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Mitologia este un izvor 
de construcţie fertilă în creaţia 
lui Ovidiu şi Brâncuşi. Ovidiu 
a scris celebrul poem epic Me-
tamorfoze, iar Brâncuşi a trans-
figurat mituri referitoare la ori-
ginea lumii în Sculptură pentru 
orbi, descoperirea sinelui, în 
Narcis, somnul cosmic în Som-
nul, zborul cosmic, în Pasărea 
în spaţiu, perechea umană pri-
mordială, în Adam şi Eva şi alte-
le. Dintre acestea, mitul originii 
lumii, mitul lui Narcis şi mitul 
somnului cosmic se întîlnesc şi 
la Ovidiu într-o viziune similară 
cu cea brâncuşiană. 

Să urmărim aceste trei mi-
turi în creaţia poetului latin şi a 
sculptorului român.

MITUL GENEZEI

Primul mit, Genesis mundi – se 
află la Ovidiu, în Metam., c. I, unde, 
într-o succesiune de trepte epice trans-
figurează cosmogonia de la haos pînă 
la naşterea societăţii.

Ovidiu, consonant cu Vede-
le indiene, evocă haosul primordial: 
„Ante mare et tellus et quod tegit om-
nia caelum / Unus erat tota naturae 
vultus in orbe / Quem dixere chaos; 
rudis indigestaque moles / 

Cunoscutul editor Valeriu Râ-
peanu, critic și istoric literar de rigu-
roasă ținută științifică, și-a dedi-
cat câteva decenii din viață 
cercetării vieții și operei 
lui Nicolae Iorga. Reedi-
tările sale din opera ma-
relui istoric și gazetar 
constituie un exem-
plu de valorificare a 
moștenirii culturale, 
acuratețea textelor, 
studiile introductive, 
notele și comentarii-
le ce însoțesc opere-
le respective având 
darul de a lumina pe 
deplin personalitatea 
„restituitului” cu fas-
ciculul comentariului 
complex. Reconstituirea 
epocii  istorice, a contextu-
lui  social-cultural, a direcțiilor 
în care a excelat spiritul militant și 
creator al lui Nicolae Iorga, dimpre-
ună cu investigarea arhivelor pen-
tru identificarea periodicelor ce-au 
găzduit scrierile și intervențiile sale 
gazetărești, - fie ele articole de doc-

trină, de memorialistică sau „portre-
te” ale unor oameni de seamă, - toate 

acestea reușesc a ne da măsu-
ra unei concepții și viziuni 

integrale și pertinente 
prin care cititorului îi 

sunt redate texte fun-
damentale din ope-
ra marelui om de 
cultură, întru mai 
buna cunoaștere a 
personalității vul-
canice, istoric de 
formație enciclo-
pedică, teoretician 
și ideolog cultural, 
memorialist și ga-
zetar, literat și om 

al cetății, politician 
și analist al civilizației 

românești încă înainte 
de Primul Război Mondial, 

dar și din interbelic.
Numai de-am aminti O viață 

de om așa cum a fost (Minerva, 
BPT, 1981, I-IV), Iorga – o nouă 
epocă de cultură (Ediția I: O luptă 
literară, Minerva, 1979; ed. a II-a, 
Ed. Fundația «România de mâine», 

OVIDIU ŞI BRÂNCUŞI
CONFIGURAŢII MITICE ŞI TRANSFIGURĂRI ARTISTICE

O restituire integrală în ediție critică:

Traian DIACONESCU

NICOLAE IORGA 
„Oameni care au fost”

MITUL MIHAI EMINESCU
în poezia contemporană și malaxorul revizuirilor

T
răim într-o epocă în care nu se mai știe ce e 
valoare sau nonvaloare, ori nu se dorește a se 
ști. Se amestecă totul ca într-un bol, creând 

confuzii, derute,. O epocă în care, în numele unui revizuiri cri-
tice, sunt călcați în picioare stâlpii de rezistență prin cultură 
ai neamului, începând chiar cu „zeul lucrător” al acestuia. De 
ce iubindu-l pe Eminescu îl urmăm pe Caragiale? – se întreba 
cândva, cu amărăciune, Eugen Simion. Pentru că totul este luat 
astăzi în derâdere, singurii care scapă cursului demolator fiind 
doar autorii acestui curent antinațional, care neagă pe toți cei 
ce nu se raliază ,,găștii”lor, care nu mai contenesc a se lăuda ei 
între ei, a se premia ei între ei, dezgolind o latură de un mer-
cantilism abominabil. Și, paradoxal, aceștia nu sunt intelectu-
ali anonimi, ci notorii, care și-au făcut din arta demitizării vâr-
furilor culturii și literaturii române, a istoriei naționale un scop. 
În ce scop, e ușor de intuit. „Crime morale”- observa, cu durere, Grigore Vieru. 
Să nu se înțeleagă prin aceasta că pledăm pt o critică anchilozată. Un  ,,Eminescu 
al timpului nostru” se cere, da, dar nu lovind în tot ceea ce reprezintă Instituția 
Eminecu clădită în timp și care ne reprezintă la cel mai înalt nivel în fața lumii.

În pofida opiniei acestor autointitulați elitiști. A atitu-
dinii lor de ,,frondă iresponsabilă”, de zeflemea ce l-a iritat 
atât pe Constantin Noica,  Eminescu este viu, trăind cu fiecare 
generație în parte, actual mai mult ca oricând, prin profunzimea și 
frumusețea gândirii lirice, prin publicistica sa: ,,Atâta să nu ui-
taţi:/ că el a fost un om viu,/ viu,/  pipăibil cu mâna.”- scria 
cu atâta sensibilitate și clarviziune unul dintre cei mai pro-
funzi și moderni poeți contemporani, Nichita Stănescu. Me-
reu s-a găsit și se va găsi ceva inedit de adăugat la imaginea 
lui statuară din literatura și cultura română. Numai că niciun 
popor nu manifestă asemenea sete de autodistrugere ca unii 
dintre conaționalii noștri. Niciun popor nu-și permite să-și ia 
în bășcălie geniile, să încerce să schimbe istoria în numele așa 
zisei revizuiri. Revizuiri din prisma a ce? Eminescu însuși, 
cu vizionarismul și extraordinara forță de a pătrunde miezul 

lucrurilor, vorbea despre acele „primejdii dinlăuntru”, mult mai periculoase 
decât cele din afară. Această sete postdecembristă de a demola și a crea haos! 

Prof. dr. Catinca AGACHE
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Nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem 
/ Non bene junctarum discordia semina rerum.” (v. 
1-5) (Înainte de mare, de pământ şi de cerul care 
acoperă toate, era o singură înfăţişare a naturii pe 
care oamenii au numit-o haos, o masă fără formă şi 
fără închegare. Nu era altceva decît o îngrămădire 
primitivă, o adunătură fără rînduială de seminţe ale 
lucrurilor.)

După haosul iniţial, urmează ordonarea ele-
mentelor şi constituirea pămîntului într-o formă sfe-
rică: „Principio terram ne non aequalis ab omni / 
Parte foret; magni speciem glomeravit în orbis” (v. 
18-21). (A rotunjit mai întîi pămîntul în forma unui 
glob mare, ca să fie deopotrivă în toate părţile sale.)

Apoteoza genezei o constituie apariţia omu-
lui: „Sanctius his animal mentisque capacius altae 
/ Deerat adhuc et quod dominati in caetere posset 
/ Natus homo est” (v. 38-39). (Lipsea dintre acestea 
o fiinţă mai vrednică şi mai înzestrată cu minte înal-
tă care să poată să domine pe celelalte. S-a născut 
omul.)

Creatorul omului, ca şi al cosmosului, este 
divin: „Sive hunc divino semine fecit / Ille opifex re-
rum, mundis melioris origo / Sive recens tellus re-
ducta quae nuper ab alto / Aethere, cognati retinebat 
semina coeli /  Quam satus, Japeto mixtam fluviali-
bus undis / Finxit in effigiem moderantum cuncta de-
orum” (v. 40.45). (A făcut acest om fie acel creator al 
lucrurilor, origine a unei lumi mai bune, fie că lutul 
proaspăt şi despărţit de curînd de înaltul eter păstra 
în sine seminţele cerului cu care era înrudit, lut pe 
care fiul lui Iapet, după ce l-a amestecat cu apă de 
rîu, l-a plăsmuit după chipul zeilor care cîrmuiesc 
toate.)

Mai departe, prin disocierea între om şi ani-
mal, poetul reflectă virtuţile estetice superioare ale 
omului: „Pronaque cum spectent animalia caetera 
terram / Os homini sublime dedit: coelumque tueri / 
Iussit et erectus ad sidera tollere vultus” (v. 46-48). 
(Cînd celelalte vieţuitoare cu capul aplecat în jos pri-
vesc spre pămînt, omului i-a dat chipul mîndru şi i-a 
poruncit să privească cerul şi să-şi înalţe faţa spre 
stele.)

După geneza omului se naşte timpul eşalonat 
în patru vîrste: aur, argint, aramă, fier. Timpul este 
ultima treaptă care încheie cosmogonia, căci ceea 
ce urmează nu mai este geneză, ci istorie mitologi-
că. Giganţii, potopul, cuplul originar, Deucalion şi 
Pyrrha, sînt etape ale devenirii universului. Aşadar, 
transfigurarea ovidiană a genezei are o structură mi-
tică şi filosofică şi o expresie literară înaltă.

Mitul Genezei este transfigurat şi în opera 
lui Brâncuşi, cu mijloace specifice creaţiei plastice, 
în Sculptură pentru orbi – prezentată la Expoziţia 
MNAM de la Paris. În această lucrare surprinde, 
într-un proces simultan, elementele universului care 
se despart şi se unesc într-un tot primordial. Oul lui 
Brâncuşi încorporează mitul cosmic primar, imago 
mundi în miniatură. Acest minim de materie în ma-
xim de vid sporeşte perspectiva devenirii. La Brân-
cuşi, devenirea se realizează în lumina care vibrează 
deasupra materiei, deschizînd perspective nebănui-
te. Ovidiu reliefa bucuria omului de a privi spre cer, 
iar Brâncuşi vitalitatea bucuriei universale. Lumina 

dintîi este expresia vitalităţii cosmice în care se află 
fiinţa încă necreată. Lipseşte numai cuvîntul care s-o 
înalţe din acest spaţiu infinit.

MITUL LUI NARCIS

Al doilea mit valorificat de Ovidiu şi Brâncuşi 
este mitul lui Narcis sau microcosmul contemplativ, 
adică omul în ipostaza descoperirii propriei conştiin-
ţe dependente de o altă imagine a sa cu care se poate 
confrunta. Această ipostază se înfiripă după treap-
ta ontologică a constituirii universului. La Ovidiu, 
Narcis (Metam. III) este un adolescent îndrăgostit 
care îşi contemplă cu voluptate, în apa unui izvor, 
propriul său chip: „ista umbra, quam cernis, est 
imaginis repercurssae”. Pe plan filozofic, descope-
rirea acestei imagini corespunde trezirii conştiinţei 
primordiale, căci apa în care se contemplă este apă 
mitică, originară: „Fon serat illis nitidis argenteus 
aliudve pecus quem nulla volucris / Nec fera tur-
barat, nec lapsus ab arbore ramus” (Era un izvor 
argintiu, cu unde strălucitoare, pe care nu-l tulbură 
nici o turmă, nici o pasăre, nici o fiară, nici o ramu-
ră, căzută dintr-un arbore.) Apa aceasta primordială 

este înrudită cu omul,, întrucît Narcis este fiul rîului 
Chephisus şi al Liriopei, nimfă acvatică. Ideea aces-
tei înrudiri a valorificat-o, peste veacuri, Goethe.

La Brâncuşi, Narcis este transfigurat printr-un 
cap de copilandru, sugerînd copilăria lumii, adică 
„mitele albastre”, cum le numea Eminescu. Brân-
cuşi, în sculptura sa, reflectă esenţe, în nuditatea şi 
simplitatea lor, renunţînd la accidental în favoarea 
principiului. Narcis, la Brâncuşi, ascunde sensuri 
multiple. Înclinarea 
capului sugerează că-
utarea uimită şi înfri-
gurată. Ochii imenşi 
exprimă contemplarea 
unei conştiinţe relevate. 
Fruntea înaltă şi gura 
mic, abia schiţată, re-
flectă topirea senzualu-
lui în conceptual. Jertfa 
lui Narcis este simbolul 
descoperirii de sine aşa 
cum profeţise Tiresias. 
Versiunile lui Narcis în 
arta europeană îşi au 
sorgintea în mitul ates-
tat, pentru prima oară, 
în opera lui Ovidiu.

MITUL SOMNULUI

Al treilea mit transfigurat de Ovidiu şi Brân-
cuşi este mitul Somnului cosmic, pe care putem să-l 
numim Somnus materiae. Acest mit este transfigurat 
de Ovidiu în Metamorfoze (XI, 10) şi de Brâncuşi 
în Somnul. La ambii artişti,  transfigurarea are di-
mensiuni filozofice, semnifică repaosul regenerator 
al universului material şi spiritual. Ovidiu, prin măr-
turia zeiţei Iris, consideră somnul pace a sufletului, 
aşa cum îl vor defini, peste veacuri, Shakespeare şi 
Eminescu: „Somne quies rerum, placidissime Somne 
deorum /  Pax animi, quem cura fugit; qui corda di-
urnis / Fessa ministeriis mulces reparasque labori” 
(Somnule, tihnă a naturii, preaîndrăgit al zeilor, pace 
a sufletului, grija fuge de tine, tu linişteşti inimi is-
tovite de zilnice slujbe şi le refaci pentru muncă...). 
Noaptea în care domneşte Somnul este înrudită însă 
cu haosul primordial, căci Somnul este un izvor de 
împrospătare a universului, regenerînd energiile 
cosmice. Imaginea ovidiană a Somnului arborescent 
– părinte a o mie de copii – legitimează structura sa 
mitică, nu alegorică. La Brâncuşi, ca şi la Ovidiu, 
Somnul are funcţii filozofice şi ontologice, semni-
ficînd odihna creatoare a materiei, regenerarea ener-
giei catalizatoare care anticipa devenirea şi continu-
itatea dialectică a vieţii.

În urma microexegezei de mai sus, privind 
mitul şi arta transfigurării mitului la Ovidiu şi Brân-
cuşi, putem conclude astfel:

1. Mitul greco-latin este un izvor de inspiraţie 
care a fecundat arta europeană din antichitate pînă 
azi. Mitologia, prin semnificaţiile ei perene, conferă 
unitate şi continuitate culturii europene. Ruperea de 
mitologia greco-latină înseamnă ruperea de rădăci-
nile civilizaţiei europene milenare.

2. Transfigurarea mitului în literatură şi în arte 
plastice se realizează cu mijloace specifice. În litera-
tură, reflectarea realităţii se constituie prin succesi-
une, iar în artele plastice prin simultaneitate. Ambii 
creatori se disting prin expresie artistică revelatorie 
şi prin viziune filosofică asupra lumii.

3. Cercetările comparative, diacronice sau 
sincronice, cu profil interdisciplinar, centrate pe 
opere artistice – literare, plastice, muzicale etc. – 
sînt puţine sau marginalizate. Merită totuşi să fie 
revitalizate întrucît relevă modalităţi de reflectare 
variate cu funcţii cognitive, psihologice şi estetice 
de neînlocuit.
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2007) sau Oameni care au fost (Ed. Militară, 1975; Ed. Porto-Franco, I, 1994; 
II-III, 1996, 1997), și tot am putea realiza dimensiunile acestei opere memoria-
listice, evocările portretistice, articolele de direcție culturală și cele de doctrină 
axate pe ideea națională.

O lucrare așa-zis monumentală este OMENI CARE AU FOST, apărută 
în perioada 1934-39 la Editura Fundației pentru Literatură și Artă «Regele Ca-
rol I», colecția «Scriitori români 
contemporani». Cele patru volume 
însumează 690 de portrete, lăsând 
pe dinafară multe altele provenite 
din perioada 1903-1940, rămase 
în diferite periodice. Pentru a re-
stitui „integralitatea unuia dintre 
momentele culminante ale operei 
lui Nicolae iorga, care sintetizează 
înzestrările istoricului, scriitoru-
lui, moralistului”, criticul-editor 
Valeriu Râpeanu a procedat la o 
amănunțită cercetare a periodice-
lor co  nduse de N. Iorga (Neamul 
Românesc, Floarea Darurilor, Re-
vista istorică, Drum drept, Cuget 
Clar/ Noul Sămănător, Ramuri) ori 
la care a colaborat (amintita RFR, 
de pildă) – „pentru a identifica por-
tretele care nu au fost republicate în seria celor patru volume tipărite în timpul 
vieții”.

Portretele identificate în aceste periodice au fost incluse, în ordine cro-
nologică, după portretele care încheie volumul al IV-lea (în redacția autorului), 
altele fiind reproduse în cea de-a doua anexă, respectându-se iarăși cronologia 
apariției lor în ziare și reviste.

Începutul îl făcuse, de fapt, editorul Ion Roman (Vol. II, Oameni care au 
fost, BPT, 1967), însă departe de a constitui „o deplină reușită”... Nici autorul nu 
și-a putut publica toate scrierile sale de această factură, fie din cauza relației nu 
prea cordiale cu editorul Al. Rosetti, fie din „neglijența” unor colaboratori de-ai 
săi însărcinați să cerceteze toate publicațiile.

În acest sens, dl Valeriu Râpeanu procedează la o investigare punctuală, 
redând integral această imensă producție de texte, menționându-se locul în care 
au apărut prima oară, dar și unele forme stilistice popular-arhaizante caracteris-
tice scrisului lui Nicolae Iorga.

Rețin atenția, prin rigoarea documentar-informativă, toate notele finale 
cu trimiteri bibliografice integrale, elemente biografice, bibliografice și de altă 
natură „necesare încadrării în epocă a persoanei despre care vorbește N. Iorga”. 
Nu lipsesc, în aceste note finale, anumite conexiuni cu opera iorghistă, 
menționându-se totodată legăturile pe care le-a avut savantul cu cel dispă-
rut. De un prețios ajutor în identificarea unor portrete rămase în periodice 
a fost consultarea istoricului Andrei Pippidi, vrednic urmaș al ilustrului 
istoric atent la valorificarea acestei impresionante moșteniri culturale. 

Îngrijitorul acestei prime ediții critice aduce mulțumiri dlui Geor-
ge Constantin Păunescu, pentru „generozitatea cu care a oferit mijloacele 
menite să facă posibilă apariția ediției care cuprinde integralitatea portre-
telor publicate de N. Iorga cu titlul Oameni care au fost – expresia cea mai 
înaltă a talentului scriitoricesc și a unei originale concepții etice a savan-
tului român.” Avem de a face, de astă dată, așadar, cu o ediție critică, note 
și comentarii de Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu, însoțită de un Studiu 
introductiv de Valeriu Râpeanu, structurată astfel: vol. I  din această „pri-
mă ediție critică integrală” reproduce conținutul volumelor 1 și 2 (ediția 
antumă), volumul al II-lea – textele din volumele III și IV, iar volumul al 
III-lea – portretele și consemnările neincluse în cele patru volume antume 
din  „Oameni care au fost”.

Această „restituire” de tip integralist, fidelă concepției și, în gene-
ral, scrisului lui N. Iorga, pune în valoare „o monumentală operă de mora-
list și de artist”, portretele lui N. Iorga fiind construite „pe contrastul dintre 
calități și defecte”. Autorul, care – vorba lui G. Călinescu - în apariția sa la 
catedră, „avea afinități cu zmeul din poveste” al cărui buzdugan izbind în 
poartă preceda sosirea stăpânului, se dovedește, din câteva linii doar, un maestru 
al portretului, surprinzând trăsăturile fizice și calitățile morale, cu un spirit de 
observație evocator ce bate dincolo de generații și contingent. Fie că este vorba 
de eroi ai istoriei naționale și universale, fie că sunt oameni politici, oameni de 
cultură sau din administrația locală și centrală, fie că avem de a face cu scrii-
tori, gazetari, artiști, în general contemporani admirați extra muros sau cu care 
autorul a venit în contact, niciunul din aceste vibrante portrete nu este proiectat 
într-un ideal romantic, ci într-o perspectivă social-organică, culturală și umanis-
tă, verificabilă în planul realității sociale concrete. Lui N. Iorga îi displace tipul 
revoluționarului, fie el și romantic, fiind adeptul  dezvoltării sociale pe cale orga-
nică, nu prin revoluții și răscoale, nu prin discontinuități și rupturi atât de costi-

sitoare sub toate aspectele. Ceea ce nu înseamnă că nu a apreciat fapta curajoasă, 
sacrificiul celui evocat „înfruntând dușmanii, mișcând din loc piedicile, primind 
în piept primejdiile”, așa cum ar fi crezut Mihail Kogălniceanu. „Revoluțiile în-
cep prin a-și distruge adversarii și sfârșesc prin a-și înghiți propriii lor autori”, 
scria N. Iorga la moartea lui Karl Liebknecht și Rosa Luxemburg („Revoluția 
care se distruge pe sine”, 9 ianuarie 1919).

„În istoria afirmării concep-
telor despre om în gândirea româ-
nească, doctrina iorgistă stabilește 
un adevărat cod practic pornind de 
la realități și raportat la necesități 
sociale, caracterizat prin lipsa 
influențelor livrești și trimiterea la 
un ideal anterior sub orice formă 
ar fi fost exprimat. Singura sursă 
este cea a codului nescris popular 
despre care a vorbit pe larg în câ-
teva conferințe. 

Iorga avea înaintea ochilor 
individul și nu prototipul, destinul 
uman așa cum s-a definit într-un 
cadru istoric, și nu principiul idea-
tic. Pentru el valoarea exemplară a 
unui om, reușita sau nereușita era 
integral condiționată de modul în 

care acesta a răspuns unor necesități naționale și sociale. Prin ce se putea îndepli-
ni acest deziderat? Prin așezarea vieții sub semnul muncii.”(I, pp. 18-19)

Munca, datoria socială și morală, perseverența în acțiune, abolind timpul 
potrivnic și moartea, canalizarea energiilor și tuturor eforturilor pe drumuri fer-
tile, pilduitoare chiar, critica „rătăcirilor” socio-morale, a gusturilor greșite și a 
atitudinilor inerțiale indecise la acțiune, elogiul existențelor modeste sub semnul 
dăruirii social-obștești, cinstirea valorilor și pilda pe care acestea o inspiră, acel 
„sentiment creștinesc al rezervei, al umilinței” (Vl. Streinu), elogiul consecvenței 
în viața publică și de familie, dar și îndemnul la respect între oameni menit a con-
solida „traiul tihnit al societății sănătoase și prospere”, contribuția localismului 
creator și manifest în atâtea domenii (administrație, învățământ, servicii etc.), 
fapta pozitivă implicând dezinteres, onoare și chiar jertfă, de ecouri mai largi 
sau mai reduse – toate acestea se regăsesc ca trăsături indisolubile ale portretelor 
sale.

„Din fulgerările câtorva fraze, într-o adevărată cascadă de aduceri-aminte 
care reconstituie din câteva trăsături portretul fizic și moral, într-o translație in-
stantanee de la individ la mediul în care acesta a trăit, pe care l-a slujit sau, dim-
potrivă, i-a fost ostil, se alcătuiește imaginea unui contemporan sau a unui om 

de altădată” (Valeriu Râpeanu, O nouă epocă de cultură, ed. a II-a, 2007, p. 17).
Dar care sunt cei „portretizați” atât de rotund, încât N. Iorga, cel pe care 

M. Eliade îl vedea atât de zguduit de sentimentul morții, este considerat un ma-
estru al portretului literar și așezat alături de I. L. Caragiale și G. Călinescu?

Desigur, în primul rând, trebuie amintite evocările portretistice din plan is-
toric național și chiar universal, martiri de felul lui Horia-Cloșca-Crișan, Avram 
Iancu, sau voievozi, domnitori, duci, regi, împărați, în general frunți încoronate, 
ce prezidează epoci și dau sens dezvoltării istorice a națiunilor, precum Mircea 
vodă, Mihai Viteazul, Petru Movilă, Matei Corvin, Cuza-Vodă, Regele Carol I, 

NICOLAE IORGA...
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Regina Elisabeta, Regele Feridinand, Regina Maria 
I, arhiducele Francisc-Ferdinand, Regele Constantin 
al Greciei, Regele Petru al Serbiei, George al V-lea, 
regele  Albert al Belgiei, Regele Alexandru al Iugos-
laviei, Papa Pius al X-lea ș.a. Sau președinți ca Gas-
ton Doumergue, Tomáš Masaryk, R. Poincaré.

De o vibrație aparte sunt portretele unor vred-
nici militari de carieră precum generalii Grigorescu, 
Dragalina, Culcer, C.I.Brătianu. Gh. Manu, Benges-
cu-Dabija, Budișteanu, amiralul Coandă, căpitanul 
N. Vulovici, mareșalul Pilsudski...

Nu lipsesc oameni ai bisericii precum epi-
scopul Papp, mitropolitul Pimen, episcopul Popazu, 
mitropolitul Șaguna, mitropolitul Veniamin Costa-
che, mitropolitul Iosif Gheorghian, mitropolitul Ioan 
Mețianu, mitropolitul Vasile Suciu, episcopul  Dimi-
trie Radu, vicariul Gherasim Domide  sau cărturari 
de felul lui Gh. Lazăr, Ion Bogdan (cumnat), Gh. 
Bogdan Duică, D.A. Laurian, A.D. Xenopol, Ioan 
Bianu, Nicolae Teclu, Al. Lapedatu, Ștefan Petrovici, 
Dr. C.I. Istrati, Athanasie Marienescu, G.D. Scraba, 
Petre Andrei, Al. Ștefulescu, Agatha Bârsescu, sau 
străini ca Harold Temperley, Matthias Friedwagner, 
Neville Chamberlain, Edgar Quinet, Jules Michelet , 
Emile Boutroux, La Faeutte... 

Foarte expresive în conturarea exactă a 
pesonalității lor sunt portretele unor  artiști (Mirea, 
Grigorescu, Luchian) sau scriitori români, mai toți 
contemporani, de la C. Conachi, A. Pann, Al Sihlea-
nu, Donici la Alecsandri, Eminescu, Ion Creangă, Titu 
Maiorescu, Iacob Negruzi, B.P. Hasdeu, Iosif Vulcan, 
Ioan Slavici, O. Goga, G. Coșbuc, Al. Vlahuță, D. 
Anghel, Șt. O. Iosif, Iulia Hașdeu, Panait Cerna, Du-
iliu Zamfirescu, Delavrancea, Emil Gârleanu, poetul 
Oreste (Georgescu)...  Nici scriitorii străini nu sunt 
ignorați cu prilejul unor aniversări, precum Byron, 
Tolstoi, Maxim Gorki, Petrarca, Cervantes, Shakes-
peare, Mistral, Lamartine, Georges Ohnet, Mickie-
wicz, H. Siekiewicz, José Echegaray,  Unamuno...

Militantismul politic al istoricului nostru nu 
putea să nu evoce portretele unor Nicolae Filipes-
cu, Andrei Mureșianu, Barbu Catargiu, Costache 
Negri, Frații Golești, Vasile Hossu, Take Ionescu, 
I. G. Duca, Ion Brătianu, Lascăr Catargiu, Eugeniu 
Carada, Al. Marghiloman, Vasile Goldiș, Vasile Las-
căr, Al. Lahovary, Kogălniceanu, Ion Ghica, Cori-
olan Brediceanu și mulți alți militanți pentru cauza 
națională. 

Bogata galerie alcătuită din sute și sute de  
portrete acoperă nu numai o epocă de viață culturală, 
literară și intelectuală – în care N. Iorga a fost atot-
prezent - , ea trimite la planuri social-politice și din 
alte vremi sau spații, românești și europene, perspec-
tiva de acum fiind foarte grăitoare în privința unor 
valori și destine și al impactului pe care acestea îl au 
cu spiritul contemporaneității. Prin aceste portrete, 
personalitatea lui Nicolae Iorga ne dezvăluie nu nu-
mai aspecte ale concepțiilor sale doctrinare privind 
mersul istoriei, organizarea socială, rolul exhortativ 
al personalităților și culturii în viața popoarelor, dar 
și fațete mai delicate și intime ale sufletului său, acea 
vibrație de cuget și conștiință care, dincolo de stilis-
tică și oratorie, dincolo de documentarea sagace și 
structurarea riguroasă a viziunilor sale cărturărești, 
dezvăluie, dincolo de cumpănirea și sobrietatea  
îndeobște recunoscute, un spirit emergent umanita-
rist „impetuos” (Perpessicius), pe care „nimeni nu 
l-a ajuns prin forța pasională dezlănțuită ca o erupție 
vulcanică.” (E.Lovinescu)

În acest sens, recenta restituire «integrală» a 
acestei părți de memorialistică constituie un act de 
înalt profesionalism prin care spiritul lui Nicolae 
Iorga se dovedește, în contestul globalizării și nive-
lărilor excesive, mereu actual, naționalist în cel mai 
curat sens și chiar pilduitor.

Zenovie CÂRLUGEA

Bine s-a făcut dându-se atâta strălucire, și cu 
participarea Suveranului, pomenirii în capitala Gor-
jului a eroicei fete care a ținut să întovărășească și să 
sprijine desperata noastră luptă de apărare, primind 
în piept rana de care s-a sfârșit ca ostaș.

În fapta acestei copile e și o parte de legen-
dă cărturărească, de care 
e bine s-o desfacem, o 
parte de înrâurire a unei 
culturi orășenești super-
ficiale pe care o iubim 
pentru că noi am făcut-o 
și o reprezintăm, și o altă 
parte care-i  în adevăr a 
acestei  nații, așa cum se 
menține încă, în ciuda 
cluburilor și a școlilor, 
în adâncurile ei.

Din Cătălina To-
deroiu, care vine de la 
frumosul nume de Toader, de alăturat aceluia de Tu-
dor, am făcut o Ecaterină, ca la calendar, Teodoroiu, 
ca în cataloagele școlare. Din aceea care țerănește 
s-a luptat, fără poze, ca pentru sărbătorirea oficială a 
„eroilor”, am creat figura din cutare statuie, cu părul 
în vânt și nu știu ce bască deasupra. Am falsificat 
împodobind. 

Ne-a trebuit mai ales eleva de școală secun-
dară și cercetașa, pe când ea a fost sora alergată pe 
front ca să-și vadă fratele și răzbunătoarea acestuia 

căzut în luptă. Am vrăjit o Jeanne dʼArc, fără a ne 
da seama că „fecioara de la Orleans”, lângă care am 
pus pe-a noastră „Fecioară de la Jiu”, a fost o mistică 
ridicându-se, în cu totul alte împrejurări, ca să înco-
roneze la Reims pe regele cel adevărat al Franței și 
pe care o conduceau vedenii de care tânăra noastră 

țărancă a rămas din feri-
cire scutită.

Bine a făcut ar-
tista cu suflet delicat 
[Milița Petrașcu, n.n., 
V.R.] care a înfățișat-o 
în acel solid bloc de pia-
tră și în rosturile ei de 
acasă, simbolic. Astfel o 
recăpătăm pentru viața 
serioasă a nației. O pu-
nem deci împreună cu 
cele de seama ei care, 
fără atestate școlare și 

atribute de cercetășie, în infernul gloanțelor și bom-
belor, cărau, cu copiii alăturea, gloanțele soldaților 
și, când vreunul isprăvea sacrificiul lui, îi închideau 
creștinește ochii rămași ațintiți asupra dușmanului.

19 septembrie 1935, „Neamul Românesc”.

N.Iorga, Oameni care au fost, volumul III. 
Ediție critică de Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu, 
București, 2012, pp.146-147.

NICOLAE IORGA...
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NICOLAE IORGA:

Comemorarea de la Târgul Jiului

Monumentul Ecaterinei Teodoroiu (1894-1917) 
s-a ridicat din îndemnul şi din truda Ligii Naţionale a 
Femeilor din Gorj, de sub preşedinţia inimoasei gor-
jence prin adopţie – Arethia Tătărescu, soţia marelui 
om politic gorjean, prim-ministrul  Gheorghe Tătăres-
cu (declarată, la vremea respectivă, după două decenii 
de prestaţie cultural-obştească, „cetăţeană honoris ca-
usa” a oraşului Târgu-Jiu).

Dintr-o situaţie contabilă – semnată de Arethia 
Tătărescu şi dată publicităţii - privind „veniturile şi 
cheltuielile ocazionate cu Monumentul Eroinei Eca-
terina Teodoroiu” (şi alte acţiuni de cercetare arheo-
logică şi conservare), aflăm că „s-a cheltuit, în total, 
cu monumentul Eroinei Ecaterina Toderoiu” suma de 
652.804 lei, totalul cheltuielilor ridicându-se, însă, la 
1. 047. 112.1

Monumentul avea să adăpostească osemintele 
Eroinei, care, în nefericita zi de 22 august 1917, la ore-
le 21,15, a căzut eroic în fruntea plutonului ce-l co-
manda, răpusă de două gloanţe de mitralieră…

Înmormântată în Valea Zăbrăuciorului, pe fron-
tul Mărăşeştilor, în ziua de 23 august 1917, osemintele 
Eroinei au fost aduse la Târgu-Jiu şi îngropate,  la 4 
iunie 1921, cu onorurile cuvenite.

Se împliniseră, aşadar, 19 ani de la bătălia de la 
Podul Jiului, când „bătrânii, femeile şi copiii Gorjului, 
ajutaţi de o mână de militari, au oprit puhoiul german 
ce isbutise să se strecoare, prin trecătorile Carpaţilor, 
până la porţile oraşului, isgonindu-i  înapoi în munţi.”.2

Mausoleul de la Târgu-Jiu al Ecaterinei Teodo-
roiu e de o masivitate solemnă, amintind de vechile 
monumente funerare egiptene sau romane, de cele-
brele basoreliefuri ale lumii antice, pline de freamătul 
vieţii, de picturile murale ale unui timp îndepărtat – 
toate însufleţite de sugestiile şi simbolurile amintirii şi 
cinstirii veşnice…

Cele patru blocuri masive de marmură de Siria, 
care alcătuiesc Monumentul, şi altul, pe deasupra, ce le 
încheie, dau impresia unui tot, a unui întreg desăvârşit.

Pe fiecare latură se află sculptate scene din via-
ţă, tablouri sugestive. 

Astfel, pe latura dinspre miazăzi avem evocată 
viaţa de la ţară, un veritabil tablou pastoral: mai multe 
rânduri de animale domestice în mişcare, iar mai jos o 
păstoriţă torcând – imaginea sugerează, desigur, copi-
lăria Eroinei în mijlocul acestui univers rural.

Pe latura dinspre miază-noapte este basorelie-
fată imaginea Eroinei alături de un grup de cercetaşe 
salutând – ca un simbol al omagiului şi apoteozei.

Pe latura dinspre apus: Eroina pornind la atac, 
înconjurată de soldaţi.

Iar pe latura dinspre răsărit, un grup de ostaşi 
duc pe braţe trupul neînsufleţit, ca o nepreţuită ofran-
dă, al Eroinei…

La cele patru colţuri, într-o imobilitate de Sfinx, 
în mărime naturală, patru Fecioare îmbrăcate în cos-
tume naţionale (două câte două, în port deosebit, su-
gerând provinciile istorice) strâng la piept o coroană 
martirică, scrutând cele patru zări… (Z.C.)

1 „Gorjanul”, anul XII, nr. 37, 15-22 septembrie 1935, p. 9, 
col. 1-2.
2 „Gorjanul”, anul XII, nr. 42, 18 octombrie 1935, p. 1.

8 septembrie 1935

Mausoleul
EROINEI DE LA JIU - 80
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De a trece peste atâtea și atâtea studii conse-
crate, priviri axiologice incontestabile, precum cea 
a lui Mircea Eliade, spre exemplu: „El ne-a lumi-
nat interesul  şi bucuria de a fi român”! Qui prodest? 
Lovind în Eminescu, sub masca unei neosificate pri-
viri asupra vieții și operei lui, se atentează de fapt 
la esența ființei  românești, la memoria și la sufletul 
ei. Căci, cum magnific scrie Păunescu, ,,Eminescu 
este chipul/ Infinitului din noi.”, avertizând că ,,Fara 
el chiar steaua noastra/ Dintre stele ar cadea.”(Dor 
de Eminescu). Să nu mai mire, așadar, că mulți din-
tre tinerii de azi nu mai citesc, sau citesc doar din 
obligații școlare și atunci superficial, marii noștri 
scriitori, că pactizează cu asemenea atitudini de boi-
cotare a unei ierarhizări valorice instituite în timp, că 
afirmă, ca și aceștia, că ,,s-au săturat de Eminescu!!!, 
deși nici nu-l cunosc îndeajuns. Dar, oare, îl cunoaște 
cineva total? E atât de mare încă nu și-a revelat toate 
fațetele. Ne-a dat Dumnezeu un asemenea titan, care 
ne-a ținut uniți, ne-a mângâiat sufletul și înaripat 
mintea, ne-a întărit rezistența în fața vitregiilor isto-
riei, ne-a ridicat în demnitate și valoare în fața lumii 
și noi ce facem, cum răsplătim darul acesta?  „M-a 
îngrozit faptul că românul și nu străinul a ajuns să 
ridice mâna asupra a tot ce aveam mai sfânt”- afirma 
același poet ,,cu lacrima-n liră”, Grigore Vieru. În-
trebarea care se pune este: Oare îl mai iubim pe Emi-
nescu, oare ne mai iubim istoria, patria? Căci dacă ar 
fi așa, delatorii,  duplicitarii, toți acei care murdăresc 
istoria și identitatea națională, care calomniază lim-
ba și cultura română sub masca ,,revitalizării critice” 
s-ar ascunde undeva în tărâmuri sobolice. 

Lecții de demnitate ne-au dat și ne dau încă 
scriitorii basarabeni: ,,Românii din Est s-au salvat 
prin Eminescu”- afirmă acad. Mihai  Cimpoi, refe-
rindu-se la tragicul destin basarabean, parte de țară 
pentru care Eminescu a fost totul, stâlp de rezistență 
în jurul căruia s-au strâns ,,grămăjoară”, far în 
noapte, standard în lupta pentru limbă și identitate 
națională. El, cu nemurirea lui, a ținut unit acest po-
por, dinăuntru, dar mai ales dinafara granițelor țării, 
făcându-l să fie mândru de originea, limba și istoria 
lui, susținându-l prin vremi. Noi generații, noi tim-
puri, drept care acad Mihai Cimpoi ne invită Spre un 
nou Eminescu, pentru a-l privi și  redescoperi dintr-o 
inedită perspectivă. „Da, este o mare nevoie de Emi-
nescu. Pentru noi, Eminescu este o biblie lucrătoare” 
– afirmă domnia sa, ori de câte ori aude atacuri din 
patria istorică, transmise și dincolo de Prut, la adresa 
geniului românilor. Însăși „cruciada”(Valeriu Matei) 
pentru Limbă, Neam, Istorie a scriitorilor patrioți de 
la Chișinău s-a înfăptuit sub emblema eminesciană 
- reperul absolut al spiritualității românești. ,,Dom-
nul cel de pasăre măiastră/ Domnul cel de nemuri-
rea noastră.” (Eminescu) – cum superb îl definește 
liric Grigore Vieru, plecat la popoarele stelelor sub 
acest cosmic semn: ,,Stinge-mi-s-or ochii mie/ Tot 
deasupra cărţii Sale.. ” (Lui Mihai Eminescu). Ima-
ginea lui este isusiacă, mântuitoare pentru românii 
din Basarabia și nordul Bucovinei în accepția lui Ni-
colae Dabija și a marii majorități a minunaților poeți 
din aceste spații de românitate: ,,Veste ne-a venit 
din Cernăuți/ că de-acolo Eminescu-tânăr/ a pornit 
spre Chișinău desculț”(Întoarcerea lui Eminescu). 
Tot el susținând adevărul profund că ,,Suntem bogați 
prin faptul că Eminescu ne aparține(…) Datorită lui 
civilizația românească a căpătat contururi mai clare 
în secolul XX şi la începutul de veac XXI”. Imagi-
ne isusiacă – atât de actuală astăzi când se încearcă 
din nou ,,uciderea” a tot ce reprezintă el -,  care ne 
amintește de viziunea poetică a lui Radu Gyr: ,,Di-
bui urma ta de blând Iisus/…/Sfâșiat ți-e pieptul și 
obrazul./ Tu ești marele însângerat” (Baladă pentru 
Eminescu).   

Din nordul Bucovinei, regretatul academi-

cian, profesor universitar, poet și prozator Grigore 
Bostan sublinia faptul că „tradiția eminesciană în 
Bucovina a fost și rămâne acea viguroasă tulpină pe 
care cresc și astăzi lăstarele poeziei românești din 
acest ținut și de pretutindeni”. „Pentru noi, cei de 
aici, Eminescu este mai mult decât un poet, mai mult 
decât o conștiință. El este pentru noi un mare reper 
spiritual, o coloană pe care încercăm să renaștem.(...) 
Eminescu ne-a fost și flamură, și spadă, și cetate. Po-

ezia lui a echivalat pentru noi cu redescoperirea is-
toriei și propriei noastre identități.”- mărturisește, cu 
reverență, Arcadie Suceveanu. ,,De fapt, toți poeții 
cernăuțeni, de la mic la mare, sunt purtători ai acestei 
cruci care este crucea poeziei cioplită din piatra lim-
bii în care s-a născut. Eminescu a dus-o înainte lor pe 
umerii robuști ai geniului său.”- susține cernăuțeanul 
stabilit la București, Ștefan Hostiuc. ,,Eminescu este 
acela care ne-a îndemnat și ne susține în lupta noastră 
pentru păstrarea identității naționale, pentru a păstra 
acest pământ ca să respire în continuare românește și 
să se știe că noi suntem aici , nu am plecat de aici ni-
căieri. Eminescu, ca și Ștefan cel Mare, sunt doi stâl-
pi ai existenței noastre aici. Noi trebuie să învățăm 
de la ei, anume a fi și a dăinui cu demnitate în terito-
riile noastre strămoșești. Nouă nu ne rămâne decât să 
acționăm în spiritul eminescian - să ne iubim istoria 
noastră, cum a iubit-o Eminescu, să iubim limba ro-
mână și să trudim în direcția promovării și valorifi-
cării ei, așa cum a făcut Eminescu” -  subliniază cu 
tărie  Vasile Tărâțeanu, vajnicul apărător al românis-
mului din acest colț răpit de țară istorică.

