mase de piatră şi lipsa ei;
•	Intrând pe Poarta sărutuluui, încerci simţământul atât de rar – al trăirii plastice;
•	Păstrez în ochi pentru totdeauna Coloana infinitului;
 „Nu mi-ar fi călcat picioarele prin Târgu-Jiu, dacă n-aş fi auzit că, în acest orăşel 

necunoscut,  a trăit Constantin Brâncuşi.  De la Bucureşti până la urbea subcarpatică 
din apropierea Transilvaniei se face cu automobilul exact şase ore. Pe măsură ce înain-
tăm spre vest, se remarcă trecerea de la peisajul caracteristic câmpiei 
spre cel colinar şi care îmbracă orizontul numai cu verdeaţă; drumul 
devine tot mai pieptiş şi plin de curbe. Remarc, pretutindeni pe coaste 
– printre zarişti – livezi întise, culese deja de roade, pământul cafeniu, 
arat pentru însămânţările de toamnă. Câmpia românească, destul de 
întinsă, pare mai monotonă decât a noastră, poloneză; aici suprafeţele 
sunt mult mai mari, şi nu sunt înghiţite de numeroasele petece de 
pământ individuale, care se încrucişează ca nişte pătrate pe o tablă de 
şah. Las în urmă tot felul de case arătoase, asemănătoare ca stil între 
ele. Modelele lor iniţiale le-am văzut la Bucureşti, în vastul Muzeu 
al Satului. Mai fiecare casă are un cerdac sau un pridvor susţinut de 
stâlpi uniţi prin bolţi pe columnele cărora sunt încrustate cu dalta for-
me adânci. Acest sistem a fost preluat de la casele zidite, dar stâlpii 
nu şi-au pierdut de data aceasta înfăţişarea unei coloane vertebrale, ei 
fiind făcuţi din fragmente romboidale parcă.

Obosit de drum, cu capul abia ţinându-l pe umeri, mă aflu într-
o piaţă pustie din faţa oraşului Târgu-Jiu şi remarc minunea spre care 
m-am grăbit atâta, că n-am avut răgaz să mă opresc pe drum: da, văd 
Coloana infinită a lui Brâncuşi.

Sunt uimit de o sculptură ce ţâşneşte din pământ într-un spaţiu 
deschis fără a fi înconjurat de un spaţiu arhitectural. Oare ce formă 
se poate raporta la lăţimea, înălţimea şi adâncimea cerului? Ce mo-
nument poate rivaliza cu suprafaţa infinită – cu arborii şi cu aceste 
atingeri ale depărtării care sculptează spaţiul, transformând neantul 
în vizualitate întruchipată? Obeliscurile, columnele care se înalţă de 
unele singure, ca şi turnurile au fost introduse în arhitectură, şi aşe-
zate în aşa  fel încât dimensiunile lor şi ritmul în care fiinţează să sublinieze, să scoată în 
relief spaţiul construit. În spaţiul fără de clădiri – sculptura nu are o expresie plastică mai 
mare decât o piatră scoasă în relief.

Colosala statuie a libertăţii, întâlnită înainte de a intra în New-York, ne  rămâne 
în minte, deoarece este amplasată pe fundalul zgârie-norilor. Fără acest cadru, n-ar în-
semna mai mult decât o stâncă periculoasă ce se înalţă direct din mare. La fel şi pentru 
sculpturile din grădini, aleele parcurilor au fost abordate drept un fundal arhitectural, 
ele relevând, ar trebui să spun reliefând, direcţia aleilor, indicând dimensiunile locurilor 
neocupate de verdeaţă. Dar să întâlneşti o coloană într-un pustiu? Chiar şi cea mai înaltă 
coloană nu pune în valoare spaţiul de aşa manieră, ca să îi simţi conţinutul plastic al 
acestuia în toată măreţia lui.

Brâncuşi a înfăptuit ceea ce păruse mai înainte imposibil. Coloana realizată de el, 
aşezată într-un loc pustiu, pe un teren neconstruit, n-a fost înghiţită de spaţiile orizontului 
şi de către adâncimea de necuprins a cerului. Brâncuşi s-a luat la întrecere cu infinitul 
orizontalelor  şi al verticalelor stăpânindu-l, i-a dat acestuia o formă sculpturală, a dat 
omului ceva care nu putea alfel ajunge la simţurile sale. Când vrem să-l reţinem, infinitul 

ne depăşeşte şi nu îşi găseşte loc în nici un simţământ sau vreo imaginaţie de-a noastră. 
Aşa se crează nesfârşitul. 

Stând în faţa acestei coloane, şi apoi mergând spre ea, am încercat presentimentul 
că aş zbura într-un avion descoperit. Eşti pus la încercarea de a prefigura infinitul. Sim-
ţământul trece în presimţământ. În faţa acestei sculpturi ai simţământul că ai străpunge 
spaţiul ca să iei în stăpânire infinitul.

- Cum a putut realiza aceasta sculptorul român – aceasta a fost întrebarea pe 
care mi-am pus-o. Se dovedeşte că în artă lucurile sunt extrem de simple. Coloana lui 

Brâncuşi are o înălţime de 29,33 m. şi cu siguranţă toate dimensiunile 
ei artistul le-a probat, le-a verificat cu mare precizie în locul aces-
ta pustiu, şi totuşi într-un spaţiu delimitat. Coloana se compune din 
figuri romboidale de dimensiuni egale (45 cm. la bază, 90,5 cm. în 
partea cea mai groasă a coloanei şi 45 de cm. în partea de sus). Când 
ne apropiem de  ea, coloana se subţiază parcă în sus, fragmentele 
ei se condensează într-o masă fără sfârşit. Atunci când ne uităm din 
depărtare la ea, de acolo  de unde o putem vedea, dacă nu remarcăm 
ultimul fragment din partea de sus neterminată, ochiului nostru – care 
s-a ridicat din treaptă în treaptă până în vârf -  i se impune continuita-
tea. Coloana aşadar nu se termină. Obeliscul – indică înălţimea – acul 
străpunge cerul. Coloana lui Brâncuşi nivelează întruna spaţiul în sus, 
merge din treaptă în treaptă şi – cum să zic – spaţiază infinitul.

Simţământul acesta de a străpunge adâncimea cerului nu-ţi 
mai produce ameţeala pe care ţi-o dă impresia pierderii în infinit. Co-
loana a devenit astfel o sculpură care, ca orice operă de artă de acest 
gen, dispune de un perimetru şi de un volum. Masa romboidală ce se 
susţine reciproc şi care tinde spre infinit pe linia verticalităţii dă ve-
derii şi simţului motric muşchiular impresia captării şi a perimetrului 
orizontal. Spaţiul gol încetează de a mai fi un vid. Înălţimea coloanei, 
ca şi volumele fragmentelor romboidale, se înalţă în sus – fiind sufici-
ent de mari că întreaga lor vecinătate – să se poată transforma dintr-un 
gol, datorită simţului nostru plastic, într-un spaţiu sculptat.

Operă genială – aşadar simplă. Ideea s-a născut în capul aces-
tui român –aşa cum subliniază etnografii – din contemplarea acelor 

stâlpi sculptaţi, care susţin pridvoarele caselor de lemn olteneşti. Copil de ţărani, Brân-
cuşi din copilărie se încânta privind aceste coloane. „La beauté c’est l’egalité absolute” 
- a spus-o şi a dovedit-o artistul acesta prin opera sa.

Tot la Târgu-Jiu întâlnim şi un alt spaţiu care i-a dat viaţă Brâncuşi. E „Poarta 
sărutului”, care se află amplastă pe aleea de la intrarea din parcul oraşului şi a cărei lun-
gime dă ochiului şi pasului ce se apropie de ea un ritm ce se răsfrânge pe cele trei stânci 
sculptate. Această poartă din piatră poroasă, extrasă din carierele aflate în împrejurimi, 
nu-i prea înaltă (5,30 m.) dar – din vecinătatea pomilor văzută – îţi face impresia unei 
sculpturi monumentale. Grosimea stâlpilor nu-i neînsemnată, este de 1,70 m., dar cele 
patru basoreliefuri – sărutul de pe fiecare stâlp – îndulceşte, micşorează prin elipsele 
lor – masivitatea acelor paralelipipede groase. Bolta porţii are un ornament liniar delicat: 
este o continuitate de arcuri mici, iar mai sus, pe trei linii orizontale, întâlnim continuarea 
unor forme ovale identice de parcă ar fi conturul feţei şi al umerilor. Aceste linii subţiri, 
încrustate pe bolta groasă a porţii şochează, stârnindu-ţi mirarea. Obişnuit cu arcurile tra-
diţionale şi cu porţile triumfale, ochiul ar aştepta să vadă sculpturi care să iasă în relief. 

Opera brâncuşiană în viziunea poetului 
polonez JULIAN PRZYBOS

Mi-a fost dat ca în tinereţea mea de ataşat şi ulte-
rior de consilier cultural şi de presă la Varşovia să cunosc 
o pleiadă întreagă dintre marii scriitori polonezi. Relaţiile 
noastre devenind tot mai cordiale, pe unii traducându-i 
şi publicându-i în presa literară românească sau în dife-
rite antologii, ei au devenit tot mai ataşaţi de cultura şi 
arta românească. Cu plăcere îmi mai amintesc încă de  
Jarosław Iwaszkiewicz (fost preşedinte al Uniunii Scrii-
torilor Polonezi), de Kazimiera Iłłakowiczówna, pe care 
am vizitat-o acasă la Poznan, de Danuta Bieńkowska (o 
veritabilă ambasadoare a literaturii române în Polonia), de 
Czara Dusza-Stec, Jerzy Ficowski, Bohdan Drozdowski, 
Jerzy Putrament (vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor), 
Jan Koprowski (secretar general al Uniunii Scritorilor), 
Ludmiła Marjańska (Preşedinte al Uniunii după moartea 
lui Iwszkiewicz), Stanisław Czernik (fost refugiat în Ro-
mânia în 1939), Tadeusz Sliwiak şi mulţi alţii. Pe poetul 
şi fostul ambasador al Poloniei în Elveţia în anii 50 l-am 
cunoscut personal nu numai la diferite recepţii, inclusiv 
în saloanele Ambasadei române, dar şi manifestările care 
se organizau la PEN-Club sau Uniunea Atorilor Polonezi. 
Imi amintesc că s-a stins din viaţă la un Congres al tradu-
cătorilor din limba polonă. M-am apropiat de acest poet 
de o fineţe şi sensibilitate ieşite din comun, mai ales după 
ce i-am citit eseul despre Constantin Brâncuşi, publicat în 
revista Poezja, al cărui redactor şef era profesorul meu, 
Jan Zygmunt Jakubowski, şi pe care l-am semnalat în 
ţară. Se cuvine să evoc, în acest loc, că la  cursurile de 
istoria artei moderne, ţinute în 1964 de renumitul istoric, 
Stanisław Białostocki, la Facultatea de istoria artei a Uni-
versităţii din Varşovia, mi-a fost dat să aud şi să remarc 
sublinierea pe care a făcut-o, la cursul inaugural, că „arta 
universală modernă începe cu Brâncuşi”. 

Se ştie că în România, în ţara lui Brâncuşi, în acei 
ani se vorbea încă mult prea în şoaptă şi prea timid despre 
adevăratul părinte al artei moderne. Aşa că  însemnă-
rile poetului Julian Przyboś despre întâlnirea lui cu arta 
brâncuşiană, din toamna anului 1965, au devenit o punte 
de legătură între noi, mai mare chiar decât o aveam cu 
Białostocki, autorul volumului Arta mai scumpă decât 
aurul, prilej din partea mea de a-l respecta şi a-l preţui 
şi mai mult, de a-l citi şi de ce nu, de a-i căuta compania, 
nici o dată însă ostentativ, ci doar atunci când se ivea vreo 
ocazie. Şi asemenea împrejurări nu lipseau, viaţa literară 
şi culturală a Varşoviei fiind destul de trepidantă în acei 
ani. 

Înainte de a-i înfăţişa eseul, care m-a apropiat 
mai mult decât orice de acest mare poet şi eseist, iată 
o succintă prezentare a autorului.

Julian Przboś s-a născut în sud-estul Poloniei, 
într-o familie de ţărani din satul Gwożnica din voievoda-
tul Rzeszów. În anii ’20 a fost profesor de gimnaziu şi co-
laborator la Zwrotnica, cunoscuta publicaţie de orientare 
modernistă, redactată de propagatorul acestui curent în 
Polonia, Tadeusz Peiper. Făcuse mai întâi parte din gru-
parea poetică de la Łódź – A.R., în cadrul căreia a debu-
tat cu placheta de versuri Şuruburi, în 1925, urmată de 
altele, la fel de insolite precum: Coarne de plug, Din în-
alturi, În străfundul pădurii, Ritmurile inimii. În timpul 
războiului a fost nevoit să se „întoarcă la arat”, a 
lucrat ca simplu muncitor agricol, publicându-şi în 
clandestinitate poemele sale.

După război va deveni primul preşedinte al Uniu-
nii Literaţilor Polonezi, funcţionând şi în redacţia cunos-
cutei publicaţii - Odrodzenie (Renaşterea).

În anii 1947-1952 reprezintă, din funcţia de 
ambasador,  ţara sa, în Elveţia, prilej de cunoaştere 
a lumii largi şi bulversate de după război, dar şi de 
adânci trăiri şi mai ales de reflecţii. Mărturie stau 
numeroasele volume pe care le va publica, printre 
care: Loc pe Pâmânt, Plan vertical, Cât mai puţine vor-
be, Instrument din lumină, Versuri şi icoane etc. S-a im-
pus ca un eseist de mare profunzime cu volumele: Sensul 
poetic, Linie şi grai, Citindu-l pe Mickiewicz. 

S-a stins din viaţă în octombrie 1971, în ochii tu-
turor celor care îi îndrăgise opera de pe toate meridiane-
le, în rândul cărora mă aflam, în timpul celui de al II-lea 
Congres Internaţional al traducătorilor de limbă polonă, 
de la Varşovia.

Eseul lui Julian Przyboś despre Brâncuşi, ca şi 
versurile sale despre Adam Clisi sau despre Ovidiu sunt 
sincere mărturii ale stimei pe care o nutrea faţă de cul-
tura românească, ca şi faţă de istoria poporului român. 
Deseori m-am gândit că niciun exeget n-a pus atât suflet 
cât a pus autorul Ritmurilor inimii în descrierea comple-
xului de la Târgu-Jiu. De aceea, deseori, întâlnirile mele 
cu Przyboś se transformau şi în tăcere. Amândoi ştiam de 
ce. Acest ţăran din Gwożnica, ajuns literat şi ambasador, 
emana din el o sensibilitate care îl înălţa deasupra bres-
lei. Eram totdeauna fericit când îl întâlneam, ştiind cât de 
bine a reuşit să înţeleagă spiritul românesc, România ca 
ţară, pe oamenii şi creatorii ei. Şi n-a pregetat să dea ex-
presie sentimentelor  şi trăirilor sale. Ştia că l-am înţeles 
ca scriitor şi i-am simţit şi „slăbiciunele”. A fost printre 
puţinii polonezi, care a pus în slovele sale atâta trăire şi 
atâta suflet.

Târgu-Jiu – capitala artei româneşti
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Din contră, aici se întâlneşte o ţesătură delicată 

de linii.... Sensibilitatea din noi este şocată, bolta groasă 
nu apasă, ea este suspendată parcă în aer, diminuând din 
greutatea blocurilor din piatră, tocmai prin încrustarea su-
prafelor cu liniile de care aminteam. Intrând pe poartă, în-
cerci simţământul atât de rar – al trăirii plastice; simultan 
te înconvoaie greutatea masei de piatră şi lipsa ei, iar ra-
murile plăpânde ale copacilor parcă ar deschide poarta cu 
mişcarea lor. Impresia despovărării şi a libertăţii produsă 
de formele ovale ale basoreliefurilor de pe stâlpi, cât şi 
desenul de pe bolta porţii sunt amplificate de porozitatea 
pietrii. Şi ca o încoronare a acestor trăiri, uitându-mă de 
alături în sus, am văzut printr-o crăpătură de pe bolta por-
ţii un firicel verde – vântul îl sădise în piatră. Se îndoia la 
fiecare adiere, ca o prelungire a liniilor desenate, de data 
aceasta de natură. (Unii folclorişti români văd în desenul 
respectiv simbolul dansului popular „hora”. Aceasta mi 
se pare o exagerare generată de patriotismul local).

Aleea mă duce în continuare către „Masa tăcerii”, 
înconjurată de douăsprezece sculpturi statice (de dimen-
siunile stâlpilor ce măsoară aleea, dar rotunde). Masa – 
două blocuri de piatră cilindrice – unul peste altul; blocul 
de deasupra cu un diametru de 2,14 m. şi cu o grosime de 
43 cm. – totul aşezat pe o moviliţă, aşa că se poate vedea 
de la „Poarta sărutului”. Aleea se termină cu acestă „Masă 
a tăcerii”, căci mai departe se înalţă arborii de pe malul 
înalt al unui râu de munte cu şuvoaie repezi.

Am mers pe această alee de unul singur şi numai 
spaţiul închis de sculptura amintită îmi săruta fruntea, 
încercând trăiri spirituale rar întâlnite. Respiraţia copaci-
lor, care îşi şopteau pe înserate ceva în linişte, mi-a răpit 
oboseala călătoriei. Demnitatea şi puterea majestuoasă a 
sculpturilor ce stăpâneau împrejurimile, îmi promiteau 
ceva la orizont, îmi promiteau... Ţinutu-şi-au oare pro-
misiunea? Simţeam că ajung undeva, unde însă? Că mă 
regăsesc, că ating o slovă interioară, acea trăire adâncă 
pe care o simţi când scrii ultima frază dintr-o epopee. Dar 
o astfel de frază n-am scris-o niciodată şi nici n-am s-o 
scriu: aceasta fiind tăcerea. Dacă aş fi văzut mai devreme 
aleea cu „Masa tăcerii” aş fi rămas în acest orăşel de pro-
vincie tot timpul cât am stat în România. Opera lui Brân-
cuşi a înălţat Târgul Jiu, a ridicat acest târg de provincie 
la rangul de capitală a artei româneşti.

Plecând, m-am uitat îndelung înapoi până a dis-
părut, la o cotitură, „Coloana infinitului”. O păstrez în 
ochi pentru totdeauna, trăieşte ca un arbore străbun fără 
de moarte în forma tuturor stâlpilor sculptaţi ai caselor 
ţărăneşti de la pridvoarele ce se înalţă către cer şi care 
întruchipează verticalitatea absolută a peisajului subcar-
patic al României”. - JULIAN PRZYBOS

Prezentare și traducere de Nicolae MAREȘ

CONSTANTIN BRÂNCUŞI ŞI JEAN NEGULESCU 

Constantin Brâncuşi se născuse în nordul Olteni-
ei, la 19 februarie 1876, în Hobiţa (Peştişani), iar Jean 
Negulescu în inima ei, la Craiova, odată cu secolul al 
douăzecilea, 1900. „la Hobiţa, în Gorj, m-am născut, 
dar la Craiova pentru a doua oară”, declara Brâncuşi. 
Românul Brâncuşi venise în Capitala Franţei la două-
zeci şi opt de ani, 1904, după ce călătorise prin Euro-
pa, în mare parte pe jos şi se înscrisese la Ecole des 
Beaux – Arts în clasa lui Antoniu Mercie. Aflându-se 
într-o situaţie financiară dificilă, este nevoit să îndepli-
nească diverse slujbe, spălând vase într-un restaurant 
sau pe aceea de cântăreţ la Capela română din Paris. 
Jean Negulescu, talent timpuriu, în timp ce este cerce-
taş voluntar în rândurile Crucii Roşii, în Primul Război 
Mondial, schiţează un portret al lui George Enescu, pe 
care maestrul îl cumpără la un preţ ridicat şi se hotărăş-
te să devină pictor. După ce primeşte lecţii de pictură la 
Bucureşti, tatăl său îl trimite la Paris să studieze eco-
nomia şi artele. Pentru o vreme, frecventează cursuri-

le „Academiei Julien”, neglijează ştiinţele economice, 
fapt pentru care nu mai primeşte bani de acasă. În situ-
aţia aceasta, este nevoit să spele vasele într-un restau-
rant, seara, iar ziua să copieze operele marilor maeştri, 
în muzee, vândute ieftin. În aceste circumstanţe, îl cu-
noaşte pe Constantin Brâncuşi, pe care îl vizitează în 
repetate rânduri şi nu de puţine ori prânzeşte cu acesta. 
Prin intermediul lui, face cunoştinţă cu unii din prietenii 
săi, artişti ai avangardei, Amedeo Modigliani (Modi), 
Erik Statie, Tristan Tzara şi Man Ray. Frecventează cer-
cul dadaiştilor în frunte cu Tristan Tzara, care exercită 
o puternică influenţă asupra picturii sale. Constantin 
Brâncuşi este un participant activ la avangarda euro-
peană prin aportul său fundamental la revoluţionarea 
formelor sculpturii, alături de Giacometti, Arhipenco, 
Henry Moore. El va fi prezent la expoziţia internaţio-
nală din 1924, organizată de revista „Contimporanul” 
care apare la 3 iunie 1922, sub îndrumarea lui Ion Vi-
nea. Dar în 1927, Jean Negulescu pleacă în America, 
mai întâi în New York, apoi în California, unde a trăit 
vremea celebrităţilor. Desfăşoară o carieră cinematogra-
fică ca regizor de film, scenarist şi producător de film, 
despre care  John Houseman (născut în România) scria 
într-o cronică din „New York Times”: „ Cu ani în urmă, 
între cele două războaie, exista o mică colonie română 
la Hollywood. Cel mai ilustru membru al ei era film-
starul şi colecţionarul de artă, Edward G. Robinson, cel 
mai obscur, eu-însumi, cel mai fermecător, prin consens 
general, era un tânăr pictor, devenit regizor de filme, pe 
nume Jean Negulescu.” În filmele sale sunt lansate cele-
brităţi, staruri ale filmului: Marilyn Monroe, un simbol 
erotic, o zeiţă a iubirii, în filmul „Cum să te măriţi cu un 
milionar” şi Sophia Loren,  „O adevărată Mama Gea în 
deplină splendoare”, „o furtună magnetică a ecranului”, 
„o forţă a naturii”, în filmul „Băiat călare pe delfin”.

Despre oamenii din lumea pensulei şi a culorilor, 
a sculpturii, a filmului şi a teatrului, oameni cu un ta-
lent uluitor, va scrie o carte de amintiri cu titlul „Drum 
printre stele”, 1984, carte care apare şi în româneşte, 
Editura Meridiane, Bucureşti 1989: „Cititorilor români, 
fraţi şi prieteni, dar mai cu seamă mândri părtaşi întru 
aceeaşi splendidă moştenire, le dedic acestă ediţie a căr-
ţii mele”, Jean Negulescu, Spania, 1989. Jean Negules-
cu, olteanul care a iubit aceeaşi femeie pe care a iubit-o 
şi preşedintele american, J. F Kennedy, a decedat pe 18 
iulie 1993 în Marbella din Spania, ţară pe care mult a 
iubit-o. În cartea sa, „Drum printre stele”, un capitol îl 
dedică lui Constantin Brâncuşi, care începe astfel: „Con-
stantin Brâncuşi era un falnic înţelept cu chip de zeu 
înrămat de o barbă cenuşie, îngălbenită de tutun şi cu 
ochi mici, scânteietori, de un albastru intens. Avea un fel 
de a vorbi foarte pitoresc,  plin de culoare şi o prezenţă 
aparte, de ager şi hâtru ţăran român”. Brâncuşi i-a relatat 
cum a ajuns la Paris şi cum s-a instalat într-un atelier 
unde îşi meşterise toate cele necesare. Jean Negulescu a 
fost surpins de tot ce a observat în atelierul maestrului, 
la intrare o poartă de lemn veche, ruinată, înconjurat de 
alte ateliere. Confruntat „cu necunoscutul”, nedumerit, 
îi adresează întrebări amfitrionului, în atelier se aflau o 
multime de mulaje de ghips, trunchiuri de lemn cioplite, 
altele neatinse, bolovani enormi de marmură.

Într-una din vizite, i-a reîntâlnit pe aceiaşi prie-
teni ai săi: Modigliani (Modi), Erik Statie, Tristan Tzara 
şi pe Man Ray. Când a început să plouă cu găleata, cei 
trei maeştri, Brâncuşi, Tristan Tzara şi Man Ray, „au su-
flecat pantalonii şi zbierând cântece deşucheate, au prins 
să ţopăie în noroi ca nişte puradei murdari”, pentru care 
Jean Negulescu se adresează lui Brâncuşi:  „Nene Con-
stantine, nu pricep cum de oameni în toată firea ca dom-
niile voastre se pot juca în noroi precum ţâncii”, la care 
maestrul îi răspunde: „Iancule, când nu te mai poţi copi-
lări înseamnă că ai şi murit. Să nu uiţi niciodată asta!”. 
Într-adevăr, în concepţia lui Brâncuşi, artistul este un 
Homo Ludens, fapt reieşit şi din aforismele sale: „Când 
nu suntem copii, suntem morţi”; „ Oamenii trebuie să 
înveţe să se joace”; „Artistul face, în felul său, jucării”.

După cum se cunoaşte, în urma expoziţiei din 
1906, la Salon d’Automne, a primit elogii din partea 
marelui Auguste Rodin, drept urmare, va lucra o perioa-
dă în atelierul acestuia, dar, nu după mult timp, îl pără-
seşte cu gândul că „Nimic nu se înalţă la umbra marilor 
copaci”. („În umbra stejarilor falnici, iarba nu creşte”). 
Respinge orice model: „Eu rămân eu!”

De la Brâncuşi, a primit prima lecţie de libertate 

în creaţie, când maestrul, după ce i-a prezentat unele 
desene, a spus: „Şi dacă ai face un chip cu un singur 
ochi, crezi că te-ar băga la puşcărie?”.  Iritat peste mă-
sură de necinste, invidie şi ură, adresându-se lui Jean 
Negulescu, Brâncuşi afirma: „Să fii invidios sau capabil 
de ură înseamnă să îţi scurtezi de unul singur viaţa”. 
Toate sculpturile erau şlefuite manual, respingea folosi-
rea oricărui instrument mecanic, pentru că „Munca ma-
nuală te apropie de Dumnezeu”. „O sculptură, spunea 
Brâncuşi, trebuie să fie plăcută la atingere, să aibă darul 
de a te ferici. Un orb trebuie să o poată mângâia şi iubi”. 
Amintirile lui Jean Negulescu despre Brâncuşi cuprind 
însemnate relatări despre procesul de creaţie, despre 
„starea de spirit necesară”, răbdare şi meditaţie, pentru 
ca fiecare cioplitură să devină parte integrantă a uni-
versului brâncuşian: „Trebuie să creezi ca Dumnezeu, 
să hotărăşti ca un împărat şi să trudeşti ca un rob”. Un 
alt detaliu îl aflăm despre prima versiune a „Sărutului”, 
conceput pentru mormântul rusoaicei Tanossa Gassevs-
kaia, din cimitirul Montparnasse, care se sinucisese din 
pricina unei iubiri neîmplinite. „Sărutul”, spune Jean 
Negulescu, „exprimă miracolul iubirii mai presus de 
moarte”. Aminteşte şi despre cele două vise neîmplini-
te ale sculptorului: realizarea unei variante de proporţii 
gigantice a sculpturii sale, „Leda”, intenţionând s-o in-
taleze într-un parc pentru jocul copiilor („I-aş fi făcut 
fericiţi”) şi proiectul Templului Contemplării comandat 
de Maharajahul Olear din Indore, spre a adăposti cele 
cinci variante ale „Păsării în spaţiu”. Interesantă este 
însemnarea privind spusele, în repetate rânduri ale  lui 
Eugen Ionescu (Ionesco) despre ultima vizită facută lui 
Brâncuşi, cu puţin timp înainte de a intra în veşnicie. 
Prezent la Brâncuşi, împreună cu soţia şi fiica sa, genia-
lul sculptor a luat mâna fetiţei „ cu emoţie şi delicateţe, 
a ţinut-o între palmele lui, ca un îndrăgostit în ziua cu-
nuniei”, rostind: „Sunt atât de batrân, încât nu pot decât 
să-mi întind braţul şi să-l ating pe Dumnezeu!”.

Niciodată, prin sculpturile sale, Brâncuşi n-a ur-
mărit gloria, pentru că „Celebritatea este cel mai cumplit 
păcat nesocotit de oameni”, dar avea conştiinţa valorii 
operelor sale: „ Sper ca sculpturile mele să lase câteva 
mici urme pe nisipul eternităţii”. Adresându-se lui Jean 
Negulescu, „cu privirea luminată de o tainică bucurie”, 
Constantin Brâncuşi afirmă că „Arta înseamnă tinereţe 
fără bătrâneţe şi viaţă  fără de moarte”. Jean Negu-
lescu reţine şi următoarea afirmaţie a lui Brâncuşi: 
„Viaţa mea a fost un şir neîntrerupt  de minuni. Ca 
un cântec care te farmecă şi pe care ai vrea să îl mai 
auzi, aşa ar trebui să arate şi sculpturile mele. Fie ca 
ele să poată fi privite, iar şi iar, cu aceeaşi bucurie cu 
care întâia dată un suflet tânăr se deschide iubirii şi 
frumuseţii”.

Destinul a decis ca cei doi olteni să-şi petreacă 
somnul de veci în pământ străin, Brâncuşi la Paris, iar 
Jean Negulescu, la Marbella, în Spania. Cei doi români 
şi olteni, Constantin Brâncuşi şi Jean Negulescu, au dus 
faima în lume, primul a intrat în istoria sculpturii mon-
diale, iar secundul, în istoria cinematografiei mondiale, 
de aceea, merită din plin preţuirea posterităţii de acum 
şi până în veac.

Constantin E. UNGUREANU

Doi olteni, în devenire celebri, la Paris: 
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Când am văzut prima oară pe Iorga,  în 1921,  
la Tg-Jiu, cu ocazia  înhumării osemintelor Ecateri-
nei Teodoroiu şi a centenarului Tudor Vladimirescu, 
mi s-a părut că eram rătăcit în faţa statuii lui Buda, 
în orbitele căruia stăteau două cobre de pază, cu ochi 
ce mă sfredeleau; iar când l-am văzut  în amfiteatrul 
Liceului  “Tudor Vladimirescu”, parcă s-a pornit fur-
tună;  vijelia care a răsturnat peste 
mine toţi castanii ce erau atunci pe 
strada Unirii şi pe bulevardul gării.

De-abia la Vladimir, în casa 
Domnului  Tudor, Iorga mi-a părut 
mai liniştit, ca apele Oltului când 
scapă de vârtejurile din străfunduri 
!

Au trebuit să se scurgă mul-
ţi ani ca să întâlnesc un om care să 
exercite asupra mea aceeaşi im-
presie. A fost întâlnirea cu marele 
Brâncuşi. Mă oprisem să contem-
plu “Poarta Sărutului”, când am bă-
gat de seamă că dinspre oraş venea 
Brâncuşi singur. M-am socotit că 
plutesc, că eram undeva în impon-
derabilitate. El venea cu paşi do-
moli, trăgând din pipă. Mai mult de 
statură mijlocie, cu haine modeste; 
cu pantalonii cam necălcaţi; cu barbă mare şi absent. 
Ochii şi fruntea trădau meditaţie, trădau că el vedea 
o lume pe care eu n-o pricepeam, dar că exista unde-
va, unde numai aleşii au success.

După ce a trecut bulevardul C.A. Rosetti, pu-
nând piciorul pe trotuarul, pe care-l aşteptam, l-am 
salutat şi probabil că am şi bâlbâit vreo vorbă, că 
mi-a răspuns şi m-a întrebat cine sunt. I-am spus că 
sunt un învăţător care îndrăzneşte să înveţe alfabetul 
Marelui Brâncuşi ca să-i poată citi trilogia minune, 
ce a semănat pe pământul Tg-Jiului, lângă Jiul cântat 
de uitatul Burlănescu- Alin.

-Ofo, ofo, eşti îndrăzneţ tinere, dar îmi plac 
oamenii îndrăzneţi.

-Mie îmi plac căderile, fiindcă după cădere, 
reiau întotdeauna locul de la început. Aşa am făcut 
când am căzut în faţa lui Blaga.

-Ai citit pe Blaga?
-Da, şi am căzut în faţa „Pietrei pentru templul 

meu”...
-Şi?
-Şi în final i-am înţeles zidirea, precum şi El 

v-a înţeles pe Dumneavoastră.

-„Pauvre Lucian!”- a exclamat el, iar eu m-am 
împăcat cu gândul că n-o fi fost exclamarea împotri-
vă-mi.

El şi-a scuturat pipa şi am mers o bucată de 
drum tăcând. La „Masa Tăcerii” ne-a aşteptat o sur-
priză. Pe dig, la dreapta ei, pe o bancă scobită în 
lemn, care străjuia pe atunci digul, o femeie ca de 30 

de ani aşternuse un prosop şi mânca ceva. Am lăsat 
Masa să macine lumea nevăzută şi ne-am apropiat 
de ea. Brâncuşi  care de obicei era taciturn(M-am 
gândit deseori cum va fi fost când stătea de vorbă 
cu dr. Max Culcer, la Paris, care era mucalit, şi mai 
ales, dacă vor fi stat de vorbă la masa cu trei picioare, 
scundă, ca la Hobiţa, şi în mâini cu o cinzeacă) de 
data aceasta a început vorba.

 -De ce n-ai aşezat masa pe piatra asta? Şedeai 
mai bine.

-Aşa am vrut, Domnule, să fac; dar nu ştiu nici 
eu cine m-a oprit. La noi, la biserică e, lângă iconos-
tas, o masă pe care punem prinoasele la pomenire.

Noi zicem că masa aceea e sfântă, fiindcă aco-
lo sunt sufletele morţilor noştri, când îi pomenim. 
M-am gândit că şi aici, pe pietrele astea, de către 
meşterul ce le-a cioplit, o fi îngropat ceva. Brâncuşi 
m-a privit insistent. Nu se aştepta la aşa ceva.

-De unde eşti?
-Din Valea Mare.
-Ştii carte?
-Nu, că fetele, pe la noi, nu sunt chemate la 

şcoală. E şcoala departe şi casa mică.

-Cu ce treburi pe la oraş?
-Am dus pe Pătru, bărbatu-meu, la trin, că 

pleacă la Bucureşti.
-Ce face acolo?
-Munceşte. Aleargă cu cobiliţa de s-a cocoşat. 

Nu vine până la primăvară, ca să încherbe banii ce ne 
trebuie pentru casă.

-Zicând astea, femeia a 
strâns sgurile de pe ştergar, le-a 
aruncat în gură şi s-a ridicat.

-Pe sus, în târgul de vite, 
ai fost? Am întrebat eu, mai mlt 
s-o iscodesc, dacă a văzut  Co-
loana.

-Am fost, c-avem vaca 
a bătrână de vândut, fiindcă 
aşteptăm să fete juninca şi ve-
deţi dumneavoastră, nu putem 
ţine două vaci, c-avem pă-
mânt puţin, ş-apoi ne trebuie 
bani să cumpărăm lemne de 
casă, că ne-am apucat de casă 
mare. Doamne, doamne, ce mai 
văzui şi-acolo! Un stâlp, ca ăia 
care-i face taica, din lemn, ca să 
sprijine fruntarul acoperişului. Îi 
face frumoşi de ţi-e milă să pui 

mâna pe ei.
-Unde a învăţat?
-Singur. L-am întrebat şi eu, dar în loc de răs-

puns, a ridicat mâna în sus. Păi, rămâneţi sănătoşi şi 
să iertaţi, că eu vorbesc cam mult.

Ea vorbise mult dar noi muţisem. Cu gânduri-
le învălmăşite am pornit înapoi spre Poartă, dr. Has-
naş venea grăbit pe Calea Eroilor.

-Hai, măi Costică, haimanauo, că nu vrea 
baba*) să ia ţuica fără tine; l-a certat pe maestru.

Brâncuşi m-a privit, şi-a luat zi bună, a plecat 
în ploaia de vorbe a lui Hasnaş.

Rămas singur, am plecat pe dig gândind la 
adevărul: „Din infinit oricâte măsuri ai lua, rămâne 
tot infinitul, iar 1-2-1... Şi Brâncuşi era Infinitul.

...Iar ultima dată când l-am văzut, a fost alal-
tăseară... Sta în Herăstrău. Tot tăcut. Am rămas cu 
el până târziu. Când ne-am despărţit, mi s-a părut că 
din creştetul lui de piatră ieşea un fuior de foc care se 
împreuna cu Steaua Polară**).

Pantelimon  NICOLESCU-MONU

Memento:

Marele Brâncuşi

SONET PENTRU 
PRIETENIE

Sfîntă amiciţie ce, cu aripi uşoare,
Lăsîndu ţi între noi doar umbra vie,
Urci empiree trepte în tărie
Şi fîlfîi printre duhuri zburătoare,

Ne arată tu, de sus, sub văluri care
O acopăr, pacea dreaptă cum să fie,
Cînd fapta bună vălul îl sfîşie
Şi raza ei ne ajunge n întinare!

Cobori din cer, prietenie, sfînto,
Şi nu lăsa pe glob doar impostura

În haina ta, ci grabnic dezveşmînt o!

Căci dacă nu i astupi la vreme gura,
Se va vedea n curînd cum pe pămînt o
Domnie lungă va să aibă ura…

SONET
CĂTRE DON QUIJOTE 

DE LA MANCHA
Măcar, Senior Quijote, că scornirea
Ţi a întrecut a minţilor lumină,
Nicicînd vreun om nu ţi va găsi pricină

Spunînd că ţi a fost josnică pornire.

Cîntate ţi fi vor faptele, menirea
De a alina durerea fără vină;
De mii de ori te au prăvălit în tină
Bătut, cei ce apărau nelegiuirea.

Şi dacă preafrumoasa Dulcineea
Nu s a purtat aşa cum se cuvine
Şi a fost cu tine fără de simţire,

Să ştii că toate se petrec de aceea
Că Sancho Panza n a peţit o bine:
El prost, iabraşă ea, şi tu rău mire!

Traducere de 
ION FRUNZETTI

INEDIT CERVANTES
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*

Haine, lespezi grele de-nchisori...
Trupul chiriaș tăceri adună
Să-și plătească vama, uneori,
Alungat pe sub pămînt de lună.

Noaptea, pielea se-nvelește-n țepi,
Sulițe de tresăriri și teamă.
Fructul biblic, acru, îl încep
Cînd dorința strigă-n coajă “ia-mă”...

Brațul gol, purtat în bătălii,
Caută să răsară din țărînă.
Eu, copac. Tu, tăietor să-mi fii,
Răni și mîntuire împreună...

Iar din trunchiul mîngăios și cald
Îți croiești sălaș pentru-o vecie...
Flori și frunze-n candele tot ard,
Verde și tăcută liturghie...

*
Cochilii de vorbe. Un țărm fără vlagă.
Corabia minții, epavă la mal.
O lună schiloadă-ntre corzi de țambal,
Ceresc lăutar dintre vii mă dezleagă...

Cu pas măsurat între două secunde
Un val de cuvinte respiră în gol
Și stropi de-ntuneric îmi dau iar ocol,
Promise cărări, îndreptar spre niciunde...

E seară sau zi sau o vreme bolnavă,
Un timp descompus printre scoici purpurii.
Din larg și adînc, pe nisip mă rescrii,
Ca lege de-argint, a iubirii grea slavă...

*
Viața între borne. Granițe-aruncate.
Timpul sec ne ară țara nimănui.
Dintr-un turn de pază inima ta bate
Clopot de pedeapsă răstignit în cui.

Zi de zi, noi armii cuceresc orașe.
Sîrma cea ghimpată trece azi prin ochi.
Mîna dreaptă-împarte mîngîieri vrăjmașe
Peste hărți cu steaguri zdrențuite-n foc.

Viața-ntre hotare, lunecînd pe rouă...
Timpul gol bolește, împușcat în piept...
Grăniceri sub pietre dorm... pe noi ne plouă
Solzi de vorbe arse, din călcîiul drept...

*
Viața la vînzare, caldă, pe gustate.
Troc de ursitoare. Măști pe jumătate.

Calpi, arginți prin sînge strălucesc fățiș.
Păsări de hîrtie cîntă-n desfrunziș.

Moarte-nchiriată, scoasă-n bîlci și tîrguri.
Cruci pe sub golgote dau mereu în pîrguri.

Stăm la cozi cu rîndul, numărînd: am ? n-am
Îndestule zile, masa pentru hram...

Ce ți-i viața, moarte ? Legămînt pierdut?
Frescă văruită ? Umbra-n timp de lut ?

Ce ți-i moartea, viată ? Dalba pribegie ?
Vînători de îngeri ? Necusută ie ?

Ce ți-s, moarte-viață ? Soră de lioară ?
Cupețim cu rîndul ostii și pahară ?

Ce-mi ești, viață-moarte ? Au nu-mi ești, ci sînt
Vînzator de ceruri, umbre și cuvînt...

*

Tăcerile-și pun gîtul pe butuc.
I-un somn de gînduri dedesubt de ape.
M-aștepti de mînă-n moarte să mă duc,
Un alb pe alb sfîrșitul ne încape...

Jur-împrejur spectacolul e-n toi,
Măști de cuvînt pe măști de hlei și oase.
Din noaptea ce-ncoltește-ntr-amîndoi
Un înger ne ghicește-n zaț de-a-ndoase...

Iar mîna mea crescută înadins
Din umărul tău drept, ca o secure,
Cînd timp furat cu prapuri a tot nins
Pe liturghii fugite-n vorbe sure,

Frămîntă pîini din versuri și din vin,
Din sărutari, din sufletul din lucruri...
Pahar de nuntă-n ochii tăi închin.
Cu lacrimi nenăscute azi mă bucuri...

*
Colivii fără tril,
Noaptea, înger tiptil.

Cuib în piept, cu alean.
Unde-s puii de an?

Joc cu timpul cadril.
Eu – strămoș, el – copil.

Cerb în ochi, lopătar,
Lacrimi bea de pe jar.

Vremea-i apă – fitil,
Ars la capăt, umil.

Noi zburăm fără cer
Printre zgripsori de ger

Și-ncolțim în april,
Îngeri triști și fragili…

*
Cămăși de gînd îmbrac de-a rînd pe piele,
Mă pierd în cusături de vorbe goale.
Cu apa din cuvînt înec o vale
A plîngerilor dintre iad și stele.

Nu-mi țin de cald vestmintele-ncurcate,
Se alipesc în straturi peste mine.
În zdrențele din ziua care vine
Ascund un abur de sărut pe spate...

O dată-n an, în noaptea de-nviere,
Ca șerpii ne-mblînziți îmi lepăd firea,
Și pentr-un ceas de fulgere, iubirea
Îmi crește-aripi de înger și tăcere.

Goi, pe hotarul dintre gînd și slavă,
În ceasul rupt în jumătăți fugare,
Ne-mbrățișăm ca două secundare
Înfrigurate-n ora cea bolnavă...

*
Tu, un cîmp fără maci.
Eu, culoarea furată.
Ploaie, – foc mă îmbraci,
Cu amiaza drept plată...

Eu, o pasăre-n colb,
Fără zbor, fără vrere.
Tu, plecat în timp orb,
Cuib în vîrf de tăcere.

Tu, clopotnița-n veri,
Deșirînd glasuri mute.
Eu, argint cu poveri,
Struna ruptă-n lăute...

Eu cu tine-n surîs.
Tu cu mine-n vitralii.
Azi, din bruma de vis,
Cresc în carne intalii...

*
La marginea lanului înfloresc sînii mei.
Cu ochii-n palmă te-apleci să mă bei.

Printre grîie cuvintele pocnesc de prea coapte.
Săptămana a trecut cu număratul de șapte.

Noi trebuia să plecăm din nou pe hotară,
În amiaza vîndută din penultima vară.

Dar ziua s-a mutat sub pămînt deodată.
Din Turnul Babel cîntă o bufniță beată.

Secerătorii s-au aplecat înciudați înspre soare.
Nouă ne-a crescut printre ochi altă floare.

*
Greul din aripi de ceară
Clopote-n carne doboară.

Greul din aripi cu brumă
Ziua de ieri o afumă.

Greul din gîndul de piatră
Sfarmă lumina înceată.

Greul ușor din nisipuri:
Plînge oglinda pe chipuri.

Greul din mine în tine – 
Clapcă de vorbe jivine.

Greul-ușorul al nostru:
Fără de rost este rostul...

*
Mamă, sorocul înnumără-l bine.
Dinspre păduri ziua mea nu mai vine.

Șarpele casei bea apa cu pumnii.
Tata-i plecat să păzească tăciunii.

Miere sălbatic-adun în găoace.
Geamănul meu în cristelniță tace.

De prin unghere toți sfinții coboară,
Mama i-așteaptă cu masa pe seară.

Eu dormitez într-o candelă spartă.
Geamănul verde și pielea mea poartă.

Cine-a strîmbat calendarul de rouă ?
Mama mă-ngroapă în carne. Și plouă...

MIHAELA GRĂDINARIU
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Se observă, în ultimul timp, o tendinţă pro-
nunţată de a aduna în volum studii, eseuri, exegeze 
critice despre importanți autori în viață, cu deosebire 
poeți. Inițiativa este mai veche, dacă ne amintim doar 
de seriile ,,Interpretat de…”, ori ,,Ei l-au cunoscut 
pe…” (lansate de Editura Eminescu, respectiv, Edi-
tura Ion Creangă), ce vizează însă clasici ai literaturii 
române și cuprind studii critice sau evocări și măr-
turii literare. Cele la care se face referire sunt deter-
minate de atingerea unei vârste rotunde de către  un 
scriitor din zilele noastre, sens în care se remarcă o 
serie de volume omagiale, antologii de texte, precum 
cele dedicate lui Grigore Vieru, Ion Miloș, Adrian 
Păunescu, Nicolae Dabija, Valeriu Matei, Horia Zi-
lieru ș.a. (colecția Ediții critice a editurii ieșene Pri-
ceps Edit). Pe această linie se înscrie și volumul Poe-
tul ca Apostol, publicat la Editura Baștina Radog din 
Chișinău în 2013. Apărut sub egida Institutului de Fi-
lologie al Academiei de Științe a Moldovei, coordo-
nat de academicienii Mihai Cimpoi și Eugen Simion, 
volumul este dedicat poetului și prozatorului Nicolae 
Dabija1, așa cum reiese și din subtitlul acestuia – Ni-
colae Dabija-65.Eseuri*Referințe critice. De altfel, 
acad. Mihai Cimpoi, cel care l-a descoperit și lansat 
pe autor, semnează și Argumentul din deschiderea 
opului, în care justifică titlul acestuia: ,,Rezumând 
întreaga sa activitate (…), putem, pe bună dreptate, 
să sinonimizăm poetul cu apostolul.”De remarcat că 
volumul a fost precedat de Poeme pentru totdeauna. 
o antologie a Operei poetice (şi un grupaj de reflecții, 
maxime) publicată de Princeps Edit din Iași (2011), 
nota editorului fiind semnată de poetul Daniel Cor-
bu. Din această ediție de excepţie a fost preluat un 
corpus de referințe critice, la care s-au adăugat alte-
le noi aparţinând unor cercetători de la Institutul de 
Filologie din Chişinău, colaboratori ai săptămânalu-
lui ,,Literatura și Arta”. Volumul în discuție este în 
fapt o selecție de autor din cele mai valoroase studii, 
exegeze, articole publicate despre opera și persona-
litatea sa. ,,Poezia ca apostolat” este, în opinia acad. 
Mihai Cimpoi, ,,programul cheie al lui Nicolae Da-
bija”, proiectat ca ,,o figură apostolică.” (Prefață la 
Poeme pentru totdeauna), personalitate  multivalen-
tă (poet, publicist, prozator2, eseist). 

Itinerariul biografic, amplu și impresionant, 
acribios documentat, este semnat de acad. Mihail 
Dolgan. Din el aflăm că în ascendența poetului au 
existat preoți care-au făcut ani grei de temniță3, 
condamnați fiind (în 1947) de NKVD pentru așa 
numita ,,activitate antisovietică” (dramă de fami-
lie ce l-a marcat profund pe scriitor și-i va servi ca 
subiect pentru romanul său Tema pentru acasă). 
Ne amintește, de asemenea, că poetul însuși a fost 
exmatriculat în anul trei de facultate4 (împreună cu 
1 scriitor, istoric literar și om politic din Republica Moldova, năs-
cut la data 15 iul. 1948, în Codreni, raionul Cimișlia, Membru 
de Onoare al Academiei Române (din2003),  Membru-cores-
pondent al Academiei de Științe a Moldovei (2012).
2 Vezi: Mihai Cimpoi, Nuvelistica lui Nicolae Dabija. Jocurile 
frumuseții și ale sfințeniei, ,,Literatura și arta”. 
3   nepotul arhimandritului Serafim Dabija, unul din marii 
duhovnici români, deportat în Gulag în 1947.
4 Facultatea de Ziaristică a Universității de Stat din Chișinău, resta-
bilit în 1970 la Facultatea de Filologie unde își ia și licența(1972)

Vasile Romanciuc și Aurelian Silvestru) pentru ,,ac-
tivitate proromânească și antisovietică”, că după 
titlul metaforic, încărcat de o grea simbolistică, al 
volumului de debut, Ochiul al treilea, a fost denu-
mită (de acad. Mihai Cimpoi) o întreagă generație 
de poeți (generația de aur a anilor 70 din Basarabia); 
că din 1986 conduce destinele revistei ,,Literatu-
ra și arta”care a reprezentat flacăra ,,Revoluției de 
Renaștere Națională a Basarabiei”; că s-a implicat 
trup și suflet în Mișcarea pentru Eliberare Națională, 
fiind și autorul imnului acesteia (Cât trăim pe-acest 
pământ-Baladă), precum și în transformările de-
mocratice de după această dată; că a fost deputat 
în două rânduri în Parlamentul Republicii Moldo-
va (1990, 1998), președinte al Forului Democrat al 
Românilor din Republica Moldova ( 2005) etc, etc. 
Autor a peste 21 de volume de versuri, 5 de poezii 
și povestiri pt copii, 10 de eseuri, un roman, câteva 
culegeri de nuvele, studii documentare, cât şi alcătu-
itor de manuale, de antologii5, traducător, editorialist 
de cursă lungă la ,,Literatura și arta” etc., Nicolae 
Dabija înscrie un palmares de invidiat ce denotă o 
muncă și dăruire titanice. De aceea, nu e de mira-
re că personalitatea sa de excepție a atras după sine 
numeroase cronici, publicate în patria istorică, ce se 
adaugă firesc celor apărute în Basarabia, conturând 
profilul unui scriitor și luptător pentru dreptate ce ar 
merita Premiul Nobel, dacă ar fi propus și susținut, 
nu discreditat de confrați, cum s-a întâmplat cu alți 
scriitori români (vezi cazul Blaga).  

Studiile din deschiderea volumului sunt cu-
noscute de lectorul avizat, ele purtând semnătura 
academicienilor Eugen Simion, Constantin Ciopra-
ga, Mihai Cimpoi ș.a., ce vorbesc despre poetul, dar 
și despre publicistul, prozatorul, eseistul, luptătorul 
Nicolae Dabija, de la al cărui debut (1965, în ,,Tine-
rimea Moldovei”) s-a scurs aproape un semicentenar. 
Încă din 1991, Constantin Ciopraga6 vedea în poet 
,,o conștiință vizionar patetică”(,,Nu-s poet, sunt cel 
născut din poeme.”), un ,, tribun, rapsod şi evocator”, 
ceva mai târziu Eugen Simion (criticul cel mai apro-
piat de spațiul literar basarabean) aprecindu-l (prefața 
volumului Fotograful de fulgere7) ca ,,un poet adevă-
rat, substanțial”, ce-și asumă o ,,copleșitoare misie, 
fără să trădeze limbajul autentic al poeziei”.

Referințele critice selectate sunt numeroase 
și ele încep cu gândurile unor regretați poeți şi ma-
eştri: ,,cea mai complexă personalitate culturală din 
Basarabia”(Grigore Vieru8); ,,un reper imposibil de 
eludat al culturii, al istoriei și al demnității naționale” 
(Adrian Păunescu9); un reprezentant strălucit al,,școlii 
de poezie de la Chișinău”(Ioan Alexandru)10. Urmea-
ză apoi aprecieri ale altor nume grele ale criticii li-
terare românești, așezate într-o ordine aleatorie: ,,o 
conștiință estetică modernă”, un ,,foarte bun avocat 
(nu numai înflăcărat, ci și rațional, elocvent) al cau-
zei naționale”11 (Alex Ștefănescu, alt prieten al lite-
raturii române de dincolo de Prut); poet situat între 
,,neoromantism și militantism” (Adrian Dinu Rachi-
eru, unul dintre cei mai buni cunoscători ai acestui 
spaţiu literar, autor al unei antologii unice privind un 
,,veac de poezie românească” de dincolo de Prut)12.

Inclus în manualele din Basarabia (nu și în 
cele din România, nedrept și discriminatoriu), Nico-
lae Dabija figurează în prezent în câteva lucrări de 
referință importante din țară, parte din aceste prezen-
tări fiind incluse și în volumul de față. Al Cistelican 
creiona (în Dicționarul esențial al scriitorilor ro-
mâni13) un profil de ,,misionar și elegiac”ce ,,a trans-
format poemul într-o armă a renașterii naționale”; 
Dumitru Micu îl numea (în Scurtă istorie a litera-
turii române, vol.214) ,,virtuoz al unui grai de tona-
5 Vezi. Antologia poeziei vechi moldovenești, Chișinău, 1987.
6 Prefață la vol. Aripa sub cămașă, Iași, Juminea, 1991.
7 București, Minerva, 1998.
8 În Nicolae Dabija. Libertatea are chipul lui Dumnezeu, Craio-
va, Scrisul românesc, 1997.
9 ,,Literatura și arta”, 10 iul., 2008.
10 ,,Luceafărul”, 29 iul., 1989.
11 ,,România literară”, 14 ian., 1991.
12 Poeţi din Basarabia. Un veac de poezie românească, Editura 
Academiei Române, Editura Știința din Chișinău, 2010.
13 București, Albatros, 2000.
14 București, Iriana, 1995.

litate moldavă domoală”, stăpânit de reverii și de 
sentimentul sublimului (,,Haidem, iubito, iar la Ca-
priana/.../Clopotnița pe deal miroase-a fulger”); Ion 
Rotaru îl vedea ca un Un poet modern (în O istorie 
a literaturii romîne,15 vol. 5), unul dintre ,,cei mai 
proeminenți de azi” și un ,,mare ziarist” comparabil 
cu Eminescu. De altfel este cunoscut faptul că în Ba-
sarabia cultul lui Eminescu este mai bine păstrat ca 
în interiorul țării, Nicolae Dabija, asemeni lui Grigo-
re Vieru, dedicându-i unul dintre cele mai sensibile 
și emoționante poeme  (,,Chiar acum când ninge pe 
Moldova/ Veste ne-a sosit din Cernăuți/ că de-aco-
lo Eminescu tânăr/ a pornit spre Chișinău desculț” 
- Întoarcerea lui Eminescu).  

O serie întreagă de personalități ale vieții li-
terare și culturale, academice basarabene, între care 
regizorul Ion Ungureanu16, academicienii Petru Sol-
tan, Mihail Dolgan, Gheorghe Duca, Valeriu Ma-
tei, istoricul literar Ion Ciocanu, cercetătorii Ana 
Bantoș, Vasile Bahnaru, Nina Corcinschi, Iulian 
Filip, jurnaliștii Elena Tamâzlâcaru, Nina Josu,ș.a., 
aduc în prim plan  alte fațete ale bogatei opere, nu 
numai poetice ci și epice17, ziaristice, științifice, ale 
verbului ce a înaripat mulțimile stând în apărarea 
Limbii române, sau ale eseisticii de excepție cu re-
ferire continuă la destinul tragic basarabean18. Unul 
dintre cele mai emoționante profiluri îl schiţează 
poetul cernăuțean, academicianul Vasile Tărâțeanu 
19, numindu-l ,,caligraf fidel al sufletului de român 
înstrăinat”(,,Mă doare Bucovina ca o rană/ ce nu se 
mai tămăduie de-un veac,” ). 

Tudor Nedelcea, Theodor Codreanu, Viorel 
Dinescu, Daniel Corbu, diplomatul Vasile Nanea, 
Catinca Agache, academicienii Victor Crăciun, Con-
stantin Gh. Marinescu, prof univ, dr, Vasile Burlui 
încheie lista prietenilor din ţară, prezenţi, prin refe-
ririle critice, în acest volum omagial. ,,Poet profund, 
de o izbitoare modernitate și o cuceritoare sinceri-
tate (…), Nicolae Dabija este unul dintre cei mai 
importanți poeți de limbă română ai ultimei jumătăți 
de secol” – conchide Daniel Corbu20.

Volumul se încheie, deloc întâmplător, cu stu-
diul dedicat de istoricul și criticul literar Dan Mănucă 
romancierului Nicolae Dabija (Un roman al destinu-
lui uman, cu referire directă la Tema pentru aca-
să), în care sunt subliniate abilitățile de ,,construc-
tor epic”, dramatismul, tragismul celor evocate, ce 
amintesc de Soljenițîn (,,Pavilionul canceroșilor”). 

O desfășurare emoționantă de fotografii, tot 
atâtea pagini de istorie literară basarabeană ilustrată, 
încheie rotund acest volum ce ne revelează imaginea 
unui poet ,,modern, cu o frapantă prospețime a meta-
forei, ancorat în marea tradiție a liricii românești, cât 
și la realitățile tragice ale istoriei Basarabiei”, pro-
zator, ziarist, eseist, patriot. O carte ce se va așeza 
în raftul de sus al istoriei literaturii române generale 
contemporane, ca oglindă nu numai a unei persona-
lităţii de excepţie, ci şi a unei felii de istorie basara-
beană.

 Catinca AGACHE

15 Poezia românească de la al doilea război mondial până în 
anul 2000, București, Editura Niculescu, 2000.
16 Fost  ministru al Culturii și Cultelor (6 iunie 1990 - 5 aprilie 
1994).
17 Vezi: Nu vă îndrăgostiți primăvara. Nuvele, Chișinău: Editura 
pentru Literatură și Artă, 2013.
18 Vezi: Pe urmele lui Orfeu, eseuri, Chișinău: Literatura Artis-
tică, 1983(ed. I); Chișinău: Hiperion, 1990 (ed. II);  Domnia lui 
Ștefan cel Mare, eseu, Chișinău: Hyperion, 1992 (două ediții); 
Libertatea are chipul lui Dumnezeu, eseuri, Craiova: Fundația 
Scrisul Românesc, Craiova, 1997; Icoană spartă, Basarabia, ese-
uri, Craiova: Fundația Scrisul Românesc, 1998;  Harta noastră 
care sângeră, eseuri, Craiova: Fundația Scrisul Românesc, Cra-
iova, 1999;La est de vest, eseuri, Craiova: Fundația Scrisul Ro-
mânesc, 2001;  Însemnări de pe front, eseuri, Craiova: Fundația 
Scrisul Românesc, 2002  Râul în căutarea mării, eseuri, Craiova: 
Fundația Scrisul Românesc, 2003; Basarabia, țara de la răspân-
tii, eseuri, Craiova: Fundația Scrisul Românesc, 2004;  Paznic 
pe înălțimi, eseuri, Craiova: Fundația Scrisul Românesc, 2007;  
Desțărați, eseuri, Craiova: Fundația Scrisul Românesc, 2008.
19 Nicolae Dabija-fidelul caligraf de suflete-n frământ în cele pa-
tru anotimpuri ale vieții noastre- text inedit. 
20 Nota editorului la vol. Poeme pentru totdeauna, Iași, Princeps 
Edit, 2011.
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Un reper inamo-
vibil, de mare prețuire și 
admirație, pe harta geo-
grafiei noastre literare, îl 
constituie Ploieștiul, unde 
ființează de ani buni  o so-
cietate culturală „Ploiești – 
Mileniul III”, ce și-a pro-
pus ca program editarea 
unui corpus de lucrări me-
nite a evoca „multivalența 
caracterială” o orașului (a 
se vedea monografia în trei 
volume ca și alte scrieri 

despre oameni de cultură și artă, despre școli, biserici 
și mănăstiri, în general despre istoria de demult și mai 
recentă a locurilor). Sunt, dacă am numărat bine, cam 
80 de lucrări cu caracter monografic  ori dedicate is-
toriei județului, la care se adaugă cărți de beletristică, 
de varii consemnări culturale (scrieri memorialistice, 
de muzeistică și muzicologie, de economie și  soci-
ologie, de politologie și știința conducerii etc.). Este 
vorba, așadar, de o colecție interesantă de lucrări me-
nite a reliefa o parte din „Marea Carte a Ploieștiului”, 
proiect „fundamental” ce înaintează, iată, ca «un flu-
viu» adăugându-i-se «noi surse» .

Editată în cadrul acestui vast proiect cultural, 
AMINTIRI PLOIEȘTENE reapare acum într-o nouă 
ediție, după cea din 2012, „revăzută și adăugită”. La 
cele 22 de evocări din ediția întâi se adaugă  alte 10 
povestiri, pe care autorul Adrian Voica le-a așezat cro-
nologic, îmbogățind astfel conținutul cu rememorări 
de ordin familial și colegial, creionând totodată foarte 
sugestive schițe portretistice pe fondul unui real timp 
al trăirii, nu tocmai lipsit de evenimente (unele istori-
ce), impedimente, restricții. Foarte bine reprezentate 
în aceste „amintiri” din copilărie și adolescență sunt 
trăirile micuțului Adrian din anii de școală și varii im-
presii legate de străzile orașului „furnicar”, de clădiri 
și oameni, de întâmplări și evenimente, de tovarășii 
de joacă și colegii de școală, de părinți și rude, de 
profesori și figuri interesante din viața orașului. Ima-
ginea acestor «subiecte» stăruie în memoria  scriito-
rului, cu farmecul timpului de altădată și atmosfera 
orașului ce intrase, după război, în procesul «marilor 
prefaceri» ale socialismului glorios!

Cetățean al uneia din cele mai răsfirate urbe 
din țara noastră, „de la naștere până la absolvirea li-
ceului, și doi ani după aceea”, autorul nu poate uita 
această importantă perioadă din viața sa, marcată 
atât de schimbarea proprie de statut social cât și de 
schimbarea de regim politic în anii de după război. 
Rămas în memoria afectivă ca zestre a unor teme-
iuri în înțelegerea lumii și vieții, orașul copilăriei, 
adolescenței și primilor ani de tinerețe este, totodată, 
locul în care s-au pus temeliile formării sale intelec-
tuale și spirituale. Odată cu studiile universitare la 
Iași și, mai ales, cu rămânerea după aceea în „dulcele 
târg” al Ieșilor, ruptura de Ploieștiul drag (oraș dis-
tinct pe harta industrială, dar și în geografia cultural-
literară a țării) se produce de la sine. De aici irepresi-
bila dorință de a evoca, mai târziu, intermitent, varii 
aspecte memorialistice, în paginile unor publicații lo-
cale, cu acea căldură a mărturisirii atașante și de neui-
tat. În general, obiective și bine conturate în sprintene 
registre narative, fără a evita dialogul atât cât este el 
necesar în conturarea individualităților aduse în pa-
gină, povestirile acestea  de mici dimensiuni, un fel 
de crochiuri memorialistice, sunt ventilate de un fior 
liric fără a cădea în sentimentalism (să precizăm aici 
că dl Adrian Voica, prozodician de marcă în cerceta-
rea literară și practica universitară, este autorul unor 
volume de poezii de reală valoare, atât la nivelul ex-
presiei artistice supravegheate atent cât și al ideaticii 
poetice).

Perspectiva acestor bucăți memorialistice este 
fie a copilului, adolescentului și tânărului de altădată, 
fie a omului matur de mai târziu, capabil să înțeleagă 
tâlcul mai adânc al unor întâmplări și destine, de care 
nu duc lipsă paginile de față. Cele 32 de povestiri 
conturează o lume și recompun o atmosferă de epocă, 
fără mistificări: 

„A fost suficient să cotrobăi atent și insistent 
prin ea, pentru ca subconștientul propriu să găseas-
că, bine orânduite, în cotloane împovărate de pra-
ful uitării, noi episoade petrecute în existența mea 
ploieșteană dinainte de plecarea la Iași, într-o aven-
tură umană și intelectuală pe care n-o regret nici o 
clipă.”

Nu autorului i-a aparținut ideea acestor „amin-
tiri” ci unei „personalități iubite și apreciate” – id 
est Constantin Trestioreanu, președintele amintitei 
fundații culturale și al editurii respective. În evocă-
rile de aici „accentul cade pe latura amuzamentului 
intrinsec, mai rar al comicului estompat și uneori al 
elementului dramatic prezent”, o memorie în gene-
ral mai permisivă reținându-le diferențiat (Gâlmeia 
și retur, «La muse!», Nicușor, indianul). Absolvent 
al vestitului Liceu „I.L.Caragiale”, Adrian Voica nu 
putea să ocolească – subiect sensibil! - evocarea pro-
fesorilor pe care i-a avut sau nu la clasă (Colegi de 
liceu). În sfârșit, nici consemnarea pur documentară 
nu putea să lipsească (Zbârciogi lângă gloanțe, Mi-
lică, Pe Malul Roșu, în sus). Volumul capătă, astfel, 
mai mult decât precedentul, consistență și identita-
te estetică, iar la aceasta contribuie efectiv și dese-
nele rafinatului pictor ploieștean Florin Șuțu. Într-o 
elocventă prefață  „Restituiri ploieștene”, aparținând 
omului de cultură Nicolae Dumitrescu, se subliniază 
valoarea de «document» spiritual-afectiv a evocărilor 
ce restituie „un colț dintr-o lume aproape dispărută, 
ale cărei ecouri se răsfrâng azi în sufletul unui mare 
om de cultură și al remarcabilului poet care s-a întâm-
plat să fie concetățeanul nostru”.

Vocea lui Adrian Voica este nu numai origina-
lă (universitarul manifestă toată atenția acordată cu-
vântului, scrisul său având cursivitate, logică, nuanță, 
îmbinând narațiunea cu dialogul și descrierea în doze 
cerute de intenția scripturală), dar și binevenită într-
un spațiu „marcat de diversitatea unui eclectism, 
pronunțat cosmopolit”, din care – grăiește tradiția – 
atâtea spirite și-au luat zborul spre bolta înstelată a 
„intelighenției” naționale (N.Dumitrescu).

*

Născut  într-un oraș a cărui activitate econo-
mică era preponderent marcată de industria petroli-
eră, tânărul Voica va fi martorul așa-ziselor „prime-
niri sociale” și „mari prefaceri”. Copil fiind, trăiește 
pe viu bombardamentul aviației americane asupra 
Ploieștiului, ziua de 4 aprlie 1944 rămânându-i înti-
părită în minte cu imagini de groază. În apropierea 
casei sale, nu peste mult timp, se desfășura, pe câte-
va hectare, clădirea Securității  cu celebrele ei etaje 
subterane, un fel de «spital al torturii». La moartea 
lui Stalin, dată suficientă pentru a nu-i mai menționa 
numele sinistrului criminal, copilul nu înțelege de 
ce trăgeau clopotele tuturor bisericilor și se mima o 
atmosferă de pioșenie sau o tăcere grea! (6 martie 
1953). De asemenea, vestea izbucnirii Revoluției în 
Ungaria, pe 23 octombrie 1956, pe care i-o aduce un 
fost coleg de clasă (tocmai absolvise liceul, urmând 
ca anul viitor să meargă la Filologia ieșeană). Regă-
sim în aceste proze războiul, bombardamentul, anii 
comunizării cu lipsurile de tot felul, dar și jocul cu 
trotineta ori cititul cărților (important episodul în care 
îl cunoaște, fără a realiza atunci cine este, pe profeso-
rul de greacă și latină Ștefan Bezdechi, aflat în sejur 
la un prieten cărturar).

Încet-încet „Ploieștiul dominat de comuniști” 
își schimbă fața: dispar case și străzi, oameni și locuri, 
spornicul „tăvălug” al sistematizării lovește orașul 
din plin, inclusiv cartierul copilăriei cu itinerariile 
obișnuite la școală și prieteni. Iată în bucata „Pe 
Malu Roșu, în sus” un fel de topografiere a străzilor 
din apropierea casei părintești, mai exact zis a caselor 
inegale: unele de paiantă, altele de zid cu aplicații de 
ipsos (precum a negustorului Pescaru), altele mai mo-
deste ca a unui coleg din ciclul elementar, de culoa-
re „maroniu-căcănie”, ba chiar o zidire „coșcovită” 
locuită de țigani. În general „case cu virtuți arhitec-
tonice modeste sau numai cușmelii bătrânești, vopsi-
te strident”, care „vorbeau sau doar făceau aluzie la 

lumea pestriță care le popula”. Nu lipseau din acest 
peisaj „interlopii”, precum Mustățea „temut în Obor 
și pe Malu Roșu”, care avea „propria lege pe care o 
aplica fără să țină cont de justiția oficială”…

Orașul acesta vechi cade sub „tăvălugul” sis-
tematizărilor, puține case rămân în picioare în fața 
spornicelor demolări, precum cea a verișorilor cu 
acoperișul de tablă neagră, ocrotită de un bătrân tei… 
Curios este și noul nomenclator al străzilor din 1951, 
cu un umor pe măsură pus în evidență de povestitorul 
Adrian Voica, care aduce aminte cititorului de „umo-
rul involuntar al ploieștenilor, surprins atât de bine 
de Caragiale, acționând subteran dar necondiționat”  
(Umor ploieștean).

Și totuși, sub cerul clar al amintirilor apar 
siluetele câtorva personaje, dincolo de rude, familie 
și colegi de școală, precum distinșii profesori Cos-
tel Ionescu, Virgil Șerbănescu, N.I. Simache, Gh. V. 
Milica, Augustin Z.N. Pop. Sau  distinșii profesori 
Costel Ionescu, Virgil Șerbănescuă neagră, u dug”). 
c figurile unor oameni de cultură precum talentatul 
eseist Valeriu Naum ori a părintelui profesor Gale-
riu, cu silueta lui transfigurată în timpul serviciului 
divin, dinaintea ușilor împărătești. Foarte interesant 
și de-a dreptul stăruitor este portretul poetului Geor-
ge Moroșanu, a cărui „Iarba stelelor” era o oază de 
poezie autentică față de creațiile, tributare clipei, co-
mise de unii confrați de cenaclu. Fost coleg de grupă 
cu I.D.Lăudat („profesorul meu de Literatură româ-
nă veche”) și prieten apropiat cu regretatul lingvist 
Gavril Istrate („decanul meu”), George Moroșanu 
își adusese la Iași ca student la Engleză pe fiul său, 
care, hedonist din fire, se va pierde într-o boemă pe 
la Constanța. Peste ani, amintirea prietenului poet îi 
va fi reactualizată de nepotul acestuia, poetul Tucu 
Moroșanu, „el însuși ajuns scriitor de marcă în fru-
moasa Bucovină”. Bine realizat, portretul poetului 
aduce în pagină o gravă reflecție asupra posterității 
ingrate, căci o vizită în cimitirul „Bolovani” îi scoate 
dinainte „mormântul depersonalizat, practic devas-
tat de indiferență și uitare”, la doar trei decenii de la 
moarte (Portret de poet).

Amintiri ploieștene este o carte gândită, chib-
zuită, scrisă, se pare, cu îndemnul  sufletesc al nevoii 
de eliberare, de retrăire a unor ani ce rămân totdeauna 
dragi oamenilor ajunși la senectute. 

Privind înapoi cu nostalgie și împăcare, autorul 
își surprinde, din când în când, statutul de «dezrădă-
cinat»: „Universitarul ieșean revenea vara la Ploiești 
cu aceleași nostalgii dintotdeauna (…), mă plimbam 
de unul singur prin locurile ce-mi evocau întâmplări 
din alți ani.” A nu se crede că aceste crochiuri me-
morialistice sunt scrise cu pasta unui sentimentalism 
nostalgic, dimpotrivă spiritul lucid rămâne mereu 
treaz, ventilat de brize ironice și umor…ploieștean. 
Cutare personaj, scrie autorul, „pare coborât din lu-
mea lui Caragiale”. Ironia este, când se impune, la ea 
acasă, iar umorul vine să reducă distanța ironistului, 
colorând plăcerea lecturii.

Dar toate aceste evocări, toate aceste reveniri 
în timp au și un alt sens, acela de a-și revedea acea 
parte din viață, trăită atunci și înțeleasă, uneori, în 
semnificațiile ei mai profunde, pe parcurs. „Târziu, 
găsesc și sensul  acestei evocări, notează autorul în fi-
nalul povestirii Milică. Ar fi fost păcat ca trecerea lor 
prin lume să nu fie consemnată nicăieri, nici măcar 
așa, în culoarea sepia.”

Da, aceasta este culoarea în care sunt evocate 
aspecte din lumea Ploieștiului de altădată, ba chiar și 
din anii mai apropiați, timpul mărturisirii de acum re-
flectând din plin conștiința unui destin clădit cu efort 
(împlinit de o strălucită carieră universitară), a unui  
prozodician eminescolog  neîntrecut încă  și a unui 
scriitor de real talent, care dincolo de poezie, critică 
și istorie literară, face dovada unor abilități fără cu-
sur în proza scurtă de azi, de factură memorialistică 
(Întoarcerea Penelopei, 2003; Amintiri ploieștene, I, 
2012; II, 2014).

Zenovie CÂRLUGEA

ADRIAN VOICA:

„Amintiri ploieştene”
(Ed. Ploiești-Mileniul III, 2014, 192 p.)
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Poet al iubirii înainte de toate, Dumitru Mălin resimte intens dimensiunea tragică a trecerii, 
intensificându-și cu fiecare nou volum raportul cu transcendența, cu neantul, cu lumea. Din acest motiv, 
viziunile sale asupra prezentului sunt desenate în culori apăsate, sumbre ce amplifică senzația de pri-
zonierat a propriei condiții. Ultimul său volum de versuri, Târziu, la capătul speranței (Editura Emma 
Books, Sebeș, 2013), revine la temele predilecte, resimțind obsesiv vibrațiile făpturii, ale carnalității, în 
ireconciliabilele ei contraste cu stingerea (definitivă). Golul, Nimicul ce așteaptă ,,la capătul speranței” 
nu se împacă sub niciun chip cu profilul unei existențe ce emană vitalitate, energie, dragoste de viață și 
atâta poezie. 

 Dualitatea tematică se resimte și la nivel structural, prima parte a volumului însumând poeme ale 
zărilor thanatice, urmând spațiul iradiant al iubirilor trecute, cu întreaga simbioză de avânt și decepție, 
în partea a doua. În oglinda textului se răsfrânge, vers cu vers, aceeași veche întrebare asupra sfârșitului 
ineluctabil și de aici pornește invers rememorarea trecutului. Gândul dureros al plecării constituie, prin 
urmare, premisa unor triste aduceri-aminte, drept surse de refugiu din fața unei realități amputate de 
neliniște. Și unde s-ar putea repauza viziunile poetului Dumitru Mălin dacă nu în spațiul matricial al 
Apusenilor, unde îl mai așteaptă încă însemnele decorului patriarhal, acaparat însă și el de greutatea 
anilor: casa este părăsită, iar mama nu-i mai răsare la fereastră, curtea e răvășită de vânt, amurgul rănit 
de singurătate.

Anotimpul corespondent stărilor poetice aduce a toamnă târzie, cu zări plumburii ce prevestesc 
prima ninsoare, de un ,,alb întristat” și un frig biruitor. Tonalitatea se convertește adeseori cu cea a 
poeziei populare: ,,Fără jale te-nserezi,/ Nimeni calea nu-ți mai ține./ Toate câte fost-au verzi/ S-au 
uscat pe lângă tine.// Fără of și fără vai,/ Orbii zice-ar că nu-ți pasă./ Toate câte le mai ai/ Te-au lăsat, 
și te tot lasă.// Doar întruna și firesc,/ Fără da și fără nu,/ Toate câte se grăbesc/ Calcă pe ce fost-ai tu.” 
(Toate). Alteori, tensiunile, melancolia, jocul depărtărilor și al apropierilor inserează unor versuri infle-
xiuni bacoviene: ,,Luminile toate sunt stinse,/ Zările negre se-nchid./ E mult întuneric în casa/ Cu uși și 
ferestre de zid.” (Joc).

Predominant reflexive și, în consecință, de o sobrietate esențială, unele poeme se lasă totuși con-
taminate de fine (auto)ironii, de subtilități semantice, de un ludic bine supravegheat, așa încât elasticita-
tea versului să nu permită o distanțare prea mare de ideea poetică inițială. Exemplele următoare sper să 
fie întru totul edificatoare: ,,Pe care poartă să mai intri-n curte,/ În casă cu ce cheie să te-ncui/ Când ți-s 
bătrâne zilele și scurte/ Iar nopțile promise nimănui.” (Când ești copac și frunza ți-a-nverzit) sau ,,Sunt 
fericit ca vulturul bătrân,/ Când vede stâncile în cer cum țipă,/ Dar lui doar prăbușirile-i rămân/ Și-un 
chin de văi surpate sub aripă.// Sunt fericit, înlăcrimat vă spun,/ Ca râul vechi cu apele-nghețate/ Căruia 
primăvara n-are cum/ Să-i ducă malurile grele-n spate.” (Mărțișor 2013).

Luciditatea sporește impasul vârstei, asumarea realului adâncind rana înstrăinării de lume și de 
propriul sine, perceput ca o sumedenie de alterități în varii ipostaze. Apare atunci lamentația, o melan-
colie a concretului, un simțământ al nepotrivirii ontice între suplețea (tinerețea) sufletească și degradarea 
fizică inconturnabilă: ,,Soldat la capătul speranței/ Păzesc o graniță de dor/ Pe care să n-o treacă moar-
tea,/ Că prea n-am învățat să mor.// Soldat cu ziua sau cu anul,/ Dar mai ales cu ceasul mic,/ Păzesc la 
granița firavă/ Dintre ființă și nimic.// Când s-o crăpa din nou de ziuă,/ Mai dincolo de-acest hotar,/ Nici 
nu mai știu cum voi pricepe/ Că fost-a totul în zadar.” (Soldat la capătul speranței).

Dinamica viziunii se dezlănțuie în ciclul de poeme dedicat lui Eros și intitulat ,,Femeile pe care 
le-am iubit”, acele Eve cărora le închină versuri întru neuitare. De reținut este decorul bucolic, asociat 
unei admirații perpetue în fața eternului feminin. Realul și idealul se contopesc în miniatura grațioasă 
a unor fulgurante imagini din trecut. Voluptatea cărnii se salvează prin poezia diafană a sentimentului 
erotic, prin acea stare lirică de profundă și ceremonioasă simplitate: ,,Femeile pe care le-am iubit/ N-or 
fi bătrâne-n lume niciodată/ Că eu le-am dat să guste fruct oprit,/ Le-am pus pe buze miere descântată.// 
Când le-am atins le-am miruit cu dor,/ Le-am sărutat cu frunze și petale;/ Am fost un fel de dumnezeu 
al lor,/ Creându-le frumoase, albe, goale.// Azi nu mai știu pe unde-s, ce-nțeles/ Mai au pentru bărbații 
lor de-argilă,/ Ori ce destin nevrednic și-au ales/ Să fie slugi și carne de prăsilă.// Eu le păstrez așa cum 
le-am creat/ Frumoase, albe, goale, plutitoare,/ Pe buze cu nectar nemăsurat/ Și-un râu de poezie la pi-
coare.” (Femeile pe care le-am iubit).

 Spontaneitatea imagistică, trimiterile necomplexate la un cronotop anume (perioada profeso-
ratului de la Stremț) și melodia unui discurs dezinhibat instaurează o atmosferă de caldă tandrețe a 
confesiunii lirice. Temperament eminamente liric, marcat de afectivitate și tendințe reflexive, poetul 
ipostaziază erosul mai mult ca pasiune, clamată și declamată, în gesturi deopotrivă voluptuos-extatice și 
purificatoare: ,,Și ne-am iubit în iarbă ca-ntr-un pat/ Acoperit cu streșini mari de lună,/ O vară-ntreagă 
merii ne-au vegheat,/ Ah, tinerețea mea de-atunci nebună!” (Eva 7) sau ,,Ce-a mai urmat, nu vă gândiți 
la rele,/ Căci eu eram profesor de iubire,/ Am învățat-o lecții de la stele/ Și de la iarba-naltă și subțire.” 
(Eva 11). Dumitru Mălin  instituie versurilor sale de dragoste alura unui scenariu ce implică, în aceeași 
măsură, ludicul și melancolia: ,,În iarbă, lâng-un prun pețit de stele,/ Dădeau lumină ochii ei de-azur,/ Și 
niște greieri beți citeau rondele/ Prin toată noaptea caldă dimprejur.” (Eva 12).

Iubirea intră, în acest caz, într-un raport de complementaritate cu peisajul rustic, patriarhal, cu 
cadrul natural, prielnic, bogat, ca la romantici. Vegetalul invadează imaginea cu veri și toamne roditoa-
re, livezi cu pruni și meri, iarbă verde și înalt-protectoare, struguri bolborosind în vie, arome catifelate 
de fructe. Toate acestrea favorizează abandonarea molatică în voia simțurilor, a amintirilor, a privirilor 
tandre, a reveriilor. Dumitru Mălin încarcă însă adeseori gestica erotică de o melancolie a trecerii: ,,De-
aceea scriu cu drag această carte/ Că-mi regăsesc în ea, printre amintiri,/ Acum când vine-amurgul peste 
toate,/ Avutele, pierdutele iubiri.” (Eva 16) sau ,,Acum sunt acri strugurii, nu-ți plac,/ Nu mai ajungi la 
ei pe nicio cale,/ Nici toamna asta nu mai are leac/ Pentru târziul visurilor tale.” (Eva 20).

Erotismul corpolent al descripției își dezvăluie aici o delicatețe a viziunii, o lumină selenară de o 
optică blândă, favorabilă apropierilor tandre și copleșitoare: ,,O lună caldă, limpede și trează/ Ne lumina 
ca ziua la amiază.// Și ne duceam prin ierburi amândoi/ Ca două secete spre două ploi.// Îți văruise luna 
trupul gol,/ Și-am fi murit așa ca-ntr-un pârjol.// Doar că, târziu în dimineața-seară/ Inexistente ceruri ne-
nviară.// Steluțe mici cât unghiile tale/ Ne petreceau de mână peste vale.// Cocoși sau greieri, răgușind 
sub lună,/ Ne trâmbițau norocul împreună// Și-n rouă nunta noastră fără-altar,/ Ne învia din ierburi iar 
și iar.” (Visând că sunt treaz).

De o tonalitate afectivă sporită, poeziile lui Dumitru Mălin reproduc imagini și viziuni ale re-
alului concret, ale trecutului, ale propriului sine tensionat de efemerul vieții. Muzicalitatea însoțește 
pretutindeni aceste versuri, răvășind cu atât mai mult raportul poetului cu Timpul: ,,Acuma, când se 
stinge alergarea/ Din fața mea și vine drumul greu,/ Cu suflet rece și sărat ca marea/ Mă sparg de țărmuri 
de-amintiri și eu.” (Punct). 

Dacă nu în totalitate, cel puțin într-o bună parte a lui, acest volum, Târziu, la capătul speranței 
va înscrie o etapă în creația poetului Dumitru Mălin, etapă în care temele se delimitează mai clar unele 
de altele, lirismul se esențializează, eliberând mai autentic propriile trăiri, gânduri, obsesii, iar angoasa 
ontologică devine mai pregnantă.

MONICA GROSU

Zâmbetele senectuții
Volumul antologic primit recent de la poetul Anatol Covali 

ilustrează o dată în plus treptele devenirii poetice pe care a pășit atent 
și resemnat autorul în ultimele decenii, de când Poezia i-a rămas 
însoțitor fidel și catalizator al speranței, luminii, suferinței. În ciuda 
debutului întârziat și a dialogului distonant cu peisajul liric postmo-
dern, Anatol Covali și-a urmat visul poetic cu tenacitate și (aproape) 
cu încrâncenarea celui care simte iureșul clipelor. ,,Trec orele.../ Tim-
pul a devenit punct/ ce de-abia se mai vede./ Zarzării au început/ să se 
scuture./ E-atâta verde în jur/ că îmi amețesc gândurile./ Merg obosit./ 
După mine amintiri în cârje./ Caut și nu mă găsesc./ Aflu, dar nu mai 
știu/ la ce-mi folosește./ Alunec în mine/ și nu văd nimic/ de care să 
mă pot prinde./ Simt mâl în sânge./ Aerul pe care-l respir/ e câlțos și 
fierbinte,/ în vreme ce în iureș pe lângă mine/ trec orele.” (Margine)

Zâmbetele senectuții (Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2014) 
însemnează așadar în creația poetului Anatol Covali o etapă impor-
tantă, aceea a stilizării și esențializării lirice, a întoarcerii programa-
tice spre expresia clasic-tradițională, spre versul muzical, articulând 
întrebări și răspunsuri fundamentale. După cum s-a dovedit ade-
seori, senectutea își aduce roadele sale, arborând lumini și bucurii 
târzii, răsfrânte, de această dată, în versuri sentențioase, frământate 
de gândul morții și naufragiate la țărmul iubirii. Cântecul de-o viață 
s-a preschimbat în poezie, s-a primenit cu o primăvară a cuvintelor, 
alocându-și melancolia trecerii. În plus, a sporit reveria, tentația oni-
rică, precum în versurile: ,,Astă noapte/ cineva a pus aripi copacilor,/ 
care smulgându-se din pământ/ s-au transformat în păsări./ Oamenii 
n-au observat,/ n-au tresărit,/ ba unii/ și-au vârât picioarele/ în locu-
rile/ unde au fost rădăcininile/ așteptând să înfrunzească./ Treceam 
fluierând/ pe stradă./ Ploua cu frunze/ și am început să le strâng/ pen-
tru a-mi face o cunună,/ ce să se ofilească/ pe fruntea mea/ sub care 
simțeam clocotind/ vulcanul gândurilor.” (Astă noapte).

Vedem cum fiecare vers înseilează câte o poveste, aducând în 
prim plan simboluri preferate (pasărea, zborul, aripile, oasele ș.a.) și 
dialoguri imaginare, pe fundal de vecernie. Poezia constituie moda-
litatea prin care autorul își manifestă dragostea, sentimentul religi-
os, admirația pentru miracolul lumii, pentru tot ceea ce este frumos, 
lăsând în urmă deriva destinului național/ individual. Dar Basarabia 
rămâne în continuare o rană deschisă, o neliniște a istoriei oarbe, ne-
păsătoare, ingrate: ,,Basarabia - / durerea adâncă/ a țării,/ nu a cotro-
pitorilor/ nemiloși./ Basarabia - / cimitirul în care strămoșii/ se zvâr-
colesc și blesteamă.” (Basarabia).

Gândul târziului apăsător, nedreptățile unui prezent mult prea 
grăbit și neatent cu valorile sale reale, memoria prea scurtă și adeseori 
superficială răzbat ca teme fundamentale din învelișul calm, resemnat 
al poemelor. Căci, în viziunea lui Anatol Covali, moartea reprezintă 
singura certitudine, restul e o continuă luptă, o continuă șlefuire a 
creației universale, iar omul are această datorie de a purta lumina (în 
ciuda bătrâneții, a bolii, a vieții împovărate).

Plecarea definitivă înseamnă, înainte de toate, reîntoarcerea în 
materie, la pacea definitivă: ,,Întâi or să dispară cuvintele./ Vor zbura 
din gândurile mele,/ stoluri de aripi speriate/ de tulburătoare vedenii./ 
Și oasele vor începe să plângă.../ Apoi se va stinge lumina./ Vor înce-
pe să piară culorile/ umbrite de privirea întunecată/ a negrului abso-
lut./ Și oasele vor începe să geamă.../ Codrii vor înceta să foșnească,/ 
apele nu vor mai avea unde,/ iar cel din urmă fâlfâit/ va fi al sufletului 
depărtându-se./ Și oasele vor începe să cânte/ reîntoarcerea în sânul 
naturii/ a pământului care a fost/ modelat prin nervurile sale/ care 
c-un strop de duh s-au sfințit./ Și oasele vor dormi odihnindu-se.” (Și 
oasele). Aceste versuri vorbesc expresiv despre extincție și temerile 
ce o însoțesc.

Poezia lui Anatol Covali caută și revitalizează liric răspunsuri 
fundamentale. Textele sale au o acută nevoie de real, la fel ca de sim-
bol și metaforă. Biografia se impregnează în vers, în ritmul respirației 
sale interioare, transferându-i deopotrivă neliniște și vitalitate. Nici 
la nivel formal, versurile acestei antologii poetice nu mai corespund 
unei versificații rigide, lăsând ideea poetică în deplină libertate de 
mișcare. Și, cu toate acestea, discursul de tip notație își are sonoritatea 
lui, ritmul lui, melodia lui, desfășurând o hartă a interiorității de gând 
și simțire. Poetul se comunică pe sine, se dedublează în varii ipostaze, 
fiind când resemnat, când tulburat de viziunile sumbre ale neantizării: 
,,De o viață mă caut./ Găsesc mereu în mine un altul/ care îmi seamă-
nă/ și mă lasă să pătrund în el/ unde din nou mă aflu cu uimire./ [...] Și 
e din ce în ce mai greu/ să intru în noul corp/ care de fiecare dată/ e tot 
mai mic, mai neprimitor./ Parcă aș fi o matroșcă./ Cât despre întoarce-
re/ ar fi o nerozie numai/ să-mi închipui că ar fi posibilă./ Stau îngthe-
suit în ultima întrupare/ și mă gândesc îngrozit/ la cea care urmează. 
Dacă mai urmează./ Totul este ca o prăbușire/ dintr-o temniță în alta,/ 
o condamnare a nemărginirii/ ca să devină nimic.” (Întrupări).

Lecturile, experiența culturală transpar în text, fără a se face 
totuși caz de aceastea, căci totul este ,,topit” în fantezii și viziuni pro-
prii, inventive, coerente. Starea generală corespunde în principal unei 
așteptări neliniștite, asaltată deopotrivă de speranță și resemnare. Po-
etul Anatol Covali își pune în versuri nu doar întreaga energie, ci și 
speranța în solidaritate artistică, în necesitatea echilibrului și a bunei 
măsuri în toate, asumându-și cu responsabilitate statutul delicat al ar-
tistului, al poetului care încă mai crede și mai luptă pentru limpezirea 
conștiinței de neam, pentru redobândirea umanității și a valorilor sale 
spirituale.

E un frig de argint în poeme
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Deși, de-a lungul vremii, mai accentuat însă în ultimul secol, despre spiri-
tul oltean s-au scris, într-o oarecare măsură, pagini destul de aplicate și relevante, 
complexul de trăsături ce caracterizează Oltenia submontană a fost mai puțin pus 
în evidență.

Parte constitutivă a spiritualității alutane, spiritul pandur-jian / gorjenis-
mul a dat, indiscutabil și inimitabil, amprenta spirituală a Olteniei, orice altă 
raportare temeinică și probatorie la «oltenism» nefiind funcțională decât într-o 
înțelegere de ansamblu a identității regionale, sub toate aspectele (geo-istoric, 
antropologic, etno-folcloric, cultural, psihologic, etic ș.a.).

De la cele mai vechi mărturii ale prezenței hominidului pe aceste melea-
guri (ea sunt: picturile rupestre din Valea Sohodolului, dar și multimilenarele 
caverne de la Baia-de-Fier și de la Vaideei), până la savuroasa anecdotică «cu ol-
teni» de azi, omul viețuitor în partea de nord a regiunii (carpatică și subcarpatică, 
cu prelungiri în așezările deluroase și campestre de pe valea râurilor adunătoare 
și coborâtoare prin Podișul Getic: Jiul, Motrul, Oltețul, Gilortul, Amaradia ș.a.) 
își are modul lui specific de viață și acțiune. Acest modus vivendi și cogitandi ce 
l-a individualizat în plan habitual și psiho-mental, nu a fost de natură să-l rupă 
de contextul regional și național mai larg, căci, dincolo de o conviețuire aparent 
autarhică, omul subcarpatic și al plaiurilor gorjene a urmat itinerariile ritualistice 
ale transhumanței și ale schimburilor de produse, iar când a fost chemat să-și 
apere «moșia» și fruntariile țării nu a pregetat să ia calea dăruirii jertfelnice.

Iată de ce o carte care să pună în evidență – așa cum au fost ele percepute 
până acum – mentalitatea, spiritualitatea și sufletul gorjenesc – este nu numai 
binevenită, dar și necesară, mai ales în contextul mai general al identificării spe-
cificului regional alutan.

Textele reproduse în această antologie (o polifonie convergentă de 
conștiințe) aparțin unor scriitori și artiști (C.Brâncuși, T. Arghezi; Gr. Alexandres-
cu, N. Iorga, Al. Vlahuță, Sabin Velican), oameni de știință (Nicolae Densușianu, 
arh. Iuliu Scriban, Ion Conea, Ion Simionescu, dr. Ilarie Popescu) și gazetari 
din secolul al XX-lea, secolul trezirii conștiinței de sine în sensul mai aplicat al 
definirii specificului național. În acest efervescent context, au apărut și aceste 
texte, pe care le-am identificat fie în presa de odinioară (semnate de Constantin I. 
Goga, Constantin Bâcă, Mitică Andronic Movilița, Matache Ionescu-Romanați, 
Nicu Brăiloiu, I. Nițulescu), fie în anumite scrieri memorialistice (Liviu Rebrea-
nu, dr. Nicolae Hasnaș, Petre Pandrea), ba chiar în preocupările unor contem-
porani – confrați de breaslă cu «povara» unei experiențe de viață (Grigore Smeu, 
Nicolae Dragoș, Ion Cepoi).

Un ultim capitol este dedicat unor poeți gorjeni de altădată, în versuri-
le cărora se regăsește amprenta spiritului pandur-jian, la unii mai apăsat (Ion 
Mara, Constantin I. Goga, Dumitru Tătăroiu, Ilarie Popescu, Nicolae Bocșa), la 
alții cu un adaos de sensibile și vizionare rememorări nostalgice (Vasile Lascăr, 

Ileana Busuioceanu, Ion Gh. Anglițoiu, Vic-
tor Cernăianu, Pantelimon Cârstea ș.a.). Am 
făcut loc și unor texte de pionierat (Alexandru 
Pelimon, N.Burlănescu-Alin), marcând prin 
acest fapt parcursul a peste un secol de poezie 
gorjenească (1840-1947). În ideea recuperă-
rii tuturor poeților gorjeni din acest interval, 
urmează să pregătim o lucrare mai amplă, pa-
noramică, pe același principiu al antologării 
și ordonării cronologice. 

Rezultă, din textele antologate, o «ra-
diografiere» cât mai exactă a spiritului pan-
dur (numit așa de Mihail Ralea, apoi de Pe-
tre Pandrea), și când zicem «cât mai exactă» 
ne gândim atât la pertinentele studii asupra 
tradițiilor, mentalității și sufletului gorje-
nesc (cf. Ion Conea, Vasile Cărăbiș), cât și la 
realități mai «aspre», ce n-au ocolit viața comunităților (o confruntare directă cu 
practicile «băbești» și bolile amenințând a deveni endemice avem în articolele 
semnate de dr. Ilarie Popescu, Alexandru Gregorian). Ne-am ferit, așadar, să li-
vrăm o imagine idilică, paseistă, neosemănătoristă, dând cititorului posibilitatea 
de a pătrunde mai în adâncimea modului de viață și tipului de mentalitate, de 
spiritualitate coagulată spațio-temporal, acea forma mentis ce i-a structurat gor-
jeanului viața în inconfundabile forme ale existenței…

Gorjul este nodul de spiritualitate al Olteniei, cu prelungiri către patru 
zări: spre sud, de-a lungul domol al Jiului ținând de o parte și alta meleagurile 
Doljului, spre vest, către Țara Severinului, spre nord către Hațegul dacic, iar 
spre est, întrețesându-se cu ținuturile Vâlcei, atât de bogată în viață istorică și 
creștină, la rândul ei cu deschideri către țara întreagă. Rolul și importanța acestui 
«sâmbure al Olteniei», cum îi zice istoricul Al. Ștefulescu, în cadrele regionale 
mai largi, sunt cu preeminență indiscutabile. Iată de ce am căutat să surprindem 
atât «diferența specifică» a sufletului gorjenesc cât și acel itinerant pitoresc ce 
poate defini omul prin spațiul locuirii și  tradiția prin habitat.  

Operă de pionierat (să-i zicem pe nume, fără împăunări provincialiste!), 
lucrarea de față se dovedește atât „Carte de identitate” a sufletului gorjenesc, cât 
și „Pecete spirituală” a unui ținut de sine stătător («strofa de grație a României» 
- Sabin Velican) în care se păstrează imemoriale mărturii istorice, arheologice și 
de artă rupestră, dar și realități ale unei tradiții în desfășurare organică, însemne 
de viață creștină athonită, ori forme autentice de viețuire continuă într-un asumat 
specific identitar. 

Autorul

GORJ SPIRITUAL EFFIGY

Dumnezeule,
ce aripi de aur!
Portal-MĂIASTRA:

Dunga aceea de metaforă pe care se prelinge în lume Limba Română, ca râu 
și ram, cu sevele încărcate de odăjdiile Dorului și Doinei, a flăcărilor nestinse la 
hotare, pentru a da mâna cu fântânile în care curcubeiele au rămas numere de case 
părintești, cer albastru al credinței, bucuriilor și  tristeților de neam.

Portal-Măiastra, la Nr. 40, este  chiar această albie în care se varsă truda 
năvalnică a unor arbori de rezonanță ai spiritului românesc, unde Nume și Prenu-
me, ca Zenovie Cârlugea, director de proiect, Ovidiu Drimba, președinte de onoa-
re, Gheorghe Grigurcu, inimitabilul critic literar și poet, îmbrățișați de-o întreagă 
cavalerie lirico-epică, de artă, muzică, știință de pe arealul scrisului și demnității, 
înțelepciunii și speranței, ce dă strălucire paginilor unse cu armonia și mireasma 
aripei Păsării foșnitoare.

În cerul „Măiastrei” și-au făcut cuib virtuțile poporului român, lumina unei 
admirabile prietenii, la fereastra deschisă spre lume a Numelui de Țară, a Gor-
jului, în care Centrul Jedețean Gorj pentru Promovarea și Conservarea Culturii 
Tradiționale, Societatea de Științe Filologice din România – Filiala Gorj, Consiliul 
Județean Gorj rămân raze ale aceleiași iubiri: afirmarea valorilor românești în uni-
versalitate.

Sărut Portal!
Măiastra are forma florii soarelui cu aripi de Coloană Infinită, Masă a Tăcerii 

și Poartă a Sărutului.
Dumnezeule, ce aripi de aur!
Păziți-le întru eternizarea spiritului românesc din Tată în Fiu – Felicitările 

mele de la Alba Iulia sunt buchetul de merinde pentru toți cei ce-au plămădit Portal-
Măiastra și au grijă să zboare mereu spre cititor –

Amin! Amin din Marea Cetate a Unirii.
Ion MĂRGINEANU

Per aspera ad astra
Mai luminoşi să fim -
Pentru Portal Măiastra
Vă foarte mulţumim !

Ion PINTEA

Motto: „Ego, Zenovie, votum posui”
 
Dragă Domnule Întemeietor,
Am pus drept motto la mesajul meu, cunoscuta inscripţie latină din
perioada pentru care „prietenii” vecini ne contestă continuitatea. Mi
s-a părut că se potriveşte nu numai prin prezenţa prenumelui dv, ci
şi prin acel votum (în contextul respeciv: ofrandă, dar), căci cele
înfăptuite de dumneavoastră în vastul şi multicolorul câmp al culturii
şi literaturii române, reprezintă tot atâtea nepreţuite daruri făcute
spiritualităţii neamului nostru (un popor viu, plin de vitalitate), al cărei
slujitor, apărător şi promotor de nădejde sunteţi.
     Am parcurs cu atenţie şi cu multă plăcere paginile numărului
aniversar din „Portal.Măiastra”, pe care mi l-aţi trimis, convingându-mă
încă o dată că am în faţă una dintre cele mai profesioniste reviste de
cultură existente în acest moment în ţară. În numărul revistei „Forum-V”
la care lucrăm, voi face o prezentare generală a revistei dumneavoastră
şi - mai amănunţită - a numărului de faţă.
     Vă doresc multă sănătate - dumneavoastră şi familiei - şi aceeaşi
putere de muncă dintotdeauna, pentru continuarea cu succes a frumoaselor
proiecte pe care le aveţi în derulare şi pentru „a pune în lucrare” altele noi.

     Cu prietenie şi preţuire,
     Al dv., Ion SOARE

        PS. Vă mulţumim pentru binevoitoarea atenţie cu care v-aţi aplecat 
asupra monografiei noastre dedicate domnului I. St. Lazăr şi pentru generoasele 
rânduri scrise.

*
Stimate domnule Carlugea,
 
multam pt revista si felicitari:nr. este foarte reușit, oferind o tematica variata.
Imi place nespus de mult ca am avut ocazia sa lecturez un material editat de
bunul si apreciatul meu coleg, dl. Mircea Popa.
 Succes si pe mai departe si cele bune,

al dv. Hans DAMA
Viena

La aniversară: Portal-Măiastra
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În contextul multiplelor şi năzdrăvanelor 
„globalizări”, ce se tot accentuiază gălăgios, pe toate 
meridianele, drept reflex direct al acestui proces – 
un soi de „punere a umărului” la această treabă – îl 
constituie variatele strădanii de a contesta şi elimina 
specificităţile identitare din calendarul valorilor de 
toate tipurile. Această tentativă a anihilărilor este – 
după opinia subsemnatului – unul din fenomenele 
involutive cele mai păgubitoare, în raport cu civili-
zaţia şi cultura de astăzi. Se tinde, mai pe şest, mai 
scrâşnind, să fim – cică – „toţi o apă şi-un pământ”. 
Formulă parşivă, din perspectiva căreia diriguitorii 
lumii, ne fac şmechereşte cu ochiul, gândind şi tru-
dind ca „unii să fie mai egali decât alţii”.

Ceea ce mi se pare aproape uimitor, este fap-
tul că, deocamdată, nimeni nu observă şi nu insistă 
limpede asupra următorului adevăr de o elementară 
natură filosofică: conceptul globalizare se justifică 
şi se susţine doar dacă rămâne în picioare conceptul 
de identitar, de specificitate identitară. Globalizarea 
şi identitarul sunt contrarii care fiinţează, imanent, 
unul prin altul. Dacă dai cu parul în identitar, să-l 
elimini, conceptul globalizare nu se mai justifică. Se 
autoanulează.

Din fericire, încă există şi se fac simţite gru-
puri de personalităţi, sau pur şi simplu oameni obiş-
nuiţi, de bună credinţă şi bun simţ – unii politicieni, 
oameni de ştiinţă, scriitori şi artişti, istorici, alţi oa-
meni de cultură – care se străduiesc să justifice şi 
să apere specificitatea identitară, ca una din dimen-
siunile esenţiale ale existenţei. Să recunoaştem, tot-
odată, că atare apărători ai identitarului încep să fie 
„insule izolate”, într-o lume ieşită din ţâţâni, unde 
începe să bubuie haosul. Încât, cu atât mai mult este 
necesar, în clipa de faţă, ca, acolo unde identitarul 
bate din aripi să nu piară, el să fie pus în relief, oricât 
de modest ar fi.

Din acest punct de vedere, al unei pozitivi-
tăţi valorice originale, aduc în discuţie cartea poe-
tului Dumitru Dănău, Orgoliul frumosului (Editura 
Măiastra, Târgu-Jiu, 2013). Cu subtitlul: Exerciţii 
estetice cu acul şi cu aţa pe costumele populare de 
sărbătoare de pe Jaleş-Gorj. Înainte de orice altă 
apreciere, bună sau rea, ţin să subliniez că Orgoliul 
frumosului constituie o exemplară reliefare, memo-
rialistică, a unei ipostaze identitare româneşti, care 
transcende „localul”.

Aşadar, ce reprezintă această carte, dincolo de 
titlul şi subtitlul ei ?

La concret, textual, faţa ei, prim-planul, îl con-
stituie cele 98 de fotografii – dacă am numărat bine 
– care etalează vestimentaţia populară, tradiţională, 
din satul gorjenesc de odinioară. Zona, abundent 
menţionată de către autorul cărţii, privind identitatea 
fotografiilor, este cea a Jaleşului, un râu emblema-
tic, ca lacrima, adeseori invocat în folclorul din Gorj. 
Localizarea satelor, cu pricina, din această zonă, este 
următoarea: Arcani, Câmpofeni, Stolojani, Sănăteşti 
şi eu zic că pot fi incluse aci – fără să greşim – şi 
cele 7 sate ale actualei comune Runcu. Adică: Valea 
Mare, Bâlta, Bâltişoara, satul Runcu, Răchiţi, Do-
briţa şi Suseni. Mai sus, însă, am menţionat că este 
vorba, într-un sens mai cuprinzător, de vestimentaţia 
„tradiţională, din satul gorjenesc”. Şi nu cred că am 
greşit, fiindcă, într-adevăr, vestimentaţia prezentată 
în pozele din carte este semnificativă pentru o zonă 
cu mult mai amplă decât aceea a Jaleşului. Purtătorii 
vestimentaţiei din fotografiile prezente în cartea lui 
Dumitru Dănău sunt, predominant, ţărani – bărbaţi 
şi femei – câţiva abagii şi câţiva dascăli (învăţători şi 
profesori, din mediul rural).

Aş spune că, din perspectiva prim-planului 
fotografiilor, Orgoliul frumosului este un nostalgic 
şi seducător album memorialistic. Totuşi, în ansam-
blul ei, cartea este ceva mai complexă. Ea mai este şi 
altceva decât album. Conţine o încărcătură de texte 
– poate, cam abundentă şi niţel „dezordonată” – de 

diverse tipuri: versuri ale unor poeţi, poezii populare, 
variate proze şi comentarii teoretice, multiple opinii 
şi aprecieri etc. Iar, fiecare fotografie, este însoţită, 
dedesubtul ei, ori alături, de câte un succint text, 
fie în versuri, fie în proză. Asupra acestor însoţitori 
textuali ai fotografiilor, voi reveni. Toate aceste 
ipostaze, pun în relief valoarea identitară a imagini-
lor care reflectă diversitatea existenţială, tradiţională 
– în primul rând, cea vestimentară – dintr-o anume 
zonă a ţării. Încât, acest amplu set imagistic, dublat 
de o varietate de texte, ce sondează dinamica vieţii în 
satul tradiţional, poate fi apreciat şi drept un original 
demers monografic.

Câteva dintre fotografiile, cu femei, atrag în 
chip deosebit atenţia, printr-un gen de mister şi sua-
vitate a chipurilor. Aş da două exemple: poza tinerei 
femei de la pagina 97 (Elena Bădescu), exprimă un 
zâmbet tulburător, deopotrivă reţinut, rafinat şi vag 
misterios. Cum să zic?... Parcă „á là Giconda”... Iar 
poza de la pag. 129 (Valeria Rădoi), pe lângă frumo-
sul atât de rafinat, cu „cârpă” de borangic, al costu-
mului popular de odinioară, exprimă un chip diafan, 
eteric, „á là Botticelli”.

Multe dintre fotografiile din carte, şi de bărbaţi 
şi de femei, au o încremenire şi o fixitate a privirii, 
tulburătoare. Asemănătoare, într-un fel, cu imaginile 
chipurilor egiptene – cu miile – din spaţiile arhitecto-
nice, de acum mii de ani. Pare un amănunt fără însem-
nătate, sub raportul tehnicii fotografice. Măcar odată 
în viaţă, sătenii – mai tineri, mai în vârstă – făceau 
un fel de „sacrificiu” memorial: se duceau la oraş, la 
fotograf, şi se trăgeau în poză. Misteriosul fotograf 
îi aşeza, îi „titirea” pe cei intraţi în semiobscuritatea 
atelierului său şi poruncea: „Gata!... Păsărica!...”. Şi, 
pac!... Trosnea flăcăruia aparatului foto, de odinioa-
ră. Şi, la o săptămână, după ce primeau pozele, cei 
în cauză le priveau înlemniţi, cu lacrimi în ochi şi 
le atârnau, apoi, pe perete, în „odaia a bună”, lângă 
icoana Sfântului casei. Cu anii, fotografiile acelea 
dobândeau o nostalgică tentă a veştejirii, ca frunzele 
arborilor la începutul toamnei. Rămânea, însă, vie şi 
clară, acea tulburătoare încremenire a chipului, a pri-
virii, parcă în ea ar fi continuat să vibreze veşnicia.

Din păcate, la editare, sub raport strict tehnic, 
reproducerea fotografiilor lasă de dorit. E mediocră. 
Noroc că pozele în sine, sunt expresive, grăitoare, în-
cărcate de semnificaţii, şi mai atenuiază, parţial, din 
mediocritatea tehnică a editării lor.

Am pomenit doar sumar şi în treacăt numele 
autorului cărţii în discuţie. Doream, însă, mai de-
mult, să-mi exprim opinia despre poetul şi omul de 
cultură Dumitru Dănău. Şi am acum prilejul să o fac.

SEDUCŢIA IDENTITARULUI
Dumitru Dănău este un poet autentic modern 

şi autentic talentat, cu surprinzătoare acuităţi lirice, 
în care pulsează, bine armonizate, exerciţiul original 
al gândirii şi vibraţia sentimentală. Ca în curgerea 
lirică din poezia Un zeu ce s-a făcut lumină..., din 
cartea Orgoliul frumosului (pag. 179).

Dumitru Dănău este un poet cultivat. Se vede 
din alura intelectuală a poeziilor sale. Şi – am con-
statat adesea – din eleganţa opiniilor pe care le-a 
exprimat la unele simpozioane ţinute în Gorj. Şi nu 
înţeleg de ce, în ultimii doi, trei ani, Dumitru Dănău 
nu mai e prezent, cu intervenţii, la „Brâncuşiana” şi 
la simpozionul despre sat.

Poetul Dumitru Dănău vorbeşte curent limba 
germană, calitate a pregătirii intelectuale, nu prea 
des întâlnită între scriitorii gorjeni. Cu generozitate, 
domnia sa a şi publicat, mai anii trecuţi, o culegere, 
în germană, cu versuri selectate din poeţii gorjeni.

În cadrul volumului, Orgoliul frumosului, 
autorul îşi supune sinele poetic – nesilit de nimeni 
– unei interesante, şi uneori amuzantă, metamor-
foză ficţională. Un gen de metamorfoză – cum să 
zic? – „de  sus în jos”. Adică, de la adevăratul sine 
poetic, care constituie marca originală a scriitorului 
în cauză – ca în poezia mai sus citată – către multitu-
dinea de texte mărunte, prea mult „ţărănizate”, care 
însoţesc fotografiile. Fiindcă, deşi nu ni se spune, 
este de presupus că puzderia aceea de texte, voit fol-
clorizante, cu „foae verde şi-o lalea”, care însoţesc 
pozele, ori din preajma lor, sunt compuse de către D. 
Dănău. Interesant proces de impersonalizare poeti-
că, însă nu totodeauna în avantajul autorului. Aceste 
banale scăderi sunt, însă, secundare, faţă de valoarea 
spirituală, de fond, a cărţii. Există în această lucrare 
originală – dacă receptorul este atent – un tip de re-
zonanţă, pitită printre fotografii şi texte, care aduce 
în scenă nu doar nostalgia unor „lucruri vechi, de 
demult” – cum zic frecvent personajele povestitoare 
ale lui Sadoveanu – ci şi o credinţă aparte în temeiu-
rile identitare ale neamului.

Grigore SMEU
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bolnav

am fost atât de bolnav încât
identitatea mea se confunda
cu cea a unui Don Quijote
asaltat de pudori şi
culpabilităţi inutile

peste un deceniu
poate
voi trăi o viaţă mai transparentă
şi voi servi mitologie la
fiecare băută cu prietenii

după această boală am devenit
centrul corectitudinii morale:
iubesc consecinţele faptelor mele
şi emit vanităţi ca un sabotor
prins sub roţile trenului

după eliberare

după eliberarea din închisoarea cărnii 
am vrut să văd cum stau:
unde-mi sunt mâinile şi ce fac
picioarele mele când nu merg

exilate şi unele şi altele
în măruntaiele pământului
se desacralizau cu răutate şi ură
până la sângele cel de dincolo de os

un alt trup de carne

nu am mai avut răbdare şi 
într-o zi
mi-am pus cireşe în locul ochilor şi
sălbăticiuni în locul trăirilor obişnuite
întru rapida recunoaştere a celui
ce am fost înainte de a mă naşte

iar la celălalt capăt al trupului 
de carne
mi-a răspuns un alt trup de carne
aflat într-o amorţire atemporală
şi cu miros vechi de agheasmă

ciobul

s-a spart oglinda şi un ciob
mi-a pătruns în iris iar acum
văd totul într-un mozaic ciudat:
trecători cu capete de draci
copaci alergând pe străzi
cu poalele ridicate şi 
tot mai multe femei serioase 
care seamănă 
cu Maria Magdalena

aripi noi
seara târziu

de la etajul şase al 
hotelului
văd plutind
melancolic
peste acoperişuri
o pasăre alb-cenuşie

pare un înger căzut
în căutare de aripi noi
de la muritori

singurătatea

singurătatea seamănă 
perfect
cu un cub îngust 
în care
deşi eşti claustrofob
eşti obligat să stai
zi de zi şi

noapte de noapte
până la sfârşitul vieţii

incursiune

am făcut o incursiune prin mine
şi am găsit peste tot
bălţi de sânge şi gene debusolate 
care nu ştiau în ce autobuz să urce

la capăt de linie stătea
un dispecer care selecta
genele după pedigri:
inteligentele în faţă
restul – mai în spatele
autobuzului

iar şoferul eram chiar eu 
care
oricum 
nu am carnet 
nici pentru autobuz şi 
de multe ori
nici pentru ruta de fiecare zi

răgaz 

în zi de duminică
şantierul e înţepenit:
pământul 
mereu răscolit 
are răgaz de odihnă
buldozerele meditează la 
ziua de mâine iar
în barăcile muncitorilor 
mirosul de ciorapi murdari
şi cizme înnămolite
împărăţeşte şi face 
prozeliţi

festin

văzută de la firul ierbii
viaţa pare fără sfârşit

te poţi abandona în voie 
extazului vegetal şi
dincolo de prejudecăţi şi dureri
poţi accepta să devii festinul
unei colonii de furnici

demonul

eram la un capăt al lumii 
şi rezonam cu celălalt capăt al lumii
în care morţii stăteau cuminţi 
în aşteptarea demonilor

ce bine că demonul meu s-a născut
odată cu mine! –
am economisit atâta aşteptare
şi atâta chin în plus fără rost

căsătorie

acum sunt singur
dar situaţia asta nu o să
mai dureze mult

mă voi căsători cu locomotiva
care vine acum
în viteză
pe şine
ca să mă îmbrăţişeze

cu Alexandru Macedonski 

mi-am legat numele de
Alexandru Macedonski pentru că
am scris o carte despre el
şi familia lui

acum urmează să facem 
şi nişte beţii împreună
până cădem sub masă şi până
ne dau afară
în brânci
cei pe care-i înjurăm 

 supărat

sunt atat de supărat
în ultima vreme 
că văd
tot mai des
pe cer 
păsări care se opresc
din zbor 
şi se uită la mine 

balaurul

într-o noapte
un balaur cu ochii
cât roţile carului
a ieşit din inima mea
şi m-a privit
insistent
în ochi

atunci eu i-am zis
să se ducă dracu’
iar el
instantaneu
s-a transformat în femeie
şi a intrat în politică 

supărare

sunt supărat pe toţi morţii
pe care i-am cunoscut
când erau în viaţă
pentru că nici unul 
nu s-a întors după aceea 
să-mi spună 
cum e dincolo şi dacă
tupeul şi lipsa de caracter 
contează la fel de mult 
ca aici.

EMILIAN MIREA
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Cartea pe care Ioan Țicalo a publicat-o în anul 
2013 (romanul Rătăcitorii), aduce în fața ochilor ci-
titorului o lume cu care scriitorul ne-a obișnuit prin 
alte cărți ale sale și al cărei profund cunoscător se 
dovedește a fi.

Povestirea vieții evreului Harun Herșcovici, 
desfășurată într-un spațiu cu o istorie zbuciumată 
(partea de sus a Moldovei), se intersectează de-a lun-
gul întregului roman cu povestirea întâmplărilor și 
situațiilor, unele de un puternic dramatism, prin care 
au de trecut oamenii care populează acest spațiu. 
Toate se derulează ca într-un film și toate sunt parcă 
scene de viață autentice, căci talentul de povestitor 
cu care autorul a fost înzestrat și pe care l-a dovedit 
cu prisosință în atâtea cărți pe care le-a scris nu se 
dezminte nici de data aceasta.

Multe din situațiile relatate sunt conflicte din-
tre oameni, unele cu urmări deosebit de grave, toate 
avându-și originea în intrarea lor pe căi greșite ale 
vieții. Cunoaștem astfel, în linii mari, spre exemplu, 
povestea vieții lui Japailă care, fiind înzestrat cu o 
remarcabilă forță fizică, nu vrea să știe decât de sati-
sfacerea poftelor sale egoiste, chiar dacă aceasta în-
seamnă încălcarea flagrantă a legilor, inclusiv a celor 
ce țin de credința poporului, după care se desfășura 
pe vremea aceea (în preajma celui de al Doilea Răz-
boi Mondial) viața comunităților sătești. Dar, mai 
devreme sau mai târziu, greșelile se plătesc și astfel, 
din bărbatul zdravăn care era, Japailă ajunge un ne-
putincios care, după cuvântul uneia din doftoroaiele 
satului, trebuie să-și ia gândul de la însurătoare și de 
a ține piept cu necazurile unei gospodării.

Alții, precum Carpov, tatăl lui Japailă, sau 
soția preotului Vichentie, au de plătit cu viața pentru 
greșelile făcute. În afară de răul pe care și-l fac ei 
singuri, oamenii din satul în care se petrec cele mai 
multe din evenimentele povestite, au de suferit chiar 
mai mult prin trecerea peste ei a tăvălugului istoriei 
– războiul, dar și urmările lui: foametea din timpul 
secetei precum și lungul șir de necazuri venite o dată 
cu instalarea în țară a puterii comuniste.

Reprezentanții puterii noi, cei mai mulți de 
o ignoranță totală, așa cum sunt și primarii care se 
perindă prin sat, nu știu de lege, nu știu de drepturi 
cetățenești. Pentru ei nu există decât legea dreptului 
celui mai tare și cei tari acuma ei sunt, Așa se face 
că sunt cercetați și torturați, ca dușmani ai poporu-
lui, oameni cinstiți și curați, oameni care, tocmai 
datorită cinstei și inocenței lor, intră în conflict cu 
noua putere.  Intrat pe un făgaș greșit al vieții este 
și evreul Harun. Chiar de la începutul cărții, în câ-
teva fraze care fac dovada ușurinței cu care autorul 
creează prin cuvânt scene de viață autentice, facem 
cunoștință cu acest personaj aflat într-o postură cu 
totul neobișnuită: Sub o lună spălăcită, lumina-
tă de niște raze leșietice ale soarelui și călătorind 
bezmetică printre zdrențe de nori cenușii, Harun 
Herșcovici plutea agățat de o grindă dintr-un pod 
spulberat, știind că se udase înainte de a cădea în 
apă, în momentul când urechile i-au fost izbite de 
o îngrozitoare răpăială și de vârtejul gloanțelor ne-
miloase. Mai întâi a crezut că a murit, apoi și-a dat 
seama că totuși e în viață, călătorind la vale printre 
cadavre. Teroarea dezlănțuită la începutul războiului 
asupra etniei din care făce parte l-a ajuns și pe el. A 
scăpat, deocamdată, ca prin minune și, grație uneu 
femei miloase, ajunge la bun adăpost în casa părin-
telui Vichentie. După ce cunoaște aici, uneori spre 
uimirea lui, ce înseamnă un creștin autentic, după 
ce, grație încrederii acordate celor pe care, în mod 
eronat, îi cosidera prieteni ai săi, trece printr-o grea 
perioadă de prizonierat pentu a se întoarce apoi la 
părintele Vichentie, spre finalul romanului, Harun, la 
cererea sa, primește botezul creștin. Este însă răpus 
imediat după aceasta, la ieșirea din biserică, de un 
glonte venit, se pare, din clopotniță. Oamenii care 
participaseră la sfânta liturghie și la cele două eveni-
mente, o cununie și botezul lui Harun, se împrăștie 
pe la casle lor.

Părintele Vichentie, rămas încă în biserică, 
este luat în primire chiar de către un șef de la secu-
ritate, aruncat pe podea și făcut minge de fotbal sub 

picioarele acestuia. Transportat apoi acasă, abia mai 
suflă până ce i se pune în mână o lumânare pentru 
a-și încheia ca un martir trecerea sa prin viața pă-
mântească. El este, de fapt, personajul-cheie al roma-
nului. Tot ce se întâmplă în această carte, oamenii pre-
cum și felul în care ei reacționează la provocările vieții, 
se raportează într-un fel sau altul la învățătura pe care 
părintele o seamănă în popor prin cuvânt, dar și prin 
însăși viața sa și în felul acesta cei mai mulți dintre ei 
apar în ochii citiorului ca niște rătăciți pe cărările vieții.

O bună parte din cuvintele pe care părintele 
Vichentie le rostește în discuțiile cu enoriașii sau cu 
cei care sunt reprezentanții noii ordini ce se instalea-
ză, sunt învățături ce țin de morala creștină. Ele sunt 
în bună parte cunoscute în popor și de aceea, poate 
și datorită frecvenței cu care ele apar în roman s-ar 
putea ca unii cititori, ca și multe din personaje, să nu 
ia aminte așa cum ar trebui la ele. Dar, pentru cine are 
ochi de văzut și urechi de auzit, toate aceste cuvinte 
sunt mult mai mult decât niște simple legi morale. 
Apreciate în context și puse în legătură unele cu al-
tele, pentru cel avizat, tot ce părintele îi îndeamnă pe 
păstoriții săi și nu numai pe ei, sunt porunci divine, 
menite a-i feri pe oameni de încălcarea legilor ce gu-
vernează întregul univers, precum și de consecințele, 
de multe ori atât de dureroase, ale unor astfel de în-
călcări. Părintele devine astfel ceea ce oricine își asu-
mă o misiune ca a lui ar trebui să fie –  lumină pentru 
cei ce vor să iasă din rătăcirile vieții pe pământ.

Adăpostit în taină de părintele Vichentie, 
evreul Harun își arată nedumerirea: 

-Părinte, ți-ai pus viața în pericol pentru mine 
care sunt de altă lege

-Un creștin e în legea harului și pentru el ori-
cine e făptura lui Dumnezeu, același

 pentru toți, harul se revarsă prin iubire, iar 
dragostea e mântuitoare.

Această lege a harului e mai presus de cele 
omenești. Ea se revarsă către om prin 

iubire. E dătătoare de bucurie și de putere. 
Este o putere dată astfel omului pentru a se ridica 
deasupra slăbiciunilor și patimilor omenești și a se 
mântui.

Încreștinarea lui Harun apare în carte ca un 
motiv al convertirii și premisele realizării ei se văd 
încă din prima pagină a cărții, când el își amintește 
cum vecinul lui îi spusese de câteva ori, cât în glu-
mă, cât în serios:

-Tu, jidane, te împaci bine cu noi, ce-ar fi să 
te botezi și să te facă creștin? Uite, mă prind să-ți 
fiu naș...

O propunere pe care, deocamdată, Harun o 
respinge.

Contrar celor mai mulți din familia sa, pentru 
care rostul principal în viață este adunarea banului, Ha-
run se arătase, încă de copil, sensibil la alt fel de valori. 
Sunt valorile artei, valori nepieritoare și atât de apropi-
ate de cele ale credinței creștine. Elev de școală prima-
ră fiind, l-a ascultat pe domnul Napoleon, învățătorul 
său, cântând la vioară  și de atunci a rămas pentru tot-
deauna cu dorința de a învăța și el să cânte așa.

De observat aici, în această secvență de viață, 
puterea scriitorului de a transpune în cuvânt ceea ce 
învățătorul spune pe strunele viorii: apoi a urmat mi-
nunea, când odaia s-a umplut de ciripit de păsărele 
nemaiauzite și de flori coborâte din cer, prinzându-
se într-o horă în jurul celor mici și aducându-le pri-
măvara în ochi și în inimi. La urmă, domnul s-a lăsat 
încet, frânt de oboseală pe scaun, spunându-le co-
piilor, parcă de pe altă lume, că pot să plece acasă. 
Aceștia s-au ridicat și, fără nici o vorbă, au ieșit câte 
unul, vrăjiți, și n-au cutezat să spargă tăcerea nici 
după ce-au ajuns în drum.  De acolo, un băiețel, ră-
mas ultimul, s-a întors în clasă, găsindu-l pe învățătr 
aplecat pe masă, cu fața în jos.

-Domnule, a îndrăznit el, aș vrea să cânt și eu 
așa..., mai înainte am fost în cer... Acesta era Harun.