Să mai revenim la cei care încearcă să ne dă-
râme mitul, după aceste dovezi de profundă iubire 
pentru el? ,,„Mitul eminescian domină autoritar cul-
tura română cu ajutorul miilor de profesoraşi căzuţi 
în extaz mistic, dar şi cu girul Academiei Române”- 
afirmă zeflemitor unul dintre acești ,,combatanți”.  
Se știe - și ei știu foarte bine asta - că un popor care 
nu are un mit nu mai există ca popor. Să mai ac-
ceptăm că manifesându-ne iubirea pentru țară, pen-
tru ,,geniul nostru tutelar” (Șerban Cioculescu) și 
pentru toți marii creatori români suntem catalogați 
naționaliști? Atunci așa pot fi etichetați nemții care 
au un Institut Goethe - ceea ce la noi nu s-a înfăp-
tuit, nici o Catedră Eminescu pentru care-au pledat 
atâtea personalități ale culturii române -, spaniolii, 
care de asemenea au un Institul Cervantes etc, etc. 
Să ne imaginăm doar o clipă cum ar arăta cultura și 
litertura română fără acest miracol apărut în sânul 

neamului nostru, fără acest ,,mit productiv”! E ca și 
cum n-am avea piscul legendarului Ceahlău, ,,Olim-
pul Moldovei”, sau coama maiestuoasă a Bucegilor, 
cursul și Delta Dunării sau malul albastrului mării. 
Așadar, în pofida acestor tentative bine țintite, care-
au creat un curent atât de periculos pentru păstrarea 
ființei naționale, care a dat naștere și a denaturat în 
atitudini și în formule tip  ,,avem o țară de c.” etc  în 
sânul celor ce nu sunt interesați de perenitatea acestui 
neam, Eminescu rămâne de neatins, pentru că el este 
adânc, foarte adânc înrădăcinat în sufletul nostru, al 
majorității românilor, oriunde s-ar afla ei pe această 
planetă, pentru că sufletul nostru este chiar el.

Datoria noastră e să-l citim, să-l recitim, să-i 
memorăm și recităm versurile, să-i înțelegem pro-
funzimea gândirii, mesajul lăsat nouă peste timp prin 
unicitatea și frumusețea limbii poetice, prin lirica sa 
ontologizată, setea de cunoaștere, relația cu folclo-
rul, mitologia, trecutul istoric dar și vizionarismul, 
inovația limbajului poetic, adâncul și înaltul ei, ori 
prin adevărurile gazetărești rostite cu atâta forță și 
dorință de a se îndrepta lucrurile, adevăruri care au 
deranjat ,,stăpânii” de atunci și i-au adus moartea, 
care deranjează și acum, dovadă aceste atentate la 
memoria lui, la memoria noastră culturală, identi-
tară. 

Datoria noastră este să-l apărăm, așa cum au 
făcut-o, vizând pamfletul gramist blăjean, cu nu prea 
mult timp în urmă  (căci atacurile nu sunt noi, ele au 
o istorie în spate), Șerban Cioculescu (,,De la Gra-
ma la câțiva agramați de azi”, 1939), Lucian Blaga 
(,,De la cazul Grama la tipul Grama”, ,,Saeculum”, 
nr.3, 1943), D.R. Popescu (,,Galaxia Grama în jurul 
lui Eminescu, vol. ,,Galaxia Grama” , 1984). Me-
morabila metaforă a lui Lucian Blaga - ,,bate ceasul 
mai presus de vremi” - revelă adevărul: imposibila 
înțelegere a acestui creator predestinat, a înălțimii și 
nemuririi lui, cât și micimea miticilor în raport cu 
moștenirea eminesciană uriașă. Caragiale semnalase 
genialitatea Poetului imediat după trecerea lui în 
neființă: ,,om cu o superioară înzestrare intelectuală; 
rareori a încăput într-un cap atâta putere de gândire.”  

Crucuficarea sa - căci despre asta e vorba, nu 
despre așa zise ,,redefiniri” - cuprinde mai multe eta-
pe: cea de dinainte de 1945, cea bolșevizată, când 
culturnicii internaționaliști (Zigu Ornea, C. Paul 
Bădescu şi mulţi alţii)  au determinat ciuntirea operei 
poetice (vezi Doina), interzicerea ca gazetar -  incon-
testabil cel mai de seamă ziarist al tuturor timpurilor 
-, și cea posttotalitară, când noii internaționaliști, cei 
care s-au agățat de pulpana eminescianului Noica, 
meșteri ai spălării biografiilor de gașcă,  l-au ata-
cat și continuă să o facă cu o virulență neobișnuită. 
,,Eminescu, ca „produs de export”, este aproape inexis-
tent.”- susține unul dintre acești delatori la modă, a cărui 
preocupare principală este demitologizarea, minimaliza-
rea, defăimarea istoriei României. Da, Eminescu nu e 
tradus suficient, nu e introdus pe măsura valorii lui 
în enciclopediile lumii, nu e promovat prin diverse 
canale media externe așa cum merită și cum ar trebui 
să o facem, dar de aici a spune că e inextent înseamnă 
să nu ai habar de toți criticii mari, traducătorii din af-
ara granițelor țării care s-au aplecat asupra operei lui, 
dând unele dintre cele mai originale studii, cele mai 
reușite traduceri.

Din această perspectivă, iată, Eminescu mai 
are încă nevoie de a fi apărat. Mitul lui  este încă 
amenințat. Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Nae Geor-
gescu, Dan Mănucă, Theodor Codreanu, Adrian 
Dinu Rachieru - și enumerarea poate fi lungă - sunt 
câteva dintre personalitățile contemporane ale cultu-
rii și literturii române care nu lasă netaxate asemenea 
atitudini de falsă bravadă, în realitate ostile neamului 
românesc. Poeții de ieri și de azi au simțit și simt ne-
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voia să-i dedice poeme, unele nemuritoare, în semn 
de recunoaștere a acestui pisc al culturii române. 
Sesiunile Academiei Române, Congresul Eminescu 
de la Chișinău, inițiat de academicienii Mihai Cim-
poi și Eugen Simion, colocviile internaționale de 
omagiere a lui Mihai Eminescu organizate de C.P.E. 
Libertatea din Panciova de poeții Ioan Baba, Nicu 
Ciobanu, Slavco Almăjan, manifestările Eminescu 
de anvergură de la Cernăuți sunt doar patru exemple 
de necesară omagiere și neuitare a  sa, mai ales de 
către românii care nu au privilegiul de a locui în ro-
tundul patriei istorice. 

O ,,revalorificare criticã a izvoarelor mai 
vechi”1 în receptarea eminesciană, o relectură s-a 
produs déjà în ultimele decenii, dar cu echilibrul și 
responsabilitatea criticului autentic. ,,Orice lectură 
nouă din Eminescu ne pune în faţa aceleiaşi dileme: 
ce ne place din  Eminescu, ce primeşte, azi, sensibi-
litatea noastră postmodernă din acest mare liric apă-
rut într-o epocă în care romantismul european abia 
se încheiase şi simbolismul îşi anunţase deja prin 
Baudelaire primele acorduri… Poezia românească a 
pornit, într-un chip sau altul, de la Eminescu, chiar 
şi atunci când s-a îndepărtat de el (cazul simbolis-
mului, cazul Blaga, cazul - mai complex - al incla-
sabilului Arghezi). Eminescu a devenit un model şi, 
cu timpul, un mit al spiritualităţii noastre.”2- afirmă, 
răsturnând toate încercările de denigrare a Poetului 
Național, acad. Eugen Simion.

Dimensiunea lui Eminescu este prinsă magis-
tral de poetul român din diaspora, primul și unicul 
său traducător în limba Premiului Nobel, Ion Miloș: 
„Eminescu/ Este atît de înalt/ ca nu-i vedem fata/ Ca 
lui Dumnezeu”. Poemele lui Nicu Ciobanu, dedicate 
,,ultimului romantic al lumii”-  Mihai Eminescu, 
cele ale lui Vasile Barbu (,,Eminescu este planeta-
rul/ nostru cuvînt”- Dor de Eminescu), Ioan Baba, 
Slavco Almăjan  vorbesc și ele despre semnificația  
mitului eminescian pentru scriitorii români din 
Voivodina.

De la Deutsche Welle, o altă voce lirică, poe-
tul ardelean emigrat în Germania Ion Ciurea, într-un 
memorabil poem închinat Limbii Române (vol. ,,Mă 
doare Țara”), lansează îndemnul păstrării neștirbite 
a memoriei lui: ,, Prin tezaurul verbal/ Eminescu 
strălucește/ Cel ce simte românește/ I se-nchină iar 
și iar/…/ Să nu uiți, oriunde-ai fi,/ Eminescu-ți este 
limba,/ Prin El nu-ți vei uita tinda/ Celor morți și 
celor vii”. 

Din Ardeal, de unde ne parvine prima teză de 
doctorat dedicată lui Eminescu tot de către un înalt 
prelat, preotul-poet Valeriu Anania îi dedică un în-
treg volum: Imn lui Eminescu (1992).

Imaginea emblematică eminesciană, ca 
quintesență a spiritualității românești, este sintetiza-
tă magistral într-un poem devenit celebru: ,,Și pen-
tru că toate aceste/ Trebuiau să poarte un nume/ Un 
singur nume,/ Li s-a spus Eminescu ”.

Încheiem întărind afirmația că prin Eminescu 
lirica și cultura română modernă a intrat în literatura 
și cultura universală și că studiile, volumele apărute 
în ultimul sfert de veac - și amintim doar Caietele lui 
Eminescu (prin faximilarea manuscriselor eminesci-
ene), ,,visul a trei generații de intelectuali”;  Mihai 
Eminescu. Opere, vol. 1-4, realizate de acad. Eugen 
Simion – , cât și  cele dedicate operei și vieții sale 
sunt dovada actualității nealterate, a unei posterități 
vii ce provoacă „o nelinişte perpetuă” (Eugen Simi-
on), o pătimașă polemică, o extraordinară dinamică 
în seriile generațiilor de critici literari.

1 Theodor Codreanu. Prefață la ,,Dubla sacrificare a lui Emi-
nescu”1997, 1999.
2 Prefaţă la ediţia Eminescu. Opere, vol. I-V, Editura Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 1999-2000.
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Cercetătoarea clujeană Constantina Raveca Buleu a semnalat 
în ianuarie anul acesta printr-un articol publicat în revista „Contem-
poranul” (nr.1/2015) existența la Cluj în anul 1930  a unei Societăți 
Antropozofice active, care a scos și un număr de revistă intitulată 
„Scafandrierul Naturei și al Lumilor Spirituale”, în care, ca o mare 
curiozitate, se găsesc și câteva texte semnate de Lucian Blaga și Mir-
cea Eliade. Desigur că revista respectivă n-a intrat nici în atenția 
bibliografului lui Blaga, D.Vatamaniuc, și nici în acela al lui Mircea 
Handoca, bibliograful lui Mircea Eliade. În această situație semna-
lările tinerei publiciste sunt de tot interesul, dar, așa cum se întâmplă 
în ziua de azi și cu alte lucruri de mare însemnătate documentară, 
lucrurile au fost tratate cu totală ignoranță. E de văzut dacă această 
societate a luat în cele din urmă legătură cu Societatea titulară răma-
să de la Rudolf Steiner în localitatea Dornach din Elveția, pe care 
o menționează și Lucian Blaga într-una din relatările  sale despre 
călătoriile întreprinse. Era cea mai importantă societate cu caracter 

antropozofic din lume, o societatea care avea o organizare dintre cele mai ingenioase pe care inițiatorul 
și fondatorul ei o gândise până în cele mai mici amănunte. Despre ideile filosofice ale acestuia s-au 
pronunțat la timpul respectiv și Lucian Blaga (Un inițiat, Rudolf Steiner, în „Voința”, II, nr. 133/ 1922), 
dar și Mircea Eliade. Articolul semnat de Mircea Eliade aici poartă titlul Rudolf Steiner. Ocultism, teo-
zofie? și explică pe îndelete toate împrejurările și întreg istoricul ideilor sale teosofice, atacate ulterior de 
René Guénon în celebra sa carte Le Theosophiseme (1921), idei împătășite la un anume moment dat și 
de Jacob Böhme, Eckehardt sau Swedenborg. Rolul lui Steiner de organizator este subliniat de Eliade cu 
trimiteri exacte de „reforma suflet.”

„Spaima metafizică te reduce la anonimat, arătându-ți micimea și neputința. Rostul metafizicei e 
poa te tocmai acesta: să te facă să-ți uiți numele!”

„Trupul meu nu e mai aproape de mine decât sunt stelele. Și zodiile,  care învârtindu-se cad în 
apus, nu sunt mai departe de mine decât propriul meu sânge.”

Am încercat să descoperim aceste aforisme în cele cinci cicluri cunoscute și publicate până acum 
din opera aforistică a poetului Poemelor luminii, respectiv din Pietre pentru templul meu, Discobolul, 
Elanul insulei, Ceasornicul de nisip, Din duhul eresului și chiar din ciclul Simple însemnări, dar ne-a 
fost imposibil să le identificăm. Pe cale de consecință, creația aforistică a lui L.Blaga ar trebui să se 
îmbogățească cu aceste patru noi uitate producții. Prin consemnarea lor aici, aforismele blagiene se 
completează cu încă patru, la fel după cum la lista periodicelor în care s-a semnalat prezența unor texte 
blagiene s-a mai adăugat una, total necunoscută până acum.

Mircea POPA
Iunie 2015

O colaborare necunoscută 
a lui Lucian Blaga

În 1930 era înființată, la 
Cluj, Societatea Antropozofică, în 
al cărei periodic „Scafandrierul 
Naturei și al Lumilor Spirituale” 
au colaborat atât Mircea Eliade cât 
și Lucian Blaga. Era, după apreci-
erea istoricului și criticului literar 
Mircea Popa, „cea mai importantă 
societate cu caracter antropozofic 
din lume”, desigur  varianta româ-
nească a celebrei societăți înființate 
de RUDOLF STEINER la Dornach 
în Elveția. Într-un articol dedicat 
acestuia, Mircea Eliade scria des-
pre o „reformă a sufletului” prin di-
siparea conștiinței umane a indivi-
dului în anonimat, prin desăvârșire 
și iluminare spirituală, cam ceea ce 
încercaseră  cu ani  în urmă Ralph 
Waldo Emerson cu „Transcenden-
talismul” său  Henela P. Blavatski 
cu Școala Teozofică, urmată înde-
aproape de Alice A. Bailey (Școala 
Arcana), puncte de reper în apariția 
mișcării New Age.

Figura charismatică a refor-
matorului spiritual de la Dornach, cu evidente realizări 
pe plan social, l-a impresionat pe autorul „Poemelor lu-
minii”, care-i dedică în ziarul „Voința” din Cluj (II, 133, 
p. 1) articolul „Un inițiat – Rudolf Steiner, revenind peste 
câțiva ani în „Cuvântul” (An II, 1925, nr. 171, 5 iunie, 
p. 1) asupra antropozofului elvețian cu articolul „Rudolf 
Steiner”.

Să precizăm că, în anii înființării la Cluj a 
Societății Antropozofice, își desăvârșeau studiile uni-

versitare  în capitala Ardealului 
frații Gheorghe și Elie Dulcu, 
unul în științe fizico-matemati-
ce, celălalt îmbrățișând cariera 
umanistică, cei care vor înființa 
în 1934 celebra Editură RAM 
din Aninoasa Gorjului, de a că-
rei producție editorială se arătau 
interesați mulți oameni de spirit, 
printre care Mircea Eliade și Lu-
cian Blaga (potrivit autografelor 
ce se păstrează în arhiva familiei, 
parțial reproduse în monografia 
apărută recent: „Editura RAM, 
Aninoasa-Gorj, 1934-1944” de 
cercetătorul  Zenovie Cârlugea).

Apărută, așadar, într-un 
climat cultural european al „re-
formării” sufletului uman, Editu-
ra RAM s-a dovedit, prin lista de 
lucrări tipărite la Craiova, Sibiu 
și Cluj, un fenomen cultural de 
largă marjă spirituală, promo-
vând concepții filosofico-religi-
oase și sisteme de gândire ce au 
animat cultura modernă a Occi-

dentului, cu prelungiri până în vremea noastră...
Deși singulară în peisajul cultural românesc, acti-

vitatea Editurii RAM (traduceri, adaptări, creații proprii) 
a fost contemporană cu un alt gest cultural de mai largi 
rezonanțe în universalitatea creatoare: ridicarea, aici, la 
Tg.-Jiu, în anii 1937/38, a monumentalului Ansamblu 
sculptural, conceput și realizat de Titanul din Hobița 
Gorjului, universalul Constantin Brâncuși.(P.M.)

Lucian Blaga evocându-l pe antropozoful  
Rudolf Steiner...
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«În luna  aprilie 1928, 
de-a lungul peregrinărilor 
mele diplomatice, care 
erau abia la începutul lor, 
am ajuns în Elveţia. Într-o 
frumoasă zi de iunie am 
pornit de la Berna la Basel. 
Voiam să cunosc străvechiul 
oraş al umaniştilor, prin-
tre zidurile căruia au trăit 
Erasm şi Paracels. L-am 
văzut. Oraşul nu prea făcea 
impresia pe care ţi-o dau 
amintirile şi cunoştinţele is-
torice. Mi s-a fixat în minte 
o veche catedrală de „piatră 

de nisip“ roşie, care a jucat un rol important pe vremea 
unui faimos conciliu în secolul al XII-lea, la care a par-
ticipat şi Nicolae Cusanus, episcop şi mare filosof, care 
încerca să dovedească întâia oară în istorie că lumea este 
infinită. Argumentele sale erau de natură pur teologică. 
A doua zi dimineaţa am hotărât să fac o vizită la Dorn-
ach (vreo zece km depărtare), sediul antropozofilor. Dacă 
nu mă înşel, un tramvai local ne ducea până într-o staţie, 
de unde puteam să ajungem pe înălţimile unde sunt situ-
ate clădirile şi casele antropozofilor. Clădirea principală 
este aşa-numitul Goetheanum. Uriaşe. Ea cuprinde un 
fel de universitate, un teatru, laboratorii, încăperi pen-
tru şcoala de euritmie, camere muzeale. Aci şi-a încheiat 
viaţa Rudolf Steiner, numai cu câţiva ani mai înainte. Cul-
tul lui Rudolf Steiner era viu şi cuprindea în sine toate 
manifestările de viaţă zilnică a localnicilor adepţi ai antro-
pozofiei. Ajungând printre vile, ne uitam cam nedumeriţi la 
formele arhitectonice cu totul aparte. Stilul acestor clădiri, 
ca şi al monumentalului Goetheanum fusese conceput şi 
schiţat de Rudolf Steiner, care a intervenit cu sugestiile 
şi cu ideile sale în toate domeniile vieţii şi ale spiritului. 
Antropozofia voia să fie o metafizică ce se întemeiază pe 
un pretins „al şaselea simţ“. Steiner şi unii adepţi ai săi 

pretind că ar „vedea“ esenţele „aurice“ ale fiinţelor şi lu-
crurilor. Acest „vizionarism“ (întemeiat nu pe imaginaţia 
creatoare a spiritului, ci pe un anume „simţ“ aparte, dar 
analog simţurilor normale, cu care ne orientăm în lumea 
dată) mi s-a părut totdeauna inapt de a crea o „metafizică“. 
Un atare „al şaselea simţ“, întrucât cineva îl posedă, nu 
duce decât cel mult la o lărgire a „empatiei“ normale, dar 
nu la o „transcendere“ în metafizic. Nu încape îndoială 
că realitatea empirică ar putea să fie „văzută“ din partea 
unor antropozofi şi sub unele aspecte inaccesibile omului 
de toate zilele. Al şaselea simţ ar putea deci să contribuie 
cu cunoştinţe noi la îmbogăţirea patrimoniului empiric al 
umanităţii. Dar cum simpla empirie normală nu oferă prin 
ea însăşi niciun acces în „metafizic“, mi se pare că nici em-
piria vizionară a antropozofilor nu poate să ofere mai mult. 
Doar-doar câteva noi cunoştinţe, de care s-ar putea ţine 
seama când e vorba de alcătuirea unei metafizici. Greşeala 
fundamentală a antropozofilor este aceea de a crede că 
preţiosul lor „simţ“, al „şaselea“, ar fi un simţ metafizic. 
Crezând aceasta, antropozofii pun în centrul preocupărilor 
lor chiar aceste elemente de empirie, datorate unui simţ 
aparte. Pentru un metafizician de vocaţie asemenea empi-
rie este totuşi numai „empirie“. Astfel de elemente pot fi 
luate în considerare, oarecum în subsidiar, din partea unui 
metafizician, dar nu pot fi prefăcute în norme şi criterii, 
ca şi cum ele ar fi irecuzabile elemente „metafizice“ prin 
ele însele. Toată metafizica antropozofică are după părerea 
noastră un caracter straniu într-un fel, dar şi foarte empiric. 
Pe-o străduţă la Dornach ne-a luat în primire o domnişoară, 
englezoiacă, desigur care părea să ne întâmpine venind 
dintr-o altă lume. Am intrat în vorbă. Ne-a spus să mergem 
cu ea într-o clădire, un gen de templu, unde ea „picta“. Ce 
picta ecstatica fiinţă? „Vedeniile“ lui Rudolf Steiner. Mae-
strul însuşi îşi schiţase pe foi păstrate într-o mapă multe 
din lucrurile pe care ochiul „auric“ le vedea. Pictoriţa 
antropozoafă împodobea nişte vitralii cu atari „vedenii“. 
Din punct de vedere „artistic“, totul era de-o perfectă lipsă 
de gust. Iată a doua mare eroare a lui Steiner. El credea că 
vedeniile ce i le prilejuia al şaselea simţ reprezintă un ideal 

de artă. Ce cumplită rătăcire! Steiner n-a înţeles din ches-
tiunile ce ţin de domeniul spiritului creator de cultură, nici 
pe cele mai elementare. El n-a înţeles că arta n-are nimic 
de-a face cu transpunerea „tel-quel“ a „senzaţiilor“ ca at-
are, ale niciunuia dintre simţurile noastre. Călăuzit în toate 
de credinţa în valoarea de „transcendere“ a senzaţiilor ce-
lui de al şaselea simţ, Steiner n-a fost în stare să creeze 
nimic artistic cu adevărat. El rămâne un autor straniu ce-i 
drept, dar lamentabil de „plat“ în tot ce a dat cu pretinsă 
„artă“. Şi nu s-ar putea spune că omul nu s-a străduit şi 
în acest domeniu. Steiner a scris şi teatru. Un fel de „mis-
tere“, din cale afară de mediocre... Arhitectura imaginată 
de Steiner are, prin formele, prin liniile ei, contingenţe mai 
mult cu plastica organismelor sau a flăcărilor decât cu geo-
metria materiei inerte. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult 
la Dornach a fost spiritul organizator şi economic al „pro-
fetului“. Printre cei ce s-au aşezat la Dornach erau în timpul 
acela o seamă de adepţi, care şi-au donat toată averea acestei 
mari întreprinderi pe „acţiuni“ care este „antropozofia“.»

(Fragment memorialistic reprodus de criticul 
Mircea POPA, sub titlul Din caietele Elenei Daniello , în 

revista „Apostrof”,
 Cluj-Napoca, Anul XXVI/2015, Nr. 5/300)

Lucian Blaga la Goetheanum – Dornach, sediul antropozofilor

În primăvara aceasta, mai exact în Duminica Flori-
ilor, în statul Colorado  - SUA, a avut loc o nouă ședință a 
Cenaclului Românesc „Mircea Eliade” din Denver, denumit 
astfel datorită vizitelor pe care istoricul religiilor le făcea 
la Universitatea de acolo (inițiatorul cenaclului: Sebastian 
Doreanu). Cu același prilej a fost evocată, alături de perso-
nalitatea esteticianului Liviu Rusu, figura neprețuitului poet 
și filosof Lucian Blaga, despre care s-a lansat cartea Lucian 
Blaga și ultima lui muză. Dialog în trepte (Ed. Technomedia, 
Sibiu, 2015), semnată de prof. univ. Anca Sîrghie, tocmai so-
sită din țară cu exemplare pentru autografe.În prezentarea sa, 
dl Sebastian Doreanu a relevat contribuția cercetătoarei ro-
mâne Anca Sîrghie la mai buna cunoaștere a vieții și operei 
lui Lucian Blaga, cartea de față constituindu-se ca un „dia-
log în trepte” pe care autoarea l-a avut cu Elena Daniello, ul-
tima muză a Poetului, în anii 50 ai secolului trecut (o iubire 
de un deceniu, cu roade literare incontestabile). Să precizăm 
că familia dr. Leon & Elena Daniello, stabilită la Cluj, a con-
stituit pentru poet, în anii grei ai interzicerii sale ca scriitor,o 
oază de caldă prietenie și liniște. Elenei – care venea în viața 
poetului după alte „experiențe” erotice: Domnița Gherghi-
nescu-Vania, Coca Rădulescu, Eugenia Mureșanu – Lucian 
Blaga i-a dedicat unele creații literare și i-a încredințat, spre 
păstrare, manuscrise și dactilograme, care, după moartea 
acesteia de acum câțiva ani (2010), au intrat în fondul de 
documente de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian 
Blaga” din Cluj-Napoca.

Deși publicate în țară prin diferite reviste litera-
re („Transilvania”, „Pașii Profetului” ș.a.), cu ani în urmă, 
paginile documentare de dialog direct cu Elena Daniello se 
constituie într-o carte de sine stătătoare, binevenită pentru 
a lămuri o relație de strânsă prietenie, cea mai îndelunga-
tă și rodnică de acest fel din întreaga biografie blagiană. Să 
amintim în acest context și cartea criticului și istoricului li-
terar târgujian Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga – Solstițiul 
Sânzienelor (2010), despre care a referat elogios însuși re-
gretatul Ovidiu Drimba, fostul student al Profesorului de Fi-
losofia culturii, și care cuprinde, cu o iconografie adecvată, 
un capitol întreg dedicat acestei prietenii, cu reproducerea 
„roadelor” lirice inspirate de muza clujeană.

În aceeași reuniune, Anca Sîrghie a prezentat, pe 
baza peliculei proiectate, întâlnirea cu prietena sa, Elena 
Daniello, la 7 iulie 1998 la Cluj, titrată astfel: Elena Dani-
ello sau amintirea unei muze despre Lucian Blaga, moment 
emoționant și pe deplin edificator.

Vom reproduce mai jos un citat dintr-un inspirat arti-
col al criticului și istoricului literar clujean Mircea Popa, pu-
blicat nu de mult în „Luceafărul”, în care se amintește și de 
romanul postum blagian, tipărit în 1990 sub titlul „Luntrea 

lui Caron”, al cărui manuscris a rămas în păstrare la fami-
lia Daniello, Elena fiind acolo evocată cu întregul ei fascin 
irezistibil sub chipul Anei Rareș, soția unui profesor ieșean 
aflal în refugiu la Alba Iulia:

“Iubire tomnatică, de crepuscul, legătura poetului cu 
Doamna Daniello a lăsat urme durabile în creaţia sa. Este vor-
ba nu numai de o trecătoare zvâcnire, ci de o perioadă mult 
mai lungă, cea din urmă perioadă din viaţa poetului, care s-a 
soldat cu numeroase producţii memorabile, atât în plan poe-
tic, dar şi în aforistică şi în roman. Cele trei volume ale roma-
nului său Iubire pământească, iubire cerească au fost scrise 
tocmai pentru a trece în eternitate aceste clipe de profundă 
trăire sufletească prin care destinul celor doi a luat forma unei 
mitologii romantice de tip goethean sau luciferic eminescian, 
în care Hyperion renaşte din înălţimea cugetării sale filozofi-
ce şi poetice, rotunjindu-şi nemurirea. Solstiţiul sânzienelor, 
Erotikonul blagian, scris şi publicat recent de Z. Cârlugea, 
caută să se împlinească astfel cu încă o pagină de vibran-
tă mărturie”. Iată că, la respectivul capitol bio-bibliografic, 
profesoara Anca Sîrghie își aduce o binevenită contribuție, 
omagiu ce a prefațat însuși Festivalul Internațional dedicat 
Poetului din Lancrămul transilvan, aflat la a XXXV-a ediție, 
la cea de-a 120-a aniversare a Marelui Român.

Ana PARTOȘ
Reproducem câteva poeme dedicate de Lucian Blaga mu-

zei sale Elena Daniello, rămase în fondul documentar și publicate 
de Mircea Popa:

Fără titlu   
La-ndeplinire să-mi duc 
Pofta de jaf, de ce m-am oprit?
 În beznă de ce nu te-am tras după mine? 
De ce nu te-am ridicat 
Cuprinzându-te strâns pe la coapse
 ca pe-un clopot cu zumzet de-albine?
 De ce nu te-am aruncat
 În apele visului-traiului
 În unda otrăvilor raiului?    

Bătrânii de la Troia
Deoarece soarele nu poate să apună
fără a-şi întoarce privirea după fiicele  oraşului, 
mă-ntreb: de ce-aş fi altfel decât soarele?
 Istoria îşi aprinde în mine amintirile.
 Iar când amintirile ard, încep să-nţeleg:  
sunt ca unul dintre bătrânii de la Troia.

Întorcându-şi faţa după femeia în alb vestmânt,
după femeia ce-şi ducea  
ulciorul la fântână, bătrânii cetăţii îşi făceau 
promisiunea 
de a muri împăcaţi. 
Când vântul fluieră lung lângă mine
 îmi este ca şi cum  mi s-ar spune 
că toate  războaiele au fost un singur război. 
Sunt mulţumit, mulţumit la fiecare răscruce că 
războiul 
s-a purtat şi se mai  
poartă şi astăzi pentru prea frumoasa Elena.   

Pe drumuri şi printre 
Drumurile, oriunde s-ar duce, sunt făcute
 să se-ncrucişeze, nu o singură dată,
 ca oamenii, oricare le-ar fi ţinta 
să se-ntâlnească, totuşi, câteodată.
 Mi-e dor de tine, mi-e sete. Mi-e sete 
Cum îi este cenuşii de apă
 Din înţelepciunea drumurilor 
Îmi scot speranţa cea mai disperată 
Cea mai minunată.   

Catren
Mâinile-ţi le privesc.Nu sunt trupeşti.  
Sunt ale sufletului, pân la urmă,  
Ridicându-se, le văd. Ce mişcări!  
E parcă m-ai turna într-o urnă. 
 

Fals catren
O fată frumoasă e
a sufletelor pajişte.
 Iar pentru mine 
O boală de bine
cu leacul în sine.

Catren  
Femeie, tu eşti golul 
Rămas în Adam.
În mine cum eşti plinul
 Singurul ce-l am?

LUCIAN BLAGA

ANA SÎRGHIE:

„Lucian Blaga și ultima lui muză. Dialog în trepte”
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După ce publică traducerea din Blaga a 
“Cunoaşterii luciferice” în 2012 şi cea a “Oului 
dogmatic” în 2014, ambele la Lit Verlag (München, 
Berlin, Viena), profesorul dr. Rainer Schubert din 
Austria, fost profesor de filosofie o perioadă şi la 
Cluj, publică la începutul lunii mai 2015 cel de-al 
treilea volum, Cenzura transcendentă *, de data 
aceasta la o altă editură, Frank & Timme din Berlin, 
în cadrul seriei “Forum: Rumänien”, volumul 27,  tot 
cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român, 
realizând astfel traducerea integrală a “Trilogiei 
cunoaşterii” acum, cu prilejul aniversării a 120 de 
ani de la naşterea lui Lucian Blaga.

Cum despre celelalte două părţi ale trilogiei 
am scris, făcând-o în lumina amplelor şi clarelor 
prefeţe semnate de traducător, vom proceda şi de 
data aceasta la fel.

Intitulată modest “Cuvânt introductiv al 
traducătorului”, prefaţa  la aceast volum ocupă 25 
de pagini din economia cărţii (pp.7-32) şi are drept 
scop să informeze cititorii de limbă germană asu-
pra aportului adus de Lucian Blaga în problematica 
cunoaşterii.

Cele trei părţi ale conceputei teorii a cunoaşterii  
scot la iveală o legătură interioară, remarcă prof. dr. 
Schubert. Există un motiv de gândire care stă la baza 
celor trei părţi, chiar dacă apare sub denumiri diferite. 
Este avut în vedere cosmosul ca mister al existenţei, 
asupra căruia cunoaşterea se loveşte de nenumărate 
faţete şi care doar “negativ” poate fi recunoscută.

Acest mister se arată în toate constatările de-
spre lume doar indirect, nu poate fi cunoscut, fiindcă 
se refuză logicii. Intelectul, după cum zice Blaga, 
iese din sine însuşi. Acest procedeu îl numeşte auto-
rul “ex-tazul” intelectului. Toată această problemă a 
“extazului” o discută Blaga în prima parte a trilogiei, 
“Oul dogmatic”, unde ne lovim de dogme atât în do-
meniul religios cât şi în cel ştiinṭific. 

În a doua parte a trilogiei intitulată 
“Cunoaşterea luciferică” este vorba iarăşi despre 
negativa dimensiune a imposibilităţii de recunoaştere 
a misterelor existenţiale. Această nerecunoaştere o 
numeşte Blaga de data aceasta “minus-cunoaştere” şi 
pune această modalitate în legătură cu “cunoaşterea 
luciferică”, care are drept pol opus “cunoaşterea 
paradisiacă”. Aceasta din urmă nu cunoaşte mistere, 
fiindcă ea consideră firească existenţa lumii. Pen-
tru ea nu există “enigma universului”. Întrebarea cu 
privire la incomprehensibilitatea lumii nu se pune, 
fiindcă în principiu totul este comprehensibil. Altfel 
însă stau lucrurile în cazul “cunoaşterii luciferice”. 
Aici se arată un mister gnoseologic slăbit, de durată 
sau chiar sporit, care nu poate fi niciodată înlăturat 
de intelect. Blaga distribuie acestor trei variante 
semnele +, 0, - şi vorbeşte despre plus- cunoaştere,  
zero-cunoaştere şi minus-cunoaştere.Ca exemplu de 
zero-cunoaştere poate fi inclus “lucrul în sine” în 
teoria cunoaşterii a lui Kant în care misterul rămâne 
şi va fi de durată. În minus-cunoaştere misterul se 
înalţă într-atât încât noi avem de-a face cu o cursă de 
care nu mai scăpăm, fiindcă “conditio humana” ne 
condamnă la aceasta.

În al treilea volum al trilogiei cunoaşterii, 
“Cenzura transcendentă”,cercetătorul austriac 
consideră că sunt interpretate metafizic rezultatele 
gândirii din celelalte două părţi.

În centrul atenţiei stă iarăşi negativa dimen-
siune a misteriul existenţial, dar în acest caz perma-

nentului eşec cu privire la intelectuala penetrabilitate 
a misterului i se atribuie o mai înaltă semnificaţie, 
metafizică. Trebuie numită puterea care ne cheamă 
permanent la cunoaştere dar care ne sustrage de la ab-
soluta cunoaştere.  Acesta este, după Blaga, “Marele 
Anonim”, care interpune “cenzura transcendentă” 
între Dumnezeu şi om.

Salturile intelectului care au loc în gândirea 
dogmatică sau în cunoaşterea luciferică, află în al 
treilea volum al trilogiei justificarea metafizică – 
consideră filosoful austriac – prin noţiunea de “cenzură 
transcendentă”devenind limpede de ce trebuie să 
eşueze marile spirite în faţa adevărului absolut.

Marele Anonim este cel care se îngrijeşte 
de echilibru între sine, între oameni şi natură în 
ceea ce priveşte posibilitatea cunoaşterii. În deci-
zia sa pozitivă Marele Anonim nu este un Dumn-
ezeu invidios care îi pizmuieşte pe oameni pentru 
cunoaşterea absolută, dar împiedică aceasta fiindcă 
altfel dacă ordinea cosmică s-ar dezechilibra, ar fi 
posibilă o confruntare directă între oameni şi Dum-
nezeu. Doar Marelui Anonim îi poate fi adjudecată 
cunoaşterea absolută, pozitiv adecvată  şi nelimitată. 
Ceea ce le rămâne oamenilor interzis prin cenzura  
transcendentă poate fi adjudecată altor fiinţe, însă 
doar într-o înţelegere limitată.

Traducătorul remarcă faptul că această 
problemă filosofică poate fi întâlnită tangenţial şi la 
Immanuel Kant în “Critica puterii de judecată” § 65, 
precum şi la Martin Heidegger în lucrarea “Înving-
erea metafizicii”.

În partea introducerii la carte intitulată “Trim-
iteri la  înrudiri structurale cu alţi gânditori” (pp.22-
27), filosoful Raomer Schubert constată că gândirea 
“ex negativo” se găseşte şi la Heidegger şi la Witt-
genstein, ambii printre cei mai influenţi filosofi ai 
secolului 20.

Vizavi de Heidegger şi Wittgenstein, care 
se deosebesc mult unul de celălalt, Blaga nu este 
nici fundamental ontolog şi nici logician, ci teo-
retician al cunoaşterii, în această carte metafizican 
al cunoaşterii. De aceea analogia structurală a lui 
Blaga cu Heidegger şi Wittgenstein este un aspect 
care ar putea incita o cercetare mai amplă, consideră 
traducătorul..

Există apoi şi o analogie între teoria cunoaşterii 
a lui Blaga şi aspectele metodice ale ştiinţelor mod-
erne ale naturii. În raport cu ştiinţa, mai exact, cu 
ceea ce crede Thomas Kuhn în cartea sa “Structura 
revoluţiilor ştiinţifice”, adică drept normal ca ştiinţa 
să îşi asume în permanenţă un risc spiritual, fiindcă 
cine nu riscă pe plan intelectual nu găseşte nimic 
nou în ştiinţă. Despre aceasta este şi la Blaga vorba. 
Eşecul în faţa adevărului absolut aparţine de tragi-
cul condiţiei umane, cine nu îndrăzneşte, nu câştigă 
nimic. Intrarea într-o lume spirituală nouă este 
posibilă doar dacă intelectul din obişnuit “sare în 
gol”. Chiar şi unul dintre cei mai însemnaţi fizicieni 
ai secolului 20, Werner Heisenberg, apelează la 
formulări asemănătoare, constată traducătorul cărţii.

Spre deosebire însă de savanţii obişnuiţi, 
metafizicianul se mişcă cu precădere “pe un anumit 
teren – dar numai ca să îl lase în urma sa” (p. 34). 
Este vorba despre un teren din care el sare în gol, 
adică “ex negativo” şi postulează o nouă pozitivitate. 
Noile teorii se bazează în primul rând pe postulate.

“Trilogia cunoaşterii a lui (Blaga-n.n.) poate 
fi văzută drept o contribuţie fundamentală pentru 
metodica de gândire a secolului 20”- constată, pe 
drept,  traducătorul  Rainer Schubert (p. 27).

În partea din prefaţă la carte intitulată 
“Reflecţii cu privire la raportul filosofiei lui Blaga 
la filosofia creştină” (pp. 27-32), filosoful-traducător 
în germană concluzionează că filosofia lui Blaga nu 
este o critică cu privire la revelaţia religioasă a lui 
Hristos, ci la o metafizică imprudentă, a cărei prezen-
tare a lui Dumnezeu provine din nostalgii omeneşti. 
Problema aceasta apare de altfel şi la Wittgenstein în 
“Traktat”, precum şi în fenemenologia lui Husserl.

Filosofic privind lucrurile, stăm permanent 
sub cenzura transcendentă a Marelui Anonim. Mis-
terul central al existenţei despre lume şi om rămâne  
pentru toate timpurile de neînţeles. 

Fireşte, nimic nu-l poate împiedica pe creştinul 
credincios să păstreze revelaţia prin Isus Hristos pen-
tru “drum, adevăr şi viaţă”. Ultimul cuvânt îl are însă 
aici nu intelectul uman, ci credinţa în Dumnezeu. 
Dacă intelectul crede că  s-ar putea afla în posesia 
adevărului definitiv, suferă o amăgire. Asupra aces-
teia atenţionează “cenzura transcendentă”. Revelaţia 
creştină, dimpotrivă, îl face cunoscut pe Dumnezeu. 
El nu mai este “anonim”, ci un Dumnezeu individual.

Pericolul ce rezultă din confundarea oamenilor 
cu Dumnezeu nu este posibilă la Blaga, dacă suntem 
conştienţi de cenzura transcendentă, concluzionează 
traducătorul cărţii.

De remarcat faptul că traducerea textelor blag-
iene este făcută cu multă responsabilitate, respectân-
du-se întocmai – deşi nu e uşor – limbajul arhaizant 
din originale. 

Prin aceasta, “Trilogia cunoaşterii” blagiene 
a făcut un mare pas spre universalitate, meritul 
traducătorului constând şi în faptul că demonstrează 
actualitatea acestei opera filosofice acum, după mai 
bine de opt decenii de la prima ei ediţie.

*Lucian Blaga: Die transzendente Zensur. 
Aus dem Rumänischen übersetzt von Rainer Schu-
bert, Frank & Timme Verlag, Berlin, 2015, 223 p.     

Mircea M. POP,
Heidelberg  

“Trilogia cunoaşterii” a lui Blaga în germană
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Meridiane:

FILOSOFIA LUI BLAGA TRADUSĂ DUPĂ UN SECOL ÎN LIMBA GERMANĂ 

de Peter Sragher

Peter Sragher: Când aţi luat pentru prima 
oară contact cu filosofia lui Lucian Blaga?

Rainer Schubert: Începând cu anul 1994 
am fost mai mulţi ani lector de filozofie şi limbă 
germană la Facultatea de Construcţii a Politehnicii 
din Timişoara şi, în acelaşi timp, consultant în do-
meniul cultural al „Bibliotecii Austriece” din cadrul 
Universităţii de Vest din oraşul de pe Bega, cum 
este numit de români. În aceşti ani am fost tot mereu 
în librării şi am descoperit într-o bună zi cartea 
Vocaţii filosofice româneşti, editată de către Alex-
andru Surdu. Aici am descoperit pentru întâia oară 
autoportretul lui Lucian Blaga, care m-a impresionat 
profund. Într-un anume sens pot spune că acesta a 
însemnat începutul interesului meu pentru filosof. 
Foarte favorabilă a fost şi împrejurarea că, după 
perioada petrecută ca lector la Timişoara, am devenit 
ataşat cultural al Ambasadei Austriei la Bucureşti. În 
această calitate, am avut prilejul să cunosc oameni 
foarte interesanţi din domeniul filosofiei româneşti. 
Am avut ocazia să susţin prelegeri de filozofie şi la 
Bucureşti. În ianuarie 2005 am cumpărat volumul 
Cunoaşterea luciferică de Lucian Blaga de pe Calea 
Victoriei, de la Librăria din fundul curţii a Editurii 
Humanitas. Astfel, am putut citi în limba română 
opera sa. Citind-o, am constatat că filosoful român 
abordează în această lucrare probleme care sunt de 
o mare actualitate în filosofia din vestul continentu-
lui. După acest contact intens cu filosofia lui Lucian 
Blaga am studiat şi alte opere ale sale. 

-Când aţi luat hotărârea de a traduce această 
operă, care a apărut în luna iunie 2012 la Viena? 

-După ce am ajuns la convingerea că în 
Cunoaşterea luciferică se aprofundează chestiuni 
fundamentale ale filozofiei, m-am decis să traduc 
această lucrare. 

-Are de a face această decizie şi cu titlul pro-
vocator?

-În primul rând, trebuie spus că Lucian Blaga 
foloseşte expresia cunoaşterea luciferică într-un sens 
simbolic şi nu într-unul religios. De aceea nu poate fi 
prea des subliniat faptul că în cunoaşterea luciferică 
nu se găseşte nimic care are de-a face cu necuratul. 
Şi chiar dacă ne gândim la Lucifer, atunci în sen-
sul simbolic al celui care aduce lumina. În al doi-
lea rând, Blaga discută în această carte problema de 
ce cunoaştem sau că noi cunoaştem cu totul. Acesta 
a fost motivul cel mai important pentru care m-am 
hotărât să traduc cartea.

-Lucian Blaga s-a născut într-un sat mic din 
Transilvania, Lancrăm. A devenit una dintre cele 
mai importante personalităţi ale culturii româneşti: 
poet, dramaturg, profesor, diplomat şi unul dintre cei 
doi români care au încercat să dezvolte un sistem 
filosofic. El scria într-unul din eseurile sale că „eter-
nitatea s-a născut la sat”. Cum interpretaţi această 
afirmaţie? 

-În toată poezia lui Blaga satul joacă un rol 
central. Aşa cum se ştie, Blaga s-a dedicat în mod spe-
cial simţirii onirice în conştiinţa spaţială românească 
de la ţară, lucru ce reiese şi din renumita sa carte 
Spaţiul mioritic. În acelaşi timp, mediul de la ţară are 
o conştiinţă temporală proprie. Într-un anume sens, 
timpul chiar se opreşte. Toate acestea pot fi explicate 
prin copilăria lui Blaga, unde timpul nu trece. De 
aceea, propoziţia sus-menţionată nu răspunde doar 
oamenilor de la ţară, ci, în fapt, tuturor oamenilor ca 
şi-au trăit intens copilăria, pentru ei devenind eternă. 
Această reîntoarcere în profunzimea începuturilor 
are pentru Blaga o importanţă enormă, deoarece este 
vorba, într-o anume măsură, de un „mister deschis”, 
termen pe care Blaga îl utilizeză în Cunoaşterea 
luciferică. 

-„Cunoaşterea luciferică” este o parte din 
„Trilogia cunoaşterii”. Ce rol joacă în sistemul său 
filosofic?

-În acest caz este vorba de epistemologie, de 
teoria cunoaşterii, vorbim despre partea a doua din 
Trilogia cunoaşterii, care se găseşte între Eonul dog-
matic şi Censura transcendentă. Cunoaşterea lucife-
rică se găseşte în opoziţie cu opera Cunoaşterea para-
disiacă. Această opţiune terminologică este necesară, 
pentru a spune limpede că marea enigmă este de ce 
omul nu cunoaşte totul deodată, ci are nevoie de sute 
sau chiar mii de ani, până când apare cunoaşterea. 

-Asta înseamnă că Blaga nu crede în revelaţii 
nemijlocite?

-Înseamnă că o cunoaştere autentică există 
numai atunci când, aşa cum însuşi Blaga spune: „se 
deschide un mister”. Asta înseamnă că o cunoaştere 
autentică este mijlocită de o aşa-numită „idee 
teorică”, spre pildă se explică fenomene prin in-
termediul „ideilor teorice”, care prin cunoaşterea 
paradisiacă, nemijlocită, n-au putut fi niciodată clar-
ificate. Să luăm lumina, de exemplu. Percepem nemi-
jlocit lumina sub forma unei impresii vizuale, dar nu 
suntem în stare s-o explicăm fără „ideea teorică”. De 
aceea avem nevoie de un model, aşa cum ne este el 
cunoscut din ştiinţele naturii. O „idee teorică” care 
ne face cunoscută lumină pe cale indirectă. Iar aceste 
două „idei teorice” sunt undă şi corpuscul. 

- Blaga afirmă în consecinţă că prin ştiinţă, 
care este parţial o disciplină indirectă, cunoaşterea 
senzorială poate fi mai bine fundamentată?

-Asta poate fi spus cu siguranţă, iar aceasta 
este şi subiectul principal al cunoaşterii luciferice. 
Blaga se ocupă în carte de divergenţa dintre „ideea 
teorică” şi „fenomenul” pe care vrem să-l descriem. 
Şi dacă ne gândim la acest lucru, trebuie admis faptul 
că, în fapt, aici este vorba despre misterul cunoaşterii. 
Cum cunosc lumina? Cum pot calcula lumina? Cum 
cunosc ceea ce este lumina? De ce vedem, atunci 
când introducem un băţ în apă, un băţ rupt? Pen-
tru explicaţia acestui fenomen este necesară teoria 
refracţiei luminii, postulată de către fizicianul olan-
dez Christiaan Huygens.

-Textele filosofice nu sunt uşor de tradus, cu 
atât mai mult dintr-o limbă pe care aţi învăţat-o la 
maturitate. Care a fost experienţa dvs. cu terminolo-
gia filosofică a lui Lucian Blaga? 

-Sunt profund convins că o traducere de cali-
tate trebuie să aibă două premise: pe de o parte, în 
limba-ţintă trebuie ca traducătorul să fie vorbitor 
nativ, pentru ca să sune corespunzător. În al doilea 
rând, o condiţie foarte importantă, persoana care 
traduce trebuie să fie profund legată de subiect şi 
să înţeleagă pe îndelete sensul celor pe care autorul 
vrea să le exprime. Dacă lipseşte această înţelegere 
a sensului, atunci traducerea nu poate reuşi. În ceea 
ce priveşte filosofia lui Blaga, trebuie spus că el a 
făcut o distincţie foarte clară între personalitatea lui 

poetică şi cea filosofică. De aceea, trebuie să subli-
niem faptul că limbajul folosit de el în toată opera sa 
filosofică este unul foarte sobru. Am supus atenţiei 
unor profesori de filosofie din România traducerea 
mea şi pot spune că am primit sugestii valoroase. 
Sunt de părere – sub rezerva înţelegerii enunţurilor 
sale filosofice – că textele filosofice ale lui Blaga 
sunt mai uşor de tradus decât poeziile sale. 

-Cum vă explicaţi că versiunea în limba 
germană a textelor sale filosofice a avut de aşteptat 
vreo optzeci de ani ? 

-În afară de lucrarea sa de doctorat, Cultură şi 
cunoaştere, cu care şi-a susţinut doctoratul la Uni-
versitatea din Viena în anul 1920, şi în afară de Zum 
Wesen der rumänischen Volksseele (traducere în 
germană a volumului Spaţiul mioritic, Editura Mi-
nerva, 1982, care însă nu a avut o distribuţie peste 
hotare) nu există altă lucrarea în limba germană în 
aproape un secol! Motivul pentru această situaţie 
este că însuşi Blaga – atâta vreme cât a putut – nu 
s-a preocupat de răspândirea lucrărilor sale în spaţiul 
de limbă germană. Mai târziu, nu a mai fost posibil 
din cauza faptului că nu a emigrat în străinătate în 
perioada comunistă. Comuniştii din România nu ar fi 
acceptat propagarea conţinutului operei sale. 

-I-a fost îngăduit de către comunişti, după 
o perioadă de cenzură totală a operei sale, doar 
să publice o serie de traduceri, din care cea mai 
importantă este tălmăcirea lui Faust de Johann Wolf-
gang von Goethe la mijlocul anilor cincizeci ai sec-
olului trecut. Şi această semireabilitare în epoca lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a avut loc numai pentru că 
era cât pe ce să ia Premiul Nobel pentru Literatură 
în 1956, iar partidul n-a vrut să afle străinătatea că 
scriitorul este complet trecut pe linie moartă, cum 
aflăm din jurnalul său, „Luntrea lui Caron”, publi-
cat fragmentar în 1990 la Editura Humanitas. 

-Da, a putut traduce şi poezie, după 1955 a 
făcut chiar ample antologii de poezie străină, dar n-a 
mai putut profesa la Universitate, n-a fost reprimit 
în Academia Română şi nu i s-a mai publicat nici 
o operă proprie până la moarte. Din nefericire, nu a 
fost pe deplin reabilitat până la moartea sa, în anul 
1961.

- Opera Cunoaşterea luciferică a apărut în 
traducerea dvs. în frumoasa colecţie a Editurii LIT 
din Viena cu sprijinul Institutului Cultural Român, în 
primăvara anului trecut. Care sunt proiectele dvs. de 
viitor privitoare la Blaga?

- Vreau să contribui intens la iniţierea cercetării 
operei filosofice a lui Lucian Blaga în spaţiul de limbă 
germană. Pentru ca filosoful român să-şi primească 
locul pe care-l merită în afara graniţelor României. 
În acest sens, intenţionez ca în anii viitori să traduc 
alte opere filosofice ale sale şi sper să am şi spriji-
nul financiar din partea română. Eonul dogmatic este 
următoarea lucrare pe lista mea. Doresc să traduc 
întreaga Trilogie a Cunoaşterii şi, pe termen mediu, 
îmi propun să traduc Geneza metaforei şi Sensul 
culturii din cadrul Trilogiei culturii. Consider de o 
importanţă capitală crearea unei reţele de contacte în 
spaţiul de limbă germană cu persoane care sunt gata 
să aducă mai activ în discuţia filosofiei vestice filoso-
fia românului Lucian Blaga.

-Ce v-a impresionat cel mai profund în 
lucrările filosofice ale lui Lucian Blaga? 

-Reflecţia adâncă despre esenţa cunoaşterii. Şi 
eu cred că Blaga are un viitor mare, dacă va deveni 
în mod mai susţinut parte a discuţiei filosofice. Este 
păcat că Lucian Blaga nu este atât de bine cunoscut 
în lume, precum sunt Emil Cioran sau Mircea Eliade.

(Interviu preluat din România literară, 
nr. 3/2013).

„Vreau să iniţiez cercetarea operei filosofului român în spaţiul de limbă germană“ 

Interviu cu Rainer Schubert, profesor la Facultatea Filosofico-Teologică „Benedikt al XVI-lea“ din Heiligenkreuz, Burgenland, Austria
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Figură reprezentativă a literaturii bănățene de 
azi, în atenția căreia mai totdeauna au stat autorii din 
această parte de țară (vezi impresionantul „Dicționar 
al scriitorlor din Banat”, 2005, al cărui coordona-
tor este, sau volumele de comentarii critice „Parte 
din întreg”, 1994-1999, care vin să completeze cu 
„părți” importante „Întregul” literar național), criti-
cul și istoricul literar Alexandru Ruja, distins uni-
versitar timișorean, s-a remarcat și prin câteva editări 
din opera unor autori clasici și moderni (de la Șt. O. 
Iosif și Gala Galaction la Liviu Rebreanu și Aron 
Cotruș).

Cea mai temeinică dintre toate – adevărat 
prgram editorialist aflat încă în desfășurare – este 
ediția critică a poeziei lui Aron Cotruș, din care au 
apărut până acum trei volume de Opere (I, 1999; II, 
2002; III, 2014), tustrele sub egida Academiei Ro-
mâne, la Fundația Națională pentru Știință și Artă. 
Este vorba de o impresionantă ediție critică, proiec-
tată în mai multe volume (vreo  5-6, bănuim), me-
nită a readuce în actualitate, într-o restituire scrupu-
los filologică, opera poetică a unuia dintre „cei mai 
cunoscuți și apreciați poeți din perioada interbelică”, 
aflat mai aproape de strigătul de luptă al pașoptistului 
Andrei Mureșanu decât de lamentările „pătimirii” et-
nice din versurile lui Octavian Goga ori de imaginea 
mai general idilică, de un sămănătorism decorativ-
anecdotic, din poezia lui Coșbuc (nelipsiți și aceștia 
de unele accente de revoltă și indignare socială), în 
orice caz, un poet robust, spirit de ardelean revoltat 
și revendicativ, de asprimi stâncoase și scântei din 
cremenea Apusenilor, inconfundabil pe altă lungime 
de undă decât autorii „Firelor de tort” și „Cântecelor 
fără țară”, prin iureșul social-unanimist ce antrenea-
ză organic o suferință istorică într-un crez de exhor-
tativă izbăvire revendicativă. Dacă G. Coșbuc și O. 
Goga pot fi puși într-o relație temporal-istorică, de 
la „bucurie” la „jale” etnică, Aron Cotruș și Lucian 
Blaga (acesta mai tânăr cu aproape 5 ani) s-ar situa 
într-o altă configurație contemporană, de expresie 
și viziune onto-poetică, ce-ar exprima pe de o par-
te metafizica gândirii poetice, pe de alta implicarea 
solidară în destinele social-istorice ale Ardealului... 
Totul în versuri abrupte, colțuroase, laconice, sche-
letice chiar, de stare exploziv-vulcanică, udate de su-
doarea și sângele martirilor și nelegiuirilor perpetue, 
- acuze ce răsună ca un memento istoric la adresa 
„ciocoilor” și „grofilor”, dar și vizându-i pe «za-

rafii» politicii care au identificat în poet un pericol 
iminent la adresa siguranței naționale, ce-ar submi-
na fundamentele noului stat România Mare „făcută 
cu atâtea jertfe” (un fel de lèse-naționalitate, cum 
observa Perpessicius încă din 1928, într-o cronică 
la volumul „Mâine”, tipărit la „Scrisul Românesc” 
din Craiova)... Imputări politicianiste și, desigur, 
nemeritate de cel ce așteptase, în spirit unanimist, o 
„descătușare” pozitivă a suferințelor milenare îndu-
rate de poporul ardelean, de unde vehemența insur-
gentă din aceste poezii de granit și lanțuri zornăite a 
răzvrătire...

Ceea ce i-ar apropia pe ambii poeți ar fi acel 
expresionism, desigur la rândul său în variabile ex-
presiv-vizionare, în cazul lui Aron Cotruș orientat 
„spre o contestare vehementă a strâmbelor rânduieli 
sociale”, despre care criticul Al. Ruja scria în stu-
diul introductiv la vol. „Poezii” – Printre prăpăstii 
și potrivnicie, apărut la Editura „Minerva” (Colecția 
BPT, 1995, nr. 1437, 308 pag.). Cartea venea după 
alte două de Poezii  apărute la Editura de Vest (I, 
1991, 480 p. și II, 1991, 438 p.), însoțite de tabel cro-
nologic și bibliografie, vădind în Al. Ruja poate cel 
mai chemat editor român de azi în această direcție 
de valorificare a unei importante moșteniri literare, 
încă neadunată la un loc din varii pricini (inclusiv 
cele politice, având în vedere apartenența lui Aron 
Cotruș la idealurile extremei drepte din România in-
terbelică).

Preluată și de alți exegeți (precum Ion Cris-
tofor în monografia „Aron Cotruș –exilatul”, 1999), 
ideea expresionismului în poezia lui Aron Cotruș, vi-
zând aceeași esențializare a umanului în descătușări 
de gesturi/ viziuni apocaliptice și cosmice, este o re-
alitate ce ventilează, la un moment dat, această lirică 
scrâșnită de vehemență social-existențială... O cer-
cetare a poeziei cotrușiene din această perspectivă, 
ce angajează ființa umană într-o relație existențial-
socială cu reverberații istorice și mitice, de fior on-
tologic și cosmic, ar dezvălui profilul mai special al 
acestei lirici frământate în răsuciri tulburătoare de 
ritm, de viziune și expresie, ce traduc o forță teluri-
că în învolburări și revărsări indimenticabile, în ge-
neral stihialitatea unui crez exhortativ unanimist de 
aspirații revendicativ-istorice:

„Ai noștri sunt acești munți
pietroși, mănoși, cărunți,
căci noi ne-am cățărat pe ei spre cer,
noi le-am deschis adâncurile de-aur și de fier
și-am suferit prin ei pe ploi și ger..
noi le-am spintecat uriașele pântece,
noi le-am proslăvit frumusețile-n cântece
și le-am cunoscut sufletul și furtunile mai bine
ca orișicine...”

(Ai noștri sunt acești munți)

Sau:
„Sufletu-ți să-mi fie voievod,
să-ți fiu ostaș-rapsod,
dârjenie, foc, strădanie,
unic în viața ta valahă, aspră, mută, stranie
Transilvanie! Transilvanie!”

(Transilvania)
 Eroul liric cotrușian („aureolat de o forță 

ce-l identifică cu stihiile naturii”) ar exprima, cre-
de criticul Al. Ruja, acest „expresionism activist”,  
amintindu-ne de  „vorba răspicată a țăranului, a tă-
ietorului de lemne, de brutalitatea limbajului omului 
din adâncurile minei sau de a plebeului industrial”... 
Dar, indiferent că e vorba de Horia, de Avram Iancu, 
de Eminescu ori de figuri aspre de țărani ca Ion Ciu-
ra, Pătru Opincă, Todor Săcure sau Ion Roată („ava-
taruri ale poetului inspirat”), avem de a face cu „fap-
te excepționale”, menite a releva „dincolo de notația 
concretă, o realitate mitică, o transcendență”: „Eroul 
expresionist are de cele mai multe ori sentimentul 

singurătății, al tragicului existențial, confundându-se 
cu martirul și profetul” (III, p. 291).

Interesante ar fi, în acest context al revaloriză-
rii din unghi expresionist a poeziei, unele din mărtu-
risirile poetului, de regăsit în vol. editat de Al. Ruja 
în 2006, „Aron Cotruș. Corespondență”.

Obsesia „trupului” în detrimentul „duhului” 
l-ar deosebi pe Aron Cotruș de poezia aproape mis-
tică lui Arghezi sau Blaga, „paradisul satanic” con-
stituind „arhitema poeziei lui Aron Cotruș, indife-
rent de motive, de pretexte, de momente de calm și 
de iluminare”, prezent atât în poezia sa interbelică, 
cât și în cea din epoca „desțărării” sale, când, după 
căderea regimului lui Ion Antonescu, diplomatul se 
exilează în Spania (Eugen Dorcescu – în vol. „Poeti-
ca non-imanenței”, Ed. Palimpsest, București, 2009, 
pp. 124-129). Revelația exilului o reprezintă psal-
mii, în număr de 12, din care nu dispare militantis-
mul naționalist de bună credință conjugat de această 
dată cu duhul fierbinte și mobilizator al imprecației 
creștine:

„De pe culmile timpului ce-ți vestesc veșnicia,
adu-ți aminte, Doamne, și de România,
nu-ți uita că te cheamă pânʼ și-n visuri mereu,
nu-ți uita Ardealul leagănului meu,
de Banatul rupt în două, în aceleași asupriri
și de Oltenia lui Tudor din Vladimiri
de Muntenia și Moldova
și de depărtările până unde nu ajunge slova,
până la Bug și mai departe,
peste frontiere de jale și moarte...”  

(Psalm românesc)
Ajunsă la al treile volum, ediția critică de 

Opere, inițiată de Al. Ruja, valorifică creația poetică 
a inegalabilului poet al Ardealului, restituindu-ne un 
Aron Cotruș pe măsura existenței sale publicistice 
și editoriale tumultuoase și deloc liniară (sunt repro-
duse plachetele de poezii din perioada 1928-1937: 
„Mâine”, „Printre oameni în mers”, „Horia”, „Mi-
nerii”). 

Consultarea revistelor literare , de la cele cen-
trale la multe periferice ori efemere („Gândirea”, 
„Lamura”, „Ramuri”, „Cuget clar/ Noul Sămănă-
tor”, „Banatul”,„Cele trei Crișuri”, „Salonul literar”, 
„Tribuna nouă”, „Societatea de mâine”, „Patria”, 
„Renașterea română”, „Românul”, „Solidaritatea”, 
„Alba Iulia”, „Datina” ș.a.),  identificarea poezii-
lor publicate și republicate, unele cu variante, alte-
le identice, în stabilirea textului, bogăția de note și 
comentarii, ca și tabloul receptării critice din epo-
că, toate acestea recomandă un editor scupulos și 
prob, în special meticulos și ferm, care se grăbește... 
lente,conform dictonului latin atribuit de istoricul 
Suetoniu lui Augustus, din 1999 până azi, - probabil 
și din motive independente de voința sa,  -  conștient 
desigur că editarea de față va rămâne, pentru mul-
tă vreme dacă nu definitivă, deopotrivă o restituire 
in integrum a poeziei lui Aron Cotruș  și o oglindă 
exactă a unuia din cei mai reprezentativi poeți ro-
mâni moderni, al cărui loc în istoria noastră literară, 
ca o necesară completare a tabloului de valori, este 
nu în relația Coșbuc-Iosif-Goga, ci, dincolo de Emil 
Isac,  alături de Arghezi, Blaga, Barbu și Bacovia.

Așteptăm cu interes următoarele volume ale 
acestei prestigioase ediții critice,  de la „Peste pră-
pastii de potrivnicie” (1938) la „Rapsodia iberică” 
(1954) și „Între Volga și Mississipi” (1956), cu 
atât mai mult cu cât este vorba de creația poetică 
a unui „desțărat”, foarte productiv și pe alte me-
ridiane (cu volume publicate în spaniolă, maghiară, 
germană,poloneză) , care din 1957 s-a stabilit în 
Statele Unite, la Long Beach, California, iar de la 1 
noiembrie 1961 rămășițele sale pământești se odih-
nesc în cimitirul Sfânta Cruce din Cleveland.

Zenovie CÂRLUGEA 

Lungul drum al edițiilor critice

POEZIA LUI ARON COTRUŞ   în ediție critică
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Privind schema prozodică de mai sus 
observăm că strofa I este nefinisată. Primele trei 
versuri sînt dodecasilabe, nu endecasilabe, fapt 
ce impune revizuire. Strofele următoare, 2, 3, 4, 
respectă măsura endecasilabă şi ritmul versului safic 
cu accente pe silabele 1, 3, 5, 8, 10, adică doi trohei, 
un dactil, doi trohei. Versul al patrulea al fiecărei 
strofe este un adonic, mult iubit de Eminescu Acest 
vers, prin rezonanţa sa muzicală, reliefează notele 
semantice.

Poemul întreg este însoţit de un metatext 
grav, specific unei poezii meditative care 
transfigurează antitetic condiţia ontologică a naturii 
şi a omului. După primele zece versuri în care 

MIHAI EMINESCU

Căci eterne sînt ale lumii toate
(Un poem postum în metru safic)

Transfigurarea culturii greco-latine în opera lui Eminescu precum 
şi valorificare strofei safice, împămîntenită în poezia românească prin 
capodopera Odă (în metru antic), au fost studiate în numeroase lucrări. 

Eminescu, romantic tumultuos, avea totuşi în sînge un „demon 
al formei”, un nisus formativus întrupat într-o aspiraţie nelimitată spre 
perfecţiune. El singur mărturiseşte: „Şi eu, eu sînt copilul nefericitei 
secte / Cuprins de-adînca sete a formelor perfecte”. Această mărturie este 
confirmată de poemele cu formă fixă – sonete, glossa, strofa safică etc. – 
publicate antum sau rămase nefinisate în manuscris. Eminescu valorifică 
forme fixe celebre şi, totodată, inventează ritmuri şi strofe originale ca în 
Sara pe deal şi În van căta-veţi.

Strofa safică implică o compoziţie riguroasă, arhitectonică, 
precum un templu cu fronton median sau ca un vultur cu aripi întinse în 
zbor. O strofă este alcătuită din 3 endecasilabi şi 1 vers pentasilab adonic. 
Endecasilabii sînt construiţi simetric din doi trohei în stînga şi alţi doi în 
dreapta flancînd, în centru, un dactil, adică – v – v – v v – v – v. Versul 
adonic este compus dintr-un dactil şi un troheu: – v v – v. Această strofă 
a cucerit spiritul lui Eminescu prin rezonanţa ei extraordinară. Exerciţiile 
de prozodie safică din manuscrise sînt numeroase şi obsedante. Din truda 
aceasta prozodică s-au cristalizat capodopere ale poeziei româneşti şi 
europene ca Odă în metru antic, dar multe poeme au rămas în manuscris 
nefinisate.

Reproducem mai jos poemul postum cu titlul Căci eterne sînt 
ale lumii toate, tipărit de regretatul magistru Petru Creţia în volumul 
Testamentul unui eminescolog, Bucureşti, Humanitas, 1998, p. 268. Acest 
poem autonom se află în mapa de manuscrise cu nr. 2260 pe fila 148 r 
(strofa 1) şi pe fila 81 r (stofa 2-4). Iar poemul şi schema sa prozodică 
din care se vede clar că strofa din fila 148 r este nearmonizată muzical cu 
strofele 2-4 care se află pe fila 81 r şi respectă canonul safic.

CĂCI ETERNE SÎNT ALE LUMII TOATE

Marea singură lin se plânge-n durere
Ea îşi spune demult şi taina şi jalea-i
Vai! de o mie de evi se zbate şi-şi spune

Singurătatea.

Pînze albe atîrn’ fluturînd pe mare,
Tremur unde-adînci de corăbii negre,
Între val şi cer scuturînd din aripi

Pasărea zboară.

Veşnic apa-i stă şi deasupra stele
Veac de veac stînd sus luminează blînde,
Numai vieţi ce trec, nimicirii date,

Zboară în stoluri.

Căci eterne sînt ale lumii toate:
De se nasc, mor tot pieritoare forme.
Dar cu toate au înăuntru viaţa

Păsării Phoenix.

Forma acestui poem este frecventă în poezia de meditaţie a 
vremii – antinomia dintre viaţa nemuritoare a mării şi viaţa trecătoare 
a omului. Expresia artistică a poemului este însă originală, geometrică, 
muzicală, clădită pe tiparul prozodic safic, model preluat creator. În acest 
tipar muzical, forma şi fondul se îmbină într-o urzeală inextricabilă, 
potenţîndu-se reciproc, relevînd un poeta lucidus care extrage din 
minereul emoţiei spontane cristale de preţ.

Traian DIACONESCU

SCHEMA PROZODICĂ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 – v – v v – v – v v – v

I 2 – v – v v – v – v v – v
3 – v – v v – v – v v – v
4 – v v – v
5 – v – v – v v – v – v

II 6 – v – v – v v – v – v
7 – v – v – v v – v – v
8 – v v – v
9 – v – v – v v – v – v

III 10 – v – v – v v – v – v
11 – v – v – v v – v – v
12 – v v – v
13 – v – v – v v – v – v

IV 14 – v – v – v v – v – v
15 – v – v – v v – v – v
16 – v v – v

marea, personificată, îşi plînge singurătatea şi taina, 
străbătută de corăbii, traversată de păsări şi luminată 
de stele urmează versurile concluzive referitoare la 
viaţa pieritoare a omului care totuşi poartă în sinele 
său flacăra divină: „Căci eterne sînt ale lumii toate: 
/ De se nasc, mor tot pieritoare forme. / Dar cu toate 
au înăuntru viaţa / Păsării Phoenix.”

Acest poem cu prima strofă nefinisată este 
ca o statuie cu moloz pe frunte, necurăţată de poet. 
Viaţa zbuciumată şi sfârşitul tragic al poetului nu i-au 
îngăduit să revizuie multe şi geniale poeme rămase 
în manuscris. Manuscrisele lui Eminescu relevă însă 
truda martirică a unui poet sublim. Întrucît nu vom 
şti niciodată cum ar fi sunat versiunea revizuită a 
primelor trei versuri din acest poem, cutezăm să 

propunem, cu credinţa în săvîrşirea unui act de 
cultură, o versiune retuşată a primei strofe pentru 
armonizare muzicală cu celelalte strofe. Această 
retuşare metrică şi ritmică reduce schimbă versurile 
dodecasilabe în endecasilabe şi introduce dactili 
în poziţia mediană a fiecărui vers. Iată versiunea 
retuşată de noi:

1. Marea plînge lin şi-n hohot
– v / – v / – v v / – v / – v
2. Ea îşi spune jalea şi taina sfîntă
– v / – v / – v v / – v / – v
3. Vai! din veac se zbate şi încă-şi spune
– v / – v / – v v / – v / – v

4. Singurătatea
     – v v / – v / – v

Cu aceste minime retuşări, cititorii lui 
Eminescu pot să aibă în faţă un poem postum în 
metru safic care îmbogăţeşte poezia românească şi 
europeană.
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Lucian Gruia, inginer electrotehnic de profe-
sie, se avântă cu mult elan în lumea literelor, fiind de-
opotrivă poet (“Viaţa de garsonieră”, 1993, “Ringul 
de box”, 2004 şi “Speranţa”, 2008), prozator (“Cu-
lorile neliniştii”, 1997, “Câine în rugăciune”, 2009 
şi “Culorile neliniştii”. Opera omnia – proză scurtă 
contemporană, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012), 
dar şi critic literar (“Triptic spiritual: Eminescu, Bla-
ga, Brâncuşi”, 2008, “Ad libitum”, Opera omnia – 
publicistică şi eseu contemporan, Editura Tipo Mol-
dova, Iaşi, 2012, “Lucian Blaga, universal clepsidră 
şi matricea stilistică”, 2012, “Poeţi după plac (înce-
pând cu Nichita)”, 2013, şi, mai recent, “Mitul lui 
Narcis”*, cu subtitlul “Studii şi cronici literare”.

Alegerea titlului pentru această carte este ex-
plicată de autor în “Cuvânt înainte”, astfel:

“Receptarea critică a operei create, reflectă, 
după părerea mea, mitul lui Narcis. Scriitorul orgo-
lios îl reprezintă pe Narcis, iar textul critic, fântâna 
în care îşi oglindeşte chipul. Criticul se identifică 
atunci cu zeiţa Nemesis, având puterea să transfigu-
reze /modifice chipul autorului. Zeiţa, impresionată 
de suferinţa dragostei neîmpărtăşite a nimfei Echo, 
îl transformă pe Narcis, după ce acesta moare îndră-
gostit de propriu-i chip reflectat în oglinda apei, în 
nufăr. Un critic răuvoitor / foarte subiectiv, va face 
ca în fântâna pe care o reprezintă cronica sa, în locul 
chipului autorului să se reflecte propriul său chip. 
Dacă vrea să-l desfiinţeze pe scriitor, în fântână se 
vor reflecta cioburile din chipul acestuia. Un critic 
altruist, bine intenţionat şi aplicat corect asupra căr-
ţii analizate (cât mai puţin subiectiv), va face ca cro-
nica sa să reflecte adecvat chipul autorului. Desigur, 
şi acum uşor deformat de viziunea criticului”. (p. 8).

Şi mai departe, scrie: “În cartea mea am în-
cercat să fiu un critic literar corect şi să reflect chi-
purile scriitorilor, nedeformate.

Din aceste motive, mi-am propus să comen-
tez scriitorii cu care am rezonat sufleteşte, în funcţie, 
pe cât se poate de valoarea lor estetică.Totodată am 
analizat, de mai multe ori, un scriitor prin mai multe 
cărṭi ale sale, conturându-i astfel mai exact perso-
nalitatea”.(p. 8).

Cartea este divizată în trei mari capitole, cu 
titluri ciudate : I. În secolul ieşit din ţâţâni,ardelenii 
mai stabili, II. “Postmodernismul înalt” în care in-
clude: “Falanga moldavă”, un “Experiment maramu-

reşan”, “Poeţii din spaţiul Deltei şi al Dunării”, “Pe 
Argeş în jos”, “Republicanii ploieşteni / prahoveni”, 
“”Banatu-i fruncea” şarpelui circular Uroborus”, 
“Bucureşteni pârâţi şi autentici” şi “Defilând cu pra-
zul”, iar ultimul capitol, III, este “Critica şi minima-
lizarea literaturii române”.

În carte sunt comentaţi nu mai puṭin de 45 de 
autori, în majoritate poeṭi, dar şi prozatori, drama-
turgi sau critici literari.  

Uneori finalul, concluzia, este lăsată pe seama 
altora. Cu privire la volumul de versuri  “Trecutul e o 
sărbătoare” de Horia Gârbea, conchide: ”Caracteri-
zarea finală a volumului o lăsăm pe seama criticului 
Nicolae Manolescu:…”(p. 195); (din care reproduce 
zece rânduri).  

Sau; în altă parte, cu privire la “Mircea Pe-
tean - domeniul liric”, afirmă: “Nu putem încheia 
această prezentare a liricii lui Mircea Petean fără 
a transcrie caracterizarea sintetică pe care o face 
Al. Cistelecan volumului de debut al poetului, volum 
care cuprinde “in nuce” temele viitoare”,re-dând nu 
mai puţin de o pagină din cronica acestuia din urmă, 
intitulată “Un munte, o zi” din revista “Familia”, şi 
asta după ce în prealabil citase două pasaje semni-
ficative privind “mărcile stilistice ale poetului” din 
critical Gheorghe Grigurcu, “Umilinţă şi ironie” din 
“România literară” nr.8/8 martie 2005, respectiv “O 
sensibilitate transilvană” din  “România literară” nr. 
18/8 mai 2008.

Cu privire la activitatea de critic literar a Mo-
nicăi Grosu, Lucian Gruia concluzionează: 

 “Monica Grosu se dovedeşte o cercetătoare 
atentă şi împătimită a literaturii noastre, cu precă-
dere a celei ardeleneşti, căreia îi aparţine prin naşte-
re. Privind cărţile scriitorilor sub varii aspecte, au-
toarea reuşeşte să contureze pregnant personalitatea 
şi stilul autorilor analizaţi. Puţini critici literari de 
astăzi se apleacă atât de responsabil şi cu atâta em-
patie auspra textelor. În oglinda studiilor şi recen-
ziilor Monicăi Grosu, chipul scriitorilor se reflectă 
nedeformat” (p.67).

De asemenea, cu privire la Ioan Vintilă Fin-
tiş, Lucian Gruia conchide: “Poezia lui Ioan Vintilă 
Fintiş este o poezie a tristeţilor metafizice. Prima ei 
calitate constă în originalitatea pronunṭată. Fiind o 
poezie de cunoaştere, ea se constituie într-o viziune 
asupra lumii care se încheagă de la un volum la al-

tul. Poetul încearcă să ajungă la punctul zero al naş-
terii lumii, investigând memoria colectivă a speciei, 
şi mai mult decât atât, a tuturor celulelor vii.

Din punct de vedere stilistic, textul este trans-
figurat integral în metafore şi alegorii.

Astăzi, când a devenit o modă destrucţia va-
lorilor, Ioan Vintilă Fintiş construieşte semnificativ, 
durabil.”(p. 134).

În cazul Eugeniei Ţarălungă, dacă la început 
redă succint impresiile altora: “…imaginile învolbu-
rate şi de o prospeţime primăvăratică (Al. Cistele-
can); bogăţia limbajului (neologisme, termeni din 
toate domeniile) care marchează senzualitatea liricii 
(Dan C. Mihăilescu); expresia dură şi şăgalnică tot-
odată (Geo Vasile); simbolurile familiare din zona 
diafanului (Dan C. Badea); limbajul care sparge 
tiparele obişnuite ale poeziei româneşti (Ruxan-
dra Cesereanu); flash-urile ironice (Marin Mincu); 
frazarea neostentativă şi subtilă (Ioan S. Pop)” (p. 
148), în final, scrie: “Şi Eugenia Ţarălungă (origi-
nală până în măduva oaselor) a înnoit atât lexical 
poetic (cu neologisme, termini ştiinţifici, selectaţi cu 
precădere din ştiinţele sale preferate: biologia, ana-
tomia, fizica şi chimia), cât şi imaginaţia lirică (prin 
asociaţii neobişnuite de cuvinte, descoperind noi 
perspective de relevare a sufletului nostru)” (p.151).  

După ce comentează cartea “Iluziile literaturii 
române” a profesorului Eugen Negrici, carte în care 
literature noastră e privită în mod critic, adică realist, 
confratele acestuia, Lucian Gruia, afirmă în final: 
“Tare mult aş dori ca Eugen Negrici să întreprindă 
asemenea analize, bazate pe criterii estetice, asupra 
scriitorilor noştri aflaţi în vogă (Mircea Cărtărescu, 
Nicolae Breban etc.)” (p.226).

Parafrazând, acelaşi lucru l-am dori şi noi din 
partea lui Lucian Gruia însuşi.

Oricum, cartea de faţă este rodul unei activităṭi 
literare îndelungate în timp, desfăşurate cu pasiune, 
responsabilitate şi probitate profesională, fapt ce-i 
face cinste autorului ei. 

*Lucian Gruia: Mitul lui Narcis. Studii şi 
cronici literare, Editura Limes, Floreşti-Cluj, 2014, 
232 p.

Mircea M. POP

Despre o carte de „Studii şi cronici literare“

Volumul de versuri „Polemica pământului care su-
feră”, de Nicolae-Maroga-Enceanu, este o tentativă de au-
todefinire poetică, având, ca punct de plecare, suferinţa, cu 
multiple valenţe individuale, sociale şi chiar cosmice. Fiind 
poezie de atitudine, cum tonul face muzica, atitudinea face 
poezia. Nuanţele trăirii lărgesc graniţele temei abordate, în 
timp ce revolta, atitudine-apogeu, vine şi adună totul sub 
umbrela dreptăţii, singura în măsură să facă ordine în dez-
ordine. Neîncrezător  în dreptatea terestră, poetul invocă, în 
ultimă instanţă şi ca unică instanţă, soluţia divină: „Mai cred 
în bolţile sfinte cereşti!” Nefericirea umană vine din lipsa 
credinţei. Rezultă că numai credinţa, prin calităţile sale di-
vin-terapeutice, vindecă şi alină suferinţa: „Nu mai găseşti 
fericire în case spaţioase/ Nici adieri divine cu mângâieri 
neînvinse”. Transcenderea lucrurilor mărunte se face, me-
todic, prin căutarea unei perspective tămăduitoare, iar aceea 
nu poate fi decât armonia: „Încerc să caut o armonie mare”. 
Calea spre Dumnezeu, pentru poet şi pentru toţi muritorii, 
este smerenia, apostila care dovedeşte şi garantează adeziunea totală şi fără 
echivoc, la cerescul mister: „Mereu mă aşez în genunchi/ Undeva-n univers 
spre Dumnezeu”. Pământul e o fiinţă care suferă din cauza poluării, iar polua-
rea este „facerea” oamenilor nechibzuiţi. Întrebările patetice ale poetului devin 

interogaţii retorice de mare forţă:” Când vom deveni eroi de 
mari legende? /Sub poluări, chinuri grele şi urgie/  Vai, unde 
vedeţi voi o rază vie? / Prin nefericit fapt care se pierde?” 
Pământul se zbuciumă din cauza războiului, oamenii se urăsc 
şi se omoară, peisajul e bolnav dar poetul vede salvarea în 
apropierea de natură, de clorofilă, de gâze, de greierii răgu-
şiţi, de rouă :”Roua dimineţii rămâne veşnică / Lacrimă să 
ne apere de mizerii”. Apropierea de minuscul, de lucrurile 
mărunte, este semnul omului iubitor de viaţă, grija maternă 
faţă de tot ce mişcă-n lume. Tehnica apropierii de pământ, de 
natură, îl aduce lângă fiinţele necuvântătoare, al căror mesaj 
existenţial este gingăşia: scoici, broaşte, raci, melci, peşti, li-
curici. Fluxurile lente de arome îl aduc în preajma pădurilor 
de plopi, de sălcii şi de salcâmi, în preajma bălţilor, a gârlelor 
şi a grindurilor, înnobilate de puterea apei. Duhul codrilor, al 
fântânilor şi al ierbii pluteşte peste tot, ca semn al vieţii sănă-
toase. Omul-poet, vânător de frumuseţe şi veselie, tânjeşte să 
afle „Linişte-n lanurile verzi / Frumos rânduite”, în cântecul 

ciocârliilor, în orizontul etern. Este ceea ce poetul încearcă să salveze, dacă nu 
cu oamenii, măcar cu mâna lui Dumnezeu: „Timpuri gigantice prin semn dum-
nezeiesc/ Îmi aduc ecoul sfânt triumfalnic/ Unde duşmănia nu are speranţă”

JANET NICĂ

UN POET NELINIŞTIT
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Cartea doamnei Maria Calciu m-a surprins 
prin sinceritatea şi ineditul ei, prin ingeniozitatea 
construcţiei lirice, într-o formă modernă de ultimă 
oră, prin talentul şi seriozitatea abordării unei teme 
cu valenţe profund existenţiale.

Este vorba de poezii, compuse în versuri 
albe, după modelele lui Lucian Blaga, Nichita Stă-
nescu ori Marin Sorescu, într-o cursivitate logică, 
metaforică şi simbolică, cu unele imagini de o rară 
frumuseţe, deoarece poeta şi-a propus: ”Să ajungi 
mai devreme cu o zi / sau doar cu o urmă / de ul-
tima treaptă / a scării din tine / mai aproape cu o 
treaptă de tine / de golul din seară”(Scara de drum, 
p.14).

Pentru a ajunge la reliefarea tainelor aces-
tei lirici, a trebuit, mai întâi, să-i decodez câteva 
dintre direcţiile conceptuale. Atunci mi-am adus 
aminte de prima mea înţelegere inteligentă a unor 
fenomene din natură: fiecare izvor, oricât de lim-
pede ar părea şi de răcoros, oricât de vioi ar alu-
neca printre pajiştile înflorite, a fost, la început, 
un şuvoi de apă subterană. Da: aceasta era cheia 
succesului de ansamblu al volumului poetei Maria 
Calciu: trebuia să mă îndrept spre murmurul izvo-
rului subteran al sufletului său; apa, în continua ei 
mişcare, fiind prima sursă a drumului spre lumină: 
”Ai vrut să mai ajungi / odată doar lângă / izvorul 
zării / sărutându-l”; apoi, mai departe: ”Că toată 
apa albă era / mai către margini…/ atât cât trebuia / 
însă către adânc curgeau prin ea / oglinzi / cu ochii 
de pământ” (Stropul plin de tine, p.76-77).

Metaforic, simbolul apei ar putea sugera 
curgerea neobosită a vieţii, pe drumurile comple-
xe pe care le străbatem în existenţa noastră: ”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 putut vreodată / să mergi 
numai un pas / pentru ca mai apoi / din el să te 
întorci” (Dimineaţă fără noapte (p.82).

Iată că, tot căutând cuvintele simbol, ajung 
la singurătatea celei care îşi aşteaptă iubitul: ”Ştiai 
că ceea ce ar fi urmat / ar fi fost / să-mi măsori 
de departe doar gândul” (Gândul dinspre noapte, 
p 26).