Mai târziu, căsătorit fiind, după ce soția sa 
care aflase că nu poate avea copii, îi spune că ar ac-
cepta să crească un copil făcut cu alta, Harun are de 
trecut printr-o nouă experiență de viață. Este, până 
la urmă, o nouă rătăcire, dar care, paradoxal, îl apro-

pie și mai mult de sufle-
tul de creștin. Cuvintele 
personajului, care-și 
povestește experiența 
prin care a trecut, sună 
ca o spovedanie și, 
în același timp, ca o 
introspecție în adâncu-
rile sufletului omenesc: 
Până atunci nu mă gân-
disem la așa ceva. Tre-
ceam pe lângă alte femei 
și aproape că nu le ve-
deam, acum dintr-odată 
am început să mă uit la 
ele cu tot dinadinsul[...]. Ester a spus o vorbă de doi 
bani, însă pe mine a început să mă roadă un vier-
me pe dinăuntru ce nu se astâmpăra nici ziua și nici 
noaptea, până când a intrat în casă Evdochia, fata 
vecinilor noștri de peste drum. A venit într-o sâm-
bătă și ne-a făcut focul. În momentul acela mi s-a 
părut că flăcările din sobă au sărit, pe nevăzute, la 
mine în inimă. Ea s-a ridicat zveltă și, nu mi-am dat 
seama, ori m-a privit sau mi s-a părut că mă privește 
cu niște ochi în care puteai să-ți scalzi tot sufletul.

O dată cu aceasta însă a început înstrăinarea 
de propria-i soție:

-Harun, m-a întâmpinat ea de pe pat, mai bi-
ne-mi crăpam țeasta decât aș fi zis vorbele cele. Eu 
astăzi te-am pierdut și ne facem vinovați față de Le-
gea lui Moise[...]. Din ziua aceea a vorbit cu mine 
tot mai puțin. Se pusese între noi un prag de sticlă. 
Ne vedeam, stăteam de o parte și de alta a mesei, 
ieșeam uneori împreună și o vizitam pe Lotti, sora 
ei,  dar nu ne mai adresam cuvinte drăgălașe, nici 
măcar nu ne zâmbeam. Am devenit destul de repede 
niște străini, jucând comedia căsătoriei. 

După ce trece și prin experiența dură a pri-
zonieratului, Harun ajunge din nou la părintele Vi-
chentie. Revederea celor doi este impresionantă. Au-
torul reușește, prin cuvânt,  să ne facă a înțelege la 
ce cote înalte ajunsese trăirea lor: S-au trezit față-n 
față, s-au privit și n-au putut spune nimic. Doar s-au 
îmbrățișat ca doi oameni fără grai, mai degrabă 
două umbre sprijinindu-se reciproc. Târziu de tot, 
cel venit a reușit să îngaime, făcând efort să vor-
bească, de parcă s-ar fi sufocat:

-Părintele meu..., părintele meu...
Când s-au privit din nou, amândoi aveau 

obrajii scăldați în lacrimi, mărturie a unei imense 
bucurii.

În sfârșit, Harun a înțeles și nu numai cu min-
tea, ci și cu inima, că nu există

 în viață decât o singură Cale și el pe aceasta 
vrea să pornească. După botez, însă, și el și părintele 
Vichentie au parte de o moarte martirică.

Cartea se încheie cu o scenă, pe cât de impresi-
onantă, pe atât de elocventă:Către seară, vestea morții 
părintelui s-a răspândit în tot satul și în cele apropia-
te, iar când să se întunece, în jurul casei preotului era 
o mare de lumini și o mulțime înlăcrimată și mută. 
În lipsa unui preot, mulțimea, lăsată în genunchi, la 
îndemnul unui bătrân, rostește „Tatăl nostru”: Ruga 
poporenilor, cu fețele luminate de pâlpâirea lumână-
rilor, înălțându-se către cer, părea în acele clipe să se 
adune într-un grăunte de muștar, menită să se prefacă 
într-o platoșă în fața încercărilor viitoare...

Imaginea lunii, cu care se deschide cartea, 
amintindu-ne de felul în care Liviu Rebreanu își strc-
tura romanele, revine acum, în final, tronând peste o 
lume zbuciumată, al cărei calvar e departe de a se fi 
sfârșit: Luna, schilodită parcă de crengile uscate ca 
niște gheare de hârcă ale unui frasin bătrân, se opri-
se deasupra capetelor plecate, stăjuindu-le durerea. 
O pală de vânt le stinge creștinilor lumânările, iar 
huruitul îndepărtat al unui tunet îi înfioară. Nu se 
ridică nici unul, dimpotrivă, se strâng unii în alții, în 
vreme ce de la orizont au început să se ridice balauri 
vineții și, îndreptându-se către sat, părea că în cu-
rând o să-l înghită cu lăcomie neostoită...

Emil BALTAG

 Starea prozei

LUMINĂ PENTRU CEI RĂTĂCIȚI PE CALE
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Prozatorul Gheorghe Stroe face parte dintre acei 
autori dedicaţi cu totul scrisului lor, revizuindu-şi ciclic 
opera pentru a-i da cea mai bună formă, din punctul 
de vedere al expresivităţii, al mesajului. Puţini scrii-
tori mai au azi atâta răbdare în a-şi şlefui producţiile, 
preocupându-se îndeosebi de calitate, nu de numărul 
lor. Este născut la 1 ian. 1953 în satul Bădila, comuna 
Pârscov, judeţul Buzău, zonă ce se va regăsi în câteva 
dintre scrierile sale, obsesiv, particularizant. Licenţiat 
al Facultăţii de limba şi literatura română a Universi-
tăţii din Bucureşti, secţia română-franceză (1976), în 
prezent profesor de limba română la un liceu din Roşio-
rii-de-Vede, Gheorghe Stroe îşi scrie în linişte şi taină, 
departe de centrul gloriei şi al zgomotului romanele, 
povestirile, eseurile abordând nu de puţine ori tema 
stringent actuală a condiţiei autorului în societatea con-
sumist-angoasantă contemporană. A debutat în 1996 cu 
romanul Soarele roşu, după care a publicat câteva cărţi 
de proză scurtă: Diavolul din Valea Sării ( 1999), Vână-
toare pe muntele de cenuşă (2000), Fotograful de mire-
se (2004), apoi romanul Vremea Consiliului Parohial. 

Deşi retras, a avut parte de o receptare critică nu 
spectaculoasă, cât pertinentă şi la obiect. Horia Gârbea 
îl numeşte ,,un prozator pur-sânge“, iar  mulţi critici 
care i-au asociat  numele cu Valea Sării din judeţul 
său natal, din care a făcut un tărâm mitico-magic, l-au 
apropiat de Faulkner, Marquez, dar şi de Eliade, Vasi-
le Voiculescu, Camus ori Kafka; chit că autorul nostru 
nu şi-a propus niciodată aşa ceva. Vom regăsi însă câte 
ceva din fiecare dintre aceştia, ca spirit, abordare şi at-
mosferă, în recenta sa carte de povestiri O aniversa-
re cu prietenii, apărută la editura bucureşteană Tracus 
Arte. Situaţiile, personajele care sunt de obicei oameni 
obişnuiţi, profesori, judecători, scriitori, pensionari din 
realitatea noastră imediată par să aparţină  normalităţii, 
dar există un declic sub impulsul căruia lucrurile alu-
necă în fantastic, absurd, paradox. Ei sunt preferaţii au-
torului, prezenţi în cele mai multe dintre cărţi, oameni 
simpli angrenaţi într-un mecanism pe care nu-l înţeleg, 
dar în care continuă să vieţuiască din motive inerţiale. 

Nu e vorba doar de o sancta simplicitas, 
căci aceşti oameni îşi pun întrebări, gân-
desc asupra rosturilor vieţii, unii găsind 
explicaţii ori chiar soluţii la starea lor, 
care, culmea, chiar dacă se schimbă nu 
le rezolvă o nedumerire...ontică. Raţiona-
mentul lor e corect dar ceva nu ,,merge“  
cu ei sau cu lumea în care au nimerit, în-
tre ei şi ceilalţi existând o inexplicabilă 
şi chiar seducătoare câteodată incongru-
enţă. Cu cât palierul lor social este mai 
modest, cu atât mai contorsionată apare 
viaţa lor interioară, a cărei combustie înă-
buşită îi sleieşte de toată forţa vindicati-
vă. Ei filozofează asupra vieţii şi a morţii 
la modul păgubos, căci lipsa de acţiune favorizează 
ascensiunea celor veroşi care îi manipulează, cu grave 
consecinţe. Autorul îşi persiflează cu umor personajele, 
sau le priveşte cu ironie ori sarcasm, însă nu le aplică 
un verdict definitiv, acuzator. Concluzia cade în sarcina 
cititorului, în funcţie de cultura, de imaginaţia sa.  Tex-
tul, lucrat în tuşe fine, de clar-obscur, are o rece şi voită 
detaşare sugerând o stranietate implacabilă, un mister 
ce împiedică mereu cursul firesc, logic al existenţei 
unui individ ori al unei comunităţi.   

Povestirile, istorisite în majoritatea lor la per-
soana a doua, cheamă  coparticiparea sau complicitatea 
bunului cititor ce rămâne la final contrariat,  asemeni 
personajelor cărţii, buimăcite, uluite, fiindcă nu înţeleg 
nimic din evenimentele în care sunt prinse cu voie sau 
fără voie. Portarul sectant de la D.Z.R.C.P. (Direcţia 
zonală a rezervei de cadre a partidului) mărturiseşte că 
deşi a fost mereu de faţă, nu a înţeles nimic din ce se 
întâmpla în jurul său. Un bătrân ceasornicar aşteaptă 
anotimp după anotimp un client care-i plătise o sumă 
importantă pentru un ceas marca Vacheron Constantin 
1904, neînţelegând de ce acesta nu mai vine să-şi ia 
ceasul. Un judecător şi un chirurg la pensie nu pricep 
de ce lumea nu mai are nevoie de ei,  deşi cei doi se pre-
gătesc şi sunt la curent zilnic cu ce se întâmplă în me-

seria lor. Lumea îi refuză, iar din reflex, 
şi ei refuză lumea, evadând în ridicol, în 
absurd. În povestirea ce dă titlul cărţii, 
O aniversare cu prietenii, protagonistul, 
asaltat aproape agresiv de prietenii care 
vor să-i sărbătorească împlinirea a 60 
de ani, încearcă şi el să evadeze dintr-un 
cerc al convenienţelor, al falsităţii, fără 
a putea să se desprindă de un anumit fa-
talism al deriziunii.  

 Una dintre caracteristicile scrie-
rilor lui Gheorghe Stroe este jocul dintre 
aparenţă şi esenţă. Banalitatea ascunde 
o bombă cu ceas care explodează în sur-
dină. Ea se trădează uneori printr-o mică 

bizarerie ce declanşează deznodământul, unul imprevi-
zibil, cu valoare moral-etică.  Iar asta se realizează cu 
puţine cuvinte, aşezate riguros, cu simţ al echilibrului, 
cu o grijă de bijutier ori de ceasornicar pentru amănun-
tul ce oglindeşte întregul.

Dincolo de tramă, actanţi ori stil,  palpită un spi-
rit viu, neliniştit, spiritul  unui creator alarmat de con-
diţia din ce în ce mai degradată a scriitorului din ziua 
de azi.  Îl regăsim ca alter ego în povestirile:  ,,Impos-
torul“, ,,Ultimul cititor“, ,,O sacoşă cu cărţi“, ,,Scriu 
pentru că“, povestiri ce configurează un tablou al vieţii 
literare contemporane, un fel de râsu’-plânsu’, cu aluzii 
transparente, cu elemente de satiră, cinism şi grotesc. 

Gheorghe  Stroe scrie pentru că oamenii citesc 
din ce în ce mai puţin deşi se tipăresc din ce în ce mai 
multe cărţi, scrie pentru că există veleitari publicaţi de 
editori la fel de veleitari care nu citesc manuscrisele, 
sau nici nu-i cunosc pe autori, scrie pentru că există 
lansări la care criticii vorbesc fără să fi citit cartea, 
pentru că nici măcar autorii nu se mai citesc între ei 
deşi îşi risipesc volumele scoase uneori cu sacrificii 
sperând într-un cititor iluzoriu. Oare scrisul este o 
amăgire? Şi totuşi, la întrebarea obsesivă a unui alt 
scriitor: ,,De ce scrii? “, autorul nostru răspunde: ,,Dar 
câţi dintre noi ar putea să o facă?“

VIctoria Milescu Scriu pentru că...

Coborând din pitoreasca zonă bistrițeană fremă-
tând de veche românitate a Silivașului de Câmpie, poeta 
MARIA ȘERBAN SILIVAȘ este de câțiva ani încoace o 
voce poetică din ce în ce mai individualizată, mai accen-
tuată și, evident, distinctă.

Volumul de debut, Lostrița albastră (2011), a 
atras atenția cronicarilor nu atât prin ritmurile cantabile, 
de clasicizante ecouri tematice și motivice, cât mai ales 
prin o sensibilitate originară, mereu în alarmă, și prin 
acea percepție de adâncime a tradiției, natura constituind 
cale de acces la ritmurile sempiterne ale existențialității 
ciclice. De aici la pulsațiile arhetipale ale geografiei car-
patice nu e decât un pas, căci poeta – grație unei alese 
culturi filologice – intră în rezonanță cu ecouri mitice și 
livrești, de mai larg areal indo-european. În zariștea fas-
cinantă a acestor orizonturi cețoase și pline de misterii, 
se profilează Muntele ascuns al vechii noastre Dacii, cu 
zalmoxianismul ei pregnant (filtrat în «împărăția luminii 
creștine» – v. Mircea Eliade) și halucinantele aureole hi-
perboreene.

Muntele sacru nu este decât Kogaionul evocat de 
Herodot în «Istoriile» sale, topos al unei multimilena-
re civilizații care a înflorit aici, la Dunărea de Jos și în 
Carpați, cu mult înaintea altor civilizații, topos pe care 
savantul american Marija Gimbutas l-a numit „vatra 
vechii Europe”. Urmași ai unor străbuni ce cutreierau 
ținuturile carpato-balcanice  cu simbolul Lupului Alb pe 
steagul lor de luptă, românii și-au definit destinul în isto-
rie sub acest simbol al licantropiei. Este un ferment mitic 
al dăinuirii noastre pe aceste meleaguri, o prezență care 
nu se vede la drumul mare dar care se simte pretutindeni, 
ținându-ne uniți sub o perenă și sacră pavăză: „E undeva 
pe aici, îl ocrotesc tăcuți,/Cetățile și sacrii munți de pia-
tră,/Se-asunde-n umbra Carpaților cărunți,/Păzindu-ne 
străvechea, nemuritoarea vatră.” (Întoarcerea Lupului 
Alb)

Limpede, așadar, dar încărcat de elemente ale 
tradiției străbune, mesajul acestei poezii pune în vibrație 

o sensibilitate exhortativă, de îndemnuri prietenești în-
tru inițiatice itinerarii dacice: „Aici, la noi, în Dacia fe-
rice,/Se mai aude încă, prin țipete de fum,/Cum arde-un 
Phoenix, noaptea în cetate, / Și zboară apoi, din cuibul 
prefăcut în scrum./Te-aștept să vii, iubite călător,/Și să 
cunoști pe bravul, lumii vechi, popor.” (Dacia Felix)

Deci, „pe drumul zeilor de odinoară/ Stau astăzi 
alte pietre de hotar/ Iar cavalerul trac nu mai coboară,/ 
Să-și ducă mândrul cal, la potcovar.” (Calea eroilor). 
Cerul acestui spațiu de pretutindunare însemne ale arhai-
cului se umple de vedenii și imagini simbolice. Bunăoa-
ră, după simbolul Lupului Alb, vine imaginea Măiastrei 
brâncușiene, un „nou Phoenix” ce cutreieră valea Hobiței 
cu zăvoiul foșnitor și cimitirul cu bisericuța de lemn, cu 
„nucii” și „pluțile”  ce-au vegheat drumul plecării în 
lume a lui „Costăin”: „Un zbor țâșnit, o dâră albă, lină,/ 
Un duh de porumbel venit din cer,/Un Phoenix milenar 
plutind ca o lumină,/ Pe vechea Axa Mundi, cea plină de 
mister.// A poposit în pluțile din vale,/ S-a pitulat în nucii 
din Hobița,/ L-a întâlnit pe Costăin pe cale,/ Și au plecat 
în lume cu trăsura…” (Măiastra)

Spiritul Măiastrei este pretutindeni și, deși urcată 
la cer, cântecul ei veghează „între noi”. Cinstită până și 
de „mai marii lumii”, Măiastra nu încetează a ne defini 
ca spiritualitate însetată de transcendent și a ne expri-
ma identitatea de neam în concertul lumii întregi: „Este 
aici, acolo, în nori, în cimitire, / În foșnetul de frunze din 
zăvoi,/ Deși mai marii lumii îi tot aduc cinstire/ Când 
suie sus la ceruri, ea cântă printre noi.”  (Măiastra)

Măiastra este „unica avis” a sufletului româ-
nesc însetat de absolut, fapt intuit și suprins de genialul 
Brâncuși în siluetele litice fusiforme, dar și în bronzurile 
de luciri ideatice: „O pasăre albastră din lutul frământat,/ 
Cu vagi nădejdi de vise pieritoare…”

În ciuda acestui apăsat sentiment de transfigurată 
tradiție în idei și simboluri ale diferenței specifice, poeta 
observă, cu indignare, și cealaltă fațetă a omului nostru de 
azi, nevoit a lua calea străinătății pentru un loc de muncă 

sau complăcându-se în postura de…telespectator, în fața 
ecranelor cu atâtea ispititoare și amarnice deșertăciuni…
(Ce fac românii?). Și asta în timp ce soboare străine s-au 
adunat „Să hotărască dreptul la viață,/ Popoarelor, ce-s 
scoase la mezat”. În „Fată de miner”, bunăoară, apa-
re și imaginea dezafectatelor zone miniere („Minerii-s 
duși, sunt alți stăpâni pe plai.”). Acest militantism, de-
loc mimat, trimite direct la alt bard al liricii noastre so-
ciale de azi, Adrian Păunescu: „Se joacă soarta lumii-n 
conferințe,/ La care se fac jocuri pe ascuns,/ Iar bietul 
sac, cârpit cu năzuințe,/ E spart demult, iar trocul merge 
uns.// Ca-ntr-un blestem încaieră planeta,/ Acei pe care 
lumea asta nu-i încape…” Așadar: „Să nu vorbim de 
pace, cu gândul la război,/ Să ne iubim pe tunuri, precum 
zicea poetul/ Să-i dăm o șansă vieții, nu lumii de apoi,/ 
Să ne-apărăm moșia, copiii, tineretul.” (Rostul lumii)

Paralel cu  registrul evocărilor istorice și al 
percepției unei naturi  supuse ciclicității ritmice, apare 
și așa-zisa lirică intimă, sentimental-dolorifică, în care 
apar ca teme dominante timpul, iubirea, amintirea, re-
întoarcerea, regăsirea în cuvânt , nevoia de sacru – do-
vadă că poeta se mișcă pe un palier mai larg de trăire, 
viziune, sensibilitate. Reflecția e și aici ordonatoare, 
clarificatoare, lucidă și ferită de acea excesivă femini-
tate cu care ne-a obișnuit lirica posmodernistă în detri-
mentul percepției onto-gnoseologice, a problematicii 
existențiale. Iată o strofă care-i exprimă crezul și idealul 
artistic: „Mă risipesc tăcută-n mine/ Ca într-o lacrimă de 
rouă/ Pe care-o varsă luna nouă/ Sus, prin poienile alpi-
ne. (Noapte de vară)

În totul, Muntele Ascuns (Ed. Vergiliu, 2014, 96 
p.) și Lostrița albastră (2011) confirmă prezenta în câm-
pul literaturii noastre de azi a unui poet de real talent, 
stăpân pe mijlocele prozodice și fixat pe teme din cele 
mai sensibile, dar și pe elemente de substanță în planul 
spiritualității, la care își raportează destinul artistic.

Cezar BRAIA-BARASCHI

Maria Șerban SILIVAȘ:

„MUNTELE ASCUNS”
(Ed. Vergiliu, București, 2014, cu o prefață de Nicolae Dragoș)
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Eugeniu Nistor s-a născut la 13 mai 1957 în 
satul Giulu, judeţul Mureş şi a absolvit Facultatea de 
filosofie din Bucureşti. Este fondatorul editurii „Ar-
dealul” a Uniunii Scriitorilor din România şi al Casei 
de editură „Mureş”. Totodată este inţiatorul Festivalu-
lui „Lucian Blaga” desfăşurat anual la Târgu-Mureş. 

Cercetarea sa Conceptul de spaţiu mioritic în 
filosofia lui Lucian Blaga a fost premiată de Acade-
mia Română în anul 2013.

Iată că Eugeniu Nistor revine în actualitate 
cu lucrarea  Lucian Blaga filosof al culturii – eseuri 
(Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2014) , este structurată 
în  cinci capitole. În primul capitol, Eugeniu Nis-
tor cercetează: Începuturile filosofice ale lui Lucian 
Blaga şi influenţele exercitate asupra sa de gândirea 
occidentală. Autorul începe cu descoperirea de către 
copilul Lucian Blaga a scriitorilor Schiller şi Goethe 
în biblioteca părintească a tatălui, preotul Isodor, în 
Lancrăm. Ca elev la liceul din Braşov, viitorul căr-
turar începe să cumpere cărţi de filosofie: Spinoza 
- Corespondenţa, Schopenhauer – Lumea ca voinţă 
şi reprezentare, Kant – Criticile şi prolegomenele, 
Platon - Dialogurile, Haeckel – Enigmele lumii. La 
Braşov îl are ca profesor de de filosofie tocmai pe 
unchiul său, Iosif Blaga,  autorul cărţii Teoriei dra-
mei. Din perioada braşoveană datează debutul său 
în revista „Românul” din Arad, în 1912, cu un eseu 
despre intuiţie la Bergson (intuiţia, ca mod de înţele-
gere a realităţii prin empatie e considerată superioară 
logicii ştiinţifice), după ce întâmplarea îi scosese în 
cale la un anticariat cartea de excepţie a lui Constan-
tin Antoniade – Filosofia lui Henri Bergson pe care 
o va studia cu pasiune.  Prima încercare filosofică a 
poetului, o lucrare originală despre numere şi jude-
căţi matematice, datează tot din anul 1912;  o trimite 
la revista „Luceafărul” din Sibiu dar nu se publică. 
Colaborările la revistele:  „Românul”, „Pagini litera-
re” – Arad şi „Convorbiri literare” - Bucureşti, vor fi 
valorificate în teza de doctorat susţinută la Viena în 
anul 1920  – Cultură şi cunoştinţă. În această lucrare, 
Lucian Blaga face distincţie între noţiunea la Kant şi 
la empirişti, demonstrând că diferenţa nu e doar can-
titativă ci şi calitativă. Totodată doctorandul remarcă  
funţia imperativă a categoriilor. Teoria gnoseologică 
blagiană  este sincronă concepţiilor paideumatice şi 
faustice  elaborate de : Riegl, Frobenius, Spengler, 
Worringer etc.

Al doilea capitol al cărţii este intitulat: Despre 
stil şi metamorfozele stilului. Primele preocupări ale 
lui Lucian Blaga pentru stil se găsesc în maximele 
adunate sub titlul  Pietre pentru templul meu (1919). 
Urmează studiul Filosofia stilului (1924) şi eseurile 
din cărţile: Probleme estetice (1924); Fenomenul ori-
ginar (1925); Ferestre colorate81925); Feţele unui 
veac (ambele 1925) şi Daimonion (1929). Blaga con-
sideră că definiţia lui Buffon „Stilul e omul” e bună 
numai pentru epoca clasică. Pentru filosoful culturii  
stilul e mai presus decât omul, fiind condiţionat is-
toric şi cenzurat transcendental. În Probleme estetice 
Blaga dezbate teoria autoiluzionării conştiente şi teo-
ria intropatiei (simpatizarea cu lucrurile), exprimând 
frumoase considerente asupra clasicismului, roman-
tismului, impresionismul, naturalismul,  barocului 
spaniol. În concepţia lui Blaga sunt trei tipuri de ten-
dinţe stilistice: individualul (popoarele germanice), 
tipicul (clasicismul), absolutul (Ev Mediu).

În capitolul trei, Structura filosofica a fiinţei 
româneşti, Eugeniu Nictor consideră că fiinţa ro-
mânească se exprimă tocmai prin matricea stilistică 
elaborată de Lucian Blaga. Matricea stilistică ro-
mânească (spaţiul mioritic)  cuprinde următoarele 
elemente:

1 Orizontul spaţial inconştient, ondulat, în co-
respondenţă cu cel real, caracterizat, în special, prin 
alternanţa deal – vale, pe care o regăsim în ritmul doi-
nelor, în alternanţa sentimentelor de dragoste şi jale a 
poeziilor populare, în ritmul dansurilor folclorice etc.

2 Orizontul temporar inconştient, tot ondulat 
(manifestându-se prin plinuri  şi goluri istorice), în 
funcţie de vremurile prielnice (perioadele paşoptis-

tă,  interbelică) sau neprielnice (năvălirile popoare-
lor migratoare, războaiele, stăpânirea unor teritorii 
româneşti de către imperiile vecine ori perioadele de 
ameninţare  ale acestora).

3 Accentul axiologic care dovedeşte o solida-
ritate organică cu natura şi chiar cu întregul univers 
(„codrul frate cu românul”, soarta influenţată de aştri 
etc)

4 Atitudinea în faţa vieţii care se manifestă 
catabasic, românul preţuind viaţa şi bucurându-se de 
plăcerile ei. În vremea dacilor însă, după părerea lui 
Lucian Blaga, atitudinea în faţa vieţii se manifesta 
catabasic, oamenii plângeau la naşterea copiilor, gân-
dindu-se la suferinţele ce-i aşteaptă şi bucurându-se 
la moarte, când sufletele intrau în împărăţia lui Zal-
moxe, zeul lor suprem. Crezându-se nemuritori, erau 
foarte curajoşi în luptă, nefiindu-le frică de moarte.

5 Năzuinţa formativă în arta populară româ-
nească care se manifestă stihial, modelele figurative 
fiind prelucrate prin stilizare în maniera spirituali-
zantă bizantină, iar figurile geometrice (romboedrice 
în special) ale ţesăturilor şi cele incizate în stâlpii de 
lemn ai caselor şi porţilor, urmărind stabilitatea abs-
tactului în calea modificărilor permanente ale naturii.

Alte caracteristici specific româneşti, neîn-
corporate în matricea stilistică, ar fi, în viziunea filo-
sofului culturii: dragostea de pitoresc, dimensiunile 
neexagerate/familiare ale creaţiilor umane şi viziunea 
sofianică, adică a transcendentului coborâtor, speci-
fic ortodoxă. În raza de soare care coboară prin vitra-
lii iluminând spaţiul întunecat al bisericilor noastre, 
autorul întrezăreşte o atitudine contemplativă faţă de 
divinitate, românul aşteptând ca Dumnezeu să coboa-
re spre el, neîncercând să se înalţe în adoare extatică 
spre cer. (La catolici lucrurile stau invers, catedralele 
gotice stau mărturie asupra efortului înălţător al omu-
lui în căutarea transcendentului).   

Analizând relaţia dintre spaţiu şi stil, Lucian 
Blaga constată că între spaţiul  real, geografic, în 
care etnia sau individul vieţuiesc şi cel inconştient, 
care le determină specificul, poate fi corespondenţă/
identitate sau respingere.  După părerea mea, în cazul 
alogenilor, aceştia ar putea veni cu un anumit orizont 
spaţial inconştient care să intre în contradicţie cu cel 
al etniei în mijlocul căruia s-a stabilit. După Blaga, 
poate exista, încă de la naştere, o misterioasă nepo-
trivire între dubletele spaţiate (real şi inconştient), ca 
rezultat asemănător unei mutaţii genetice. 

De la spaţiu mioritic, Eugeniu Nistor trece la 
analiza unei variante a Mioriţei mai puţin cunoscu-
tă decât varianta prelucrată de Alecsandri, pe care o 
consideră arhetipul baladei (capitolul patru, Balada 
Mioriţa şi mioritismul) 

În arhitectura ei se simte unduirea sufletului 
neamului (Eugeniu Nistor). Este o baladă de sor-
ginte  românească. În Ardeal se întâlnesc şi variante 
colinde.

Variantă analizată de autor, în acest capitol,  
a fost descoperită în 1991 şi se află în patrimoniul 
Complexului Judeţean Mureş  (manuscris nr. Inv. 
17830). Manuscrisul, o adevărată culegere de folclor, 
datată Rain, 28 mai 1794, este o colecţie de folclor 
mai veche cu 4 decenii decât cea din 1838 cuprinzând 
cântări şi strigături româneşti de cari cântă fetele şi 
feciorii din Roşia de Secaş. Manuscrisul a aparţinut 
lui Ioan Şincai, fratele lui Gheorghe Şincai şi care a 
murit pe Rin, în lupte, în 1795, manuscrisul ajungând 
în mod miraculos la Bruckenthal. Varianta e mai săra-
că decât arhetipul dar, destul de complexă comparativ 
cu altele. 

Ultimul capitol al cărţii se referă la Câteva as-
pecte ale exegezei filosofice blagiene, fiind importan-
tă pentru cercetătorii blagieni. Sunt analizate succint 
câteva cărţi de referinţă: 

- excelenta monografie a lui Ion Mihai Popes-
cu – O perspectivă românească asupra teoriei cultu-
rii şi valorilor - bazele teoriei culturii şi valorilor în 
sistemul lui Lucian Blaga (1980);  

- Gh. Vlăduţescu – Filosofia legendelor cos-
mogonice româneşti (1980) (Blaga credea că se poate 
construi o metafizică panteistă specific românească 
din aceste legende cosmogonice).

- Gh. Vlăduţescu – Neconvenţional despre fi-
losofia românească (2002) – despre două direcţii în 
cultura românească maioresciană şi naeionesciană şi 
polemicile lui Blaga cu C. Rădulescu-Motreu, Mir-
cea Florian, Ion Petrovici, D. Stăniloaie.

-  Alex. Surdu – Vocaţii filosofice româneşti 
(1995);  

- Lucian Blaga - Cunoaştere şi creaţie (1987)  
- volum masiv coordonat de Dumitru Ghişe, Ange-
la Botez şi Victor Botez – analiza trilogiilor. În carte 
sunt incluse şi cercetările a doi autori străini: ameri-
acanul Archie B. Bohm şi englezul R. T. Allen,  ceea 
ce e imprortant pentru cunoaşterea in lumea operei 
filosofului culturii. De asemenea, şi la capitolul Po-
ezie sunt doi autori , un italian si un mexican, iar la 
capitolul Mentalităţi, un evreu;

- Angela Botez – Un secol de filosofie româ-
nească; 

- Ştefania Mincu – Mioriţa – o hermeneutică 
ontologică (2002);

- Laurenţiu Ulici - Dubla impostură (1995) – 
savuros eseu asupra sentimentului românesc al cultu-
rii;

- Alexandru Boboc – Hermeneutică şi ontolo-
gie (1999);

- Ion Ianoşi – O istorie a filosofiei româneşti 
(1996).

Nu sunt incluse în această listă, câteva cărţi 
importante pentru exegeza blagiană cum ar fi: Vasile 
Băncilă – Lucian Blaga energie românească, Eugen 
Todoran - Lucian Blaga, mitul poetic (două volume) 
şi mitul dramatic (un volum), Z. Cârlugea, Lucian 
Blaga - dinamica antinomiilor imaginare (teza de 
doctorat) şi altele. Autorul nici nu şi-a propus să fie 
exhaustiv.

În loc de încheiere: glose despre spiritul blagian 
– reprezintă o sinteză asupra viziunii specificului ro-
mânesc la filosoful culturii. Dincolo de influenţele 
occidentale, Lucian Blaga a elaborat un sistem filoso-
fic original, expus în cele patru trilogii componente. 

În concluzie putem afirma că volumul lui 
Eugeniu Nistor – Lucian Blaga filosof al culturii – 
eseuri   reprezintă o carte utilă nu numai cercetători-
lor „Titanului din Lancrăm” ci şi cititorilor de toate 
nivelurile.

L. GRUIA

Eugeniu Nistor: Lucian Blaga - filosof al culturii  (eseuri)

(Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2014)
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Viaţa fiecărui om este un roman virtual. Scriitotul de talent îl şi materi-
alizează. Existenţa lui Claudiu Conţevici este cu atât mai interesantă cu cât ni 
se dezvăluie avatariile copilăriei şi adolescenţei petrecute la orfelinat. Romanul 
autobiografic Îngerii loviţi (Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2012) dă seama cu talent 
narativ de toate acestea.

 
Partea I Şapte ani de acasă începe cu naşterea fabuloasă a autorului-na-

rator (Claudiu-Valeriu) la 4 decembrie 1952,  în castelul Bethlen (ridicat în sec. 
XIV) din localitatea Criş (judeţul Mureş) - sat primit de familia Appafy – de la 
familia Bethlen ca urmare a participării  la mai multe cruciade. 

 Legenda blazonului familiei, balaurul cu mărul în gură, provine de la 
întâmplarea aproape neverosimilă precum că  primul dintre conţii familiei ar fi 
omorât un şarpe enorm înecându-l cu un măr pe care i l-ar fi introdus în gură, 
asfixiindu-l – se potriveşte, ca fapt de vitejie  şi autorului care după o mulţime de 
vicisitudini trăite la orfelinat, va deveni un învingător.

Naraţiunea este povestită cu lux de amănunte, într-un stil limpede, direct, 
captivant. Părinţii autorului au fost: Tincuţa Milian şi Gicu basarabeanul (a cărui 
familie s-a refugiat din calea ruşilor în 1940). Părinţii mamei se opun căsătoriei, 
apoi îi ajută aducându-i la castel, după peregrinările tinerilor căsătoriţi pe şanti-
erul la Bicaz (tatăl), şi la Tecuci (mama). Vor fi trei copii, autorul şi două surori: 
Carmen şi Magda, născute  în 1954 şi 1955. Familia se stabileşte în sfârşit în 
localitatea Nou Săsesc, unde părinţii iau în gestiune  magazinul universal. Acum 
încep belelele. Părinţii cumpără o casă în localitatea menţionată dar încep să 
bage mâna în gestiune şi până la urmă sunt condamnaţi la ani grei de închisoare. 

Partea a II-a,  Bunici şi nepoţi relatează perioada cuprinsă între arestarea 
părinţilor şi moartea bunicului iubitor. Copiii sunt luaţi la Bursuceşti (lângă Te-
cuci) şi crescuţi de bunici, bunica menţinându-şi adversitatea faţă de ginere, bu-
nicul fiind mai împăciuitor.  Claudiu-Valeriu începe şcoala şi îi place să citească. 
Moare bunicul la spital şi copiii urmează să fie daţi la orfelinat. 

În partea a III-a, cea mai importantă în economia volumului, La poalele 
Crucii ni se prezintă viaţa eroului nostru la orfelinatul din Buşteni şi până la 
examenul de admitere, susţinut cu succes la liceul din Predeal. Elevul Claudiu-
Valeriu ajunge la Casa de Copii Şcolari „9 Mai” Buşteni la data de 26 octombrie 
1962.  În loc de bun venit îl întâmpină scuipatul în mâncare practicat de băieţii 
mai mari şi mai puternici (cum ar fi Bucică) pentru a le mânca porţiile novicilor. 
În orfelinat domnea legea junglei (a celui mai puternic fizic). Ni se descrie o ase-
menea luptă pentru supremaţie între Ţintea şi Jean (nou venit) cu toate mijloace-
le, încheiată cu victoria celui mai netrebnic. Tunsul elevilor se făcea în funcţie de 
rezultatele la învăţătură, cei cu părul mai mare învăţau cel mai bine. Pe această 
linie, autorul-narator obţine un bilet de tabără la Năvodari şi respectul dascălilor 
pentru premiul I obţinut la faza naţională de literatură. Realizarea deosebită con-
tribuie la trezirea sentimentului de dragoste în inima Tuţei (în clasa a VII-a când 
se făcea şcoală comună cu orăşenii). Reversul medaliei este însă trist.  Puternicul 
Ţintea încearcă să-l violeze, eroul scapă aplicându-i o lovitură sub centură. 

În sfârşit, în clasa a VIII-a, părinţii lui Claudiu se eliberează, pe rând din 
puşcărie.  Vizita celor trei copii la părinţi se sfârşeşte trist, aceştia înrăindu-se în 
urma detenţiei şi ca atare elevii se întorc la orfelinat. 

În finalul cărţii se petrece un eveniment eliberator. După aflarea rezulta-
telor la admiterea la liceu, copiii joacă fotbal şi cei oropsiţi, ascultând îndemnul 
unui băiat străin, se revoltă şi îl bat pe Gheorghe care îi chinuise de-a lungul 
anilor. Împlinirea e cu atât mai mare cu cât călăul nu reuşise la admitere, pe când 
răzvrătiţii, da. 

Epilogul ne transmite informaţii semnificative. Pedofilul Ţintea Ştefan 
ajunge educator-supraveghetor la orfelinatul de la Buşteni, nu se ştie prin ce ma-
nevre oculte şi va ieşi la pensie din această slujbă. Guvernele României de după 
1989 nu au luat măsuri asupra situaţiei dramatice din căminele cu copii orfani, 
decât după ce Occidentul a  criticat dur situaţia din ţara noastră. Voluntari din 
Anglia şi Irlanda au dat exemplul pentru schimbare şi apoi a reacţionat şi guver-
nul nostru, înfiinţând case cu asistenţi maternali. Cartea a fost scrisă la Leeds, în 
anul 2012, când autorul locuia la fiica sa, în Anglia.  

Din punct de vedere tehnic, romanul este conceput ca un jurnal autobi-
ografic. La începutul fiecărui capitol se inserează cîte o ştire preluată din presa 
socialistă sau din programele de radio-tv. La 5 martie 1953 este înserată ştirea 
morţii lui Stalin. Pe parcursul cărţii, autorul se dovedeşte un talentat descriptor de 
interioare ale: castelului, locuinţelor şi orfelinatului. De asemenea autorul ne ofe-
ră multe date istorice privind castelul şi casa de copii în care a trăit adolescenţa. 

Claudiu Conţevici ne atrage atenţia prin această carte asupra vieţii crude 
a copiilor din orfelinatele României din perioada socialistă şi postdecembristă, 
până la desfinţarea acestui experiment.

Prin această carte, aidoma contelui care  a ucis şarpele asfixiindu-l prin 
introducerea unui măr în gîtul târâtoarei, autorul a învins timpul. Ca în bătălia 
care se practica la orfelinat pentru dulciuri, denumită Vatare, autorul s-a luptat 
cu amintirile crude şi a obţinut capitolele acestei cărţi intereseante pentru toate 
categoriile de cititori.

Claudiu-Valeriu Conţevici

Îngerii loviţi 
(Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2012)

„Când nu mai suntem copii am murit” – decreta sculptorul Constantin 
Brâncuşi. Voia să spună că dacă nu mai ştim să ne bucurăm de ceea ce ne 
oferă viaţa, dacă nu ne lăsăm vrăjiţi de miracolul acesteia, am pierdut rostul 
existenţei noastre unice. Scriitoarea Veronica Maria Florescu se apropie de 
lumea ingenuă a copiilor pe filiera basmului, pe care-l revigorează în virtuţile 
sale clasice. 

Basmul inventat de autoare, Familia din pădure (Ed. SemnE, Bucu-
reşti, 2012), începe cu „A fost de mult...” în vremea când păsările vorbeau şi 
fiinţele supranaturale interveneau în viaţa omului. Familia trăitoare în codru 
are o compoziţie ideală: mamă, tată şi doi copii (băieţel şi fetiţă) - idee care 
invocă sacralitatea nucleului de bază al societăţii. Intriga începe cu îmbolnă-
virea mamei şi plecarea tatălui la oraş, după medic. Pe drum, adorme la umbra 
unui copac uriaş şi se trezeşte în palatul zânei pădurii care, în egoismul ei de 
stăpână absolută a domeniului, îşi farmecă oaspetele inducându-i uitarea de 
sine.

Ca în orice basm clasic, recuperarea tatălui se face prin trecerea unor 
probe iniţiatice la care este supus băiatul familiei din pădure. Prima probă o 
constituie vindecarea păsării albe, rănită la aripă, adusă acasă de actantul nos-
tru milostiv. A doua probă constă în aducerea  medicului de la oraş (călăuzit 
de pasărea fermecată, vorbitoare), care îi vindecă mama. A treia probă constă 
în aducerea tatălui acasă, îndrumat de aceeaşi măiastră albă şi tratarea sa cu 
o băutură din plantele indicate de pasăre, care anulează farmecul, resuscitând 
memoria părinteleui care se va bucura că s-a întors acasă. 

Ca orice basm, şi Familia din pădure  semnat de Veronica Maria Flo-
rescu are un pronunţat scop educativ. Copiii îşi iubesc şi respectă părinţii, 
ajutându-i la nevoie. Cât timp mama este bolnavă, fetiţa o ajută la treburile 
gospodăreşti iar băiatul culege plante de leac, pleacă în căutarea medicului şi 
îşi aduce tatăl acasă. Autoarea transmite copiilor nu numai dragostea pentru 
părinţi, dar şi pentru natură (familia locuieşte în pădure, în armonie cu vege-
taţia) şi pentru vietăţile din ecosistem (pasărea rănită). Mesajul final se poate 
configura în maxima că faptele bune vor fi răsplătite.  

Mi se pare demn de semnalat, că la orice basm, binele se săvârşete nu 
numai cu efort propriu ci şi cu ajutorul unor fiinţe supranaturale (pasărea în 
cazul nostru). Răul este provocat uşor, tot de o fiinţă supranaturală care nu 
mai are nevoie de ajutorul nimănui pentru a-şi produce efectul (zâna pădurii 
în cazul nostru).

În acest basm scurt, autoarea dă dovadă  de imaginaţie bogată, expri-
mată într-un stil clar, atrăgător nu numai pentru copii dar şi pentru părinţii şi 
bunicii care vor citi povestea pentru copiii sau nepoţii lor.

Lucian GRUIA

Basmul clasicizat
Veronica Maria Florescu:
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Autoarea, Ursula Wiegele, s-a născut în 1963 
în Klagenfurt, trăieşte în Graz şi a studiat filosofie în 
Austria şi Italia.

Romanul „Violoncel, în aval“*este romanul 
ei de debut şi este o carte despre emigranţi cu prob-
lemele lor.

Casa închiriată a Mariei Agnellis e”populată 
internaţional”,auzi acolo “…buon giorno, hello, do-
ber dan, buna seara”.

Românul Ciprian Enescu era violoncelist la 
Filarmonica de Stat, fiind violoncelist, precum tatăl 
său şi bunicul său.

Bogdan Marinescu, un actor roman, în Italia 
”…a lucrat ca magazioner, figurant, maşinist, din 
cînd în cînd ca spectator plătit să aplaude în arena 
din Verona”.

Alexei, un tînănr ucrainian, era dirijor. Ucrai-
niană mai era şi solista Alena.

Bunica lui Bogdan din partea mamei era fiică 
de şvabi bănăţeni din Banatul românesc, au fost ex-
propiaţi şi deportaţi pentru mai mulţi ani în Bărăgan. 
Limba germană era atunci acolo”limba capitaliştilor, 
limba duşmanilor, limba celui de-al treilea imperiu, 
stricată de scuipatul otrăvit al naziştilor”.

În urmă cu optsprezece ani a trecut Bogdan 
Dunărea înnot. El însoţeşte turişti în craoziere de la 
Regensburg la Marea Neagră şi nu mai vrea să calce 
pe pămînt românesc. El rămîne pe vapor.

Daniela a fost în România ultima mare dra-
goste a lui Bogdan în 1989, anul emigrării sale. Ei 
s-a întîlnit mai apoi în Bologna. 

În rolul lui Hamlet a făcut Bogdan aluzii şi, 
după aplauzele finale, a fost obligat să meargă îm-
preună cu regizorul la interogatoriu.

“Ai auzit, îl întreabă Daniela, oamenii depun 
flori pe mormîntul lui Ceauşescu, clopoţei carpatici 
albaştri şi albi şi primăvara liliac din Transilvania”.

Daniela a venit în Italia în urma unui anunţ, 
dar o dată sosită şi-a dat seama că e vorba de o înşe-
lătorie şi a dispărut. Ea era poetă şi a avut probleme 
în şcoală pentru poezia ei “Apocalipsa”.

După emigrare, Bogdan a mai fost peste tot 
în Grecia, pe toate insulele. În roman e prezentat şi 
ciudatul vis al lui Bogdan. El revine în vechea, roşia 
casă a Mariei, ca Alexei, cu îngeri. Apoi deschide un 
restaurant specializat în variaţiuni de colţunaşi. 

Livia, cu doctoratul obţinut despre poezia lui 
Celan, lucrează într-un restaurant greco-turcesc.

Bogdan citeşte texte de Caragiale şi Eminescu 
în română şi germană.

Ciprian, violoncelistul, părăseşte opera şi de-
vine professor la conservatorul oraşului.

În roman găsim la un moment dat şi o 
eroare:””Eminescu a murit la vârsta de numai 49 de 
ani…”.

Pînă la urmă Bogdan merge la Timişoara.
E amintit în roman şi poetul Mircea Dinescu. 

Ba chiar şi compozitoarea din Bucureşti, Violeta Di-
nescu cu al ei “Scherzo con fantasia”, care trăieşte în 
Occident din 1982. Ciprian, numit de copil “Cello-
Papa”, are un infarct.

Romanul este muzical conceput, cu un prelu-
diu, trei capitole cu 7-6-7 părţi şi un postludiu.

E amintită şi Delta Dunării: “Ceauşescu vroia 
să asaneze delta”.

Mihaela a sărit de pe pod în Pasau, fiindcă:”Ea 
nu s-a putut integra în viaţa din Vest, totul aici îi este 
străin, sunetul limbii, mirosul mîncărurilor”. 

Mihaela fusese “vizitată” acasă de către doi 
bărbaţi, securişti, iar a doua zi la şcoală, pe motiv 
că ea, ca bioloagă, se opune distrugerii Deltei.Du-
nării, fiind numită “Duşmancă a poporului roman”. 
Are însă noroc că e eliberată din închisoare fiindcă îi 
scrisese unui securist lucrarea de diplomă în biologie 
despre păsările migratoare şi cuiburile lor în Delta 
Dunării, dar trebuie să părăsească ţara în numai do-
uăzecişipatru de ore.

Lectura cărţii este îngreunată oarecum de fap-
tul că liniuţele de dialog lipsesc şi dialogul este inte-
grat normal în text. 

Apare, la un moment dat, o întrebare 
ciudată:””Dacă o ţară se micşorează, se micşorează 
atunci şi cerul de deasupra ei?”

În text găsim chiar cîteva cuvinte româneşti: 
“ciorba de burta”, “bunica”, “pofta buna”, “Mama 
Dunarea”.

Cititorul romanului mai află că de două ori pe 
an sunt transportate cu automobilul-rulotă haine în 
Transilvania.

Autoarei îi revine meritul de a cunoaşte bine 
viaţa atît din România în perioada comunistă, cît şi 
cea a emigranţilor români din Occident.

Fiindcă romanul tratează cu prioritate despre 
emigranţi români şi despre România, merită a fi tra-
dus în ţară. 

  *Ursula Wiegele:Cello, stromabwärts. Ro-
man, DravaVerlag, Klagenfurt / Celovec, 2011, 200 
p.

 Mircea M. POP
 Heidelberg

MIRCEA M. POP - PAGINI GERMANE

BASARABIA

Începută în urmă cu cincisprezece ani, seria 
„EUROPA ERLESEN“ care apare sub coordonarea 
lui Lojze Wieser, directorul editurii Wieser din Kla-
genfurt/ Celovec a ajuns deja la volumul numărul 
200 – ne informeaza Lojze Wieser în al său „Ante 
scriptum“ la volumul „Bessarabien“*.

Volumul acesta, ca şi celelalte ale seriei de 
fapt, apare în format mic (16/10cm), legat şi prevăzut 
cu  semn de carte, cu coperta colorată, este editat de 
Dareg Zabarah şi însumează 47 de texte (proză, re-
portaj, poezie) semnate de 39 de autori.

Cartea se deschide cu un fragment din 

„Descrierea Moldovei“ a lui Dimitrie Cante-
mir, intitulat „Despre vechi şi noi denumiri ale 
Moldovei”(pp.13-15), urmat de un material mai am-
plu, “Despre locuitori, obiceiuri şi datini“ (pp. 23-
38) din aceeaşi amplă lucrare.

Alecu Donici este prezent cu fabula „Lupul şi 
cucul” (pp. 112-113) iar Constantin Stamate cu tris-
tul poem “Porumbiţa stingheră” (pp. 113-114).

Un alt Stamate, Constantin Stamate-Ciurea, 
este inclus cu lunga naraţiune “Floricica codrului” 
(pp. 51-66).

Alexei Mateevici este prezent cu amplul poem 
“Ţara”(pp. 38-40) iar Mihail Sadoveanu cu textul 
“Actori pribegi” (pp. 41-44).  

Alexandru Hâjdeu este inclus cu două poeme, 
“Fetele moldovene” (pp.66-67) şi “Bujacul” (p. 161) 
iar Boreslav Hâjdeu cu proza istorică “Dabija” (pp. 
67-75).

Pe Bogdan Petriceicu Haşdeu îl întîlnim cu 
două contribuţii, proza “Oamenii dracului” (pp. 44-
51) şi poezia “Dorul” (pp. 100-102).

De Constantin Negruzi se poate citi proza 
“Cursă de cai în Chişinău” (pp. 141-147), de Andrei 
Lupan poemul “Pur şi simplu” (pp. 168-169) din 
ciclul “Legea găzduirii” iar din creaţia lui George 
Meniuc este inclusă povestirea “Ashina”.

Spiridon Vangheli este prezent cu proza 
“Cuşma lui Guguţă”(pp. 236-240) din volumul 
“Măria sa Guguţă”, Alexandru Robot (Alter Rot-
mann) cu o poezie de trei strofe intitulată “Privelişte” 
(p. 226) iar Lidia Mişcenco cu proza “Galina Filipo-
vna” (pp. 200-211).

Demn de laudă este faptul că în antologie sunt 
incluşi şi scriitori contemporani, chiar dacă numărul 
celor prezenţi ar putea fi mult mai mare.

Astfel, cu cîte două texte sunt prezenţi Ion 
Druţă (cu proza istorică “Ocuparea Ismailului”, pp. 
126-140 şi cu “Vizită de sus”, pp. 191-197) şi Aura 
Christi (Aurelia  Potlog) cu poemele “Odă absenţei” 
(pp. 232-233), poem tradus de Edith Konradt şi apă-
rut în Germania la editura POP din Ludwigsburg în 
volumul “Elegiile frigului” în 2008 şi “Ochii mei se 
înmulţesc fulgerător sub piele” (p. 212), din volumul 
“ Şoptit”, apărut la editura Dionysos din Kastellaun 
în 2002 în traducerea lui Christian W. Schenk şi Si-
mone Reicherts-Schenk..

De asemenea, poeta Iriona Nechit este prezen-
tă cu poemul “Mierea tiraniei” (pp. 197-198) din re-
vista “Contrafort” nr. 7-8/2001.

Cel mai bine reprezentat în antologie este po-
etul Grigore Vieru, cu trei contribuţii, respectiv trei 
poeme: „1946“(pp. 180-181), „Şi pîinea“(p. 141) şi 
“Un secol grăbit” (pp. 198-200).

De asemenea, mai sunt prezenţi în aceas-
tă carte şi Alexandru Puşkin cu poemul “Şatră de 
ţigani”(pp.86-87), Gregor von Rezzori cu proza 
“Origine” (pp. 226-232) şi Maxim Gorki (Alexei 
Pleşcov) cu proza “Larra” (pp. 102-112).

Majoritatea textelor din limba română au fost 
traduse de Olga Gluhoi, iar cele din limba rusă de 
către Dareg Zabarah, realizatorul cărţii.

În încheiere, am reda primele trei versuri (în 
traducerea noastră) din poemul “Ţara” a lui Alexei 
Mateevici:”Frunză verde, grîu de vară / ce frumoa-
să-i a mea ţară! /Ţara mea făr’ de hotară…” (p. 38).

*EUROPA ERLESEN. BESSARABIEN. Her-
ausgegeben von Dareg Zabarah, Wieser Verlag, Klagen-
furt / Celovec, 2013, 252 p.

O CARTE DESPRE EMIGRANŢI
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DELTA DUNĂRII
Într-o altă antologie apărută în cadrul aceleiaşi 

serii, intitulată „Delta Dunării“* editată de Christi-
an Fridrich (n. 1966) profesor dr. de geografie ştiinţe 
economice la Institutul pedagogic din Viena, el  fiind 
acela care a editat şi amplul volum „Dunărea“, apă-
rut în aceeaşi serie. Volumul de faţă e gîndit ca un 
„ghid turistic“, după cum afirmă editorul în “Post-
faţă”, aşa încît accentul e pus deopotrivă pe texte cu 
caracter ştiinţifico-informativ şi nu numai pur literar. 
Antologia adună în paginile ei nu mai puţin de 79 de 
autori, fiind prezenţi o serie de autori români, pre-
cum şi germani, plecaţi din România.

Grigore Antipa (1867-1944) este prezent cu 
textele „Inundaţia“ şi „Viaţa pe plaur“ din „Biologia 
Deltei Dunării şi al ţinutului de inundaţie al Dunării 
de jos“, carte publicată la Jena în 1911.

Prozatorul Ştefan Bănulescu (1926-1998) este 
prezent cu proza „Topirea gheţarilor pe Dunăre“ din 
volumul „Un viscol de odinioară“ publicat în 1994 la 
Frankfurt am Main.

Hans Bergel (n.1925) este prezent cu proze-
le „Cine călătoreşte în Deltă.călătoreşte în uitare“şi 
„În legea abundenţei“ din volumul „Dunja, stăpî-
na. Amintiri din Delta Dunării“,publicat în 1983 la 
München.

Bine reprezentat este Oskar WalterCisek 
(1897-1966) cu trei texte:“Pe gheaţa braţului înghe-
ţat al Dunării“, „În stufărişul Deltei Dunării“, „Inima 
activă a largului fluviu“ dintr-un ghid turistic „Bucu-
reşti şi litoralul românesc al Mării Negre“, apărut în 
1966 la Hamburg .

Petru Dumitriu este inclus cu fragmentul 
„Şantierul canalului“ din volumul „Canalul“, apărut 
în 1953 la Viena.

Mihai Eminescu (1850-1889) este prezent în 
antologie cu poezia “Revedere”.

De tînăra prozatoare Dana Grigorcea (n. 1979) 
se poate citi “Capitolul 1, care începe prin aceea că 
noi îl luăm pe terrorist la noi şi eu mă bucur de buna 
afacere”din romanul “Baba Rada” cu subtitlul “Viaţa 
e trecătoare ca părul de pe cap“, apărut la Zürich în 
2011.

Cu trei texte e prezent Dan Grigorescu (1931-
2008) şi anume:“O viaţă cu putere latentă“, „Primul 
popas al călătorilor din Deltă“ şi „Dragostea pentru 

Deltă“, toate din volumul „În Delta Dunării“, apărut 
la editura Meridiane din Bucureşti în 1967. 

Poetul Franz Hodjak (n. 1944) e prezent cu 
poezia „Delta Dunării“ cin volumul de versuri „So-
sire conjunctivă“, apărut în 1997 la Frankfurt am 
Main.

Panait Istrati (1884-1935) e inclus cu frag-
mentul de proză intitulat „Pe unul dintre aceste va-
poare“ din “Stavro” dintr-un volum care include trei 
romane ale autorului, apărut în 1964 la Köln/Berlin.

Gellu Naum (1915-2001) este de departe cel 
mai bine reprezentat în antologie. Din volumul de 
poeme „Black Box“ apărut la această editură Wie-
ser în 2009, au fost incluse poemele „Filtru“, „Cros“ 
„Pînă la copacul bont”, “Strania întîmplare în rada 
portului X“,“Uitat pe vapor de cinci ore“, „Coroana 
pătrată“ şi „Mlaştinile“, „Ştiam un sat la marginea 
pădurilor“, „Ceva ca o pasăre“, „Trecuta toamnă“, 
„Era în zorii zilei“, „Atunci veni bondarul“ din vo-
lumul „Zenobia“, apărut în 1990 la aceeaşi editură. 

Cu trei texte e prezent în antologie şi Fănuş 
Neagu (1932-2011), şi anume „Continuarea sărăciei 
în Asia“, „Plauri“ şi „Marile bogăţii ale Deltei“, 
desprinse din ghidul turistic „Delta Dunării“, editura 
Meridiane, Bucureşti, 1963.

Demetru Popescu (n. 1928) e prezent cu „Cre-
area ordinii noastre democratä-populare“ din volu-
mul “Dobrogea-Litoralul românesc –Delta Dunării”, 
editura Meridiane,, Bucureşti, 1964.

Josef Puvak (n. 1913) e prezent cu trei pro-
ze: „“Zborul sitarilor în perioada de împerechere“, 
„Lovitura de maestru“ şi „Jumbo“, luate din volu-
mul „Lovitura de maestru. Poveşti despre animale şi 
vînat din Delta Dunării“, apărut la editura Kriterion 
din Bucureşti în 1989.

Maestrul prozei româneşti Mihail Sadoveanu 
(1880-1961) e prezent cu „Dunărea, acest puternic 
fluviu“ şi „În afară de farmecul ei poetic“ din „Delta 
Dunării“, Bucureşti, 1956.

Richard Wagner (n. 1952) e prezent cu 
textul“Mitul Deltei“ din „Poduri balcanice şi bacuri-
le nimănui. Un glosar al Dunării de jos“, în „albastru. 
Descoperirea Dunării“,Fotohof edition, Salzburg, 
2005.

Se mai cuvin menţionaţi Publius Ovidius 
Naso (43 î.C.-17 d. C.) cu fragmentul “De cînd sunt 
în Pontus“ din “Tristia” şi Jules Verne (1828-1905) 
cu “La aceste puncte ale graniţei Basarabiei“ din 
„Pilotul de la Dunăre“ şi „După-masa spre ora cinci“ 
din „Keraban încăpăţînatul“, Plinius Maior (23-79) 
cu „Danubius şi Istru“ din „Naturalis Historiae“, 
Klabund (1890-1929) cu poemul-baladă „Terente, 
căpitanul român al hoţilor“ iar Franz Grillparzer 
(1791-1872) e prezent cu memorabilul poem „Totuşi 
singur fluviul dăinuie“. 

Două erori se cuvin a fi menţionate: Eugen 
Panighiant (n. 1967) e prezent cu două texte, “Mila 
18 şi mila 23” şi “Sfîntu Gheorghe“, ambele din vo-
lumul „Delta Dunării“, Editura Meridiane, Bucu-
reşti…1967! (p. 387) şi Matei Tălpeanu (n. 1973) e 
prezent cu „ Paradisul păsărilor Delta Dunării“din 
„Lumea păsărilor Deltei Dunării“, Editura Şiinţifică, 
Bucureşti…1973! (p. 389).

Trebuie neaparat semnalat faptul că prof. dr. 
Christian Fridrich, realizatorul acestei antologii, este 
prezent cu cinci haiku-uri, din care redăm două în 
traducerea noastră:

“Seară liniştită –Haiku II

Soare  în apă,
Pe gînduri căzut fiind
Dispar chiar şi eu” (p. 168) şi

“În Delta Dunării-Haiku IV

Aşa  lin şi lent
Venea din zare noaptea
Ca al serii roş” (p. 257).
Semnificativ apoi ni se pare faptul că aceas-

tă antologie se deschide cu proza scurtă “Ceva ca o 
pasăre” de Gellu Naum şi se închide cu poezia lui 
Eminescu “Revedere”.    

* EUROPA ERLESEN. DONAUDELTA. 
Herausgegeben von Christian Fridrich, Wieser Ver-
lag, Klagenfurt/Celovec, 2014, 390 p.

CUGETĂRILE ŞI AFORISMELE 
UNUI MEDIC

Născut în 1942 în Jitia, Trăilă Tiberiu Nicola 
este un chirurg român din Timişoara, recunoscut pe 
plan mondial (la Berlin, Paris, Houston), ca autor de 
lucrări cu caracter ştiinţific.

În anul 2009 editează un volum de cugetări 
şi aforisme cu titlul inspirat, „Scutier la vămile 
vieţii”*, apărut iniţial în ediţie bilingvă, română şi 
engleză şi tradus şi în germană de către Johannes 
Bettisch, „repantate în germană“, cum se exprimă 
şugubăţul traducător, care de asemenea, scrie şi el cu 
vădită plăcere şi cugetări şi aforisme. 

Volumaşul de faţă conţine 316 aforisme şi 
cugetări, aproape cîte una pentru fiecare zi a anului, 
autorul oferind cu generozitate cititorilor săi prilejul 
de a intra „în domeniul Nicola, mereu deschis,chiar 
şi la sărbători“.

Criticul literar Cornel Ungureanu, cel care 
semnează “Postfaţa” la volum, crede că „paginile 

acestuia sunt părţi ale unui jurnal”. În vreme ce 
aforismul cel mai lung are douăzecişişapte de cu-
vinte “Dacă eu aş crede într-o gîndire universală, 
care include în ea, trecutul, prezentul şi viitorul, ar 
trebui să recunosc limita gîndurilor mele, care de 
acolo vin”) .

Umorul, ironia finăşi morala merg mînă în 
mînă în aceste aforisme: “Sărăcuţ băiat a fost şi 
Adam ăsta! El nu acunoscut dragostea maternă”, 
sau “Deşi eu sunt aş de prietenos cu mulţi, am aşa de 
puţini prieteni!”, “Mai demult după ploaie răsăreau 
ciuperci, acum răsar politicieni”, “Cei mici merg la 
circ, cei mari îl au acasă”.

Unele dintre aforisme sau cugetări sunt 
aproape definiţii:”Muzică-gînduri ce pot fi auzite”, 
“Rîsul – primul autograph al omului liber”, “Aforis-
mul? Curajul de a mărturisi gîndurile tale.

Uneori acestea pot fi adevărată poezie: “Roua 
este plînsul de dimineaţă al ierbii”.

Alteori însă, afirmaţia făcută este totuşi inter-
pretabilă: “Opera este atunci valoroasă cînd îl im-
presioneazăşi pe autorul ei”.

Deşi aceste cugetări şi aforisme traduse în 
germană nu sunt strucutrate tematic, cum se obiş-
nuieşte în cazul unui asemnea gen de literatură, se 
citesc însă totuşi cu plăcere şi interes şi – ce ni se 
pare foarte important – multe dintre ele rămîn în me-
moria lecturii.