Iar această singurătate îndelungată devine 
tăcere: ”Abia după ce te-am învăţat pe de rost / 
mi-am dat seama că de fapt / tu ai fost totdeau-
na în mine / literă cu literă / izvor / rădăcină de 
stele / Tăcerea – Tăcerii” (Tăcerea-tăcerii, p. 24). 
Îndepărtarea şi tăcerea nasc tristeţe în sufletul celei 
rămase singură: ”Şi mai uşor a fost ca doar tăcând 
să cred / că vreau să te întreb / de ce nu m-ai privit 
/ întruna cu nesomn / din stânga către dreapta / din 
dreapta către stânga / spre a vedea din ce / din care 
nicăieri / mă tot lovea o scară” (O silabă din nume, 
p. 33).

Cu sufletul rănit de suferinţă, abia acum în-
cep să înţeleg sugestia din titlu: ”Dimineaţa fără 
Noapte”: „Ai spus şi ai promis / că vei veni cu 
mine în prima dimineaţă / rămasă fără / noapte / 
ca astfel să mai poţi vedea măcar odată / cum curg 
spre norii albi / izvoarele secate”(Dimineaţa fără 
noapte, p. 84).

Dar rarele reîntâlniri ale celor doi îndrăgos-
tiţi nu au mai putut şterge răceala dintre ei, prin 
îndepărtare: ”Simţeam că palma dreaptă îţi miro-
sea / a vânt / a foc / şi a tăcere. / Dar de fiecare 
dată când / mă întorceam în mijlocul ei / în singura 

mare păzită de ea / căci numai acolo puteam să 
visez / acelaşi vis / de cel puţin trei ori”(Vânt, fără 
foc şi tăcere, p. 7). Şi, în continuare, cu aceeaşi in-
tensitate sufletească: ”Nu îndrăzneam să te întreb / 
iar tu păreai a uita să-mi spui / că de fapt / tot mai 
des / adânc şi străin / te dureau ploile”(p. 8). Ploile 
sugerează lacrimile aceleia căreia nu i se mai poate 
răspunde cu o afecţiune identică: ”Întrebând ploi-
le / plânsuri neplânse / amintiri nenumite / despre 
drumul spre tine / Azi / abia am găsit / şi abia am 
atins uşa goală şi grea / şi atât de închisă”(Cheia 
albă, p. 20).

Autoare a 19 volume, tipărite la editurile 
Semne, Tracus Arte, Fundaţia Scrisul Românesc şi 
altele, dintre care amintim cărţile de versuri: In-
sula Iubirii, Nenumite, Ninsoare de migdalii, Fata 
care vede prin haos, Fuga de aripă, Ochii din ful-
ger, Pietre cu vise de statui şi altele, Maria Calciu 
dovedeşte deja o experienţă rafinată în abordările 
sale lirice, ceea ce-i deschide o reală perspectivă 
printre poeţii români contemporani de seamă. Iată 
motivele principale pentru care m-a impresionat şi 
această recentă apariţie: pentru că am citit, de fapt, 
un mic roman liric al decepţiei, într-o frumoasă 
construcţie, despre care nici măcar nu-mi pot da 
bine seama dacă a conceput-o iniţial, în mod lo-
gic, ori sentimentele şi trăirile sale intense s-au în-
trupat în nopţile de singurătate creativă, din care 
autoarea a ales perlele cuvintelor, care o situează 
printre cele mai talentate autoare contemporane, 
iar interferenţa dintre noapte şi dimineaţă nepu-
tând fi altceva decât hotarul dintre viaţă şi moarte.

Ion C. ŞTEFAN

MARIA CALCIU
Dragostea aşezată, fără exprimare poetică ”Desen pe vis”

Editura „Betta, Bucureşti, 2014
Mă gândesc că trebuie sa fie un monument 

de modestie şi discretie, un autor care, incepând 
cu 1992, deşi a fost prezent mereu in viața literara, 
totuși, nu numai că nu a ajuns la о largă recunoaștere 
critică, dar a rămas, practic, necunoscut. Chiar dacă 
intre 1992 și 2014, dna Maria Calciu a tiparit 13 vo-
lume de versuri excelente, publicate la edituri cu gre-
utate in contextul literar („Semne”, „Artemis”, Edi-
tura „Fundația Scrisul Românesc”, Editura Tracus 
Arte) renumele autoarei (care, in paralel, este și о cu-
noscută avocată) nu a depășit  frontierele institutților 
culturale care о promovau.

Poezia dnei Maria Calciu este о poezie de dra-
goste, aproape monotematică, о dragoste cosmogo-
nică, aș zice, care lasă in urma sa construcții himeri-
ce, spații bizare și cohorte de interogații fără finalita-
te: „Mă tot întreb / din intrebări / ce nu mai pot sa fie 
puse / căci nu mai știu să mai intrebe” (Ușa de ceară)

In creația dnei Maria Calciu, cuvintele au un 
rol fundamental, ca in poezia lui Nichita Stanescu, și 
sunt trecute prin diferite torsiuni morfologice până la 
schimbarea (sau anihilarea) flexibilității lingvistice 
ori modificare semantică. Din poemul de largă res-
piratie (toate poemele dnei Maria Calciu sunt lungi, 
cu suflu baladesc), Visez sa nu visez in tine, selectăm 
numai prima și ultima strofă, in care obsesia visului 
atinge cote fantasmagorice: „Visam candva / - te-
mandu-mă in vis să nu visez in tine / ca nu cumva 

să mă trezesc / in altă dimineață spre care să nu pot / 
apoi să mai privesc / căci nu-mi uitase visul - // [...] 
Aveam să văd ascunse de tine / chiar sub umbra / pe 
care aș fi vrut in vis să о ating / gânduri din alte gân-
duri ce neștiind sa viseze / în ele / către ele / visau în 
visul tău din altă dimineață.”

Deși visul e termenul dominant, divagația oni-
rică rămâne doar un element corelativ, de completare 
a viziunii poetice.

Imi permit să-1 contrazic pe criticul și isto-
ricul literar Nicolae Georgescu, afirmând că poezia 
dnei Maria Calciu nu cred să aibă un proiect in zona 
hermetismului, că poezia de dragoste refuză struc-
tural intelectualismul, meditatia în zonele abstracte 
și metaforacognitivă, tocmai pentru a-și fluidiza dis-
cursul liric in concretitudinca actului erotic, beatitu-
dinea spatiului naturistic, printr-o metaforă proiecti-
vă in imediat și concretitudine.

Și pentru ca a venit vorba de Nichita, atunci 
- să spun ca autoarea are anume intuiții speculative, 
meditații de tip abstract, cerebral, de tip Nichita in-
tr-un discurs coerent și consecvent propriei formule.

După 14 cărti, toate in afară de una volume 
de versuri, sunt incepând cu „Cântecele anotimpului 
copt” din 1992, dar cu о pauză de 15 ani până la a 
doua carte, Nenumite din 2007, și, de aici până în 
prezent, într-o explozie de apariții, chiar și bianuale. 

Tendința spre abstracție și rafinamentul 

speculației lingvistice ră-
mân dominante caracteris-
tice ale poeziei dnei Maria 
Calciu, autoare care nu performează până la capăt 
disponibilitățile creative ale unei retorici deschise 
care ține de ceea ce Nicolae Georgescu definește 
drept „intelectualismul extrem de rafinat”.

Interesant este că autoarea îşi orientează ,„me-
todic” inspirația care saturează cuprinsul unui poem 
cu toată zona semnificantă a unei singure unități le-
xicale. lată un fragment de poem care se polarizează 
pe cuvintele „vis” §i „a vedea”, ca Tn poemul Desen 
pe vis: ,,imi desenai pe vis ceva / ce vis părea / fiind-
că visand voia cumva să-mi intre-n visul / pe care 
tocmai î1 visam / Să il deschidă către partea care pri-
vind / privea spre mine / [...] Ca și cum desena о uşă.

Fără să apară în prim-planul vieții literare, dna 
Maria Calciu este un autor substanțial, cu о anume 
rigoare a tuşei lirice, intr-un cuvânt, un poet de drum 
lung.

Desigur, s-ar putea spune că feminitatea şi 
avocatura sunt bune conducătoare de poezie. О 
anume detașare de propria poveste de dragoste ex-
plică oarecum glacialitatea discursului liric, oricum 
un sentiment făraă implicare patetică. Actantul liric 
vorbește despre dragostea sa ca și cum ar spiona un 
cuplu pe gaura cheii.

Aureliu GOCI

Maria CALCIU - ”Dimineaţă fără noapte”
Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014
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Ape vii

Din ape vii am fost compus – 
Sămânţă rară de lumină
Cu trupul cald şi nesupus
Sfidând durata lui puţină

Sunt eu şi galaxia rece
Între aducerile-aminte
Pe unde adevărul trece
Şi toarnă sensului cuvinte

Ştiu azi că numai când ajungi
De ţărmul şoaptei foarte-aproape
Dai sufletului aripi lungi
Să te sădească iar în ape. 

Raniţa de sticlă

Şerpuitoare drumuri – vechi reptile
Domesticite de atâţia paşi – 
Lângă răspântii ţi-au curmat sfiala
Vreo rană după tine să nu laşi

Din sângele nepământesc şi singur 
Nu dai culoare măştilor la bal 
El este miezul sfânt al unor trestii 
În care s-a pierdut cândva Graal

Mut pelerin pe muntele ruginii 
Uitat între obiectele de fier 
Toiagul nu ajunge niciodată 
Cu mult mai sus ca norul efemer

Prin spartele depozitelor semne 
Sub raniţa de sticlă desluşit
Mărşăluieşti spre-o stea imaginară – 
De-a cărei strălucire ai orbit.

Inima topită într-un lingou

Nepotolită setea pe nava luminată
A cerului în care ca un matroz pierdut
Mi-agăţ de amintire mirabilul ţinut
Unde îmi debarcasem speranţele odată 

Când mult mai tânăr, Doamne, băteam 
fără habar
Cu pieptul oglindirea amurgului în mare
Frumos ca o statuie din alge şi din sare
Ce guvernează tainic atoli de aer clar

Mi-e inima topită într-un lingou subţire 
De parcă miez de aur dă trupului răgaz
Să freamăte o clipă cu ochiul larg şi treaz –
Oh viaţa toată-ncape-ntr-un ţipăt de uimire

Acelaşi ţărm atingem însinguraţi şi goi
Poate uitând în suflet un petec de grădină
Şi-atât stă minutarul de iute să revină
Cât să arunci în treacăt privirea înapoi.

ADRIAN FRĂŢILĂ
Ecoul tăcerii nesfârşite

Incendiase Roma noaptea unui destin
Cu patimi duhnitoare pitite-n temelie
Şi-n turnuri – unde straja s-a nemişcat puţin
Să intre frigul singur pe dunga străvezie

A unui colţ de astru din fosfor şi cenuşă
Ce-n propria lumină căzu într-un târziu
Lărgind hegemonia coroanelor de sare
Sub greutatea căror recunoscut să fiu

După sudoarea clară prelinsă peste umeri
Ca o deviză trasă cu sabia pe trup
Adevărată până la pierderea uimirii
Când simţi cum dintrodată puterile se rup

Dar înfruntând ecoul tăcerii nesfârşite
Tot lupţi să-nduri măsura poverii tale demn
Şi dureros de simplu-nţelegi zădărnicia
De-a fi crestat pe apă şi-n aer câte-un semn.

În stindarde cu arzătorul sânge

Pentru-ncercări există un anotimp anume
Când urci de unul singur al muntelui calvar
Tăind prin sentimente cărări adânci cu spaimă
În părţile umbroase unde se-ajunge rar

Şi numai dacă-n palme ai semnul de rugină
Că porţi până acolo prăpastia din fier
Sau muşcătura haitei proliferând în taină
Bizare-aglomeraţii între tăciuni şi ger

Neacceptând că viaţa e-o luptă de uzură
De pândă mocirloasă pentru un sfânt nimic
Treci culmea, în stindarde cu arzătorul sânge  
Iar oştile în preajmă fac cercul tot mai mic.

Fulgerări cărunte

Ningea cu fulgi cât aripa de cuc
Ghiceam văzduhul cum în urmă piere
Uitasem numai spre ce rost mă duc –
Poate ca mielul către sfâşiere

Eram în faţă dar şi dinapoi
Însă la depărtare foarte mare     
Deodată am ştiut că suntem doi
Şi săvârşeam un chip de înălţare

Nu pot să te-nsoţesc de-acum – i-am zis –
Din tine văd doar fulgerări cărunte
Voi fi aproape – a grăit –, închis 
Aici sub osemintele din frunte.

Cum suie frunza

Arzând memoria pe ghimpii
Miresmelor din trandafiri
Voi înălţa iar turle albe
La baza umbrelor subţiri

Preaplin de golul său, neantul
Înşiră numerele roase
Pe fruntea mea, pe ochi, pe trupul
Cu forme vii şi cuviincioase

De-ar fi să plâng aş plânge numai
Că n-am avut măcar răbdare

Să urmăresc din rădăcină
Cum suie frunza lângă soare

Cea căzătoare,  
    căzătoare.

Vânarea

Cerul azi îmi fu vânatul
Şi luai urma cerului
După dârele albastre
Tot mai reci, mai albăstrui

Braconier orbit de alge
Clătinându-mă ştiui
Că îi mor în rană păsări –
Să aline slava lui

Ochii-mi bat în mări încinse
Ca în coaja ouălor
Puii păsărilor stinse
Lângă marginea de zbor

Cât aş da din aripi! Doamne 
Pune-mi aripi doar să sui
Sfâşiat – să fiu bandajul
Peste rana cerului.

Ferestre prin care nu vedeţi

Trăsuri pâlpâitoare aşteaptă lângă scări
S-au stins toţi vizitiii – mileniul e târziu
Din sparte cavalcade trec năluciri călări
Crâşmarii-şi dau cămaşa pe-o litră de rachiu

Procesiuni conspiră cu lespezile vechi
Sub marile ferestre prin care nu vedeţi
Urcând şuierătoare prăpăstii la urechi
Şi proaspete ghirlande de spaimă în pereţi

Când ard comori în turnuri şi intrigi în cămări
Şi taine bat sigiliul pe ne′mpăcate guri
Cum între trup şi suflet se macină vânzări
Măcar ce-ţi aparţine – ca un pungaş să furi.

În templu niciodată

Se răcoreşte trupul cu muşcături de sânge
Plâng lebede-n misterul fiorului pierit
Pe ghimpii-ntorşi spre sine un trandafir se 
frânge
În templu niciodată n-am fost descoperit

Prin clopote o limbă nu-şi mai găseşte locul
Se face ţăndări smalţul pocalului sorbit
Făţarnică cenuşa perfect mimează focul
În templu niciodată n-am fost descoperit.

Lupa

Priviţi, eu sunt de sticlă; nu vreau să vă rănesc 
Dorinţa de-a pătrunde cu ochi acizi prin mine 
Când invocaţi ca roiuri ciudate de albine 
Să-aprindă-n locul stelei un fagure ceresc

Nu las nici umbră care iluzia să rupă
Cum stau în dreptul stelei ca un contur de 
geam
Dar steaua face semne din lacrima ce-o am
Şi trupul îmi devine ameţitoare lupă.
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Recentul volum semnat de criticul și istori-
cul literar clujean Mircea Popa este, de fapt,  parte 
dintr-un proiect mai larg – Priveliști literare euro-
pene – din care a mai apărut primul tom „De la Est 
spre Vest” (Ed. Eikon, 2010). Amândouă – preci-
zează autorul – își propun să traseze câteva culoa-
re spirituale europene, prin care cultura și literatu-
ra noastră au comunicat cu literatura și cultura  
altor țări europene și modul în care s-a reflectat 
acest lucru în mentalul colectiv românesc.”

În general, cartea este un summum  de 
„imagini, secvențe și instantanee specifice, prin 
care România și-a găsit loc în imaginarul real și 
figurat al unor culturi și literaturi din alte țări ale 
Europei și cum a răspuns ea la aceste provocări de 
modernitate, topind în creuzetul ei creator forme și 
conținuturi, acțiuni și evenimente care au marcat-o 
într-un fel sau altul.”

Mai întâi, Finlanda – „țara celor o mie de 
lacuri”, rămasă multă vreme „la periferia relațiilor 
noastre literare și culturale” – abia pe la sfârșitul 
sec. al XVIII-lea începe a-și face simțită o firavă 
prezență în relație cu societatea moldavă, pentru ca 
în secolul următor să apară primele cărți traduse. 
Abia în sec. al XX-lea, relațiile culturale cu Fin-
landa au fost relativ într-un mod mai susținut: un 
prim lectorat la Turku, apoi acțiuni de promovare 
culturală la Helsinki, apariții editoriale, impresii de 
călătorie și jurnale precum cel al colonelului Victor 
Tudeus, participant la războiul ruso-turc din 1877-
1878, ca grenadier în Garda Imperială Rusă. Im-
portante au fost relațiile diplomatice stabilite încă 
din 1853, ajunse în ultima jumătate de secol într-o 
etapă de înflorire culturală (Finlanda și România 
– confluențe istorie și culturale, pp. 7-25).

Însă, dintre toate țările nordice, mai prezentă 
în mentalul românesc este Suedia, poate și datorită  
implicării ei în evenimente politico-militare (avem 
consemnată în cronicile noastre, și nu numai, 
campania din Moldova a lui Carol al XII-lea 
împotriva țarului Petru I, ce a implicat și Moldova 
vecină din primele decenii ale sec. al XVIII-lea). 
O importantă lucrare în acest sens este intitulată 
„Regi și diplomați suedezi în spațiul românesc” 
(Ed. Academiei, 2007) a cercetătorului George 
Cristea sau impresiile unor „Călători străini despre 
Țările Române” (volumul apărut în 1963), ba chiar 
ale unor români ca Stelian Popescu („O călătorie 
în Suedia”, 1924) sau romancierul Dorin Iancu (Su-
edia, 1968; Drumuri suedeze, 1981). Amintind de 
scriitoarea Selma Langerlof sau de organizarea 
învățământului în limba română, nu putem trece cu 
vederea numărul mare de autori (peste 30) traduși 
din suedeză. Rolul de „intermediar” pe care l-a 
jucat în ultima jumătate de secol poetul de origine 
sârbă Ion Miloș, acum nonagenar, a fost unul im-
portant. Laureat al Academiei Suedeze pentru ac-
tivitatea de traducător, Ion Miloș a mijlocit, toto-
dată, dezvoltarea unor relații culturale pe linie 
diplomatică, străduindu-se să facă cunoscuți mulți 
scriitori români clasici și moderni  în spațiul cultu-
ral suedez. Parcurgând toată această scurtă istorie 
a relațiilor cultural-literare dintre Suedia și Româ-
nia (Români și suedezi în timp și peste timp, pp. 
26-57), ne-am amintit de impresiile de călătorie 

MICEA POPA

„De la Nord spre Sud”
(Ed. „Școala Ardeleană”, Cluj-Napoca, 2015, 294 p.)

punctuale ale lui Titu Maiorescu din „Însemnările 
zilnice”, într-unul din cele 44 de caiete, sau, mai 
recent, de romanul scriitorului teleormănean Iulian 
Chivu, „Crepuscul la Ullerwad” (2014).

Mai puțin prezente, și relațiile cu Norvegia 
ating interesul criticului și istoricului Mircea Popa, 
care scrie foarte aplicat eseul ”Björnstjerne Björn-
son – un norvegian cu suflet de luptător”, un mili-
tant pentru drepturile omului, căruia nu-i era străină 
situația românilor din fostul imperiu austro-ungar 
(la 8 decembrie 1907, cu ocazia zilei sale de naștere, 
ziarul „Tribuna” din Arad îi adresa un vibrant oma-
giu „pentru lupta ce ați început împotriva tiraniei 
asupritorilor noștri și pentru  drepturile și libertățile 
popoarelor asuprite din Ungaria”).

Țara prințului Hamlet, Danemarca, 
înregistrează o prezență timpurie în cultura română, 
nu atât prin traducerea celebrei tragedii shakespeari-
ene în 1816, de către Ioan Barac, cât mai ales prin 
acea concepție de Ev Mediu târziu potrivit căreia între 
Dacia și Dania / Danemarca ar exista legături de et-
nogeneză septentrională. Evident greșită, ideea «înru-
dirii» se datora unei părți a istoriografiei europene ce 
făcea confuzie între «daci» și «dani» - v. Vocabula-
rium Ad Usum Dacorum, sec. XVI. La rândul lor, 
românii călători în Danemarca scriu despre cultura și 
tradițiile daneze (Maica Smona-Gheorghiu, O român-
că la Polul Nord, 1902; Vasile Ileasă, Danemarca, 
1971). Culturii daneze i s-a dedicat un număr întreg 
de către revista de cultură universală „Secolul 20” (nr. 
222-224), cu semnături de prestigiu, punându-se ac-
centul pe câteva personalități (Hans Critian Andersen, 
Georg Brandes, Sören Kierkegaard, Carl Theodor 
Dreyer, Torben Schmidt, Kristen Gregers Jensen ș.a.). 
Pe la 1841, cunoscutul scriitor Andersen venise de la 
Consantinopol la Constanța, trece prin Dobrogea și 
vizitează Muntenia, scriind „Bazarul unui poet” în 
care-și evocă întregul periplu european (de la Ham-
burg la München și Roma, din Grecia la Smirna, Is-
tanbul și Pera). De la Cernavodă luase un vas come-
rial, întorcându-se la Hamburg. În secolul ce-a urmat 
acestei călătorii, alți suedezi, dornici de a cunoaște 
locuri și oameni din Europa Răsăriteană, își vor 
așterne pe hârtie impresiile și comentariile, remarcând 
originalitatea cu totul interesantă din această parte de 
lume unde Occidentul se întâlnește cu Orientul. 

Reveniți în Europa Centrală, vom regăsi în 
paginile cărții și alte abordări, precum „Aspecte ale 
receptării operei lui Turgheniev în România”, „Un 
moment din relațiile româno-slovace: Szvetozar 
Hurban-Vajanski”, „Primul Război Mondial ca for-
mă de solidaritate umană și națională: experimentul 
cehoslovac”. Din istoricul relațiilor cultural-literare 
cu Polonia, reținem studiile: „Octavian Goga și 
«Asociația Intelectuală Româno-Polonă»”, „O scri-
itoare poloneză la Cluj (Marya Kasterska-Sergescu).

Cât privește relațiile și raportările la cultura 
germană, amintim eseul: „Soarta unei cărți celebre: 
«Werther» în românește”, „Gustav Weigand și ro-
mânii” (celebrul seminar de limba română de la 
Leipzig, 1893), „Afinități elective: Blaga – Goethe” 
(o cronică pertinentă și detaliată la cartea respectiv 
intitulată a criticului și istoricului literar Zenovie 
Cârlugea din 2012), „Martin Opiz – un poet al 
latinității românilor”, „Un comparatist sas din Tran-
silvania: Hugo Meltzl (1846-1908)”.

Din istoricul relațiilor noastre cu țări de 
tradiție latină criticul Mircea Popa face loc în aceas-
tă culegere unui portret al scriitorului francez Louis 
de Chardonné (colaborator și prieten al lui Al. Ma-
cedonski,  momentul Risorgimentului italian (2 iu-
nie 1861) lăsând „urme durabile” în conștiința 
politică româneacă.

Cât privește Sudul european, vom întâlni o 
interesantă abordare cu titlul „Emanoil Bucuța și 
societatea româno-bulgară” (reliefându-se meritul 
lui Grigor Vasiliev de a fi avut inițiativa înființării 
acestei societăți, optând pentru «deschiderea» spre 
România). Ultimele trei studii privesc fie relațiile 
noastre cu Grecia („Țara Muzeu a Europei”, „Nikos 
Kazantzakis și miturile Eladei”), fie cele cu Turcia 

(„Un scriitor turc la București și Istanbul”), studii 
ce nu mai beneficiază, precum toate celelalte, de 
bogate note și comentarii în secțiunea finală, luând 
mai mult forma unor eseuri. Iată, spre exemplu, 
câteva rânduri din paginile dedicate Greciei, o 
țară-muzeu în care se păstrează „memoria 
civilizației europene”, călătoria pe tărâmurile ve-
chii Helade fiind pentru orice european „obligato-
rie”, la fel ca pentru orice musulman un drum la 
Mecca. Cu vechi ecouri în spațiul traco-dacic, 
relațiile noastre cu Balcanii, îndeosebi cu Grecia, 
începând culturalicește din sec. al XIX-lea, se da-
torează și „preocupării românlor pentru soarta 
fraților lor aromâni, meglenoromâni și istrioți”.

Dar etapa adevăratei memorialistici 
românești despre Țara zeilor din Olimp începe abia 
în sec. al XX-lea, de la profesorii Teodor Bulc 
(Beiuș) și Elena M. Gherghiu (Craiova), la Radu 
D. Rosetti, Grigore Tocilescu, apoi la N. M. Con-
diescu, Al. Rosetti, Sabin Opreanu, Pop Simion, 
Vasile Andru, Aurel Rău, Ion Papuc, iar de la 
aceștia la Ion Brad, ambasador la Atena (1973-
1982),  cu mirabila redescoperire a unor însemne 
și „multiple chipuri” ale Greciei Eterne, țara 
clasicității prin excelență, „osuarul și mausoleul 
leagănului umanității europene, leagăn la care ne 
întoarcem mereu ca la etapa cea mai fericită din 
viața noastră, mai ales când duhovnicia locurilor se 
împletește atât de strâns cu duhovnicia aspirațiilor 
noastre dintotdeauna”...

*
„Oriunde cãlãtoreşte - scria confratele său 

clujean Ilie Rad la sărbătorirea septuagenarului - 
Mircea Popa se gândeşte mereu la spaţiul cultural 
şi spiritual cãruia îi aparţine. În toate deplasãrile sau 
stagiile pe care le-a fãcut în strãinãtate (Israel, 
Anglia, Franţa, Ungaria, Germania, Spania, Austria, 
Bulgaria, Italia, Iugoslavia), a scos la ivealã 
documente revelatoare despre scriitori români, 
manuscrise inedite sau parţial cunoscute, a susţinut 
conferinţe (la Viena, Veneţia, Budapesta, Debreţin, 
Istanbul, Vârşeţ, Kis-Kôrôs, Sofia, Madrid), privind 
mai cu seamã raporturile culturii noastre cu alte 
culturi europene, multe dintre cãrţile publicate fiind 
scrise în acelaşi spirit (....) O altã preocupare a 
activitãţii sale o reprezintã recuperarea scriitorilor 
români din diaspora (Reîntoarcerea în Ithaca, 
1998), apãrarea drepturilor românilor care trãiesc 
dincolo de graniţele ţãrii, demers pe care îl face prin 
intermediul revistei Familia noastrã de la Oradea 
(în calitate de preşedinte al colegiului de redacţie) 
sau prin colaborãri la revistele românilor din 
Ungaria (Foaia noastrã, Convieţuirea, Lumina), din 
Basarabia (Limba românã), din Voevodina (Analele 
Societãții de Limba Românã) sau din Germania 
(publicaţii editate de Sûdosteuropa Gesellschaft din 
München şi Institut fûr donauschwabische Ge-
schichte und Landeskunde din Tûbingen).

Tocmai în acest context  (Convergențe euro-
pene, 1996; Apropieri literare şi culturale româno-
maghiare, 1998; Sub semnul Franţei ,2006; Relaţii 
culturale şi literare româno-spaniole , 2007; Spa-
nia descoperitǎ de români , 2007), am plasa și noi 
cele două volume de PRIVELIȘTI LITERARE 
EUROPENE.

Cercetător meticulos al unor arhive și docu-
mentarist de acribioasă formulă academică, criticul 
și istoricul literar Mircea Popa este azi un nume de 
referință în spațiul literaturii române. Judecățile 
sale de valoare, pertinente, echilibrate, armonios 
formulate, limpezi și pline de un farmec al 
eleganței, nelipsite însă, când e cazul, de intervenții 
prompte și «puneri la punct», l-au ajutat permanent 
pe istoricul literar să aprecieze corect fenomenele 
literare românești atât în context național cât și în 
relație cu alte culturi.  Sub acest aspect, privirea 
cercetătorului literar Mircea Popa este justă și ca-
pătă alonjă europeană.

Zenovie CÂRLUGEA

PRIVELIȘTI LITERARE EUROPENE
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În aprilie 1931, Liviu Rebreanu, după ce 
poposise în Tg.-Jiu, cu turneul său de conferințe, se 
îndrepta spre Turnu Severin, apoi spre Lugoj (orașul 
natal al laureatului nostru de azi, criticul, eseistul și 
universitarul Cornel Ungureanu). Considerat de 
marele nostru prozator „capitală a Banatului”, 
Lugojul , care „dintotdeauna a fost românesc”, 
exprimă acea mândrie a regiunii reflectată în 
cântecul popular: „Nu-i român ca Bănățeanul,/ 
Bănățean ca Lugojeanul,/  Lugojean ca 
Brădiceanul...”

Ilustrul neam al Brădicenilor, descălecători 
pe la jumătatea sec. al XVIII-lea din Brădicenii 
Gorjului  (din care cobora și Cornelia Blaga, soția 
poetului Lucian Blaga), dimpreună cu arhitectonica 
urbană a Lugojului (liceul, palatul administrativ, 
teatrul comunal, cele două catedrale ortodoxe etc. 
), configurau profilul distinct al unui oraș regional 
reprezentativ, care a rămas până în zilele noastre 
reper indimenticabil al culturii caraș-severinene și, 
în general, bănățene. 

Aici s-a născut, la 3 august 1943, dl Cornel 
Ungureanu, în familia unui notar ce funcționase, un 
timp, în Basarabia. Copilăria și-o petrece la 
Zăgujeni, o localitate aflată în nordul Caraș-
Severinului, pe Dealul Pogănișului. După moartea 
tatălui (1951), rămâne cu mama sa, având de suferit 
de pe urma „marilor prefaceri” social-politice 
clamate din anii postbelici, când eticheta de 
„chiaburi” este aplicată familiei: „Am rămas încă 
de mic doar cu mama. Nu am avut frați. Erau 
timpuri grele. Tatăl meu a fost notar și, după 
moartea sa, noi am fost ținta răzbunărilor”, 
mărturisea criticul într-un recent interviu.

Urmează școala primară în Zegujeni, liceul 
la Lugoj, apoi Facultatea de Litere la Timișoara, 
secția română-germană. A funcționat un timp ca 
profesor la câteva școli generale, după care devine 
referent literar la Teatrul din Timișoara (1968-70). 
Din 1970 este redactor la revista „Orizont” (în care 
debutase cu critică în 1962), iar din 1990 redactor 
șef adjunt, așadar vreme de 45 de ani criticul și 
eseistul Cornel Ungureanu și-a zidit o bună parte 
din viață în acest edificiu cultural, impunându-se 
printr-o prestație critică serioasă și tenace, 
generatoare ea însăși de viitoare cărți și proiecte 
cultural-literare mai ample.

Profesor la Facultatea de Litere și Filosofie a 
Universității de Vest și secretar al Filialei din 
Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, dl 
Cornel Ungureanu a devenit un nume de referință 
atât prin cărțile editate cât și prin valoroasele sale 
colaborări la revistele „România literară”, 
„Tribuna”, „Familia”, „Luceafărul”, „Viața 
Românească”, la publicații din Iugoslavia, 
Germania ș.a.

A debutat editorial la 32 de ani cu volumul 
cam proustian intitulat „La umbra cărților în floare” 

(1975), căruia i-au urmat: Proză și reflexivitate, 
Editura Eminescu, 1977; Contextul operei, Editura 
Cartea Românească, 1979; Imediata noastră 
apropiere, vol. I, Editura Facla, 1980, Vol. II, 
Editura de Vest, 1990; Proza românească de azi, 
vol. I: Cucerirea tradiției, Editura Cartea 
Românească, 1985; Imediata noastră apropiere, 
vol. I, 1980; Mircea Eliade și literatura exilului, 
Editura Viitorul Românesc, 1995; La vest de Eden. 
O introducere în literatura exilului, Editura 
Amarcord, 1995, Vol II, Ed. Amarcord, 2001; A 
muri în Tibet, Editura Polirom, 1998, admirabil 
jurnal; Fragmente despre teatru, Editura Timpul, 
1998; Introducere în viața și opera lui Petru E. 
Oance, poet, jurnalist și sculptor, Editura Modus, 
1999; Despre regi, saltimbanci și maimuțe , Editura 
Marineasa 2001, 2003, 2004; Mitteleuropa 
periferiilor, Editura Polirom, 2002; Ioan Slavici, 
monografie, Editura Aula, 2002; Geografie literară, 
Editura Universității de Vest, 2002; Geografia 
literaturii române, azi. vol. I Muntenia, Editura 
Paralela 45, 2003, Vol. IV Banatul, Id., 2005; 
Octavian Goga, monografie, Editura Aula, 2003; 
Europa Centrală, 2004; Sorin Titel, Reșița, Modus 
P.H., 2005; Istoria secretă a literaturii române, 
Editura Aula, 2007; “Şantier II, un intinerar în 
căutarea lui Mircea Eliade, 2010; Vasile Voiculescu. 
Oglinzi paralele, 2014.

În colaborare cu Adriana Babeți, secretara de 
redacție a „Orizontului” timișorean, dl Cornel 
Ungureanu a pus bazele Cercului de studii al 
literaturilor Europei Centrale „A treia Europă”, 
semnând împreună lucrările : „Europa Centrală. 
Nevroze, dileme, utopii”, 1997; „Europa Centrală. 
Memorie. Paradis. Apocalipsă”, 1999; „Mitteleuropa 
periferiilor”, 2002.

*
În creația criticului și eseistului Cornel 

Ungureanu, un proiect cu totul aparte este cel 
dedicat „Geografiei literaturii române, azi”, din 
care au apărut volumele dedicate ”Munteniei” 
(2003) și „Banatului” (2005), un Banat „definit 
altfel decât sub semnul Bucureștilor sau al 
Ardealului”...

Proiectată în șase volume, - altele urmând a 
fi dedicate Moldovei Transilvaniei, Basarabiei și 
Bucovinei, - lucrarea își propune o redefinire a 
relației Centru – Periferie (provincie), relație de 
multe ori abuzată de inerții și prejudecăți centriste. 
Este vorba de „o cartografiere firească a spațiilor 
culturale românești” și „deschiderea” către o 
perspectivă mai largă, ce angajează conceptul de 
Mitteleuropa, o „Mitteleuropa a periferiilor” ce 
pune în evidență valorile potențiale și estetice ale 
„marginalității”,  „uimitoare jocuri ale vecinătăţilor 
şi întâlnirilor literare”:

„Geografia literară vrea să recupereze 
imaginile pierdute, abandonate, creațiile uitate ale 
unui timp important pentru cultură, fără să solicite 
restaurările aberante ale utopiilor retrospective, 
imagini magnifiate sau șterse de centralizările 
(evident, deosebit de importante) ce au urmat celor 
două Uniri. Închiderea între hotarele desenate în 
1859 sau 1918 a fost una dintre consecințele așezării 
între hotarele firești. Nu neapărat cea mai fericită 
dintre ele. Cele șase volume încearcă o redeschidere 
a granițelor, dar și o cartografiere firească a spațiilor 
culturale românești.”(I)

Reexaminarea fenomenelor literare din 
această perspectivă presupune recontextualizări și 
corelații, grație cărora scriitorii revizitați și operele 
lor capătă acel profil distinct al situărilor „face à 
face”. Operație critică destul de incitantă, prin care 

fenomenele literare pot exprima, contextual, noi 
valențe, dar totodată un exercițiu critic periodic 
necesar și menit a resuscita/ a pune în evidență 
„opere uitate, abandonate din întâmplare sau din 
graba cercetătorilor improvizați, din absența 
mesajului epidermic, atât de necesar lumii noastre 
postmoderne, postcoloniale, postcomuniste 
ș.a.m.d.”

Această concepție, de cercetare a literaturii 
române în corelație cu fenomenele literare din Estul 
european, presupune la criticul nostru o reordonare 
a unei materii deja investigate în alte contexte/ cărți, 
dar care acum, așezată în cadrele noii viziuni 
„mitteleuropeniste”, își dezvăluie alte potențialități 
și virtuți ideologice și estetice.

Generoasa idee a „geografiei literare” – cu 
care s-a operat  și în alte literaturi (v. A. Dupouy, 
Géographie des lettres francaises, Paris, 1942; A. 
Ferré, Géographie littéraire, Paris, 1946; Robert 
Éscarpit, De la Sociologia literaturii la Teoria 
comunicării (trad. rom. 1980) ori școala anglo-
saxonă) – este una ordonatoare, în cadrele unor 
entități regionale istorice, și, fără a eluda criteriul 
axiologic, evidențiază contribuția provinciilor 
istorice românești la marea literatură națională. 
Fiecare entitate concepută astfel este „parte din 
întreg”. Dincolo, așadar, de inerțiile unor abordări 
centriste, criticul are în vedere un amplu tablou 
literar național, în cadrul căruia fiecare provincie 
istorică intră cu aportul său de specificitate și 
diferențiere. Avem a face, altfel zis, cu o panoramare 
„regională”, neaservită toși etnicului, ale cărei 
ecouri în literatura noastră critică trimit la Ibrăileanu 
sau Lovinescu, ba chiar la G. Călinescu, a cărui  
Istorie este văzută ca o „geografie a literaturii”, cu 
ample „excursii de documentare în locurile nașterii 
și  ale creației ,  în spațiul originar al 
scriitorului...”Neabandonată nici în Istoriile mai 
recente (vezi Ion Negoițescu, Nicolae Balotă), ideea 
de „geografie” literară îl va face pe ultimul citat să 
schițeze chiar o „hartă tipologică” a literaturii 
române.  

Intenția criticului este exprimată încă din 
prima pagină a volumului „Muntenia” (I): „...vrem 
să fixăm o istorie alternativă a literaturii, în care să 
citim cu folos așezarea spațială a temelor, obsesiilor, 
proiectelor.” Azi, în contextul postmodernismului, 
postcolonialismului și postistoriei, „se cere o nouă 
modalitate de implicare a timpului prezent în 
definirea sau redefinirea valorilor culturale.” Cu alte 
cuvinte, o „geografie a literaturii române, între 
globalizare și regionalizare”, menită a pune în 
evidență specificitatea și diferențierea valorilor 
unanim acceptate, dar în noi contexte și corelații, 
sustrăgând, în același timp, paradigmei negative „un 
șir de valori culturale: poate că, în ultimă instanță, 
însăși tradiția literară majoră.”

Planul general al acestei Geografii a 
literaturii române – care „se vrea o afirmare a 
policentrismului creator” - ar cuprinde cinci mari 
secțiuni și o bibliografie. În primul rând, Muntenia 
cu „deschiderile spre sud”, apoi Moldova cu 
„sentimentul abisal al culturii”, Basarabia cu 
„deschiderile spre răsărit”, Transilvania cu 
„seducțiile Europei Centrale”, la care se adaugă 
Banatu și Bucovina ilustrând „creativitatea zonelor 
de contact etnic.” Ultimul volum (VI) ar urma să 
cuprindă o amplă „Bibliografie” (comentată) a 
acestui tip de „Istorie literară” în desfășurările ei 
regionale, ilustrând „Topografiile literaturii 
române”.

Laureați ai Festivalul Internațional „Tudor Arghezi” - 2015 * LAUDATIO

C O R N E L  U N G U R E A N U
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O astfel de sinteză „topografică” – ce nu se dorește nici împotriva globalizării «deteritorializante», 
nici împotriva postmodernismului exprimând «criza» canonului -  se sprijină pe specificul spiritului 
identitar, criticul având grijă să-și argumenteze demersul cu citate din Bachelard, G. Jung, René Girard, 
Gilbert Durand, Robert Caillois, M. Eliade ș.a., menite a contura, cultural și sociologic, o nouă știință: 
„geografia literaturii române”. O „știință” sau mai degrabă o metodă de abordare impusă de noile 
abordări ale „policentrismului creator”, cu evidentă miză identitară: „Identitatea noastră europeană, 
central-europeană, răsăriteană sau balcanică, nu instaurează un sistem de opoziții, ci un tip de dialog 
necesar lumii de azi și de mâine și, mai ales, lumii de mâine.” (I. Muntenia)

Sub acest aspect doctrinar al geopoliticii literare, dl Cornel Ungureanu se dovedește, în revizitările 
sale, un critic atent la detalii și nuanțe. Scrisul domniei sale este, în primul rând, unul structurant-
vizionar, trasând „izoglose” literare fără a secesiona, dar totodată unul sobru, echilibrat, de o tonalitate 
elevată, impunând nu prin  „șocul” judecății de valoare , ci prin observația critică de corelații 
inebranlabile, tinzând la acea „exegeză plurală” de care criticul vorbea încă din „Proză și reflexivitate” 
(1977). Și totul fără a renunța la criteriile ce au prezidat realizarea Istoriilor noastre literare funamentale.

Departe de a se pierde într-un impresionism de țesătură artistică, criticul apelează frecvent la 
citat, la un bogat fond documentar, văzând operele și scriitorii abordați în contextul social-istoric, în 
perspectiva unei organice diacronii. De unde „pluriperspectivismul” hermeneutic prin valorizarea unor 
specii ale literaturii de frontieră (jurnale, memorii, confesiuni, epistolare...). 

Cât de hotărât este criticul în a corecta fie viziuni aproximative, fie poncife și prejudecăți, relevând 
„dedesubturi” și „zone de penumbră” ale fenomenelor literare în atenție, se poate vedea și din lucrarea 
„Istoria secretă a literaturii române” (2007). Este vorba de un impresionant efort de recuperare a unor 
valori marginalizate sau ignorate de-a dreptul, neocolindu-se sensibila discuție despre „canonul literar” 
(structurat centrist) și tendințele dogmatizării estetice. Adevărat spectacol de „valorizare”  și „restituire”, 
critica de acest fel este un fel de „incursiune” meticuloasă și asiduă, independentă, laborioasă și plină 
de surprize, punând în vibrație un exhortativ spirit de referențialitate documentară.

Cornel Ungureanu este astăzi un nume de referință în critica literară românească, iar Titlul de 
Laureat OPERA OMNIA pentru «Critică literară» - 2015 al Festivalului Internațional „Tudor Arghezi” 
constituie deopotrivă o vie prețuire și unanimă recunoaștere față de o operă doctrinar structurată,  în 
care se simte ideea națională, și încă în desfășurare...

Îl felicităm cu sinceră admirație și statornică prețuire pe Laureat  și, cu argheziană cinstire, ne 
vom adresa operei sale ca unei «cărți frumoase» și «adevărate»...    

Z.C.
Festivitatea de premiere, 24 mai 2015, Tg.-Cărbunești

C O R N E L   U N G U R E A N U...

O elegantă ediție de 
format academic, alcătuită 
de poetul Nicolae Dragoș, 
ni-l restituie în consistente 
poeme pe fabulistul Esop, 
având ca reper, totuși, vo-
lumul „Esop – Fabule” 

(1972) al savantului filolog clasic Traian Diaco-
nescu, traducere direct din limba elină, pe baza tex-
tului stabilit de Émile Chambry, Paris, 1927). 

Talentatul poet și umorist gorjean, N. Dragoș, 
revenit la matcă în Cleșneștii Glogovei, s-a dedi-
cat în ultimii ani prelucrării în versuri a celor 358 
de fabule ale lui Esop (sau atribuite lui, sec. VII-VI 
î.e.n.), de regăsit în volumul „De vorbă cu Esop...”, 
în aceeași ordine în care le publicase în proză aminti-
tul scriitor ieșean (profesor de limba latină și greacă 
la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și ulterior titu-
lar la Școala doctorală).

„Reflectând la cele două opțiuni, – scrie tăl-
măcitorul N.Dragoș în sugestivul cuvânt înainte 
intitulat «...Și-napoi la lume date», – despărțite 
de veacuri, privitoare la înveșmântarea în vers a 
narațiunilor lui Esop [Fedru și La Fontaine, n.n.], 
am căutat o cale de mijloc, stimulat de conținutul 
fiecăreia dintre fabule, călăuzit de propria empatie 
cu conținutul acestora și, desigur, de momentul de 
inspirație și intuițiile din timpul traducerii, dar și de 
veacul, mai bine zis mileniul nou în care versiunea 
în versuri a fabulelor de acum peste 2500 de ani 
urma să îmbrace în românește o haină nouă; fără a le 
conferi o strictă actualizare, forțată și a le trăda astfel 
mesajul de demult.”

Neignorând intenția esopică de a se adresa ci-
titorilor „peste milenii” și atent fiind „la lecția celor 

ce au premers versiunea propusă acum”, respectând 
caracterul popular al fabulelor în general, traducăto-
rul mărturisește bucuria gândului „de a reda integral, 
în vesuri, opera inegalabilului înaintaș”, într-o in-
teractivitate de spirit și cuget sugerată de însuși titlul 
ediției: „DE VORBĂ CU ESOP”. 

Este pentru prima dată când fabulele ilustrului 
grec sunt tălmăcite, integral, în vers românesc, de 
către un experimentat/ versat umorist care, dincolo 
de registrele volumelor sale de lirică intim-reme-
morativă, reușește a intra în pielea alegoriilor eso-
pice, reformulând, - în sensul în care Lucian Blaga 
considera traducerile, texte „recreate” de cel aflat pe 
aceeași lungime de undă ca stare de spirit - „scena-
rii” și sensuri morale caracteristice speciei, așa cum 
procedaseră, mai întâi, fabulistul latin Fedru (sec.I, 
d.Hs), apoi, mai aproape de veacul nostru, La Fon-
taine „îmbogățindu-le prin contribuții remarcabile 
și dându-le în fond o nouă viață”, ca un „al doilea 
părinte al lor”...

Spre deosebire de narațiunea esopică („sobră 
și precisă, cu un lexic propriu și expresiv, acțiune 
alertă și nudă, bazată pe frecvența verbelor și rarita-
tea epitetelor, ordonarea faptelor logică și naturală” 
– Traian Diaconescu, Esop și fabula elină. Studiu 
introductiv, op. cit., p. 12), tălmăcirile dlui Nicolae 
Dragoș sunt fabule în înțelesul lor deplin modern, 
formal și conținutistic, antrenând o întreagă faună 
(animale, păsări, insecte...), raportabilă la semenii 
noștri, în general la moravuri și defecte din lumea 
socială, congruente cu varii tipologii.

Dincolo de „grila” oarecum istorică învede-
rată de aceste texte, fabulele „lui Nicolae Dragoș” 
au un farmec aparte, unul care ține formal atât de 
tradiția genului în literaturile clasice și moderne 

Nicolae Dragoș:

„DE VORBĂ CU ESOP”
(Ed. Napoca Star, 2015, 374 p.)

(să zicem, de la La Fntaine la Donici, Grigore Ale-
xandrescu și Tudor Arghezi), dar și un implicit tâlc 
referențial, ce vizează aspecte particulare și general-
umane, de unde și un exhortativ spirit de actualitate 
și moravuri vizate...

Autorul „Fabulelor din două veacuri” (Ed. 
AGER, 2006, 266 pagini), atât de bine familiarizat 
cu „surâsul”, dar mai ales cu „pișcătura” din arghe-
zienele «Stihuri pestrițe», nu putea – de vreme ce 
s-a hotărât la o astfel de muncă re-creatoare – să nu 
vibreze la unison cu alegoriile esopice, scenarizân-
du-le în texte epice de mare savoare, ritmate și ri-
mate, în care moravurile și năravurile lumii vechi, 
cu întreaga lor rezonanță moral-satirică, se dovedeau 
mereu actuale. Recreate astfel, fabulele lui Esop, cel 
care a impus astfel de creație ca specie de sine stă-
tătoare – în veșminte noi și cu aripi de poezie epică 
– sunt „redate” lumii într-o formă cu care lumea mo-
dernă este deja familiarizată.

„Opțiunea literară” mărturisită este, așadar, nu 
a textului în proză, ci a versificării istorioarelor eso-
pice, după schema deja consacrată (punere în temă, 
scenariul alegoric, morala) și impusă de La Fontaine 
în cele 12 cărți ale sale pe teme esopice, din care 
Tudor Arghezi a alcătuit o neîntrecută vesiune („prin 
arta marelui vraci al potrivirii cuvintelor”, apreciază 
traducătorul de azi). Cu nimic mai prejos de poezia 
lirică (de la Homer și Hesiod, la Platon și Sapho), 
fabula s-a impus mai târziu, într-un secol al poeziei 
gnomice (vezi preceptele celor șapte filosofi), 
prin Esop, care ca și Socrate nu urmărea o anumită 
reputație de scriitor, ci o „implicare” etică în viața 
socială, sub forma anecdotei și divertismentului 
glumeț-vizionar. Dincolo de considerațiile retoricii 
antice, care nu vedea în fabulă decât „o figură de 
stil”, secolele al XVI-lea (Leonaro da Vinci) și mai 
ales al XVII-lea (La Fontaine) au reformulat statutul 
„fabulei” ca specie epică aparte, reflectând în cazuri 
speciale principii etice.

Artă alegorică prin excelență, fabula exprimă, 
în forme concrete, categorii etico-filosofice și relații 
socio-profesionale, centrate pe conflicte structu-
ral-antropologice (bine/rău, moral/ imoral, frumos/ 
urât...). Vulturul și vulpea, lupul și mielul, nevăstui-
ca și cocoșul, leul și animalele, șarpele și rândunica, 
broasca țestoasă și vulturul, vulpea bearcă,vulpea și 
strugurii, țapul și lupul, rândunica și dragonul, puri-
cele și boul, câinele și iepurele, muștele și mierea, 
câinele și iepurele, ursul și vulpea,  ca și negusto-
rul și datornicul, sclava urâtă și Afrodita, albinele și 
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Zeus, omul și zeii în general, cetitorul de stele, țăranul și vulturul, calul și solda-
tul, vânătorul fricos și tăietorul de lemne, văduva și slujnicele, bolnavul și me-
dicul, prisăcarul și albinele, măgarul și omul, păsărarul și porumbeii, bogătașul 
și bocitoarele,  dimpreună cu atâtea și atâtea ipostaze și relaționări alegoric-ex-
primate și punctual scenarizate – toate acestea constituie o imagine complexă a 
unei lumi care, când nu l-a gustat din plin (cel puțin stăpânii al cărui sclav a fost), 
l-au aruncat pe Esop de pe stâncile fedriene, murind așadar pe nedrept la Delfi, 
în timpul celei de-a 54-a olimpiade... 

Un sfârșit cum nu se poate mai „potrivit” pentru «tăunul» moralist/ socra-
tic (citește «cenzor» în grai anecdotic și cu limbă de cobră înveselitoare) al vre-
mii sale, căruia nu i-a scăpat, în sutele sale de texte, niciun aspect din moravurile 
și năravurile semenilor săi, dintre animale și oameni, ca și dintre aceștia și zei... 
Moment în care ne vin în minte versurile dlui Dragoș din „Considerente”, piesa 
ce deschide volumul său de „Fabule” din 2006:

„Un critic fraged încă și cu gândire-ngustă
Că-i fabula – spunea – o specie vetustă
Și că – mă rog, părerea e doar a Dumisale –
Nu-i chip să-nchipui omul cu chip de animale.

Motiv să vin, cu grabă, cuvântul să-i îngrop,
Să-i amintesc de darul bătrânului Esop
Care, ca sclav, n-avea căderea să vorbească
De crunta nedreptate din lumea omenească,
Dar pus-a animale cu glasuri omenești
Să joace scurte drame cu-nțelepciuni firești.
...Așa strămoșul nostru, ilustrul sclav Esop
Dădu prin tâlc ascuns vieții nobil scop.

„DE VORBĂ CU ESOP”
�Urmare din pag. 17

Era – legenda spune – urât. O corcitură...
Dar, neînvinsă, vorba când îi ieșea din gură
Cădea ca o sămânță în glie să rodească
Făcând ca și tăcerea din oameni să vorbească.

Sclav nu doar la stăpân, ci sclav supus ideii,
S-a cutezat să-ntreacă prin gândul ager zeii,
Prin incomode pilde ce i-a fost dat să poarte...
La Delfi, la oracol, l-au dus direct în moarte.”
Din această tradiție a genului, care trece la noi prin Păcală, Nastratin 

Hogea, Asachi, Heliade, Donici, Anton Pann, Alecsandri, Negruzzi, Grigore 
Alexandrescu, I.L.Caragiale și Arghezi, se revendică și tălmăcitorul nostru din 
Cleșneștii Motrului, care ne încredințează cu oarecare mândrie pandură în sânge:

„O temere ce-și are morala ei, o știu,
Pe care o respect spre a rămâne viu.
Așa că-n încheiere, cuvintelor dator,
Rămâne să-l descriu pe-al cărții autor:
Demult supus al vechii povețe, ce durează,
Păzit de verbul zilei, el arcu-l încordează
Și-n vârf săgeții, iute, îi potrivește slova...
E Nicolae Dragoș, de loc de prin Glogova,
Născut în una mie și nouă sute și-ncă,
În vremuri pe când oameni pe oameni îi mănâncă.
Din fabulă-și făcu, pe oltenește, scop
El, sclavul lui Arghezi și-al tracului Esop.”

Florilegiul esopic ce ni-l propune azi poetul Nicola Dragoș, de reale 
disponibilități, umoristice și satirice, constituie o frumoasă victorie a ghiersului 
românesc, capabil astfel a ni-l apropria pe marele elin fabulist, cu bogate resurse 
artistice și într-un spirit preceptiv de actualitate și exhortativă meditație moral-
civică.

Zenovie CÂRLUGEA

Recenta culegere de eseuri, Evaziuni cri-
tice (Tracus Arte, 2015, 162 p.), semnată de Mir-
cea Bârsilă, vine pe un teren cu care deja suntem 
familiarizați în privința autorului, cu observația că 
între poezia de substrucție htoniană (înnobilată, 
apoi, cu observația lucidă a unui reflexiv postmo-
dern) și activitatea de comentator al actualității lite-
rare și de eseist  în registrul onto-poetic  al paradig-
melor culturale (cu propensiuni către mythosophia 
și cultura greco-latină) există o legătură firească. 
Funcționând pe principiul vaselor comunicante, 
teme, idei, obsesii trec dintr-un registru în altul, 
Mircea Bârsilă reflectând o personalitate proteică, 
pentru care dimensiunea lirică rămâne, totuși, fun-
damentală și reprezentativă.

„Evaziuni critice” este, sub aspectul ei com-
pozit, o carte ce-l exprimă încă o dată pe eseistul 
de nostalgii eline (Scutul lui Perseu, Ed. Vlasie, 
Pitești, 1993; Fecioara divină și cerbul, Ed. Calen-
de, Pitești, l994), dar și pe comentatorul de texte din 
poezia română modernă și contemporană, opțiunea 
aceasta dichotomică nefiind una a percepțiilor ma-
niheice, ci rezultatul unor intuiții organiciste și pre-
ocupări mai recente. Să menționăm că, în cronicile 
sale din revista „Argeș”, M. Bârsilă face deopotrivă 
o critică de întâmpinare și interpretare, binevenite 
fiind și unele „revizitări”, pretutindeni simțindu-
se o percepție „de poet”, pliată simpatetic pe 
sensibilitatea autorilor comentați. Este, totodată, o 
așezare așa-zis „universitară” în scrisul autorului de 
acum, atât în ceea ce privește valorile în care crede, 
cât și în privința temelor abordate și subiectelor ce 
fac deliciul eseisticii sale.

Primele trei eseuri din „Evaziuni critice” sunt 
ancorate în mitologia greacă – o mai veche pasiune 
a literatului universitar -, evocând într-o bibliogra-
fie adecvată și strânsă (Mircea Eliade, Anton Dumi-
triu, Gh. Mușu, Ioan Petru Culianu, André Boulan-
ger, Alfred Loisy, Jean Mallinger, Mario Mercier, 
Jean-Pierre Vernant, , Rudolf Steiner ș.a.), aspecte 
ale orfismului și misterelor eleusine ( Orfeu și Euri-

dice, Șamanul Orfeu, Misterele de la Eleusis, Crân-
gul sacru).

Comentariul mitologului poet atinge câteva 
teme esențiale, de regăsit în întreaga cultură univer-
sală până azi, îndeosebi în lucrări teoretice și creații 
artistice, precum: mântuirea orfică și inițiatică (ca 
„religie” practicată de mystul orfic, dar și ca ideatică 
artistică), dualismul, vegetarianismul, ascetismul, 
catabaza șamanică, purificarea, ritualurile de 
inițiere, transmigrația sufletelor, strânsa înrudire 
dintre apollinism, orfism și pitagorism, coborârea 
în Infern, tehnicile ascetice ale extazului, anamne-
sis-ul, privirea lui Orfeu și pierderea Euridicei (cu 
citate din Georgicele virgiliene, Metamorfozele lui 

Ovidiu, dar și din poezia lui Rainer Maria Rilke sau 
Pierre Emmanuel, accentuându-se valoarea de mit 
literar, cu reverberații creștine). 

Foarte interesantă lectura „mitologică” a 
unor poezii barbiene din etapa parnasieană (și nu 
numai), dar și identificarea mitologenului selva os-
cura („crângul sacru”) din literatura greco-latină, 
într-un poem al «bardului de la Mircești”, Grui-
Sânger, în care simțim pe analistul „de catedră”. 

Vocație, de altfel, mai detaliată în eseurile 
despre poezia lui Tudor Arghezi (căruia îi analizea-
ză sentimentul „pribegiei” ca «stare de neliniște» - 
Încălcarea legii) sau Ion Barbu, a cărui concepție 
poetică programatică ar evoca „starea secundă”, ca 
revelație și esențializare (Starea secundă).

Ultimele patru eseuri (Elegiile lui Nichita 
Stănescu, Galateea, Cubul cu un colț sfărâmat, 
Perspectiva poetică) mărturisesc o mai veche iu-
bire literară în baza căreia Mircea Bârsilă glosea-
ză asupra artelor poetice atât de frecvente în poe-
zia nichitastănesciană, de la poetica „elegiilor” la 
fascinul Galateei inspiratoare, iar de aici la meta-
fizica lirică a „imperfecțiunii” ca artă a „necuvân-
tului” și „tăcerii” ca stări germinative ale creației 
(amintim, în acest context, eseurile sale mai vechi 
dedicate poeziei lui Nichita Stănescu: Dimensiunea 
ludică a poeziei lui Nichita Stănescu, Ed. Paralela 
45, Pitești, 2001; Introducere în poetica lui Nichita 
Stănescu, Ed. Paralela 45, Pitești, 2006).

Este vorba, așadar, de o nouă privire poetică, 
fără de care poezia ar rămâne inexistentă, așa după 
cum rezumă în finalul ultimului eseu autorul:

„În absența perspectivei poetice asupra 
realității, cuvintele folosite în discursul liric vor fi 
lipsite de «fluidul misterios» care le înalță la rangul 
de poezie. Un asemenea fluid se poate face simțit, 
în cel mai înalt grad, chiar și în cazul utilizării unui 
limbaj lipsit, precum în poezia «Necuvintelor», de 
podoabe stilistice.”

(Perspectiva poetică).

„Evaziunile critice” ale lui Mircea Bârsilă
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După monografiile „Brâncuși la Craiova” 
(Ed. „Arc”, 2001; 2002) și „Brâncuși. Tatăl nostru” 
(„Autograf”, 2012), criticul de artă craiovean revi-
ne cu lucrarea „Brâncuși. Ultimul dac”, confirmând 
alegația potrivit căreia „de aproape o jumătate de se-
col mă ocup de Brâncuși”...

Nu l-a cunoscut efectiv pe artist, dar a fost 
apropiatul unor cercetători de seamă ai vieții și ope-
rei brâncușiene, de la V.G. Paleolog, Constantin An-
tonovici și Barbu Brezianu, la Petru Comarnescu, 
Ștefan Georgescu-Gorjan și Natalia Dumitrescu. I-a 
cunoscut, de asemenea, pe Sidney Geist și Carola 
Giedion-Welcker, dar și pe nepoții artistului Jeana 
Brâncuși și sculptorul Vasile Blendea, de la care a 
reținut prețioase informații.

În ceea ce privește opera Titanului din Hobița 
Gorjului, Paul Rezeanu mărturisește că „am văzut 
cu ochii mei, cred, aproximativ 90% din operele lui 
Brâncuși, aflate în muzee și colecții particulare din 
întreaga lume, precum și marile retrospective din 
1995 de la Paris și Philadelphia.”

De un ajutor indeniabil i-a fost accesul la Ar-
hiva Brâncuși de la Biblioteca Kandinski de la Paris, 
în rectificarea unor informații intrate în conștiința 
publică.

În „Brâncuși. Ultimul dac. Trei capitole din 
viață”, Paul Rezeanu revine cu completări și date noi 
asupra unor aspecte din biografia artistului.

Primul capitol, Brâncuși la Hobița-Peștișani, 
Târgu-Jiu, Craiova, Slatina, Pitești, București, Bu-
zău (pp. 7-101) constituie o reluare a itinerariului 
biografic parcurs de artist în anii vieții și creației 
sale pe pământ românesc. Structurată astfel, această 
parte reia, desigur, date din lucrările precedente, pre-
cizându-se că, referitoare la aceste itinerante etape 
ale vieții, și-au dat cu părerea „și veniți și chemați 
și nechemați”, debitând „vrute și nevrute”, atât 
„brâncușiologi de ocazie” cât și unii din specialiști” 
(„mulți, exagerat de mulți, impostori, neamuri, falsi-
ficatori, ca «specialiști»”). Revoltat că pe seama lui 
Brâncuși circulă o întreagă cultură „auriculară” (ea 
est: după ureche!), Paul Rezeanu își propune să-l ur-
mărească pe artist foarte îndeaproape, de la naștere 
(19 februarie, stil vechi, 1876) până la moarte (17 
martie 1957).

Discursul critic este unul narativ, pe margi-
nea documentelor existente, autorul urmărindu-și 
personajul (la persoana a III-a) și punctând anumi-

te aspecte ce-i par „nonconforme” și incontrolabile 
(deși puține, acestea i se par autorului importante în 
clarificarea destinului și artei brâncușiene). Astfel, 
deja menționată în lucrarea precedentă, întâlnim pre-
cizarea conform căreia pe strada cu Școala de Mese-
rii se afla, la un număr apropiat, clădirea ce găzduia 
consulatul austriac. „Presupunem, scrie P. Rezeanu, 
că încă înainte de a deveni elev la Școala de Meserii, 
ca băiat de prăvălie, sau mai știm noi când și cum, 
Brâncuși să fi intrat în contact cu vorbitorii de limbă 
germană...” La Craiova trăiau mulți meseriași aus-
trieci și germani, aici existând și o biserică evanghe-
lică. De asemenea, nu trebuie uitat că „mai toți pro-
fesorii săi, dacă nu chiar toți, erau austrieci, în afară 
de director care era român”. În acest sens, ne putem 
explica drumul făcut la Viena, în vara anului 1897 
(„probabil la recomandarea unui profesor al său”), 
unde a lucrat în atelierul de prelucrare a lemnului al 
lui „Herr Roth”, obținând un certificat de capacitate. 
În cele două luni cât a rămas la Viena, Brâncuși a 
dobândit cunoștințe speciale în domeniu sculpturii 
și prelucrării lemnului. A călătorit cu trenul până la 
Turnu-Severin, iar de acolo cu vaporul pe Dunăre 
până la Budapesta și Viena. 

Nemulțumit că „toți biografii au relatat-o sec”, 
nepunându-și întrebări cu privire la această călăto-
rie, autorul încearcă astfel să găsească resortul unor 
oportunități dar și al unei vocații în fermă devenire.

Cât privește cele „câteva piese artizanale” lu-
crate de tânărul Brâncuși la Școala de Meserii din 
Craiova (două rame ovale bogat ornamentate, o ca-
setă din lemn de nuc sculptată cu motive agricole, 
un joc cu numere de loto, un gherghef și un scaun 
colțar), admise azi ca „opere artizanate” executate 
de Brâncuși, „nu există nici o dovadă scrisă în acest 
sens, ci doar o comunicare orală.”

Tot de Craiova se leagă „Bustul lui Gheor-
ghe Chițu” (ministrul fondator al Școlii de Meserii), 
pierdut azi, dar consemnat în presa vremii. Oricum, 
„anii trăiți la Craiova au constituit perioada cea mai 
frumoasă din viața sa”, sculptorul afirmând peste 
ani: „La Craiova m-am născut a doua oară.”

După Craiova, urmeză etapa studențească la 
Școala Națională de Arte Frumoase din Capitală, 

unde se înscrie la 30 septembrie 1898, fără examen, 
fiind susținut pe parcursul întregii școlarizări de epi-
tropia Bisericii Madona Dudu din Craiova și de Con-
siliul Județean Dolj.

Aspectele vieții bucureștene, rezumate și de 
Paul Rezeanu, se cunosc, viața artistului fiind ur-
mărită în strânsă legătură cu realizările sale artistice 
(sculpturile și cele două caiete de schițe). Însă auto-
rul respinge teza vieții materiale precare, de vreme ce 
artistul apare în fotografiile sale „îmbrăcat corect”, 
în mijlocul colegilor săi, „în costum negru, cămașă 
albă, lavalieră, ghete bune din piele fină și gambetă 
pe cap, alteori poartă redingotă sau este îmbrăcat în 
halat alb de lucru (...) Totdeauna poartă barbă tunsă 
scurt, bine îngrijită și mustață. Așa era moda...”

Să precizăm că și acest aspect „marca Paul 
Rezeanu” este deja menționat în precedenta lucra-
re. Operele la care a lucrat ca student, între care 
„Ecorșeul”, în mai multe exemplare, i-au adus bani 
frumoși (și prin renunțarea la drepturile de autor a dr. 
D. Gerota) necesare plecării la Paris în vara lui 1904 
(lucrarea dedicată generalului dr. Carol Davila l-ar fi 
scutit pe tânărul absolvent de Bellearte de serviciul 
militar cu termen redus).

Plecat la Paris în 1904, Brâncuși va reveni în 
țară abia peste 10 ani, în primăvara lui 1914, pentru 
instalarea în Cimitirul Dumbrava din Buzău a „Mo-
numentului funerar Petre Stănescu” („Rugăciunea” 
și „Bustul lui Petre Stănescu” fuseseră expuse la 
„Tinerimea Artistică”). De la Buzău, Brâncuși re-
vine la București trăgând la Grand Hotel du Boule-
vard. Acum îl vizitează pe ministrul Vasile Morțun, 
prezentându-i „Monumentul lui Haret”, care-i va fi 
respins. Dezamăgit („Morțun mi-a refuzat Fântâna 
Arhaică”), Brâncuși va pleca la Craiova, unde își vi-
zitează pe mai vechii săi prieteni și susținători, pe 
care nu-i mai văzuse din 1898. De la Craiova va veni 
la Tg.-Jiu și, cu o trăsură, merge la Hobița să-și reva-
dă mama, frații și rudele. S-a înapoiat la București, 
de unde prin Predeal va pleca „acasă”, la Paris. Abia 
în 1921 va reveni în România, la doi ani după moar-
tea mamei sale, apoi în 1922, împreună cu tânăra ir-
landeză Eileen Lane, prezentând-o ca „logodnică”, 
călătorind împreună la București, Sinaia, Tg.-Jiu, 
Peștișani și Hobița. La invitația episcopului Vartolo-
meu al Râmnicului – Noul Sevein, Brâncuși însoțit 
de Eileen merge la Râmnicu Vâlcea (îl cunoscuse pe 
înaltul ierarh la Paris, unde acesta fusese ierodiacon 
al capelei române). Alte reveniri în țară vor avea loc 
în 1930 (ducându-se la Hobița, hotărăște s-o ia cu 
el la București pe nepoata sa Jeana și s-o înscrie la 
facultatea de chimie, obligându-se s-o susțină pecu-
niar pe toată durata studiilor universitare), apoi în 
ani 1937-1938, pentru ridicarea Ansamblului sculp-
tural închinat eroilor gorjeni căzuți în Primul Război 
Mondial.

PAUL REZEANU:
„Brâncuşi. Ultimul dac”

(Editura „Autograf MJM” Craiova, 2015, 244 p.)

PAUL REZEANU:
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Se cunosc toate aceste aspecte legate de ale-
gerea locului și materialelor necesare (piatră de 
Bampotoc pentru Portal, Masă și Scaune, iar fontă 
pentru Coloană), colaborarea strânsă cu Arethia Tă-
tărescu, președinta Ligii Femeilor Române din Gorj, 
și Ștefan Georgescu-Gorjan, inginerul care a răspuns 
de construcția și ridicarea efectivă a Coloanei: „In-
ginerul Ștefan Georgescu-Gorjan e un supraprofesi-
onist și echipa condusă de el la înălțime”, „execuția 
și montarea Coloanei a fost o operă colectivă, 
concepția însă a lui Brâncuși.” Și aceste date evo-
cate de autor sunt deja cunoscut din varii lucrări, noi 
înșine realizând în monografia dedicată Arethiei Tă-
tărescu un capitol destul de consistent privind isto-
ria Ansamblului sculptural brâncușian de la Tg.-Jiu. 
Precizăm că, în privința Mesei, aceasta este din pia-
tră de Bampotoc, piesa aflată acum în componența 
Ansamblului fiind compusă din cele două tăblii ale 
celor două variante (cea de la prima variantă păstrân-
du-se ca picior, peste care s-a pus tăblia noii mese). 
Acest din urmă aspect, mai puțin cunoscut chiar de 
mulți din cei ce au dedicat lucrări sculptorului, nu 
pare să-l intereseze nici pe autor („ce anume nu i-a 
plăcut e greu de spus, oricum, sunt multe variante și 
care e adevărul nu-l știm”).

Călătoria din 1938 era a opta revenire a lui 
Brâncuși în țară și ultima din viața lui, căci, indig-
nat de amânarea repetată a inaugurării, atistul pleacă 
la Paris (mai întâi la București, unde se tratează de 
răceală și de o toxiinfecție alimentară), nemaireve-
nind niciodată în țară. E momentul să precizăm că, 
în ciuda celor afirmate de brâncușiologi prestigioși 
(vezi Barbu Brezianu, în „Brâncuși în România”, 
1998), noi am clarificat chestiunea „neparticipării” 
artistului la inaugurarea Ansamblului, consultând 
colecția ziarului local „Gorjanul”, «organ de culură 
și informațiuni» condus de renumitul Jean Bărbules-
cu, și documente din „Dațiunea Brâncuși”. E des-
tul să amintim imaginea trucată „Brâncuși asistând 
la inaugurarea Coloanei” de regăsit în lucrarea lui 
B. Brezianu „Brâncuși în România”, ca să ne dăm 
seama că până târziu în brâncușiologia românească 
acest aspect  încă nu era elucidat, confuzia pesistând 
astfel mult timp (vezi documentarul nostru punctual 
din lucrarea „Brâncuși – studii și eseuri”, 2009).

Capitolul al doilea, Femeile din viața lui 
Brâncuși (pp. 102-170) reia acest „subiect delicat” 
asupra căruia artistul a păstrat deplină „discreție”, 
devenit azi subiect de internet, ba și al unei lucrări 
semnate de Doina Frumușelu – „Brâncuși mai puțin 
cunoscut”, 2011).

Împărțite în două mari „categorii” („cele din 
familie” și „prietene-cunoștințe-cliente-muze-tinere-
amante”), Paul Rezeanu evocă cu o decență rezerva-
tă aceste relații, ferindu-se de exagerări, de afirmații 
incontrolabile și de atâtea aspecte de senzație de care 
biografia lui Brâncuși nu a fost scutită.

Desigur, mai întâi este de amintit mama sculp-
torului pe nume Maria Diaconescu (1851-1919), a 
doua soție a lui Nicolae Brâncuși, care l-a înțeles pe 
copil și l-a susținut în anii școlarizării la Craiova. A 
doua femeie din viața artistului este sora sa Eufrosi-
na/ Fârsina (decedată în 1948), mezina din cei șapte 
copii ai familiei Brâncuși, pe care o ajută material ori 
de câte ori vine în țară. Apoi nepoata Ioana (Jeana 
Șișcă, 1910-1997), fiica mai mică a fratelui Grigore, 
care a avut o legătură mai strânsă cu „unchiul Cos-
tache” (dl Paul Rezeanu a cunoscut-o pe „tanti” Jea-
na, care i-a evocat drumul la Paris făcut cu prilejul 
înmormântării lui Constantin Brâncuși pe 17 martie 
1957 și incidentul cu Natalia Dumitrescu, «legata-
ra universală» care i-a interzis să intre în atelierul 
unchiului ei). La „alte rude”, autorul o amintește pe 

Alice Poiană, „fina sa, unica sa fină”, fiica prietenu-
lui parisian Dumitru Poiană, revenit la Hunedoara ca 
mic negustor.

Din a doua categorie sunt amintite figuri fe-
minine deja cunoscute, mai prezente sau mai puțin 
prezente în viața lui Brâncuși, fie ca prietene, admi-

ratoare sau amante (Otilia Cosmuță, Maria Benges-
cu, Irana Renée Fracheon – Muza adormită, Eliza 
Stănescu, Cecilia Cuțescu-Storck, Margit Pogany 
– Dra Pogany, Titina Bărbulescu, Leonie Ricou – 
Portretul doamnei L.R., Agnes Meyer Jr., Florence 
Meyer, Marina Șaliapin, Milița Petrașcu, Irina și Li-
zica Codreanu,Sanda Kessel și Magdalena Cosăcea-
nu...

O mențiune specială pentru „logodnica” Eile-
en Lane, cu care vine însoțit în țară în 1922, Nancy 
Cunrad – Portretul lui Nancy Cunrad, Mary Reynold, 
Marthe Lebhertz – „Tonton” (o pasiune târzie, după 
Doina Lemny), Vera Moore (care dă naștere unicului 
fiu al lui Brâncuși), Maria Tănase, Jeana Georgescu 
(o nepoată a lui V.G.Paleolog), Peggy Guggenheim, 
Carola Giedion-Welcker, Sonia Delannay, Doamne-
le prietene Arethia Tătărescu și Natalia Dumitrescu, 
pentru o discuție chiar și Veturia Goga.

Al treilea capitol, Ultimii ani din viață (1946-
1957), evocă preocuparea lui Brâncuși de a participa 
la unele expoziții internaționale în Europa și Asia, dar 
mai ales îngrijorarea ce pune stăpânire pe artist oda-
tă cu noile măsuri de sistematizare care amenințau 
cu demolarea atelierele din „fundătura dracului” 
(Impasse Ronsin). În toamna lui 1947, Brâncuși 
primește vizita moldoveanului Constantin Antono-
vici, un mare admirator dar și un artist care va lucra 
cu Brâncuși în perioada 1947-1951. Sunt anii în care 
Brâncuși lucrează ultimele sale opere („Cariatidă”, 
lemn, și „Marele cocoș”, ghips), tratându-și vizitato-
rii și invitații cu multă „bunătate” și „omenie”. Tot în 
1947, poposesc în atelierul sclptorului doi tineri  pic-
tori români, Alexandru Istrati și Natalia Dumitrescu, 
cei care vor avea grijă în anii din urmă de artist, lor 
încredințându-le Brâncuși calitatea de „legatari uni-
versali” ai operei sale.

Dar marea îngrijorare a lui Brâncuși este lega-
tă de soarta operelor sale și a atelierului din Impasse 
Ronsin, amenințat cu demolarea de Assistence Pu-
blique. O mare indignare se născuse în sufletul lui 
Brâncuși și în urma evenimentelor petrecute în țară 
după război, când România căzuse pradă comuni-
zării forțate, instalându-se aici un regim politic pro-

letcultist ostil artei adevărate. În două ședințe suc-
cesive ale Secției de Literatură și Artă a Academiei 
deja „reformate”, opera lui Brâncuși fusese acuzată 
de „morbiditate” și „decadență”, contravenind „re-
alismului” indus de doctrina stalinistă. Își dăduseră 
concursul în defăimarea artistului reprezentanți ai 
noii Academii, epurate de valori fără „origine sănă-
toasă”, printre care, culmea, se găseau spirite aservi-
te noii ideologii, precum Mihail Sadoveanu, Camil 
Petrescu, George Călinescu, Al. Graur, Iorgu Iordan, 
Krikor Zambaccian, G. Oprescu, Ion Jalea, A. Toma 
ș.a.

Mai mult chiar, proletcultiștii de la Tg.-Jiu „s-
au gândit să facă rost de fier vechi prin demolarea 
Coloanei fără sfârșit”, neștiind că „este din fontă și 
nu din fier”... Au legat-o cu lanțuri trase însă nu „de 
două tractoare”, ci de unul cu șine condus de mecani-
cul Milotin, după cum avea să ne informeze, într-un 
interviu publicat de noi încă de acum zece ani și mai 
bine, regretatul mason hobițean Tănasie Lolescu.

„Brâncuși a aflat de cele două evenimente de 
la Academie (din 28 februarie și 7 martie 1951) și de 
la Tg.-Jiu” (p. 198), rămânând „siderat” și cuprins de 
un profund sentiment de amărăciune și revoltă.

Cum deja susținusem și noi în „Brâncuși – stu-
dii și eseuri”, Brâncuși devine un „revoltat politic” 
împotriva „vânduților de la București”. La 1 august 
1951 își depune cererea pentru obținerea cetățeniei 
franceze „și de aici încolo, cu Dumnezeu înainte”... 
Atelierul-muzeu cu toate operele sale, amenințat de 
adresele prin care Assistence Publique (proprietara 
locului) îl soma pe Brâncuși, devine propria sa îngri-
jorare majoră. Încep tratativele cu Muzeul Național 
de Artă Modernă din Paris pentru donarea Atelie-
rului. La începutul lui 1955, artistul suferă un grav 
accident (fractură de picior), rămânând în spital 112 
zile, până pe 3 mai, după zeci de intervenții, exa-
minări radiologice și analize de laborator. În toamnă 
primește propunerea avocatului Barnet Hodes din 
Chicago de ridicare, pe malul lacului Michigan, a 
unei uriașe Coloane fără sfârșit, cu variante de la 200 
la 500 de metri. Dându-și verbal consimțământul, 
Brâncuși promite a se implica în uriașul proiect, dar 
starea sănătății îl ține pe loc.

Noi vizite ale unor oficiali români (scriitorul 
Eugen Jebeleanu cu soția, ministrul plenipotențiar 
al Legației României la Paris, Mircea Bălănescu) îl 
asaltează, dar artistul nu mai răspunde nici priete-
nilor mai vechi pe care-i suspectează de a fi făcut 
„pactul cu diavolul”.

La 12 aprilie 1956, Brâncuși lasă prin testa-
ment Statului Francez, respectiv Muzeului Național 
de Artă Modernă, atelierul său cu întregul conținut 
(opere, mobile, unelte - „Voința mea ultimă și Tes-
tamentul meu ultim”, -  împuternicind pe soții Istrati 
cu titlul de „legatari universali” și moștenitori ai ba-
nilor lichizi care nu erau puțini.

La 17 martie 1957 Brâncuși moare în atelierul 
său, încheindu-se astfel un destin artistic de excepție 
și o legendă de „mare român”: „Fusese «ultimul 
dac»”, conchide autorul, reluând o sintagmă din 
Milița Petrașcu, care văzuse în Brâncuși „ultimul 
dac ajuns până la noi”. De unde și specificația sin-
tagmatică din titlul lucrării dlui Paul Rezeanu.

„Constantin Brâncuși – conchide tranșant cri-
ticul– n-a făcut parte din nici o grupare, n-a aderat 
la nici un curent artistic (...) A fost sculptorul care 
a marcat o epocă, a fost un deschizător de drumuri 
și indiscutabil o personalitate care și-a pus puternic 
amprenta pe întreg secolul al XX-lea.”

Dan Radu ABRUDAN 

„Brâncuşi. Ultimul dac”
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Înainte de toate, decana Facultății de Arte 
Frumoase din cadrul Universității Compluten-
se Madrid, Elena Blanch, este artistă (în principal 
sculptoriță), şi acest lucru este perceput în maniera 
sa de înţelegere a predării artistice, ca un compendiu 
de creativitate (capacitate imaginativă) şi stăpânire a 
procedurilor tehnice consacrate.

Într-o astfel de conceptie a artei este înfrățită 
cu Constantin Brâncuși. Este suficient să obser-
văm felul în care au modelat piatra sau lemnul, atât 
Brâncuși cât și Elena Blanch, şi putem vedea anumite 
asemănări nu numai în modul de a concepe lucrările, 
ci și în modul de percepere sau a intui realitatea care 
constituie obiectul recreării plastice.  Lucrări Elenei 
Blanch González sunt înfrățite cu natura, din care 
sunt inspirate de multe ori; lejeritatea și esențialismul 

care le caracterizează sunt sigiliul ușor de recunoscut al autoarei.
La fel ca Brâncuși, Blanch conduce piesele pe care le lucrează spre forme 

mai pure; sculptorița noastră împarte cu universalul artist român modul metafizic 
de a exprima ceea ce este obiectiv, ca și cum ar vrea să ajungă la inima misterioasă a 
lucrurilor şi să extragă ființa care există în interiorul materiei.

La ambii artiști se percepe o relație fraternală cu materia.
Calea spre abstracția observabilă în sculpturile Elenei Blanch continuă para-

metri brancușieni. Pare preocupată fundamental de constatarea faptelor, nesemnifi-
cative până atunci, care fac parte din viaţă. După cum recunoaște artista, înca din co-

pilărie, era „fascinată de formele rădăcinilor, 
ramurilor, frunzelor şi seminţelor”. Tocmai 
formele acelor elemente naturale continuă 
să îi inspire numeroase formule, pentru a-și 
realiza operele, cu „jocul de linii şi răsuciri”.

Blanch admiră modul în care natura 
sculptează anumite forme, pe care ea, le am-
pliază și le ridică la rangul de sculpturi. „Su-
netul cadențat al lacrimilor/seminţelor care 
cad, emulează cu frecvențele și ritmurile lor 
o compoziţie de note, executată de picătu-
rile de ploaie”, spune artista, referindu-se 
la semințele care cad la fel ca picăturile de 
ploaie. 

Cuvintele de mai sus sunt caracteristice sugestivei poezii artistice ale Ele-
nei Blanch. 

Ca și Brancusi, Elena Blanch combină munca fizică, în ceea ce privește mate-
ria, cu componentul intelectual care explorează universul cu scopul de  a simplifica 
anumite esenţe, care în cele din urmă ajung să fie fructul acestei neobișnuite maniere 
de observare a cotidianului. La fel ca artistul român, Blanch flirteaza cu atemporali-
tatea, împerecheată cu esențele care sunt contemplate.

Tehnicile şi materialele sunt contemplate cu admirație de Elena Blanch, care, 
străină de modele artistice, aduce breslei un component „sacru”, care amintește de 
Brancusi, şi o manieră purificată de a concepe îndeletnicirile artistice, pe care o ex-
tinde la funcția ce o exercită în cadrul Facultății de Arte Frumoase.

Spiritul lui Brâncuși se regăsește în arta Elenei Blanch Gonzalez
Diego Vadillo López

Doamna Maruca Pivniceru îşi continuă seria 
de interviuri luate unor personalităţi importante din 
societatea românească în volumul al II-lea al cărţii 
Doamne, ce doamne! (Editura Semne, 2015), parte-
nerele de dialog fiind în exclusivitate femei. De ce 
numai femei? Feministă convinsă, autoarea doreşte 
să promoveze femeile de valoare care, de cele mai 
multe ori, din modestie, nu au acea vizibilitatea pu-
blică care să le facă mai cunoscute şi apreciate con-
form cu meritele lor. Şi  totuşi, modestia este calita-
tea pe care dna Maruca Pivniceru o preţuieşte în cel 
mai înalt grad, ,,fiind întâlnită de obicei la persoanele 
excepţionale“...La această calitate, dânsa mai adau-
gă: bunătatea, altruismul, aplecarea asupra nevoilor 
celor năpăstuiţi de soartă, respectul faţă de seniori, 
dragostea de ţară şi cinstirea înaintaşilor, calităţi 
omeneşti esenţiale, după cum aflăm din interviul ce 
prefaţează noua carte, luat de data aceasta chiar au-
toarei de către Adriana Istrate, astfel încât dna Maru-
ca Pivniceru se află şi de o parte şi de alta a baricadei 
achitându-se cu graţie de o datorie pe care singură 
şi-a asumat-o.  Buchetul de doamne cu care vine în 
întâmpinarea publicului cititor sunt femei de succes, 
puternice şi tenace, cu diplome şi premii, cu o carieră 
recunoscută pe plan naţional şi internaţional, trecând 
peste piedici şi greutăţi, chiar peste prejudecăţi, ac-
tivând în diverse domenii: literatură, muzică, ştiinţă, 
coregrafie, sport, management etc. Ele vorbesc des-
pre realizări profesionale dar şi despre viaţa perso-
nală, cu frământări şi griji, despre efortul de a fi la 
înălţime în societate dar şi în familie, cu zâmbetul 
pe buze, căci lacrimile lor sunt ca roua, uscându-se 
sub prima rază de bucurie. Ele merită mediatizarea 
nu pentru a fi lăudate, ci pentru a constitui exemple 
pozitive de urmat în societatea noastră de azi ce duce 
lipsă de valori autentice mai mult ca oricând, pentru 
a fi creditate, sprijinite în ideile, în proiectele lor in-
genioase şi curajoase. Şi pentru ca nimeni să nu se 
supere, iată-le pe aceste doamne în ordine alfabetică: 
Stana Buzatu, Lactanţia Iordan-Constantinescu, Vic-
toria Dragu Dimitriu, Stela Enache, Adriana Istrate, 
Cristina Lascu, Alice Mavrodin, Victoria Milescu, 
Carmen Coţovanu Pesantez, Cun Cun Popescu, Lu-
miniţa Săndulache, Irina Sârbu, Magda Stavinschi, 
Ortansa Sturza, Gabriela Szabo, Diana Maria Şin-
cai, Nicola Tibacu, Mihaela Varga, Oana Rădulescu 
Velcovici, Alexandra Velniciuc. 