* Trăilă Tiberiu Nicola:Schildknappe am Grenz-
posten des Lebens. Gedankensplitter und Aphorismen. 
Aus dem Rumänischen ins Deutsche umgepflanzt von Dr. 
phil. Johannes Bettisch.Nachwort von Cornel Ungureanu, 
Verlag BoD, Norderstedt, 2009, 62 p.
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Nicolae  Oprişan- un domn calm, scutit, parcã, 
de temperaturi  înalte, şi-a intitulat noul volum de ver-
suri - “Arta incendiului” (apãrut la Ed, Tracus Arte, Bu-
cureşti, 2013). Despre acest poet ajuns la maturitatea 
mijloacelor sale de expresie, am scris şi cu alt prilej, 
încântat sã observ o coerenţã organicã de idei şi motive, 
o “filtrare” continuã a limbajului liric, în sensul despo-
dobirii. Mai multe versuri  au lapidaritatea  unor  aforis-
me. De pildã: “firescul e o întâmplare ratatã” (“volup-
tatea nãştea nuferi…”); “sã-i vorbim numai de bine pe 
naufragiaţi” (“tu şi nietzsche”). Şi, adesea, câte un vers 
e un poem în sine: “sunt închis într-o lacrimã, a câta 
oarã” (“e o vreme ca în sufletul meu”); “în trecutul tãu 
existã o spânzurãtoare” (“încearcã sã vezi dacã”); “în 
lucruri latrã timpul” (“cerul şi stelele în cuvintele noas-
tre”); “adapã morţii cu o metaforã” (“este cum este”); 
“de suflet sã  ţi se lipeascã o frunzã” (“iedera, altã po-
veste neterminatã”). Stilul, în aparenţã sec-enunţiativ, 
implicã nuanţe variate: pãrere de rãu, speranţã, blazare, 
dezgust, ironie, auto-ironie.  În unele cazuri, gravitatea 
se pulverizeazã, substituitã de un spirit de farsã:  “gân-
deşte-te repede/pânã nu devin etern// un trandafir se 
coborî din astrul orbitor/se va strivi încet/de cutele din 
palmã” (“am sã mã întreb dacã ai nevoie de mine”).

Poetul pare sã evite sistematic stabilirea unor 
raporturi previzibile între oameni şi lucruri; unele as-
pecte, voit  prozaice, “alimenteazã” procesul latent de 
idei, lasã impresia de regie subtilã. În treacãt fie zis, 
titlul însuşi condenseazã un program estetic. “Incen-
diul” înseamnã transfigurare, aşa încât revine în min-
te noţiunea aristotelicã de katharsis. Arta elibereazã 
spiritul de povara simţurilor, raportându-se la esenţe; 
poezia e o formã de purificare lãuntricã. I. Barbu spu-
nea, undeva, cã a fost, în tinereţe, “incendiat la flacãra 
versurilor”… Poetul îsi “asumă”, cum e şi firesc, tris-
teţea altora, cunoaşte voluptatea de a se pierde în mul-
ţime, şi rodul acestei poveri  iniţiatice e o seninătate 

superioarã.  Metafora “chibritului” e foarte nimerită în 
ceea ce priveşte relaţia bãrbat-femeie.  Poetul  s-a de-
materializat, a devenit sentiment pur: “ sunt/spaţiul din 
jurul tãu/veşnic îndrãgostit de tine” (“aprinde un chibrit 
şi lumineazã-mã”). Cei doi comunicã non-verbal , prin 
tãceri semnificative . Intervine, însã, curând, amara lu-
ciditate. Cotidianul- acest râu tulbure, ne macinã şi ne 
poartã cu el, fãrã sã ştim încotro. În aşteptãrile noastre 
e ceva relativ şi chiar inutil. Iubirea însãşi, fãrâmiţatã, 
nu e decât reflexul unui arhetip, adicã “un lung prilej 
pentru durere” (vorba lui Eminescu): “în rest,/câteva 
cristale disponibile/dintr-o iubire postumã/sã presupu-
nem cã moravurile/ne vor ajunge din urmã/nu ajutã la 
nimic/dacã împãrţim cu porumbeii/transportul în co-
mun”. E o îmbinare de vis şi realitate, de suavitate şi 
zgurã, de surprizã şi plictis în aceste versuri din urmã. 
Finalul poeziei  are, simetric, semnificaţia tânjirii dupã  
esenţe, de la care am plecat: “încearcã sã mã aştepţi/în 
zvonurile acestor fructe de aer.” (“aprinde un chibrit 
şi lumineazã-mã”). În volumul de faţã, nu predominã 
vibraţia afectivã propriu-zisã, ci imaginea, ca expresie 
a sentimentului. Ochiul poetului “înregistreazã”, cu un 
aer firesc, siluete şi contururi  stranii; mai toate versuri-
le par sã aibã “rãdãcini” onirice. Suprarealismul, care e o 
variantã de romantism, prin  explorarea subconştientului, 
se insinueazã  şi  în poezia d-lui Oprişan. Visul-formã de 
emancipare de sub tirania “tiparelor”- e asociat cu iarba, 
în care te poţi afunda  pânã la pierderea  urmelor:  “trece 
poetul spre altã dimensiune/picãturi  mari de viaţã/cad în 
urma lui” (“adevãrata iarbã a visului”).

În altã ordine de idei, “îngerul” se situeazã pe 
acelaşi portativ cu “zeul” : “citesc printre iluzii/tu ci-
teşti printre fluturi/ei citesc printre îngeri//aerul coseşte 
de zor, dupã obloane/cu pofta unui zeu deghizat” (“tu 
prooroceşti singurãtatea”). În sfera imaginaţiei, ele-
mentele aparent  incompatibile “fuzioneazã” la modul 
ideal, în afara distincţiilor logice sau teologice. Ex-

cepţia apare, fireşte, când vorbim despre “imnuri” sau 
“cântece” religioase de inspiraţie creştinã. E cazul unui  
Ioan Alexandru.

Câteva crâmpeie au delicateţea unor tablouri în 
miniaturã sau a unor  vase de porţelan:  ‘’numai  un 
cântec şi /sunt sclavul nesomurilor tale” (“ploaia îsi 
pierde iluziile simple vegetale”);  “algele viseazã/
acum mãruntaiele stelelor.” (“tata e în cer şi ne aşteaptã 
pe toţi”); “lacrimile cresc în copaci/se dezgroapã din 
oglinzi fiinţa” ( “îmi place sã scriu versuri”); “de câte 
ori te apleci/şi iţi sãruţi/ umbra” (“amintiri din tinereţea 
autorului”).

Într-o altã poezie, mãrul “despicat în douã” ar 
simboliza scindarea cuplului adamic. “Filosofia” a de-
venit  cu putinţã odatã cu pierderea ingenuitãţii primor-
diale, paradisiace. Poetul  ar vrea sã-i placã iubitei  prin el 
însuşi, dincolo de orice trepte de comparaţie:  “vreau sã 
cred cã îţi plac mai mult decât/un mãr despicat în douã,/
decât/o lecţie de metafizicã risipitã în iarbã” (“vreau sã 
cred cã îţi plac mai mult decât”). Alte versuri, scrise, 
parcã, fãrã nicio intenţie artisticã, te solicitã discret, ca 
o confesiune : “sunt tot mai singur pe pãmânt/un fel de 
nedreptate. ” Prezenţa poetului  se estompeazã  într-o 
lume fãrã perspective sufleteşti. Cârciuma dezolantã, 
dostoievskian-bacovianã, e o metaforã a înstrãinãrii de 
sine: “faci carierã într-o cârciumã plinã de şobolani/în 
care ne lepãdãm de noi înşine/la o sutã de ani” (“sunt 
tot mai singur pe pãmânt”). Poetul, des-centralizat, îşi 
adreseazã sieşi un imperativ care, de altfel, ne priveşte 
pe noi toţi: “Ucide maşina din tine” (“m-am uitat pe 
fereastrã”).

În contextul alienant al oarbei concurenţe, al 
profitului cu orice preţ, oamenii  îndeplinesc, tot mai 
“vizibil”, funcţiile unor automate;  ei nu mai au, pur şi 
simplu, timp sã iubească…

Robert  TOMA

CUVÂNTUL CA O TORŢĂ

Şi, totuşi, „Zilele” ce trebuiau dedicate au-
torului Ionei în februarie, cum s-a întâmplat în edi-
ţiile anterioare şi cum era firesc, s-au ţinut pe 15 
august 2014, de Sfânta Marie, zi în care întreaga 
creştinătate i-a comemorat pe Constantin Brânco-
veanu, pe fiii şi pe sfetnicul său. De ziua numelui, 
deci. Au fost foarte puţini participanţi, invitaţii, 
care au primit şi premii, n-au avut anvegura va-
lorică a premianţilor anteriori; chiar din familia 
scriitorului omagiat a lipsit majoritatea.

O omagiere uneşte, reuneşte unde este ca-
zul, dar nu desparte sau creează discordie. În bună 
tradiţie creştină – regăsită plenar în opera soresci-
ană – familia celui plecat dintre noi merge la bi-
serică în astfel de sărbători religioase cu colivă şi 
colaci pe care-i împarte celor săraci. Sfânta Maria 
era un prilej pentru un astfel de gest creştinesc.

Un scriitor aparţine familiei în timpul vieţii 
sale; după, el aparţine posterităţii, instituţiilor în care 
a activat şi l-a consacrat. În cazul lui Marin Sorescu, 
Academia Română, prin Eugen Simion, s-a ocupat 
de editarea ştiinţifică a operei sale, chiar de locul de 
veci, în sectorul academicienilor ( şi nu pe Aleea Scri-
itorilor). Nu aparţine şi Uniunii Scriitorilor, care, în 
1991, l-a umilit, dându-l afară de la conducerea revis-
tei „Ramuri”, obligându-l, astfel, să-şi dea demisia din 
obştea scriitoricească. La înmormântare, această obşte 
n-a participat nici măcar cu o coroană de flori). Deci, 
Academia Română are dreptul şi obligaţia ştiinţifică şi 
morală pentru păstrarea intactă a numelui Marin So-
rescu, ceea ce s-a văzut.

Aşa zisele „Zile Marin Sorescu” s-au desfăşu-
rat în perioada când două instituţii care poartă numele 
ilustrului scriitor – Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 
şi Liceul de Artă „Marin Sorescu” – erau în vacanţă.

Şi, totuşi, Marin Sorescu a fost omagiat cu asu-

pra de măsură de conducerea Primăriei municipiului 
Craiova, de doamna primar Lia Olguţa Vasilescu. În-
cepând cu anul 2013, Primăria a organizat Simpozi-
onul Internaţional de Sculptură „Drumuri brâncuşi-
ene”, manifestare înscrisă în cursa pentru obţinerea 
titlului de capitală culturală europeană. Anul acesta a 
avut loc ediţia a II-a; sculptorilor li s-a sugerat să aibă 
drept sursă de inspiraţie creaţia lui Marin Sorescu, o 
idee cum nu se poate mai îndrăzneaţă şi fericită, în-
trucât opera bulzeşteanului se pretează excelent, mai 
ales cele şase cărţi La lilieci. Astfel spus de Adrian 
Păunescu: „În ordine literară, avem de-a face cu un 
roman [...] În ordine morală, La lilieci este pământul 
pe care şi l-a recâştigat [...] În ordine politică, această 
carte despre mitologia ţărănească din Oltenia este un 
răspuns genial şi încăpăţânat la provocările colecti-
vizării şi globalizării. Cu întregul său ciclu La lilieci, 
Sorescu se aşează confortabil în galeria marilor scrii-
tori ai tragediei ţărăneşti. Marin Preda, Ştefan Bănu-
lescu, Fănuş Neagu, Nicolae Velea, Ion Lăncrăjean, 

Dinu Săraru [...] Ţăranii lui Sorescu devin uni-
versali prin metafizică, aşa cum la săparea unei 
fântâni, fântânarului nu-i lipseşte, ci-i prisoseşte 
senzaţia că pleacă în cer, prin reflexul pe care apa 
îl dă cerului”. Dar nu numai ideea materializării 
în piatră a unor aspecte soresciene este meritorie 
şi lăudabilă, ci şi realizarea artistică. Au participat 
la această tabără de sculptură artişti din Ţară şi 
de peste hotare. La ediţia din anul acesta, sores-
ciană, cei opt sculptori (cu titlul creaţilor lor) sunt 
următorii: 

Dan Ionuţ Purcărea (România): Iona; 
Valentin Duicu (România): Iona. Răzbim 

noi la lumină; 
Paul I. Popescu (România): Craiova văzută 

din car; 
Vasile Soponariu (România): Mitrele. 

Spânzuratul; 
Ilie Berindei (Elveţia): Floarea heruvinilor; 
Grigore Sultan (R. Moldova): Un geam în faţă; 
Evrim Çamoğlu (Turcia): M-am ascuns într-o 

scoică; 
Emil Bachiyski (Bulgaria): Fereastră spre eter-

nitate.
Toate aceste sculpturi masive, în marmoră, ope-

re de artă, alături de lucrările realizate la ediţia a II-a, 
vor împodobi municipiul Craiova, putând fi admirate 
deja pe esplenada Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, 
unde sunt expuse deocamdată. Cetatea Banilor avea şi 
are nevoie de asemenea opere de artă; motiv de mân-
drie locală binemeritată, pentru care merită felicitaţi 
atât sculptori, cât şi iniţiatorii şi organizatorii acestei 
tabere anuale de sculptură de la Craiova, adică Primă-
ria Craiovei, d-na primar Lia Olguţa Vasilescu. 

Tudor NEDELCEA

La Craiova

Marin Sorescu nemurit în piatră
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Adrian Frăţilă este unul dintre cei mai 
cunoscuţi şi mai apreciaţi poeţi ai literaturii noastre 
contemporane, care prin anii 1970-1989 era un 
„răsfăţat“ al unor reviste de prim rang din ţara noastră, 
Luceafărul, Amfiteatru, Ramuri, Vatra, Flacăra şi 
altele. În anul 1977 i-a fost acordat premiul pentru 
poezie al revistei Luceafărul. A debutat editorial 
cu volumul intitulat „Echinocţiul de fiecare zi“, ver-
suri, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1978. Au 
urmat apoi alte volume de versuri, bine primite de 
critica literară. Este membru al Uniunii Scriitorilor 
din România începând din anul 1997.

Recent am primit de la poetul Adrian Frăţilă 
două minunate volume de versuri, ambele tipărite 
anul trecut. În cele ce urmează voi face referire la 
volumul intitulat „La arat văzduhul“, Editura Mă-
iastra, Târgu Jiu, 2013. Însuşi titlul acestei cărţi, 
tipărită în condiţii grafice excepţionale, mi se pare o 
metafotă sugestivă, cum numai un poet talentat este 
capabil să o aşeze pe coperta unui volum de versuri.

De mult timp nu am mai avut ocazia să lectu-
rez o poezie atât de curată, facilă, patetică, muzicală, 
care merge direct la sufletul cititorului, emoţionân-
du-l şi impresionându-l totodată: „Întruchipând 
suprema risipire / Această rugă-ngenuncheată-
n os / Care înalţă trestia subţire / O rază e-de 
soare dureros // În suflet viscoleşte-a despărţire 
/ De trupul ce se năruie frumos / Armonizate 
cu întreaga fire / Zăpezile au miez de abanos-“ 
(Iubirea-pag.33) sau „Pe-un aşternut de soare şi 
emoţii / Care nu-i mult mai sus ca firul ierbii / 
Pun cerul toartă la minunea roţii / Şi scap acolo 
vulturii superbii // Iubire şi revoltă mă-ntrupea-
ză / În mine fructe cad, lumina ţipă / Dar iată-
mă: eu sunt această rază / Pe care-o sui aripă cu 
aripă“ (Iată-mă - pag.9).

Adrian Frăţilă, poetul capabil să „îmbrace cu 
frunze o pădure“ (pag.45) să poarte-n „raniţă un 
câmp înmiresmat“(pag.46) „să tragă eternul la 
măsea“ (pag.35) sau să iasă în calea iubitei „cu un 
mănunchi de raze-n gură“ (pag.25).

Consecvent în discursul său liric, Adrian Fră-
ţilă dovedeşte, prin tipărirea fiecărui nou volum, că 
stăpâneşte tehnica versificaţiei clasice, capabilă să 
radieze o muzicalitate care încântă auzul cititoru-
lui: „Un fluture se-ncurcă în perdea / Paralizat 
de-o flacără puţină / O, suflete al meu, nu sân-
gera- / Poţi umple noaptea toată cu lumină // Mi 
s-ar părea că geamurile ard / Şi-n zidul casei gra-
vitează stele / Numai că bolta scutură un fard / 
Sub care-ngheaţă gândurile mele“ (Fard-pag.28).

Constantin Preda, un poet 
mereu îndrăgostit

Aş putea spune că sunt un privilegiat, după ce 
am lecturat volumul de versuri intitulat „Karenina, 
Anna lui Constantin*Istoria sărutului“, apărut la 
Editura Autograf MJM, Craiova, 2012, semnat de 
unul dintre cei mai talentaţi şi mai sensibili poeţi ai 
literaturii noastre contemporane, Constantin Preda.

„Minunatele poezii de dragoste, grupate în 
acest volum, lasă impresia că poetul trăieşte o perpe-
tuuă „lună de miere“, fiind un sentimental care ştie 
să regizeze, în mod nedisimulat, un emoţionant spec-
tacol al vieţii, capabil să capteze cititorul. Constantin 
Preda a rămas acelaşi „copil răsfăţat“ al generaţiei 
sale, menţinându-se mereu în fruntea plutonului de 
poeţi care au debutat în forţă prin anii 80 ai secolului 
trecut, de unde criticii literari au şi recurs la sintag-
ma „generaţia optzecistă“.

Toate poemele sale sunt „sufocate“ de metafore. 
Fiecare strofă şi uneori fiecare vers ar putea fi socotită 
o memorabilă poezie:„...coapsa ta e cel mai fericit ta-
blou/sinucidere de zambilă sub pervaz de ecou...//...
coapsa ta - cea mai frumoasă melodie, cea mai fru-
moasă palinodie/aş pleca desculţ, pe drum de sa-
nie, la orăştie/să-ţi cumpăr un burg în amurg, un 
cântec de miere şi nişte culori/din inima lui dumne-
zeu în inima mea să te învăţ să zbori...“ (dragostea 
mea pentru tine întemeiează o nouă religie - pag.26-
27), sau „te iubesc cum n-am iubit pe nimeni pân` 
la tine/te iubesc până la moarte şi-napoi/te iubesc 
cu şuieratul trenului pe şine/te iubesc cu spicul de 

ninsoare şi de ploi...//te iubesc agale şi la trap/când 
te apăs cu pieptul meu de fluture, de mânz, de urs/
într-un căuş de ghiocei, cu tine, eu încap/peste lu-
mina stelei ce n-a curs...“ (te iubesc cum n-am iubit 
pe nimeni pân` la tine - pag.57-58).

Chiar dacă ne asigură că iubeşte tot ce este în 
jurul său, Constantin Preda rămâne un om al câm-
piei: „...deşi iubesc psalmul, rugăciunea, tămâia/
nu pot fi decât al cântecului de greiere/îmi pla-
ce s-ascult în munţi cum cade gutuia/lumina ei, 
pe veci, să mă treiere...//...deşi iubesc muntele/
nu pot fi decât al câmpiei/ vino tu să ari grăun-
tele/din inima poeziei“(deşi iubesc muntele/nu 
pot fi decât al câmpiei - pag. 22-23). Cum singur 
recunoaşte, poetul din Craiova este „îndrăgostitul 
de serviciu“: „sunt îndrăgostitul marilor toam-
ne, vă vindec de singurătăţi/ca şi-n alte toamne, 
ca şi-n alte dăţi/vă vindec de iubiri de foc, iubiri 
proscrise/vă vând poeme şi fantasme interzi-
se.../...sunt, de-a pururi, îndrăgostitul de servi-
ciu, poetul fugit de la biserică, duhovnicul fugit 
de la ospiciu.“ (îndrăgostitul de serviciu - pag.32). 

În poezia lui Adrian Frăţilă 
„zăpezile au miez de abanos“

Toate poeziile grupate în acest volum se re-
marcă prin modernitatea caligrafierii unor metafore 
memorabile, care surprind prin prospeţimea şi acu-
rateţea lor. Într-o poezie antologică poetul „nedu-
merit în zgura solară“ ne promite că se „retrage 
cinci milenii iară / în universul unei pirami-
de“ (Iată-mă - pag.9).

Sinceritatea construcţiilor lirice, nonşalanţa 
unei rostiri ce trădează o uşurinţă a versificaţiei, dar 
şi expresivitatea limbajului care lasă impresia că 
avem în faţă adevărate bijuterii poetice, sunt doar 
câteva dintre calităţile acestui „prospăt“ volum 
semnat de harnicul poet Adrian Frăţilă, un talent în-
născut, care, cu siguranţă, ne va oferi şi alte surprize 
plăcute, prin viitoarele sale cărţi.

Fără să alunece într-un patetism ieftin, sem-
natarul acestui volum reuşeşte să-şi contureze un 
univers melancolic specific unui poet „contaminat 
de poezie“, mereu îndrăgostit de frumuseţile lumii 
înconjurătoare, subjugat frământărilor ce nu-i dau 
pace. Versurile sale curg spre o oază de lumină ase-
meni unor valuri neastâmpărate ce grăbesc parcă un 
fluviu să ajungă la ţărmul unei mări, aparent liniş-
tită: „De-a lungul urmelor caprine / Crestează 
roca pumnii calzi / În munţii cu vibrări marine / 
Visând o clipă că te scalzi“ (Locul-pag.19).

Abundenţa de metafore din versurile lui 
Adrian Frăţilă lasă impresia unei livezi înflorite, 
care atrage şi impresionează prin colorit, prospeţi-
me şi parfum. Poezii scrise într-un registru al can-
dorii, proaspăt şi inconfundabil, semnate de un poet 
care nu s-a abătut de la drumul său, indiferent ce 
„vânturi“ ale modei i-au ieşit în cale. Un poet stă-
pân pe uneltele sale, în stare să ne umple sufletele 
cu miresmele unei dimineţi senine. Un talent cum 
mai rar ne este dat să întâlnim printre poeţii litera-
turii româneşti a prezentului.

Fără îndoială, „La arat văzduhul“ este cartea 
unui poet ce „se mişcă“ în voie prin spaţiul, uneori 
incomod, dintre scrierea poeziei şi trăirea sentimen-
telor declanşate de aceasta.

Am să citez, în finalul acestei scurte cronici, o 
formidabilă poezie pe care poetul a aşezat-o la fina-
lul acestui volum: „De ce-mi tot pomeniţi de zbor 
/ Cuvintelor aripilor ? // O rădăcină sângerie / 
Mă ţintuieşte pe hârtie // De ce-mi tot pomeniţi de 
zbor / Aripilor cuvintelor ?“ (Rădăcină-pag.75).

Înzestrat cu un rar întâlnit simţ al versificaţiei, fiind un 
iscusit bijutier al limbii române, care ştie să dea sensuri 
noi cuvintelor, Constantin Preda este un visător şi un 
nostalgic care vorbeşte pur şi simplu în versuri. Pentru 
el poezia este un fel de „spovedanie“ ce-i dă prilejul 
să-şi descarce sufletul „bolnav“ de prea multă iubire. 
Undeva, în lumea percepută doar de el, până şi toamnei 
i-ar plăcea s-o ia de nevastă: „toamna mă strigă pe 
numele mic/toamna îmi spune numai ce vreau eu să 
aud/toamna îmi face cafea la ibric/toamna, pentru 
mine, pozează nud...//toamna vrea s-o fac femeie/
toamna vrea s-o fac numai femeia mea/doamne, 
când capotul şi-l descheie/se aprinde-n cer încă o 
stea...“ (toamna vrea s-o fac femeia mea - pag.66-67). 
Aş putea cita din acest volum multe asemenea versuri 
care merg direct la inima iubitorului de poezie bună, 
adevărată, dar mă opresc lăsând plăcerea celor ce vor 
lectura acest volum să le „savureze“.

Fără îndoială, Constantin Preda ne demon-
strează că, prin întreaga sa creaţie poetică, a reuşit 
deja să-şi delimiteze un teritoriu generos, pe care cu 
siguranţă îl va explora şi în continuare. Iată de ce 
aşteptăm cu interes viitoarele sale cărţi.

IOAN VASIU:
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După ce am cititi volumul de versuri al Euge-
niei Ţarălungă - Mici unităţi de percepţie (Editura 
Muzeul Literaturii Române, 2002), cu care a obţinut 
premiul de debut al USR, mi s-a revelat cu acuitate 
faptul că la unii poeţi latura gnoseologică este atât 
de puternică încât la aceştia se poate detecta chiar o 
viziune destul de închegată asupra lumii. M-am ho-
tărât să cercetez această temă, în viitoarea mea carte, 
intitulată Interiorul liricii, o cercetare gnoseologică 
a poeziei române începând cu Nichita Stănescu.

În acest sens, am elaborat următoarea meto-
dologie unitară de abordare, bazată pe nivele de pro-
funzime  gnoseologică. Din acest punct de vedere, 
oprea unui poet se poate situa: în aparenţă (plină de 
locuri comune), în esenţă (cu întrebări şi răspunsuri 
privind sensul existenţei) sau în imaginaţie pură (lu-
dică, implicând reveria, visul, referinţele mitologi-
ce ori fantezia neîngrădită). Poetul poate privi, sau 
chiar trece de pe un nivel pe altul.

Unde s-ar situa Maria Calciu, autoare a 13 vo-
lume de versuri,  în această schemă?

Vom  cerceta poezia cognitivă a autoarei, utili-
zând versuri din recentul volum publicat,  Diminea-
ţă fără Noapte  (Ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2014). 
Cartea cuprinde 28 de poeme dedicate memoriei ma-
mei sale Elena, trecută în nefiinţă după 28 de ani şi 
28 de zile de la plecarea în cealalată lume a tatălui 
poetei, Alexandru. 

Remarcăm întâi afirmaţiile autoarei despre 
propria-i poezie, adică arta ei poetică: „În norul ca o 
poartă// (...)// atât demulte vise ce nu ştiau să zboa-
re/ atât de multe păsări ce încă mai visau/ cum să 
viseze visul ce încă n-a visat” (Visul ce se visa vi-
sat). Şi iată mai clar, o frumoasă definiţie a poeziie 
ca stare de vis:   „...să leg de/ două pagini rupte câte 
un strop de vis/ spre a putea să crească pe litere/ o 
frunză”(Tăcerea-chip de mamă).

Aşadar, poezia, pentru Maria Calciu reprezin-
tă satrea de vis,  domeniu care nu corespunde aparen-
ţei banale întrucât implică amalgamarea în procesele 
onirice a unor obsesii venite din străfundul fiinţei, 
din inconştient sau subconştient.  În concluzie, poe-
zia autoarei acoperă două paliere, imaginarul, visul 
uşor, dematerializat şi   esenţele, grele, profunzimile 
fiinţei.  Între ele există nişte scări rulante pe care urcă 
simbolurile din inconştient şi subconştient, în conşti-
ent, pentru a se elibera în starea lirică de reverie. Pe 
măsura urcării, simbolurile îşi pierd greutatea pentru 
a nu rupe plasa visului în care se încadrează. Fiecare 
simbol poartă o semnificaţie principală şi o pletoră 
de conotaţii secundare. În jurul fiecărui simbol se 
ţese o strofă de poezie. Pe măsură ce trecem de la o 
strofă la alta (de la un simbol la altul), parcurgem şi 
zona de conotaţiile îmtreţesute  ale acestor simbo-
luri.

Cele mai frecvente simboluri, ceeea ce le con-
feră statutul de simboluri de bază, sunt  drumurile, 
umbrele, pragurile, porţile, ferestrele, scara (repre-
zentată pe coperta cărţii) şi oglinzile. Drumurile al-
cătuiesc o reţea labirintică şi simbolizează momente-
le existenţei (evenimentele vieţii), de cele mai multe 
ori acestea se parcurg în gând şi revin deseori  în 
memorie:   „Îţi auzeam amintirile// (...)// Căci tu erai 
acolo/ Dincolo de pasul dintre mine şi mine/ Orizont 
de nesomn/ Aşteptându-mă// (...)// ...pentru că din-
tr-o dată/ ai plecat atât de departe încât/ am devenit 
anotimp/ Timp fără trup/ Timp fără tine/ Şi nu ţi-am 
mai auzit amintirile/ Orizont/ aşteptându-mă/ ori-
când şi oriunde/ aş fi putut să vin” (Timp fără trup)

Desprinderea umbrei de trup reprezintă o stare 
de dezechilibru, de alterare a unităţii fiinţei: „Când 
nu-mi găseam nici umbra/ căci şi ea/ dezlipită/ ple-
case tot departe/ să-mi plângă/ plânsul/ cu spatele 
spre mine/ crezând că nu o văd” (O silabă din nume) 

Pragurile, porţile, ferestrele, scările reprezintă 
simboluri de trecere a lumilor. Cu aceste simboluri 
ajungem la esenţa cărţii, dedicată morţii mamei. În 

bună tradiţie românească, între viaţa de aici şi de 
dincolo nu există ruptură, ambele aparţin aceleaşi 
existenţe: „Treceam prin tine des/ prin câte două iar 
uneori prin trei/ sau chiar prin câte patru/ praguri/ 
deodată//(...)// Treceam prin tine des/ însă mereu 
desculţă sau încălţată-n Alb/ încet şi doar pe vârfuri/ 
căci tălpile fiindu-mi reci// (...)// Prin plânsul ce a 
plâns atât cât trebuia/ ca nici măcar o urmă/ din el/ să 
nu mai doară/ să nu mai vrea să plângă// ca astfel eu 
să pot/ să plâng doar urma ta/ rămasă lângă mine/ În 
mine lângă/ Alb” (Clipa închisă)”

Poeta ar vrea să-şi însoţească mama pe dru-
mul spre cealaltă lume, pentru a nu o lăsa singură în 

marea călătorie: „Dar eu îţi tot spuneam/ că te voi 
însoţi acolo unde/ încă/ ştiam deja demult că nimeni 
nu era/ şi nimeni nu venea/ până când prima zare de 
dincolo de drum/ nu revenea în alb// (...)// Să tre-
cem împreună prin cercul fără prag/ În clipa netăiată 
ce mirosea a nou// (...)// O altă Clipă-prag/ Umplută 
doar cu foc”  (Ultimul pătrat)

Cuvântul extincţie nu este pomenit, ci sim-
bolizat aluziv, emoţionant şi liric. Iată premoniţia 
plecării: „vedeam cum talpa dreaptă/ îţi tot aluneca 
pe/ pietrele de apă/ ieşindu-ţi din umbră” (Scara de 
drum); sau: „Modul acela unic/ în care îţi atingeai 
degetele/ aproape de durere/ cu mult mai înainte ca 
eu să fi plecat/ de parcă repetai/ cum să îmi spui zâm-
bind/ apoi/ - La revedere-” (Gânduri dinspre noapte)

Instaurarea morţii este însoţită de cenuşiul 
plumbului bacovian: „Îmi era din ce în ce mai greu 
să înţeleg/ ce fel de ceaţă/ gri către plumb// îţi tot 
creştea pe umeri/ de parcă te-ar fi îmbrăcat/ de parcă 
ar fi trebuit gata să fii/ mereu să pleci către un/ pol 
necunoscut” (Fum şi pol necunoscut)

Moartea e o dimineaţă fără noapte pentru că 
sufletul ajunge în lumină. Drumul are acum un sin-
gur sens. Omul viu se poate întoarce pe acelaşi drum, 
cel plecat în veşnicie, nu: „Ştiu că n-ai vrut/ că ţi-a 
fost greu să pleci pe drumul care/ singur/ avea un 
singur sens cu nume nevăzut/ şi singurul pe care n-ai 
fi putut vreodată/ să mergi numai un pas/ pentru ca 
mai apoi/ din el să te întorci// Fiind singurul din care 
sau dinspre care eu/ n-aş fi putut să-ţi ies în cale ni-
ciodată// (...)// Ştiu cât de mult ţi-ai fi dorit atunci/ 
să fi rămas/ un drum cu două sau trei sensuri/ mai 
departe/de urma şi de semnul/ drumului din drumul 
ce nu avea în el/ decât un sens de mers/ dar şi acela 
numai cu sens de/ înainte” (Dimineaţa fără noapte).

Extincţia şterge paşii parcuşi pe drumurile 
vieţii: „Nu puteam să mă mai întorc şi/ întorcându-
mă/ să trec iar prin mijlocul porţii de apă/ închisă/ cu 

cheia de brumă din umbre de fum/ dincolo de care 
tu numărai/ cândva/ zilele rămase în ele fără paşi” 
(Drum fără pas)

Conform superstiţiilor populare, oglinzile tre-
buie acoperite în prezenţa morţii pentru a nu conta-
mina vii din preajmă: „acopeream oglinzile toate/ cu 
râuri/ ca nu cumva să ies prin una dintre ele” (Visul 
ce se visa visat)

Palma mamei reprezintă pentru fiică centrul 
ocrotitor al existenţei, locul în care se regăsea pe sine 
şi putea visa: „Dar de fiecare dată când/ mă întorcean 
în mijlocul ei/ în singura mare păzită de ea/ căci nu-
mai acolo puteam să visez/ acelaşi vis/ de cel puţin 
trei ori” (Vânt, foc şi tăcere)

După plecarea mamei n-a mai rămas nici mă-
car tăcerea mângâietoare şi este admonestat tandru 
însuşi Dumnezeu:  „Doamne/ pe/ Tine/ Te întreb// 
Unde ai dus prin clipa din focul/ plin cu ger/ care ple-
ca din August/ în grabă şi/ în taină// Tăcerea-mângâ-
iere/ cu chipul plin de/ mama/ ce nu putea să plângă/ 
De teamă să nu doară în mine/ în oricine/ în cineva/ 
Vreodată” (Tăcerea-chip de mamă)

Încărcată de nostalgie, poezia Mariei Calciu 
din volumul Dimineaţă fără Noapte cuprinde o sim-
bolistică bogată care se cere descifrată hermeneutic.   

După această prezentare sper că v-am convins 
ca Maria Calciu trebuie să figureze în viitoarea mea 
carte, Interiorul liricii, o cercetare gnoseologică a 
poeziei româneşti din mileniul III.

Lucian GRUIA

Maria Calciu:

Dimineaţă fără Noapte

Viața

Viața este așa, ca portul unei pălării.
Ți se potrivește sau nu ți se potrivește.
Fetrul ei negru, aspru sau moale – după caz -,
borurile largi sau dimpotrivă, înguste,
pe care curge
lava unei salive pline de înjurături,
pistoanele din recipientele răsuflării
ce-i mișcă piciorușele de reptilă,
frunzele copacilor ce-i cresc
în prelungirea ramurilor cardiace,
Zborul îngust, fin, liniar, al pleoapei obosite
și alte jucării ce ne-o descriu
ca pe o pisică sălbatică
sau ca pe un zmeu de hârtie
ridicat în văzduh de mâna nesigură a unui copil.

Poem de Crăciun

În florile pe care le scoate-n geamuri gerul
Și-n cântecul colindei pe care l-am uitat,
Trimite ieslea viață în sufletul uscat
Și ne pogoară-n ființă cu greutate cerul.

La care porți mai bate copilul însetat
Ce-n ochii-i de arhanghel se odihnea eterul
De roua și podoaba pe care-o da misterul?
Căci sufletul în casă e-nchis și-mpovărat.

Dar mâinile-I Carpații și neamul ocrotesc,
Din cuminecătură lumina să renască,
Punând cetăți de spirit pe plaiul românesc.

Să fie ca o taină, cu toți să se iubească.
Întruchiparea vieții să fie-un țel firesc.
Credința-n brațul Tău o să ne mântuiască.

Cristian George BREBENEL
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Mărturisesc că deși auzisem de poeta Maria 
Calciu nu citisem nicio carte scrisă de domnia sa 
până când, întâlnindu-ne întâmplător într-un ambient 
scriitoricesc,mi-a oferit cărțile sale.

Lectura a  fost o revelație și la sfârșit am ră-
mas cu un chip identitar foarte coerent împlinit și cu 
o clară rezoluție individuală.

Impresionante sunt și susținerile sale critice 
venite din partea unor personalități cu greutate în 
exegeza fenomenului poetic contemporan.

Cariera d-nei Maria Calciu poate fi consi-
derată explozivă, începând cu anul 2007  (Nenu-
mite – poeme, Editura Semne, 2007, Insula Iu-
birii – poeme, Editura Semne, 2009, Ninsoare de 
migdali – poeme, Editura Semne, 2009, Fata care 
vede prin haos – poem, Editura Semne, 2010, Cea-
sul din mine – poeme, Editura Semne, 2010, Sânge 
de frunze – poeme, Editura Artemis, 2010, Fugă 
de aripă – poem, Editura Artemis, 2011, Golul din 
ciob – poem, Editura „Fundatia Scrisul Românesc”, 
2012,  Dincolo de nimeni – poeme, Editura Semne - 
2012, Piretre cu vise de statui - poeme, Editura Tra-
cus Arte, Poeme -2013, Ochii din fulger – poeme, 
Editura Tracus Arte-2013, Dimineață fără noapte 
- poeme, Editura Tracus Arte-2014).

În această  avalanșă editorială s-au exprimat 
despre autoare nume importante: Geo Vasile, Au-
relian Titu Dumitrescu, Radu Cârneci, Paul Aretzu, 
Lucian Gruia.

In fond, acesta era cel de-al doilea început 
pentru autoare care debutase încă din anul 1992 
cu volumul Cântecele anotimpului copt -poezii, 
Imprimeria Română, Craiova, volum uitat mai bine 
de 15 ani.

Adevărul e că autoarea volumelor pe care 
le-am enumerat mai sus și la care mă refer,e o po-

etă atipică,paralelă cu fenomenul poetic actual, 
neinfluențată de mode, de grupări sau formule de 
creativitate. Nu are studii filologice, fiind avocat, așa 
că tradiția se aude în discursul său printr-o recepta-
re non-convențională și nu face afilieri la grupări și 
mișcări literare.A ales drumul mai întortocheat al so-
litudinii și independenței față de context. Are însă ci-
titori de elită și,mai ales,darul de a asculta toate opi-
niile exprimate cu bună credință asupra textelor sale.

Textele uneori foarte lungi cuprinse în volu-
mele menționate mai sus,cu aspect de balade abstrac-
te și cu un fel de morală implicită rezumând un fel de 
basme cu drumuri inițatice, încercări trepidante și iz-
bânzi miraculoase sunt,în fond,poeme de dragoste,cu 
ritualuri complicate  și mesaje codificate.

În esență,este vorba în toate volumele sale 
de căutarea identității și descoperirea sensului 
tainic,religios al vieții . Una dintre temele  reiterate 
în toate volumele sale este drumul, spațiul mergător, 
calea pe care se întâlnesc  spiritele care se atrag și 
visează visul unei contopiri.

Visele, în proiecția lor onirică sunt epurate 
în cărțile Mariei Calciu de orice realitate concretă 
care nu poate pătrunde prin plasa subțire a memo-
riei. De aceea versul Mariei Calciu are aspect de 
dicteu incontrolabil de automatism psihic, fără să 
ambiționeze terifiantele viziuni suprarealiste . Acest 
tip de discurs încifrat, “bolboroseală a zeilor” nici 
nu trebuie descifrat pentru că mesajul său adânc stă 
în emisiunea neântreruptă, cotropitoare, în funcția de 
a nu se întrerupe niciodată, de a semnifica continuu 
sub semnul neânțelesului.

Realitatea de infern nu se sugerează mai exact 
decât o funcționare infinită, starea de dezordine a 
materiei, mișcarea browniană insinuată în trasee cos-
mice, în tremurarea dezordonată a astrelor.

Sigur,e prea mult spus despre un simplu 
“discurs îndrăgostit” în mascate “scrisori “ despre 
sfârșitul unei iubiri.

În chip inexplicabil, unul dintre discursuri, 
cel al șotronului amintește și de Nichita Stănescu, 
de construcțiile imaginare în spirit ludic:  “Îţi lipsea 
un cerc //Cel din capătul primului şotron/desenat/
ori croit cu un ciob/din pământ//cu primul ciob în 
care te-ai tăiat /atunci când nu ştiai /să mergi  decât 
desculţ //-Cercul/atunci când este desenat/ reprezintă 
întoarcerea/ în primul sau în al doilea pas-//Când la 
un moment dat/ ai obosit sărind/ un nesfârşit şotron/
dreptunghi după dreptunghi/ pătrat lângă pătrat/ ţi-ai 
dat seama că de fapt / îţi lipsea acel cerc/semnul în-
toarcerii /în/primul triunghi// Şi fără să te opreşti-nici 
n-aveai cum-/căutai din priviri /în jurul tău/ oriunde/
un semn pierdut de cerc [...] (Nedesenatul cerc).

Se comite frecvent banala afirmație după care 
poezia este/reprezintă omul care o scrie, adică rea-
lizează un acord între biografie și bibliografie,într-o 
gândire dominată de abstracții, întocmai ca în creația 
autorului „Necuvintelor”.

În cazul Mariei Calciu lucrul acesta pare să nu 
se confirme sau chiar omul contrastează cu poezia 
sa. Sau acest contrast rămâne numai o iluzie?

Sau acumulările existențiale ale sub-
conștientului dictează o reformulare a condiției 
umane,o deturnare a energiilor identitare spre zonele 
de neâmplinire, incertitudine, adică în spațiul clasic 
al trăirilor lirice!?

Remarcabilă este în cărțile Mariei Calciu 
siguranța discursului, credibilă este inflorescența de 
ipostaze și metamorfoze pe care le generează proce-
sul de înțelegere a lumii.

 
Aureliu GOCI

MARIA CALCIU - 

Poezia căutării de sine și descoperirea credinței

lucruri netrebnice

răsfoieşti cartea ca şi cum
ai dezmierda o puşcă de vânătoare

(fapte de neauzit dispar
în corala pentru înecaţi)

şi dintr-odată
încep a ţârâi greierii
din dumbrava lui Hecademos

de ce-ai mai tras faţa de masă
a istoriei
întreabă şi el

timpul din pendulă s-a decolorat
scorojit cum se află în carte
(o amintire de familie într-adevăr)
respiră ascetic asemeni unui isihast
înghiţind cu gura ştirbă lăcuste
ale martiriului

deschizi fereastra
urale de glorie şi corăbii cu ahei
intră în odaie
toate prevestitoare
de trădări la beoţieni
şi de ploaie

numai simţul comun un peregrin ră-
mâne
prin trupul alb al nopţii

împotriva ta stau estimp
faptele neobişnuite
şi te trezeşti cu natura lucrurilor eter-
ne
în faţă

lucruri desigur netrebnice
da da bărbaţi atenieni

din această pricină
primeşti cu teamă vorbele
despre natura ce se contrazice 
în ochii tămăduitorului
de la marginea deşertului

departe
în septentrionul memoriei vorbeşte 
oracolul
florile de ghinţură se scutură

dar de ce se-ntunecă-n carte
nimeni n-o ştie
fără de numai Zeul

la vânat

de necrezut cum ai ajuns
până la oceanul ca o sihlă
de verbe
unde timpul vânează
asemenea orcilor

o legiune de sori negri bălteşte
acolo

din înalturi
umbrele apostaziei acoperă larma
şi întrecerile gimnaste din palestre
opaiţe ale jertfei
aprind oştenii din tranşee
prin galaxii prăbuşite-n oarbe ferestre

dar şi ideile despre numărul de aur

cum purced a se furişa
asemeni guşterilor
prin scorburi şi peşteri

vrednic eşti aşadar

acum 
ai sosit pe tărâmul
unde înfloreşte alfabetul iluziilor
timpul vânează tropii
şi metanoia în zdrenţe
pe când secundele se încolăcesc
sub soarele de turbă
în minutare

şoapte ale umbrelor
se pogoară
pe dune de aer

frivolă este însă doar moneda
cu care schimbi în vid
paloarea barbară a inocenţilor
cu drumul la zid

orbita melancoliei

cândva
în după-amiaza de secol
agăţat de şirul de cocori ai orfismului
licărea a gnoză şi vorbeai
despre teoria musonului
din arhipelagul 
cu languste de cositor
deasupra dimineţii
firele de nisip răsfrângând
tropii de umbră din parc

o clipă ai crezut că adevărul
se face ghem în memoria
de borangic şi hurmuz
de  aici se zăreşte doar
orbita melancoliei

dar slava există o dată cu 
soarele de alabastru
crucificat asemeni unui pinguin
democrat

luciul de spadă reflectă
frageda moarte a clorofilei 
din sacristii

respiri ca un edict
în vreme de ciumă
dascălii de rebeliune mai zic
că tot ceea ce ştii
îndrăgeşte fuga din dogmă

iar fraza cu togă de leandru
îngână micul
infern al elocinţei
aşa cum mai petreci
în hlamida graiului voltaic
cu văzul scurtat
nu mai cunoşti chipul enigmei

Vladimir UDRESCU  



Portal-MĂIASTRA     v     Anul X, nr. 4 (41)/2014
32

Poetul de limpidități clasice dar și de inspi-
rate viziuni postmoderne din ultimele volume (încă 
nerelevate la adevărata lor valoare de comentatori) 
și publicistul de mai largă abordare culturală NICO-
LAE DRAGOȘ s-a afirmat, în anii din urmă, drept 
un umorist de reală vocație prin cărți de fabule și 
epigrame. Umorul său, deopotrivă ironic și sarcastic, 
se pliază pe aspecte din viața curentă, țintind situații, 
întâmplări, portrete, caractere, năravuri, moravuri, 
apucături…

Foarte gustate – tocmai pentru că «adresele» 
creațiilor sale sunt lesne recognoscibile (în fabule) 
și chiar de o tranzitivitate nominală (în epigrame) – 
aceste texte umoristice izvorăsc din același clasicism 
de substrucție umanitaristă ce-și aruncă luminile 
peste întreaga sa operă.

Iată, spre exemplu, culegerea de epigrame 
„Cu ochii în 4” (Editura Revers, București, 2014, 
246 p.), asezonată cu ilustrații de Ivan Kanchev din 
Gobrovo (Bulgaria) și cu o schiță portretistică pe co-
perta a IV-a de cunoscutul Petro din Cuba.

Atent ca întotdeauna la compoziția cărților 
sale, dl Nicolae Dragoș își structurează cartea (format 
A 6) în nu mai puțin de 12 secțiuni, încadrându-le de 
alte compoziții. Scrisoare, bunăoară, subintitulată 
„de la frate spre (con)frați” ține loc de cuvânt îna-
inte. Sub o modestie de hâtru condeier, jucată adică, 
umoristul face o mărturisire de credință, explicându-
și «prezența» în conclavul condeierilor de acest gen, 
pe care i-a cunoscut, evident, prin participarea la 
atâtea „întâmplări umoristice” din Gorj, organiza-
te de Centrul de Creație (Festivalurile Naționale de 
Umor „C. Calotescu-Neicu” și „Ion Cănăvoiu”), ce 
se desfășoară anual la Târgu-Jiu. Membru al jurii-
lor alături de confrați recunoscuți din țară, umoris-
tul gorjean s-a făcut cunoscut și în această direcție, 
fațetă a unui proteic spirit creator, de luat în consi-
derare cu toată seriozitatea. Din lipsă de spațiu, vom 
reproduce secvențial din piesa inițială Scrisoare, un 
text programatic, desigur, pentru a înțelege unde ar 
dori să se situeze autorul gorjean în cadrul acestei 
literaturi umoristice:

„Să fie-o mare catastrofă/ De ești doar salahor 
la strofă?/ Poți fi mai mult băgat în seamă/ Dacă e 
strofa epigramă?/Versuri ce-s bine îmbrăcate/ Aduc 
și notorietate?// Eu, recunosc, le sunt dator/ Și unora 
cu mult umor,/ Care-au impus – și cu dreptate –/ 
Demn, Epigrama în Cetate.// Dintr-un modest necu-
noscut,/ Destui un nume și-au făcut./ Au scris, apoi, 
zeci de volume/ Lăsând, ca zestre, și postume./ (…) 
/ S-ar zice dar că nu-i ușor/ Să-ți faci un loc în lumea 
lor,/ Să treci printr-o zgârcită sită,/ Să-ți pui piciorul 
în elită.// Iar dacă știu toți cititorii/ Cum se mănâncă 
scriitorii,/ Și spadasinii cu folos/ Se mușcă. Nu sunt 
mai prejos./ Încât, sunt de-nțeles și-acei/ Mirați că 
vrei să fii ca ei,/ Se-ntreabă: «Dacă ai talent,/ De 
ce faci pasul imprudent?»/ Puteai fi chelner, bucă-
tar/ Ori vânzător la vreun cântar,/ Chiar și ministru în 
guvern,/ Până și paznic la Infern./ De ce să îți asumi 
drept risc/ Urcușul spre al vorbei pisc/ Unde, mortal 
(cum nu pricepi?)/ Poți într-o clipă să te-nțepi?/ (…) 
/ Mai pot să vă declar deschis/ Catrenele ce-am ti-
cluit/ Zac de ani buni în manuscris,/ Să plece-n lume 
le-am oprit./ Mai ieri, la un impuls obscur,/ Mi-au 
reproșat că, prin decenii,/ Le-am ignorat. N-am vrut, 
vă jur!/ Nici când priveam, de jos, spre genii.// Mi-au 
zis-o ferm, cu glas bizar,/ Că-i prea de-ajuns, că nu 
mai tac…// De teamă, azi, le fac pe plac/ Și le dau 
«liber la tipar»./ (…) / În încheiere, spre-a nu naște/ 
Invidii oarbe, surde drame:/ «Catrene-am scris – voi 
recunoaște –/ Doar câteodată epigrame!»// Declar 
în scris, semnez citeț,/ Mai mult de-atâta/ Ce mai 
vreți? (5-10/I/2014)

La o primă evaluare, epigramele dlui Nicolae 
Dragoș merg pe un umor așa-zis «decent», de aici o 
anume temperanță în formularea poantei. Am prefe-
ra spre ilustrare epigrame de o formulare tranșantă 
și, totodată, mai inspirată. Iată, spre exemplu, un 
catren despre «Schimbarea la față a carieristului»: 
„Ce mic era! Și ce supus!/ Drept ne privea, de jos în 
sus…/ Ajuns, e Argus nemilos./ Privește strâmb de 
sus în jos.” O «Dramă cu Venus din Milo» sună așa: 

„Venus, zeița răpitoare,/ Nu mai poate să-i înhațe/ Pe 
bărbați. Spre-a lor salvare,/ N-are cum să-i strângă-
n brațe.” Sau acest «Epitaf de parlamentar»: „Deși 
nu mai e prezent/ De ani mulți în Parlament,/ Fără 
a clipi susține/ Că e viu și-o ducem bine.” Iată și o 
«Manipulare» mereu de actualitate: „«Facem tot să 
salvăm Țara!»,/ Sunt vorbe ce vor s-ascundă/ Cât 
de mare e povara/ Și cum țara se scufundă.” De la 
sarcasm la ironia care cade ca un scuipat nu e decât 
un pas, ca în această «Rectificare»: „Cum rânjea din 
colți isteț,/ M-am gândit să-i zic «Mistreț»./ Vorba 
trebuie s-o-ntorc,/ Nu-i mistreț. E numai york.”

Epigramele lui Nicolae Dragoș nu sunt depar-
te, prin autenticitatea și adresabilitatea lor, de «râsu’-
plânsu’» ploieștenilor consacrați, ca în «De-a râsu’-
plânsu’»: „Dilema-i veche. Poți s-alegi/ Destinul 
după aspre legi:/ Ori poți muri de râs, plângând,/Ori 
învia din plâns râzând.”

Tocmai în «pișcătura» vizată consistă «Se-
cretul epigramei»: „E rețeta garantată/ Numai când 
catrenul are/ Prinsă-n coadă o săgeată,/ În vârf cu 
piper și sare.” Însă ce te faci când cei vizați consu-
mă, la mesele lor obișnuite, sare și piper din plin! 
Desigur, atunci epigrama nu nimerește, nu «pișcă», 
de aici «Deziluzia»: „Așteptam ca la sfârșit/ Să-ntâl-
nesc poanta, umorul,/ Însă-acolo am găsit/ Încrun-
tat doar – autorul.” Festivalurile și concursurile or fi 
ele multe, dar de unde atâția epigramiști, ca într-un 
«Bilanț la epigramiști»: „Bilanțul e destul de clar./ 
Sunt festivaluri multe la dosar./ Totuși, e trist la 
umoriști:/ Sunt cam puțini epigramiști.” Dincolo de 
«imperfecțiunea» silabică și de poanta cam «ușurică» 
a unor catrene, găsim și epigrame ce amintesc de ma-
rii maeștri ai genului. Iată catrenul intitulat «La mor-
mântul unui epigramist»: „-«Cine odihnește-aici?»/ 

-De prisos orice cuvânt,/ Semnătura-i pe mormânt: 
«Mărăcini, ciulini, urzici… »”.

Creații ale unui literat de profesie, în epigra-
mele acestea se simte ventilat și un aer de cultu-
ralitate, de livresc. Se pare că umoristul nostru își 
cunoaște „puterea de foc”, cum se spune în limbaj 
militar, de aici mefiența unui «Sfat mie însumi (poa-
te și altora)»: „Epigramist de vrei s-ajungi/ Și n-ai 
săgeți, un vârf de ac/ Să ai măcar. Și, fără trac,/Mă-
car să piști, dacă nu-mpungi.” Unii fac „economie” 
la poante, de aici «Avertismentul» următor: „Când 
comite-o epigramă,/ Rimele trăiesc o dramă./ Milă-
aveți, nu-i dați hârtie/ Că, de-o are-n față, scrie.” 
Unui umorist «infatuat» i se adresează aceasta: 
„Convins era că nu se-nșeală./ Că mor de râs, dacă-l 
citesc./ Când l-am citit, mărturisesc/ Era să mor. De 
plictiseală.” Ca strănut  câteodată «și literar», epigra-
ma lui N. Dragoș vizează și pe „Eroii marilor iluzii”, 
generic sub care găsim următoarele texte: „Vânăto-
rului poet: La vânat, pe arătură,/ Bate câmpii plin de 
zel./ Și, făcând literatură,/ Bate câmpii tot la fel.”; 
„Unui critic: Nu știu cine l-a-nvățat,/ Pune pe par-
fum rahat,/ Iar parfumul – nu mă-nșel -/ Miroase-
a ce pus pe el.”; ,,Portret: Biet grafoman superior,/ 
Un critic rău, fără umor./ S-a tot visat un mare bard/ 
Și-a dat mereu cu oiștea-n gard.”; „Critic dezintesat: 
Mult imprudent, găsi cu cale/ Necugetate osanale,/ 
Ca indulgențele papale,/ Să le ofere… Pe parale.”; 
„Sentință: Criticul – cum autorul/ Scria versuri cu 
piciorul -/ L-a lovit din plin, durabil/ În călcâiul vul-
nerabil.”; „Compensație: Din câte muze a avut/ Cam 
toate i-au făcut figura/ Și totuși – faptu-i cunoscut -/ 
Nu l-a-nșelat literatura.”; „Unui pretendent la glorie: 
Te știu de mult, nu doar de ieri./ Nu-mi ești deloc 
indiferent./ Îți dau și bani – dacă mi-o ceri -/ Nu pot 
să-ți dau ce n-ai: Talent.” Ultima secțiune, Detectiv 
printre confrați, cuprinde epigrame „cu dedicație”, 
de felul: „Adrian Frățilă – Restanțier la primul meu 
mileniu: Trecu mileniul și restanțier/ Se declară… Eu 
ce să zic?/ Atâta pot: scuze să-i cer,/ Că nu am cum 
să-l contrazic!”; „Mircea Dinescu - La dispoziția 
dumneavoastră: Striga, mai ieri, de la fereastră:/ 
«La dispoziția dumneavoastră!”/ Acum în anii de 
tranziții,/ Dă el la alții dispoziții.”; „Mircea Dinescu 
- Moartea citește ziarul: Se citeau atent ziare/ Și de 
oameni mulți, firește./ Azi, pe multe, de ce oare/ Nu-
mai moartea le citește?”; ”Ana Blandiana - La cu-
les de îngeri: O viață-ntreagă – ce să-i faci? -/ S-a 
mai uitat gingaș la draci./ Acum, cu fața spre apus,/ 
Privește doar spre Cel de Sus.”; „Dumitru Popes-
cu - Biletul la control: A-nlăturat destul gunoi/ Prin 
vremuri, fără protocol./ Azi, ai «gunoiului» eroi/ Îi 
cer biletul la control.”; Nicolae Manolescu - Lecturi 
infidele: N-aveau cum să îl înșele/ Cărțile, dar mare-i 
jalea/ Că lecturile-s fidele,/ Infidele-s «alte alea».”; 
Marin Sorescu - Ușor cu pianul pe scări: -Să urci 
pianul? Să-l cobori?/ Cum să-i răspunzi la întrebări?/ 
-Cum s-a răspuns de-atâtea ori:/ «Când n-ai pian, nu 
sunt nici scări!»”ș.a.m.d. Nu lipsesc nici așa-zisele 
«autoepigrame», indiciu că, dacă autorul nu se su-
pără, nici alții nu ar avea motiv de supărare, dacă 
se văd luați în tărbacă: „Nicolae Dragoș - Autobuzul 
de seară: -Se visa-n Parnas pe vară,/ Cu autobuz de 
seară…/ -Cale lungă… ce-a făcut?/ -Și pe acesta l-a 
pierdut!”; „Nicolae Dragoș - Moartea calului troian: 
Cum prea bine toți o știu,/ Calu-i mort de mii de ani./ 
Deși are mulți dușmani,/ Autorul încă-i viu!”

Parol! Și încă atenție: E viu de-a binelea…

Iuliu FARANGA

NICOLAE DRAGOŞ:

Un umorist „cu ochii-n 4”…
(Editura Revers, București, 2014, 246 p.)
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Mozaic

Pot să mă sfâșâi cu mâinile în multe 
bucăți
să pătrund dincolo de stern
poate găsesc pe altcineva în mine.

Dar mi-e frică! 
Frica asta plumburie ce nu stă în fața 
cărnii
și nici nu trece dincolo de ea,
îmi aduce aminte că sunt un conac ui-
tat aici
de generații hrănite cu boabe de griji 
și nevoi.

Pe holul principal dansează cei 25 de 
ani
ca o părere așezată pe umeri.
Nu am putut niciodată să-i privesc,
dar cu cât i-am aliniat,
cu atât mai mult am înțepat burțile 
eșecurilor.

Fără să vreau, îmi goleam mila în 
chiuvetă 
mototolind cadrul de sine missione 
în acel triunghi dreptunghic
sub colțurile căruia orice decădere are 
o inimă.

Sub zodia nopții

Caut cu greu un colț din carnea ta ne-
profanată 
sub zodia nopții prășesc visele neîm-
plinite de mâine
lăsând în urmă calmul glaciar ce mi-a 
închegat sângele
din genunchii zgâriați.

Aruncat în ceața pavată cu amintiri 
îmi târăsc sub parfumul climei renăs-
cute călcâiele versurilor limpezite de 
refluxuri 
pe care numele meu le-a strâns într-o 
singură cătușă.

Mă zgârcesc să mai ascult ceasurile 
ce-și îmbrățișează tic-tac-urile
ca niște țărmuri fără întoarcere 
spre oceanul în care păsările întrebări-
lor se îneacă.

Nu vreau nici să mă retrag
nici libertatea nu mi-e dragă

stau și îndur
și mă gândesc ce este mai uman
acordul sau nota
întrebarea sau răspunsul.

Mai trece prin mine 
doar un anotimp

Mai trece prin mine doar un anotimp
Inima oscilează ca un ceas ce şi-a 
aruncat quartz-ul
dincolo de fereastra împăienjenită cu 
ore târzii
sub care mă petrec.

Las clipa ruginită pe genunchi să 
amorţească,
gest codat al unui plan secund dezghe-
ţat 
și privesc lumina felinarului cum îmi 
gâdilă tibiile.

Tăcerea infernală 
zgârâie pereţii de care cuvintele mele 
se lovesc în plin
de la aceeaşi distanţă sfărâm între dinţi 
greşeala de a fi singur.

Nu pot nici să dorm, nici să mănânc, 

nici să beau
Pot doar să aștept să mai treacă prin 
mine doar un anotimp.

A mai căzut un bilet

Un tren a trecut, întorcând în gol bile-
tul de ieri, 
aruncat la întâmplare dintr-un buzunar 
cu fantome fără trup.

Hârtia s-a lipit de peron cu litere negre 
în sus
și albe în jos.
Zadarnic, fără suflare, prețul unei zile
pentru totdeauna sfârșite, 
absorbite de un moment fără întoarcere.

Azi, altcineva a aruncat un alt bilet, 
mai proaspăt,
înghesuit de frig în propria otravă su-
fletească.
Un nou preț al zilei din care 
mâine nu va mai rămâne nici o urmă 
într-o amintire de om.

GEORGIAN GHIȚĂ

TIMPUL

Trec secundele prin mine,
Ca și vântul prin stejari,
Tot mai iute moartea vine
Iar tu, viață, tot dispari.

VIS

Noapte... tot vin siluete.
Văd părinții duși și strig:
Oare nu vă este sete?
Oare nu vă este frig?

FLORILE

Și culoare și parfum,
Forme mii și gingășie;
Cum ar fi putut alcum,
Dumnezeu la noi să vie?

VIOARA

E o vrăjitoare,
Ce cu patru strune
Spune ce te doare,
Cât trăiești pe lume.

ARMONIE DIVINĂ

Muzica mângâie,
Dulce, părintește,
Sufletul ți-l suie,
Până se topește.

ARTĂ

Vrei să-l imiți pe Dumnezeu,
Naști lumi ce-n suflet tu le ai,
Dar vine lucrul cel mai greu:
Când vrei și suflet să le dai.

NOAPTEA

Lutu-și face liniștit
Somnul dulce, somnul lin;
Sufletul nemărginit
Este liber pe deplin.

SFÂRȘIT

Când somnul împietrește,
Uitarea n-are umbră.
Atunci se săvârșește
Și viața noastră sumbră.

TESTAMENT

Inima mea,
Stropul de rouă,
Eu v-o las vouă 
Când voi pleca.

MENIRE

Omu-i lutu-n care-a pus
Dumnezeu sămânța firii;
Harul ne vine de sus
Doar pe căile iubirii.

LA CAPĂTUL 
PUTERILOR

Inima mea
A dat în plâns
Și întreba:
Tot n-am ajuns?
Tot n-am ajuns?

SINGURĂTATE

Nu mai sună telefonul,
Interfonu-a amuțit – 
Cât de singur este omul
După ce a-mbătrânit.

BINECUVÂNTARE

În lutul meu ai semănat lumină,
În lutul meu ai semănat cuvânt,
Ca sufletul să fie o grădină
În care să rodească Duhul Sfânt.

OBICEI

Așa e felul nostru de a fi:
Un paradox, desigur, năzdrăvan;
Ne bucurăm c-a mai trecut o zi,
Sărbătorim c-am mai murit cu-n 

an.

BĂTRÂNII

Bătrânii, ai tristeții miri,
Blânzi, cu ninsorile în plete,
Se rătăcesc prin amintiri
Și-n codrii marilor regrete.

IMPAS

M-am încălțat cu stele și cu vânt,
M-am înfrățit cu codrii și cu ape,
Și am opinci din vise și cuvânt,
Dar o ciubotă nu mă mai încape.

PERPETUUM 
MOBILE

Există doar un început
Și-apoi mii de etape...
Toți izvorâm din Absolut
Ca apele din ape.

ÎN PRAG DE 
PRIMĂVARĂ

Acum, în prag de primăvară,
Și mie-aș vrea să mi se-ntâmple
Să piară-a anilor povară,
Topindu-mi neaua de pe frunte.

NECUNOSCUTĂ

Viața este ca un vânt,
Doar se-atinge de Pământ.
Unde pleacă nu știm bine,
Cum nu știm de unde vine.

TRĂDARE

Când trăiești din amintiri,
Ca un urs ce hibernează,
Nu e cazul să te miri
Că speranța te trădează.

STIHURI EXISTENȚIALE

GH. POPESCU GER
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În viaţa noastră pot avea loc unele potriviri 
aparent neaşteptate, semnificând fie conjuncţii, fie 
compensarea unui fapt care, din raţiuni ce ne scapă, 
se cerea în mod necesar reparat. „În cer şi pe pământ 
sunt mai multe lucruri decât în filozofia ta”, îi spune 
Hamlet lui Horaţio.

În 193…, în clasa a II-a  la seminarul din Ro-
man – au avut loc următoarele evenimente. La teza 
de latină din trimestrul II, profesorul Vasile Bâlu, 
ne-a dat de tradus un text din latină în română. Mi 
s-a părut că nu am să pot face traducerea corect, m-a 
prins o panică, şi tot ce am scris era pătat de  lacrimi 
căzute abundent pe pagini. 

 Când profesorul ne-a adus tezele, rezultatul 
pe care ni l-a anunţat a fost următorul: toată clasa, 
afară de mine şi un coleg, obţinuse note de patru. 
Colegul meu avea şapte, iar pe teza mea profesorul 
scrisese oblic, mare cât pagina: „Se trece pe curat, nu 
se scrie dobitoceşte ca tine. De aceea vei avea nota 
scăzută cu două puncte”.  Nota înscrisă era opt.

În contextul creat - al dublei denivelări - al te-
zei în raport cu celelalte teze şi al notării punitive 
faţă de valoarea lucrării,  prof. Bâlu s-a apropiat de 
banca în care mă aflam şi a ţinut să mă mustre pe un 
ton ce părea amestecat cu părere de rău: „Numărul 
zece este numărul ordinei perfecte, a spus un mare 
gânditor grec, Pitagora. Ai grijă să nu mai păcătuieşti 
faţă de el”. 

Deoarece înainte de teză mă plânsesem că 
încă nu suntem pregătiţi şi acuzasem şeful clasei că 
se grăbise cu fixarea datei când urma să susţinem lu-
crarea trimestrială, dar eu luasem totuşi o notă atât 
de mare, considerându-mă în consecinţă „fariseu”, a 
urmat împotrivă-mi o „revoltă” a colegilor. 

Astfel, la finele lecţiei, după ce ni se comuni-
case de către prof. de latină notele de la teze, când 
am deschis uşa ca să ies din clasă, am auzit dintr-
odată în spatele meu un huo prelung, iar când, mi-
am întors capul, am văzut gurile deschise ale unui 
adevărat cor, ce amintea „corul miriapodic” care-
mi răpise premiul I în clasa II-a primară -  (episod 
relatat în cartea: V. Diaconu - George Popa Homo 
universalis, 2012). Căci există în viaţa unor destine 
fenomene semnificative - o formă de intersecţie ce se 

poate repeta, punând faţă în faţă singularitatea cu un 
plural disonant axiologic.

Având în vedere pericolul care părea că se cre-
ase, drept măsură de siguranţă, doi colegi, cei mai 
înalţi şi pe care îi ajutam la unele obiecte - unul cu 
nume de apostol, celălalt cu numele unui mare părin-
te bisericesc – mă însoţeau în afara orelor de clasă. 

În următorii şase ani de seminar, am avut alţi 
doi profesori la limba latină. Dar subliniez că prof. 
Vasile Bâlu era o mare excepţie - un incomparabil 
didact, un pasionat; el m-a făcut să îndrăgesc latina. 
În aceeaşi măsură, era foarte exigent şi sever.

*
După diploma de seminar, toamna, patru co-

legi de la seminar am susţinut bacalaureatul la liceul 
din Roman, alături  de alţi candidaţi ai liceului re-
spectiv.

La teze primisem : 9 la l. română, 9 la l. fran-
ceză şi 10 la latină. La limba latină, profesorul exa-
minator s-a întâmplat să fie acelaşi Vasile Bâlu, care 
pe atunci preda la liceul „Unirea” din Focşani şi care, 
bine înţeles, uitase de elevul din urmă cu şapte ani.

 În decursul desfăşurării probelor, la l. româ-
nă am vorbit despre Luceafărul lui Eminescu şi am 
făcut unele referiri la filozofia lui Kant şi Schopenha-
uer, încât prof. de filozofie nu mi-a mai pus  nici o 
întrebare, şi mi-a dat nota maximă. La franceză am 
vorbit despre viaţa şi opera lui Victor Hugo şi despre 
prozodia poeziei franceze,  primind nota 9. Celelal-
te probe orale - istorie, geografie, şt. naturale, lati-
nă  - s-au desfăşurat în atmosfera pozitivă creată de 
examinarea la cele două limbi, alături de rezultatele 
cunoscute din teze. 

În timp ce erau examinaţi ceilalţi trei colegi 
seminarişti, am observat că prof. de latină şi profe-
soara de ştiinţe naturale mă priveau oarecum semni-
ficativ, neştiind care ar putea fi înţelesul.

 Imediat după ce s-a terminat examenul, fiind 
foarte obosit, am plecat acasă, fără să mă mai inte-
resez de rezultat. Un coleg mi-a scris la câteva zile, 
anunţându-mă că promovasem bacalaureatul primul, 
cu media 9.10. 

 A urmat marea surpriză : după două săptă-
mâni, în gara Mărăşeşti, m-am întâlnit întâmplător 
cu prof. de latină. Acesta m-a întrebat dacă nu am 

fost mirat de media de promovare aparent relativ mai 
mică, având în vedere notele luate la diversele probe.

I-am spus că, în adevăr,  mi-a trecut prin minte 
vag acest lucru. Dar că eram atât de epuizat, încât 
acest fapt nu mai avea pentru mine nici o importanţă. 
Important că trecusem acel examen, pe atunci destul 
de dificil. 

Atunci prof. Vasile Bâlu,  mi-a spus următoa-
rele: „D-ta ştii cât ţi-a pus prof. de română la oral? 
Şase !”  Am rămas stupefiat: „Cum a fost posibil?”  
„Da, domnule, pentru că prof. de română voia sa 
scoată pe primul loc un anumit absolvent favorit. Or, 
atunci, a  continuat prof. Bâlu, văzând grava nedrep-
tate, eu împreună cu d-na de la ştiinţe naturale, am 
schimbat nota şase în opt. Mai mult nu puteam face. 
Prof. de română nu a observat modificarea. Iar la ple-
care, le-am spus că la acel liceu niciodată nu voi mai 
veni  la un bacalaureat. Pentru că eu înţeleg să mă 
rugaţi să ajut eventual un concurent mai slab, dar nu 
să luăm meritul cuiva pe care nu-l cunoaştem”.

Am rămas uluit. Dacă nu mă întâlneam, abso-
lut prin hazard, cu strălucitul  profesor, nu aşi fi ştiut 
niciodată cele petrecute la bacalaureatul respectiv. 

Astfel, la acel bacalaureat a avut loc un act de 
justiţie unic. Un exemplu moral greu imaginabil.

*
Foarte târziu, după zeci de ani, când mi-am 

dat seama de acele potriviri din viaţă aparent inex-
plicabile, m-am gândit că, poate, cele două puncte 
dăruite la bacalaureat erau punctele -  de asemenea 
două - scăzute la teza din clasa II-a de seminar de 
către acelaşi profesor de latină, de foarte luminoasă 
amintire…

Ca atare, trei „potriviri de  stele” s-au petrecut 
în acest complex de fapte. Ele sunt reale. Au existat. 

*
Grecii numeau adevărul alétheia, adică „ne-

uitare”. Extraordinară definiţie pentru conceptul de 
adevăr, creată de cel mai inteligent popor al antichi-
tăţii, şi fără de a cărui cultură, noi am fi acum în urmă 
cu 2000 de ani ! 

„Ne-uitare” în memoria justiţiei cosmice, a  
adevărului peren ! 

* La Grecii antici,  cuvântul „adevăr” – alétheia - însem-
na ne-uitare.

George POPA
Feţele alétheii*

Eu văd cum zeiţa scoate cu timpul toate  la lumină. (Archilochus)

La Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, aflată sub 
egida Academiei Române, acad. Eugen Simion a lansat un 
proiect ambiţios de editare, după modelul colecţiei franceze 
„Pleiade”, a Operelor fundamentale ale literaturii române şi 
universale. Prima lucrare editată sub acest generic a fost, fi-
reşte, M. Eminescu, la 15 ianuarie 2000 apărând primele trei 
volume, cuprinzând poezia, proza şi, parţial, publicistica sa. 
Tirajul: 5000 de exemplare. În cei 14 ani de la debut, colecţia 
„Operelor fundamentale” a editat, în condiţii critice, ştiinţice 
şi grafice de excepţie, 150 de titluri. Între aceştia, figurează 
şi I.D. Sîrbu, scriitorul şi filosoful petrilean, cu studii la Cluj, 
asistentul lui Liviu Rusu şi prietenul de idei al lui Lucian Bla-
ga. Scriitorul I. D. Sîrbu a făcut puşcărie pentru „omisiune 
de denunţ” (nu l-a denunţat pe provocatorul Ştefan Augus-
tin Doinaş, care a spus bancuri politice în redacţia revistei 
„Teatru”. I.D. Sîrbu a făcut şapte ani de puşcărie, în timp ce 
Doinaş doar anchetat şi arestat câteva luni; acelaşi Doinaş, 
împreună cu Ana Blandiana şi Mircea Dinescu l-a contestat 
pe autorul Liliecilor când acesta a fost propus pentru Premiul 
Nobel). Ediţia de Opere cuprinde volumul I Jurnalul unui 
jurnalist fără jurnal (ediţia necenzurată) şi vol. II Corespon-
denţa cu mari personalităţi (Sergiu Al-George, Dorli Blaga, 
Eta Boeriu, I. Brad, N. Carandino, Amza Pelea, Doinaş, I. 
Negoiţescu, Tudor Nedelcea, Virgil Nemoianu, Al. Paleolo-
gu, Antonie Plămădeală, David Prodan, Liviu Rusu, Horia 
Stanca, Mariana Şora, Eugen Todoran, I. Vartic, D. Vatama-
niuc, D. Velea etc).

Este o ediţie îngrijită, cronologie şi note de Toma Ve-
lici, în colaborare cu Tudor Nedelcea, şi beneficiază de două 
introduceri ale lui Eugen Simion, primul critic literar din Ro-

mânia care i-a intuit şi apreciat genialitatea lui Gary Sîrbu, 
dovadă consacrarea în totalitate a nr. 10-12/1995 din Caiete 
critice (244p.)

 Iată cum îl defineşte Eugen Simion: „Ce personaj 
sau ce narator extraordinar există în aceste confesiuni vehe-
mente: sergentul TR Ion D. Sîrbu care face razboiul de la un 
capat la altul, asistentul universitar cu convingeri de stânga 
dat mereu afara, închis de doua ori, redevenit miner (vago-
netar), apoi redactor la o publicatie pedagogica, în fine, se-
cretar literar si pensionar sarac în târgul numit de el Isarlîk 
(Craiova). Portretul lui, sumar, ar fi urmatorul: spirit acut 
pâna la vehementa, cu nuante mesianice, moralist de clasa, 
pus mereu pe harta, sarcastic pâna la cruzime, totusi nu într-
atât încât sa suprime în el umorul. Pentru o vorba de spirit 
este în stare sa sacrifice discursul tragic. Era destinat sa de-
vina tribun; un tribun dedulcit însa la filosofie si acaparat, 
în cele din urma, de literatura; în tot ceea ce scrie se simte 
radacina lui proletariana; de aici caracterul revendicativ si 
usor intolerant, maniheistic al discursului confesiv. Un spirit 
proletarian, trebuie adaugat numaidecât, care trece prin He-
gel si ajunge la arhetipurile lui C.G. Jung. Spirit vital, înainte 
de orice, viata lui intima pare, cât timp se bucura de libertate 
si sanatate, un lung sir de chefuri si de aventuri cu doamne 
mai mult sau mai putin culturale. Este mereu, politic vorbind, 
în contratimp cu istoria. Nu rateaza nici un eveniment tragic 
(de la razboi la închisorile comuniste) si pare logodit vesnic 
cu esecul. Nu iese, cu toate acestea, înfrânt din asemenea 
experiente, spiritul lui este tare si sufletul se lasa adesea cu-
prins de duiosie si lirism”. 

Tudor NEDELCEA

I.D. Sîrbu, între scriitori români clasici
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În România de azi, destinul cărţii e unul para-
doxal. Adică, unul cu câteva împliniri, clădite pe un 
morman (era să zic, mormânt) de privaţiuni. O fi aşa, 
n-o fi aşa, şi pe alte meleaguri, prin alte ţări, pe baza 
nesfârşitelor trăncăneli despre „globalizări”, care hă-
păie tot ce mişcă, toţi „porumbeii” care zboară din 
neobositele guri ale comentatorilor şi teoreticieni-
lor?... Nu ştiu... N-am prea umblat prin străinătăţi, să 
mă dau grande în „ştiinţa globalizării” şi să pun di-
agnostice privind soarta cărţii pe alte meridiane. Mă 
limitez la patria mumă, unde soarta cărţii, de după 
revoluţia decembristă, e o aproape jalnică împletire 
între plusuri şi mult mai multe minusuri.

Dar, mai întâi, o observaţie de ordin mai ge-
neral, care se referă la „previziuni” ce se fac auzite, 
din când în când, pe mai toate meridianele lumii. Cu 
o siguranţă şocantă, diverşi „prezicători” afirmă că 
destinul cărţii pe hârtie, cu tradiţionalele edituri, cu 
tot, s-ar fi încheiat, că ar fi ajuns într-un punct mort... 
„Gata, şi-au trăit traiul”! – se zice... Şi că de acum 
înainte, gloria cărţii – dacă va mai fi vreuna – o să 
fie „exclusiv” în format electronic. Să ne holbăm, 
adică pe ecranul calculatorului, să citim marele ro-
man compus de Veta lu’Cocostârcu, ori de Gigel al 
lu’Păpălugă. Cam cum ne holbăm, seară de seară, 
la sticla televizorului, mâncând pufuleţi şi seminţe 
prăjite, să ne desfătăm cu imaginile unor vedete de 
doi bani, în păsărica goală. Numai că, deocamdată, 
„gloria” cărţii „tipărită” şi „receptată” pe calculator, 
nu se confirmă deloc, absolut deloc. Scriitorii, ori alt 
gen de autori, care şi-au „tipărit”, cu încredere, vreo 
carte pe calculator, au rămas nişte anonimi. Păcat de 
munca şi de inspiraţia lor. Ar putea cineva să ne indi-
ce vreun scriitor, de oriunde, care să se fi făcut foarte 
cunoscut şi impus, prin vreo carte, pe calculator? Cu 
vreun an, doi, în urmă, am citit undeva că în ţările 
occidentale, cu pretenţii, şi „specializate” în  tot soiul 
de previziuni, doar doi la sută dintre autori s-au ha-
zardat să-şi „tipărească” niscai volume pe calculator. 
Fie vorba între noi: autorii serioşi şi cu picioarele 
pe pământ, continuă şi vor continua multă vreme de 
acum încolo – probabil decenii la rând – să-şi pu-
blice cărţile pe hârtie, în tradiţionale edituri. Cartea 
pe hârtie este încă departe de a-şi fi epuizat destinul. 
Dar, aşa-i moda: să te dai mare şi să „prezici” că tot 
ce-şi duce traiul în format electronic rupe gura târ-
gului.

*
Să revenim la destinul actual al cărţii, în patria 

mumă.
În toate oraşele mari din ţară, ca şi în altele mai 

mici, gem rafturile de cărţi, că rămâi... paf. Şi prin di-
verse ganguri, şi prin chioşcuri, din marile pieţe. Ca 
să nu mai vorbim de cele două târguri anuale, Gau-
deamus, – primăvara şi toamna – care se ţin, de mulţi 
ani, în Bucureşti. Oricât ar fi cineva de negativant, 
de negru ăn cerul gurii, nu se poate să nu rămână, cât 
de cât, impresionat de amploarea acestui eveniment 
cultural, cu sute de mii de cărţi, care îţi iau ochii cu 
cromatica lor atât de inventivă. În ultimii ani, li s-a 
zis acestor târguri, „Internaţionale”, determinare pre-
tenţioasă şi gomoasă. În realitate, însă, „internaţio-
nalismul” din târgurile româneşti de carte – cel puţin 
până acum – a fost extrem de plăpând, de subţirel.

De vreme ce am zis că în ziua de azi, destinul 
cărţii e unul al realizărilor pe un morman de privaţi-
uni, de nefericiri, cum devine, în mod concret, cazul 
cu acest adevăr? Căci, neîndoielnic, este vorba de un 
dureros adevăr paradoxal.

*
Foarte îmbucurător este faptul că marile târ-

guri naţionale de carte sunt frecventate constant de 
zeci de mii de oameni, de toate vârstele. Dar, cel mai 
tonifiant aspect, sub raportul vârstelor, îl constituie 
prezenţa tinerilor, de la micii şi fermecătorii şcolari, 
la studenţi. Şi vizitatorii târgurilor de carte mai şi 

cumpără. Alţii, însă, tot mai mulţi de la an la an, doar 
cască gura ca la panoramă...

Eh! Aici e-aici!... Doar e spectacol: zeci de mii 
de titluri, cu mii de culori şi desene trăsnite pe coper-
te, reclame gratuite, câţiva amărâţi suflă în vuvuzele, 
ca după mort. Au şi sucuri, şi prăjituri, se fac lansări 
de carte, unde asistă între cinci şi cincisprezece spec-
tatori... Şi unde vorbesc somităţi de-ţi sparg auzul şi-
ţi dau lacrimile: Mircea Cărtărescu, Liiceanu, cutare 
ministru... Ce mai, barosani ai reveriei.... Când vezi 
atare spectacol, îţi creşte inima că tot românul nici nu 
mai pune pe pâine margarină cu untură de balenă, ci 
numai şi numai „cultură” din zecile de mii de cărţi.

*
În spatele acestui spectacol grandios se află pi-

tite, insinuant, vrem nu vrem, şi grave lipsuri, grave 
privaţiuni.

Chiar dacă, în fiecare an, câteva cărţi-vede-
tă, se vând copios, multe, foarte multe cărţi – unele 
foarte bune, de reală valoare – rămân în rafturi, să le 
roadă şoarecii şi să le cace muştele. Încât, de la an la 
an, sunt tot mai numeroase standurile din târguri, cu 
lăzi pline de cărţi, ce se vând pe câte doi, trei lei, ca 
gunoaiele, ca hârtia igienică. „Beciurile” editurilor 
plesnesc de cărţi nevândute.

La fel, stau lucrurile şi în librării. La târgul 
Gaudeamus din toamna lui 2013 am cumpărat o car-
te excepţională, doar cu cinci lei: Giovanna Borra-
dori, Filosofie într-un timp al terorii, apărută la una 
dintre cele mai prestigioase edituri, Paralela 45. Şi 
cartea a apărut tocmai în 2005, ajungând, biata de ea, 
după opt ani, aproape un „ciuruc”.

Cum se explică atare faţă spectaculoasă, cu un 
dos amărât? De ce puzderia de cărţi nu se vinde, nu 
se cumpără, pe măsură?

Cred că sunt, nu una, ci câteva cauze. Cea mai 
la îndemână este să constatăm că adevăraţii iubitori 
de carte, de cultură, sunt cam săraci, n-au bani, iar 
cărţile sunt, în general, scumpe. Câte o „operă” – cică 
– sexy, care-i învaţă insistent pe tineri cum să şi-o 
tragă, să rămână întregi la minte şi la trup, costă cam 
treizeci, patruzeci de lei... Cam mult, pentru „învăţă-
turile” pe care le oferă drăcoşii autori. Datorită unor 
atare „învăţături”, patria mumă s-a umplut de fetiţe 
de câte doisprezece, treisprezece ani – de se crucesc 
şi medicii – care nasc plozi dolofani, sănătoşi, să de-
vină ei soldaţi foarte patrioţi, să lupte „pentru ţară”, 
în armatele N.A.T.O., pe la capătul lumii.

Spre a nu mă alege cu un potop de înjurături, 
în urma unei atari observaţii, fac precizarea clară că 
educaţia sexuală este necesară şi constituie un semn 
de emancipare civilizată, când ea începe cât mai de 
timpuriu. Din păcate, atare educaţie este viciată şi 
deviată, insinuant, de – cum să zic? – un soi de „ri-
dicare a poalelor în cap”... Fără perdea şi fără niciun 
strop de jenă... Astăzi, nu se mai zice, aproape deloc, 
„ce fată frumoasă, ce băiat frumos”, ci „ce fată sexy, 
ce băiat sexy”... Iar cuvântul sexy, care a devenit 
„emblematic” în aproape toate limbile lumii, exerci-
tând presiuni – pe centrimetru pătrat – asupra fiinţării 
omului nu vine deloc, de la cuvântul înger, ci de la 
cu totul altceva... Sărmanul Platon: cât de mult s-a 
străduit, cu genialitatea sa, în mai multe Dialoguri, 
să demonstreze ce este frumosul... Dar se poate pune 
genialul Platon, cu drăcosul şi născătorul de copii, 
cuvânt englezoman, sexy?

O altă cauză – cred eu – care diminuiază, de la 
an la an, vânzarea cărţii, situaţie contrară abundenţei 
de volume, poate cea mai gravă, mai rea, o constitu-
ie uriaşa, stupefianta diversitate a titlurilor... Ei, cum 
Dumnezeu?... N-am nici o îndoială că atare observa-
ţie va fi percepută ca fiind „scandaloasă”. Deoarece, 
„diversitatea”, în orice domeniu, e percepută – în 
principiu – ca fiind o pozitivitate a emancipării.

Se uită însă mult prea des că diversitatea, spre 
a-şi menţine rangul, trebuie ca sinele ei să dovedeas-

că valoare, să aibă ideaţii spirituale înalte. Când intri 
în librăriile noastre de astăzi, dar mai ales în târguri-
le de carte, te întâmpină o diversitate de titluri, care 
te ameţeste... Fără margini – te gândeşti admirativ 
– sunt fantezia şi preocupările autorilor. Numai că 
dacă o iei, încet, cu de-amănuntul, printre standuri 
şi rafturi, începi să percepi că impresionanta gomo-
şenie a diversităţii titlurilor este – în nu puţine locuri 
– un împărat gol. De prea de toate, spre a se spune 
nimic. Iar vizitatorii – nu puţin şi dintre cei ce nu au 
un gust prea dezvoltat al lecturii – întorc spatele unei 
atare diversităţi.

De câţiva ani încoace au început să se înmul-
ţească editurile autohtone, în ale căror standuri nu gă-
seşti absolut niciun titlu de carte românească. Numai 
şi numai „diversitate” străineză, de te cruceşti câte 
nimicuri – zise „culturale” – există pe lumea asta. La 
ambele târguri Gaudeamus din 2013, am văzut vreo 
patru, cinci standuri ale unor edituri româneşti, unde 
nu se afla nici o carte românească, absolut niciuna. 
Numai diversităţi cu autori străini şi subiecte străine-
ze – „de felurite feluri”, cum zice Sadoveanu – până 
în pânzele albe. Nernumărate biografii şi memorii ale 
unor vedete, manele, prinţese, despre preşedinţi cu 
hachiţe, politicieni analfabeţi şi comisri, gangsteri, 
miliardari, predicatori moderni; despre drepturile şi 
virtuţile gay, spioni celebri; despre bolile şi hrana 
câinilor şi pisicilor, să nu li se aplece; despre amo-
ruri devastatoare, luptele cu tauri, despre papagalii 
vorbitori şi despre ejusdem farinae... „Eşti mărginit 
– mi se va spune – dacă nu pricepi că marea lume, 
de la polul nord la polul sud, a pătruns maiestuos şi 
în ţărişoara noastră, să ne mai lărgim şi noi orizon-
tul!”... Desigur, desigur... Directorul unei importante 
edituri şi prestigios intelectual, când i-am reproşat că 
a publicat cartea cuiva, care etala, la scenă deschisdă, 
fără perdea, „virtuţile” gay – cu nominalizări şi dese-
ne scabroase, pe care, cu niciun chip, nu le pot repro-
duce aici – mi-a răspuns senin, şi aproape indignat 
de îndrăsneala reproşului meu că „opera” cu pricina 
„s-a vândut ca pâinea caldă”... Concluzia, ce nu poa-
te fi ocolită: chiar pentru unii intelectuali autentici, 
metamorfozaţi în negustori, criteriul fundamental de 
raportare la destinul cărţii, nu-l mai reprezintă auten-
tica valoare spirituală, ci, exclusiv, cumulul pe post 
de marfă... Ne prefacem, sau nu, că vedem, cartea a 
început să se lepede de sine şi să devină un „emble-
matic” ejustem farinae al mărfii.

*
Aş mai face două observaţii. Târgurile naţio-

nale de carte nu reflectă nici pe departe totalitatea 
editurilor din ţară şi ca atare totalitatea cărţilor care 
se publică astăzi în România. Există foarte multe 
edituri mici, modeste, ba chiar unele mari – care pu-
blică titluri de valoare – dar, fiind sărace, nu-şi pot 
permite să participe la târguri. Şi cărţile tipărite de 
aceste edituri rămân exclusiv în oraşele şi orăşelele 
unde apar. Exact ca în burgurile medievale, înconju-
rate de ziduri, să nu pătrundă duşmanul.

Ultima chestiune, peste care nu putem trece cu 
ochii închişi. Marea majoritate a editurilor româneşti 
de astăzi, nu mai plătesc autorii... Niciun sfanţ... Cei 
care şi-au dedicat viaţa reveriilor cu „scârţa, scârţa 
pe hârtie”, o fac fiindcă aşa i-a lăsat Dumnezeu. Să-şi 
astâmpere reveria cu multă apă şi pâine goală... Când 
şi când şi cu câte o cafea şi o bere... În ce mă priveş-
te, nu le reproşez nimic editorilor. Şi ei sunt săraci, 
abia ducându-şi zilele.

Iar pe zisul „stat de drept”, doldora de strâm-
bătăţi, îl doare-n cot de cărţi. Lasă prădalnicii capita-
lişti să pună la pământ uriaşele păduri româneşti, să 
facă din ele sute de milioane de reclame stupide şi 
ilogice pe hârtie, să îndoape cu ele milioanele de cu-
tii poştale din blocurile în care locuim... Straşnic!...

Grigore SMEU

DESTINUL CĂRŢII
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Poezia lui Ticu Leontescu (Răstignită iubi-
rea,2004; Plâns transfigurat,2005; Iaşii în...haiku, 
2007; E toamnă în Eden,2008; Crucea – răscru-
ce,2010; Se poartă negru, 2012) se încadrează în 
domeniul, privit cu oarecare condescendenţă, al li-
ricii religioase şi suportă, în consecinţă, toate trata-
mentele de natură hermeneutică aplicate unui atare 
tip de creaţie. În genere, după acordarea calificati-
vului în cauză („poezie religioasă”), critica expe-
diază analiza, abordând şi investigând, destul de 
superficial, destul de nesigur, temele, stilul, imagi-
nea, configuraţia prozodică etc., aşa cum se proce-
dează mai totdeauna, dar fără a ţine seama de vreo 
diferenţă specifică. Finalul demersului aduce unele 
aprecieri axiologice şi câteva generalităţi ezitante 
asupra literaturii de asemenea factură. Astfel, cercul 
se închide. Şi insatisfacţia dăinuie, se propagă, se 
cronicizează. Ce-i de făcut? Pârjolul ateu a nimicit 
într-atât apetenţa pentru trăirea în duh? Cu puţine 
excepţii (cu atât mai meritorii: Ion Arieşanu, Olim-
pia Berca, Alexandru Ruja, Adrian Dinu Rachieru, 
Emilian Marcu, Constantin Buiciuc, Gheorghe Se-
cheşan etc.), comentariile sunt timide, inhibate, vă-
dind o explicabilă, până la un punct, nefamiliariza-
re cu subiectul. Poezia religioasă, mai exact poezia 
mistico-religioasă, creaţie a unor autori cu necesităţi 
spirituale conştientizate, poezie de al cărei statut şi 
de a cărei îndreptăţire teoretică, ideatică, am îndrăz-
nit a mă ocupa cu un timp în urmă (cf. eseul Poezia 
mistico religioasă.Structură şi interpretare,în Eugen 
Dorcescu, Poetica non-imanenţei, Editura Palim-
psest, Bucureşti, 2009), rămâne încă a fi cercetată şi 
aşezată la locul ce i se cuvine în panteonul literar. 
Înainte de orice, însă, trebuie eliminate o seamă de 
confuzii (precum aceea dintre poezia mistică, pe de 
o parte, şi cea religioasă, pe de alta) şi se impune a fi 
formulate o seamă de enunţuri axiomatice. De pildă: 
caracterul imuabil, previzibil, al arhitemei (permută-
rile sunt de căutat la palierul motivelor şi al tipurilor 
de lectură); perspectiva necondiţionat metafizică; su-
blimitatea sistemului de referinţe. Totul se face şi se 
rosteşte într-o lume în care Dumnezeu există. Totul 
se face şi se rosteşte cu conştiinţa, şi din conştiinţa, 
acestei existenţe:... Corupţia pătrunde pretutindeni: 
în adâncuri, ca o rădăcină, căreia nimic nu-i scapă. În 
sus, ca o liană şi nimic nu-i prea-nalt, pentru-a scăpa 
neescaladat de ea. Se-ntinde în lungul şi-n latul pla-
netei, sufocând totul, devorând totul, ca o volbură 
gigant...Sub ochii trişti ai Celui Prea Înalt.(Potopul 
corupţiei, din volumul Crucea – răscruce)

Concomitent, este absolut limpede că poezia 
mistico-religioasă pretinde, spre a fi înţeleasă corect, 
şi corect analizată, o pregătire specială (cunoaşterea 
Scripturii), pe lângă cea literară propriu-zisă. Şi tot 
atât de limpede este că, dacă doreşte să fie poezie (nu 
predică, nu excurs teologic), atunci trebuie, necon-
diţionat, să satisfacă cerinţele unei lecturi estetice. 

Nu putem stărui îndeajuns asupra acestui im-

perativ. Altfel, mesajul poate fi onorabil ca idee şi 
pledoarie, dar, artisticeşte, a eşuat, întrucât nu re-
curge, spre a comunica, la mijloacele, la mecanis-
mele, la convenţiile subsumabile poeticităţii. Po-
trivit dihotomiei pe care am propus-o în amintitul 
eseu, „poezia religioasă (religio, –onis, credinţa în 
forţe supranaturale şi adorarea lor) este legată de o 
formă determinată a unei religii (ca instituţie) şi-i 
exprimă acesteia simbolurile, ritualurile, manifestă-
rile exterioare. Poezia religioasă este trăirea medi-
ată de rituala misterului” (op. cit ., p.57). Pe de altă 
parte,„poezia mistică (mysticus ‛ascuns’,‛tainic´) 
exprimă substanţa relaţiei intime dintre spiritul in-
dividual şi Spiritul universal, dintre făptura umană 
şi Creatorul ei. Poezia mistică este trăirea directă a 
misterului” (Ibidem). Dacă citim cu atenţie şi, even-
tual, repetat scrierile lui Ticu Leontescu, şi le apli-
căm la această grilă, vom fi nevoiţi să admitem că 
discursul său liric nu aparţine, pe deplin, nici poeziei 
religioase (nu există referiri la ritual), nici, pe de-a-
ntregul, celei mistice (nu există, manifest, freamătul, 
fiorul misterului).

Aceasta este o primă observaţie vizând per-
sonalitatea poetului şi a scrierilor sale, anume: pos-
tura consacrată, uneori rigidă, canonică, hieratică, a 
glăsuitorului, a celui ce invocă Divinitatea, pare a fi 
fost abandonată sau, oricum, mult atenuată. Şi to-
tuşi comunicarea nemijlocită cu sacrul este intensă, 
este prezentă pretutindeni şi în orice clipă. Atâta doar 
că avem a face cu o comunicare neceremonioasă, ne-
protocolară, cu o comunicare eliberată de, uneori, 
ostentativul cutremur al fiinţei, o comunicare simplă, 
lipsită de retorică, smerită, umilă, plină de încredin-
ţare, aidoma celei trăite de un copil ce vorbeşte în-
truna şi despre toate cu Tatăl. După dreptarul, parcă, 
al Psalmului 130: „1. Doamne, nu s-a mândrit inima 
mea,/nici nu s-au înălţat ochii mei,/ nici n-am umblat 
după lucruri mari,/ nici după lucruri mai presus de 
mine,/ 2. Dimpotrivă, mi-am smerit/ şi mi-am domo-
lit sufletul meu, ca un/ prunc înţărcat de mama lui, ca 
răsplată/ a sufletului meu...”. Iată o mostră, recoltată, 
nici mai mult, nici mai puţin, decât din agitatul tra-
fic urban (şi atinsă de un abia perceptibil balans 
metaforic)  : „Doamne-ncotro s-alerg? Duhovniceş-
te-s încă prunc, încă-un imberb. Trafic intens. Efort 
imens. Goană cu sens şi fără sens. Alerg şi eu. Alerg 
din greu, pe... contra-sens. Alergi şi Tu? Tu, încotro? 
Încotro, eu? Vreau un răspuns. Alo? (Pe contra-sens, 
din volumul E toamnă în Eden)

  Nu avem a face cu splendori ritualice, nu 
avem a face cu măreţiile impenetrabile ale tainei. 
Nimic grandios, nimic grandilocvent. Numai susu-
rul timid al monologului/ dialogului, întemeiat în 
proximitatea tăcerii lăuntrice (cf. Discursul tăcerii, 
din volumul Se poartă negru). 

Autorul nu este atras de forme, ci vizează sub-
stanţa. Precum în această artă poetică sui-generis 
(şi decizie existenţială sui-generis): Un poet priveş-
te... Crucea. Şi, privind-O, cruce-şi face! N-are sta-
re, n-are pace. Se-ntinde, întreg, pe Ea. Şi începe-a 
exista. (Un poet , din volumul Se poartă negru.)

 Dumnezeul lui Ticu Leontescu, Dumnezeu al 
Vechiului Testament şi al Noului Testament, revelat 
şi în trupat în Iisus Hristos (rămânând,desigur, şi Elo-
him, şi Yahvé, şi El Elyon „Dum-nezeul Cel Prea 
Înalt”, şi Adonai „Stăpânul”, şi El Şadai „Dumnezeul 
Atotputernic”, şi El Olam „Dumnezeul Cel Veşnic”, 
şi Iehova Savaot „Domnul Oştirilor”), poate fi apro-
piat de acel Iehova-Şama, „Domnul este prezent”, din 
Cartea lui Ezechiel 48, 35.  Iar dragostea Lui pentru 
făptură (nemărginita dragoste hristică) pare a fi totuna 
cu cea desemnată de Osea  (11, 7-8)  prin heşed , iubi-

Poezia lui Ticu Leontescu
re compasivă şi dezinteresată.Remarcăm şi reţinem, 
în relaţie cu poezia despre care vorbim acum, aceas-
tă kenoză, acest pogorământ, remarcăm dimensiu-
nea divino-umană a sacralităţii, desăvârşita „cum-
secădenie”, desăvârşita colocvialitate, în tăcere, a 
teri-bilului Yahvé, prezenţa Sa în toate locurile şi în 
toate fragmentele de timp prin care trece, în scurta-i 
şi incomprehensibila-i viaţă, muritorul. 

Pornind de la datele înşirate mai sus, vom 
conchide că religiozitatea şi misticismul lui Ticu 
Leontescu şi ale poemelor sale sunt definite foarte 
exact de ceea ce se înţelege prin minimalism. Totul 
este dimensionat la scară umană, fără, trebuie sub-
liniat, ca vreuna din entităţile aflate în permanent 
dialog să-şi atenueze, necum să-şi piardă, natura, 
statutul, identitatea. Iată, aşadar, o a doua consta-
tare, cu posibile implicaţii teoretice, legate de aban-
donarea formalismului, de modernitatea, eventu-
al postmodernitatea, unui asemenea discurs şi de 
originalitatea lui tipologică. O atare poezie poa-
te fi descrisă şi potrivit diferitelor niveluri de lec-
tură, pe care le face posibile, le susţine constant şi 
le îndreptăţeşte. Astfel, procedând sistematic, vom 
descoperi că ea oferă, ca punct de plecare, într-o 
hermeneutică atentă Lectura biblică (antroponime, 
toponime, citate, lecţiuni, aluzii): Adam, Lot, Moi-
se, Gavril, Fecioara, Iosif, Cer, Cădere, Eden, Sinai, 
Bethleem, Marea Moartă, Şarpele de-aramă, Tabor, 
Duh, Răstignire, Miel, Cruce etc. etc. Reproducem 
un text foarte concentrat, ce evocă – şi interpretea-
ză – evenimentul unic al Răstignirii: S-o-mbrăţişeze, 
s-o adune, cu ea în Cer, apoi, să suie – întinse braţe-
le-I spre lume. Lumea? Le-a bătut în cuie. (Iisus pe 
Cruce, din volumul Crucea – răscruce).

Identificăm, apoi, în succesiunea celei dintâi, 
o lectură social-istorică (clar exprimată în ciclul In-
vazia bălăriilor, din volumul Plâns transfigurat, sau 
în secţiunea Jungla urbană, din volumul Se poartă 
negru), una existenţială (passim; cf. dialectica râs – 
plâns în psihismul individual şi colectiv; sau con-
fruntarea infinit – finit, vezi Galactic şi terestru, din 
volumul

Se poartă negru etc.), o lectură spiritual-meta-
fizică (passim; cf. tema transfigurării; de ase-menea, 
forţarea înţelegerii a ceea ce nu poate fi recuperat raţi-
onal. A se vedea, între altele, Să Te neg?, din volumul 
E toamnă în Eden etc.). La fel: Ca Tine nu-i nimeni. 
Ca Nimeni – toţi. Ca Tine, toţi am vrea. Ca Nimeni 
– nimeni. (Ca Tine, din volumul Se poartă negru)

În fine – şi cu osebire – toate aceste posibi-
le, şi necesare, abordări este obligatoriu să se adune 
şi să se împlinească sub veghea, substreaşina lecturii 
estetice, singura care validează un poem sau o carte. 
Mă bucur să afirm că vom găsi în plachetele lui Ticu 
Leontescu asemenea iluminări. 

Mă opresc la una dintre ele, la o dramă clă-
dită pe aceeaşi estetică minimalistă, proprie autoru-
lui, dramă convingătoare prin sine, dincolo de orice 
elan religios, dincolo de orice misticism, dincolo 
de orice teorie. Şi, tocmai de aceea, implicându-le 
pe toate: Azi-noapte-n vis, pe când dormeam, la Rai 
în poartă mă făceam. Şi poarta larg mi s-a deschis 
şi am intrat în Paradis. Treimea Sfântă mi-a zâmbit 
şi ca pe-al casei m-a primit.Uimit, n-am scos nici 
un cuvânt. Ştia că vin de pe pământ. Şi oboseala 
mi-a luat. Era o noapte de Sabat. Mi-a dat în schimb 
un zâmbet sfânt, să-l iau cu mine pe pământ. Când 
m-am trezit, printre ai mei, zâmbeam, umpluţi de 
Cer, toţi trei. (Zâmbetul sfânt, din volumul Crucea 
– răscruce)

Eugen DORCESCU
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Pe insula Malta
Pe insula Malta,
noapte cu lună plină.
Luna – precum o regină, 
plină de dor – în violet, 
nocturn decor.

Ca două năluci,
trecutul şi prezentul hoinăresc, 
prin vechea cetate,
evocând împreună:
naufragiul sfântului Pavel,
cavalerii de la Malta,
crucea malteză…
Cult şi cultură,
fort şi contrafort.
Maltezii în tihnă visează...
Doar marea e trează.
Fierbe,
 hârjonindu-se cu vântul,
duelându-se cu ţărmul.
Când simfonie, 
când agonie – sinistră 
şi tandră-n perpetuă 
insomnie.

Rolul lui Iosif 
Doamne,
aş vrea să punem în scenă,
în lumea de azi,
istoria dramatică a lui Iosif,
cel vândut de fraţii săi.
Evident,Tu să ți regizorul.
Eu – unul din actori.
Aş prefera, mărturisesc ,
rolul lui… Iosif!
Ce zici?

Hohotul Cerului
Păşesc pios în Templu
cu jalea lumii
hohotind în mine.

Mă prăbuşesc sub ea, 
precum pe Via Dolorosa,
Hristos sub curcea Sa.
Ce neagră vinere era!

Mă ridic şi plec,
luând apoi în mine
Templul şi hohotul lui.

Gata să dărui oricui
din hohotul Cerului...
 

Mâinile mamei
1

Mâinile mamei?
Cele mai frumoase mâini.
Mâini tandre.
Cele mai tandre mâini.
Mâini calde.
Cele mai calde mâini.
Mâini trudite.
Ca două rumenite pâini.
Mâinile mamei mângâie,
vindecă cele mai nevindecate răni, 
pe care nimeni nu le poatenici diagnostica, 
nici alina

2
Mâinile ei,
căuşul palmelor,
crucea încrucişării lor la piept,
îngemănarea lor în rugă – 
aprind în suflet de copil 
rugul iubirii,
altarul Golgotei vieţii.

Mâinile mamei 
nu obosesc niciodată.
Ele deschid Cerul.
Mâinile ei – 
cele mai odihnitoare mâini.
Cele mai sigure mâini: 
pernă şi pavăză.

Mâinile mamei?
Încă le simt,
chiar dacă… nu mai sunt.

 

Ca pasărea Phoenix
Vreau să vă vorbesc
despre dragoste,
semenii mei.
Despre licărul stelelor seara.
Despre mirajul lunii pline!
Despre puritatea stropilor
de rouă dimineaţa.
Despre zâmbetul candid al copilului,
contopit cu lacrima caldă a mamei.
Despre făt-frumos-ul soare
şi despre cortul lui, 
pe pajiştea albastră de cer.
Despre slava unui
 Împărat,
înviat din propria-I jertfă,
ca pasărea Phoenix!
Ascultaţi-mă…

 

Drum de care
Mă visez cosmonaut.
Îmbarcat în racheta gândului,
cu viteza lui zvâcnind,
străbat cât ai clipi galaxia,
aterizând în plină noapte pe Calea Lactee,
ca pe-o uriaşă pistă
de cosmodrom…
Mă urc apoi în Carul Mare,
înhămându-mi la el
gândul-pegas
şi-o iau: când la trap,
când la galop, 
când la pas pe Calea Lactee…
Ca pe un drum de ţară
în copilărie,
într-o noapte seninăde vară.

Oglinda
Oglinda mea,
ca într-o joacă,
mă-mbie la dialog.
Mă provoacă.
Mă pune faţă-n faţă
cu mine însumi.
Fără mască, gol-goluţ!
Mă plac sau nu mă plac,
are dreptate, tac.
Abia mă recunosc!
Dar, cum să cred că ăsta-s eu?
Cum să m-accept?
Altfel mă ştiu ceilalţi.
Mă ştiu în travesti.
Îmi place să m-ascund.
De m-ar vedea cum sunt,
n-ar şti că-s eu.
Le-aş  un anonim.
Băiatule, mă ceartă ea.
Nu mai fi laş.
De ce tot umbli travestit?
Arată-te cum eşti
şi nu cum pari.
Altfel,
ori eu mă sparg,ori tu… dispari.

Ticu LEONTESCU
Timișoara

Saturnalii

Ard catapetesme în amieze,
Se mai coc iluzii sub umbrare,
Evadǎm din calmele asceze
Sǎ ne pregǎtim de sǎrbǎtoare.

Înǎlṭǎm litanii spre înalturi,
Ne-nfruptǎm din ape de luminǎ
Sǎ dansǎm ca-n anticele rituri
Celebrȃnd pǎcatu’ curs în tinǎ.

Cȃnd, tȃrziu, ospeṭe stau sǎ-nceapǎ,
Într-un dans sǎlbatic de bacante,
Focuri pe pǎmȃnt, în cer, pe apǎ,
Se aprind în albe hierofante.

Înecaṭi în rȃuri reci de vin,
Istoviṭi tanatic de orgie,
Zǎcem beṭi ca-ntr-un profan amin
De delir, pǎcat şi poezie.

Iar tȃrziu, în ceas etern, vecia
Ne ridicǎ-n umbre, îngeri stranii,
Sǎ ne ierte parcǎ erezia
Ce o sǎvȃrşirǎm noi golanii...

Înfiorare

În tăcerea albă curge-un glas în sânge,
Ancestrale treceri între om şi lup;
Când e lună plină, haita-n cerc se strânge
Dansând colţii-n aer pânǎ când se rup

Pânzele tăcerii de pe-ntinderi arse
De Apocalipsa ce în vis începe;
Sus, la cetăţuie, triburile parşe
Urlă fantomatic, călărind otrepe.

A-nceput mareea, în fiinţe cântă
Dor de ducă orfic, ucigaş şi sumbru,
Iar fecioare goale delirând descântă
Mugurii de sfȃrcuri peste corn de zimbru.

Vraja serii urcă izbucniri de sevă
Înspre vechi nelinişti care cheamă-n rut,
Sburători sar ziduri cu parfum de Evă
Ce aşteaptă clipa cu un nod în gât.

Peste ape, reci, şerpi dansează-n smârcuri
Şuierând la lună peste dinţi, lucid;
Pruncii printre vise cheamă lapte-n sfârcuri,
Iară cucuvele stau clipind pe zid...

Când cetatea doarme, circulă miasme,
Duhuri rătacite merg pe-acoperişe;
Peste neguri orbii îmblânzesc fantasme
Şi-n fiinţe, tainic, răul se furişe.

Rememorări

Tot universul s-a ascuns sub cranii,
În umbre dezlipite de pe trup,
Şoptesc în aer incantaṭii stranii
Nehotǎrȃri ce ivǎrele rup.

Pridvoare albe-n licǎriri de lunǎ,
Strǎfulgerate-n aiurǎri carnale,
Mireasma nopṭii-n delirǎri adunǎ
Orgia prǎbuşirilor solare.

Ca doi fotoni în fuziune, iatǎ,
Visezi reîntȃlniri seismice,
În noaptea ce scȃnceşte destrǎmatǎ
Stele din ceruri false vor sǎ pice.

Rememorǎri din clipele auguste
Poartǎ-n priviri soldaṭi de cearǎ
Vȃnturi nebune rǎtǎcite-n puste
Sigilii rup cu patimǎ barbarǎ

Încremeniri de lut, apus solemn
Obrazul ṭi-e-mpietrit şi pǎmȃntiu
Dorm peste turle sfinṭii reci de lemn
Mȃini nevǎzute peste ceruri scriu

Poeme triste fetelor uitate
În sate-n care niciun cȃine latrǎ,
Iar mamele adorm îngenunchiate
Cu frunṭile albite peste vatrǎ.

Alensis De Nobilis
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Cam impropriu numită, recenta lucrare a dlui 
Ovidiu Pecican, Câteva secrete ale romancierului Lu-
cian Blaga (Ed. Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2014, 
172 p.), adună materiale publicate după apariția ro-
manului Luntrea lui Caron (1990), pe tema «Blaga 
romancierul» (pp. 109-120). Urmărind cu interes de-
osebit această „proză masivă” a unui autor pe care 
îl găsește „deplin stăpân pe mijloacele sale, pentru 
întâmpinarea căreia nu ne-am dovedit pregătiți”, cri-
ticul refuză sugestria antichizantă „a unui tranzit spre 
Hades” a titlului, socotind-o, ca și alți comentatori, 
„nepotrivită”. Pentru că „nu în acest cifru codifică 
Blaga lumea” și nici prin filtrul vreunui „rafinament 
clasicizant”, deși, trebuie s-o observăm ab initio, nu 
lipsesc ecourile unei clasicități asumate ca armonii și 
ritmuri poetice („cadența clasică” a frazei, „ritmul so-
lemn” al evocării, „latura aluzivă a narațiunii” etc.). 
Poetul se revendicase, dimpotrivă, de la o spiritualita-
te în care fondul traco-slav, nelatin deci, se manifestă, 
periodic, prin „revolte” și „răbufniri”...

Tipărit pentru prima dată în 1990, cu unele 
omisiuni (cele două pagini pe care Cornelia, soția po-
etului, nu le agrease dintr-un fair-play față de o prie-
tenă de familie, ea est: Malva Mogor) și inadvertențe 
de numerotare a capitolelor, romanul, ajuns acum la 
ediția a patra, a trebuit să respecte integralitatea tex-
tului-manuscris. Lipsește, de asemenea, o ediție criti-
că a romanului, care ar putea pune în evidență reveni-
rile, completările, rescrierile succesive, caracterul de 
laboriozitate artistică al textului.

Așa după cum s-a observat deja, criticul afirmă, 
în termeni destul de clari, preeminența scrierii blagie-
ne în contextul istoriei noastre literare postbelice, mai 
bine zis, caracterul de „manifest” (un fel de samizdat) 
al intelighentiei românești, act conștient de „opoziție 
artistică la rigorile dogmatismului triumfalist și ofen-
siv”. În epoca în care reforma societății românești 
urma „scriptura stalinistă”, cum scrie Blaga, liber-
tatea de creație, suprimată, însemna rezistență la 
opresiunea manifestă în toate planurile, într-un mod 
tacit, personal, un fel de retragere în cochilia sinelui 
„din istoria” tropăitoare a regimului instalat, străin 
realităților și aspirațiilor românești. Este, în linii mari, 
vorba de o temă mai veche, pe care și Rebreanu o 
abordase (dar în contextul proliferării fascismului, în 
romanul „Gorila”): destinul creatorului în relația cu o 
istorie galopantă mistificatoare în numele ideologiei 
totalitare bolșevice, care mutila suflete și conștiințe, 
călcând triumfalist în picioare tradiții și valori.

Specificul memorialistic al operei îl determină 
pe critic să ia apărarea romancierului, căruia i se 
imputa, de către Nicolae Manolescu, bunăoară 
(1991), că, în registrul romanesc, nu „împrejurări” 

și „personaje iostorice” bine marcate dau scrierii 
valoare, ci acele „fapte și oameni”, banale prin natura 
lor, care prind viață și capătă semnificații sub pana 
creatorului. Romanul nu „repetă” istorii, ci creează 
„istorii” personale, de aici „incompatibilitatea” 
dintre memnorialist și romancier... La Blaga, însă, 
memorialistica de acest tip este una – desigur, în 
planul creației, - „fidelă” momentului istoric, chiar 
dacă autorul și-a „codificat”, oarecum destul de 
transparent, scrierea. „Cheile de lectură” (lectură „à 
la clef” – Gh. Pavelescu, 1999?),, despre care au vor-
bit mai mulți interpreți (Ov. Drimba, Gh. Pavelescu, 
Valer Popa, Mircea Popa, Mircea Tomuș ș.a.), ne-au 
relevat o lume recognoscibilă, care, dincolo de orice 
transfigurare artistică, trimite la registrul biografic și 
la cel social.

Dincolo de tulburătoarea mărturisire de 
conștiință, romanul implică o perspectivă ambivalen-
tă narator – protagonist, care face ca planurile social-
politic (ce antrenează personaje ca Axente Creangă, 
Leonte Pătrașcu, Ana Rareș, Simion Bardă, soții Ol-
teanu ș.a.) și cel biografic-sentimental să interfereze, 
sub semnul aceleași imperioase nevoi de interogare 
a istoriei și destinului personal. Fațete ale unuia și 
aceluiași protagonist (memorialist), Axente și Leon-
te rămân încrezători  rostului lor „ziditor”, dincolo 
de circumstanțialitățile unei istorii care și-a ieșit din 
matcă, amenințînd însăși fibra și esența morală a 
neamului. „Marea Minciună începea să-și desfășoare 
ilara frazeologie cu ajutorul căreia se pregătea, sub 
forma «eliberării», reducerea unui popor la cea 
mai cruntă și mai tragică robie.”, după cum aprecia 
Axente Creangă. Atmosfera irespirabilă a noului stat 
polițienesc, care marchează profund destinele perso-
najelor, pe fondul căreia se consumă și propria dramă 
a memorialistului, întunecă zarea acestei ample con-
fesiuni și instituie o epocă de alienare valorică ce se 
anunță pentru multă vreme (o epocă în care „anoni-
mizarea” înseamnă expunerea la vulnerabilități între 
care spectrul privării sale de libertate  plutește tot mai 
amenințător în orizonturile sufletești). Istoria „lucra 
cu duba neagră”, destul de spornic și în numele unei 
ideologii abuzive, de import („scriptura stalinistă” / 
„noua profeție” – cum o numea însuși memorialistul 
în paginile de radiografiere a acesteia).

De aici indignarea și îndurerarea, ironia sar-
castică, sentimentul de „retragere” în sine, autorul 
regăsindu-se în câmpul naturii cu ecouri ancestrale 
mitologice (de adâncimi slavo-trace sau de renașteri 
autohtone sub lumini bizantine), oaze de siguranță și 
alternative la „teroarea” istoriei.

În acest sens, căutarea prietenilor, frecventele 
evadări în natură, excursia la „Olimpul dacic” din 
Munții Orăștiei, fascinul erotic, cufundarea în lectu-
ră și meditații – toate acestea sunt menite a asigura 
omului hăituit spații și intervale provizorii de regă-
sire, de liniștire, de adăpostire, într-un illo tempore 
securizant și pacificator.

Avem, aici, desigur, mai vechea temă pe care 
filosoful o exprimase, înțelegând prin „boicotul isto-
riei” tocmai această retragere, periodică, a poporului, 
din calea vitregiilor, neliniștilor și pericolelor de tot 
felul.

Interesante sunt observațiile criticului Ovidiu 
Pecican privind materia evenimențială a romanului, 
cronologia acestora și felul în care ele structurează 
narațiunea. Evident, romanul s-ar încadra în tipologia 
„ionicului” teoretizat de N. Manolescu, iar la nivel 
evenimențial naratorul merge, în linii mari, pe ideea 
de cronologie în dezvoltarea ei de-a lungul a șase ani. 
Între data bombardării Sibiului (15 aprilie 1944) și 
septembrie 1950 (ultima dată menționată în text de 
Blaga este 12 septembrie 1950) se întinde o epocă 
de mari răsturnări social-istorice, dar în roman sunt 

evocate și întâmplări ce excedează data incipitului 
narativ (a se vedea episodul lusitan, petrecut în 
perioada martie1938- martie1939 și nu 1940), dar și 
momentul refugiului impus de Diktatul de la Viena, 
din 30 august 1940, eveniment care-l găsește pe poet 
stabilit la reședința sa de vară din preajma Bistriței 
năsăudene, unde gânditorul regăsea „adevăratul meu 
spațiu mioritic”. Primirea vestei, pregătirile de pă-
răsire în grabă a reședinței de vară de la Bistrița și 
îndreptarea unor transporturi către Turda etc. poate 
alcătui un nucleu narativ de mare emotivitate, ca și 
alte asemenea coagulări episodice din cadrul acestei 
îndurerate memorialistici.

Astfel de inserturi nu sunt, însă, în măsură să 
impună romanului o manieră proustiană, bazată pe 
memoria involuntară, tocmai pentru că memorialis-
tul nu abandonează firul apei epice, de dragul de a 
se pierde în hățișuri narative. Astfel de „inginerii” 
textuale (care țin de ideea de postmodernitate și me-
taroman) nu-l ispită pe romancierul concentrat atât 
asupra lumii și timpului despre care scrie cât și asupra 
propriului destin creator, care-și culege „polenul” din 
experiențele vieții („trăire” și „meditație”).

Considerând romanul postum al lui Blaga 
drept o „capodoperă”, criticul vede în „Luntrea lui 
Caron” drept o „replică solară” la Faust-ul lui Go-
ethe, apropiindu-l totodată de capodopera lui Mihail 
Bulgakov, Maestrul și Margareta, dat la iveală în 
epoca liberalizării hrușcioviste (aici ficționalizarea 
este plină de aluzii esopice la realitatea sovietică, o 
societate în care prezența lui Woland părea firească, 
cu sfârșitul ei apocaliptic cu tot!).

Dorința mai veche a poetului, mărturisită de 
fapt, cu buni ani în urmă, era aceea de a scrie, către 
vârsta de 50 de ani, și un roman. Romanul venea să 
împlinească un crez artistic legat de teatrul său, căci 
în 1935, într-o convorbire cu Octav Șuluțiu, Blaga re-
zerva acestei dorite construcții epice o parte relevantă 
a experienței sale de viață, intenționând a-l scrie „tot 
în formula teatrului meu, a acelui realism mitic care 
îmi este, cred, organic.”

Judecând în contextul cultural în care au fost 
scrise textele sale memorialistice, adică în epoca tri-
umfătoare a proletcultismului și realismului socia-
list, Hronicul și cântecul vârstelor (tipărit postum, în 
1956) și Luntrea lui Caron (primele pagini văzând lu-
mina tiparului în 1980) constituiau „replici” de mare 
forță evocatoare, cu puternice inserții de realism mi-
tic, la realitatea momentului literar, chiar dacă un ro-
man ca „Moromeții” (I, 1955) își făcea loc cu mare 
recunoaștere... Blaga, însă, va merge pe altă cale a 
prozei, structura lui intelectuală și psiho-spirituală 
regăsindu-se în formula aceasta în care s-a fixat ca o 
efigie, în epoca cea mai dificilă și dramatică a vieții.

Scris, într-o primă versiune, în perioada 1951-
53, apoi reluat între 1956 și 1958, romanul pare un 
exercițiu de respirație al creatorului care se dedicase 
traducerii lui Faust (1950-1954) și compunerii altor 
lucrări.

Deși „acțiunea” scrierii sale epice venea până în 
septembrie 1950, scriitorul ar fi dorit, desigur, să intro-
ducă și alte elemente importante din biografia sa (bu-
năoară, atacul banditesc al lui Beniuc din romanul „Pe 
muchie de cuțit”, dar mai întâi în „Gazeta literară”).

Roman memorialistic, de factură „ionică” 
și oarecare eterogenitate corintică (N. Manolescu), 
Luntrea lui Caron utilizează, cu bune rezultate, și 
resursele ficționalizării, împingând narațiunea uneori 
fie pe tărâm speculativ fie în cadrele unui autentic re-
alism mitic. 

Compoziția narativă, în planuri „glisante”, 
interferența problematicii sociale și erotice cu „min-
ciunile lui Dumnezeu” atribuite lui Leonte Pătrașcu, 

Ovidiu PECICAN:

„Câteva secrete ale romancierului Lucian Blaga”

pag. 39
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sunt de natură să înglobeze „genuri diverse” și „ca 
un ofidian enorm, ca o Anacondă a epicului”, să ia 
diferite forme și să „înghită” o masă enormă de pei-
saje, forme și întâmplări. De unde impresia că Blaga 
manifestă aici „un instinct excelent de mare prozator” 
în genul lui Sabato sau Thomas Mann (N. Breban).

În privința titlului original, Robie pământeas-
că, robie cerească, este clară sugestia dihotomică a 
scrierii, în spiritul acelorași structurări ale antinomi-
ilor imaginare, de regăsit în întreaga sa operă și pe 
care noi înșine le-am analizat în lucrarea Lucian Bla-
ga. Dinamica antinomiilor imaginare (ed. I, 2004; 
ed. II, 2013).

De observat cum aceste planuri, ce exprimă 
deopotrivă „mucenicie” existențială dar și „ideali-
tate” înrobitoare (în planul creației și eroticului), se 
presupun cu necesitate, se întretaite, se interferea-
ză, se concurează, rămânând totuși într-o 
reciprocă determinare. Una e „robia” în plan 
existențial și istoric, alta este cea în planul 
transcendenței spirituale, repere bipolare ale 
structurării compoziționale, al cărei sens nu 
poate fi decât al eliberării ideatice.

Nu credem că romanul ar îndeplini 
exigențele unei „autentice epopei” doar poa-
te în măsura în care ar oglindi o „răscruce” 
de lume, nici că scrierea lui Blaga ar constitui 
„un răspuns românesc la Faust” (în scrierea 
blagiană, protagonistul nu face „pactul” cu 
diavolul, asumându-și drama propriei vieți, 
calea martiriului…). Nici poetul «de lamură» 
Axente Creangă, nici socraticul apollonian 
Leonte Pătrașcu (cu toată disertația livrescă 
asupra onomasticii) nu pot fi eroi de epopee, 
de vreme ce ei trăiesc sub spectrul stigmatului, fațete 
complementare ale protagonistului narator care nu 
face istorie, ci fuge de ea, se apără, cu metode și mij-
loace specifice condiției sale intelectuale și artistice.

Nicăieri nu găsim, măcar sugerată, ideea de 
„replică” a scrierii blagiene la Faust-ul lui Goethe. 
Traducătorul a trăit o adevărată «robie» în munca 
la „Faust”, desigur cu satisfacții de incontestabilă 
elevație (există, în acest sens, suficiente mărturii). 
Într-o carte a noastră, Blaga – Goethe, afinități electi-
ve (2012) am detaliat împrejurările ce l-au determinat 
să se angajeze la tălmăcirea capodoperei goetheene, 
stăruința de-a dreptul pilduitoare asupra modelării ar-
tistice a traducerii, în general, prețuirea și fascinația 
pe care poetul le avea față de olimpianul din Weimar, 
în opera căruia  erau de regăsit epoci și personaje 
de mare complexitate, inclusiv imaginea eponimă a 
gânditorului hotărât a-și jertfi însuși sufletul pentru 
cunoaștere.