Dar după ce recunoaştem o doamnă? Aflăm 
tot de la autoarea cărţii, cea care schiţează una dintre 
cele mai frumoase definiţii a statutului de doamnă: 

,,recunosc o doamnă după lumina specială care o în-
conjoară, o lumină care impune respect şi admira-
ţie; o recunosc după ţinută dar şi după zâmbetul care 
îmbină blândeţea cu fermitatea. O doamnă este ele-
gantă fără a avea – neapărat – haine scumpe, este so-
bră, modestă şi te face să îţi doreşti să interacţionezi  
cu lumea ei, dar nu oricum şi nu oricând; o doamnă 
este accesibilă şi inaccesibilă în acelaşi timp şi nu 
îi este teamă să-şi poarte feminitatea ca pe un dar 
de la Dumnezeu.“ Cu ochi format, cu ,,ştiinţa vieţii 
de salon“, familiarizată cu o lume elitistă, Maruca 
Pivniceru, având ca sorginte boieri neaoşi, a inter-
acţionat cu aceste femei la simpozioane, recepţii la 
ambasade, concerte, rezonând cu bunul gust şi bunul 
simţ, cu eleganţa vestimentară şi conversaţională a 
acestora. S-a gândit că ar fi bine şi util să se bucu-
re mai multă lume de inteligenţa, de lumina rever-
berată  cu generozitate de aceste femei. Meritul cel 
mai mare al autoarei constă chiar în această iniţiativă 
pusă în operă cu perseverenţă şi dăruire, în spatele 
căreia s-au aflat nevăzute zile şi nopţi de documen-
tare asupra domeniilor intervievatelor, nemaivorbind 
de maniabilitatea diplomatică prin care a reuşit să 
le smulgă acestor femei ocupate şi solicitate timp şi 
disponibilitate pentru confesiuni. Dialogurile curg 
firesc, empatic, vioi; uneori întrebările sunt pretexte 
ce declanşează surprize, fără însă a se miza pe indis-
creţii, ori curiozităţi sterile. 

Cartea se constituie într-un adevărat moza-
ic de  destine. Fiecare cu personalitatea sa, cu pre-
ocupările, cu realizările, cu visurile, cu luptele, cu 
pasiunile sale. Când pasiunea coincide cu domeniul 
de afirmare se obţine succesul maxim.  Acest moza-
ic uman frapează prin diversitate, prin informaţiile 
oferite, nu neapărat spectaculoase, configurând un 
profil uman exemplar ca traseu de viaţă şi experien-
ţă. Conf. univ.dr. Stanca Buzatu luptă pentru ,,con-
diţia femeii, a familiei şi a copilului“. Stela Enache, 
profesoară de muzică şi solist vocal, ţine să înlăture 
o confuzie: ,,Eu nu am plecat niciodată definitiv din 
ţară.“  Cristina Lascu, ,,o voce a Televiziunii Româ-
ne“, a intrat la TVR reuşind prima din 400 de can-
didaţi. Alice Mavrodin, muzicolog, are în familia 
sa două premii ale Academiei. Carmen Coţovanu 
Pesantez, specialistă în cultura şi civilizaţia indiană, 
căsătorită cu Wladimir Pesantez, artist, promotor al 
muzicii latino-americane, vine cu o replică la o cele-
bră aserţiune: ,,În spatele reuşitei unei femei sensi-
bile stă un bărbat înţelegător“. Cun Cun (Ţunţun) 
Popescu, cântăreaţă de operă, născută în China, s-a 

stabilit în România, căsăto-
rindu-se cu Dănuţ Popescu 
şi s-a botezat ortodoxă. 
Irina Sârbu, care a avut-o 
ca profesoară pe Anca Par-
ghel, cântă jazz,  şi mărtu-
riseşte că în fiecare zi, la 
fiecare concert, învaţă ceva 
nou. Magda Stavinschi, 
care a stat ,,o viaţă cu ochii 
pe cer“,  directoarea Insti-
tutului Astronomic al Aca-
demiei Române, declară că 
cea mai importantă recunoaştere a sa a venit din par-
tea guvernului francez care i-a acordat ,,Officier de 
l’Ordre National du Merite“şi că numărul femeilor-
astronom din România ocupa în 2003 locul I pe glob. 
Ortansa Sturza a fost dintotdeauna atrasă de scris, 
de ,,universul fascinant al publicaţiilor“ şi cea mai 
importantă revistă, între numeroasele pe care le-a în-
fiinţat este ,,Plai străbun“, unde este redactor-şef, din 
anul înfiinţării, 2005, fiind un magazin pentru româ-
nii din întreaga lume făcându-i cunoscuţi pe oamenii 
de cultură români. Celebra sportivă de performanţă 
Gabriela Szabo, cucerind în 1999 titlul de Cel mai 
Bun Sportiv din Lume, îi sfătuieşte pe tineri să-şi fi-
xeze obiective şi să nu se abată de la ele, indiferent 
de context. Nicoleta Tibacu, jurist în Ministerul de 
Interne, a primit în anul 2000 gradul de general, fiind 
cea care a realizat Baza naţională de date ale per-
soanelor în cadrul Sistemului naţional Informatic de 
Evidenţă a Populaţiei, devenit funcţional în 1994. 

Doamne, ce doamne!, volumul al II-lea, se în-
chide cu un articol scris de dna Maruca Pivniceru în 
amintirea Elvirei Ivaşcu, ,,o doamnă specială“, pen-
tru care Radioul  a reprezentat ,,o boală fără leac“. 
Acum, această voce vorbeşte îngerilor, iar trupul 
odihneşte în cimitirul din Baloteşti, lângă soţul ei, 
eminentul chirurg Stelian Ivaşcu, cel care a realizat 
în 1969 prima operaţie de auto-transplant pulmonar 
din ţară. Elvira este petala desprinsă din floarea co-
pertei, alcătuită din prenumele femeilor adunate în 
această carte, femei cu vieţi diferite, dar toate având 
în comun eternul mister feminin. Ca aceste doamne, 
mai sunt încă multe altele în ţară şi în lume, lucrând, 
mai mult sau mai puţin vizibil, cu trudă, cu iubire, 
cu dăruire sacrificială ca lumea să fie în continuare 
frumoasă, luminoasă şi nemuritoare.  

Victoria MILESCU

UN MOZAIC DE DESTINE
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M-am dus să plătesc nişte facturi şi 
la trecerea de pietoni, după ce pă-
şisem deja pe zebră, m-am oprit ca 

să-i dau timp unei dubiţe să încetinească, ştiind că  
nu toţi respectă regulile de circulaţie şi că în urmă 
cu câteva luni,chiar în oraşul nostru un automobil a 
spulberat, pe trecerea de pietoni, o fetiţă împreună 
cu bunica ei. Dubiţa a oprit, dar din spate s-a lovit 
de mine cineva, care mi-a tras şi un şpiţ în călcâi. 
Inainte să întorc capul, aud o voce de bărbat  care-mi 
spune cu voioşie şi cam de sus : „Ce faci, mamă? 
Incurci circulaţia?”

Mă simt luată de umeri cu familiarite, dar 
n-am timp să protestez pentru că acela continuă, 
adresându-mi-se la singular: „Ai atâţia ani şi n-ai în-
văţat să traversezi, mamă?” E tânăr încă,la patruzeci 
de ani poate, frumuşel, curăţel,îmbrăcat în jeanşi ca 
şi mine, nici măcar nu pare supărat ci mă învaţă cu 
dezinvoltură să trăiesc , fără urmă de respect pen-
tru că sunt femeie şi, după cum zice, aş putea săi fiu 
mamă.

Imi displace profund să mă cert pe stradă 
dar acestuia i-aş zice câteva.Tot ce găsesc  însă să 
spun este:”Nu sunt mama dumitale şi nu-mi placi ca 
fiu!”.”Cum zici tu,mamă! Cum zici tu!” răspunde cu 
veselă nepăsare şi intră pe uşa CEZ Oltenia,compania 
de electricitate care-mi uşurează lunar buzunarele.
Cred că lucrează acolo, e bine plătit[ştiu că sunt bine 
plătiţi chiar dacă nu ştiu pentru ce] şi e posibil ca asta 
să-i dea superioritatea pe care o afişează.

Mă simt ofensată, pentru că pe mine nu m-a 
tutuit un necunoscut nici la douăzeci de ani,dar cel 
mai ciudat este că mă simt şi  lipsită de importanţă!

Mă privesc într-o vitrină întrebându-mă ce-a 
văzut mitocanul acela ca să mă trateze cu atâta lipsă 
de consideraţie şi cum  vitrina imi întoarce imaginea  
unei fiinţe care ar trebui, dacă nu ocrotită,măcar res-
pectată, îmi revin şi mă gândesc că nu merită să mă 
supăr  numai pentru că omul e prost crescut.

Greşeala mea este aceea că socotesc politeţea 
ceva normal şi nu sunt obişnuită cu lipsa ei.

Imi amintesc cu nostalgie de plimbările prin 
Geneva, pe străzile forfotind de oameni care nu s-au 
lovit de mine niciodată şi care se grăbeau să-mi des-
chidă uşa liftului cu un surâs binevoitor.

Ce s-a-ntâmplat cu noi de-am ajuns la 
asemenea lipsă de maniere în comportamentul 
social?

Unde au crescut tinerii aceştia care nu mai ştiu 
cum să se poarte? Cum să te tragi de şireturi cu ci-
neva de care te despart zeci de ani şi despre care nu 
ştii nimic?

A reuşit să-mi strice mica plimbare dintre două 
reprize de ploaie...şi cel puţin pentru o vreme, o să 
mă tem că incidentul s-ar putea repeta; pentru că m-a 
rănit! Eu nu mi-am permis să-i spun „tu” nici după ce 
el a făcut-o repetat.Trebuie să nu mă mai gândesc la 

asta...nu merită şi nu pot să îndrept lucrurile...
Am avut noroc că nu mi-a spus „mamaie” şi 

nu m-a întrebat de ce nu stau acasă...
Mă voi întoarce la Analele lui Tacit prin care 

rătăcesc de câteva zile datorită unui film despre 
Nero. Am vrut să verific dacă e adevărat că în adoles-
cenţă era bun şi iubit de popor dar l-a stricat puterea.
Aşa se pare. După Augustus a urmat o perioadă de 
tiranie, de abuzuri şi corupţie,inimaginabile. Fără să 
aibă măcar  scuza că ajunseseră la decadenţă, pentru 
că vor mai trece câteva sute de ani până ce imperiul 
îşi va pierde măreţia şi va mai agoniza, divizat, multe 
secole înainte ca lumea romană  să cadă în uitare.

Plouă torenţial de câteva zile,dorm rău astfel 
că mă întorc spre lumea ideilor ca să mă consoleze.

Iarna trecută am citit o carte de psihologie 
socială al americanului Victor A Frankl, intitulată 
„Man’s search for meaning” [ In căutarea sensului 
vieţii,sau cam aşa ceva].

Autorul a supravieţuit lagărului de la Auscwitz 
şi nu s-a lăsat învins. Socoteşte că ne putem simţi 
împliniţi prin ceea ce facem [ profesie,operă] sau 
prin iubire. Depinde de noi să dăm un sens vieţii ce 
ne-a fost dată.

Vorbeşte de „optimismul tragic” al existenţei, 
spunând:”Să fii mândru de suferinţa care mai degra-
bă te înnobilează decât te degradează.”

Mărturisesc că mi se pare admirabil acest lucru 
şi într-o oarecare măsură  chiar înţeleg ce înseamnă 
orgoliul de a fi rezistat unor încercări dramatice.

„De la Auschwitz încoace ştim de ce este omul 
în stare şi după Hiroshima am înţeles şi care e pre-
ţul”. Problema care se pune este : Suntem  noi, este 
umanitatea capabilă să folosească această informaţie 
corect? Nu sunt deloc sigură privind conflictele vi-
olente şi atât de absurde din diferite zone ale lumii.

Cred ca are dreptate când scrie:” Să trăieşti 
înseamnă să suferi,  dar pentru a supravieţui e nevoie 
să găseşti un sens în suferinţa însăşi, în viaţă până la 
urmă şi chiar în moarte! [...] Fiecare descoperă aşa 
ceva pe cont propriu. Dacă reuşeşte, se va înălţa, în 
ciuda tuturor vicisitudinilor. Citându-l pe Nietzsche: 
Cel care are un „pentru ce” să trăiască, poate să 
suporte aproape orice”cum”...si mai departe, la 
pag.18, vorbind despre „optimismul tragic”:”...cum 
e posibil să spui „da” vieţii în ciuda tuturor aspectelot 
tragice ale existenţei?”

Nu poţi fără o fărâmă de optimism. „Un opti-
mism pentru viitor ar putea izvorî din trecutul nostru 
tragic” conchide autorul.

Freud socotea sexualitatea baza tuturor ne-
vrozelor noastre în timp ce Frankl crede că provin 
din incapacitatea noastră de a găsi un sens vieţii [ o 
profesie care-ţi place,o mare iubire sau o credinţă]: 
„Pentru ce i-aş putea invidia pe cei tineri? Pentru po-
sibilităţile pe care le au în faţă? In loc de posibilităţi 
, eu am realităţile  trăite, nu numai ale lucrurilor fă-
cute şi ale iubirilor dar şi ale suferinţelor îndurate cu 
curaj. Mai ales suferinţele mă fac să mă simt mândru 
deşi nu sunt lucruri care ar stârni invidie”.

Iată nişte gânduri care mă mângâie de lipsa de 
respect a individului de pe trecerea de pietoni.

„Orice cal de curse, ajunge gloabă!” mi-a spus 
Florin râzând cu mulţi ani în urmă. Era o vorbă auzită 
de la mecanicii care-i reparau maşina şi care  i s-a 
părut foarte adevărată şi amuzantă. De ce amuzantă? 
Pentru că nu se simţea încă diminuat în vreun fel de 
timpul care ne transformă pe toţi în învinşi. Ne îndu-
ioşează sau întristează schimbările dramatice de pe 
chipurile şi trupurile bătrânilor, dar nu realizăm că 

asta  ni se va întâmpla şi nouă, nici măcar atunci când 
nu mai suntem foarte tineri. Inţelegem doar  când 
ajungem acolo...Poate că e mai bine aşa...N-are ni-
ciun rost să anticipăm.

*
Răsfoiesc un caiet în care am scris în 2005 şi 

dau peste o însemnare de care mă ruşinez puţin:
Nu contenesc să mă mir, spuneam  cu o umbră 

de ironie, de încrâncenarea cu care toată lumea scrie 
cărţi! Mă rog,nu toată! O anumită parte a lumii, 
ca să-l parafrazez pe un fost preşedinte al ţării. 
Au sau n-au ceva interesant de spus, nu contează.
Important e să apară tipărită o cărţulie, să-ţi apară 
numele pe copertă şi să se afle, într-un cerc cât de 
mic, despre ea. Pentru asta se organizează o lansare 
la care vorbesc câţiva indivizi prea puţin interesaţi de 
conţinut, dăruieşti  cinci-şase volume cu autograful 
tău pe prima pagină şi ai devenit autor. După trei 
cărţi şi nişte recomandări, ai putea să ajungi chiar 
în Uniunea Scriitorilor, fără să te citească cineva, 
Aşa se face că mai mult de jumătate de cei trecuţi în 
calendarul scriitorilor  îmi sunt complet necunoscuţi. 
Nu ştiu ce-au câştigat  din asta, pentru că eu aş publica 
în volum, doar dacă aş avea garanţia că voi fi citită[ 
Nu pot să cred că am  putut să fiu atât de încrezută! 
Şi cine te asigură că vei fi citit?]; o carte are sens doar 
dacă a atins măcar sufletul câtorva oameni[ asta cred 
şi acum].

Ironia sorţii face ca, împinsă zdravăn de nişte 
prieteni, să debutez editorial după câteva luni! Ba 
chiar să recidivez, deşi nu mai sunt atât de sigură că 
a meritat.

Iată ce scriam în ianuarie 2006: „Incredibil dar 
adevărat! Am găsit sponsor şi voi publica Jurnalul 
unei femei!  Pentru mine e un mic miracol! Cum s-a 
pus totul în mişcare,de unde am luat curajul să cer şi 
cum se face că omul cu banii a fost  foarte binevoitor 
şi absolut fermecător, încât mi-a pierit orice urmă de 
jenă legată de poziţia de solicitant, n-aş putea să-mi 
explic. Incă nu sunt în stare să mă bucur, pentru că eu 
n-am primit nimic fără trudă. Nu mă întreb nici cum 
va fi primită cartea mea , dacă va fi citită de cineva 
sau dacă va plăcea. E ca şi când lucrurile nu mai stau 
în puterea mea şi orice este posibil.”

*
Tot ianuarie 2006: A nins, copacii au ramurile 

încărcate cu zăpada care amortizează parcă şi zgo-
motele, o lume albă şi curată luminată de un soare 
strălucitor şi pentru un timp, toate par bune şi fru-
moase. Cuibărită pe fotoliu, citesc şi sorb din când în 
când, câte o gură de cafea. Simt însă, la un moment 
dat, că o umbră s-a lăsat peste lumea mea de vis, în-
tunecând-o abia perceptibil. Un nor a trecut prin faţa 
soarelui, amintindu-mi încă o dată cât de fragilă e 
frumuseţea, pacea şi tot ceea ce suntem sau ne încon-
joară. Nu mă mai mir că indienii credeau că realitatea 
pe care o percepem este doar o iluzie, Marea Iluzie, 
Vălul Maiei, deşi nu prea văd cum ne-ar putea ajuta 
această convingere să suportăm realităţile existenţei.
Am înţeles demult că trăirile fiecăruia sunt relative şi 
depind de percepţiile personale; relative dar  cât se 
poate de adevărate pentru cel în cauză. Nici nu mai 
contează dacă te bucuri sau suferi  datorită realităţii 
sau imaginaţiei şi fiecare dintre noi este un univers 
adesea diferit de al celorlalţi...

M-am împotmolit în speculaţii filosofice şi 
singurul adevăr la care am ajuns este şi el la fel de re-
lativ şi personal, ca şi realitatea pe care o percepem.

Elena BRĂDIȘTEANU

K A Ì R O SJurnal
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Recent a apărut, la Editura Mirton, cartea   
Din literatura timişoreană, în Colecţia Epica, 
autor Olimpia Berca. Cuprinzător vieţii şi operei 
scriitoarei Olimpia Berca, acest postum biogra-
fic este un omagiu al scriitorului Eugen Dorcescu 
pentru soţia sa, la marea despărţire de femeia că-
reia i-a dedicat o viaţă de iubire. 

Dincolo de moarte, povestea lor de dragos-
te, un „love story” contemporan, cunoscut lumii 
literare, iată, trece în fiinţa unor cărţi memorabi-
le, Nirvana, Editura Mirton, 2014, o pledoarie a 
iubirii acum frânte de dor şi absenţă, şi această a 
doua carte, dedicată fiinţei dragi. Volumul,  o mo-
nografie, de fapt, prin cuprinsul său, însumează: 
„Cronici literare, eseuri”, un capitol „Pro memo-
ria”, din care un interviu excepţional, realizat de 
Aurora Dumitrescu în 2005 cu autoarea, un capitol 
cu date biografice şi fotografiile familiei, de-a lun-
gul vremii. 

OLIMPIA BERCA a fost un filolog de 
profesie, eseist, critic şi istoric literar, stilisti-
cian, traducător, membră a Uniunii Scriitorilor 
din România,  soţia poetului Eugen Dorcescu. S-a 
născut la 5 iunie 1933, în Poieni, judeţul Cluj, ca 
fiică a lui Gheorghe Şerban (funcţionar) şi a Elisa-
betei Şerban (n. Buciuman). A urmat cursurile 
Şcolii primare „Spiru Haret” din Timişoara (1940 
– 1944 ), ale Liceului „Carmen Sylva” din acelaşi 
oraş (1944 – 1952) şi ale  Facultăţii de Filologie 
a Universităţii din Timişoara – secţia română-ger-
mană (1958 –1963). Doctor în filologie, cu teza 
Teoria versului românesc. Privire istorică (1976). 
Cercetător, cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific 
principal la Institutul de Cercetări Socio-Umane 
« Titu Maiorescu » din Timişoara  (1963 – 1996). 

În cartea care ar fi trebuit să-i fie azi aniver-
sară  se însumează  recenzii scrise de autoare pen-
tru scriitori lecturaţi, dintre care, citând incipitul 
articolelor  publicate în acest volum:

- “Mihai Murariu -  Mare nostrum, post-
faţă de Paul Eugen Banciu, Editura Hestia, Timi-
şoara, 2012.”

- “Andrés Sánchez Robayna (Las Palmas,  
Insulele Canare, 1952), profesor de literatură spa-
niolă la Universiatea din La Laguna, Tenerife, tra-
ducător  şi traductolog, unul dintre cei mai impor-

tanţi critici literari ai Spaniei, deopotrivă    distins 
creator de poezie, oferă, acum, cititorului român, 
prin efortul de transpunere al poetului  Eugen 
Dorcescu, o foarte frumoasă culegere de versuri: 
Umbra şi aparenţa (La sombra  y  la apariencia, 
Tusquets Editores, Barcelona, 2010), volum bi-
lingv, Editura Mirton, Timişoara, 2012 (traducere 
şi prezentare: Eugen Dorcescu.”

- “Directorul editurii bucureştene Palim-
psest, poetul şi criticul de teatru Ion Cocora pu-
blică, în 2011, un nou şi consistent volum de ver-
suri, Într-o elegie cu obloanele trase, însoţit de un 
inventar cronologic cu opinii critice şi  de un altul, 
al lucrărilor publicate, iar, pe coperta a IV-a, de un 
amplu comentariu, semnat de Marin Mincu.”

- “Constantin Stancu a oferit spre lectură 
cititorilor săi o nouă carte  de stihuri – Greutatea 
gândului nerostit, Editura Realitatea Românească, 
Vulcan, 2012 – , cuprinzând 45 de poezii, distri-
buite în trei secţiuni: Intrarea în psalm, Poemul 
şi Călătoria.   Se reţine, de îndată, legătura foarte 
limpede  dintre titlu şi enunţ, ceea ce arată o acti-
vă  conştiinţă artistică,  aplecarea  spre asumarea 
reflexivă, spre analiza actului poetic. “

- “Autor al mai multor cărţi de proză – 
Omul dublu,1979; Povestiri, 1997;  Într-o singură 
dimineaţă, 1999; Soldatule, mergi îndărăt, 2004,  
Marian Drumur tipăreşte, la sfârşitul anului 
2012,  un roman cu un titlu incitant prin plurise-
mantismul său: Dascălii, dascălii, Timişoara, Edi-
tura Eubeea.”

- despre Alexandru Ruja: “prezenţă foarte 
activă în spaţiul publicaţiilor de cultură şi al edi-
turilor, Alexandru Ruja şi-a început cariera în re-
vista “Orizont”, cu articole vizând, mai cu seamă, 
lucrări beletristice apărute la Timişoara. Curând, 
el îşi extinde atenţia asupra întregului areal lit-
erar contemporan, astfel că debutul său editorial 
îşi justifică pe deplin titlul: Valori lirice actuale, 
1979. Continuă, în aceeaşi manieră, afirmând şi 
decantând idei precum legătura dintre centru şi 
periferie, raportul între tradiţie şi modernitate, 
între ansamblu şi componente: Parte din întreg, 
I, 1994, II, 1999; Aron Cotruş – Viaţa şi Opera, 
1996; Ipostaze critice, 2001; Literatura română. 
Poezia, I, 2002; Literatura prin vremi, 2004; Prin-
tre cărţi, 2006; Printre cărţi – Prin ani, 2009 şi, 
în fine, voluminosul Dicţionar  al scriitorilor din 
Banat, 2005, al cărui coordonator  general a fost.”

- „Maria Pongrácz (Maria Pongrácz 
Popescu) este o  bine-cunoscută prozatoare (au-
toare a mai multor volume, dintre care o parte tra-
duse în limba română) şi, deopotrivă, un publicist 
activ şi   talentat, interesat de viaţa curentă a ur-
bei sale (Timişoara), dar  şi de  activitatea unor  
personalităţi culturale (studii, ediţii).”  

- „Eugen Bunaru a debutat, în 1981, cu 
volumul de poezie Alegerea surâsului  (Ed. Li-
tera).”

Interviul publicat, pe care l-am numit 
“excepţional realizat”, ne-o apropie pe distinsa 
doamnă Olimpia Berca, întrebările şi răspunsurile 
readucând poveşti pline de farmec ale copilăriei 
scriitoarei, dar şi cadre filmice ale secolului trecut 
din Timişoara. O poveste de viaţă, pe câteva pag-
ini de dialog firesc, nimic fals, nimic contrafăcut, 

în bine-cunoscutul stil al Olimpiei Berca, discret, 
modest, dar de înaltă clasă spirituală şi nobleţe 
sufletească.

O biografie romanţată acest interviu, de lec-
turat şi ca istorie trăită, dar şi ca model de viaţă 
frumoasă. De pildă, despre liceu, nostalgia devine 
admiraţie (Liceului „Carmen Sylva” din Timişoa-
ra, 1944 – 1952):

“În şcoală erau uniforme?

- Da, erau uniforme în şcoală, şi număr. Mai 
am, 553 a fost numărul meu. Aveam număr, nu 
erau agreate fetele care, mă rog, prea plimbăreţe 
sau...Pe umăr îl purtam, şi pe palton, pînă în 52.

Uniforma cum era?

- Stai că ţi-o arăt. Poza de bacalaureat am 
făcut-o aicea pe... era o doamnă, un fotograf, pe 
Victor Babeş, acolo ne-am dus toate. Cu tabloul 
a fost o întreagă poveste, pentru că, nu ştiu de ce, 
atunci, în anul ăla, li s-a părut că-i un obicei bur-
ghez şi ne-au interzis să facem tablou. Pe urmă 
s-a revenit asupra ideii şi totuşi ne-au dat voie să 
facem tablou, dar n-a mai fost voie să-l expunem. 
Că se expuneau pînă atunci tablourile în vitrină. 
Trebuia ţinut aşa, în liceu. Liceul era foarte curat, 
mare, frumos. Foarte frumos liceul, într-adevăr. 
Poate un pic cam rece.”

Când citeşti o carte-omagiu, intri în prox-
imitatea unei vieţi, iar viaţa doamnei Olimpia 
Berca a fost una împlinită, atât profesional cât şi 
ca familie, prieteni, cu iubire şi preţuire. Cartea 
este un expozeu de trăinicie a vieţii, o cunună de 
lauri pentru un om desăvârşit în profesie şi carieră, 
un drum existenţial fericit. Cei care am cunos-
cut-o îi preţuim trecerea prin vieţile noastre, cu 
însemne clare de memorie respectată. Profesorul 
şi scriitorul Eugen Dorcescu face acest dar liter-
aturii timişorene şi române, un gest deloc postum, 
păstrându-i vie dragostea, munca şi realizările în 
cartea “OLIMPIA BERCA- Din literatura timişo-
reană”.

Nu aş putea încheia micul meu discurs, azi, 
5 iunie 2015, la aniversarea doamnei Berca, decât 
cu versurile sensibile ale lui Eugen Dorcescu care 
deschid periplul prin viaţa frumoasă a femeii uni-
ce şi iubite, soţia sa, şi dincolo de moarte:

 
“…dorul
e strigătul meu peste abis,
hohotit şi confuz…

Doru-i distanţa
de neconceput,
de nestrăbătut
dintre mine şi tine”.

(Dorul. În loc de Prefaţă. Olimpiei – 
Octavia).
 
Bacău, 5 iunie 2015, la o aniversare

CRISTINA ŞTEFAN: 

OLIMPIA BERCA - Din literatura timişoreană
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12 ianuarie 2015. 
O seară de iarnă, în care 
toate se întâmplă mai 
înăuntru, chiar şi mai 
înăuntrul fiinţei, mai 
molcom, mai în penum-
bră, mai în surdină. Într-
o asemenea seară mi-a 

trimis scriitoarea Nina Ceranu, în variantă pdf, Nir-
vana. „Mirela, uite aici un link. Citeşte tu poeziile 
astea ale lui Eugen Dorcescu, te rog. Eu nu pot...” 
Absorbită de ele, le-am citit dintr-o suflare. Ca pe 
un singur poem. Auzindu-le. Ca pe un singur strigăt. 
Vizualizându-le. Ca pe un singur episod. Cel final. 
Dintr-un serial, original conceput, despre aceeaşi, re-
cognoscibilă, viaţă întru moarte. Le-am citit cu senti-
mentul că numai durerea poate fi întreagă. Că numai 
trăirea durerii ne leagă cu adevărat. 

Aşa i-am cunoscut pe soţii Olimpia-Octavia 
Berca – Eugen Dorcescu. Ca personaje în Nirvana. 
De puţine ori îi văzusem în realitate. Ultima oară, 
în 17 octombrie 2014, în timpul lansării romanului 
Viaţa între zero şi unu al Ninei Ceranu (dedicat chiar 
Olimpiei Berca).  Cu admiraţia mută pe care o am 
în faţa spiritelor înalte, i-am remarcat la Orizont. De 
atunci a început să mă aspire, în mod fascinant, Nir-
vana. Parcă a fost ieri. Olimpia Berca fusese invitată 
să vorbească din public, Eugen Dorcescu era în 
prezidiu. S-a ridicat Poetul, i-a turnat soţiei apă într-
un pahar şi i l-a oferit zâmbindu-i. Doamne, cum! 
Ea a luat firesc paharul din mâna lui şi i-a surâs. Cu 
gura, cu ochii. A băut apă. A sorbit un strop. Se ve-
dea că nu îi era sete. Dar a primit paharul ca pe un 
sărut. Doamne, cum! Mi-am amintit această scenă 
atunci când i-am regăsit în Poemul 26. Urnă lângă 
urnă. Numai ce îi contemplasem într-o senină scenă 
de dragoste. Erau pe atunci unul în faţa celuilalt. 
Trup lângă trup. Uniţi printr-un sărut fluid. Printr-
o privire luminoasă. Printr-un zâmbet fericit. Îi re-
vedeam acum într-un mormânt. Unul lângă celălalt. 
Uşă lângă uşă. Într-o stranie scenă de dragoste dintre 
“două urne/gemene...” La care asistam cu aceeaşi 
indiscreţie. La care participam cu aceeaşi aviditate. 
Ca în faţa unei întâmplări nemaiîntâlnite. Impre-
vizibile. Devenisem, în fapt, un personaj-martor. 
Neprecizat în construcţia lirică. Presupus însă de co-
municabilitatea textului. Martor al unei iubiri unice.  
Sublimate în spirit. Infinite. 

Între cele două momente ale observaţiei 
mele, “negrul mesager/ a venit/ şi-a lovit.” (Poemul 
5, p. 13) Erosul a fost transfigurat de constrânger-
ile altor dimensiuni. Dragostea şi-a găsit o altă nişă 
potenţatoare. Sfâşietoarea durere şi-a aflat salutara 
speranţă: Nirvana. Într-o cu totul altă logică decât 
cea creştină. Într-o lume posibilă, poate mistică, 
poate livrescă. Puternic spiritualizată. Cu o teribilă 
forţă perlocuţionară. Altfel, eu nu aş fi ajuns acolo. 
N-aş fi avut înaintea ochilor reprezentarea trupu-
lui unui personaj feminin reconstituit din cenuşă, 
a cărui referinţă exclude orice ambiguitate. A unei 
întrupări ireale, dar... ideale. “Cu mâna ta firavă, de/ 
cenuşă/ vei bate-ncet, mă/ vei chema plângând/, şi-ţi 
voi răspunde/ că acolo sunt,/ dar că nu pot/ deschide 
sumbra uşă/ a morţii, că sunt mort,/ că nu mai sunt/ 
acela care-am fost.” (p. 43)

Moartea nu distruge iubirea, sentimentele po-
etului nu ţin cont de formele, mai mult sau mai puţin 
efemere, de existenţă materială: “Te-am iubit când/ 
erai trup şi sânge/ şi duh./ Te iubesc şi cenuşă.// Te 
iubesc/ fiind încă/ trup şi sânge şi/ duh./ Te voi iubi 
şi cenuşă.” (Poemul 28, p. 46) 

Depunerea urnelor de cenuşă într-un mormânt 
aminteşte de un străvechi obicei hindus, constând 
într-o îngropare a recipientelor care conţineau ma-
teria rezultată din incinerare. Este evidentă aprop-
ierea dintre acest obicei şi ritualul creştin de restitu-
ire a trupului de ţărână, lipsit de “suflare de viaţă”, 

ţărânii din care a fost creat. “Teluricul legământ” 
este însă o închisoare, la care trimite metafora-sim-
bol “grea cătuşă”, închisoare din care spiritele celor 
îndrăgostiţi trebuie să evadeze împreună pentru a ac-
cede la Nirvana: “Să ne desprindem, deci,/ tu – gând, 
eu – gând,/ şi-aşa ne vom uni din nou,/ zburând,/ şi 
liberi,/ şi eterni,/ şi jubilând,/ ca flacăra zvâcnită din/ 
cenuşă.” (p. 43) Simbolistica cenuşii, care se leagă, 
prin legenda Păsării Phoenix, de mitemul învierii, 
este un factor propulsor spre Nirvana. Locul privi-
legiat în text – în ambele ocurenţe cuvântul cenuşă 
fiind echivalent cu un vers – îi reliefează calitatea 
simbolică de materie aparte, în care mocneşte un 
potenţial regenerator. Spiritualizarea tabloului liric 
se intensifică spre secvenţa finală, unde reunirea, 
în zbor, a două spirite libere şi eterne, aflate într-o 
perpetuă jubilaţie, este un triumf, raportat la mira-
colul ivirii flăcării din cenuşă. Învingerea materiei, 
purificate prin combustie, de către spirit, se exprimă 
prin analogie cu focul, simbol al forţei ascensionale, 
dar şi al iubirii absolute, ieşite din lumea terestră, care 
ţine sufletul într-o captivitate trupească. Excepţionala 
soluţie semantică – învingerea destinului uman prin 
spiritualizare – beneficiază de o sintaxă semiotică pe 
măsură. Astfel, funcţia de elemente predicative su-
plimentare a semnelor cuprinse într-o enumeraţie, 
care descrie atât acţiunea de “a se uni din nou”, cât şi 
actorii acţiunii – “zburând,/ şi liberi,/ şi eterni,/ şi ju-
bilând,” –, precum şi conexiunea, realizată printr-un 
“şi” cu valoare intensivă, dintre gerunzii şi adjective, 
contribuie la realizarea unei imagini din ce în ce mai 
dinamice, cu atributele stihiei aeriene, la înălţime 
spirituală din ce în ce mai mare. 

Poemul 26 se leagă, prin structura sa de adân-
cime şi prin expresia lingvistică, de Prologul volu-
mului, intitulat chiar Nirvana. Revelarea visului re-
curent al iubitei Poetului despre apropiata trecere la 
cele veşnice, urmată de o căutare necurmată, plină 
de dor, a sufletului pereche, prefigurează emoţia din 
care se înfiripă fiecare poem. În plan simbolic, o 
asemenea căutare ar corespunde necesităţii de a se 
reface o diadă yin-yang, temporar distrusă de... (o 
singură) moarte. 

“Nu erau ceruri, nici pământ./ Dar nici nu le 
doream. O, nu!/ Mă stăpânea un singur gând:/ Să te 
găsesc, să fii şi tu/ Cu mine, unde eu eram./ Un gând, 
ca un fuior de vânt./ Un gând, ce mă purta vibrând./ 
Te căutam, te căutam,/ Zbor lângă dor adăugând./ Te 
căutam. Şi-mi petreceam/ Eternitatea căutând”. (p. 6)

Sunt tentată să afirm, cu prudenţa celei ce 
nu deţine date, ci doar o intuiţie feminină, deloc 
infailibilă, că ideea Nirvanei i s-a inoculat acestui 
cuplu pe calea visului, de trei ori repetat, în urmă 
cu trei ani, într-o clasică formulă fatidică. Această 
memorfozare în gând iese din tiparele promisiunilor 
formulate de creştinism, dar se explică fără dificul-
tate în alte paradigme. Ea este perfect motivată şi, 
sau mai ales, de logica existenţială a Doamnei Ol-
impia Berca, la care se referă, direct şi fără echivoc, 
autorul Nirvanei. Am fost frapată de onestitatea cu 
care Distinsa Doamnă, într-un amplu interviu, pe 
care l-am citit în cartea “Din literatura timişoreană”, 
recunoaşte faptul că partea cea mai frumoasă a vieţii 
şi-a trăit-o după ce l-a cunoscut pe Eugen Dorcescu.  
“Însă, sigur, cea mai frumoasă perioadă din viaţa 
mea a fost cea în care...  /Erai îndrăgostită, nu?/  
După ce l-am cunoscut pe Ţuţu.” (Olimpia Berca, 
Din literatura timişoreană, EDITURA MIRTON, 
Timişoara, 2015, p. 119) 

Poemul 26 şi Prologul (Nirvana) – cu exten-
siunea persuasivă pe care am identificat-o în volu-
mul Din literatura timişoreană – conduc la Poemul 
3, nu întâmplător, a treia piesă dintr-o construcţie 
mistico-religioasă închinată soţiei. Retorica poemu-
lui este impecabilă. Cititorul este atins afectiv încă 
din primele versuri, printr-o întrebare a cărei sincer-
itate este în stare să îl oprească din orice drum, ca un 

cutremur, obligându-l, dacă nu la reflecţie, măcar la 
compătimire: “Cum umbli tu prin văile acele,/ lipsită 
fiind de straja mâinii mele?” (p. 10) Protecţia cava-
lerului, de strajă la “adorata lui doamnă” (Poemul 7, 
p. 15), căreia îi aminteşte că: “Pe braţe/ te-am purtat 
şi te-am ţinut” (Poemul 9, p. 18), protecţie corelată cu 
grija ce i-a purtat-o, decenii la rând, în orice ipostază, 
chiar şi în intimiate ( “Încât, la o vreme, m-am/ întors 
spre tine şi-am/ şoptit, ca de obicei,/ grijuliu:/ Nu ne 
culcăm? E târziu...”, Poemul 11, p. 21)  a devenit 
superfluă din clipa în care El Shaddai a preluat sub 
ocrotirea Sa făptura ei diafană şi temătoare: “Căci ţie, 
scumpa mea,/ îţi era teamă/ de-o frunză-n zbor, de-o/ 
gâză, de/ o scamă...” (p. 10) Este emoţionant modul 
cum eul liric îi comunică “supusei” sale Doamne, 
cu înduioşătoare familiaritate şi convingere, faptul 
că această schimbare a braţului protector, care lui 
îi rupe inima, s-a petrecut în favoarea ei: “Să nu te 
sperii. Domnul e cu/ tine./ Mai bun şi mai puternic 
decât mine.” (p. 10) El Shaddai, însemnând Dum-
nezeul cel Atotputernic, este plasat în centrul unui 
univers cosmopolit, înţesat de divinităţi, credinţe, 
idei şi semne religioase. Aşa s-ar putea reprezenta, 
în linii mari, universul unor religii concordante până 
la un punct şi complementare în zona diferenţelor 
definitorii. Eugen Dorcescu are faţă de acest univers 
o atitudine apropiată de cea a Magistrului nostru G.I. 
Tohăneanu, care a scris în prefaţa primei mele cărţi 
memorabila frază: “Ca român, sunt creştin. Nu re-
zonabil, ci fervent. Ca filolog, sunt politeist, păgân, 
am nevoie de o <<rezervaţie>> de idoli, la care mă 
închin uneori pe rând, de cele mai mule ori, simul-
tan.” (Mirela-Ioana Borchin, Modalitatea..., Ed. 
Helicon, Timişoara, 1999, p. 6) 

Resimţind organic pierderea soţiei, copleşit de 
absenţă, de tăcerea dezolantă din jurul său, realizând, 
în ziua a şaptea, cu luciditate, ceea ce i se întâmplă, 
poetul scoate un ţipăt sfâşietor de supravieţuitor fără 
voie: “O, nefericitul de mine!/ O, Dumnezeul meu 
prea iubit!/ Cât de crunt m-ai făcut/ să-nţeleg/ Cât 
de crunt m-ai trezit!” (Poemul 11, p. 22). Este de-
busolat, dramatic de neputincios în singurătatea sa, 
fără nicio posibilitate de a se salva: “nu pot nici să 
trăiesc/ şi nici să mor.” (Poemul 12, p. 23) 

De aceea, se refugiază într-o poetică funebră, 
scriind în tonalitatea sumbră a unei tânguiri fără 
sfârşit. În această stare, revine la motivele esenţiale 
din creaţia sa, pe care le reconfigurează într-un spaţiu 
mult diluat cromatic şi semantic, dar tulburător de 
liric. Mai cu seamă simbolurile unui medievalism 
defunct îi sunt puncte de sprijin în bezna sufletească 
din prezent.  Melancolic, se identifică, în cele din 
urmă, cu un cavaler, respectiv cu un trubadur, a căror 
speranţă este de neînfrânt:  “Am îmbrăcat întune-
cata,/ cernita-mi/ armură,/ de bătrân cavaler,/ loial 
unei singure/ doamne./ Fiindcă n-o mai găsesc./ Şi 
resimt până-n inimă/ boldul rece, de fier,/ al thanati-
cei toamne. [...] eu sunt un străvechi trubadur,/  un 
uitat cavaler,/ care-şi aşteaptă,/ împotriva oricărei/ 
speranţe,/ stăpâna.” (Poemul 7, p.15-16)

Pentru garantarea loialităţii faţă de “adorata sa 
Doamnă” şi “stăpână”, pentru sublinierea devoţiunii 
sale faţă de o singură femeie, poetul îşi mărturiseşte 
ascendenţa nobilă într-un neam de cavaleri şi de eroi 
autohtoni, a căror onestitate nu poate fi pusă sub sem-
nul întrebării: “Nu ştiu nici a/ minţi, nici/ a-nşela.// 
De-aceea, ea. Doar/ ea./ Şi numai ea.” (Poemul 30, 
p. 48)