Există, desigur, un „fundal filosofic” al ro-
manului, perceptibil în toate momentele de cumpă-
nă, prin acea „retragere din istorie” despre care deja 
aminteam mai sus. Comentând registrul confesiv-re-
alist al romanului, criticul reține „ateismul sacralizat” 
asupra căruia romancierul lansează teribile profeții, 
radiografiind exact fundamentele «materialismului 
dialectic și istoric» ce reduceau pe om la nevoia in-
stinctelor primare.

Din galeria de personaje, criticul constată că 
atât „marile siluete istorice” (Carol al II-lea, Nicolae 
Iorga, dr. Petru Groza, Marga Mureșan/ Veturia Goga, 
Ion Antonescu ș.a.), cât și „micile siluete” (pictorul 
Vlahu, Alina Stere, profesorul Daicu, Simion Bardă/ 
Zevedei Barbu ș.a.) au tangență cu autorul-narator-
memorialist, destinul acestuia fiind marcat oarecum 
de întâlnirea cu acestea.

Un loc important, de-a dreptul impresionant 
în economia tematicii erotice, îl ocupă Muzele, între 
care Ana Rareș rămâne prototipul iubirii ideale. Por-
tret complex, sinteză de însușiri și calități, Ana Rareș 
amintește, deopotrivă, de studenta Coca Rădulescu, 
meteorică apariție în viața poetului (cu importante 
consecințe în planul creației), dar mai ales de docto-
rul stomatolog Elena Daniello (dr. Ileana Salva), care 
i-a fost alături în ultimul deceniu de viață, muza ce a 

supraviețuit poetului nu mai puțin de cinci decenii, 
dar și tuturor celorlalte «rivale»… 

Schiță a unei problematici de mai larg interes 
biobibliografic, secveța Muzele merita, considerăm, 
un comentariu mai aplicat. Noi înșine, în lucrarea Lu-
cian Blaga - Solstițiul sânzienelor (2010) am dedicat 
capitole separate acestora, cu reproduceri de docu-
mente și fotografii. Deși suntem amintiți dintr-o sursă 
secundară, autorul, neavând la dispoziție cartea noas-
tră, citează dintr-o cronică literară apărută în „Româ-
nia literară” sub semnătura criticului Gheorghe Gri-
gurcu. Schița privind muzele este nu numai sumară, 
dar și disproporționată. Dacă Elenei Daniello îi sunt 
dedicate câteva pagini, Domnița Gherghinescu-Vania 
este expediată în cinci rânduri, la fel Coca Rădules-
cu. În trecere fie zis, atât numele romancierului en-
glez Charles Langbridge Morgan (1894-1958), cât și 

romanul în care tandemul Blaga-Coca se regăseau, 
Sparkenbroke (1936), sunt greșit transcrise.

Spunem toate acestea având în vedere că în 
romanul său Lucian Blaga face referințe foarte in-
teresante la toate aceste femei din viața sa, dar, așa 
după cum ne mărturisise Dorli Blaga, portretele de 
acum sunt schițate după cum i-ar fi cerul muza clu-
jeană, cu unele resentimente și idiosincrazii, căreia 
poetul i-a încredințat, spre păstrare, o dactilogramă a 
romanului. Cine urmărește în biografia poetului, pe 
documente, relația cu Domnița, Coca Rădulescu ori 
Eugenia Mureșanu va trăi sentimente de contrarieta-
te lecturând pasajele și filele din roman. Cum poate 
sta alături micul roman epistolar Blaga-Domnița, în-
tins pe câțiva ani buni, de pagina din roman în care 
aceeași „prietenă a poeziei” de la Brașov este califica-
tă drept «hetairă»! (vezi epistolarul „Domnița nebă-
nuitelor trepte”, 1995). Sau ampla fabulație în cheia 
realismului magic despre Octavia Olteanu și preotul 
brodnic de la Partoși… Despre Coca Rădulescu, deja 
decedată (1946) când Blaga își scria romanul, puține 
rânduri, confirmând zicala „de mortuis nisi bene”! Și 
toate aceste „încondeieri” și deziceri de fostele iubiri 
tocmai pentru ca Elena să se vadă ridicată deasupra 
lor, un sentiment de vanitate feminină caracteristic 
„muzelor” care se văd concurate! În versiunea sen-
timentală de acum a poetului-romancier, Elena Da-
niello le „surclasa” pe toate celelalte, devenite deja 
«amintiri» (așa ne putem explica și refuzul/ reținerea 
poetului de a răspunde soților Gherghinescu-Vania 
din Brașov, la repetatele lor apeluri către fostul prie-
ten de familie stabilit la Cluj… Nu știm dacă aceasta 
este o «calitate» a scrierii, care, dincolo de alte fațete 
și sensuri, este prin excelență și un roman de elevată 
trăire erotică…

Cele 125 pagini dedicate comentării romanului 
sunt urmate de o Anexă în care sunt reproduse „Trei 
interviuri în vederea completării genezei romanului 
la  «Luntrea lui Caron»”.

Luate în calitate de redactor-șef la „Apostrof”, 
interviurile au fost publicate în 1991, având menirea 
„să elucideze suplimentar împrejurările istorice lega-
te de scrierea romanului blagian.” Aceste convorbiri 
au fost utilizate de unii cercetători, între care de mo-

nografistul Ion Bălu (Viața lui Lucian Blaga, I-IV, 
1995-1999).

Din interviul cu Dorli Blaga, aflăm cu 
aproximație perioadele de elaborare ale romanului 
(cele două redactări: 1950-1952 și 1955-56).

Păstrând o anumită discreție, chiar față de 
membrii familiei, Blaga scria mai mult în secret la 
acest roman memorialistic, poate și datorită proble-
maticii „delicate” (atât ca aspect familial, cât și ca 
referențialitate social-politică). De asemenea, având 
mare grijă ca scrierea sa antitotalitară să fie pusă la 
adăpost, altfel, dacă aceasta ar fi căzut în mâinile 
Securității ce instalase chiar în casa poetului micro-
foane de ascultare, autorul ar fi făcut ani grei de închi-
soare, fiind acuzat cu dovezile pe masă și condamnat 
ca „dușman al regimului”...

Interviul cu Dorli Blaga, cât și cele luate Ele-
nei Daniello și profesorului universitar Pompiliu 
Teodor aduc informații de mare interes pentru 
cunoașterea mai bună a climatului social și politic 
în care Blaga își compunea romanul, dar și unele 
mai puțin cunoscute privind geneza,personajele, 
anumite evenimente și întâmplări transfigurate, 
precum și aportul de ficționalizare, care face ca 
textul să nu fie o simplă transcriere a vieții, ci o 
creație de aleasă ținută artistică.

Foarte interesante  creațiile și materialele 
de afecțiune pe care poetul le-a dedicat Elenei 
Daniello (după moartea acesteia, acum câțiva ani, 
o parte din manuscrise au fost donate Bibliotecii 
Centrale Universitare din Cluj, constituindu-se 
într-un fond documentar.

La fel interviul cu prof. Pompiliu Teodor, 
de la care aflăm că, în interiorul Bibliotecii din Cluj, 
asupra lui Blaga nu s-au exercitat niciun fel de pre-
siuni, dimpotrivă, mai toți colegii s-au străduit să-i 
asigure liniștea necesară creației, dar și cercetării pe 
care o desfășura sub egidă oficială.

*
Apărut la  peste două decenii de la tipărirea 

romanului - când părerile, déjà împărţite în privinţa 
valorii documentare şi estetice, par a se fi liniştit, 
- studiul dlui Ovidiu Pecican, pe de o parte, 
recapitulează întreaga problematică legată de această 
reală ,,revelaţie” blagiană, considerată de critic drept 
“capodoperă”, iar pe de altă parte realizează o bună 
situare a scrierii în câmpul istorie noastre literare, de-
codificând aşa-numitele „secrete” (fie ele doar „cîte-
va”) ale romancierului, abordate şi de alţi comentato-
ri. Considerând „capodopera” blagiană ca o „replică” 
la Faust-ul goethean, criticul manifestă o sinceră 
deferenţă şi multă comprehensiune în comentartea 
şi relaţionarea textului în planul literaturii naţionale 
şi universale. Că este vorba de o carte ca o „boală 
învinsă”, vorba lui Blaga, se vede şi din anexarea celor 
trei interviuri, eseul căpătând astfel o substanţialitate 
aparte şi pe această latură documentar-afectivă.

Multe constatări şi intuiţii ale criticului par, 
azi, validate (titlul inadecvat al romanului, căruia tre-
buie să i se restituie cel ales de Blaga; o ediţie critică 
a scrierii, care se lasă aşteptată; naraţiunea à la clèf, 
planurile „glisante” ale acesteia, fondul filosofic şi ra-
diografia erosului de la „demonic” la idealitate, eve-
nimenţialul cu inserturile lui acronologice etc.

Deşi pentru «blagologi» o mare parte din as-
pectele evocate nu mai constituie de mult «secrete», 
reţinem ideea inițială a autorului de operă secretă (în 
sensul de a fi cunoscută doar de posteritate, în ipote-
tica venire a altor vremuri…), aşa cum s-a conturat 
aceasta în ultimul deceniu. Așadar, o mărturisire de 
conștiință a poetului, aflat «subt vremi», dincolo de 
vremea lui, în posteritate.

Cartea este cu atât mai binevenită cu cât un 
studiu aplicat şi serios asupra întregii proze blagiene 
încă se lasă aşteptat.

Gabriel GOLUMBA
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1.APA STELARĂ
Copilul din lume stătea pe malul apei și punea 

o pietricică  în râu. Învățasem de la el să aștept. Nu 
punea niciodată două sau mai multe pietricele. Doar 
una singură. Nu se grăbea.

Răsărise soarele și știam că este acolo, pe ma-
lul apei. Nu știam când se născuse , și nici când se 
născuse râul. Probabil se născuseră împreună , sau 
poate râul avea nevoie de el , așa că îl chema în fie-
care dimineață să stea cu el.

Copilul din lume  punea o pietricică în apa 
curgătoare și mereu limpede , apoi asculta. Nici nu 
se uita la mine. Poate nici nu mă vedea. Nu schița 
niciun gest de apropiere. Închidea ochii și asculta 
murmurul apei. Uneori treceau ceasuri bune de timp 
până să pună altă pietricică în râu. Era un joc stelar, 
deși stelele erau departe, undeva în cealaltă emisfe-
ră. Nu știa nimic despre fusul orar, iar eu, odată, în  
foarte rarele momente când discutam cu el, nu-i ex-
plicasem prea bine, și nici nu aveam cum, ce este un 
fus orar.

Malul era destul de jos si el stătea cu picioare-
le în apă. Peștii aurii se jucau printre degetele lui și 
uneori se apleca și vorbea cu ei. M-am apropiat mai 
mult de el, sperând  că dacă vorbește cu peștii, poate 
vorbi și cu mine. Și-a ridicat ochii spre mine și nu 
mi-a pus nicio întrebare.

Nici cine sunt, nici de unde vin, nici cum am 
ajuns acolo.

Aveam să-mi răspund singură, seara, când 
m-am întors la echipa de arheologi care mă îngă-
duiseră să merg cu ei în expediție. În casa părăsită, 
sau numai goală, unde îmi alesesem să stau în gazdă, 
nu era nimic neobișnuit sau  straniu. Era pur și sim-
plu o casă părăsită în mijlocul satului. Pe pereți nu 
mai era nicio fotografie. În rest, totul era intact, la 
locul lui, de la săculețele de flori uscate puse prin-
tre așternuturile de pat, frumos împăturite și puse în 
lăzile de lemn, pictate și încrustate cu flori de cãmp, 
până la lemnele tăiate și stivuite sub șopron. Găsisem 
poarta deschisă, și sunetul , atunci când o împisesem 
ușor cu mâna, îmi era cunoscut. Ceilalți arheologi 
erau găzduiți în casele din apropiere.

A doua zi după ce încercasem să-i explic co-
pilului de pe malul apei ,ce este un fus orar, l-am 
așteptat toată dimineața.

M-am dus la locul unde stătea de obicei și pu-
nea câte o pietricică în apa limpede.  Priveam malul, 
plin de pietricele, de unde el lua câte una și o punea 
ușor în apă, ca într-un joc stelar. Erau bucățele de 
quarț fumuriu și roz. În marile ceasornicării și orașe 
valorau scump. 

Copilul din lume  a venit spre seară. Ținea o 
pereche de sandale în mână. Mi le-a întins.

-  Le-am cumpărat pentru tine. Am vrut să 
cumpăr un fus orar , dar n-am găsit pe nicăieri. În sat 
nimeni nu a auzit de așa ceva.

Am închis ochii și am ascultat murmurul apei. 
Nu explicasem bine ce înseamnă un fus orar. Nici nu 
aveam cum. Ar fi trebuit să pun o pietricică în râu. 
Poate ar fi înțeles mai bine. Cele care curg, cele care 
rămân. Apa stelelor. Mi-am privit mai bine bocancii 
de munte, pe care îi găsisem sub patul din camera 
mare , în casa unde eram găzduită. Erau foarte mari 
pentru mine, dar mă obișnuisem.

-  Nu trebuie să te obișnuiești cu lucruri care 
îți fac răni. Apa stelelor suferă din cauza ta. O doare 
tot ce te doare și pe tine.

S-a apropiat mai mult și mi-a dat perechea de 
sandale.

Într-adevăr  ghetele mă roseseră cumplit. Nu 
aveam curaj să merg desculță, cum făceau mulți 
oameni din sat. Nu eram obișnuită cu muntele și 
pietrele. Crescusem la oraș și pietrele străzilor erau 
netede. Le cunoșteam. Vara, mergeam desculță 
până la colțul străzii , să cumpâr pâine, sau repede, 
repede, la apa stelelor din lacul de la celălalt câpăt 
al străzii. Pietrele erau netede de ploi, de înghețul  
care le șlefuia iarna, de albastrul nopților, de timpul 

neted care așternea praful orașului peste ele. Aici 
nu puteam să merg desculță. Nu cunoșteam satul, 
nu cunoșteam muntele. Nici ei nu mă cunoșteau pe 
mine. Erau mici bariere, ca zăbală pusă cailor. Și 
muntele, și eu ,eram doi căluți.

Mi-am scos ghetele. Erau din piele de zimbru 
. Copilul din lume s-a dus la râu și le-a spălat. Apa 
s-a colorat în roșu.

-  Ți-au făcut răni. Apa stelelor are răni la pi-
cioare.

Ghetele mă roseseră la călcâie și degete. Erau 
mici pete se sânge închegat. Copilul din lume le-a 

spălat bine în râu și mi le-a adus înapoi. Nu a spus 
nimic. Le-a lăsat în iarbă , lângă perechea de sandale  
din pânză albă, pe care mi-o cumpărase cu câteva 
bucățele de quarț roz.

Soarele era spre apus. Era o clipâ când puteam 
să intu în teritoriul netrecut în nicio hartă, veche sau 
nouă. 

Copilul din lumea punea ca de obicei o pietri-
cică în râu. Mi-am pus ordine în gânduri. Știam de 
ce nu putusems să-i explic ce înseamnă un fus orar, 
și de ce el nu găsise nimic în sat despre lucrul acesta.

N-a pus nimic. S-a ridicat și a luat-o pe că-
rarea care ducea spre Poarta Păsârilor.Aflasem în-
tâmplator de la Eli-ari, despre ea, pentru că în sat 
, oamenii se fereau să vorbească cu străinii despre 
Poarta Păsărilor.

2. ZBOR SE RÂNDUNICI

Trecuse mult timp de când Fata lui Avva nu 
mai citise din Cartea de Oaspeți. Nu era o pagină 
anume  unde se oprise și ea însăși nu mai adăugase 
niciun rând de citit , pentru cei care într-o zi ar fi 
descoperit 

Cartea de Oaspeti  în casa tatălui ei. Cine vor 
fi oaspeții aceia și ce vor înțelege ? Unde am fost în 
acest timp în care nu am scris nimic, niciun rând , 
în jurnalul care treptat, treptat se transformase într-o 
Carte de Oaspeți ?

Sunt oaspetele meu, își spunea din când în 
când. Era un vers dintr-un poem pe care îl scrisese 
într-o zi.  Ce însemnă, într-o zi ? 

Încercă să-și amintească împrejurările în care 
scrisese poemul cu acest titlu. De ce sunt oaspetele 
meu?  Unde m-am detașat de mine atât de mult, încât 
pot merge  la mine, ca la un oaspete. Ce îi voi spune 
acestui oaspete ?  

Fata lui Avva ridică o frunzâ de mesteacăn 
din covorul frunzelor care căzuseră. Era în parcul 
din apropierea Noii Biserici  și iarba verde de toam-

nă, încă strălucea , plină de picăturile de ploaie. Era 
liniște și câțiva porumbei zburară peste Aleea Mes-
tecenilor. Fâlfâitul lor de aripi se stinse și liniștea 
deveni din nou deplină  peste tot parcul. Aleea Mes-
tecenilor era plantată de curând și pomii tineri  încă 
aveau culoarea albă. Dimineața erau argintii, și silu-
etele lor subțiri se topeau în  lumina alburie a zorilor.

În mijlocul parcului era un tumul comun a ce-
lor care muriseră de ciumă cu câteva sute de ani în 
urmă. O groapă de var. Mireni și călaugări , anonimi, 
un pământ ușor într-o groapă de var. Patru alei în for-
mă de cruce urcau până în vârf. Fata lui Avva privi 
cupola mică de fier din vârful dealului. Urcase odată 
până acolo și stătuse pe una din băncile din rondul 
care înconjura cupola, în lumina galbenă a frunzelor 
de toamnă. Câ timp trecuse de atunci? 

Vântul se înteți și iși ridică gluga de la par-
desiul  de culoarea apelor oceanului de  la marginea 
pământului. Extremul Orient. Zâmbi, gândindu-se că 
încă mai vroia să plece acolo. Să se reîntoarcă acasă?

Îsi legă mai bine fularul de aceeași culoare a 
apelor oceanului de la marginra pământului.

- Este greau să reintri în timpul tău ?, o  între-
bară primile picături de ploaie ale dimineții.

Fata lui Avva întinse mãinile și picăturile de 
ploaie căzură în palma ei, într-un sunet ușor și me-
lancolic, da, da, da, înțelegem , și Fata lui Avva o 
văzu pe mama ei spunând la fel, da, da, da, înțeleg, 
și vorbele ei erau ușoare și melancolice, în timp ce 
își ridica ușor sprâncenele ca doua  linii de rândunici 
într-un început de zbor, da, da, da, înțeleg , și vorbele 
ei deveneau și mai ușoare, da, da, da, spunea și mai 
blând, ca un pui de rândunică, înțeleg.

Fata lui Avva moștenise privirea ei,  și era ca 
un semn de familie, blând și înaripat, o privire me-
lancolică, o depărtare care venea și revenea, care ple-
ca și venea, o urmă adusă de rândunicile venite din 
această depărtare, o urmă a zborului care rămânea în 
privirea mamei ei, care de fapt a rămas toată viața, 
până în clipa morții, sau poate cu puțin înainte de 
prag, spunând și în somn, da, da, da, înțeleg, până ce 
rândunicile și-au luat zborul odată cu ea.

Femeile din neam moșteniseră aceasta privire, 
ca o zestre de familie.

Niște rândunici în zbor, și numele uitate, sau 
mai noi, Tudora-Dorina, Arghira, Stanca, Ioana, Voi-
ca, verișoare multe, Fila, Maria, Lila, veneau în Adu-
narea Păsărilor , care, acum plecau în țările calde.

Era toamnă și Fata lui Avva își duse din nou 
mâna la gură și bău picăturile de ploaie care se strân-
seseră în palma ei. Îsi trecu mâna pe față și simți ari-
pa unei păsări atingându-i mâna dreaptă. O privi și-i 
spuse, bună veste mi-ai adus, pasăre de apa neân-
cepută și curată ca roua diminineții , pe care o beau 
suratele tale, bună veste aș vrea să fiu și eu.

Fata lui Avva trecu pe lângă jucăriile mecani-
ce care se declanșau automat. Nu mai auzi reclama 
sonoră într-o limbă aspră din Parcul Copiilor. Lumi-
na dimineții era pură și pe cer se mai vedeau urme-
le stelelor în câmpiile îndepărtate, plutitoare într-o 
rotație albastră. Picăturile de ploaie o înconjurară pe 
Fata lui Avva, și-i spuseră, hai, cu noi. Și ea se duse.

 
3.BĂTRÂNUL CRESCĂTOR DE PORUMBEI

Privind  măslinii în iarnă, puteai să te gândești 
la Bătrânul crescător de porumbei care trecea prin 
mijlocul muntelui, în fiecare dimineață,  cu o pereche 
de porumbei  la el , și mai puteai să vezi și porumbeii 
bătând din aripi în întunericul care părea că nu se mai 
sfârșește, atunci când ei zăreau primii apa cea lină 
luminând  bărcile legate de mal, legănîndu-se ușor.

Era un început de lume, o lume nouă născută 
din lumea veche și Bătrânul crescător de porumbei 
trecea pe sub munte, și ieșea în partea cealaltă, du-
cându-se la fiul său cel mic, Eli-ari, ascuns aici pen-
tru a nu fi găsit .

CLELIA IFRIM:

CARTEA DE OASPEȚI
(fragmente de roman)
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Miercuri, 22 octombrie 2014, la Centrul So-
cio-Cultural „Jean-Louis Calderon” al Primăriei 
Sectorului 2 a avut loc lansarea volumului „Rude-
le Domnului” – roman scris de Clelia Ifrim.Printre 
invitati s-au numarat: poeta Claudia Voiculescu, 
membră a Uniunii Scriitorilor din România, poeta 
Silvia Butnaru, care trăiește în Germania, scriitoa-
rea Laura Văceanu, professor de filologie, condu-
cătoarea societății de Haiku din Constanța, dar și 
a revistei „ Albatros”.  Au făcut referiri la cartea 
lansată:editorul Vasile Poenaru și scriitoarea Laura 
Văceanu. A citit din volum actrița Doina Ghițescu.

Clelia Ifrim este membră a Uniunii Scriito-
rilor din Romania şi a Asociaţiei Internaţionale a 
Scriitorilor şi Artiştilor – IWA din SUA. A debutat 
cu poezii în revista Luceafãrul, în 1979. „Existã în 
aceste poezii – scria Aurel Dragoş Munteanu – o în-
cordare a gândului, o exactitate a expresiei ce tra-
duc suferinţa artistului”. 

Debuteazã editorial în volumul colectiv de 
prozã scurtã, Debut, la Ed. Cartea Româneascã, în 
1986. „Povestiri stranii – scrie Laurenţiu Ulici – 
vãdind o sensibilitate extrem de neliniştitã şi o ima-
ginaţie în regim fantastic…” A publicat poezie, tea-
tru, proză scurtă, traduceri, eseuri, în diverse reviste 
literare din ţară şi străinătate. Printre ele amintim 
: Romania Literară, Luceafărul, Arca , Vatra, Con-
trapunct ( Romania), The Mainichi Daily News, The 
Asahi Shimbun/The Herald Tribune, Ko, Mushime-
gane, The Mie Times (Japonia), Caietele Internaţio-
nale de Poezie, Origini, The Modern Haiku, Lynx- a 
journal for linking poets (USA). “Ea este o poetă ale 
carui cuvinte sunt foarte calme, dar cu o mulţime de 
înţelesuri dincolo de ceea ce spune “, scrie despre 
poezia ei, editorul reviste e-zine The Sound of Poetry.  
Este prezentă în diverse antologii de poezie.

Dintele de fier și câinii mecanici îl căutau în 
fiecare zi, dar Bătrânul crescător de porumbei nu se 
speria. Câinii se auzeau de departe, lătrând mecanic 
în liniștea zorilor și a muntelui. Măslinii din grădină 
erau acoperiți cu un strat subțire de zăpadă , și în 
lumina dimineții păreau și mai albi.

Dintele de fier ajunse la poarta casei Bătrânului 
crescător de porumbei.

Câinii mecanici începură să urle. Bătrânul dă-
dea drumul porumbeilor în lumina soarelui și um-
brele lor deveneau strălucitoare și aurii. Zburau în 
mici rotocoale deasupra curții, apoi își luau zborul 
spre munte.

Dintele de fier privi bătrânul , apoi se apropie 
de el și câinii mecanici îl înconjurară. Unul din ei își 
puse labele de fier pe pieptul lui  și smulse de acolo 
perechea de porumbei care nu mai putea zbura, și pe 
care Bătrânul crescător de porumbei o purta cu el tot 
timpul, ascunsă sub cămașă.

Liniștea era deplină și el privi cerul scăldat în 
lumina soarelui, și mai văzu și umbrele porumbeilor 
care zburaseră, ca nîște flăcări mici, aurii, și se gândi 
la fiul său, Eli-ari. Privi din nou cerul , și porumbeii 
nu se mai vedeau, și el își spuse , au ajuns, și apoi își 
făcu semnul crucii, de la frunte  până la locul soare-
lui purtător de viață, de la umărul drept la cel stâng, 
ca un drum pe care călătoresc sufletele, și porumbeii, 
și apa, și copiii pe care Astrid și Simona îi duseseră 
din sat în Catunul verde  de pe vârful muntelui, ca un 
drum până la Fântâna Rozelor unde Fata lui Avva se 
întâlnea cu Ariri, și cu Cei trei tineri din Oraș.

Dintele de fier asmuți din nou câinii mecanici 
asupra bătrânului , dar el nu se sperie. Se aplecă și 
luă de pe pâmântul înghețat  perechea de porumbei 
plini de sânge, și își trecu mâna ușor peste ochii lor, 
închizându-i, și apoi își trecu mâna și peste aripile 
lor, mângâindu-le, îi sărută, și îi puse din nou sub 
cămașa lui, pe pieptul gol, sângerând.

- Au murit, spuse Dintele de fier.
- Da, răspunse Bătrânul crescător de porum-

bei, acoperindu-și  cu mâna dreaptă cămașa și piep-
tul lui sfâșiat de câinii mecanici.

- Așa voi face și cu tine. Poate mâine în zori, 
când răsare soarele.

Bătrânul ridică mâna dreaptă în sus, plină de 
sângele porumbeilor și de propriul său sânge, și spu-
se :

- Nu ai nici putere asupra mea. 
Rămase cu mâna dreaptă în sus, cu sîngele 

porumbeilor amestecându-se cu propriul său sânge, 
și eu sunt un porumbel, și sângele se prelinse pe în-
cheietura mâinii drepte, și el vorbi în gând cu cei doi 
porumbei, și eu sunt un porumbel , și  nu mă tem de  
Dintele de fier și de haita lui de câini mecanici, și de 
toată garda lui de oameni mecanici, nu mă tem de ei, 
pentru că voi sunteți cu mine și eu cu voi, din veac 
în veac, și în veacul care vine, din Munte până la 
Munte, de la Apă până la Apă, eu sunt cu voi si voi 
cu mine în Muntele care se va ridica din Ape, și din 
Cerul care se va deschide, născând alt Cer.

Spuse din nou, privindu-l pe Dintele de fier:
- Nu ai nicio putere asupra mea. Nu ai avut 

niciodată.
Câinii mecanici mârâiră din nou și Dintele de 

fier strânse zgarda electrică,  și ei se repeziră din nou 

la bătrânul sângerând. El stătea în mijlocul lor , ru-
gându-se în gând pentru porumbeii care zburaseră 
spre munte la fiul să cel mic, Eli-ari.

O flacără roșie izbucni din pieptul său și câinii 
mecanici se dădură înapoi.Zgarda electrică se topi 
în mâna Dintelui de fier și din câini nu mai rămase 
decât o grămadă de fiare.

Bătrânul își puse mâna stângă sub mâna 
dreaptă, pe pieptul plin de sânge. Privi cerul din nou 
și intră în casă.

Coborî cele câteva trepte de pământ și intră în 
camera mare luminată de soarele dimineții. Pe per-
vazul ferestrei era un ghiveci din piatră, în care  pu-
sese câteva semințe de portocali. Se spălă de sânge 
într-un bazin de piatră și se gândi la semințele puse 
în pământ. Se gândi și la Fata lui Avva care îi aduse-
se câteva portocale din oraș.

Ieși din nou în curte și alese un loc sub vechiul 
mâslin ca să îngroape cei doi porumbei. Dădu zăpa-
da la o parte  și săpă o groapă mică, cât să încapă o 
pereche de porumbei în ea. Acoperi locul cu pământ 
și zăpadă, și umbrele  aurii ale porumbeilor mai fâl-
fâiră o clipă desupra zăpezii și pământului, apoi își 
luară zborul. 

4. APA ÎNGERILOr

Dincolo de fereastra muntelui, porumbeii 
zburau în liniștea soarelui de iarnă. Câțiva pescăruși 
treceau cu aripile larg desfăcute, într-un zbor lent.

Planau ușor în lumina dimineții și în 
somnolența visătoare a muntelui.

Fata lui Avva privi umbrele lor ridicându-se 
și așezându-se  pe stâncile din  față. Marea albastră 
se legăna la nesfârșit și apa îngerilor începea de la 
umeri.

Fata lui Avva privi pescărușul care coborâse 
în mijlocul porumbeilor și mânca împreună cu ei pe 
terasa muntelui. Se aplecă și mai puse o mânâ de 
grâu. Frăția de zbor aduse alte aripi și umbrele de 
pe stâncile înalte coborâră și ele, și se amestecară 
printre porumbei și pescăruși. Mai veniră și câteva 
vrăbii și frătia de zbor crescu, până ce aripile, toate, 
deveniră una.

Păsările mâncau liniștite în somnolența visă-
toare a muntelui. Culoarea stãncilor prinse o nuanță 
aurie de la soarele care răsărea, și aurul dimineții 
cuprinse tot muntele, și marea care se legăna până 
departe, și aripile păsărilor , și dalele de piatră  din 
grădina casei  unde locuia  Fata lui Avva, și foaia 
albă, goală, pusă lângă fereastra muntelui, și cei doi 
copii care se plimbau pe malul mării, nelăsând ni-
cio urmă în nisipul auriu, niciun semn de trecere, și 
lumina dimineții auri și privirea celui care care se 
uită înapoi și începu să plângă, și vorbele celui mic 
care spuse, hai să înotăm în marea albastră, să găsim 
soarele.

Păsările terminară de mâncat și își luară zbo-
rul  spre soarele din mijlocul mării. Cei doi copii 
înotau în liniștea răsărituluii de soare, prin  apa în-
gerilor, și păsările pluteau pe lângă ei, atingând cu 
aripile lor , umerii celor doi copii.

(Fragmente din romanul în lucru Cartea de 
Oaspeți)

Scrisori catre
fiica mea
Pentru că eşti departe  şi vor-

bim întotdeauna prea puţin, pentru 
că mi-e dor şi ştiu ca ţi-e dor, am să 
încep cu o rugăciune:

      „Fie ca toate fiinţele să fie fericite!
      Fie ca toate fiinţele să fie liniştite!
      Fie ca toate fiinţele să fie binecuvântate!” 
[ Swami Vivecananda]
Am  găsit-o într-o agendă în care am notat frag-

mente din cărţile care mi-au plăcut sau vorbele unor 
înţelepţi. M-am gândit că n-o să ai timp să citeşti atât cât 
ţi-ar plăcea, angrenată cum eşti în vâltoarea vieţii şi am 
salvat o fărâmă din cultura lumii, pentru tine.

   
E o zi însorită şi răcoroasă de toamnă timpuri,au 

început să cadă frunzele arămii ale castanilor şi păstrez 
în mine dorul tău după mirosul amărui al acestora. Pe 
continentul acela fierbinte pe care munceşti şi locuieşti 
tu pentru  o vreme, nu cad frunzele şi nu există castani. 
E întotdeauna prea cald sau prea umed şi palmierii nu 
te consolează de lipsa brazilor. Visul tău a fost să-I 
ajuţi pe cei fugiţi din calea diferitelor conflicte armate 
sau asupriri şi s-a împlinit, dar e mai dificil decât ai 
crezut,nu-i aşa? Să-ţi risipeşti gospodăria [pentru că nu 
poţi să duci cu tine totul la mii de kilometri distanţă, 
peste mări şi ţări] tot la câţiva ani, s-o iei mereu de la 
început într-o altă lume, într-o altă cultură, între oameni 
necunoscuţi, nu e uşor. Ştiu, iubita mea! Iar Africa e un 
mozaic de popoare, uneori atât de diferite, încât numai 
culoarea pielii îi uneşte; au dialecte, obiceiuri, atitudini 
şi prejudecăţi  pe care nu le-ai mai întâlnit, pot să fie 
preponderant  binevoitori sau  dimpotrivă, ostili, harnici 
sau delăsători; sunt din aceeaşi rasă, îşi spun fraţi, dar 
se bat mereu într-o zonă sau alta. O lume zbuciumată ca 
peste tot pământul.

Şi totuşi ţi-a plăcut , când ai fost pentru prima 
dată în Benin, în ciuda căldurii umede, a pustiului dezo-
lant care te întâmpina imediat ce ieşeai din oraş şi a 
practicilor oculte cu care te speriaseră colegii.

Îţi aminteşti templul şarpelui? Mă uit la fotogra-
fia în care stai dreaptă şi încerci să zâmbeşti, deşi cineva 
ţi-a pus după gât un şarpe enorm şi cât se poate de viu.

Templul în sine nu era mare lucru; o colibă 
acoperită cu stuf, lângă un arbore uriaş.

Erai la prima ta misiune ONU şi veneai după doi 
ani petrecuţi în Canada, la căminul Universităţii York şi 
presupun că, după atâta frig, soarele african ţi-a făcut 
bine.Te-ai chinuit şi la Toronto! Zăpadă şi ger, ierni care 
durează şase luni, bursa prea mică te obligă să lucrezi 
şi după cursuri, cartelele telefonice care funcţionau cu 
întreruperi  sau se terminau întotdeauna înainte să ne 
luăm rămas bun şi singurătatea pe care încercam să ţi-o 
îndulcesc cu lungi email-uri zilnice.

Mi-ai spus atunci: „Beau cafeaua de dimineaţă 
citind scrisorile tale. E cel mai frumos moment al zi-
lei!”. M-a uns pe suflet! Fericită că pot să fac ceva pen-
tru tine…

Ţi-ai făcut acolo prieteni din toate colţurile lu-
mii, dar n-ai putut să te legi de ţara lui Fenimore Cooper, 
ale cărui cărţi ţi-au încântat copilăria. Poveştile cu indi-
eni, urşi grizzly, vânători, zăpezi şi păduri nesfârşite te 
pot fermeca dacă te afli cuibărit la căldură, lângă ai tăi. 
La faţa locului, însă, e altceva. Sejurul tău în Canada a 
însemnat pentru mine [şi pentru tine, probabil], sfârşitul 
acestor mituri.

Și şarpele cu clopoţei care ţi-a ieşit în cale, în ex-
cursia cu Mihaela! Cred că te-ai speriat foarte rău pentru 
că nu reuşeşti să zâmbeşti în fotografia făcuta de careva, 
puţin mai târziu.

Ai dus cu tine atunci câteva obiecte care să-ţi 
amintească de locul în care te-ai născut: o pernă ţesută 
manual, o maramă de borangic de la străbunica ta şi o 
ie de marchizet cusută de mama mea când era tânără, o 
minunăţie! Flori stilizate, râuri galbene pe fond negru 
şi fluturi din metal auriu. Ai imbrăcat-o la o recepţie și 
o fată de la Oradea ţi-a spus: „Ia te uită! Asta-i de la 
noi, din Ardeal!”. „Asta-i de la noi din Oltenia ! A fost 
a bunicii mele!” i-ai răspuns. Te-ai fotografiat atunci cu 
o libaneză şi o grecoaică, dar eu nu te văd decât pe tine 
râzând, în ia bunicii.

Elena BRĂDIȘTEANU
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Moto: …slujba mea este să îndur nevoile şi să 
rabd năpăştile            

şi chiar să-mi vărs sângele în numele lui 
Hristos şi al 

Domnului nostru Dumnezeu, pentru credinţă, 
pentru 

Una, Sfântă, Ortodoxă şi Apostolească Biseri-
că, singura

adevărată şi deopotrivă pentru ţara noastră.
Constantin Brâncoveanu

Propunând un eseu despre timpul istoric şi 
timpul liturgic în concepţia şi praxis-ul domnitoru-
lui Constantin Brâncoveanu, trecem de tentaţia unui 
studiu de caz în cadrul raportului din-
tre Regnum şi Sacerdotium – raport 
care, în Răsărit, altfel decât în Apus, a 
păstrat multă vreme tradiţia bizantină 
a sinfoniei dintre Biserică şi Stat – şi 
năzuim să punem în relief, ca repre-
zentativ pentru epoca brâncovenească, 
binomul celor două timpuri (opuse dar 
şi complementare), răsfrânt dramatic în 
biografia voievodului martir.

Termenii cu care lucrăm – tim-
pul istoric şi cel liturgic – nu sunt greu 
de însuşit, după apariţia lucrării lui 
Philippe Ariès, Le Temps de l’Histoire 
(1986), justă ca metodă, bazată totuşi 
doar pe realităţi istorice occidentale, ca 
şi după publicarea studiului lui Daniel 
Barbu referitor la Timpul şi privirea în 
civilizaţia românească a secolului al 
XVIII-lea (1996), o posibilă aplicaţie 
la orizontul est-european şi la perioada 
care începe cu domnia lui Constantin Brâncoveanu. 
Observăm, însă, că, în perspectiva lui Ph. Ariès, „tim-
pul liturgic” aparţine, prin excelenţă, perioadei me-
dievale1, când agentul istoriei era considerată pronia 
lui Dumnezeu, omul integrându-i-se prin cutume2, 
iar „timpul istoric” este perceput autonom, prin pre-
cipitarea şi amploarea evenimentelor, produse vizibil 
de oameni, cu debarasarea treptată de transcedent3; 
cu alte cuvinte, lumea, care, în „Vechiul Regim”, îi 
părea Fericitului Augustin theocentrică (Civitas Dei), 
tinde să devină, în mentalul „Noului Regim”, antro-
pocentrică (Civitas Hominorum)4, nu fără o criză a 
tranziţiei, totuşi.

Despre simptomele unei crize de conştiinţă, în 
Răsăritul cu devenire mai lentă şi anume, la cumpăna 
secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea5 scrie şi Daniel 
Barbu, implicând în subtext ideea că opera respectivă 
este una a trecerii dinspre „amurgul Evului Mediu” (J. 
Huizinga) spre Zorii formei noi6, respectiv, ai epocii 
(pre)moderne. De altfel, Virgil Cândea, într-un stu-
diu privind Intelectualul sud-est european în secolul 
al XVII-lea7, remarcase că deja acest secol aparţine, 
şi la noi, în mai mare măsură epocii moderne decât 
evului mediu8prin configurarea unor mentalităţi, ide-
aluri, atitudini noi, caracteristice unui umanism târ-
ziu, cu particularităţi locale, integrabil într-un curent 
umanist sud-est european9. Considerat de către Al. 
Duţu, la cumpăna dintre cele două secole, drept uma-
1 Philippe Ariès, Timpul istoriei, Editura “Meridiane”, Bucu-
reşti, 1997, pp. 92-140 (“Atitudinea în faţa istoriei: Evul mediu).
2  Ph. Ariès, Timpul istoriei…, 1997, pp. 18-100 ş.c.l..
3 Op. cit., pp. 141-200 ( “Atitudinea în faţa istoriei: secolul al 
XVII-lea”).
4 Paul Hazard, Gândirea europeană în secolul al XVIII-lea. De 
la Montesquieu la Lessing, Editura „Univers”, Bucureşti, 1981, 
pp. 112-267 (Partea a doua, CETATEA OAMENILOR).
5 Daniel Barbu, Scrisoare pe nisip. Timpul şi privirea în civili-
zaţia românească a secolului al XVIII-lea. Editura “Antet”, Bu-
cureşti, 1996, p. 8-9. 
6 Johan Huizinga, Amurgul Evului Mediu. Studiu despre formele 
de viaţă şi de gândire din secolele al XIV-lea şi al XV-lea în 
Franţa şi în Ţările de Jos (…), Editura “Univers”, Bucureşti, 
1970, pp. 502-520.
7 v. Virgil Cândea, Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria 
umanismului românesc, Editura “Dacia”, Cluj-Napoca, 1979, p. 
225-326.
8 V. Cândea, Raţiunea dominantă (…), 1979, p. 227.
9 Marcu Beza, Rapporti culturali italo-romeni nel settecento, in: 
“Archivio istorico lombarda”, 101 (1975), extras, Milano, 1975, 
p. 4 – apud V. Cândea, op. cit., p. 337.

nism civic10, umanismul românesc –  relevă Mircea 
Muthu – este impregnat de atitudinea antiotomană 
făţişă, după dezastrul de la 1683, când devenea lim-
pede agonia Imperiului otoman11, ceea ce a configu-
rat schimbarea axei noastre de orientare culturală şi 
politică de la Răsărit spre Apus12. 

În acest context, în care plăcile tectonice ale 
istoriei – recte, marile puteri, ţinându-se „în şah” – se 
mişcau lent dar decisiv, şi „schimbarea axei noastre”, 
deşi decisivă, se producea lent, sub stăpânirea politi-
că otomană şi sub autoritatea culturală a creştinis-
mului oriental13; aceasta determină şi la noi, cum s-a 
spus, o criză de conştiinţă care, faţă de aceea, sincro-
nă, din Europa occidentală a anilor 1680 – 171514, se 

particularizează prin polarităţi specifice. Constantin 
Brâncoveanu vorbeşte cu dragă inimă despre nostra 
Europa15, dar integrarea este, în fapt, refuzată – rele-
vă Daniel Barbu, în această atitudine amestecându-se 
invidia intelectuală şi repulsia confesională, entuzi-
asmul pentru raţiune şi frica de necunoscut, elanul 
şi deruta, curiozitatea şi neîncrederea…16, opţiunea 
fiind, mai degrabă, pentru inerţie.

Precipitarea evenimentelor implicând desco-
perirea (şi conştientizarea) duratei istorice, a unei 
durate, în context, critice, intelectualii români din 
secolul al XVII-lea – Miron Costin, Dosoftei, stol-
nicul Constantin Cantacuzino  –  par să nu-şi asume 
habitudini noi, corespunzătoare. Ei ar vrea să ne facă 
să credem, că, de fapt, nu s-a petrecut nimic şi că 
au rămas aceiaşi, (…) doar vremurile s-au schimbat 
(…), au devenit „cumplite”, „ticăloase”, „jalnice”, 
„iuţi”, „grele”, „nestatornice” şi „tulburi”17, fiind 
nevoiţi să le traverseze rezistându-le. Tot astfel, miş-
carea de idei din răstimpul domniei lui Brâncoveanu, 
numită de Al. Duţu drept raţionalism ortodox18, nu a 
condus, ca în Europa occidentală, la un raţionalism 
necreştin sau mai bine zis, „anti-creştin”19; dimpotri-
vă, „raţionalismul” românesc – sublinia Daniel Bar-
bu – a rămas creştin, iar aceasta, continuă acelaşi 
autor, nu în urma unei alegeri critice, ci din obişnu-
inţă şi din lipsă de înlocuitori20- explicaţie insufici-
entă, însă, întrucât, prea îndatorat utilajului mental 
al istoricului occidental de azi, autorul respectiv nu 
ţine seama de partizanatul ortodox răsăritean care-i 
uneşte pe intelectualii din sud-estul european, pe cei 
10 v. Al. Duţu, Sinteză şi originalitate în cultura română (1650 
–1848), Editura Enciclopedică Română, 1972, pp. 90-123. 
11 Mircea Muthu, Literatura română şi spiritul sud-est european, 
Editura „Minerva”, Bucureşti, 1976, p. 55.
12 M. Muthu, Literatura română şi spiritul…, 1976, p. 56.
13 Daniel Barbu, Scrisoare pe nisip…, 1996, p. 8.
14 Paul Hazard, La crise de la conscience eupéenne. 1680-1715, 
Paris, 1935.
15 (Constantin Brâncoveanu) Scrisoare din 1707 către generalul 
imperial Stahremberg – apud A. Pippidi, Pouvoir, et culture en 
Valachie sous Constantin Brancovan, în: Revue des Etudes Sud 
Est Européennes, Bucarest, XXVI/4, 1988, p. 294.
16 Daniel Barbu, op. cit., p. 10.
17 Op. cit., p. 8-9.
18 Al Duţu, Cărţile de înţelepciune în cultura română, Editura 
“Minerva”, Bucureşti, 1972, p. 108; v. şi Daniel Barbu, op. cit., 
p. 10, nota 11.
19 Paul Hazard, La crise de la conscience…, 1935, p. 513.
20 Daniel Barbu, op. cit, p. 9;

români, în speţă – de la Neculai Milescu Spătarul la 
Dimitrie Cantemir, de la fraţii Greceanu (traducăto-
rii Bibliei în româneşte) la Constantin Cantacuzino 
şi Antim Ivireanul – într-o adevărată campanie im-
pusă de Patriarhia ecumenică, de marii patriarhi ai 
Ierusalimului, Dosithei şi Hrisant Nottara, de cărtu-
rarii greci de la Academia Domnească bucureşteană 
contra prozelitismului protestant al Reformei şi celui 
catolic al Contrareformei. Din raţiuni de conservare a 
identităţii, mediul nostru răsăritean, rămânea aderent 
la Biserica şi cultul său, chiar dacă, în alte planuri, cel 
istoric şi cel cultural, se dovedea deschis înnoirilor, 
adaptându-se „din mers” progresului.

Un exemplu, mai mult decât semnificativ este 
însăşi devenirea concepţiei privind timpul 
şi acţiunea lui în planul individual şi în cel 
social. În timpul medieval, la sat, în târg 
şi la curte, ziua era tradiţional ritmată, în 
secvenţele ei, de sunetul clopotelor, de bă-
taia în toacă sau în tobă ori de cântarea la 
strană, unitatea de timp fiind, astfel, de na-
tură liturgică, pentru că implica credinţa în 
prezenţa nevăzută a lui Dumnezeu în soar-
ta omului, iar, din partea acestuia, la fieca-
re închinăciune de peste zi, reeditarea in 
micro, a actului liturgic duminical de co-
muniune spirituală cu divinitatea21. Cu to-
tul altfel a devenit unitatea de timp când, în 
clopotniţa mănăstirii Trei Ierarhi(la 1639) 
sau în turnul curţilor domneşti de la Târ-
govişte (în 1644) şi Bucureşti (în 1691), 
au fost amplasate orologii „nemţeşti”, 
care marcau „pas cu pas”, durata zilei şi a 
nopţii, inserând în mental un timp concret 
în locul celui difuz, o măsurare precisă şi 
continuă în locul celei anterioare, impreci-

se şi discontinui, un ritm stabil şi raţional pentru acţi-
unea umană. Astfel, introducerea unui obiect de sor-
ginte occidentală, special, orologiul, ca iniţiativă şi 
indemn al principelui, anunţă venirea pe lume a unui 
timp public, un timp al Statului, un timp civil, uniform 
şi constrângător, un timp al funcţionarului, timp care, 
dezlegat de acela al ritmului muncilor agricole, era, 
la rândul său (tot) un timp al muncii, al muncii în 
serviciul Statului – menţionează Daniel Barbu22. Un 
timp al Istoriei, care, asociat Statului, „construieşte”: 
măsoară, decide, organizează, desfăşoară, evaluea-
ză, continuă… – toate acestea, de acum, în folosul 
de obşte, „al patriii”. Şi pentru că Statul se identifică 
cu domnitorul, „folosul de obşte”înseamnă, implicit, 
folosul domniei şi al ţării – ceea ce se va realiza, ca 
o culme în istoria românească, în vremea domniei lui 
Constantin Brâncoveanu. Atunci, deprinse fiind mă-
surătoarea duratei prin „ceasuri” şi acţiunea organi-
zată în limitele acestora, timpul istoric, într-un înţeles 
extensiv (de epocă, a Istoriei, alta decât a Veşniciei!), 
a început să fie controlat şi valorizat raţional şi con-
structiv, în folosul „domniei şi al ţării”, depăşindu-i-
se momentul lamento-ului inadaptării şi vădindu-i-se 
un chip nou, dătător de speranţe şi împliniri (până 
într-un alt „ceas”, fatal, însă!). Tot atunci, corelativ, 
şi timpul liturgic a cunoscut o extensie semantică, de 
la semnalul prin clopot la comunicarea şi comuniu-
nea spirituală cu Pronia divină, printr-un zilnic ritual 
interior, în care, ca şi mai înainte şi, de fapt, în modul 
specific răsăritean, orice faptă concretă a omului (şi a 
domnitorului) era valorizată în perspectiva onto-es-
chatologică, trebuia, deci, să se conexeze la sacru.

Între aceşti doi poli – ai timpului istoric şi 
timpului liturgic – şi cu „balansări” variate, când 
spre unul, când spre celălalt, s-a desfăşurat viaţa 
contemporanilor lui Constantin Brâncoveanu şi, cu 
atât mai mult, a lui însuşi; a conştientizat de la început 
că pentru „domnie şi ţară” trebuie să ţină cei doi timpi 
în balanţă perpetuă, datoria faptei din timpul istoric 
mergând până la jertfă în timpul liturgic.

ÎNCEPUTUL

Iniţial, când, la moartea subită (şi provocată) a 
unchiului său, Şerban Cantacuzino, boierii din sfatul 
21 v. op. cit., p. 21. 
22 op. cit., p. 23.
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ţării au venit acasă la el şi i-au cerut să primească 
domnia, marele logofăt Constantin Brâncoveanu a 
avut, disimulată sau nu, o reacţie de ezitare, de diso-
ciere a celor doi timpi… „Dar de ce aş vrea eu dom-
nia, de vreme ce ca un domn sunt la casa mea?!”23- ar 
fi spus, scurta frază conţinând, de o parte, domnia (în 
timpul istoric), de cealaltă parte, „casa mea”, închi-
nată ontic relaţiei cu Cerul (în timpul liturgic). Nepot 
mult preţuit de către defunctul domnitor, învăţase, din 
co-participarea la politica şi faptele lui Şerban Canta-
cuzino, povara domniei, temeritatea şi riscul la care 
se (poate) expune voievodul, cu familia şi ţara lui, 
într-un timp când dorinţa interioară nu are în exterior 
condiţii de împlinire; ar fi preferat prudenţa şi echi-
librul în locul avântului insurgent oricât de acoperit 
(care-i adusese unchiului său sfârşitul tragic). A ezi-
tat să fie pe faţă continuatorul domniei (şi politicii)
lui Şerban Cantacuzino, fiindcă, în locul nerăbdării 
de a lovi, din interior sau cu aliaţi, Poarta Otomană, 
încă puternică,24 era de preferat replierea în „lecţia” 
de bună cumpănire a bunicului său, Matei Basarab, 
de revenire la modul strămoşesc, basarabesc, de a fi 
în domnie, demn şi echilibrat, paşnic şi constructiv, 
viteaz la nevoie – un mod non-violent, adecvat tim-
pului liturgic.

Momentul opţiunii pentru domnie este evocat 
sugestiv nu doar în textul cronicarului, ci şi în scri-
soarea noului domn adresată ţarilor Rusiei şi ţarevnei 
Sofia Alekseievna:

„Totuşi, ne-a ajuns această mare nenorocire 
(a morţii lui Şerban Cantacuzino – n. n.) şi, văzând 
aceasta întreaga noastră stăpânire, clerici, mireni şi 
oşteni, sfătuindu-se după obicei şi cerând sprijin şi 
apărare de la Unul Singur, Dumnezeul Cel Ceresc, 
au hotărât că jugul domniei ţării noastre mi se cuvine 
mie şi că se cade să mă încing cu cârmuirea ei, 
lucru de care nu sunt vrednic […] dar n-am putut să 
nesocotesc dorinţa poporului, de aceea, lăsându-mă 
la voia lui Dumnezeu, în care credem şi la care ţi-
nem cu adevărat, ca una ce stăpâneşte totul, am pri-
mit [domnia] şi I-am închinat  Preabunului Dumne-
zeu şi poruncii Sale Sfinte toate treburile mele şi ale 
poporului meu, ca să ne povăţuiască El şi să ne apere 
şi să ne izbăvească de nenorocirile nespuse abătute 
asupra noastră”25.

Ca şi în fraza anterioară, şi în acest fragment de 
scrisoare se pot identifica relaţionări la timpul istoric 
(evocarea alegerii ca domn, apoi asumarea „jugului 
domniei”) şi la timpul liturgic (mărturisirea dreptei 
credinţe, apoi închinarea faptelor domnitorului şi ale 
poporului valah „Preabunului Dumnezeu”). Citind 
„printre rânduri” limbajul diplomatic, reţinem, pe de 
o parte, legitimitatea domniei încredinţate de sfatul 
ţării/ „întreaga noastră stăpânire”, semiautonomă în 
timpul istoric respectiv, şi, pe de altă parte, în raport 
cu marea putere creştină a Rusiei, afirmarea aceleeaşi 
semiautonomii prin opţiunea de a închina existenţa 
domnitorului şi a ţării sale către „Preabunul Dumne-
zeu”, „ca să ne povăţuiască El şi să ne apere şi să 
ne izbăvească de nenorocirile nespuse abătute asupra 
noastră”. Astfel, din timpul istoric se recurge firesc 
la timpul liturgic, iar acesta, la rândul său, slujeşte în 
Eternitate, dar şi, mai apropiat, în Istorie, spre „folo-
sul domniei şi al ţării”. În viziune autentic creştină, 
între cele două timpuri se realizează o întrepătrundere 
organică şi perpetuă, astfel încât, definindu-şi condi-
ţia ca o conjuncţie între ele ca şi între Regnum şi Sa-
cerdotium, noul voievod scria aceloraşi ţari în mod 
premonitoriu:

Slujba mea e să îndur nevoile şi să rabd năpăşti-
le şi chiar să-mi vărs sângele în numele lui Hristos şi al 
23 Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688 până la martie 
1717 (Cronica Anonimă despre Brâncoveanu), în vol. Cronici 
brâncoveneşti, antologie, postfaţă, glosar şi bibliografie de Dan 
Horia Mazilu, Editura „Minerva”, Bucureşti, 1988, p. 239.
24 Anton Maria del Chiaro, Revoluţiile Valahiei, studiu introduc-
tiv şi note de arhimandrit Mihail Stanciu şi academician Gabriel 
Ştrempel, Editura “Basilica” a Patriarhiei Române, Bucureşti, 
2012, îndeosebi pp. 113-116 (“Principele Şerban îi înfricoşează 
pe turci.”).
25 (Constantin Brâncoveanu) Scrisoare din 31 decembrie 1688 
către ţarii Rusiei, Ivan al V-lea şi Petru I şi către ţarevna Sofia 
Alekseievna –apud †Gherasim Cristea, episcopul Râmnicului, 
Viaţa Sfântului martir Constantin Brâncoveanu şi a celor îm-
preună pătimitori cu dânsul, Editura Arhiepiscopiei Râmnicu-
lui, Râmnicu Vâlcea, 2001, p. 171.

Domnului nostru Dumnezeu, pentru credinţă, pentru Una, 
Sfântă, Ortodoxă şi Apostolească Biserică, singura adevă-
rată şi, deopotrivă, pentru ţara noastră.26

Conştientizând dintru început „nevoile” şi 
„năpăştile” la care, sub stăpânirea istorică otomană, 
se expunea şi îşi expunea domnia şi ţara, Constantin 
Brâncoveanu îşi asuma, pretimpuriu, şi destinul jert-
felnic, pentru credinţa şi Biserica ortodoxă şi pentru 
ţară, în conjunctura istorică de confruntare, tot mai 
făţişă, dintre creştinătatea (europeană) în curs de re-
organizare şi păgânătatea (otomană) încă puternică. 
În hotărârea lui de a merge până la capăt pe drumul 
(auto) sacrificiului nu exprima doar, într-o formă 
voalată, fidelitatea faţă de Marea Rusie (ortodoxă), 
pentru creştinătate, ci şi opţiunea finală pentru timpul 
liturgic care, din tradiţie, îngemăna Biserica şi Nea-
mul.

De altfel, în virtutea aceleeaşi tradiţii, domni-
torul însuşi, ca orice ins din neamul său, înainte de a 
se conexa la fapte în timpul istoric, se poate spune că 
se „născuse” şi se formase spiritual în cultul familiei 
creştine pentru Dumnezeu şi comuniunea liturgică cu 
El. Arcuindu-se ca invizibilă cupolă asupra omului 
medieval, de la naştere la moarte şi dincolo de aceas-
ta, timpul liturgic, în creştinătatea răsăriteană, încă 
evalua, de la „scara” lui, faptele din istorie ale indi-
vidului şi ale colectivităţii lui etnice, care trebuiau 
reglate astfel încât să satisfacă exigenţele orizontului 
divin; descoperirea „duratei istorice” şi măsurarea ei 
cu ceasul/orologiul nu făceau decât să precipite con-
ştiinţa acestei finalităţi a fiecărei fapte omeneşti.

A trăi, fizic, în timpul istoric al Efemerităţii 
şi, metafizic, în timpul liturgic al Eternităţii implica 
omului de rând, ca şi domnitorului, o sciziune inte-
rioară dramatică, condiţia ontic-existenţială a unui 
homo duplex, dar nu în sensul (derivat) de om du-
plicitar (cum l-au taxat turcii pe Brâncoveanu drept 
„hain”), ci, în acela de om dual, adaptându-se cerinţei 
înţelepte de a da Cezarului ce e al Cezarului şi lui 
Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu (Mc.12,17). Cerinţă 
care, în cazul domnitorului creştin, implică, nu dis-
juncţia, ci conjuncţia între Regnum şi Sacerdotium.

Ca într-o paranteză, notăm că aceşti doi poli 
diferiţi ai finalităţii faptelor umane, între care se insti-
tuie o tensiune dinamică, vădesc o stare existenţială 
de criză perpetuă, caracteristică pentru baroc, în înţe-
lesul de forma mentis anume, constantă în viaţa spiri-
tuală şi sentiment universal al contradicţiilor vieţii27. 
Perceput, mai întâi, şi, mai ales, în artă, ca expresie 
a unei stări de criză a creaţiei (derivând dintr-o criză 
economică, politică, socială, culturală şi spirituală)28, 
barocul, diferit de clasicism, Renaştere şi romantism, 
s-a extins semantic, încorporând şi persoana umană, 
cu un modus vivendi specific29, şi cadrul social, cu un 
„tip de existenţă” aparte30. O extensie analogă a avut 
loc şi în cultura romană medievală, în care o seamă 
de cercetători au remarcat influenţe sau însemne ale 
barocului istoric occidental, îndeosebi din secolul al 
XVII-lea, pentru ca să-şi extindă perspectiva şi asu-
pra personalităţilor31. În pofida corectivului sever din 
partea lui Eugen Negrici relativ la realităţile noastre 
culturale32, extensia persistă fiind aplicată şi asupra 
lui Constantin Brâncoveanu, care – afirmă Iolanda 
Ţighiliu – a reprezentat, prin însăşi trecerea lui prin 
viaţă, într-un secol plin de nelinişti şi, nu rareori, de 
dramatism, întruchiparea cea mai deplină (sic!) a 
unui destin baroc.33

26 (Constantin Brâncoveanu) Scrisoare din 13 decembrie 1688 
– apud † Gherasim Cristea, Viaţa Sfântului  martir Constantin 
Brâncoveanu …,  2001, p. 172.
27 v. Adrian Marina, Dicţionar de idei literare, I, Editura “Alba-
tros”, Bucureşti, 1973, pp. 227-228.
28 v., între altele, Victor L. Tapiè, Barocul, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, f. a. (Colecţia de Estetică). 
29 v. Rosario Villari (coord.), Omul baroc, Editura „Polirom”, 
Iaşi, 2000.
30 v. Edgar Papu, Barocul ca tip de existenţă, vol. I-II, Editura 
“Minerva”, Bucureşti, 1977 (“Cultura generală”). 
31 v. Edgar Papu, Barocul lui  Neagoe Basarab, în vol.E. P., 
Barocul ca tip..., II (…), 1977, pp. 257-272; v. şi Dan Horia 
Mazilu, Barocul în literatura română din secolul al XVIII-lea, 
Editura „Minerva”, Bucureşti, 1976 („Momente – Sinteze”); 
idem, Literatura română barocă în context european, Editura 
„Minerva”, Bucureşti, 1996 („Confluenţe”).
32 Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, Editura “Cartea Ro-
mânească”, Bucureşti, 2008, pp. 186-188, 190-191.
33 Iolanda Ţighiliu, “Că de nici unele lipsă n-au fost, ci ca un 
Domn eram la casa mea” (Constantin Brâncoveanu voievod), în 

Calificare doar parţial îndreptăţită, întrucât 
Constantin Brâncoveanu n-a fost numai omul contra-
riilor funciare, ci, mai mult şi mai ales, pe deasupra 
lor, domnitorul care s-a străduit (şi multă vreme a 
reuşit) să le stăpânească, asigurând pace şi dezvoltare 
pentru “domnie şi ţară”; cât priveşte sfârşitul tragic, 
acesta, marcat de jertfă şi mucenicie, transcende tim-
pul istoric şi se con–sacră în timpul liturgic.

DOMNIA

Binomul celor două timpuri reprezintă, fără în-
doială, constanta tot mai consistentă în viaţa voievo-
dului Brâncoveanu; l-am întâlnit la începutul domniei 
sale – în scrisoarea de prezentare faţă de ţarii Rusiei – 
, îl regăsim, în modalităţi diverse pe parcursul întregii 
domnii, precum şi la sfârşitul acesteia.

Disociindu-i faptele în timpul istoric şi respec-
tiv, în cel liturgic, reţinem, în linii mari, din timpul 
istoric, străduinţa domnitorului ca, în criza politică, 
tot mai acută, legată de situarea ţării sale între trei 
imperii, să adopte strategia dublei diplomaţii (cu tur-
cii şi, respectiv, cu europenii), asigurând, cu eforturi 
considerabile, pacea necesară creşterii economice şi 
culturale a Valahiei lui; pe acest temei, Brâncoveanu, 
continuându-l pe unchiul său Şerban Cantacuzino, s-a 
putut dedica mai multor întemeieri în planul cultural 
- spiritual şi artistic şi a făcut-o cu o precipitare a 
iniţiativelor cum numai generaţia lui Mircea Eliade, 
după Marea Unire de la 1918, şi-a propus să înscrie 
cultura românească în universalitate; iar aceste iniţi-
ative vizau ceea ce rămâne peren, în timpul culturii 
şi artei, şi etern, în timpul liturgic. Detaliind, faptele 
sunt semnificative, fiind reflectate în mod specific şi 
în arta definită cu numele domnitorului brâncovean.

În timpul istoric, acesta, format de Cantacuzini 
(Constantin, Şerban, Mihai), ajunge mai mult un Ba-
sarab, pe linia ascendenţilor săi dinastici după tată, 
Neagoe, Radu Şerban, Matei Basarab34; pe unii dintre 
aceştia îi aşează în dunga blagorodnă „a neamului” 
său, în pronaosul - necropolă de la Hurezi, prima lui 
ctitorie, unde îşi afirmă,  votiv, dubla descendenţă, 
basarabă şi cantacuzină.

Desprinzându-se treptat de tutela unchiului 
său dinspre mamă, Constantin Cantacuzino, ţinut de 
„tată” adoptiv35, nepotul - domn Constantin Brânco-
veanu va adopta constant, în relaţiile politice cu eu-
ropenii, linia moderată a lui Matei Basarab şi, mai 
departe, a lui Neagoe Basarab. Prima măsură, în 
acest sens, fusese, chiar la înscăunare, trimiţând o 
delegaţie proprie ca să întoarcă din drum pe aceea 
trimisă mai înainte la Viena de către Şerban Canta-
cuzino spre închinarea ţării în secret către Casa de 
Austria. A evitat astfel, invazia Valahiei de către turci 
şi tătari, transformarea ţării în teatru de război între 
turci şi austrieci; totodată, pentru că epoca era mai 
tensionată, Brâncoveanu, temporizând intenţiile Cur-
ţii de la Viena, care, sub pretextul protectoratului, 
dorea să se înstăpânească peste Ţara Românească, a 
asigurat, prin relaţii diplomatice, sprijinul Casei de 
Austria pentru păstrarea confesiunii ortodoxe de către 
românii din Transilvania şi, la nevoie, ajutor pentru 
Valahia şi domnia lui. Aceeaşi politică prudentă şi 
abilă a avut-o şi faţă de Marea Rusie, fiind edificat de 
intenţiile ei la fel de insidioase şi ferindu-se de o im-
plicare militară în războiul ruso-turc din 1711. În mod 
firesc, elemente de sorginte austriacă ori rusească nu 
apar în sinteza artei brâncoveneşti.
vol.  Jertfa creştină în Europa medievală şi premodernă, Editura 
“Sfântul Antim Ivireanul”, Râmnicu Vâlcea, 2014, p. 110; v. şi 
idem, Chipurile Brâncoveanului. Preliminarii pentru un por-
tret, în: Revista de istorie, Bucureşti, nr. 9/1998, pp. 913-917.
34 Pentru adoptarea numelui Basarab - vezi precizări la Constan-
tin Rezachievici, Când apare „familia domnească a Basara-
bilor”, în vol. Naţiunea română – idealuri şi realităţi istorice. 
Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani., Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2006, pp. 173-180; idem, Dinastiile „Basarabilor”. 
Precizări necesare şi puncte de vedere noi, în vol. Sfântul Con-
stantin Brâncoveanu, ocrotitorul Episcopiei Slatinei şi Romana-
ţilor, vol. II. Domnia, Editura Episcopiei Slatinei şi Romanaţi-
lor, Slatina, 2014, pp. 41-65. 
35 v. Iolanda Ţighiliu, Că de nici unele lipsă n-au fost…, în vol. 
Jertfa creştină şi sacrificiul uman în Europa medievală şi pre-
modernă, Editura Antim Ivireanul, Rm. Vâlcea, 2014, pp. 107-
109, unde aplică teoria analizei tranzacţionale, la relaţia tată-
fiu dintre Constantin Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu, 
relevând emanciparea treptată a acestuia din urmă de sub tutela 
părintească.

pag. 44



Portal-MĂIASTRA     v     Anul X, nr. 4 (41)/2014
44

În aceste condiţii, în care puterile creştine nu 
doreau autonomia ţării, ci anexarea ei pentru a-şi 
stabili graniţele pe Dunăre, raportul stabil cu puterea 
suzerană, Imperiul Otoman ( „Cezarul”! ), a trebuit 
să fie păstrat cu cheltuieli tot mai mari, contracarând 
mult timp deconspirarea relaţiilor sale cu cele două 
mari puteri creştine. Atunci, consecventă cu a popo-
rului său, atitudinea lui Brâncoveanu faţă de turci a 
fost duală; la suprafaţă, supunere şi răbdare în veac 
până când Pronia divină va pedepsi păgânătatea, iar 
în interior, aversiune făţişă şi diversiune. Această ati-
tudine este evidentă în anume teme iconografice, la 
complexul religios de la Hurezi. 

În acel loc dorit pentru relaxare şi reculegere, 
unde, folosind modelul bisericii de la Curtea de Argeş, 
făcea şi în acest fel racordul cu Neagoe voievod, 
strămoş pe linia „dinastiei” (craiovesc -) basarabe, 
Brâncoveanu adăugase bisericii centrale, după mode-
lul casei româneşti, un pridvor (care se va generaliza 
şi la celelalte ctitorii din epocă). Selectat din tradiţia 
autohtonă a legăturii între casă şi natură36, valorizat 
ca spaţiu intermediar între Lume şi Casa Domnului, 
între Istorie, cu timpul ei specific, şi Biserică, cu tim-
pul ei liturgic, ori, cum remarca Valeriu Anania, ca 
spaţiu pro fanum, dinaintea templului, nu rupând, ci 
legând profanul/mirenescul de sacru37, pridvorul  do-
bândea aici o funcţie creştină inedită şi proprie; de-
corat după o erminie specială (pe care o proteja de 
intemperii), întâmpina pe domnitor (ca şi pe oricare 
ins) creştin cu fresca uriaşă a Judecăţii de Apoi, aver-
tisment pentru autoscopie, pentru scrutarea faptelor 
vieţii şi pocăinţă, pentru a lăsa în urmă „toată grija 
cea lumească”, odată cu intrarea în Biserică, în trupul 
mistic al Mântuitorului.

Înfăţişând, în dreapta Dreptului Judecător, 
Raiul – grădină, cu locuitorii lui emblematici, iar în 
stânga, Iadul – balaur aspirând diverse categorii de 
păcătoşi, văzuţi cu un realism social şi psihologic ne-
maiîntâlnit până atunci, imaginea Judecăţii de Apoi 
conţinea răspunsul simbolic al Bisericii raportat la fi-
nalitatea Binelui şi Răului din Istorie. Tălmăcind mai 
departe, prin raportare la prezentul istoric, imaginea 
devenea alegorică şi îi viza semnificativ pe reprezen-
tanţii Binelui şi Răului din epocă, întrucât, în menta-
lul încă medieval, Apocalipsa începea din oricare azi. 
S-a spus, pe drept cuvânt, că, prin tema iconografică 
a Judecăţii de Apoi, Biserica, pentru a-şi apăra po-
ziţia în contextul crizei de conştiinţă din acel sfârşit 
de ev mediu, faţă cu transformările sociale care con-
duseseră la apariţia unor noi meserii (morar, brutar, 
cizmar) şi profesiuni (negustor, cârciumar, băcan), ai 
căror protagonişti, interesaţi de eficienţa zilnică, nu 
mai respectau timpul liturgic (Antim Ivireanul îi cri-
tică aspru), i-a condamnat a priori la focul Gheenei 
alături de alţi păcătoşi (hoţi, adulterini, tirani ş. a.)38. 
Totuşi, quasi-generalizarea acestei teme în pridvo-
rul bisericilor brâncoveneşti şi postbrâncoveneşti nu 
poate fi explicată doar prin acest act de critică socială, 
ea trebuie că viza sugestiv şi pedepsirea Răului fun-
damental din epoca brâncovenească şi cea fanariotă: 
stăpânirea otomană. Era, cum spuneam, răspunsul 
simbolic al Bisericii la problema Răului din Istorie, 
dar, în imaginea justiţiară, se putea tâlcui, disimula-
tă, şi atitudinea antiotomană, cu atât mai mult cu cât 
asediul Vienei, la 1683, arătase că puterea Turcocra-
ţiei era în declin. În contextul istoric respectiv, orice 
privitor creştin se putea gândi la Judecata de Apoi şi 
pentru păgânătatea asupritoare39.

Remarcam în alt context40că, tot la Hurezi, 
această imagine, cu atitudinea ei disimulat militan-
tă, se află în „tandem” cu o alta, ceva mai ascunsă 
la vedere, dar mai direct expresivă, din pridvorul bi-
36 v. Constantin Joja, Sensuri şi valori regăsite, prefaţă de Paul 
Petrescu, Editura „Eminescu”, Bucureşti, 1981, pp. 42, 43-44, 
80-82, 88-89.
37 v. Valeriu Anania, Din spumele mării. Pagini despre religie 
şi cultură, ediţie îngrijită şi postfaţă de Sandu Frunză,Editura 
„Omniscop”, Craiova, 1996, p. 95. 
38 v. Daniel Barbu, op. cit., pp. 126-130.
39 v. Ioan St. Lazăr, Constantin Brâncoveanu, între timpul isto-
ric şi timpul liturgic, în vol. Constantin Brâncoveanu – domnul 
faptei creatoare şi al jertfei sfinţitoare (col. „Brâncoveniana”, I), 
Editura „Rotipo”, Iaşi, 2014, pp. 333, (Centrul de Studii Medie-
vale şi Premoderne „Antim Ivireanul”).
40 v. Ioan St. Lazăr, Constantin Brâncoveanu între …, în vol. 
Constantin Brâncoveanu – domnul faptei creatoare şi al jertfei 
sfinţitoare. (…), 2014, p. 334.

sericii - bolniţă, situate în interiorul laturii de vest a 
complexului monastic. Este vorba de Arca Bisericii, 
caracterizată drept o exemplară artă militantă de că-
tre Valeriu Anania în eseul Cerurile Oltului, de unde 
cităm descripţia:

„… o corabie înaintează pe o apă mare – de-
sigur, Biserica Creştină traversând istoria –, avându-
l, la cârmă pe Iisus Hristos. Veghetori la proră sînt 
apostolii Petru şi Pavel. În mijlocul punţii e o masă 
– prestol, în latura căreia mai mulţi ierarhi, prezbiteri 
şi diaconi, în veşminte liturgice, par a oficia. Pe masă 
e un singur obiect, o cutie metalică, obiectul în care 
se păstrează Cuminecătura. De pe malul apei, mai 
mulţi eretici, în frunte cu Arie şi Nestorie – dar din 
rândul cărora nu lipseşte Calvin – vor să răstoarne 
nava – sau s-o abată din drum – trăgând de ea cu niş-
te cârlige lungi şi în sens invers decât o mână lopeţile 
sfinţilor cuvioşi. Până aici, nimic extraordinar, deşi 
bogăţia simbolului nu poate trece neobservată. Din 
colţul de jos al imaginii se deschide, însă, gura unui 
balaur, asemenea celei din scena iadului, dar aici nu 
e altceva decât cortul şi tronul şi linia de luptă a lui… 
Mahomed. Ca să nu existe nici o îndoială asupra 
identităţii, numele său e scris împrejurul turbanului. 
Mohamed e în poziţie de tragere, cu arcul întins, cu 
săgeata îndreptată spre corabie…41

Scriitorul interpretează grabnic tâlcul evident 
al imaginii: un Mahomed agresor asupra creştinis-
mului, în biserica unui voievod pe care sultanul îl ţi-
nea sub jurământ de credinţă, dar care, prezentându-l 
real în metafora iconică, i se dovedea advers pe faţă. 
În gândul subţire al voievodului sau al zugravului – 
teolog, Mahomed nu ţintea, însă, pe cârmaci (care e 
personaj şi în Coran), ci „Chivotul de pe masa Cinei”. 
Tâlcuind: Păgânul îşi îndreaptă arcul nu spre Logo-
sul istoric, ci spre Cel euharistic, adică spre Logosul 
în actualitate – relevă acelaşi Valeriu Anania, şi el 
teolog subţire, sugerând iminenţa continuă a primej-
diei şi nevoia treziei neîncetate, întrucât, din imagine, 
rezultă că otomanii nu ţineau să ucidă nici Scriptu-
rile, nici Dogmele şi nici pe însuşi Hristos, ci – mai 
simplu şi mai direct – Sfinţenia Bisericii42. A Bisericii 
consonante din moşi – strămoşi cu neamul românesc 
şi care, în pofida primejdiilor – tălmăcim mai departe 
gândul zugravului –, îşi continuă împreună drumul pe 
marea Istoriei întru Veşnicie, având cârmaci neclintit 
pe Mântuitorul Hristos43. În expresia direct militantă 
a acestei fresce, tonusul dramatic poartă cu sine un 
fior (parusic) optimist. S-ar putea spune, aşadar, că 
faţă cu neliniştea perpetuă datorată primejdiilor din 
timpul istoric, situarea spirituală în timpul liturgic, al 
credinţei şi speranţei nestrămutate, conferea omului, 
prezumate, liniştea şi bucuria interioară datorită căre-
ia putea edifica în exterior, împlinindu-şi existenţa cu 
o aripă spre Cer. Omul vremii, marcat de conştiinţa 
„soartei schimbătoare” (fortuna labilis) – am văzut 
aceasta chiar la începutul domniei lui Brâncoveanu, 
cel ce-şi asuma posibilitatea mazilirii şi a jertfei – gă-
sea o compensaţie în întemeierile cultural - spirituale. 
Actul de întemeiere – în viziunea lui Daniel Barbu 
– reprezenta: „o cale de imobilizare a timpului”, „un 
factor de ordonare raţională a timpului” (şi a existen-
ţei – n. n.), dar şi „un instrument de solidarizare socia-
lă”, întruchipând năzuinţa de a reface, printr-un efort 
comun şi oarecum în oglindă, reţeaua de solidarităţi, 
evident destrămată în planul existenţei practice (la 
„sfârşitul evului mediu” – n. n. ), dar la care tradiţia 
comunitară şi creştină nu înceta să se raporteze…44 

Justeţea acestei „priviri” în realitatea epocii 
brâncoveneşti poate fi probată prin continuarea şi 
dezvoltarea programului cultural-spiritual iniţiat de 
Şerban Cantacuzino: în planul educaţiei, prin activi-
tatea Academiei Domneşti din Bucureşti, prestigioasă 
în tot Estul european; în planul cultural, prin funcţi-
onarea a cinci tipografii şi o producţie impresionantă 
de carte, difuzată şi la românii din Transilvania; în 
planul spiritual, prin promovarea „raţionalismului 

41 Valeriu Anania, Cerurile Oltului. Scoliile arhimandritului 
Bartolomeu la imaginile fotografice ale lui Dumitru F. Dumitru, 
Editura Episcopia Râmnicului şi Argeşului, Râmnicu  Vâlcea, 
1990, p. 254.
42 Valeriu Anania, Cerurile Oltului …, 1990, p. 256.
43 v. Ioan St. Lazăr, op. cit.
44 v. Daniel Barbu, op. cit., p. 101.

ortodox” şi combaterea prozelitismului protestant şi 
catolic,  prin transpunerea şi stimularea serviciului 
religios în limba română, prin ctitorirea de noi aşe-
zăminte de cult, inclusiv în Transilvania; în planul 
artistic, prin configurarea stilului brâncovenesc în ar-
hitectura civilă şi cea religioasă, ca şi în alte registre 
ale artei.

Toate aceste iniţiative şi înterneieri – pentru 
care a se vedea şi o sinteză semnată de acad. Mircea 
Păcurariu45 - au configurat domnitorului Brâncovea-
nu o monarhie culturală (N. Iorga), iar culturii ro-
mâneşti un model cultural brâncovenesc (Al. Duţu) 
rezonant în epocă, precum şi un stil brâncovenesc, ce 
şi-a pus amprenta în fiecare registru al artelor româ-
neşti din secolul al XVIII-lea; acestea au reprezen-
tat nivelul cel mai înalt atins de cultura românească 
medievală la hotarul cu modernitatea şi reperul cel 
mai semnificativ pentru spiritul constructiv al nea-
mului românesc în istorie, când a avut pe pământul 
său o pace (de un sfert de secol) şi dezvoltare dina-
mică în limitele epocii. Este important de subliniat 
că Brâncoveanu, el însuşi un om de aleasă cultură şi 
promotor al culturii şi spiritualităţii în ţara sa (ca şi în 
Sud–Estul Europei şi mare parte din Orientul Apropi-
at), prin deschiderea către înnoiri şi sinteza – în stilul 
artistic46 - de elemente orientale şi occidentale, cu 
preeminenţa celui autohton47 (asimilator şi creativ), 
a contribuit într-o măsură decisivă la transformarea 
culturii române, închistată până la el în formele ana-
cronice ale culturii slavo-bizantine48 . În acelaşi timp, 
din prea–plinul culturii din ţara sa, a dăruit tipogra-
fii, cărţi şi nenumărate ajutoare materiale creştinilor 
ortodocşi din alte meleaguri, devenind, ca altădată 
Neagoe sau Vasile Lupu, un protector al întregului 
răsărit creştin, al spiritualităţii orientale, greco – sau 
arabofone, supuse Semilunei49.

Nu avem, însă, în obiectivul şi economia lu-
crării de faţă să stăruim asupra acestor realizări cul-
tural-spirituale şi artistice ale epocii brâncoveneşti, 
decât să subliniem că ele marcau, în mod compen-
satoriu, situaţia tragică a unei societăţi vieţuind per-
manent sub ameninţarea unei superputeri strivitoare; 
chiar cel care, în scaunul domniei, se ştia „unsul lui 
Dumnezeu” şi cârmuia ca un basileu din Bizanţ avea 
acuta percepţie a situaţiei  sale de „rob” al sultanu-
lui, care îl putea mazili – sau mai cumplit – execu-
ta după bunul său plac50 - ceea ce s-a şi întâmplat, 
cu martiriu. Astfel – mai este necesar de subliniat – 
toate acele realizări întemeietoare de nou ev cultural 
românesc, expresive pentru o existenţă precară şi 
«dedublată»51, amestec de umilinţă şi fast52, şi pentru 
o atitudine inerent barocă53, de „rezolvare” a crizei 
istorice prin exerciţiile de creativitate performante, au 
instituit, din timpul istoric, un timp al culturii, peren, 
care, prin dimensiunea spirituală organică şi prin „du-
rata lungă”, se înrudeşte cu timpul liturgic, etern.

45 v. Pr. prof. univ. Mircea Păcurariu, Cultura în timpul lui Con-
stantin Brâncoveanu, în vol. Iubitor de cultură, protector al 
Bisericii şi martir al credinţei ortodoxe, Sf. Martir Constantin 
Brâncoveanu (1688-1714). 325 de ani de la urcarea pe tronul 
Ţării Româneşti, Arhiepiscopia Târgoviştei, Târgovişte, 2013, 
pp. 13-75.
46 Reţinem că: Stilul brâncovenesc este propriuzis un stil de cul-
tură – cf. Ştefan Ionescu, Epoca brâncovenească. Dimensiuni 
politice. Finalitate culturală, Editura „Dacia”, Cluj Napoca, 
1981, p. 235. 
47 v. Gheorghe Popescu – Vâlcea, Iniţiator şi protector al unui 
nou stil în arta românească:  stilul brâncovenesc, în: Biserica 
Ortodoxă Română, anul LXXXII, nr. 9-10, 1964, pp. 900-915.
48 Ştefan Ionescu, Epoca brâncovenească (…), 1981, p. 6.
49 cf. Răzvan Theodorescu,  Un model şi un stil: domnia lui Con-
stantin Basarab Brâncoveanu, în vol. Constantin Basarab Brân-
coveanu, Editura Universităţii Craiova, Craiova, 2004, p. 365.
50 v. Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, 
Editura „Univers enciclopedic”, Bucureşti, 1997, p. 178-179.
51 Florin Constantiniu, O istorie sinceră…, 1997, p. 179.
52 v. Răzvan Theodorescu, Un model şi un stil…, în vol. Con-
stantin Basarab Brâncoveanu (…), 2004, p. 364-365.
53 Ne reîntâlnim cu termenul baroc, certificat de istoricii de artă 
pentru orizontul epocii respective, dar ne raportăm, întâi de toa-
te, la acel mod (şi stil) baroc de a fi, supraistoric, cu manifestări 
neîntrerupte şi perfect normale, verificate din preistorie şi până 
în epoca actuală şi cu trăsături specifice în raport cu modul cla-
sic sau cel romantic (v. Adrian Marina, Dicţionar de idei lite-
rare, I (…), 1973, pp. 227-241; v. şi G. Călinescu, Clasicism, 
romantism, baroc, în vol. G. C., Impresii asupra literaturii spa-
niole, Editura pentru Literatură, Universală, Bucureşti, 1965, pp. 
11-26).

 Reflecţii privind timpul istoric şi timpul liturgic...

pag. 45

pag. 43



Portal-MĂIASTRA     v     Anul X, nr. 4 (41)/2014
45

SFÂRŞITUL

O trecere analogă din Istorie în Supraistorie se 
va produce şi în momentul final al vieţii pământeşti a lui 
Constantin Brâncoveanu şi a celor „împreună pătimitori cu 
dânsul”. Istoriografia postbelică, evitând planul spiritual, 
şi-a situat perspectiva în orizontul istoric concret, insistând 
asupra faptului că voievodul român a fost executat fiindcă 
nu şi-ar fi divulgat toate averile pe care le deţinea – fapt 
neadevărat: torturându-l în faţa copiilor şi a soţiei, torturân-
du-i pe copii în faţa lui şi a mamei lor, turcii aflaseră tot ce 
doreau pentru a umple haznaua lacomului sultan Ahmet; 
au ştiut şi de acele proprietăţi lăsate în păstrare pentru copi-
ii săi noului domn, Ştefan Cantacuzino, nepotul său (care, 
mai întâi, le-a jefuit, apoi le-a comunicat turcilor!), ca şi de 
averile din Transilvania (la care nu aveau, atunci, acces…). 
Altfel, tatăl n-ar fi avut cum să le spună copiilor săi înainte 
de execuţie: Fiii mei, fiţi curajoşi! Am pierdut tot ce am 
avut în această lume (sic!). Cel puţin să salvăm sufletele 
noastre…54 

Salvarea sufletelor ţinea de planul spiritual, de tre-
cerea în timpul liturgic. În timpul torturilor îşi va fi spus 
şi le va fi spus cuvintele lui Hristos către ucenicii Săi: Nu 
vă temeţi de cei ce vă ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l 
ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul 

54 Anton Maria del Chiaro, Revoluţiile Valahiei, Studiu intro-
ductive şi note de arhim. Mihail Stanciu şi Academician Gabriel 
Stremel, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, Bucureşti, 
2012, p. 139.

şi trupul să le piardă în gheena. (Mt.10, 28). Iar „acela 
care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena” era 
însuşi sultanul, ademenindu-i cu păstrarea vieţii dacă îşi 
vor pierde credinţa trecând la mahomedanism ca şi cum ar 
fi trecând în focul gheenei de la judecata de Apoi! Atunci 
vor fi răsunat în sufletul domnitorului ctitor de biserici şi 
de cărţi creştine, din nou, cuvintele lui Hristos: Oricine va 
mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi 
şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri 
(Mt., 10, 33). Cuvintele hristice ridicau destinul omului 
către ceruri, în spaţiul şi timpul etern, liturgic; de aceea, 
voievodul român şi „cei împreună pătimitori cu dânsul” 
şi-au asumat, dinaintea execuţiei, crucea jertfei pentru cre-
dinţă, urmând în patimi şi mucenicie modelul Fiului lui 
Dumnezeu, răstignit de oameni şi înviat de Tatăl Ceresc 
pentru mântuirea neamului omenesc. Staţi tare, bărbă-
teşte, dragii mei, şi nu băgaţi seamă de moarte – îi va fi 
îmbărbătat tatăl pământesc pe fii şi pe ginere. Priviţi la 
Hristos, Mântuitorul nostru, câte au răbdat pentru noi şi 
cu ce moarte de ocară au murit! Credeţi tare în aceasta şi 
nu vă mişcaţi, nici nu vă clintiţi din credinţa pravoslavnică 
pentru viaţa şi lumea aceasta!55 Priviţi la Hristos – şi îşi 
va fi amintit domnitorul valah de fresca de la Hurezi, cu 
Hristos conducând Arca Bisericii pe valurile Istoriei spre 
Veşnicie. Priviţi la Hristos, Dreptul Judecător din cealaltă 
frescă hurezeană, de care-şi va fi amintit dimpreună şi în 
care, la Judecata de Apoi, Soarele Dreptăţii le va surâde 
celor muceniciţi pentru credinţa în El şi le va hărăzi locul 
55 v. Cronica Bălăcenească, în vol. Cronici brâncoveneşti, anto-
logie, postfaţă, glosar şi bibliografie de Dan Horia Mazilu, Edi-
tura „Minerva”, Bucureşti, 1988, p. 372.

de-a dreapta Sa…56 Cu această privire, certitudine şi linişte 
interioară s-au îndreptat demni, impresionându-i pe amba-
sadorii ţărilor europene, mucenicii valahi („schismatici”), 
spre locul execuţiei şi sub sabia gâdelui. Ezitarea de o clipă 
a micului prinţ Matei a potenţat tragedia umană, dar, după 
îndemnul rostit de tată, strigătul lui către gâde: Vreau să 
mor creştin, loveşte! a pecetluit sfinţenia. Urmarea mode-
lului hristic în viaţa lui Constantin Brâncoveanu57 şi a celor 
muceniciţi cu dânsul s-a împlinit, sfinţenia fiind împlinirea 
umanului (Nichifor Crainic). Atunci, sufletele lor neatinse 
au plecat în Ceruri ca să ne vegheze Biserica şi Neamul.

Ioan St. Lazăr – doctor în filologie, conferenţiar 
universitar, preşedinte executiv al Fundaţiei Culturale”Sf. 
Antim Ivireanul”, secretar al Centrului de Studii Medieva-
le şi Premoderne „Antim Ivireanul”. Poet, critic şi istoric 
literar, eseist şi etnolog. Autor al volumelor: Sfântul Antim 
Ivireanul – «vistierie de daruri», (1999),  Sfântul Antim 
Ivireanul – orator creştin (2005); Mitologie şi literatură 
comparată (2005); Valeriu Anania – Icoane de început, 
eseu biografic (2013); Tânărul Anania „Îngerul cu bar-
bă”, eseu biografic (2014), ş. a.

56 v. şi Ioan St. Lazăr, Constantin Brâncoveanu între…, în vol. 
„Constantin Brâncoveanu – domnul faptei creatoare şi al jertfei 
sfinţitoare”, (…), 2014, p. 339.  
57 v. Laviniu Aurelian Bădulescu, Repere ale modelului hristic 
în viaţa Sfântului Constantin Vodă Brâncoveanu, în vol. Sfântul 
Constantin Brâncoveanu, ocrotitorul Episcopiei Slatinei şi Ro-
manaţilor (…), 2014, pp. 371-381.
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O prezentare cuprinzătoare a poeziei lui Dumitru Mălin am descoperit-o în 
volumul Monicăi Grosu – Literatura Apusenilor (Editura Eikon,2013). Cuprinzătoa-
re şi la obiect, de aceea obligatorie ca punct de referinţă pentru oricine s-ar decide 
să încerce un alt demers critic. Poet, aşadar, cu obârşii în Munţii Apuseni. Un spaţiu 
spiritual aparte, mai prielnic eroilor decât rapsozilor, pe care , e ştiut, românii l-au 
asimilat, cu precădere, din cartea de istorie a neamului. Cu atât mai interesante devin, 
astfel, întâlnirile cu poeţii proveniţi din acest spaţiu, care, de o 
vreme, sunt tot mai dese.

Dumitru Mălin a debutat editorial în 1982, deci aparţine 
generaţiei optzeciste, în vogă încă, în ciuda ofensivei noii pro-
moţii de poeţi . A publicat pe puţin opt volume de poezii şi se 
află în plin elan creator, fiind mereu prezent în revistele de lite-
ratură. Noi nu ne propunem s-o concurăm pe Monica Grosu, nu 
intenţionăm, aşadar, să zăbovim la toate izvoarele poetice din 
care s-a adăpat poetul, ne oprim numai la cel care ni s-a părut 
mai exotic în spaţiul literar pe care îl reprezintă. Ne referim la 
volumul Iubiri din ultima  adolescenţă,apărut la Editura Emma 
Books din Sebeş. Carte frumoasă, cu o grafică discretă semna-
tă de Romi Adam, apărută cu sprijinul financiar al Consiliului 
Judeţean Alba, instituţie publică atât de generoasă cu mişcarea 
literară contemporană.

Iubiri din ultima adolescenţă, deci, cu alte cuvinte poe-
zii de dragoste ale unui bărbat cu adolescenţe repetate, mereu 
nesăţioase. Ce poate fi mai incitant pentru un cititor la oricare 
vârstă decât o asemenea ofertă ? Adolescenţa, în sine, este pur-
tătoare de magnetism sufletesc, dar dacă, în plus, se afişează ca 
ultima…

Nici în acest volum, Dumitru Mălin nu-şi poate uita ră-
dăcinile. Este un blestem, acesta, pentru orice poet plecat de 
la ţară. La casa din munţi revine cu ardoarea înstrăinatului de 
obârşii, sentiment de neostoit în lirica transilvană de la Octavi-
an Goga încoace : „Am fost la mama sus în munţi acasă/ Gră-
dină – ncărunţită-s ochii ei/ Amară mama dulce şi frumoasă/ 
Cu anii tot mai mulţi şi tot mai grei // Prin curte iarba pâlpâie 
– nspre toamnă /Prin suflete ni-i toamnă – acum demult / Doar nucul, ceas bătrân, 
nu se răstoarnă /Sub el copilăria mi-o ascult // Ce-a fost frumos s-a petrecut cu viaţa/ 
Dar şi ce-a fost orfan şi dureros/ Deschisă carte-i faţa mamei, faţa/ Pe care scrie trist 
de sus în  jos.// Cât mai există limpedea scrisoare /E încă fericire, încă-i zi/ Dar ce va 
fi când se va –nchide oare/ Prin  ce-ntuneric gros voi mai citi ?( Vă-nvăţ oftând cum 
se citeşte viaţa )

Asemenea accente elegiace tradiţionaliste nu sunt puţine, dar nu ele dau, to-
tuşi, tonul liric fundamental. Deşi intrat vădit în toamna vieţii (motiv poetic central 
!), poetul rămâne un îndrăgostit perpetuu. Ultima adolescenţă la care face referire 
este cea recentă, autumnală, dar peste vară câte oare au mai fost ? Cum orice ado-
lescenţă, în mod obişnuit, durează cam o decadă, într-o vară de bărbat pot exista , pe 
puţin, trei patru decade… Acestea par a fi fost şi adolescenţele lui Dumitru Mălin, pe 
care le evocă ştrengăreşte, amestecând şăgalnic hazul cu necazul, tonul elegiac cu cel 
ludic. Deloc întâmplător, în spiritul esteticii postmoderniste, de care nu este străin, şi 
mizând pe procedeul intertextualităţii, citează trei poeţi exponenţiali : George Baco-
via, Mircea Dinescu, şi Francois Villon. Ne sugerează, astfel, că s-ar putea revendica, 
într-un fel, din fiecare: „ (…) Ori poate vre-un Dinescu bostănar/ Şi zurbagiu la crâş-
ma dunăreană / Să uite câţi Bacovia tresar / Din încruntata toamnelor sprânceană // 
El care printre ciorbe de măcriş/ Presară rime oblic deocheate/ Şi-şi pune vinul vesel 
pe afiş/ Dar şi pe el Bacovia-l străbate// Aşa încât gutui sau măr amar / Azi am căzut 
fruct galben în otavă/ Că-n toamna asta fără de hotar /Materia-n Bacovia-i bolnavă” 
( Materia-n Bacovia –i bolnavă). Se revendică din fiecare, dar nu-l pastişează pe ni-
ciunul. A rămas el însuşi, cu biografia sa erotică, poate mai mult închipuită decât re-
ală, când plină de vervă, când mai retractilă, totdeauna cu disponibilitate umoristică, 
specifică înţeleptului care îşi poartă uşor privirea printre evenimente ce compun viaţa 

bărbatului. Evocările adolescenţelor estivale nu-s puţine, cu tot farmecul lor, dar nu 
lipsesc nici norii care apar în orizontul adolescenţei autumnale: „Mai ţii minte ce mai 
fată / Erai tu prin şapteşcinci/ Îngheţam la tine-n poartă /Iubind frigul din opinci// 
Şi-aveai tu cosiţe blonde/ Ochi aveai de sâmburi verzi/ De creşteau prin iarbă holde/ 
Lanuri albe să te pierzi// Unde-o fi acea ninsoare/ ce-a pierdut-o şi Villon/ Tocul tău 
mai ştie oare/ Sparge sticla de neon // Hai să te mai urc o dată/ Pe bombeuri dege-

rând/ Mai ţii minte ce mai fată / Erai tu atunci când…”(Cântec 
de amintire ninsă).  Prozaicul, cum se întâmplă adesea la poeţii 
postmodernişti, se converteşte în poezia lui Dumitru Mălin în 
fapt poetic, capătă substanţă lirică: „Noi ne-am întâlnit în vară/ 
Într-un vechi autobuz/ Huruind spre-un târg de ţară/ Mă priveai 
cumva de sus // Dar te-am dus la turtă dulce/ La mărgele şi 
cercei/ Cum şi-acum te-aş mai duce/ De-ar mai fi un târg, ehei// 
Ori mărgelele ori turta/ Ori cerceii de doi bani/ Ne-au împins 
apoi spre nunta/ Ce-a ţinut atâţia ani// Încât azi mi-eşti tot mi-
reasă/ Eu tot mire şi-aşa nins/ Ţi-s frumos şi mi-eşti frumoasă/ 
Numai târgul pare-nchis” (Târgul de întâlnit).

Asemenea evocări sunt multe, ele asigură, în principal, 
miezul volumului, dând sentimentul unor vecinătăţi lirice di-
nesciene. Este, însă, o impresie grăbită. Poetul se joacă de-a 
poezia mai mult ca să-şi ascundă temerile vârstei autumnale. 
Spectrul iernii apropiate îl bântuie, oricât s-ar face că e pus pe 
glume : „Nu ştiu bărbaţii toţi sau numai eu/ Mă uit cu jind la 
fete de liceu// (…)Dau cu maşina-n gropi ucid prezoane/ În-
ceţoşat de zveltele codane// Borduri încalec şi suspensii rup/ 
Orbit de scânteieri de tânăr trup// De sâni boltiţi orbit, de ochi 
, de gură/ Ori de-o tristeţe fără de măsură// Când ştiu că doar 
mă uit oftând din greu/ După păduri de fete de liceu.” (Păduri 
de fete de liceu). Ori această confesiune încă şi mai elocventă 
: „O toamnă lungă cum de mult n-a fost/ Când soarele, ca-n 
vis, nu se mai stinge/ Doar eu încărunţit şi fără rost / Dar înc-
adolescent cu doru-n  sânge// Adolescent bătrân purtând la sân/ 
Atâtea toamne veşnic pieritoare/ Dar şi atâtea veri câte rămân/ 
Când dragostea - i trecută dar nu moare // Privesc seninul ca 

pe-un legământ/ Făcut de nu ştiu cine cu  înaltul/ Şi-aproape nu mai ştiu că sunt 
pământ/ Că nu-mi pot da înfrângerea la altul// Că pe-acest drum uscat , tânguitor/ 
Ca mărul prins în viscol mă voi frânge/ Dar până-atunci mai port livezi de dor / Şi 
râuri lungi de dragoste prin sânge” (Livezi de dragoste). Într-un alt text emblematic, 
reprodus şi pe copertă, un fel de artă poetică deci, rostul demersului său poetic este 
şi mai bine definit. Zvăpăiala sa printre cuvinte nu-i decât dorul nebun după fiinţa 
de altădată, cea a primei adolescenţe, cea cu adevărat sublimă. Acum nu face altceva 
decât să-şi poarte speranţele într-o căruţă de catâr sărac : „Şi-aşa mă duc spre –amurg 
hodorogind/ Pe-o cale de ciulini şi de cucută/ Doar de le geam tristeţea mi-o colind/ 
Cu glas împotmolit în limba mută// Aşa voi şi sosi, curând, nu ştiu/ Căci zilele-şi tot 
sting din felinare/ Bătrână-adolescenţă, dor târziu, Mai scrieţi - mi oricum câte-o 
scrisoare !”(Iubiri din ultimă adolescenţă).

Te simţi bine în intimitatea poeziei lui Dumitru Mălin. Induce o stare lirică pe 
care o cauţi ca cititor de poezie. Te învăluie prin melodia sa cuceritoare, prin sinceri-
tatea trăirilor pe care le exprimă, prin optimismul său, în ultimă instanţă, chiar dacă 
accentele elegiace nu-s puţine. Atât de firesc este integrat general-umanul în versu-
rile sale, că nu poţi decât să ţi-l asumi. Nu numai bărbatul intrat în toamna vieţii se 
regăseşte-n el, ci orice om căruia îi place ,din când în când ,să se plimbe prin viaţa sa. 
Cum să nu subscrii la asemenea gânduri din poezia care încheie cartea : „Mai am că-
măşi de mire sub veston/ Chiar de s-ar mai vedea numai o zdreanţă/ Şi-n glasul meu 
amar şi monoton / Încă se-ascund zvoniri de cutezanţă// (…) În cartea asta însă am 
ieşit/ C-o ultimă adolescenţă-n  faţă/ Aşa zic azi, căci mîine-s pregătit/ Să mă declar 
adolescent pe viaţă”. (Adolescent pe viaţă). Îl credem în stare pe Dumitru Mălin de 
o asemenea erezie, îi stă în fire. Fie-i candoarea contagioasă ! 

Iuliu PÂRVU

Dumitru Mălin – Iubiri din ultima adolescenţă



Portal-MĂIASTRA     v     Anul X, nr. 4 (41)/2014
46

I.Dezbaterile privind reconsiderarea  raportu-
rilor dintre centru și provincie, animate în ultimele 
decenii și în viața culturală românească, au coagulat  
interesul unor cercetători în direcția  așa-numitei «ge-
ografiei literare».

Să reamintim că de la Ion Breazu cu a sa Lite-
ratură a Transilvaniei din 1944 (dar și cu Viaţa literară 
românească în Ardealul de după Unire, Cluj, 1934), 
preocuparea istoricilor și criticilor literari a crescut 
simțitor în această perspectivă, ceea ce e un câștig 
enorm pentru cultura românească.

Ideea de policentrism cultural articulează, 
în datele esențiale, o veritabilă geografie literară 
dezavuând, așadar, anumite prejudecăți centriste 
(ideea e relativ nouă în cultura română, ea în-
florind în studiile franceze de sociologie, teoria 
comunicării și istoria mentalităților (v. A. Du-
pouy, Géographie des lettres françaises, 1942 și 
A. Farré, Géographie littéraire, 1946; Robert Es-
carpit, Sociologie de la Littérature, Paris, 1973), 
dar promovate și de școala anglo-saxonă (Hans 
Robert Jauss, Wofgang Iser, Walter Bulbst ș.a.).

Având în vedere și anumite tradiții identita-
re, putem observa, la ora de față, – bine individu-
alizate și coagulate în spiritualități și diferențieri 
– arii literare regionale de mare impact cultural și 
valoric. Dincolo de orice reținere (fie ea nu numai 
tematică ori axiologică), putem individualiza une-
le hașurări geografice care ne îndreptățesc a vorbi 
de o literatură a Banatului (că tot e el «fruncea»), 
cu multiculturalismul ei de zonă central-europeană, 
de alta a Olteniei, de alta a Câmpiei Române, cum cu 
îndreptățită mândrie își cer dreptul în acest context 
policentrist – una a Dobrogei (cu „spațiul apelor”, 
cum ar zice Vasile Băncilă), alta a Maramureșului, 
poate și una a Țării Bârsei, neuitând a recunoaște o 
literatură a Bucovinei (arondând desigur pe frații scri-
itori bucovineni) ș.a.

În privința literaturii transilvane, putem iden-
tifica anumite diferențieri specifice, zona Munților 
Apuseni dobândindu-și un contur proeminent în ca-
dru geografic mai larg, destul de coerent și organic 
pentru a răspunde tematic și ideatic demersului între-
prins de criticul literar Monica Grosu, ea însăși fiică a 
Văii Sebeșului (Literatura Apusenilor, 2013).

II. O lucrare memorabilă în acest sens, insufi-
cient consemnată și dezbătură în presa noastră cul-
turală, este DICȚIONARUL SCRIITORILO DIN 
BANAT, un proiect de amploare conceput, coordo-
nat și supus unei acribioase revizii de universitarul 
timișorean ALEXANDRU RUJA. Este vorba de 
un model de colaborare între Universitatea de Vest 
și Institutul pentru Cultura și Istoria Șvabilor de la 
Tübingen. Dicționarul în cauză cuprinde, în primul 

rând, scriitorii români care s-au afirmat de-a lungul 
veacurilor în spațiul Banatului, dar și scriitori de 
expresie germană (coordonatorul secvențial: Horst 
Fassel), maghiară (János Szekernyés), sârbă (Jiva 
Milin), slovacă (Mária Dagmar Anoca). De aici as-
pectul multilingvistic al literaturii din această veche 
regiune a țării, interculturalitatea, diversitatea, după 
cum însuși «Argumentul» semnat de Alexandru Ruja/ 
Host Fassel menționează la loc de cinste: 

„În Banat exprimarea în două-trei limbi este un 
lucru firesc. Această conviețuire constituie un model 
în Europa, Banatul rămânând distinct în spațiul ro-
mânesc și european. Sunt rare zonele cu o asemenea 
vibrație a multi- și interculturalității, a multilingvis-
mului ca în spațiul banatic.”

Sau altfel spus, mai explicit, cu cuvintele criti-
cului  - vol. „Parte din întreg”:

„Zona de vest a României – o parte din Tran-
silvania şi Banatul – cuprinde o literatură valoroasă 
ce se integrează firesc în contextul literaturii române; 
Parte din întreg se ocupă de scriitori aparţinând lite-
raturii contemporane; ieşită din complexul provincia-
lismului, din cantonarea în probleme zonale şi scrieri 
dialectale, literatura din vestul ţării se impune prin 
scriitori valoroşi şi prin creaţii care o desemnează 
drept parte din întregul literaturii naţionale.”

DICȚIONARUL SCRIITORILOR DIN BA-
NAT este, în fond, o enciclopedie, adică mai mult 
decât un dicționar, întrucât, dincolo de informațiile 
de ordin bio-bibliografic, fișele scriitorilor sunt com-
pletate cu o evaluare critică de ansamblu, care, ori-
cât de aproximativă și provizorie ar părea în cazul 
autorilor mai tineri, vine să contureze profilul literar 
sub aspectul tematicii abordate și realizării estetice a 
textelor .Masivă și riguros elaborată, după toate prin-

cipiile academice, lucrarea este realizată în colabora-
re cu Institut fūr Donauschwäbische Geschichte und 
Landeskunde Tübingen (934 p.), fiind „prima lucrare 
panoramică, de mare întindere, cu o privire critică și 
perspectivă istorică asupra literaturii din Banat, in-
cluzând scriitori care s-au exprimat în diverse limbi 
vorbite în spațiul banatic.”

Inițiatorul acestui proiect academic de cerce-
tare/ grant, desfășurat pe perioada 2002-2004 (apro-
bat de Ministerul Educației și Cercetării – CNCSIS), 
criticul și istoricului literar ALEXANDRU RUJA, 
valoros universitar timișorean, are «antecedente» 
în această privință. Câteva cărți ale domiei sale, în 
care se apleacă destul de analitic și empatic asupra 
unor autori bănățeni, poartă titlul „Parte din întreg”, 
ceea ce grăiește de la sine despre interesul pe care 
cercetătorul îl acordă culturii și literaturii bănățene, 
contribuției pe care Banatul și-o aduce la îmbogățirea 
culturii și literaturii naționale. Aceasta este «partea» 
(bănățeană, regională) din «întregul» național (ro-
mânesc). 

Profesorul Al. Ruja a antrenat la acest dicționar 
de tip enciclopedic colegi de la universitățile din 
Timișoara, Cluj-Napoca, București, Tübingen, pre-
cum Ioan Viorel Boldureanu, Iosif Cheie-Pantea, 

Pompiliu Crăciunescu, Gabriela Glăvan, Florin Opre-
scu, Cornel Ungureanu, Daniel Vighi, Laura Cheie, 
Marianne Marki, Eleonora Pascu, Grazziella Predo-
iu, dr. Jiva Milin, dr. Mihai Radan, Janos Szekernyes, 
Mária Pongrácz Popescu, dr. Imre József Balázs, dr. 
Dogmar Mária Anoca ș.a. Dicționarul  (care rămâne 
o lucrare deschisă) cuprinde așadar autori români, 
maghiari, germani, evrei, sârbi, croați, slovaci, turci, 
„iar în faza următoare vor trebui incluși și autorii altor 
grupuri etnice cum sunt bulgarii, cehii etc.”

Este vorba, cum ușor se poate vedea, de o li-
teratură multilingvă surprinsă în desfășurarea ei isto-
rică, prin autorii inserați,  de la Gerardo de Sagredo, 
Pelbartus de Timișoara (scrieri în limba latină), la 
cronicarii turci din sec. al XVII-lea, apoi la Nicolae 
Stoica de Hațeg ori fabuliștii români Nicolae Oțălea, 
Dimitrie Țichindeal până la autori germani din sec. 
al XVIII-lea (Johann Jakob Ehrler, Johann Friedel) 
ori autori cum sunt:Ioan Popovici Bănățeanul, Victor 
Vlad Delamarina, Damaschin Bojincă, Adam Müller-
Guttenbrunn, Otto Alscher, René Fülöp-Miller, Ar-
nold Hauser, Karl Kerényi,Virgil Birou, Pavel Bellu, 
Petru Sfetca, Aron Cotruș, Zoltán Franyó, Endre 
Károly, Robert Reiter, Anișoara Odeanu, sau contem-
porani ca Adám Anavi, Sorin Titel, Voirgil Nemoia-
nu, Ovidiu Cotruș, Petre Stoica, Ion Arieșanu, Anghel 
Dumbrăveanu, Livius Ciocârlie, Eugen Dorcescu, 
Ion Marin Almăjan, Florin Bănescu, Șerban Foarță, 
Dan Negrescu, Morcea Pora, Aurel Turcuș, Viorel 
Marineasa, Cornel Ungureanu, Daniel Vighi, Paul 
Eugen Banciu, Eugen Bunaru, Octavian  Doclin,Irene 
Mokka, Herta Müller, Werner Söllner, Richard Wag-
ner, Johann Lippet, Vladimir Ciocov, Draga Miria-
nici, Jiva Milin, Slavomir Gvozdenovici, György 
Mandics, Ondrej Ștefanko, Dogmar Mária Anoca, 

Pavol Bujtár și mulți alții.
Spre deosebire de alte dicționare editate 

până acum (Mircea Zaciu, Marian Papahagi, 
Aurel Sasu), inclusiv „Dicționarul General al 
Literaturii Române” editat de Academia Ro-
mână ori mai vechiul „Dicționar al literaturii 
române de la origini până la 1900” (1979), 
Dicționarul Scriitorilor din Banat îi înregis-
trează și pe autorii de altă limbă decât cei ro-
mâni, care se regăseau numai în anumite en-
ciclopedii maghiare și germane, în foarte mică 
măsură în dicționare regionale specializate 
apărute la noi, unde unii scriitori  sunt grupați 
după naționalități și limbi, când nu sunt excluși 
de-a dreptul, reducându-se astfel interesul pen-
tru multiculturalismul din Banat  (v. Olimpia 
Berca, Dicționar al scriitorilor bănățeni, 1940-
1996, Timișoara, 1996). 

În privința fișei de dicționar, avem în 
primul rând date biografice relevante pentru profilul 
cultural al scriitorului (studii, colaborări la reviste, 
debut, premii, apartenență la societăți și asociații pro-
fesionale, apoi un text critic despre operă, bibliografia 
operei, bibliografia critică urmărită, pe cât a fost posi-
bil, în volume și în publicații. Pentru scriitorii în viață 
s-au folosit chestionarele, dar tot de aici vine și nea-
junsul ca unii din cei care nu au răspuns acestei soli-
citări să nu fie cuprinși în Dicționar. Autorii bilingvi 
sau multilingvi au fost prezentați de cei menționați 
deja la „coordonarea secvențială”. Menționăm, de 
asemenea, vasta bibliografie care a stat la baza întoc-
mirii Dicționarului, multilingvă și ea ca și numeroșii 
scriitori inserați. 

Lista de autori numără nu mai puțin de 31 de 
nume, iar ca fișe de dicționar avem 263 de poziții, 
multe din ele prevăzute cu fotografia scriitorului, 
imagini ale copertelor, manuscrise, alte documente 
fotografice.

În general, avem de a face cu o monumenta-
lă „parte din întreg”, contribuție de seamă a culturii 
și literaturii Banatului la tabloul  de valori al culturii 
naționale.

Zenovie CÂRLUGEA

”Parte din întreg”:

„DICŢIONAR AL SCRIITORILOR DIN BANAT”
(Ed. Universității de Vest,  Timișoara, 2005, 934 p.)
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DE VEGHE LA MORMÂNTUL
PĂRINTELUI GALERIU

Crucea pluteşte în sacralitate 
Şi marmora caldă respiră eteric...
Îmi pare că-n jur e-un sobor îngeresc
Cu foşnet de aripi şi cântec de taină.

Mai stăruie-n suflet râvnita chemare
A glasului ce duhovniceşte cuvântă...
Limpezind fântâna dragostei în adâncuri,
Ruguri sacre aprinzând
În ale sufletelor noastre altare.

În jurul mormântului plâns şi umbrit
De salcia-n ram unduios despletită,
Cel ce vibra ca un clopot în noaptea-nvierii
Între pământ şi ceruri... reverberează.

Doamne, nestinse fi-vor de-a pururi
Ardoarea şi setea de iubire divină,
Inspiratul cuvânt de jerfă şi slavă,
Ce numai prin har şi graţie sfântă 
Poate în suflet ca-n rai să-nflorească. 

DUHOVNICUL

Mai stăruie, baritonal şi blând,
Cuvântul inspirat şi cristalin – 
Preiau clarviziune şi alin
Şi îngerii i-aud solemn cântând.

El pătrunsese Tainele deplin.
Le izvodea minunile, pe rând,
În cugetele noastre aşezând
Cerească pace după lung suspin.

Vedea cum cele sfinte se-mplinesc
Prin necreatul har dumnezeiesc,
Cu armonie-n cer şi pe pămant.

Cu zel ne-a pregătit să fim potire
Pe care să le umple cu iubire
Al sufletelor Suflet – Duhul Sfânt.

El pătrunsese Tainele deplin.

CONSTANTIN

Un Împărat, un Domn şi-un slujitor
Apostoli al bisericii în lume,
Au dat sfinţenie acestui nume
Şi sunt model de jertfă tuturor.

Fiind trimişii Cerului anume
Pentru un creştinism biruitor,
Au reuşit, cu har, prin viaţa lor 
Trăirea în Hristos să şi-o asume.

Neîncetând spre culme să aspire
Mai urcă încă spre-ndumnezeire
Dar şi la lumea noastră iau aminte.

Pe treptele de slavă fiecare
Transmite rugăciunile pe care,
Prin ei, le închinăm Treimii Sfinte.

Pentru un creştinism biruitor.

TRANSCENDERE

Părea că-n zbor serafic se înalţă
Dumnezeieşte verbul să-l închege,
Umanizat prin datină şi lege,
Sădind în inimi linişte, speranţă ...

Când pătrundea în suflete betege
Prin glasul cu cerească rezonanţă. 
Ţinea orice ispită la distanţă,
Putea divine taine să dezlege.

El ocrotea virtutea omenească
Şi dragostea ştia s-o preţuiască
Decât viaţa însăşi mai presus.

Pe chipul său cu aură blajină
De mucenic ce arde în lumină
Citeam mesajul pruncului Iisus.

Putea divine taine să dezlege.

DUCÂND SOLIA

Te afli-acum pe ţărmul celălalt – 
Trăieşti doar în dumnezeiescul azi
Şi-n pacea serafimică te scalzi,
Urcând pe treptele către înalt.

Şi nu va fi în calea ta zăgaz – 
Îţi mai păstrezi credinţa în asalt,
Faci în desăvârşire câte-un salt,
Sorbind lumină fără de răgaz.

Dar nu ne uiţi, oricât ai fi de sus,
Ducând solia noastră lui Iisus
Să ne ajuţi cu ruga ta fierbinte.

Cum ne-ai avut pe lumea asta fraţi,
De grija noastră încă îţi împarţi
Speranţa împlinirii celor sfinte.

Trăiești doar în dumnezeiescul azi.

OMUL

E omul – Biblia arată –
Creaţie afină. Iată-l !
Asemenea cu însuşi Tatăl – 
Materie străfulgerată

De inspiraţie cerească...
Solară, harică minune
Creaţia s-o încunune
Şi-n cuget viu s-o oglindească.

Sortindu-i nemuririi osul
Prin el s-a întrupat Hristosul,
Spre-a stinge orice simulacru.

Zadarnic mulţi susţin că li s-a
Prefigurat apocalipsa,
Afurisindu-i geniul sacru.

Prin el s-a întrupat Hristosul.

CTITORIE

Îţi apăr amintirea cu ardoare – 
Pe chipul tău se oglindeşte trează
Smerenia ce te înnobilează
În pacea de ascet, liniştitoare.

Prin tine gândul inspirat cutează,
Credinţa îşi descoperă izvoare
Şi tot ce ne frământă şi ne doare
Se-nchide precum umbra la amiază.

Din ce ai semănat prinos răsare,
Biserica în prag de-aniversare
Cinstind duhovniceasca-ţi ctitorie.

Din anii ce au fost să se prefire
O sută se-mplinesc de la zidire –
Vei fi iubit  asemeni la o mie!

Din ce ai semănat prinos răsare. 

(Schiță de portret)
Părintele Constantin Galeriu şi-a jertfit viaţa pentru Biserică. El a ars în toate 

candelele darurilor cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Aceasta pentru prea-
marirea Sfintei Treimi si pentru iluminarea fraţilor întru credinţă.

Părintele ne-a marcat viaţa, nu numai celor ce l-au cunoscut dar 
şi celor ce l-au citit sau l-au ascultat la radio. Ceea ce a răsădit părinte-
le în fiecare din noi face parte din fiinţa noastră, creşte şi se manifestă 
necontenit. Multe amănunte prind contur şi lumină. Mi-e tot mai clar şi 
preţuiesc tot mai mult contribuţia părintelui Galeriu la înţelegerea, la 
simţirea şi trăirile mele de creştin.

Deşi nu a scris mult, a fost un mare teolog şi  un talentat om de 
ştiinţă:

Părintele ne-a dat modele de analiză teologico - ştiinţifică, atât 
a textelor sfinte cât şi a întâmplărilor noastre de viaţă. Corobora enunţurile teologice 
cu concluziile celor mai noi descoperiri ştiinţifice în analiza oricărui fenomen religios, 
social sau psihologic.Cunoştea problemele structurii materiei şi ale mecanicii cuantice, 
studiase în profunzime operele lui Freud şi ale lui Jung, dar era la curent şi  cu ultimele 
formulări ale psihanalizei. Aşa că, lămurea orice problemă  la care se referea, din per-
spectiva tuturor acestor cunoştinţe. 

Era conştient de adâncimea gândirii sale în prezentarea unor probleme mai di-
ficile şi ne atrăgea atenţia, pentru a ne concentra şi pentru a nu rămâne la o înţelegere 
superficială a enunţurilor.

Astăzi, ascultăm , la radio şi TV, predicile şi conferinţele sale care parcă devin tot 
mai actuale şi ne dezvăluie sensuri noi, de fiecare dată când le reauzim.

Părintele Galeriu a fost un preot şi duhovnic total, aşa cum vorbim de un artist 
total. El şi-a folosit toate talentele, toate harurile primite de la Dumnezeu, în ducerea la 
implinire a misiunii sale:

- memoria sa excepţională. În timpul predicilor sale făcea numeroase trimiteri la 
bogatul material cercetat şi însuşit în lunga sa viaţă, cu citate 

- dintre cele mai concludente si cu precizări bibliografice.
- vocea baritonală, cu frumoase inflexiuni. Ştia să o foloseasca 

spre a da măreţie cântărilor de slavă a lui Dumnezeu şi de a da rezo-
nanţă spuselor sale, în sufletele noastre.

- talentul actoricesc şi, în cadrul acestuia, capacitatea de empa-
tie, de înţelegere a trăirilor celuilalt. Când vorbea, faţa i se trnsfigura 
sub lumina interioara şi blândeţea deosebită ce izvorau din adâncul 
fiinţei sale.  Au remarcat mulţi gestica sa, în special cea a mâinilor. Nu 
cunosc un actor mare care să fi folosit limbajul mâinilor atât de suges-
tiv, în afară poate de Ion Finteşteanu.

- prestanţa şi expresivitatea chipului său. Era conştient de im-
portanţa comunicării non-verbale, dar totul venea din interior, în mod 

spontan, armonizându-se mimica feţei cu gestica mâinilor si a corpului şi cu privirea 
plinâ de căldură şi iubire faţa de cei cărora li se adresa. 

- dragostea de oameni şi capacitatea de a asculta pe fiecare cu empatie şi înţele-
gere.

- capacitatea şi dorinţa de dăruire. Asculta pe oricine venea la dânsul cu o proble-
mă, fară a face economie de timp si efort. Trăia intens, prin sine şi prin aproapele său.

Acestea, şi încă altele, au făcut ca părintele Galeriu să fie iubit şi ascultat, cu mare 
atenţie, de mase mari de credincioşi.

Foarte important este că influenţa părintelui Galeriu, câştigarea de ascultători şi 
discipoli, nu a scăzut ci a crescut după plecarea lui dintre noi.

Cine nu ascultă emisiunile de radio cu părintele Galeriu are de pierdut enorm.
Fiecare audiţie îţi descoperă noi orizonturi de cunoaştere şi de credinţă, noi valenţe ale 
trăirilor şi acţiunilor , adâncimea problemelor care fac obiectul predicilor şi conferinţelor 
sale.

Să îl ascultăm şi să îl citim, după posibilităţi, să-l iubim din tot sufletul pe marele 
predicator şi duhovnic, care a fost părintele Constantin  Galeriu.
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Dintr-un hotar şi până-n celălalt,
E amintirea ta sfinţind oriunde
Cu harul care truda o ascunde
Şi jertfa asumată în asalt.

Când sorb cuvântul tău purtat pe unde,
Cu foc din duhul Celui Preaînalt
Şi în adâncul inimii tresalt, 
Lumină necreată mă pătrunde.

Te simt acum mai viu ca niciodată
Prin dragostea din suflet revărsată:
Minune e şi nu un paradox!

Milostivind ne însoţeşti prin vreme,
Cei însetaţi pe tine să te cheme
Virtute pentru neamul ortodox.

Cu foc din duhul Celui Preaînalt

COMUNICARE
                  

Comunicăm tot mai ades părinte
Prin spaţii pământene şi cereşti:
Să te urmăm tu ne învredniceşti
Prin rugăciuni şi cu poveţe sfinte.

Adâncile chemări duhovniceşti
Le urmărim în spirit şi-n cuvinte;
La jertfa ce-o aduci luăm aminte – 
Precum aici şi-acolo o-mplineşti.

Mai răsădeşti virtuţile înalte
Şi inima făcând-o să tresalte
Ne dăruieşti lumină şi miresme.

Cu dragostea şi harurile tale
Ne-ai ctitorit în suflet catedrale
Şi-ai înălţat spre cer catapetesme.

Comunicăm tot mai ades părinte.

POMENIRE

De-a fost unirea lor să te-ncunune,
Să fie voia cerului deplină
Se-ntoarse trupul tău, murind, în tină,
Spre-a învia întru nestricăciune

Iar sufletul Treimei se închină,
Ofranda lui smerit să se-mpreune
Cu-a cetelor cereşti ovaţiune,
Şi preamăreşte-a  Cerului Regină.

Tu, care L-ai iubit cum El o cere,
Cu trup duhovnicesc, la Înviere,
În faţa lui Iisus te vei afla.

La tot ce-ai împlinit pentru sfinţire
Adăugăm cântări de pomenire,
Să ai un loc ales la dreapta Sa.

Tu, care L-ai iubit cum El o cere.

RUGAMINTE

Sub treptele de cer diamantine,
Văd curcubeul – largi alei divine –,
Convoiul care urcă și revine
Schimbând simboluri între noi și tine.

Rodește-acum sub piscuri carpatine
Cuvântul tău cu duh în adâncime,
Ofrandă preaslăvind Sfânta Treime,
Înnobilând lăcașuri și destine.

Smeriți, spre tine căutăm părinte
Însetoșați de predicile sfinte
Și gestul îndreptat spre ceruri blânde.

Ajută-ne ființa să obțină
Din harul tău de-a aduna lumină
Și-a o sădi în suflete plăpânde.
 
Schimbând simboluri între noi și tine.

În recent apărutul lui Jurnal (Ed. RCR Edito-
rial, București, 2014), cunoscutul etnolog și editor 
de la vechea Editură Minerva, autor al celebrului 
Dicțional al etnologilor români, nota în 29 iunie 
1981: „Contabilii de la Centrala Editorială își fac 
pur și simplu de cap. Pentru ei legea nu există de-
cât pentru a fi încălcată în diferite chipuri. Au fost 
adevărate scandaluri ‒despre unele au putut fi citite 
luări de cuvânt și în Luceafărul‒ provocate de au-
tori/îngrijitori de ediții, frustrați de anumite părți din 
drepturile de autor. Contabilii au, însă, mână liberă. 
Numai protestul organizat al unor editori și scriitori, 
ce s-a făcut auzit și în secția de critică a Uniunii Scri-
itorilor, numai protestul organizat, exprimat într-o 
ședință ținută la președintele CCES (Consiliul Cul-
turii și Educației Socialiste, n.n., I.C.) au dat câștig 
de cauză unor îngrijitori de ediții. Defectuoasa apro-
vizionare cu hârtie. Anul trecut nu se găsea hârtie de 
ziar, acum se găsește numai velină. Un volum din 
seria Scrieri de Tudor Arghezi așteaptă de un an, 
la Arta Grafică, să-i sosească sortul de hârtie potri-
vit. Editura are gata prima parte (500p.) din ediția a 
doua a Istoriei literaturii române de la origini până 
în prezent de G. Călinescu, însă aceeași tipografie 
n-a primit hârtia necesară. Se pare că atât de ceruta 
carte nu va putea să apară nici în acest an.” (p.8,9)

(9 iulie 1981) „Cât s-a degradat de la an la 
an calitatea tipografică a cărții de literatură se poate 
vedea și numai examinând evoluția hainei grafice a 
ediției Scrieri de Tudor Arghezi. Începută în timpul 
vieții poetului în 1962, ediția a ajuns apoi de nere-
cunoscut. Formatul, hârtia, pânza copertei, numărul 
de coli au trecut prin metamorfoze spectaculoase. 
Ultimul volum, al 32-lea, după ce a așteptat un an 
la tipografie din lipsă de materiale tipografice, a fost 
tipărit, fără avizul editurii, pe o hârtie groasă, încât 
volumul, butucănos, ca o cărămidă, se prezintă ca 
patru volume inițiale la un loc.” (p.10,11)

Iordan Datcu citează în Jurnal (21 decem-
brie 1981) un fragment dintr-un articol al lui Mir-
cea Zaciu, din Steaua, XXXII, nr.12, 1981, p.33): 
„Dintre scriitorii români al căror centenar l-am săr-
bătorit în anul ce se încheie acum, Ion Minulescu a 
fost probabil cel mai nedreptățit. Ar fi de discutat, 
firește, și cu privire la modul cum s-a înțeles come-
morarea celorlalți, coborâți de la faimoasa omagie-
re a lui Arghezi, la Ateneul Român, anul trecut, la 
«rotonde» mai dosite, unele periferice, ba chiar cu 
ideea că spațiul cel mai potrivit evocării n-ar trebui 

Tudor Arghezi 
în Jurnalul 

lui Iordan Datcu
1. Dacă Eminescu este Geniu mîndru, Ar-

ghezi este Geniu ludic („oţ, domle, oţ”).