Cavaler anacronic, care a îmbrăcat armura 
cernită într-un ungher dintr-o cetate, ale cărei ruine 
aruncă umbre peste “negrul burg”, poetul a servit 
o Doamnă în adevăratul sens al cuvântului. “Fiinţa 
adorată” (p. 11), “stăpâna” (p. 16), “cu frumoşii săi 
paşi” (p. 12), trebuia să se sprijine de braţul unui 
cavaler, “căci lumea asta nu era de ea” (p. 19). A 
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fost o fiinţă care nu putea concepe răutatea, peri-
colul, violenţa, o “chintesenţă-a zilelor senine!” (p. 
20), de o sensibilitate fără seamăn: “Şi palma ei, la 
fel ca-n prima zi, tresare şi acum a tresări” (p. 30). 
Senzualitatea iubitei apare într-o lumină puternică 
în Poemul 10, subintitulat “(O arhi-amintire)”. Aici, 
dăruirea necondiţionată vine din nevoia reciprocă de 
trăire precipitată (atunci şi acolo) a iubirii pierdute 
şi regăsite pe samsaricele cărări: “Şi te-am zărit. 
Departe, în amurg,/ Fixai curbura unui spaţiu, care/ 
Înainta treptat în înserare/ Cu soarele şi neclintitul 
burg.// Stăteai pe pod, sub ziduri. Te-am iubit/ Acolo 
chiar, pe dalele curbate,/ Şi am rămas cu tine în ce-
tate,/ Şi cred că tot acolo am murit...// Uitasem to-
tul: codrii, lungul drum,/ Cetatea, podul, gustul gurii 
tale.../ Şi, brusc, mi le-am reaminit acum,/ Când mi-
ai zâmbit ca şi atunci, pe dale.” (p. 20) 

Puterea de atracţie a iubitei Doamne asupra 
cavalerului, nedespărţit o clipă de ea, depăşeşte 
orice imaginaţie. Chiar şi în ziua înmormântării ma-
mei sale, acesta îşi contemplă Doamna, fascinat de 
nobleţea ei angelică, percepută, în chip misterios, de 
parcă i s-ar înfăţişa pe o metafizică falie: “M-am ivit 
în capătul scărilor/ şi-am privit, întâmplător,/ spre 
femeile-acele./ Şi-am văzut-o atunci/ pe soţia mea,/ 
pe îngerul meu,/ trebăluind şi ea,/ harnic, tăcut,/ în-
tre ele,/ laolaltă cu ele./ Stop cadru vibrant,/ clipă 
scânteietoare./ Profilul ei nobil, frumos,/ decupat 
pe-un ecran/ de frunze-aurii şi/ de soare.../ Ca în 
port, când o corabie s-a/ desprins de la cheu, şi/ s-a 
dus,/ iar cei de pe ţărm abia/ de-i mai văd, departe, 
în/ zare,/ prin lunetele lacrimii,/ catargul şi vela./ În-
tregul mister/ al unei asemenea/ metafizice falii/ se 
concentrase-n profilul acela.” (Elegia 10, din Elegi-
ile de la Bad Hofgastein, p. 18-19) 

Prin iubire, se rup chingile universului comun 
de cunoaştere şi de discurs, spaţializarea şi chiar şi 
temporalizarea devin altele, limitele dintre lumi sar 
în aer. De altfel, poemele Nirvanei nu ar avea acelaşi 
impact, dacă, în tonul elegiac, fiorul tragic nu s-ar 
împleti cu cel erotic. Lupta dintre duh şi trup, care 
traversează întreaga operă a lui Eugen Dorcescu, se 
acutizează după moartea soţiei: “Te-am visat./Aşa 
cum visează/ un bărbat./ Căci acesta ţi-am fost şi/ 
îţi sunt:/ un bărbat,/ de dorinţi sufleteşti şi/ trupeşti/ 
fremătând.” (Poemul 20, p. 33) Ne regăsim cu toţii, 
dacă nu suntem ipocriţi, în chimia şi în proporţia 
humusului care înăbuşă fărâma de duh din fiinţele 
noastre: “De ce m-a zămislit/ aşa/ Cel Sfânt?/ Un 
strop de duh şi-un/ munte de/ pământ...” (Poemul 
12, p. 23) 

Câmpul semantic al implacabilei morţi cu-
prinde structuri semice îmbogăţite contextual. Pe 
de o parte, găsim formule complicate de sens pen-
tru un lexem ca absenţă, pe de altă parte, structuri 
de semnificaţie ample, corespunzătoare unor cu-
vinte precum coşmar şi angoasă. Absenţa femeii 
iubite, cauzată de moarte, răneşte, sfârtecă şi, chiar, 
ucide. “Acum, am alături, aici,/ peste tot şi oricând,/ 
absenţa ta, tot mai concretă,/ tot mai compactă, 
tot mai/ prezentă,/ tot mai angelică,/ lângă umărul 
meu/ de pământ.” (Poemul 15, p. 27) Coşmarul di-
urn şi insomnia eului liric amplifică angoasa până la 
resimţirea propriei morţi repetate, graduale: “Eu am 
murit, mai/ întâi,/ atunci când n-ai/ mai putut în prea-
jma/ mea să rămâi./ Apoi, când şi trupul tău/ marele 
prag l-a trecut./ Şi-n fine, când/ autocombustia,/ 
când focul năvalnic şi/ mut,/ ţi-a preschimbat într-o/ 
substanţă diafană/ făptura de lut./ Acum sunt mort pe 
deplin.” (Poemul 16, p. 28) 

În Prefaţa de la antologia intitulată Omul de 
cenuşă, Adrian Dinu Rachieru citează o afirmaţie a 
lui Eugen Dorcescu dintr-un interviu mai vechi: “În 
fond, tot ce scriem nu-i decât o epistolă adresată ce-
luilalt...” Corelând această informaţie cu faptul că 
poetul timişorean a şi publicat un volum intitulat 
Epistole (1990), înclin să cred că Nirvana conţine, 
de fapt, treizeci de epistole adresate persoanei ad-
orate, “singura care mă vede cu/ adevărat şi mă 
ştie” (p. 28), “... sufletul(ui) meu dublu,/ nevăzut,/ 
cel mai subtil, mai/ nobil element,/ Mai existent ca 
orice/ existent” (p. 47), pentru a-i împărtăşi aspecte 
răscolitoare din viaţa celui rămas în urmă, într-o 

solitudine chinuitoare: “Astăzi,/ mă aflu singur,/ în 
locul/ în care, pe vremuri,/ şezum./ Într-un abis de/ 
suferinţă şi/ scrum./ Singur mă aflu,/ sorbind marea 
de-amar,/ marea Samsarei,/ marea/ amară şi rea,/ de 
care uitasem,/ de care te ferisem,/ de care fugisem,/ 
naivul de mine,/ cândva.” (Poemul 24, p. 39-40)

Modalitatea discursivă predominantă este dia-
logul. Un dialog obstinant cu “Ea, şi numai ea”, un 
dialog necesar pentru continuarea obişnuinţei de a 
vorbi despre orice cu aceea care i se afla mereu în 
proximitate. Din păcate, un dialog deloc izbăvitor. 
Dimpotrivă, mai degrabă unul ratat, fiindcă 
răspunsurile nu vin într-o formă perceptibilă (“Şi iar 
te-ntreb, iubito: Unde eşti?/ Şi iar te-ntreb, şi iarăşi 
nu-mi răspunzi.” - Poemul 27, p. 44), nici chiar atunci 
când sunt atinse cele mai intime subiecte cu putinţă 
(“Ţii minte clipa-n care te-am văzut?/ Ea, clipa de de-
mult, de/ la-nceput? Am tresărit,/ căci te-am recunos-
cut./ Ai tresărit şi tu. Privirea ta/ de-aceeaşi revedere 
îmi/ vorbea./ Din alt samsaric timp,/ de undeva...” - 
Poemul 9, p. 18). Acest eşec comunicaţional (“... Şi/ 
nu pot să-ţi vorbesc” - Poemul 22, p. 36) duce la o 
tot mai accentuată singurătate, poetul iniţiind, în cele 
din urmă, un autodialog, adresându-se sieşi în cali-
tate de interlocutor: “Cum pot să dorm. să/ umblu,/ 
să mănânc,/ în timp ce mă tot tângui/ şi mă plâng,/ 
strivit la-nfăţişare/ şi-n adânc? E cu putinţă, oare, să/ 
mai fiu, când ea e moartă,/ viu, chiar/ foarte viu? - 
Poemul 12, p. 23). Alunecarea spre autointerogaţia 
retorică relevă drama celui ce nici măcar de la sine 
nu mai aşteaptă vreun răspuns (“Adevărul cumplit/ 
până-n inima inimii mă/ săgetează:/ Cum mai pot să/ 
trăiesc,/ dacă tot ce-am iubit/ a murit?” - Poemul 22, 
p. 37) 

Nirvana a fost scrisă într-un timp foarte scurt 
de către un poet “învelit în giulgiul durerii”, cu “un 
suflet zdrobit”. Doamne, cum! “Nimeni. Nimeni. Ni-
meni./ Doar eu./Vremea e neagră şi grea./ Spaţiul e 
greu./ Cerul/ e greu./ Nu mai pot îndura. [...] Dum-
nezeul meu, Dumnezeul meu,/ de ce m-ai părăsit?” 
(Poemul 2, p. 8-9) Mesajul Nirvanei a fost şi enunţat 
într-un ritm alert, ca şi cum autorul s-ar fi grăbit să îşi 
desăvârşească opera înainte de a-şi respecta cuvân-
tul de rămas bun rostit lângă sicriul soţiei, prin sticla 
căruia îi mângâia “chipul de ceară şi miere”: “Adio, 
iubito! La/ curândă vedere.” (Poemul 25, p. 42) 

Universalitatea durerii-doliu, accesibilitatea 
limbajului şi unitatea stilistică a Nirvanei atrag 
nu numai compasiunea, ci şi empatia cititorului, 
stârnind dorinţa acestuia de a interveni cumva pentru 
a opri nimicitoarea adâncire în suferinţă a eului liric. 
Închei cu o mostră de receptare empatică a acestui 
volum, reproducând reacţia, iniţial spontană, dar 
reconfirmată, a unui foarte bun prieten de-al meu, 
Radu Radu: “Sunt atât de dureros de frumoase po-
eziile Nirvanei şi este atât de îngrozitor de trist poet-
ul, încât îţi vine să mori din solidaritate cu el”. Con-
cluzia mea este aceea că, “dincolo de bine şi de rău”, 
emergentă rămâne frumuseţea gestului unui mare 
poet de a-şi omagia prin vers iubita. El dedică Nir-
vana nobilei soţii Olimpia-Octavia. In memoriam, 
într-un moment de maximă conştientizare a unicităţii 
iubirii lor. Aceste ultime poeme, reunite într-un al 
treilea volum de elegii, urmând Morţii tatălui (2005) 
şi Elegiilor de la Bad Hofgastein (2010), reprezintă 
apogeul creaţiei Excelenţei Sale, care rezultă înde-
osebi din sinteza şi continuarea pe “nebănuite trepte” 
a tot ceea ce caracterizează devenirea sa umană şi 
poetică. 

“Ce trepte sui? Ce poartă să deschid?/ 
Strigătu-ncearcă bolţile de-a rândul – / Spre calma 
încăpere fără zid/ În care se-nfăşoară numai vântul.” 
(Scara, din antologia Omul de cenuşă, Ed. Augusta, 
Timişoara, 2002, p. 53)

Unul dintre cei mai mari poeţi contemporani, 
în plină experienţă dramatică, aşterne la picioarele 
soţiei, de care îl despart, în egală măsură, viaţa şi 
moartea, treizeci de elegii splendide, imortalizând-o 
într-o capodoperă. Ferice de cine a avut parte de o 
asemenea iubire! Ferice de femeia luată în eterni-
tate de braţul unui poet!

3 aprilie 2015, Timişoara

Brâncuşi

Mic de statură
dar mare la suflet
cu barbă albă
ca un fuior de lȃnă
ai cioplit dibaci
materia
dȃndu-i viaṭă:
fie pasăre prinsă ȋn zbor,
ori poartă de sărut nemu-
ritor,
sau masă a tăcerii de dincolo de viaṭă,
ori coloană fără de sfȃrşit
tinzȃnd spre infinit...

Mână în mână cu Tristeţea

Merg cu Tristeṭea la braṭ
pe străzile ȋnfundate
ale urbei natale / banale,
mănȃnc la masă cu Tristeṭea
visȃnd clipe mai vesele, mai bune.

*

Mă ȋnsoṭeşte Tristeṭea
ȋn permanenṭă
şi pretutindeni
precum o căṭeluşă fidelă
ȋn călduri.

Dar oare
chiar o cheamă
Tristeṭea
pe Tristeṭea ?

*

Tocmai s-a supărat
Tristeṭea pe mine
şi m-a părăsit
m-a lăsat singur
neconsolat
şi trist.

De-acum
prefer muzica tristă
fiindcă
e mai armonioasă
şi mai profundă.

Şase permutaţii existenţiale

Nimeni nu ştie cȃt mai are de trăit
Nimeni cȃt mai are de trăit nu ştie
Nu ştie nimeni cȃt mai are de trăit
Nu ştie cȃt mai are de trăit nimeni
Cȃt mai are de trăit nu ştie nimeni
Cȃt mai are de trăit nimeni nu ştie.

Viaţa

Viaṭa seduce

Viaṭa se duce
ca o boare de vȃnt
şi ȋntr-o zi
fi-voi pămȃnt.

Mircea M. POP
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Noua culegere de poeme „Să stai la ușa unui 
vers – și să bați în neștire / așa cum a făcut-o ION 
MĂRGINEANU” (Ed. Altip, Alba Iulia, 2014, 274 
p.) se așază sub semnul imperios al „răscumpărării”, 
Răscumpărătorul cerând, într-un imaginar dialog 
cu Dumnezeu, eliberarea sufletului „din robia lutu-
lui”, mai exact spus a acelei părți „care este în mine 
cât sunt pe pământ”: „Știu că nu mi se cuvine nici 
această parte/ dar eu încerc să mă vindec./ Să-l vin-
dec cât îmi aparține./ El se chinuie să mă înțeleagă, 
să mă pregătească pentru partea cealaltă a lui,/ unde 
este nesfârșire./ Aici este o nepotrivire.” Această ne-
potrivire „dintre cer și pământ”, dintre imanent și 
transcendent, „trebuie răscumpărată”, căci, deși știe 
că nu-i aparține nici „prima parte”, poetul are con-
vingerea că „tot ce crește-n ograda trupului meu îmi 
aparține”.

Impenitentului Răscumpărător i se răspunde 
că „sufletul n-are început, nici sfârșit” și deci trebuie 
să se întoarcă pe pământ pentru a-și începe adevărata 
și propria-i răscumpărare: „Până să ajungă la suflet, 
pregătește-ți genunchii, piroanele și trădătorii rabini. 
Descoperă asinul pe spinarea căruia s-a intrat în Ieru-
salim.” Cerându-i-se să-și răscumpere și piedicile „în 
ordinea căderii... și a interiorului Înălțării”, Răscum-
părătorul capătă iluminarea propriului destin care 
nu face decât să repete calvarul christic: „Iată-mă, 
Doamne, abia acum îmi dau seama/ că răscumpăra-
rea este chiar crucea tăcerii anilor!” (Răscumpărăto-
rul la Dumnezeu).

Așezat sub acest semn al asumării condiției 
umane cu rezonanțe evanghelice, Ion Mărginea-
nu întruchipează expresia unei „sensibilități aparte, 
uluitor prin esența lirică”. „Convingeți-vă – scrie pe 
copeta a IV-a a cărții distinsul acad. Dimitrie Vata-
maniuc – stând la ușa unui vers.”

De aici, desigur, titlul volumului, în care po-
etul „se dizolvă în frumusețile, bucuriile și tristețile 
semenilor săi, precum mugurii în râuri și ramuri.” 
E o densitate copleșitoare de sentiment liric ce „co-
boară în metaforă și o face să devină floare de leac” 
(Ovidiu Drimba).

Întreg volumul este construit pe tema aceas-
ta de infatigabile rezonanțe biblice a răscumpărării, 
într-o năvalnică revărsare de metafore și imagini, 
voalate ori tranzitive, ce surprind urgența unor senti-
mente și convingeri. Cartea este, în definitiv, o inge-
nioasă structurare a unor teme și motive proprii aces-
tui univers identitar ce împovărează sufletul poetului 
cu conștiința trecerii, destrămării, morții, neantizării. 
Pretutindeni se face simțit un acut sentiment al tim-
pului, dolorific și premonitoriu, ce atinge cu aripi de 
ceață și întuneric oameni și locuri, iubiri și peisaje, 
sentimente și trăiri proprii. Tema extincției cu varii 
motive decantând imagini din contingent pare a fi 
obsesia fundamental-structurantă a acestei poezii, de 
o substanțialitate colțoasă, dură, bazaltică. Iar poetul, 
ca un Orfeu ce vrea să scoată din valurile morții iu-
biri și valori neprețuite, aduce totul în pagina „mân-
tuitoare” a cuvântului, cu urgența unei neamânate 
redempțiuni, a unei spirituale „răscumpărări”.

Și, ca să precizăm universul tematic vizat, 
vom aminti mai întâi imaginile ce au statuat în poe-
zia sa o anumită obsesie  a natalității transilvane cu 
ecouri profunde în viața satului și a istoriei ardelene: 
Lopadea Veche, casa părintească, imaginea Mumei 
des invocate, cimitirul ce macină eternitatea, drumu-
rile bolnave, dealurile îngândurate picotind a moarte, 
fratele mezin Vasile, surorile Maria și Ana, câinele 
din lătratul căruia „a rămas doar lanțul”...

Alături de aceste însemne de areal emblematic 
în care arde nestins dorul brazdei , se regăsesc ele-

mentele unui  habitat de incitante reverberații istori-
ce, asemenea unui memento al conștiinței românești 
în această parte de țară în care pulsează inima Ro-
mâniei reîntregite: Catedrala albaiuliană, Obeliscul, 
Câmpul Furcilor, Mureșul, pe care dichisita Alba 
Carolina de azi le cam surclasează turistic... Nu este 
uitat Aiudul cu Liceul „Titu Maiorescu”, Râmețul 
eremiților ori Valea Mănăstirii, Albacul și, evident, 
Someșul, Dorna Mariei sale cu bisericuța de lemn, 
„surâsul Mariei” și „violoncelul” („apă de Dorna”).

Într-un fragment de la pagina 239, din acest 
iureș înspumat de metafore, irup imagini colorate 
de un sarcasm îndurerat față de o contemporaneitate 
greu de împăcat. Este vorba de „mitologemele” Bla-
jului, atât de răspândite în lirica lui Ion Mărginea-
nu, care, adunate la un loc, reușesc a reda imaginea 
„micii Rome” salutată cândva de adolescentul Emi-
nescu de pe Cuca, vârful dealului, vechi oraș în care 
s-a plămădit cu vrednicie și pildă acea „respirație” a 
unui românism emergent de luminată simțire patrio-
tică: „Și Blajul – înțelepciune «ramolită» politic./ Și 
Câmpul Libertății – respirația/ patriotică în paragi-
nă./ Și Catedrala – îngâmfată, bilingvă tăcere./ Nu i 
se potrivește./ Și Școlile – bojdeucă a trădării armo-
niei/ de către mușchii înfierbântați./ Și greco-catolicii 
- «suplimente cadaverice»,/ strigare înjurăturile, ura, 
blestemele./ Și Școala Ardeleană – călătorie netermi-
nată/ a Limbii Române./ Și viile – cadâne îmbătrâ-
nite./ Și blăjenii – cafea îndulcită cu vicii și orgolii./ 
Și eu - lumânare în doliu!” E în astfel de versuri o 
atitudine ironică structurată de un sarcasm teribil, pe 
care-l cunoaștem din cărțile ce adună între coperțile 
lor o prestație gazetărească de ani buni. Adică un 
sentiment civic este atotprezent în substrucția acestor 
meditații poetice tumultuoase. 

Ca un «răscumpărător» de habotnică trudă, 
poetul este un «rugător» de practicantă meditație fi-
losofică, rugăciunea lui tinde (à la abatele Bremont) 
la starea de grație prin care își aproprie transcenden-
tul și factorul divin. Prin însăși această dramă trăită 
pe un portativ existențial complex, Ion Mărgineanu 
reușește „mântuirea” râvnită, fără ca poetul să știe 
sau s-o aștepte, de vreme ce, prin acest continuu 
exercițiu de redempțiune, poetul intră în rezonanță 
cu legile implacabile ale naturii, într-o intimitate 
sufletească și de conștiință, cu însuși Dumnezeu. 
Rugăciunea poetului Ion Mărgineanu este, dincolo 
de orice bănuială livrescă, una concrescută organic 
pe verticala aspirațiilor sale ideale, de o spirituali-
zare de-a dreptul terapeutică și plină de sugestii în 
substanțiala-i emergență, în perseverenta clamare de 
reale și infinite «răscumpărări».

Am remarcat de-a lungul întregului volum un 
element menit a reformula specia lirică a rondelului 
macedonskian, cu mențiunea că poetul Ion Mărgi-
neanu preferă în loc de unicul vers final independent 
strofic (care nu este decât primul vers) chiar primele 
două versuri, ce se reiau ca laitmotive în strofa a doua 
(versurile 3 și 4). Cu alte cuvinte, schema prozodică 
a noului rondel, pe rime încrucișate, propus de poe-
tul albaiulian este: 1-2-3-4// 5-6-1-2// 7-8-9-10// 1-2. 
Desigur, sub această nouă formă, muzicalitatea este 
una sporită, iar forma cadențat-expresivă a rondelu-
lui reușește foarte bine a exprima starea obsesiv-do-
lorifică a complexului de idei și sentimente ce acuză 
această plenară percepție a destrămărilor și neantiză-
rilor, pe surt zis, tema morții pretutindeni presărată 
ca o „sare” a meditației și gândului terorizat:

În cerul frunzei, Doamne, stau
Precum tăcerea în postume,
Doar aripi mă rostogoleau -
Porunci albite peste lume.

Cuvinte-n albii amurgeau
Grele păcate în renume,
În cerul frunzei, Doamne, stau
Precum tăcerea în postume.

Mă umilește-un nor. Reiau
Un fulger blând să mă afume,
Din haos stele dislocau
Pluralu-n Nume și Prenume!

În cerul frunzei, Doamne, stau
Precum tăcerea în postume!

Sau acest rondel de nouă formulă în care po-
etul exorcizează spiritul Rugăciunii în ideea unui 
transcendentalism salvator:

Din Rugăciune-n Rugăciune,
Trăiesc ca brazdele sub plug,
Sămânță înrăită-anume
Să fie arsă-apoi pe rug.

O izgonire să m-adune
Dintre piroane-n van îndrug,
Din Rugăciune-n Rugăciune
Trăiesc ca brazdele sub plug.

Se-apleacă trândavă-o minune,
Porunci din ieslea ei să sug,
Deși-s nisipul din cărbune
Ce-adapă un toiag și fug.

Din Rugăciune-n Rugăciune
Precum semințele sub plug.

Foarte frecvent sunt depănate stări lirice pe 
modulația gravă a unor ritmuri folclorice, poetul 
nostru fiind un bun cunoscător al poeziei populare 
ardelene prin meserie dar și prin vocație (a se vedea 
culegerile realizare). În asemenea registre este disti-
lată, biograficește și evenimențial, o percepție gravă 
a ritmurilor sempiterne, poezia de această factură 
evidențiind totodată o electivitate de autohtonism 
substanțial în transfigurări poetice asemănătoare li-
taniei creștine, bocetului de însingurări existențiale: 
„Netezită-i lacrima/ Mamă, peste moartea ta,/ Și n-o 
poate învia.// Ochiul seacă în priveghi,/ Tu îl legi și 
îl dezlegi/ Plânsete, fărădelegi.// Nu știu, Doamne, 
cum s-apuc/ În poala-i să mă usuc,/ Să dau în mu-
gur, n-apuc!// Pe o cracă-a lacrimii/ Stă târziul ini-
mii,/ Și n-o poate-mpături.// Pe o lacrimă crată,/ Șade 
moartea-ntunecată/ Și de stat nemăritată.// S-au dus, 
Mamă, s-au dus, iată/ Frate, soră-mbălsămată,/ În ro-
chie de mireasă.// Și s-au dus cuvintele/ Ca umbre-n 
pâraiele/ Stopând Rugăciunile.// Și-a rămas Biserica/ 
Să se-nhăiteze cu ea/ Încet a o sugruma.// Pe o rază-a 
lacrimii/ Șade dorul inimii/ Și nu-l pot compătimi.”

Asumându-și un topos tematic și ideatic iden-
titar, Ion Mărgineanu este unul dintre poeții de azi pe 
deplin afirmați, pășind  în poezie cu fiecare respirație 
a inimii sale generoase și preocupat până la obsesie 
de reținerea / transfigurarea în vers și expresie a bi-
ografiei de fiecare zi. Din tumultul acestor revărsări 
cantabile ori verslibiste se aleg pe sitele axiologice 
veritabile cristale, mărturisind zestrea unui destin 
poetic aparte, învederat străjer» la Porțile Poeziei...

Mircea MESEȘANU
29 mai 2015, Tg.-Jiu

ION MĂRGINEANU – poezia „răscumpărării” spirituale
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NELINIŞTEA

Neliniştea-i un dor congenital
Iscat sub un fior transcedantal
În strigătul ce naşterea o curmă 
Şi în suflarea vieţii cea din urmă,
Fragila permanenţă din răsuflet
Şi trecerea pe puntea către suflet, 
E echilibrul paşilor dintâi, 
Fiorul mamei stând la căpătâi,
E regăsirea dintre somn şi veghe,
Hotarul ditre-a crede şi-a nu crede.

Neliniştea e dor străfulgerat.

Neliniştea e o nemărginire,
E jocul dintre ură şi iubire,
Chemarea vagă ce-o primim din spaţii,
Ecoul la sclipiri de constelaţii,
Zigzagul fulgerului călător,
E căutarea chipului în nor,
E îndrazneala de-a gândi la moarte,
Trăirea ce pe om de zei desparte,
E fructul libertăţii din destin 
Şi-al aspiraţiei către divin.

Neliniştea e doină murmurată.

 Neliniştea-i fermentul din iubire,
Durerea dizolvată-n fericire,
E conectarea  individului cu lumea,
Penumbra ce o lasă-nţelepciunea,
E un nucleu disimulat în haos 
Şi fuga naturală de repaos,
Izvorul nesecat pentru credinţă 
Şi amintirea despre nefiinţă,
Vibraţia ce-o dă desăvârşirea 
Şi interfaţa cu Dumnezeirea.

Neliniştea e mană pentru sfinţi.

Nelinişte-i fior de înnoire
Şi foame de desăvârşire,
Însemnul sacru al înnobilarii, 
Infinitezimala disperării 
Şi harul creator de poezie,
Incoerenţa dintr-o fantezie,
E anul ce încheie un mileniu, 
Perpetua scânteie dintr-un geniu,
E taina ce ne leagă de strabuni 
Şi binecuvântarea celor buni.

Neliniştea-i romanţa re-ncarnării

Neliniştea e nedeterminare,
Misterul morţii ademenitoare,
E farmecul mistuitor al artei
Şi din magia tehnicii o parte-i,
E gândul ce adulmecă neant,
Radarul biologic din savant, 
E inefabilul din tulburarea Evei,
Hazardul vieţii în vigoarea sevei,
Este altoiul sfânt în plan genetic,
Primul impuls în câmpul energetic.

Neliniştea e stare de miracol .

POTIRUL

Pacea nopţii de veghere
Şi-a desăvârşit alintul
Luna-şi colbăie argintul
Până-n tainice unghere.

Clipa se prelinge-n picuri…
Joc de forme palpitânde
Se dezvăluie sub blânde
Lepădări de borangicuri.

Ochiul cată să reţină
Plăsmuiri ce sunt aeve-i

Cu răsfrângerile Evei
În edenica grădină.

Sânge cristalin şi lavă
Din încingere adâncă,
Patimă ce arde încă
Modelată pe-o octavă.

Buza, s-o sfărâmi în dinţi,
E răsfrântă a ispită,
Cupa-n flacără topită
Şi-n vibrare de dorinţi.

Înlăuntru se cutremur
Seve crude, vinuri fierte
Prinse-n legănări incerte
Pe picioru-n dulce tremur.

Cum sfiala parte n-are,
Slaba clătinare rupe-i
Pe picior, la baza cupei,
Punând mâna a-nchinare. 

Buza cupei să-ţi revină
Şi picioru-i să se culce,
Să primeşti nectarul dulce
Ca pe-o graţie divină.

DANS

Se înfiripă un descânt ce-şi are
Izvor în coritmiile stelare
Şi  maiestos ca graţia la proră
Descinde în urzeli de auroră,

Îşi poartă dăltuirea mai aproape
Alunecând ca ştimele pe ape,
Doar trupul în vibrare te previne
Spre armonii din distilări sangvine.

Mişcările feline ne trimit
La omenescul încrustat în mit
Şi-a nurilor enigmă o descos – 
Tresar şi cântă fluiere de os.

Când braţele se mlădie arare,
Cu trupul încordat a fulgerare
Îşi lasă pieptul arcuit să cadă,
Sălbatic părul tremură-n cascadă.

Când alte ritmuri paşii au deprins
Şi apele se tulbur dinadins,
Zăvoarele neliniştii se rup
Şi orga se dezlănţuie în trup.

Frenetic ca o inimă palpită
Amestec de candoare şi ispită
Ce se topesc în pieptul său pe rând
Şi din adânc apar reverberând.

Şi parcă din străfunduri ancestrale
Revin s-aline simţurile tale
Vrăjite păsări, fluturi….laitmotive
Închise-n irizări figurative.

Dar graţia în stingere îşi lasă
Mişcarea unduită, de mătasă…
Plutind pe armoniile lichide
Ca lebăda-n lumină se închide.

HORA ARDELENEASCĂ

Se învârte de-o vecie
Hora iute-ardelenească,
Într-un val de veselie,
Într-o şagă tinerească.

Trupurile-n ondulare 
Cată înalţimile,

Febra intră-n mădulare 
Şi adună inimile.

De atât tumult feciorii
Ritmic prind să scapere,
Fetele primesc fiorii 
Fără să se apere.

Ritmul curge si revine, 
Şi magie şi osandă, 
Hora prinde viaţă-n sine 
Ca o aură dansândă.

La sfârşit, când se dezleagă 
Vraja care ii unise,
Aura rămane-ntreagă
Înalţându-se în vise.

AMINTIRI FULGURANTE

În fulgurante amintiri
Mă-mbată razele ce vin 
Din ochii grei de-atât senin
Și vraja vechilor șoptiri.

Destul să prind instantaneu 
Un gest netulburat de vreme,
Atâtea armonii să cheme 
Că il presimt pe Dumnezeu.

Un zâmbet, cândva îndragit 
Și înflorit ca o narcisă,
Renaște patima ucisă 
Și-alină tot ce-am suferit.

Apoi un vânt rătăcitor 
Se jocă-n păru-nmiresmat
Și chipul tău s-a destrămat
Precum icoana unui dor.

AMURG

Scăldate-n amurg
Tăcerile curg.
Pe coasta de deal,
Un foc ideal
Inundă-n grădini 
Potop de lumini.

Un nor tăvălit 
În soare coclit 
Răsfrânge-n costişă
Lumina piezişă, 
Bătând cu safir 
Un vechi cimitir.

Căzută pe cruce,
O rază aduce 
Străvechiul descânt 
Pe negrul mormânt,
Şi-n pacea deplină 
Pămantul suspină.

Porneşte ca-n basme 
Un joc de fantasme.
Amurgul ascunde 
Nelinişti profunde 
Şi-n suflete cerne 
Regrete eterne .

NOCTURNĂ

Timpul tânjeşte 
Ca prins în cleşte.

Magme vâscoase
Pătrund în oase.

Ies din obiecte 
Stranii subiecte 

Ce-aduc agale 
Stări abisale.

Sub două stele 
Dansează iele.

Vin să le-asiste 
Făpturi sinistre.

Prind să mă fure 
Gânduri obscure

Şi să mă poarte 
Un dor de moarte.

Dar iată luna 
Şi-a pus cununa 

Şi prinse-n mreajă 
Ca printr-o vrajă,

Măşti încropite 
Dispar topite.

Clepsidra iară 
Timpu-l măsoară.

Şi din abisuri 
Mă-nnalţă visuri.

Mă poartă dorul 
Către izvorul 

De rază vie 
Şi feerie.

Dor negrăit 
De infinit.

TOAMNĂ TÂRZIE

Cu sufletu-mi tainic se-gână
O toamnă cu vraja păgână,
Cu ploi de culori şi-nţelesuri
Din vârf de coline spre şesuri.

Spre inima-mi cată suişuri
Un şarpe ascuns în frunzişuri
Şi ies, de miracol atinse,
Ecouri din toamnele stinse.

Se-animă uitate înscrisuri
Şi-ncepe roire de visuri,
Iar toamna-mplinindu-şi descântul
Dospeşte în pieptu-mi avântul.

Dar frunza ce cade cuminte
De iarnă mi-aduce aminte
Şi toate se strâng sub cenuşă
Când bate îngheţul la uşă.

NELINIȘTILE  DORULUI
de VASILE MUSTAȚĂ
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La împlinirea vârstei de 70 de ani, criticul şi 
istoricul literar Tudor Nedelcea (n. 23 martie 1945, 
Valea Ursului – Tâmna, jud. Mehedinţi) îşi intitulează 
o carte bilanţieră, cu modestia-i caracteristică, Simple 
crâmpeie de viaţă (Editura Autograf MJM, Craiova, 
2015). Sunt, într-adevăr, „crâmpeie de viaţă” (dar şi de 
cugetare retrospectivă asupra propriei viziuni privind 
literatura, viaţa, lumea în care trăim), crâmpeie mai 
ales din perspectiva formulei narative moderne 

şi postmoderne, oscilând între notaţia fragmentară şi memorialistică, 
finalmente conturându-se o imagine coerentă, vivace, nu lipsită de 
dramatism, a unui intelectual care s-a dăruit cu trup şi suflet cercetărilor 
documentare (Publicaţii periodice din Oltenia, I-II, 1976-1979; 
Manuscrise şi cărţi vechi, 1977; 70 de trepte, monografie a Bibliotecii 
Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova; Geneza ideilor social-
politice şi filosofice în literatura română veche, 1987; Mihai Eminescu – 
Veronica Micle, Corespondenţă, 1992; Cărţi româneşti vechi. Predoslovii, 
1994; Bisericile Craiovei, în colab., 1998, valorificarea editorială şi literară 
a textelor aparţinând lui Tudor Vladimirescu şi Mihai Viteazul ş.a.), la 
care se adaugă pasiunea pentru reevaluarea unei personalităţi istorice 
controversate, ca Vlad Ţepeş (Vlad Ţepeş Dracula, 1994), sau interesul 
pentru personalitatea marii cântăreţe Maria Tănase (Pasărea Măiastră. 
Viaţa Mariei Tănase, 1993). Polivalenţa preocupărilor lui Tudor Nedelcea 
capătă consistenţă majoră şi-n spaţiul eminescologiei, realizând antologii, 
însoţite de studii extinse, pe diverse teme emblematice ale operei 
lui Eminescu (Eminescu împotriva socialismului, 1991; Eminescu şi 
cugetarea sacră, 1994; Eminescu – apărătorul românilor de pretutindeni, 
1995; Mihai Eminescu, Texte esenţiale, 1997; Eminescu, istoricul, 1998; 
Eminescu şi realsemitismul, 2010). Exegeza eminesciană a lui Tudor 
Nedelcea se evidenţiază şi în volume precum Pentru mine, Eminescu 
(Fundaţia „Scrisul Românesc”, Craiova, 2005, pref. Theodor Codreanu), 
Eminescu (prefaţat de Mihai Cimpoi, cuvânt înainte, de Theodor Codreanu, 
postfaţă, de Victor Crăciun, Bucureşti, Editura Fundaţiei Naţionale pentru 
Ştiinţă şi Artă, 2013, 560 p., urmată de o ediţie revăzută şi adăugită la 
Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2014). În fine, o parte dintre contribuţiile de 
critică literară curentă şi publicistică şi le-a adunat în volumele Interferenţe 
spirituale, 2002 şi Printre cărţi şi oameni, 2014. Ca autor şi antologator, 
Tudor Nedelcea se prezintă cu peste 60 de cărţi publicate, dincolo de 
faptul că a fost şi redactor-şef şi redactor al Editurii „Scrisul românesc” din 
Craiova (1988-1997), după care a înfiinţat Fundaţia „Scrisul românesc”, cu 
o bogată activitate editorială, disponibilă pentru o remarcabilă deschidere 
spre literatura din Basarabia şi din Bucovina nordică, aflată între graniţele 
Ucrainei. Fără a fi un răsfăţat al criticii, totuşi despre opera lui Tudor 
Nedelcea s-au exprimat numeroşi confraţi, cum o atestă volumul Repere 
critice (Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2015), printre aceştia numărându-
se: Ovidiu Ghidirmic, Grigore Traian Pop, Marian Barbu, I.C. Chiţimia, 
Dan Simionescu, Valentin F. Mihăescu, Lucian Chişu, Mihai Ungheanu, 
Constantin M. Popa, Hristu Cândroveanu, Mihai Cimpoi, P.F.S. Teoctist, 
Constantin Cubleşan, Ion Buzaşi, Gh. Bulgăr, Vasile Tărâţeanu, Grigore 
Vieru, Eugen Simion, Fănuş Băileşteanu, Nicolae Dabija, Mircea Popa, 
Dan Mănucă, Mircea Radu Iacoban, George Anca, Aureliu Goci ş.a.

Tudor Nedelcea face parte din generaţia sfârşitului celui de 
Al Doilea Război Mondial, când ţara a căzut pradă invaziei bolşevice 
augmentate de ravagiile secetei şi foametei din 1946-1947. Scriitorii 
născuţi între 1940-1949 se vor afirma în aşa-numita promoţie ’70, 
între care cei născuţi în 1945 sunt, în acest an, veritabili „şaptezecişti”, 
precum este şi Tudor Nedelcea. Unii vor creşte ca orfani de sfârşit de 
război, copilăria le va fi impregnată de vicisitudinile vremii, crescând 
şi formându-se în plină epocă proletcultistă. Din acest punct de vedere, 
Tudor Nedelcea mărturiseşte, din prima pagină: „Aşadar, să pornim la 
drum. Sunt un «produs» sută la sută al regimului comunist românesc, în 
sensul că m-am născut la 23 martie 1945, atunci când tancurile sovietice 
«eliberatoare» ne-au cucerit ţara, aduse de cei care astăzi ne dau lecţii de 
democraţie, prin fiii şi urmaşii lor.” (p. 5). Noi, „şaptezeciştii” de astăzi, 
ne-am şcolit, de la grădiniţă până la liceu, în aceleaşi condiţii. Constat, nu 
fără uimire, că Tudor este varianta oltenească a moldovenescului Toader, 

că eu am parcurs, în clasele gimnaziale, câte 20 de km dus-întors din 
Sârbi, satul natal, până la şcoala din Unţeşti, iar Tudor, tot dus-întors, câte 
14 km din Valea Ursului până la Tâmna (el, indiferent de anotimp, eu – 
numai primăvara, vara şi toamna, iarna stând la gazdă): „Alături de alţi 
copii, treceam peste dealuri, spre şcoală. Mi-a fost, însă uşor, pentru că, 
încă o dată o spun, copilăria este o vârstă extraordinară şi nu am simţit 
niciodată această distanţă, ba, dimpotrivă. Era un prilej de a mă întâlni 
cu ceilalţi copii, de a face mici prostioare şi, astfel, au trecut cei 7 ani 
de şcoală rurală.” (pp. 13-14). La sfârşitul liceului (Liceul „Traian”, 
Turnu-Severin), 22 iunie 1963, la susţinerea examenului de maturitate, 
adolescentul Tudor Nedelcea, preocupat mai mult de fotbal decât de carte, 
se afla în încurcătură, în faţa Comisiei, când pe uşă a intrat o profesoară 
care plângea, aducând vestea impresionantă că Maria Tănase a murit, ceea 
ce i-a determinat pe examinatori să-l îndemne a trece mai departe. Cu 
umor şi seriozitate, totodată, apreciază azi Tudor Nedelcea, că, în cinstea 
salvatoarei, a scris, peste ani, Pasărea măiastră, tipărită în două ediţii (p. 
15).

Un „crâmpei esenţial” din biografia lui Tudor Nedelcea a fost 
stagiul de un an ca bibliotecar, înainte de a intra la Facultatea de Filologie 
din Bucureşti, secţia biblioteconomie, în anul 1964. Între cărţi trăind, a 
recuperat enorm în ceea ce priveşte lecturile neglijate în timpul liceului, 
ceea ce l-a îndemnat, de altfel, să urmeze biblioteconomia, la facultate 
fiind, surpriză, coleg de cameră, la cămin, timp de doi ani, cu Gheorghe 
Calciu, devenit şi Dumitreasa după căsătoria cu o cercetătoare în 
domeniul biologiei. Diferenţa de vârstă dintre cei doi era de două decenii. 
Gheorghe Calciu-Dumitreasa (1925-2006) abia ieşise din puşcărie, iar 
tânărul student nu ştia nimic prin ce trecuse mai vârstnicul său coleg de 
facultate, de la secţia franceză.  Acela ţinea pe noptieră două cărţi: una 
de Spinoza şi alta – de Nichifor Crainic. El a fost cel care l-a îndrumat 
în tainele lecturii, făcând cu Tudor adevărate seminare: „Văzându-mă că 
citesc şi nepricepând textele respective, Gheorghe Calciu, Ghiţă, cum îi 
ziceam eu atunci, a făcut un fel de seminar cu mine. De la finalizarea 
orelor de studiu şi până la cantină, preţ de 3-4 staţii de autobuz, mergeam 
pe jos, dus-întors, şi mă asculta, mă întreba ce pasaj nu am înţeles, ce 
am înţeles, şi îmi explica logica.” (p. 19). Tudor Nedelcea a avut parte 
de o asemenea întâlnire binecuvântată, când încă proletcultismul domina, 
deşi erau semne de intrare a acestuia în agonie istorică. Gheorghe Calciu-
Dumitreasa l-a orientat către lectura scriitorilor români interzişi. Ceilalţi 
doi colegi de cameră erau Romulus Haba, din Târgu Mureş, şi Eugen 
Papadima, nepot al lui Ovidiu Papadima. Acesta din urmă a descoperit 
pe cămaşa lui Haba un „nasture”, un microfon, târg-mureşeanul fiind, în 
realitate, securistul care-l supraveghea pe Gheorghe Calciu: „Eu nu mi-
am dat seama de aşa-zisul pericol pe care-l reprezenta Gheorghe Calciu, 
pentru că era un bun creştin…, sărea în ajutorul tuturor, fiind de o bunătate 
şi cultură extraordinară, dar nu ne-a spus absolut nimic despre trecutul 
său şi nici motivul pentru care făcuse puşcărie între 1948-1963.” (p. 20). 
Prietenia lor a supravieţuit şi după facultate. În 1979, la 10 mai, Gheorghe 
Calciu-Dumitreasa a fost din nou arestat, în urma prelegerilor din 1978, de 
la Biserica Radu Vodă, „Şapte cuvinte către tineri” (prin care condamna 
marxismul), după care s-a exilat în Statele Unite, în 1984, după intervenţii 
diplomatice, ajungând până la preşedintele american şi până la Papa 
Ioan Paul al II-lea.  Tudor Nedelcea a reluat corespondenţa cu Gheorghe 
Calciu-Dumitreasa din 1990, revăzându-se cu el la Primul Congres al 
Românilor din 1998, organizat chiar de faimosul părinte. Tudor Nedelcea 
va fi cel care a mediat reapropierea dintre Patriarhul Teoctist şi părintele 
Gheorghe Calciu-Dumitreasa, încât acesta va cere să fie spovedit, în clipa 
morţii de către Teoctist, cerând, totodată, să fie îngropat la Mănăstirea 
Petru Vodă, unde se găsea duhovnicul său, părintele Iustin Pârvu. Tudor 
Nedelcea va rămâne ataşat de activitatea Bisericii Ortodoxe Române, în 
calitate de membru, din partea Olteniei, în Consiliul Naţional Bisericesc 
şi în Adunarea Naţională Bisericească, cultivând strânse legături cu mulţi 
ierarhi, de la Patriarhul Teoctist până la Bartolomeu Anania sau Nestor 
Vornicescu. Memoriile sale aduc amănunte de interes. Adunarea Naţională 
Bisericească, de pildă, cuprindea 150 de membri care hotărau, între altele, 
şi în alegerile pentru mitropoliţi şi episcopi, aceste alegeri oglindind 
comuniunea ecleziastică dintre Biserică şi laici. 