2. Eminescian, eminescianism, Eminescîn-
du-ne, arghezian, arghezianism, dar nu şi „Arghezi-
nîndu-ne”.

3. Eminescianismul a existat şi înainte de 
ivirea lui Eminescu, ca o trăsătură fundamentală, 
spirituală a noastră, arghezianismul, nu. El a venit 
odată cu „Marele Oltean” (Gheorghe Grigurcu) şi 
alături  cu spaţiul mioritic blagian (deal-vale, de-
al-vale); conectate, ele rămîn ca alte două trăsături 
fundamental-spirituale ale românilor.

4. Eminescu - Arghezi - Blaga, trioul de aur, 
„brand”-ul românesc universal al unei spiritualităţi 
veşnic-viitoare.

OCTAVIAN DOCLIN

Gînduri

să-l depășească pe cel unde omul s-a născut.” (p.31)

(25 iunie 1983) „Cum se înșeală omul. Se 
știe că în 1934 Tudor Arghezi a suferit de o boală 
grea. Au fost convocați la patul suferindului me-
dici de renume, ca N. Gh. Lupu, N. Hortolomei, D. 
Bagdasar. Nici unul dintre ei n-a scăpat de șfichiul 
usturător al pamfletarului Arghezi, care și-a evocat 
boala și legăturile lui cu medicii în piesa de teatru 
Seringa. Poetul a slăvit în aceeași piesă pe docto-
rul Grigoriu-Argeș, iar nu pe acela care i-a pus bine 
diagnosticul: D. Bagdasar. Peste ani, o somitate în 
materie, acad. Ion Făgărașanu, în textul Întâmplări 
cu Tudor Arghezi sau substratul medical al unei 
pagini din istoria literaturii, din Contemporanul (24 
iunie 1983), depune, cu autoritate, mărturie  că D. 
Bagdasar nu se înșelase, că radioterapia instituită de 
el a avut rezultate miraculoase, iar nu injecțiile lui  
Grigoriu-Argeș. Tudor Arghezi se înșelase.” (p.61)

(16 martie 1984) „Dezastrul își întinde tot 
mai amenințător tentaculele și asupra acelor sectoa-
re ale culturii care se mangâiau cu speranța că vor 
fi atinse mai puțin. Dacă se spusese că sectorul cla-
sicilor nu va fi vizat, iată că se aude că vor fi tăiate 
masiv, din planul pe 1985, edițiile din opera marilor 
scriitori. Mai mult, academiciana omniprezentă, Ele-
na Ceaușescu, decretează că scriitori ca T. Arghezi 
și L. Blaga n-au fost patrioți. Reducerea planului 
aduce după sine reducerea personalului redacțional. 
Președinta CCES a spus-o fără ocol la întâlnirea de 
ieri cu directorii de edituri. Iată că gluma care se fă-
cea la venirea ei în fruntea culturii (cultura și-a găsit 
un gâde) se adeverește, și persoana se pare că o face 
împotriva convingerilor sale...(p.99,100)

(24 august 1985). Autorul împărtășește câte-
va din amintrile depănate cu Șerban Cioculescu, la 
acesta acasă, când îi duce pentru corectură o nouă 
tranșă din Eminesciana: „...Tudor Arghezi era lipsit 
de caracter. Era capabil de gesturi gingașe, tandre 
doar în perimetrul casei sale. Nu i-a iertat nici pe 
bunii săi prieteni Galaction și Cocea. Arghezi și Ga-
laction au fost colaboraționiști. Cocea n-a respectat o 
înțelegere între ei și i-a criticat pentru amintita atitu-
dine (pentru ea Arghezi a făcut închisoare). Atunci 
Arghezi l-a criticat în felul  său caracteristic. Nu s-a 
mulțumit să-l insulte pe Cocea, ci a amintit și de 
sora acestuia, Alice Cocea, despre care a spus că-și 
clătește gura cu sperma amanților. Într-o scrisoare 
trimisă din Elveția, Arghezi îl spurcă și pe Galac-
tion spunând că-și vinde proza cui dă mai mult...” 
(p.144).

A adnotat 
Iulian CHIVU

pag. 47
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„La ora 3 dimineaţa, îşi va aminti Du-
şan Markovicky - medicul personal al scriitorului şi 
martorul ultimei lui fugi - m-a trezit L.N. în halat şi 
pantofi pe piciorul gol, cu o lumânare în mână; avea 
o faţă suferindă,tulburată şi hotărâtă. Mi-a spus:

Am hotărât să plec.
Dumneavoastră veniţi cu mine. Mă duc sus şi 

să veniţi şi dumneavoastră, dar să n-o treziţi pe So-
fia Andreevna. Nu luăm multe lucruri- strictul nece-
sar.”* Gândul ce-i săpa ca un vierme neadormit la ră-
dăcinile răbdării îl chinuia de mult. În ajun  întrebase 
ce trenuri de dimineaţă pleacă spre Sud. După câteva 
explicaţii grăbite şi un scenariu sumar al plecării co-
municat fiicei sale, s-a  dus să-l trezească pe vizitiu, 
să înhame caii. „Nu era nici ora 5 dimineaţa, ne mai 
spune acelaşi Duşan  Markovicki. Noaptea era întu-
necoasă şi L.N. s-a rătăcit, a cotit-o de pe cărare spre 
livada de meri, şi-a pierdut căciula. A căutat-o multă 
vreme cu lanterna, dar n-a găsit-o. Şi uite-aşa, fără 
căciulă, a ajuns la casa vizitiului şi l-a trezit pe Adri-
an Pavlovici” Şi mai departe: „Din cauza noroiului 
vizitiul i-a propus grăjdarului să meargă cu un felinar 
în faţa noastră direct spre şosea, dar L.N. a preferat 
s-o luăm prin sat….În unele izbe ferestrele erau  deja 
luminate, sobele aprinse. La marginea satului luiFi-
lea (calul) i s-au slăbit hamurile. Ne-am oprit…”

Între lucrurile pregătite în grabă pentru drum 
– caiete de însemnări, o pană, o carte pe care o citea 
atunci, „Conceptul de Dumnezeu”, fugarul nu apu-
case să ia „Cercul de lectură” din care citea zilnic, 
nici textul unui articol despre socialism, pe care ar 
fi vrut să-l termine pe drum. Dominat de imperioasa 
trebuinţă de a pleca, a se lăsa dus undeva departe, cât 
mai departe, să-şi piardă urma, L.N. nu era preocupat 
prea mult de traseu, importantă era smulgerea din ră-
dăcinile unei stări, hiatusul pe care voia să-l întindă 
între el şi lumea lăsată în urmă.

„Unde să mergem cât mai departe?” a fost pri-
ma întrebare pe care a pus-o , în sfârşit, însoţitorilor 
de drum, odată ce s-a văzut ieşit dintre izbele satului. 
Cumplita dispersie a căilor, între care avea să alea-
gă de fapt drumul final, nu cel iluminat de extazul 
începutului, cum  de regulă se întâmplă în cazul ma-
rilor  hoinari, gen Eminescu al nostru, Brâncuşi şi 
atâţia alţii, care şi-au asumat pe cont propriu intrarea 
în viaţă,  îl situează  pe Tolstoi  alături de eroii trage-
diilor antice. Spre Tula? Spre Gorbaciovo? „L.N. do-
rea în primul rând să-şi piardă urma ( dar la Tula va 
fi recunoscut, iar pe drumul de întoarcere prin Za-
seka şi Sciokino mulţi vor şti că Tolstoi se află în 
tren), iar în al doilea rând nu voia să aştepte multă 
vreme la gara din Sciokino- de teamă să nu-l ajungă 
din urmă Sofia Andreevna” ne mai spune acelaşi în-
soţitor credincios.( op. cit. p. 231)

------------------------------------------------------
•	 Anno Domini 1854.Lev Tolstoi la Bucu-

reşti, ediţie îngrijită de Albert  Kovacs, Bucureşti, 
2013, Ed. Fundaţia culturală Est-Vest

După două nopţi petrecute la Optina Pustîn, 
găzduit de un stareţ,- timp în care-şi continua  obiş-
nuitul program de scris  zilnic şi-şi căutase şi o gazdă 
în apropiere – Samordino se numea satul -  dar  cu 
detectivii pe urme, presat de veşti tulburi, de agitaţia 
presei şi  zvonistica agresivă din jur, Lev Nicolae-
vici s-a lăsat din nou purtat de hazard. Între drumurile 
care i se deschideau la răscruci i-a fost propusă Cri-
meea. „Nu s-a acceptat, spune Duşan Marckovicki, 
fiindcă e capăt de drum, de acolo n-ai unde te duce. 
Plus că e şi staţiune de vilegiatură,  iar L.N. cău-
ta un colţ uitat. Am vorbit despre Caucaz, despre 
Basarabia. Ne-am uitat pe hartă la Caucaz, apoi 
la Lgov……… Nu s-a hotărât la nimic clar…… L.N. 
n-a luat nici o decizie. Plecarea s-a amânat pe a doua 
zi.”(op. cit. p. 235)

Mai plutea la orizont şi catargul unui gând me-
reu amânat, un posibil refugiu spre sud în afara pe-
ninsuleiCrimeea  care se-nchide, dar spre Basarabia, 
„un colţ uitat” şi un loc plin de suflet, acolo un moşi-
er  cunoscut, N.N.Alecsandri, îl aştepta oricând. Încă 
de prin 1906, cu patru ani înainte de fuga dramatică 
a  scriitorului, întâlnim în însemnările medicului său, 
numele acestui  N.N.Alecsandri, „un moşier basara-
bean apropiat sufleteşte de L.N. – foarte simpatic” 
.Cu prilejul unei vizite făcute  lui Tolstoi la Iasna-
ia  Poliana, Alecsandri, conform  însemnărilor citate, 
„i-a recomandat lui L.N. cartea Însemnările unui 
prost de  Evgheni Noel, despre faptul că e posibil şi 
e bine să asociezi munca intelectuală cu agricultura şi 
păstoritul. Alecsandri vrea să se ocupe de agricultură 
şi organizează la moşia sa ceva în genul unei comu-
nităţi de oameni care doresc să trăiască asemănător( 
nu o comunitate, fiindcă fiecare va lucra separat, pen-
tru sine însuşi). La el se mută Dmitriev,Krupski….
şi S.K.Nikolaevici cu familia.”

Între  alternativele încercate sau doar plănui-
te,  cu trenuri  rătăcind zile în şir  prin stepa rusească, 
în clipa când s-a luat hotărârea opririi trenului într-o 
gară pentru acordarea unei minime asistenţe, dar, de 
fapt , pentru facilitarea unei treceri mai omeneşti a 
scriitorului spre marele necunoscut al lumii de din-
colo, îi mai rămăsese un drum neînceput, şi acela era 
spre Basarabia. Asta ştia Lev Nicolaevici Tolstoi?

Dacă trenul  care traversa în uitare Câmpia Ri-
azanului , la distanţă de aşezări omeneşti şi larma 
oraşelor, n-ar fi oprit la Astapovo ci mai  spre sud, 
la  Lgov, „la 28 de verste de L.F. Annenkova, pri-
etena de suflet a lui L.N.”, sau şi mai spre sud, la 
prietenul său Alecsandri antrenat în reforme utopice, 
poate că destinul lui Tolstoi altfel s-ar fi încheiat. Ar 
fi avut răgazul să-şi dezvolte doctrina – în parte uto-
pică , dar vizionară pentru  începutul de secol XX, 
să-şi termine o parte din scrieri, iar  climatul blânde-
lor plaiuri moldave  i-ar fi atenuat părerile de rău  că 
nu lasă în urmă o lume mai frumoasă decât cea pe 
care a găsit-o.

Ajunse cu întârziere în spaţiul nostru cultural, 
mărturiile despre ultimii ani de viaţă  ai romancie-
rului , aflat în relaţii contradictorii cu ortodoxismul 
pravoslavnic, dar imitându-l pe Cristos până la ca-
păt, ne îndeamnă la un sever examen de conştiinţă 
şi acum, după un secol de experimente ideologice 
şi reforme. Datorăm meritoriei echipe de la Fun-
daţia Est-Vest,în special  îngrijitorului de ediţie Al-
bert Kovacs ţi Mariei Dinescu – traducătoare – în-
tocmirea acestui volum, în care sunt cuprinse o parte 
din însemnările lui Tolstoi din ultimii ani,  precum 
şi din primele începuturi literare când, aflat în cam-
panie militară chiar  pe teritoriul României, îşi ci-
zela stilul şi autocontrolul moral în puţinul timp li-

ber, beneficiind, desigur, şi de climatul ospitalier al 
gazdelor .Despre români îşi amintea cu nostalgie în 
anii târzii – îl lăsăm aici pe Duşan Markovicki să ne 
relateze câte ceva dintr-o zi din aprilie 1907 în ambi-
entul scriitorului:”L.N. şi-a amintit de călătoria prin 
România. De poporul care seamănă cu cel rusesc, cu 
poporul rusesc bun. De hora pe care o dansau ţiga-
nii. O fată o conducea frumos……… L.N.-  Vizitiul 
oprea pe la o cârciumă. Beam vin alb, frecam boturi-
le cailor cu vin. Ei fornăiau.” ( op. cit. p. 228)

Spre aceleaşi locuri se îndrepta şi acum, la ca-
păt de drum, cu gândul, iar dintre  cele câteva  trasee 
de evadare pe care le-au discutat însoţitorii scriitoru-
lui, cu harta pe masă,  în scurtul răgaz de la  Optina, 
drumul spre Basarabia, prinLvov, pulsa cel mai tare 
în inima lui Lev  Nicolaevici. De acolo i-ar fi venit, 
poate, o alinare, şi asta intuia scriitorul în forul său 
zbuciumat, când a hotărât să-şi abandoneze  rangul, 
familia, traiul lejer printre discipoli şi admiratori 
care au ştiut să-l preţuiască.

Odată cu periplurile lui Tolstoi  prin România 
anilor 1850, autorul ediţiei a avut buna inspiraţie să 
adauge şi alte mărturii din acea perioadă, consem-
nate de români sau străini în trecere. .Iată, spre ilus-
trare, o imagine de epocă a Şoselei Kiseleff, prin 
vizorul unui jurnalist francez, Ulysse de Marsillac: 
„Promenada se compune dintr-un drum pavat cu ma-
cadam, pe care trec indiferente care greoaie cu fân 
trase de boi sau bivoli,, căleşti elegante cu atelaje 
superbe, birje de călătorie prăfuite şi greoaie, ne-
numărate droşti…. Nu rareori vezi un echipaj care 
n-ar părea nepotrivit în Bois deBoulogne, ţinut în 
loc de un şir de căruţe încărcate cu legume, scânduri 
sau oale de lut. Acest fapt îi enervează pe oameni. 
Dorobanţii din gărzile municipale se supără şi ţipă 
la ţărani- acum câţiva ani îi şi loveau, dar ei rămân 
nepăsători. Aceşti oameni curajoşi, cu căciulă pe cap 
şi îmbrăcaţi cu sarica din piele de oaie, coborâţi par-
că de pe Columna lui Traian, mergând firesc prin faţa 
doamnelor din înalta societate, gătite cu panglici şi 
dantele, prin faţa cavalerilor cu redingotă şi a lachei-
lor cu livrea, creează un contrast izbitor.”( op. cit. p. 
129). Observator atent al realităţilor sociale şi cutu-
melor locale, jurnalistul francez, ne spune editorul, 
s-a stabilit în Bucureşti începând cu anul 1852. Peste 
doi ani venea şi Tolstoi în România. Dacă  în prome-
nadele sale La Şosea ar fi privit lumea prin aceleaşi 
lentile ca jurnalistul francez, ar fi  avut surpriza să-şi 
vadă aici aplicat in nuce Principiul  rezistenţei non-
violente,  pe baza căruia şi-a fondat mai târziu doc-
trina. Oamenii pământului, cu căciulă pe cap, care-l 
contrariau pe jurnalist, coborâţi parcă de pe Columna 
lui Traian... Cu siguranţă  i-au  transmis un mesaj şi 
romancierului.

GENOVEVA LOGAN

Ce ştia LEV NICOLAEVICI TOLSTOI
şi a dus cu el în mormânt când a hotărât să fugă spre Sud
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După un drum care trecea pe lângă insulele Molus-
ce (descrise mai tîrziu cu multă precizie în epopeea sa), și 
după ce în urma unei lupte navale s-a mai ales cu o rană, 
poetul ajunge la Macao. Regiunea aceasta din sudul Chi-
nei era cam pustie, localitatea mult mai mică decît Goa, 
autoritățile portugheze nu se instalaseră încă temeinic aici, 
dar Camões a stat în Macao cam un an, desigur lucrînd și 
la capodopera sa începută mai demult. Din Macao a făcut 
o călătorie la Canton, la întoarcere a naufragiat pe coasta 
Cambodgiei. Ajuns la Goa i se pun în sarcină niște nere-
guli și este întemnițat pentru scurt timp; desigur că orice 
bănuieli de incorectitudine au fost înlăturate, de vreme ce în 
curînd i se dă sarcina de agent comercial într-o altă factorie 
portugheză. Apoi: o scurtă întemnițare pentru datorii, o că-
lătorie în Mozambic, o serie de drumuri în largul Oceanului 
Indian, o dragoste pentru o sclavă foarte oacheșă, o viață de 
petreceri în tovărășia unor tineri de familie… În general, 
documentele privind viața lui Camões din acești ani sunt 
foarte sporadice, imprecise și contradictorii. Cea mai plau-
zibilă presupunere este că în acest timp Camões era preocu-
pat intens de elaborarea Lusiadei. Și cum munca de creație 
se apropia de sfîrșit, gândul lui stăruitor era ca, după pai-
sprezece ani, să se reîntoarcă în patrie. Ceea ce – dată fiind 
distanța mare și lipsa banilor – era o problemă.

De aceea, cînd noul căpitan al Mozambicului îi pro-
pune să vină cu el, poetul e foarte mulțumit: Mozambicul, 
cel puțin, se afla la jumătatea drumului spre Portugalia! 
Acolo putea găsi mai ușor prilejul de a se îmbarca pe o co-
rabie care să-l ducă la Lisabona. Dar căpitanul îl reține osta-
tic pînă îi va plăti… mîncarea pe care i-o dăduse pe corabie 
timp de două luni și jumătate de cînd porniseră din Goa! Un 
istoric al timpului, în trecere prin Mozambic, relatează că 
„acest prinț al poeților timpului său” ajunsese într-un ase-
menea grad de sărăcie, „încît era hrănit de prieteni”; totoda-
tă, adaugă că poetul lucra la desăvîrșirea Lusiadei, precum 
și la o altă operă, o culegere de poezii lirice intitulată Par-
nasul lui Luis de Camões, al cărui manuscris i-a fost furat.
Ajuns în cele din urmă la Lisabona, după șaptesprezece ani 
de pribegie, poetul găsește aici o situație mai mult decît de-
zolantă. Recenta molimă a ciumei decimase toate familiile, 
viața de la Curte era dominată de intrigile favoriților și cle-
rului, poporul era supus abuzurilor administrației, corupția 
stăpînea întregul aparat de stat – încît, sub impresia acestei 
stări de lucruri, încheindu-și Lusiada, autorul ei nu va pu-
tea să nu-și transcrie aici și reacțiile-i intime în tonuri de 
amară dezamăgire. În curînd Camões obține privilegiul de 
a-și tipări marea sa operă, cu nădejdea de a obține nu numai 
glorie, ci și protecția regelui. Lusiada apare peste doi ani – 
în 1572. În același an, regele îi acordă o pensie de 15.000 
de reis anual. Fără să fie derizorie, suma era modestă (cam 
o treime de cît primea un profesor al Universității din Co-
imbra) și plătită foarte neregulat. Pensia i-a fost acordată în 
continuare, ceea ce însă se pare că nu l-a apărat prea mult 
de sărăcie: se spune, de pildă, că servitorul său cerșea bani 
trecătorilor pentru a avea cu ce cumpăra cărbuni. Fapt este 
că viața – zbuciumată, neîndestulată și lipsită de prețuirea 
contemporanilor – a celui care urma să poarte peste veacuri 
gloria literelor portugheze, i-a fost curmată de ciumă, la vîr-
sta de cincizeci și cinci de ani.

*
 Chiar și în liniile sumare pe care le îngăduie docu-

mentele, biografia lui Camões este – prin pasionalitatea și 
pluralitatea planurilor vieții poetului – biografia exemplară 
a unei personalități tipice din Renaștere. Mai mult însă decît 
pentru spectaculosul ei,biografia (oricît de lacunară ) a lui 
Camões – care desigur că nu se poate sprijini strict pe toa-
te datele cuprinse în operă – contribuie la lămurirea operei 
poetului,conferindu-i prestanță și adevăr.

 Această operă se integrează organic în puternicul, 
uriașul și strălucitul val al culturii renascentiste contempo-
rane. Secolul lui Camões este secolul în care au trăit Le-
onardo da Vinci și Michelangelo, Luther și Calvin, Cam-
panella si Copernic, Giordano Bruno și Galileo Galilei. 
Este secolul în care au apărut Elogiul nebuniei al lui Erasm, 
Utopia lui Thomas Morus, Orlando furiosul al lui Ariosto, 
Principele lui Machiavelli, Gargantua și Pantagruel al lui 
Rabelais, Faust al lui Marlowe, Odele și Sonetele lui Ron-
sard și Heptameronul Margaretei de Navarra. În 1572, când 
Camões publică Lusiada, Shakespeare avea doar opt ani, 
iar Lope de Vaga, zece; cu un an în urmă, tînărul soldat Cer-
vantes Saavedra, din eroica flotă comandată de Don Juan de 
Austria, își pierduse brațul stâng în bătălia de la Lepanto; în 
acest an 1572, în anul oribiului masacru din noaptea Sfân-
tului Bartolomeu (a cărei amintire stăruie cutremurător în 
Tragicele lui Agrippa d`Aubigne), Torquato Tasso șlefuia 
octavele Ierusalimului eliberat, iar umanistul Montaigne, 
izolat în meditațiile lui, își așternea pe hârtie Eseurile.

 Viața culturală a Portugaliei din timpul lui Camões 
era străbătută de curentele literare ce lăsau urme puternice 
în cultura tuturor celorlalte țări vest-europene.

 Tradițiile literare curtene erau încă vii, susținute fi-
ind și de stilul pe care regii Portugaliei îl imprimau vieții 
de la Curte. În cadrul acestor tradiții, persistent era gustul – 
supraviețuire a vechilor preferințe literare medievale – pen-

tru romanele cavelerești, a căror imensă producție în întrea-
ga Peninsulă Iberică luase forma unei adevărate epidemii 
literare – căreia nu-i va putea pune  stavilă decât geniala 
operă a lui Cervantes. Erau de asemenea insistent cultivate 
vechile forme poetice trubadurești, cu teme și moduri de 
expresie convenționale, elegante și de rafinată virtuozitate 
tehnică.

Poeziile trebuiau să circule în manuscrise, separate 
sau adunate în cancioneiros, culegeri antologice unde nu-
mele autorilor erau adeseori confundate sau omise – căci, 
în mediul aristocratic, tipărirea unui volum personal de po-
ezii ar fi însemnat un gest lipsit de eleganță. Camões, care 
a scris un număr considerabil de poezii (azi i se atribuie 
în jur de 500), intenționa să facă o derogare de la această 
conveniență, pregătindu-și acea culegere, dispărută pe când 
se afla in Mozambic și pe care n-a mai refăcut-o. Încît, în 
timpul vieții nu și-a publicat decât două poezii ocazionale.

    Ceea ce îl distinge pe Camões ca poet de Curte de 
restul confraților săi portughezi contemporani este un simț 
al tradițiilor populare, folclorice, care îi reglează și gustul, 
și măsura, și  demnitatea expresiei.

 În această privință Camões avea, în patria sa, un 
ilustru precursor: poetul și dramaturgul Gil Vicente (mort 

în jurul anului 1536), cel care scrisese și în limba spaniolă 
– asemeni multor scriitori portughezi ai timpului - și care în 
piesele lui adusese verva, pitorescul și savoarea inspirației 
populare, pregătind astfel drumul lui Lope de Vega. În stilul 
poeziei curtene, căruia trebuia să-i plătească tribut, Camões 
a cultivat – dintre formele vechi – mai ales redondilha, 
formă fixă, semifolclorică, cu strofa de patru versuri oc-
tosilabice și cu rima pe schema ABBA; apoi villancico și 
serranilla .”Farmecul lui Camões rezidă în mare parte în  
stilizarea acestor genuri arhaice, a căror prospețime o păs-
trează, împodobind-o cu o ușoară grație și în care introduce, 
cu un rafinament necunoscut de înaintașii lui improvizatori, 
o cazuistică amoroasă moștenită de la trubaduri, dar înru-
dită cu dialectica platoniciană.” De asemenea cultivă ma-
drigalul, în care spiritul său lucid - și s-ar putea spune chiar 
antisentimental – introduce abil ironia malițioasă. Curtean, 
dar curtean ironic și uneori chiar imprudent de îndrazneț, 
Camões practică și satira, în care își permite să vizeze de 
pildă pe magistrați – în asemenea versuri de-a dreptul te-
merare: „Priviți pe cei ce jefuiesc de sting/  Și-s supți de 
lăcomie din rărunchi:/ Justiția o schimbă în paing/ Pe cei 
umili să-i plece în genunchi./ Sînt ipocriți,cu inima de sloi,/ 
Pândesc din ei dorințe de mișei,/ Sînt Neroni pentru cei 
flămanzi și goi/  Pentru cei mari lingăi și mielușei./ Nai-
vule, nu știi că legea toată/ Așa cum cere banul e-aplicată?

 Bun cunoscător al literelor antichității, Camões n-a 
putut rămîne nici în afara celuilalt curent, clasicizat, prezent 
în cultura renascentistă portugheză. Avea 30 de ani la moar-
tea lui Sa de Miranda, cel mai prestigios poet portughez 
de pînă atunci, care – fără să rupă contactul cu tradițiile 
populare, dar modernizîndu-le – contribuise în cea mai 
mare măsura la orientarea atenției înspre poeții antici și ita-
lieni. Camões va scrie elegii, ode și egloge după modelele 
clasice dar aducînd mereu și note personale. Elegia sa nu 
urmează linia grațioasă a lui Catul, sau cea a sentimentală 
a lui Properțiu și Tibul, ci mai degrabă pe cea a lui Ovidiu 
– unde găsise numai farmecul Metamorfozelor, ci și poezia 
elegiilor din exil, care îi sugera (oarecum) o comunitate de 
destin. Odelele sale sunt de inspirație horațiană – măcar în 
măsura în care amintesc unele descrieri de natură ; căci, 
altminteri, epicureismul poetului latin este înlocuit în odele 
lui Camões prin note melancolice, dacă nu chiar pesimiste. 
Eglogele lui, în fine, păstrează de la antici schema speciei și 
anumite motive, fără a se arăta prea mult tributare nici idilei 
theocritiene, nici Bucolicelor lui Vergiliu.

   În schimb momentele idilice, motivul pastoral 
și tablourile vieții cîmpenești intră în lirica lui Camões pe 
altă cale, mai nouă: pe calea mult umblată în acea epocă 
a literaturii arcadiene, a romanului pastoral. Eglogele 
spaniolului Garcilasi de la Vega, Diana portughezului 
Montemayor și Arcadia italianului Sannazaro deschiseseră 

un drum pe care vor urma Celia lui Sa de Miranda, Arca-
dia lui Tasso, Păstorul credincios al lui Guarini, Arcadia 
lui Lope de Vega, Galateea lui Cervantes, sau – în nord – 
cu deosebire Calendarul păstorului lui Spenser. Influența 
italiană, în genere, se resimte și în Peninunsula Iberică nu 
numai pe linia nuveliștilor, sau a poemei cavalerești de tip 
ariostesc, sau a literaturii arcadiene, ci și pe linia petrarchis-
tă. Camões însuși a practicat îndelung sonetul (i se atribuie 
cam 200 de sonete), unde evident că se menține uneori și 
motivul convențional al iubirii platonice, și multe procedee 
petrarchiste, dar în care se afirmă puternic elementul de au-
tenticitate, de raportare la detaliul autobiografic, de reacție 
sinceră și promptă la mediul ambiant. Desigur că prestigiul 
lui Petrarca a acționat și asupra lui Camões. Dar (cum ob-
servă un critic la ale cărui contribuții ne vom referi des) 
– „ceea ce îl desparte pe maestru de discipol este tot ceea 
ce distinge un om de cabinet de un om de acțiune. Există la 
Camões un pesimism sumbru care ține de alte cauze decît 
de caracterul inaccesibil al unei iubiri idealiste. Se regăsește 
aici ecoul vieții sale furtunoase și mai ales acea neliniște 
intelectuală pe care Evul Mediu n-o cunoscuse  și care se 
naște, în secolul al XVI-lea, dintr-o  pregresivă emancipare 
a gîndirii într-un univers cu orizonturile mult lărgite.”

*
 Or, atitudinile intelectuale ale lui Camões, reflexe-

le unei intense experienţe de viaţă, modalităţile proprii de 
expresie, temperamentale afective, întîlnite des în lirica sa 
vor fi reluate, valorificate, amplificate la scară monumenta-
lă în Lusiada.

 La prima vedere, Lusiada pare a fi o apologie a 
expansiunii portugheze. În fond, însă, opera – asemenea 
epopeilor homerice – este construită pe un motiv central 
de ordin moral: energia, curajul, tenacitatea, spiritul de sa-
crificiu al navigatorilor, care prin faptele lor aduc patriei 
onoare şi faimă.

Naraţiunea începe într-un cadru mitologic (în Olimp 
zeii dezbat viitorul lusitanilor), după care revine în planul 
real: flota condusă de Vasco da Gama ajunge în Mozam-
bic, apoi la Mombaça, navigatorii întîmpinînd din partea 
băştinaşilor perfidie şi trădare. La Melinda, la cererea rege-
lui indigenilor,Vasco – într-un lung discurs care ocupa trei 
cînturi(III-V) – începe printr-o descriere a Europei, poves-
teşte începuturile istoriei portughezilor (aici se intercalea-
ză celebrul episod al nefericitei Ines de Castro), cuceririle 
navigatorilor lusitani şi călătoria sa pînă la Melinda. Cîntul 
al cicilea – cuprinzînd descrierea ţinuturilor şi a unor feno-
mene naturale ciudate, aventura plină de haz a faraonului 
Velloso, episodul în acelaşi timp fantastic şi dramatic al lui 
Adamastor şi relatarea aspru realistă a ravagiilor scorbutu-
lui – este cu totul remarcabil în întregul ansamblu al operei. 
După un nou interludiu mitologic şi după o povestire în ge-
nul romanelor cavalereşti, cititorul este adus la realitate prin 
descrierea amplă a unei furtuni pe mare, după care poetul 
continuă prin a nara alte peripeţii ale navigatorilor. Portu-
ghezii ajung în India, Vasco da Gama este întîmpinat de un 
mahomedan care-l ajută, vizitează un templu indian, are o 
întrevedere cu regele băştinaşilor, apoi – după neînţelegeri, 
comploturi şi conflicte cu indigenii – flota portugheză ridi-
că ancora. Urmează (cîntul IX) un alt interludiu, amestec 
de viziune poetică clasicistă şi senzualitate renascentristă: 
Venus îi conduce pe navigatori în „Insula iubirii”, unde 
nimfele le fac o primire desăvîrşită. În timpul ospăţului, o 
sirenă înzestrată cu darul prezicerii le vorbeşte despre fap-
tele viitorilor generali şi guvernatori portughezi mai de sea-
mă ai Indiei (cei care realmente s-au succedat în intervalul 
de şapte decenii, de la data acestei expediţii a lui Vasco da 
Gama şi data apariţiei epopeei); în fine opera se termină 
prin plecarea portughezilor şi sosirea lor la Lisabona.

 
 Subiectul însuşi indică planul grandios al epopeei: 

cincisprezece secole de istorie a unui popor şi o acţiune care 
se desfăşoară pe scena a patru continente. Totodată, din su-
biect apare şi eterogenitatea materiei: mitologică şi istorică, 
fantastică şi reală. Dar această eterogenitate, frapantă pen-
tru ideile şi sensibilitatea noastră literară, era, în schimb, 
perfect pe gustul contemporanilor lui Camões.

 Cadrul mitologic, într-o epopee naţională, era – în 
secolul al XVI-lea – nu numai admis, ci chiar de rigoare; 
mai ales că atmosfera de solemnitate, la crearea căreia mi-
tologia contribuia, era reclamată de însăşi natura geniului, 
grandios prin definiţie. Apoi, în acest cadru mitologic se 
putea include – şi se includea perfect – un element strict na-
ţional, deşi fabulos: figura lui Lusus, legendarul părinte al 
poporului lusitan (în secolul al XVI-lea încă, portughezii se 
numeau pe ei înşişi – în limbaj retoric - „lusitani”). Ceea ce 
este însă mai de relevat aici este faptul că poetul utilizează 
doar miraculosul păgîn, uitîndu-l total pe cel creştin. Şi asta 
– în epoca de puternică reacţiune catolică a Contrareformei; 
în epoca în care conflictele cu musulmanii trebuiau văzute 
oficial în lumina unei «cruciade», în epoca în care funcţiona 
riguros Inchiziţia – instituţie căreia, în întreaga sa operă, 
Camões nu-i adresează nici un cuvînt de reverenţă!

 Epopeea lui Camões este – măcar parţial – de 
inspiraţie clasică. Ceea ce era firesc, necesar şi inevitabil. 

Urmare din pag. 52
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Căci, în afară de considerentul gustului contemporanilor, 
în lumea modernă genul nu fusese continuat decît (într-un 
fel) de poemele eroice medievale, în ale căror cadre însă nu 
încăpeau nici noile concepţii de viaţă «păgîne», renascen-
triste, nici trecutul istoric, prezntul şi aspiraţiile de viitor ale 
unui întreg popor. În schimb, în lumea morală a antichităţii, 
realitatea şi mentalitatea contemporană găsea coresponden-
ţe de etică. Lumea Lusiadei este, în fond, o lume necreşti-
nă. Morala creştină solicita umilinţă, asceză, renunţare, rea-
mintea mereu „păcatul” şi elogia „adevărata” viaţă, cea „de 
dincolo” – în timp ce eroii lui Camões, oameni ai unei ere 
noi, practicînd norme de morală „păgînă”, caută plăcerile, 
apreciază valorile lumii pămînteşti şi, mai ales, urmăresc să 
cîştige faimă şi glorie.

 Ca formă, epopeea lui Camões este inspirată de 
modele clasice – în special de epopeea lui Vergiliu. Prezen-
ţa unor zei protectori sau adversari, alternarea scenelor de 
luptă pe mare cu întîmplări petrecute pe uscat, descrierea 
furtunii, oprirea lui Vasco da Gama la Melinda, povestirea 
peripeţiilor anterioare, profeţia zeiţei Thetis, preferinţa pen-
tru episoade duiose şi o mulţime de alte detalii din Lusia-
da îşi au corespondenţe uşor de identificat în Eneida.

 Semnificativ – pentru profilul lui Camões şi al Lu-
siadei – este faptul că poetul portughez „preferă temelor 
homerice variaţiile vergiliene sau ovidiene” (Leonard 
Bacon, Camões and the glory of Portugal.În Five Gayley 
Lectures,1947-1954,Berkeley and Los Angeles,1954,p.53).

Alte corespondenţe, imitaţii sau reminiscenţe pot fi 
identificate la alţi scriitori antici pe care poetul i-a cunos-
cut - Ovidiu, Lucan, Catul, Properţiu, Claudian sau Seneca. 
Toate aceste elemente, însă, nu rămîn la forma de pastişă, 
ci sînt asimilate, modernizate, dotate cu un conţinut nou şi 
integrate organic într-o viziune proprie de ansamblu.

 Chiar un episod ca cel al popasului navigatorilor 
în Insula iubirii este mai puţin o convenţională imagine 
clasicizantă cît un dat – în esenţă – popular: călătoriile ulu-
itoare ale navigatorilor vremii şi descoperirea atîtor ţinuturi 
necunoscute supraexcitaseră imaginaţia oamenilor şi răs-
pîndiseră în popor mii de legende şi de naraţiuni fantastice, 
pe care adeseori Camões n-a făcut decît să le înregistreze. 
Uneori – ca în episodul citat – le-a stilizat în manieră clasi-
cistă. Alteori, le-a accentuat dramatismul şi fondul de uma-
nitate – ca în episodul, de mare forţă şi grandoare, al lui 
Adamastor.”Dante,Tasso, Milton n-au imaginat ceva supe-
rior acestei personificări a Geniului Furtunilor.” ( A.Loiseau, 
Histoire de la littérature portugaise, Paris,1887,p.219).

 Ca fond, epopeea lui Camões este istorică. Pentru 
trecut, poetul îşi ia materia din cronici sau din istorici con-
temporani, uneori din tradiţii orale privind istoria legenda-
ră (pentru că legende eroice versificate, în genul celor din 
«romancero «-ul spaniol, Portugalia nu avea).

 Să nu uităm însă că Lusiada era o epopee a actua-
lităţii. Or, pentru perioada contemporană, Camões se putea 
referi la amintirea proaspătă a unor evenimente recente şi 
de toţi cunoscute, precum şi la relatarea unor impresii per-
sonale, la locuri şi oameni cunoscuţi direct de el, la pro-
pria sa experienţă de viaţă. Ca epopee a actualităţii, Lusia-
da trebuia să respecte strict adevărul. Camões însă nu uită 
un lucru esenţial: că epopeea sa trebuie să fie o glorifica-
re a faptelor măreţe ale unor oameni de seamă, precum şi 
o exaltare a virtuţilor morale şi a sentimentelor patriotice 
ale compatrioţilor săi. Ca urmare, nu numai că i se permit, 
dar chiar i se impun anumite omisiuni sau anumite uşoare 
deformări ale faptelor. Astfel, de pildă, el omite intenţionat 
numele unor importanţi navigatori, precursori ai lui Vasco 
da Gama, îl prezintă pe acesta fără a aminti unele acte de 
cruzime ale lui – de altminteri la fel ca pe  Almeida, sau pe 
Albuquerque (ale cărui merite principale le trece sub tăce-
re); sau, fără să menţioneze înfrîngerile militare, corupţia 
ori asasinatele săvărşite de alte căpetenii portugheze, căpe-
tenii care apar în epopee numai în lumina favorabilă a capa-
cităţii şi meritelor lor. Dar toate aceste nonconcordanţe sînt 
justificate de intenţiile şi de sarcina autorului: de a menţine 
cît mai intact prestigiul eroilor săi şi de a nu diminua perso-
nalitatea lui Vasco da Gama.

 Vasco da Gama este şi nu este eroul principal al 
epopeei. De fapt, adevăratul erou principal al Lusiadei este 
poporul portughez – mai precis: navigatorul portughez. 
Fără îndoială că poetul ţine să concentreze interesul şi ad-
miraţia cititorului asupra lui Vasco da Gama – dar mai mult 
ca asupra unui simbol, ca asupra unei personificări a calită-
ţilor, eforturilor şi ambiţiilor unui întreg popor. Şi Camões 
îşi alimentează opera cu un material foarte bogat şi plastic 
redat, de impresii şi fapte direct trăite, înscrie cuceririle 
contemporane în cadrul solemn al istoriei naţionale şi 
interpretează aventurile narate în perspectiva suflului 
general al aspiraţiilor naţionale contemporane.

 Dar concepîndu-şi astfel opera şi accentuînd ase-
menea sensuri, se plasa oare într-adevăr Camões pe liniile 
de forţă ale procesului istoric în curs, deci pe poziţii progre-
siste de gîndire şi de atitudine ?

 Situaţia economică critică a ţării îndreptăţea 
formularea unor serioase rezerve (cum realmente s-au şi ex-
primat în timpul lui Camões) faţă de politica de expansiune 
colonială a Portugaliei. Căci, în timp ce activitatea comer-
cială şi financiară suferea de pe urma relativ recetului act 
de expulzare a evreilor zarafi şi cămătari, iar în domeniul 
agriculturii situaţia se agravase după alungarea (de dată, de 
asemnea, recentă) a foarte pricepuţilor agricultori care fu-

seseră maurii – fascinaţia aventurii şi a îmbogăţirii rapide 
deturna interesul unei mari părţi a populaţiei ţării (care, şi 
aşa, abia atingea cifra de un milion de locuitori) de la ocu-
paţii stabile, productive şi de imediată necesitate. Dar înalta 
semnificaţie etico-socială a Lusiadei intervine tocmai aici: 
în luciditatea cu care poetul discerne şi în vehemenţa cu care 
înfierează viciul fundamental al imperialismului portughez 
– cupiditatea, neomenia şi decadenţa 
moravurilor. Curajos şi demn, Camoes 
declară: „N-oi lăuda în versuri paten-
taţii,/ Chiar dacă mă ameninţă dizgraţii 
!/ Nici pe acel care, fiind puternic,/ 
Doar patimilor se dedă mereu/ Şi, ca 
să-i placă unui tîmp nemernic,/Mai 
multe feţe schimbă ca Proteu, -/Şi nici 
pe cel care, părînd cucernic,/Poporul 
totuşi îl împilă greu./Cît regele-i încă 
necopt la minte,/ Eu n-am să-l cînt în 
versul meu fierbinte !”

 Foarte rareori, la această dată 
(şi încă în întreaga literatură europeană 
!) s-au scris asemenea versuri la adre-
sa absolutismului manorhic: „Aşa eşti 
preţuită, vitejie,/ Din înălţimea tronului 
regal,/  Căci voia lor şi-o pun adesea 
regii/ Deasupra adevărului şi-a legii !”

 Este clar: Camões n-a fost un 
curtean – pentru că prea era mîndru, 
onest si sincer ca să poată suporta adu-
larea şi pe adulatori. După cum nu putea 
admira regalitatea abuzivă şi efeminată. 
După cum nu putea îndura nedreptatea 
judecătorilor şi a tuturor dregătoril-
or statului absolutist, care/ „În loc să 
îndulcească sărăcia/ Norodului, nevol-
nici se arată !/ Iubesc puterea, rangul, 
bogăţia,/ Strigînd mereu că-s drepţi şi fără pată !/  Cu sîrg 
preschimbă-n lege tirania !/  Rămîne neştirbită legea dată/ 
Cînd din puterea regelui nu roade ! .../ Pentru norod de-i 
bună – legea cade !”

 După cum, de asemenea, nu putea accepta nici cle-
rul, care  „sub haina umilinţei ascunde ambiţia” – în timp 
ce un adevărat preot n-ar trebui să cunoască nici vanitatea, 
nici cupiditatea: „Căci cel ce-nalţă-ntr-adevăr litanii/ Di-
spreţuieşte gloria şi banii !”

  După cum, în fine, nu putea să nu incrimineze 
aroganţa, inactivitatea, decadenţa moravurilor aristocraţiei, 
căreia îi opune, admirativ, exemplul admirabililor 
navigatori: „Nu cresc eroi bucatele alese,/  Nici lungile, 
trîndave promenade !/Dedată desfătării prea adese,/Vîrt-
utea în viteze piepturi scade !/  Cînd omu-i veşnic nesătul 
de mese/ Şi-i face banul necurmat ocheade,/ Nicicînd nu 
schimbă sacul lui de aur/ Şi nici buzunarul, pe-al virtuţii 
laur !// Ci numai braţu-ndătinat să lupte/ Şi pieptul strîns 
în platoşe şi zale,/ Veghind, răzlind prin valurile-abrupte,/ 
Îşi află către mari onoruri cale !/Doar înfruntînd primejdii 
ne-ntrerupte,/ Mari arşiţi, gerul, vîntul în rafale,/ Hrăn-
indu-le cu mucedă merinde,/ Vezi braţul tău spre lauri că 
se-ntinde...”

 Înainte de toate, însă, patosul moral al Lusia-
dei stigmatizează nu atît cupiditatea în sine, cît puterea de 
corupţie a aurului. În această epocă, a acumulării iniţiate a 
capitalului, alături de marii scriitori ai Renaşterii care au 
semnalat cu sublimă îngrijorare efectul moral distrugător al 
banului – Thomas Morus, Marlowe, Ronsard, Montaigne 
şi în fruntea tuturor Shakespeare – se situează şi Camões: 
„Cetăţeni preface auru-n ruine,/Prietenii ţi-i schimbă-n 
sceleraţi,/  Prin el cel nobil ticălos devine/ Şi-ai oastei capi 
vrăjmaşilor predaţi.”

 O capodoperă literară e o sumă a realităţilor (sociale, 
intelectuale, morale) ale unei ţări într-o anumită epocă. Dar 
o capodoperă literară – reflectare subiectivă a realităţii 
obiective – este întotdeauna şi o operă autobiografică. Ca 
atare, implică şi o luare de atitudine de pe platforma unei 
gîndiri înalte umaniste.

Condiţii pe care epopeea lui Camoes le îndeplineşte. 
“Nici un alt poet, din orice epocă, n-a ştiut să introducă atîta 
realitate concentrată într-un gen de convenţie.” (G. Le Gen-
til, op. cit., p. 90).

 Lusiada însă (tocmai din cauza acestor referinţe 
continui la o realitate concretă de care ne despart peste patru 
secole) nu este dintre capodoperele cele mai uşor accesibi-
le. Un impediament în acest sens îl constituie poate şi com-
poziţia deficitară a ansamblului: scrisă probabil de-a lungul 
unei perioade de aproape un sfert de secol, în perioade şi 
împrejurări diferite, epopeea lui Camões farmecă mai mult 
prin varietate decît prin unitate şi armonie. Nu e mai puţin 
adevărat că lipsa de unitate a planurilor, de omogenitate a 
materiei, de aparentă continuitate în desfăşurarea logică a 
acţiunii, este compensată de elanul susţinut al inspiraţiei, 
de nobleţea tonului vizînd permanent sublimul – ceea ce 
dă operei o incontestabilă unitate, deşi un alt fel de unita-
te. Încît, în locul unui reproş privind modul compoziţional 
„defectuos”, oare nu e mai degrabă cazul să admitem că 
ne aflăm în prezenţa unei formule noi, pe care – dat fiind 
efectul estetic realizat – trebuie s-o acceptăm ? Şi putem 
oare să trecem peste savanta orchestraţie a ansamblului ? 
„Octavele Lusiadei sunt asemenea unui perpetuu concert 

de orgă, în care se trece de la flautul de lemn la trompetele 
de aur, de la calm la furtună, de la retorică la emoţie, de la 
ştiinţă la viziune. Toate genurile de poezie se găsesc în Lu-
siada.”

 Impresia de forţă este realizată de toate aceste 
elemente enumerate mai sus, dar şi de continua prezenţă su-
biectivă a poetului de-a lungul unei opere, în fond, epice. 

Ceea ce, în loc să impieteze asupra 
genului abordat, dimpotrivă, îl susţine, 
îi dă patos şi putere de convingere: căci 
genul ales de autor este un gen eroic, iar 
personalitatea autorului este cea a unui 
soldat. A unui soldat patriot, curajos, 
cinstit – dar şi a unui temperament 
sensibil.

 De aici – un alt farmec al Lu-
siadei: nota personală. La momentul de 
reacţie spontană a scriitorului care îşi 
judecă aspru contemporanii se adaugă 
momentele lirice ale confesiunii; şi 
astfel, îl auzim pe poet mărturisind:

„Viaţa mea cu anii trece, trece,
Se schimbă vara vieţii mele-n 

toamnă !
Mi-i mîndru geniu tot mai sterp, 

mai rece,
Căci numai vitregia-mi este 

doamnă !
Scîrbia spre uitare mă petrece
Şi spre-apa somnului de veci 

mă-ndeamnă;
O, muză, doar acum m-ajută 

iară
În slavă să-mi înalţ iubita ţară 

!”
Sîntem la cîntul al X-lea, la cînt-

ul ultim  al epopeii - şi parcă al poetului, Camões poate 
deci formula o concluzie asupra vieţii, a vremii şi a ţării 
lui (Gonzague de Reynold, Portugal, Paris, Spes, 1936, p. 
225). O concluzie în care percepem oboseală şi dezamăgire, 
melancolie şi dezgust:

Destul, o, muză ! Nu mai am putere ! ...
Mi-e vocea stinsă, lira destrunată !
Nu cîntul lung acum să tac îmi cere,
Dar cînt o surdă şi-mpietrită gloată !
Al geniului foc în beznă piere
Cînd patria nu-i dă nici o răsplată,
Căci aurul e ţării mele domn
Şi doarme țara trist şi trîndav somn !
 
 Astfel, Lusiada devine un cîntec al măreţiei 

Portugaliei lui Vasco da Gama – şi al dezamăgirii lui 
Camões în faţa realităţilor contemporane.

 *
 Anul morţii poetului însă a inversat termenii: anul 

1580 a adus Portugaliei căderea sub ocupaţia spaniolă, care 
va dura şaizeci de ani – în timp ce lui Camões i-a adus tre-
cerea pragului gloriei naţionale. Căci în patria sa ocupată, 
autorul Lusiadei– care nu se bucurase de o preţuire deose-
bită în timpul vieţii – devine un adevărat simbol al patrio-
tismului. Epopeea sa, reeditată o singură dată în cei opt ani 
cît a mai trăit poetul, în perioada ocupaţiei, va fi publicată 
în nu mai puţin de douăzeci şi opt de ediţii !

 În aceeaşi perioadă, Lusiada va cunoaşte în 
Portugalia un număr de opt imitaţii – între care de oarecare 
notorietate se bucură Malaca cucerită a lui Sa de Meneses. 
Primii care îl traduc şi-l admiră sînt spaniolii (Lope de Vega 
îi recunoaşte geniul, numindu-l şi el “prinţ al poeţilor”), ur-
maţi de englezi, germani şi francezi. Torquato Tasso, care 
n-a rămas nici el în afara influenţei lui Camões, îi dedică 
plin de admiraţie un sonet. Voltaire şi La Harpe îl privesc 
cu rezerve, dar Lamartine îl recunoaşte ca pe „un ecou ma-
gnific al lui Vergiliu”. În genere, romanticii îl apreciază în 
mod sentimental – în ipostaza (preferată de ei) a poetului 
nefericit, neînţeles şi nedreptăţit. În această ipostază apare 
Camões ca erou al unor opere datorate lui Almeyda Garret 
(cel mai remarcabil romantic portughez) sau în cea a ger-
manului Fr. Halm, tradusă în româneşte de D. Anghel şi Șt. 
O. Iosif.

 Camões a devenit, dintre toţi scriitorii lumii, unul 
dintre cei mai frecvenţi eroi literari: numai pe scenă (şi nu-
mai pînă la începutul secolului nostru) a fost adus ca pro-
tagonist a 14 drame ale unor scriitori portughezi, spanioli, 
francezi, italieni, englezi şi germani. (Vd o listă stabilită în: 
K a r l v o n R e i n h a r d s t o e t t n e r, Portugiesische 
Literaturgeschichte, Leipzig, 1904, p. 74).

 În România, primele articole dedicate lui Camões 
– cu ocazia tricentenarului morţii poetului – apar în reviste-
le Familia şi Literatorul. Primele sonete de Camões traduse 
la noi sînt cele apărute în Revista literară (1898), urmate la 
un sfert de veac de alte sonete (traduse în proză), precum şi 
de 16 poeme traduse de N. Iorga (1928). Din Lusiada, G. 
Baiculescu a tradus, în 1924, un fragment din cîntul IX, în 
proză. Cît despre traducerea lui Aurel Covaci, pe lîngă me-
ritele pe care i le va aprecia cititorul, le are şi pe acestea: 
este integrată, fidelă, făcută după original, şi este printre 
extrem de puţinele – pe plan universal – traduceri în ver-
suri ale capodoperei strălucitului reprezentant al Renaşterii, 
Luis de Camões.
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Spre sfârșitul secolului al 
XVI-lea – și într-un interval de 
aproximativ numai un deceniu – 
literatura europeană înregistrează o 
serie de trei capodopere aparținând 
aceluiași gen: în 1569 apare Ara-
ucana lui Alonso Ercilla, în 1572 
– Lusiada lui Luis de Camões, iar 
în 1580 – Ierusalimul eliberat al 
lui Torquato Tasso. Toate trei au 
forma epopeii, dar între ele există 
diferențe notabile – de concepție, 

de conținut, de structură, de stil. Araucana este o relatare – 
cu elemente convențional-clasicizante – a represiunii con-
chistadorilor (la care autorul-soldat participase el însuși) 
contra araucanilor chilieni răsculați, și, 
în fond, un elogiu adus rezistenței dâr-
ze a băștinașilor – totul însă redat cu 
exactitate de cronicar și de geograf, la 
limita între proză și poezie. În schimb 
Torquato Tasso nu și-a „trăit” epope-
ea: evenimentele aparțin trecutului 
îndepărtat, faptele narate nu au adevăr 
istoric, iar valorile lirice prevalează 
net asupra epicului. Încât, în raport cu 
Araucana și cu Ierusalimul eliberat, o 
cercetare atentă a Luisiadei ne condu-
ce la concluzia că autorul ei a realizat 
prima epopee modernă. Și – conside-
rând strict condițiile intime ale genului 
– singura epopee propriu-zisă pe care 
ne-a lăsat-o epoca Renașterii.

Or, condițiile intime înseși re-
clamate de genul epopeii erau favori-
zate de condițiile istorice, psihologice, 
morale, culturale ale țării și epocii lui Camões – în mai 
mare măsură decît în Spania lui Ercilla sau decît în Italia 
lui Tasso.

*
Existau în istoria Portugaliei vechi tradiții eroice, 

pornind de la străvechii lusitani băștinași (legenda spune 
că descind din Lusus, fiul lui Bachus), care opuseseră ro-
manilor o îndîrjită rezistență; în anul 141 î.e.n., Viriatus, 
căpetenia lusitanilor, n-a putut fi învins decît prin trădare. 
După căderea Imperiului roman, stăpînirea vandalilor a 
fost înlocuită – din secolul al VIII-lea – prin cea arabă. 
La această dată ținutul lusitanilor de odinioară devenise 
„comitat de Porto”, aparținând coroanei Castiliei. Baronii 
feudali din comitatul de Porto erau antrenați – ca întrea-
ga Peninsulă iberică – în lupta de „reconquista”; și cum 
prezența maurilor aici însemna un pericol pentru întrea-
ga Europă, încă din epoca primelor cruciade (secolul al 
IX-lea) regele Castiliei face un apel la baronii francezi, 
englezi, flamanzi, frizoni sau burgunzi. Unuia dintre 
aceștia, lui Henri, fiul ducelui de Burgundia, regele îi 
dăruiește în 1094 comitatul Portugaliei ca fief ereditar. 
După moartea regelui (1108), Henri acționează ca un con-
te independent. Va urma, firește, o lungă serie de conflicte 
armate cu Spania, care însă n-au făcut decît să sporească 
dîrzenia și mîndria locuitorilor noii țări.

Aceste fapte sunt relatate de epopeea lui Camões, 
iar evocarea lor impregnează opera cu acel sentiment al is-
toriei și cu acel însă n-au făcut decît să sporească dîrzenia 
și mîndria locuitorilor genului.

În secolul lui Camões însă, cînd uimitoarele fapte 
ale navigatorilor portughezi Magellan, Cabral, Bartolomeo 
Diaz sau Vasco da Gama erau vii în mintea tuturor, marile 
călătorii oceranice, descoperirile geografice și acțiunile de 
colonizare adaogă noi motive sentimentelor de entuziasm 
și de orgoliu național. Dezvoltarea meșteșugurilor și a 
comerțului impunea găsirea unor surse noi de mărfuri sau 
de materii prime, precum și a unor noi piețe de desfacere. 
Și astfel, în timp ce viața economică a orașelor maritime 
italiene era paralizată în urma controlului de către turci 
a bazinului estic mediteranean, și în timp ce spaniolii nu 
descoperiseră încă continentul american, iată că navigato-
rii portughezi cuceresc mările, etapă cu etapă: descoperă 
și ocupă insulele Azore, ating Capul Verde, trec ecuatorul, 
ajung în estuarul Congoului, după care Bartolomeo Diaz 

ocolește Capul Bunei Speranțe și Vasco da Gama ajunge în 
India. Profiturile materiale încep să curgă, imense, pentru 
armatori și negustori, din momentul în care Albuquerque 
pune temeliile imperiului ocolonial portughez. Un imperiu 
care, în Asia, nu însuma teritorii vaste, dar pe care por-
tughezii stabiliseră comptoare, centre comerciale și baze 
militare în puncte strategice de primă importanță: în Aden 
și Ormuz, care dominau Marea Roșie și Golful Persic, în 
Malaca, ce controla trecerea din Golful Bengal în Marea 
Chinei, în Goa, pe țărmul Mării Oman, în Macao, la văr-
sarea fluviului Si-kiang. La o dată cînd spaniolii stăpîneau 
doar Antilele și cînd abia începuseră să exploreze conti-
nentul american, portughezii poseadu cinci mii de leghe 
de coastă și porniseră colonizarea intensă a Braziliei.

În această epocă deci, cînd privirile întregii țări erau 
îndreptate spre ocean, cînd mirajul depărtărilor fascina 
toate mințile și cînd îndrăzneții navigatori atrăgeau atenția 
întregului continent asupra Portugaliei și făceau ca o lume 
întreagă să le admire spiritul de aventură și uimitorul lor 
curaj, iată apărând poetul care le va închina lor epopeea sa: 

Cînt armele și pe bărbații care,
Din țărmii apusenei Lusitanii,
Pe nebrăzdată de corăbii mare,
Trecură de ostrovul Taprobanii
Prin războiri și prin primejdii rare
Cum nu îndură oamenii cu anii,
Și printre alte seminții durară
Domnie nouă,-n veacuri legendară!
Cine era acest „prinț al poeților timpului său” – 

cum va fi numit de ai săi – și ce știu despre viața lui atât de 
bogată în aventuri?

*
O viață asemănătoare vieții multor oameni ai 

Renașterii.
Datele biografiei lui Luis de Camões, însă, sunt 

sumare și nesigure. S-a născut probabil în 1525, proba-
bil la Lisabona. Mama lui era nepoata celebrului Vasco 
da Gama; tatăl său – posesor al unui titlu de noblețe, dar 
și al unei averi corespunzătoare – comandase o corabie 
care naufragiase în apropiere de Goa. Tânărul a făcut stu-
dii umanistice la Universitatea din Coimbra, prima uni-
versitate a țării, cu profesori de mare reputație europeană. 

Aici l-a citit cu pasiune pe Platon, în versiunea latină a 
lui Marsilio Ficino, a câștigat cunoștințe temeinice despre 
sistemul lui Ptolomeu și a cunoscut poezia lui Petrarca, 
prin intermediul poetului contemporan de mare prestigiu 
Sa de Miranda.

După terminarea studiilor, în decursul cărora acu-
mulase cunoștințe temeinice, bogate și variate, Camões 
ajunge la Lisabona unde, în lipsa mijloacelor, își cîștigă 
existența ca preceptor. Este primit și în mediul Curții, în 
baza titlului său de noblețe și a îndeletnicirilor sale recu-
noscute într-ale poeziei. Nu figurează printre poeții care 
beneficiază de o pensie regală, dar este prețuit pentru cul-
tura lui, pentru firea lui sociabilă și pentru virtuozitatea cu 
care improviza versuri, scrise pe teme la modă și în spiritul 
convențiilor curtene. Invidiile și intrigile însă îl urmăresc. 

Ocazia fatală: o pasiune a poetului pen-
tru o femeie de rang mult superior lui. 
Poate o femeie din înalta aristocrație, 
poate chiar fiica regelui – nu se știe pre-
cis. Fapt este că tânărul poet trebuie să 
părăsească Lisabona.

După un timp îl regăsim în Ce-
uta, oraș și port pe coasta marocană, 
în fața Gibraltarului, garnizoană por-
tugheză unde tinerii nobili trebuiau să 
facă un stagiu militar de doi ani. De aici 
porneau caravelele lusitane în patrulare 
împotriva piraților barbari; alteori, ca-
ravelele, după ce acostaseră în diferite 
puncte ale coastei africane, se întorceau 
încărcate cu prăzi bogate și cu sclavi. 
Firește că asemenea expediții întâm-
pinau adeseori primejdii serioase. În 
urma unei lupte navale cu pirații mauri, 
Camões își pierde ochiul drept.

Înapoiat în țară, poetul – disprețuit acum de 
societatea Curții – duce o viață obscură, frecventând un 
mediu dubios. În urma unei încăierări care s-a soldat cu 
rănirea unui om din serviciul regelui, este condamnat, 

întemnițat, apoi grațiat. După care, la vârsta de 28 de ani, 
Camões se hotărăște (silit? de bună voie?) să-și părăsească 
pentru mai mult timp patria, îndreptându-se spre India. Es-
cadra pornește în primăvara anului 1553. După o călătorie 
– care a durat șase luni – plină de peripeții pe care poetul 
le va descrie cu multă forță în capodopera sa, din toată 
escadra a ajuns la destinație o singură corabie – cea pe 
care se afla Camões. În portul Goa, fondat de Albuquerque 
– centru comercial, bază militară și reședință a vicerege-
lui Portugaliei – poetul duce o viață de ostaș. Scrie elegii, 
canzone, sonete, dar participă și la expediții militare de jaf 
și devastare a ținuturilor indigene, expediții lipsite de glo-
rie – cum notează el în versurile sale, cu o vizibilă umbră 
de amărăciune. La serbările prilejuite de instalarea noului 
guvernator, compune și o comedie în spiritul romanelor 
cavalerești, care este reprezentată aici – și e foarte probabil 
că succesul ei i-a asigurat poetului o anumită considerație. 
Încît, la cinci sau șase ani de la data cînd debarcase la Goa, 
Camões este trimis în părțile Chinei, în calitate de controlor 
general al bunurilor portughezilor decedați sau absenteiști.

LUIS DE CAMÕES 
ȘI EPOPEEA PORTUGALIEI