TUDOR NEDELCEA - 70

CRÂMPEIE ESENŢIALE
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Noul patriarh a schimbat regulile, încât deciziile importante din 
viaţa Bisericii nu se mai iau în Adunarea Naţională Bisericească, ci numai 
în Sinod. Dintre ierarhii care s-au opus unor asemenea schimbări au fost 
mitropoliţii Bartolomeu Anania şi Nicolae al Banatului. Autorul consideră 
că ambii au avut de suferit: primul „pedepsit crunt, scoţându-i celebra 
Biblie de pe piaţă. Tălmăcirea Bibliei de către Anania este cea mai bună 
traducere din toate timpurile, au spus specialiştii. Anania a murit amărât 
din această cauză.” (pp. 70-71). Mitropolitului Nicolae i s-a luat „chiar 
dreptul de semnătură”: „A murit şi el, din păcate, amărât.”

Dacă în cazurile amintite se poate vorbi de un exces instituţional 
din partea Bisericii, în ceea ce-l priveşte pe patriarhul Teoctist, Tudor 
Nedelcea sesizează o intruziune laică excesivă în viaţa Bisericii, în 
momentul când s-a uzat de lozinca Jos Patriarhul roşu! (care semnase 
telegrama către Ceauşescu în calitate de reprezentant al A.N.B.). Iniţiativa 
a fost a unor pretinşi reprezentanţi ai „societăţii civile”, în bună măsură 
atee, ispitiţi fiind de capcana raţionaliştilor „disidenţei autocronice” şi unii 
ierarhi care „şi-au cerut scuze ulterior”: „Care a fost scopul? Vremurile 
erau tulburi, se dorea ca şi alegerile de mitropolit şi de patriarh să le facă 
numai laicatul…”, Biserica Ortodoxă fiind culpabilizată pentru că nu a 
devenit „revoluţionară” (p. 72). A fost nevoie de intervenţia Patriarhului 
ecumenic de la Constantinopol şi a Papei Ioan Paul al II-lea pentru ca 
zurbagii „disidenţi” să pună capăt abuzurilor, dat fiind că „aşa ceva în 
istoria ortodoxiei nu s-a mai întâmplat” (p. 73), recte impunerea exclusivă 
a laicatului în viaţa Bisericii. Patriarhul Teoctist este acela care va face 
posibilă prima vizită istorică a unui Papă într-o ţară ortodoxă. Primul pas 
a fost întâlnirea Patriarhului Teoctist cu Papa Ioan Paul al II-lea, în 1989. 
Dacă pentru Occident Europa însemna numai catolicism şi protestantism, 
Papa va recunoaşte că „Europa respiră prin doi plămâni”, catolicismul şi 
ortodoxia.

Un alt „scandal” din sânul Bisericii şi opiniei publice căruia 
Patriarhul Teoctist i-a făcut faţă cu diplomaţie a fost înfiinţarea Mitropoliei 
Vadului, Feleacului şi Clujului. Principala acuză a fost „scindarea 
Ardealului”. În şedinţa Colegiului Naţional Bisericesc, Patriarhul a 
îndemnat la diplomaţie în punerea problemei, sugerându-i lui Tudor 
Nedelcea să formuleze o motivaţie, ceea ce s-a şi întâmplat, textul 
acestuia fiind tipărit în revista Bisericii Ortodoxe Române. Argumentaţia 
este reprodusă în paginile 75-77, incluzând nouă argumente în favoarea 
înfiinţării noii mitropolii. Alegerea ca mitropolit a lui Bartolomeu Anania 
a produs o reacţie dură din partea lui Ştefan Aug. Doinaş, care l-a acuzat 
de organizarea marşului „împăcării ortodocşilor cu greco-catolicii, după 
ce ultimii au intrat cu forţa în catedrala ortodoxă chiar în timpul slujbei 
duminicale.” (p. 78). Preoţii ortodocşi erau comparaţi de Doinaş cu 
„vrednici sindicalişti ai «clasei muncitoare»” Iată replica Mitropolitului: 
„Nu, nu se poate, mi-am zis: o asemenea frază poate fi cerneala grosolană 
a unui oarecare pamfletar de duzină, dar nu caligrafia unui poet de o rară 
fineţe stilistică şi pe deasupra, membru al Academiei Române.” Doinaş 
(nestrăin de colaborarea cu Securitatea!) nu s-a grăbit să-şi ceară scuze, 
gest făcut doar la insistenţele balerinei Irinel Liciu, în seara recepţiei (8 mai 
1999) de la Palatul Patriarhal dată în cinstea Papei Ioan Paul al II-lea (p. 
78). Acesta a preferat să vină în România (deşi se făcuseră demersuri pentru 
Grecia şi Rusia) şi datorită afinităţilor/rădăcinilor româneşti, gesturile 
Papei favorabile ţării noastre oglindindu-se în echilibrarea raporturilor 
dintre ortodocşi şi greco-catolici, dar şi-n promovarea unor cercetări 
privind originea românească a ceangăilor, chiar în vremea regimului 
comunist (1977-1978), când a plătit apariţia cărţii lui Mihadas şi V.M.  
Ungureanu, Originea ceangăilor. Asemenea, a făcut importante donaţii 
pentru ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului (150 000 de dolari). Există 
şi o întreagă istorie a demersurilor pentru construirea acestei controversate 
catedrale. Tudor Nedelcea s-a implicat şi-n această bătălie, descoperind, 
bunăoară, că însuşi Eminescu, la 1877-1881, sublinia necesitatea ridicării 
unei catedrale demne de tradiţia ortodoxiei româneşti şi de jertfele 
neamului. Într-un articol privind războiul de la 1877, poetul scria: „Pentru 
acei amărâţi, care şi-au pierdut vieţile în război, trebuie o Catedrală, 
pentru că neamul românesc este şi blestemat. Nu dăm înainte deloc.”  (A 
se vedea pp. 89-92). În schimb, în anul 2000, primarul capitalei, viitor 
preşedinte al României, i-a replicat Patriarhului, la moartea mitropolitului 
Nestor Vornicescu, când Teoctist a refuzat să-l numească în locul acestuia 
mitropolit de Craiova pe Damaschin, preferându-l pe Teofan: „Vei vedea 
şi dumneata Catedrala când mi-oi vedea eu ceafa.” (p. 91).

Comparativ cu alţi confraţi, Tudor Nedelcea a avut şi are o biografie 
tumultuoasă, atât prin slujbele pe care le-a onorat, cât şi prin intersectările, 
de-a lungul vieţii, cu destinele unor personalităţi marcante ale culturii 
şi literaturii româneşti. A lucrat la Arhivele Statului din Craiova, la 
Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor, director al Bibliotecii Judeţene 
„Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova (destituit după ce a dus la capăt 
construcţia unui sediu nou), redactor-şef şi redactor la Editura „Scrisul 
Românesc”, acuzat pe nedrept şi chiar condamnat la doi ani cu suspendare, 
creator al Editurii şi Fundaţiei „Scrisul Românesc”, colaborator la 
Dicţionarul general al literaturii române coordonat de Eugen Simion 
etc. Într-un cuvânt, Tudor Nedelcea s-a dovedit a fi şi un actant al istoriei 
ultimelor decenii. A militat şi militează pentru integrarea literaturii 
basarabene şi nord-bucovinene în ansamblul culturii româneşti, iniţiind 
colecţii speciale de editare şi promovare a basarabenilor şi bucovinenilor 
în cadrul Fundaţiei „Scrisul Românesc”. Cele mai multe iniţiative ale sale 
şi-au arătat roadele, altele nu. De pildă, a pledat public pentru schimbarea 
zilei naţionale a României (la 9 mai) şi a imnului naţional, înarmat, ca de 
fiecare dată, cu un arsenal de argumente. În atare privinţă, oricât de bune 
intenţii ar fi etalat, am îndoieli că nu avem nevoie de imnul Deşteaptă-te, 
române şi de ziua începutului de iarnă, 1 Decembrie, data consfinţirii Marii 
Uniri. E drept, România de azi nu mai este cea „dodoloaţă” de la 1918, 
dar aceea rămâne cea arhetipală, cum a rămas peste milenii Dacia Mare 
pentru care va milita şi Eminescu, jertfelnic, prin Societatea „Carpaţii”. Şi 
nu e întâmplător că acelaşi Eminescu vedea în autorul versurilor actualului 
imn naţional, Andrei Mureşanu, eroul-profet al revoluţiei paşoptiste căreia 
i-a dat, alături de alţii, tenta profund naţională, tentă care l-a nemulţumit 
enorm pe Engels, coautorul Manifestului Partidului Comunist, care 
aştepta de la revoluţiile anului 1848 izbânda internaţionalismului asupra 
naţionalului. Engels a văzut în revoluţionarii români şi în poporul român 
principalul obstacol în calea comunismului european şi a „profetizat” 
dispariţia din istorie a acestui popor „reacţionar”: „[Românii sunt] un 
popor fără istorie… destinaţi să piară în furtuna revoluţiei mondiale… 
[Ei sunt] suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi [vor] rămâne astfel până 
la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor 
existenţă în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe 
revoluţii istorice. […] Dispariţia [lor] de pe faţa pământului va fi un pas 
înainte.”1

Dar partea cea mai amplă şi mai consistentă a cărţii-testament 
a lui Tudor Nedelcea o constituie portretele închinate celor pe care i-a 
întâlnit în viaţă, i-au marcat existenţa şi mulţi i-au fost prieteni. Deja i-am 
amintit pe câţiva dintre ei, iar lista este impresionantă: Ioan Alexandru, 
Marin Sorescu, Eugen Simion, Mihai Ungheanu, Grigore Traian Pop, 
Adrian Păunescu, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Vasile 
Tărâţeanu,  Victor Crăciun, Tudor Gheorghe, Alexandru Piru, Paul 
Anghel, V.G. Paleolog, Leonida Lari, Părintele Galeriu, Lucian Predescu, 
Edgar Papu, Florin Constantiniu, Ion Miloş, Dan Zamfirescu, Iosif Sava, 
Ilie Purcaru, Fănuş Neagu ş.a. Toţi aceştia, dar şi numeroşii adversari i-au 
marcat cei paisprezece lustri de viaţă: „Uitându-mă în urma celor şapte 
decenii de viaţă, nu cu mânie, ci cu luciditate şi duioşie, pot spune că nu 
l-am mâniat prea tare pe Dumnezeu. Pe lângă unele bucurii şi realizări, am 
avut multe, foarte multe necazuri. Atunci le-am suportat greu. Acum, pot 
spune, de asemenea, că toate sunt de la Dumnezeu, el este singurul care 
mi-a îndreptat paşii şi gândurile, pedepsindu-mă uneori, când a fost cazul. 
El este cel care m-a făcut om şi să cred în valorile umane. Uneori, am avut 
şi unele răbufniri, unele replici dure la atacuri asemănătoare, dar le-am 
făcut doar în cunoaşterea adevărului. Iisus n-a răsturnat masa precupeţilor 
israeliţi în sinagogă? Nu sunt supărat pe cei care mi-au făcut rău, cu voie 
sau fără voie. Sunt doar mâhnit, mai ales de nerecunoştinţa celor cărora 
le-am făcut doar bine.” (p. 293). 

Dar şi ingratitudinea intră în legile omeneşti. În urmă, Tudor 
Nedelcea lasă doar lumina muncii sale benedictine de peste patru decenii, 
ocupându-şi locul său inconfundabil în istoria culturii şi literaturii române.

Theodor CODREANU

1 Apud Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne, de prieteni... Războiul clandestin al blocu-
lui sovietic cu România, trad. din engleză, de Camelia Diaconescu, Editura Rao, Bucu-
reşti, p. 31.
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În mod curent se vorbeşte de două conştiinţe: 
conştiinţa cognitivă şi conştiinţa morală.

Conştiinţa cognitivă

Trei concepţii filozofice principale s-au for-
mulat privind conştiinţa cunoscătoare, a  cărei func-
ţie constă în a ne pune în prezenţa lumii şi a propriei 
noastre fiinţe : 

- empirismul - pe linia Locke-Berkeley-Hu-
me, care consideră că unica sursă a cunoaşterii noas-
tre sunt simţurile, dar acestea fiind imperfecte, în-
şelătoare, nu ne permit aflarea adevărului, astfel că 
ignoramus et ignorabimus adevărul;

- raţionalismul, pe lina Descartes-Spinoza-
Leibniz, care postulează că intelectul ne furnizează 
adevărul absolut, acesta fiindu-i înnăscut a priori; 

- iar criticismul lui Immanuel Kant împa-
că cele două curente, afirmând că aparatul  nostru 
cognitiv posedă nişte tipare, pe de o parte spaţiul şi 
timpul, prin  care sensibilitatea primeşte datele din 
afară, de la lucrul în sine – das Ding an sich - pe care 
nu-l vom cunoaşte niciodată - date care vor fi apoi 
prelucrate apoi de categoriile intelectului. Ca atare, 
rezultatul colaborării dintre sensibilitate şi intelect 
este un adevăr subiectiv. Cât priveşte raţiunea, nici 
ea nu poate oferi adevărul ultim privind marile în-
trebări, care rămân simple idealităţi: existenţa unui 
suflet substanţial, libertatea metafizică, existenţa lui 
Dumnezeu. Aşa fiind, adevărul nostru cognitiv este 
o creaţie  pur aparentă a aparatului gnoseologic spe-
cific omului. Or, această viziune fusese  formulată 
încă de presocraticul Heraclit din Efes : „Naturii îi 
place să se ascundă de ochii noştri…,. iar gândurile 
oamenilor sunt jocuri de copii”(af.70, 123).

Urmaşii lui Kant  au încercat să inducă ideea 
că totuşi noi putem cunoaşte adevărul ultim, aces-
ta fiind de ordin moral pentru Fichte, estetic pentru 
Schelling, voinţa oarbă de a trăi pentru Schopenha-
uer. Hegel construieşte un sistem cognitiv pe triada 
antică grecească - teză-antiteză-sinteză. Ulterior, fe-
nomenologia lui Edmund Husserl şi intuiţionismul 
lui Henri Bergson s-au ocupat tot de conştiinţa cog-
nitivă, punând pe seama intuiţiei posibilitatea de a 
cunoaşte esenţa lucrurilor.

Filozofia lui Martin Heidegger, cea nai discu-
tată actual, este un mixtum compositum alcătuit din 
: noetica problemei Fiinţei,  iniţiată de Parmenide, 
grija (Sorge) lui Soeren Kierkegaard, ideea biblică a 
aruncării in principio a omului în lumea morţii - Sein 
zum Tode, fără însă a motiva moral această aruncare, 
aşa cum are loc în cartea Genezei, unde apare ide-
ea păcatului originar, - şi anume, voinţa omului de 
a poseda cunoaşterea asemeni lui Dumnezeu.  Dar, 
Heidegger salvează Fiinţa, afirmând că poezia – cu-
noaşterea orfică - este cea care întemeiază adevărul 
uman, punând fiinţa umană în „prezenţa prezenţei 
sale”,  idee preluată de la Friedrich Hölderlin, care 
afirma : „Poeţii întemeiază ceea ce durează… Numai 
poetic trăieşte omul pe pământ. ”

Şcoala franceză de ultimă oră, a paradoxurilor 
sterile – model Sartre, Lacan, Derrida etc. - face să 
explodeze atât cunoaşterea cât şi conceptul de om, 
care este considerat un „chist imaginar... Nu există 
probe că omul există”. Prin urmare, nu avem ce cu-
noaşte şi nici cine să cunoască.

Conştiinţa morală 

Conştiinţa morală fost şi ea fixată dintru înce-
put de presocratici în gândirea europeană, de scrieri-
le sacre – Vedele, Upanişadele, precum şi de budism 
– pentru spiritualitatea indiană. 

În Europa, cea mai înaltă concepţie privitoa-
re la conştiinţa morală aparţine lui Kant, formulată 
în Kritik der praktischen Vernunft - Critica raţiunii 
practice : „Acţionează în aşa fel încât fapta ta să de-
vină model moral pentru întreaga omenire.” Nu prin 
spaima punitivă indusă de vreo religie trebuie să fii 
moral, ci prin răspunderea propriei conştiinţe. Filo-
zoful din Königsberg, dedică un impresionant imn 
datoriei morale, care constituie cea mai înaltă dem-

nitate a omului, adevărata sa personalitate, cuvânt 
subliniat de însuşi Kant - acest Everest al filozofiei 
moderne, aşa cum este Platon pentru gândirea anti-
că. Se ştie câte crime, deseori în masă, s-au făcut şi 
au loc şi astăzi în numele unui dumnezeu. Trei mii 
de hughenoţi au fost masacraţi într-o singură noapte 
de biserica din apus. Mari creatori, precum filozoful 
poet Giordano Bruno,  au fost arşi pe rug. Gândind 
torquemadic, Franţa a aruncat pe rug o copilă provi-
denţială care a salvat-o de la a nu dispare din istorie. 

Întrebarea neiertătoare este : există un dumne-
zeu al crimei? Dintre toate absurdităţile de care este 
capabil omul,  uciderile la comandă religioasă sunt 
cele mai sinistre, cele mai malefice. 

Conştiinţa axiologică 

Conştiinţa omului care valorizează existenţa, 
creaţia - este un miracol. Este ca şi cum ar veni de 
dincolo de lumea umană, se supraetajează spectaco-
lului mundan şi îi judecă valoarea ontologică şi etică. 

Ce este această conştiinţă ? Eroare a Naturii, 
care dă naştere unui alter ego ce-o judecă şi neagă ? 
O glumă amară a neantului cel viu ? Ori este coman-
damentul unei justiţii cosmice din afară, de undeva 
de mai sus ? Iată unele exemple de felul cum această 
supraconştiinţă axiologică a intelectului uman dez-
văluie caracterul negativ al lumii umane.

Heraclit din Efes: „Moarte este ceea ce vedem 
în stare de trezie; visuri,  ceea ce vedem dormind…: 
suntem şi nu suntem…Noi toţi ne trăim propria 
moarte… căci totul se face şi se distruge prin discor-
die, prin autonegare, în timp ce  naturii îi place să se 
ascundă de noi.” 

Pentru Empedocle lumea este rezultatul luptei 
eterne dintre Iubire şi Ură; lumea  se naşte şi moa-
re după cum predomină una din cele două forţe, ura 
fiind cea care domneşte în epoca actuală: este era 
kaliyugei indiene. Salvarea constă în „a merge din 
creastă în creastă” din punct de vedere spiritual, 
conchide filozoful din Agrigent.

Giacomo Leopardi a formulat printre cele mai 
grave diatribe împotriva existenţei umane : E fune-
sto a chi nasce il di natale – este funestă ziua nata-
lă pentru cel care se naşte. Şi adresându-se inimii : 
„Opreşte-te pentru totdeauna, biata mea inimă obosi-
tă. Destul ai palpitat... Nici un lucru nu merită zvâc-
nirile tale… Amărăciune şi urât, aceasta este viaţa, 
şi noroi este lumea. Nimic altceva. Disperă pentru 
cea din urmă oară. Destinul nu i-a dat decât omului 
moartea. Acum tu poţi să te dispreţuieşti pe tine, să 
dispreţuieşti natura şi puterea brută care din ascuns 
comandă mizeria noastră cea de toate zilele şi infini-
ta deşertăciune a tot ce există”.

În finalul sonetului 121, Shakespeare conchi-
de amar : „The men are bad and in their badness 
reign”. Şi totuşi, regele Lear cu fiica sa ucisă în braţe 
în mijlocul naturii răvăşită de furtună, strigă una din 
cele mai tragice şi deprimante  concluzii privind ab-
soluta iresponsabilitate a răului: „eu vă spun, nimeni 
nu este de vină, nimeni”.

Omar Khayyam şi Eminescu constituie două 
dintre cele mai lucide şi iluminate conştiinţe ale 
eşecului creaţiei privind destinul omului în univers. 
Amândoi, pe de o parte au demascat răul şi impasul 
destinal din lume, pe de altă parte au binecuvântat 
viaţa, trăind-o la modul poetic. Dar – fapt foarte re-
velator -  au şi afirmat că ei nu aparţin acestei lumi, 
că au fost aruncaţi aici dintr-o lume superioară, a 
geniului, acesta rămânând un străin în străina lume 
umană. Şi este deosebit de semnificativă gândirea 
lui Rabindranath Tagore, dubla deschidere : entuzi-
astă, pe de o parte, în a lăuda viaţa, şi fuga de lumea 
umană, pe de altă parte, idee întruchipată în simbo-
lul zborului unui stol de lebede cât cerul, care iau 
pe aripile lor tot universul, neoprindu-se nicăieri, ci 
tinzând mereu mai departe, tot mai departe spre ne-
unde, spre a-şi salva propria moartea şi a lumii.

Pe de altă parte, însă iată viziuni ale conştiin-
ţei axiologice pozitive, ale laudei existenţei vieţuită 
în entuziasm (en teos = în Dumnezeu). Este conşti-

inţa poetică, aceasta constituind cea mai înaltă con-
ştiinţă umană.

Astfel, Goethe – preafericitul, nu a negat ni-
ciodată viaţa, în toată creaţia sa. A lăudat pământul 
odată cu cerul, dragostea fiind constanta şi refrenul 
vieţii sale aici şi care l-a purtat şi peste pragul mun-
dan. Arderile în iubire constituie energii de transfer 
ceresc, se proclamă în  finalul  tragediei Faust : Das  
Ewig Weibliche zieht uns hinan „Eternul feminin ne 
înalţă mai sus”; îl înălţa pe Goethe-Faust, iertat prin 
iubire chiar şi pentru unele grave păcate pământeşti.

Dar, de fapt, marea înălţare, divina trăire, aşa 
cum afirmă Hölderlin,  are loc prin taumaturgia orfi-
că, prin poezie:

Numai  o  vară, una  singură, dăruiţi-mi, pu-
ternice  Zâne,

Şi-o toamnă în care  să se pârguie cântu-mi,
Pentru ca  inima mea,  bucuroasă  de  prea-

plinul
Dulcelui joc, să  moară  apoi.

Sufletul care  în  viaţă divinul său  drept
  Nu  l-a primit, hodină nu  află  nici  în bezna 

din Orcus.
Şi totuşi, dacă-ntr-o zi lucrul  sfânt ce-n ini-

mă-mi
Sălăşluieşte - Poemul - mi-a izbutit,

Atunci binevenită fii, pace a  umbrelor!
Mulţumit  sunt,  chiar  dacă  al  strunelor  viers
Nu mă va însoţi-n adâncuri; odată, o  singură   

dată
Voi fi  trăit  ca zeii,  şi  n-am  râvnit mai  mult. 

(s.n.)
 
Prin cunoaşterea orelor orfice iluminate, poe-

tul ajunge la suprema certitudine de sine, va exclama 
Cecil Day Lewis :

Tempt me no more; for I
Have known the lightning’s hour, 
The poet’s inward pride,
The certainty of power.

 „Nu mă ispitiţi; pentru că eu/ Am cunoscut 
ceasul iluminării,/  Mândria intimă a poetului,/ Cer-
titudinea puterii”. Şi Eminescu, alături de toţi marii 
poeţi : „Noi suntem din cei cu-auzul fin/ Şi asculta-
răm şoapta misterului divin… Sublimul adevăr noi îl 
avem din cer.” 

La moderni, trecând peste Leibniz, care con-
sidera că „lumea noastră este cea mai bună dintre 
toate lumile posibile”, (afirmaţie persiflată de Scho-
penhauer),  bucuria de a exista a fost sărbătorită la 
modul sublim, şi anume,  aici pe pământ, „dincolo de 
bine şi rău”, de autorul cărţii fundamentale a filozo-
fiei poetice moderne: Also sprach Zarathustra (Aşa 
a vorbit Zarathustra). Este cea mai înaltă deschidere 
spirituală optimistă creată spre a fi oferită omului. 

Friedrich Nietzsche considera şi el că lumea 
noastră este ce mai frumoasă dintre lumi, astfel că 
formulase ideea eternei întoarceri, rezervată celor 
care au crezut în viaţă, revenirea mereu şi mereu în 
aceeaşi întruchipare ontologică şi punctual în acelaşi 
spaţiu şi timp.A celpr cărora este oferită,

Nur Narr ! Nur Dichter!  Numai nebun ! Nu-
mai poet! Iată marele cuvânt al lui Nietzsche. Căci 
poezia este marea salvatoare a omului.

Zarathustra poartă în sângele său pe Orfeu. 
El ne oferă „o carte orfică – explicaţia orfică a Pă-
mântului”. Acesta este destinul pe care şi l-a asumat 
Nietzsche: „Cum aş suporta să fiu om, dacă omul nu 
ar fi de asemenea poet şi dezlegător de enigme ?... 
Să nu mai  voiesc, şi să nu mai institui valori, şi să 
nu mai creez ! O, această mare sminteală  să rămână 
departe de mine !”

Nietzsche rămâne princiar şi neegalat, atât ca 
filozof, precum şi ca poet.  Un profet al unei lumi 
ideale, pe care viziunea iluminată a celor cărora a 
fost dăruită, o face şi mai sublimă.

George POPA
Cele trei conştiinţe

Să-ţi reprezinţi mereu ceva frumos, 
aceasta este vocaţia unei inteligenţe

 inspirată de zei.
Democrit
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Când, în urmă cu mai bine de patru decenii, ve-
neam, prin concurs, de la o școală gimnazială gorjeană 
la un liceu de tradiție din Tg.-Jiu, viața medicală din 
municipiul de pe Jiul de Sus era dominată de câteva 
nume de mai veche recunoaștere(Ilarie Popescu, Gri-
gore Lupescu, Ion Brânzan ș.a.). Îi cunscusem pe cei 
înzestrați cu harul poetic în cadrul cenaclului „Sănă-
tatea”, apoi în cel al nou-createi Asociații Culturale 
„Alexandru Ștefulescu” (1980), inițiată – cu secțiuni de 
poezie, proză, dramaturgie și artă – de dr. Smarand Ale-
xandrescu, un entuziast căzând pradă sistemului politic 
și polițienesc...

În anii din urmă, numele doctorului Cornel 
Munteanu din Tg. Cărbunești a devenit din ce în ce 
mai cunoscut atât pentru competența sa profesională 
cât și pentru scrierile literare editate. Medic primar (in-
ternist) la Spitalul orășenesc din Târgu-Cărbunești, dr. 
CORNEL MUNTEANU (n. 13 septembrie 1940, Cras-
na, Gorj) a urmat cursurile gimnaziale la Bărbătești, liceul la Tg.-Jiu și Facultatea 
de Medicină la Cluj. În 1980 își trece doctoratul cu o teză despre „stadiile incipi-
ente ale hipertensiunii arteriale esențiale”, sub conducerea academicianului Aurel 
Moga. Este așadar un produs al strălucitei școli de medicină clujene, câștigând o 
incontestabilă notorietate, o voce de înalt profesionalism dublată de o conștiință 
de urgente imperative civice, ce-i dă dreptul să radiografieze cu exactitate siste-
mul, incriminând lipsa de profesionalism și corupția aproape endemică, într-o 
proză de observație incisivă și alertă.

Pasionat vânător și pescar, aducând de atâtea ori în rama epicii causeriile și 
istorioarele specifice îndeletnicirilor, el cultivă și epigrama cu aceeași dispoziție 
ironic-umoristică, ce se dovedește de multe ori potrivită, inspirată, spumoasă 
chiar („Doamna ce-am ales-o aseară”, 2009; „Printre cactuși”, 2010...)

Dincolo de acestea, ne-au atras atenția într-un mod aparte cărțile sale de 
proză scurtă, de la „Pete pe halatul alb” (2007) și „Focuri, fumuri...” (2010) la 
mai recentul „Meandre” (Ed. Măiastra, Tg.-Jiu, 2013, 300 p.)

Volumul de proză scurtă „Meandre” recomandă un prozator de reale 
disponibilități creatoare, amintindu-ne de scriitorii gorjeni Nicolae al Lupului, 
Sabin Popescu-Lupu, Constantin Uscătescu, Iunian Th. Ciobanu ș.a., ale căror 
opere au văzut lumina tiparului fie în interbelic fie în ultimele două decenii dintre 
mileniile II și III (cele rămase în manuscris se cer grabnic valorificate, cu sprijinul 
factorilor culturali). Este vorba, în cazul dr. Munteanu, de o reală vocație prozas-
tică ce aduce în pagină oameni și întâmplări autentice, trăite, multe colportate 
de memoria colectivă a satelor de pe Valea Amaradiei gorjene. Petrecute fie în 
regimul trecut, fie în anii mai apropiați nouă, postrevoluționari, faptele evocate 
reliefează, în cadrele acestor două registre, psihologii și comportamente țărănești, 
unele de un pitoresc savuros, chiar senzațional. Este cazul atâtor istorioare tran-
scrise cu un fel de alertețe orală, confesivă, colocvială (dialogul fiind suveran în-
tre modalitățile de realizare artistică), ferite de paseismul și idilismul sămănătorist 
tocmai pentru că autorul este un bun cunoscător al oamenilor și locurilor, un asi-
duu observator de moravuri al vieții țărănești, un «radilolog» de tipuri, caractere, 
comportamente, psihologii, nu inventate ori aduse în pagină de vreun sentiment 
nostalgic.

„Băutul” și „iubitul” (altfel zis „țuicăreala” și „ibovnicia”), hâtroșenia și 
pragmatismul gândirii țărănești, nu de puține ori ingratitudinea și nemernicia 
unor frustrați pervertiți (ca în Neam rău), șiretenia, dezicerea și lipsa de cuvânt 
(Africanuʼ), naivitatea și prostia (Uite fractura, nu-i fractura), minciuna, imorali-
tatea în familie, injustiția în viața socială, mărginimea și abuzul unor funcționari 
ce pun în pericol libertatea oamenilor (Donʼ Trocan) și multe alte racile ale lumii 
țărănești de ieri și de azi fac din aceste „felii de viață”, menite a contura profilul 
psiho-social al țăranului gorjean din această zonă, bucăți de incontestabilă reali-
zare artistică.

Unele din aceste proze amintesc de indivizi din 
epoca defunctului regim, mai bine zis de anii CAP-
urilor, cu îndoctrinarea și duplicitatea specifice, de la 
primari și președinți de cooperative agricole la mai 
recentul tartor județean, care nu rezolvă problemele 
comunității decât prin șantajarea primarului de a trece 
în barca sa, abandonându-și colegii de luptă ideologică 
pentru a face ceva pentru comunitatea ce l-a ales în 
fruntea treburilor obștești. Numai așa fondurile pen-
tru dezvoltaea localității vor fi deblocate, o parte din 
bani ajungând, conform binecunoscutului obicei, și în 
buzunarele „generosului” funcționar județean (Lache).

În pofida acestor grave aspecte, autorul rezolvă 
totul într-o proză cu valențe ironice și satirice, forța 
umorului rezidând în buna cunoaștere a „mecanisme-
lor” și moravurilor respective.

Între cele 23 de proze ale „Meandrelor” – 
ce sugerează spiritul «meandric» al psihologiilor 

comportamentale – foarte realizate ni se par de departe povestirile cu subiect 
„ibovnicesc”, precum Mireasă bătrână, Păcatul Mariei, șchioapa, Țața Leana, 
La cules de buruieni, Pedeapsă țigănească, Pomană de șase săptămâni, S-a dus 
Brand ș.a.

Avem în aceste istorioare de haz hâtru un fel de tablou erotocritic de viață 
țărănească gorjenească, neîndoielnic autentic și frust, în care ironia, persiflarea, 
umorul, în doze bine studiate, coagulează în scene epice memorabile de recog-
noscibil pitoresc rural. Mai peste tot instinctivitatea primară a țăranului definește 
varii caractere și comportamente pragmatice, de un trăirism cu fervori boccac-
ciene... Povestioare licențioare, așa-zis „fără perdea”, astfel de bucăți radiogra-
fiază «milesianismul» unei lumi mai degrabă antonpannești și crengiste, în care 
„ibovnicia” și „parfumul de prune fierte” își joacă rolurile cu o firească filosofie 
de viață din zona hedonistă și a liberei opțiuni („femei cu viață în ele și porniri 
nepotolite” – S-a dus Band).

Sunt și alte teme, unele mai puțin convingătoare sub aspect artistic, altele 
de o suplețe compozițională indimenticabilă. Dacă „Ghemotocul”, piesa inițială, 
ne amintește de lirismul din „Puiul” lui Ion Al. Brătescu-Voinești, Leacul – con-
struită pe legătura dintre om și animal , în cazul de față un cal – dezvoltă alert o 
întreagă filosofie de viață, determinându-l pe Stelică să se lase de băutură. Totul 
se rezolvă într-un final-surpriză ce detensionează starea de criză, aducând în casa 
gospodarului cumpătarea și buna înțelegere.

Alteori prozele dlui Cornel Munteanu rezonează cu o memorialistică – his-
toires veçues & vraies - din care nu lipsesc observațiile pro domo, în marginea bi-
necunoscutei proze cu vânători și pescari (S-a stins Gore, La cabana Stejeretul...).

Sunt de reținut ușurința de a pune în scenă anumite «istorii» și, grație dia-
logurilor atât de cuprinzătoare și expresive, conturarea personajelor care se pro-
duce de la sine, căci, dincolo de o bună cunoaștere a oamenilor, autorul redă cu 
o fidelitate de fonograf vorbirea personajelor sale, atât de specifică țăranului din 
satele de pe Valea Amaradiei, și nu numai, din zona Cărbuneștilor, să zicem, până 
la Hurezani, Căpreni, Totea ori Țânțăreni. Este un limbaj suculent, de un colorit 
aparte, cu forme orale, lexeme și sintagme neaoșe, ceea ce asigură specificitatea 
regională a acestui epos țărănesc înveselitor. O comedie umană în datele ei pri-
mare și instinctive, în care cheful de vorbă, „limbarița” și simțul fabulozității, al 
colportajului, al bârfei de senzație scoate în evidență firea gorjeanului, persiflantă, 
hâtră, disimulantă, în general sufletul lui plin de «meandrele» propriului confort 
hedonist-existențial. 

De asemenea, frazarea capătă deseori ritmuri aproape muzicale, cadențate 
- un fel de modulație poetică a discursului prozastic, fără însă a cădea în lirism -, 
de unde impresia de oralitate puternică ce-o capătă cartea în totalitate.

„MEANDRE”
de Cornel MUNTEANU

Un Erotocrit gorjenesc 
de pe Valea Amaradiei

ASOCIAȚIA CULTURALĂ “CARMINA BALCANICA” a fost 
înființată în România cu scopul de a cultiva și promova ceea ce este specific 
– și cultural-definitoriu - pentru spiritualitatea regiunilor sud-est europene. O 
mai bună cunoaștere culturală, reciprocă, între țările din acest spațiu poate avea 
și alte semnificații. Astfel, investigarea fenomenelor de spiritualitate proprii 
acestor teritorii, reprezentările multiple (uneori concurente) ar putea constitui 
nu numai o consolidare, ci și o sursă și un țel moral al

unității europene. Iar aceasta poate oferi chiar un răspuns dat trecutului 
Europei.

În acest sens, prin proiectele inițiate (schimburi culturale și științifice, 
editarea unor publicații, promovarea culturii și spiritualității fiecărei zone prin 
diverse evenimente etc.), membrii fondatori ai asociației și-au propus să contri-
buie la conservarea și consolidarea dimensiunii identitare a spațiului cultural/ 

sud-est european. Vom revela asftel permanent, printr-un dialog benefic, ceea 
ce este valoros, comun și ceea ce diferențiază fiecare cultură.

Unitatea în diversitate poate fi așadar motto-ul sub semnul căruia se vor 
iniția toate acțiunile Asociației.

În plus, prin aceste acțiuni, ca și prin revista cu nume similar - Carmina 
Balcanica -, dorim să contribuim la o mai bună cunoaștere a acestui spațiu 
cultural de către Occident. De aceea, un al doilea motto al acțiunilor Asociației 
va fi ceea ce profesorul Mircea Muthu scrisese la un moment dat: Aducând cu 
sine coabitarea celor trei straturi culturale - arhaic, medieval și modern - Sud-
Estul poate ajuta Europa să-și reînvețe trecutul, și, nu în ultimul rând, să-și 
remodeleze proiectele de viitor.

MIHAELA ALBU

Convergențe
Gabriel GOLUMBA
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VÃLURI
Oricât ai pricepe, ceva s-a pierdut.
Cuvintele,-n frigul de-afară
Se-nghesuie sprinten, bolnave de lut.
Iubirea-i o umbră fugară.

Vrei chipul, şi chipuri se schimbă mereu.
Vrei miezul, şi zvonuri te-mbie,
Iar lacoma fiară, ucisă cu greu,
Pândeşte, la oră târzie.

POTIRUL
Potirul după care tânjeşti
e tot mai departe

îţi rămân doar frântele cercuri
si pârghiile pătate cu sânge

cântecul îndelung aşteptat
se tulbură de pielea rece
a întrebărilor.

AŞ VREA
Aş vrea să pot urmări
firele nevăzute ale paşilor noştri
să aţipesc lângă tulpina unei flori
să mă soarbă o frunză în verdele ei neţărmurit
să nu pot numi
să nu pot arăta
să fiu gândit şi visat
să mă risipesc în azur
să fiu respirat ca şi cum
s-ar zămisli prin mine ceva.

VINO
Vino cu mine şi lasă-ţi
eşarfele negre
este timp să iubim

lasă-ţi pianul şi vino
e-un cântec străin

vino cu mine şi lasă-ţi
livezile fără de seve

este timp să iubim

depãrtãrile-s rumene
e o tânjire de clopot
aieve.

INERŢIE
Clipã de clipă ţi se macină
razele
eşti fără să fii

liniştea ta e o pradã râvnitã

în pânza strigătului tău zac măruntele

vietăţi ale zilei

cu tine însuţi rămas
imaginea ta se prelinge fără odihnă
străină de tine
de propriul tău pas.

CLIPA DINTÂI
Fiinţele îndrăgostiţilor
se mistuiau
sub stropii de ploaie

tăcerea lor încă vibra
de-ntâiul sărut

se întâlniseră
dincolo de toate-ntâmplãrile
captivi osteniţi
ai unui cerc nevăzut.

CRÂMPEIE
Glasurile copiilor se risipeau
la orizont pâlpâia o rugină
cuburile zilei se isprăviseră

văzduhul era greu de miresmele
atâtor iluzii

aş fi vrut să fiu povestit
să înţeleg dintr-o simplă privire

aveam o iarbă doar pentru mine
veştejitã fără de veste

adunam îndepărtatele aşchii
ale unui cântec mai vechi.

TAINÃ
Sunt eu însumi şi sunt
altceva
înlăuntrul privirii tale

grija ta pentru mine
îmi adaugă trepte

când mă-ntâmpini în prag
clipa zvâcneşte
albastru şi cald

soarele e ciuntit dacă nu te arăţi
sunt liber şi totuşi mereu prizonier

odihnă găsesc în răcoarea
cuvintelor.

SOMN
Rămâne doar coaja crăpată
A zilelor, fără de tine.
În zid e-o spărtură şi iarăşi un zid
Se-aratã, şi iarăşi un zid.
De când ai plecat,
Se strânge noroi în ceasornic.
În oase-i un cântec
De greieri.

STRIGĂTUL
Strigătul de zid se frânge
Şi cămaşa soarbe sânge.
Totul pare, de departe,
Împletit din fire moarte.
Îmi e dor de vorbe clare,
De cădelniţã şi floare,
Şi nu aflu nicio scară
Înlăuntru, înafară.

CLAUDIU ROBERT TOMA
TÂLHARII

Ne așteptau tâlharii, pitiți, la cotitură,
În mâini cu lungi junghere și ascuțite foarte...
Dar mâna lor dibace habar n-avea ce fură,
Jungherul nu știa că dăruiește moarte...

Cereau arginți... și aur... și tot ce-aveam în pungă
Și scormoneau avizi, cu mână hrăpăreață,
Dar oricât ar fi luat, părea să nu le-ajungă,
Și nu se mulțumeau până nu luau și viață...

Noi n-am avut ce face; au fost nespus de răi!
Ne-au pus jungheru-n piept chiar de la început
Și-abia acum vedem că anii mei și-ai tăi
Erau, de fapt, tâlharii! Zadarnic ne-am temut...

UITAREA

Anonime, în albume,
Hepatice fotografii...
Au avut, cândva, un nume,
Dar nu îl știu... nu îl mai ști...

Învăluite-n cețuri moi
Par umbre fără vreun contur...
Și parcă au ceva din noi,
Dar nu aș mai putea să jur...

Acum, stelarele căderi
Dintr-un celest nedefinit,
Știind că suntem efemeri,
Ne-aduc, crâmpei de infinit,

Uitarea!... Otrăvit stilet,
Călău al zilelor târzii,
Dorință de anahoret
Înmormântată în chilii...

NE VOM MINŢI

Ne vom minți cu cântecele ploii,
Din orga nopții picurate stins,
În clipe reci, în care vin strigoii
Și jubilează, fiindcă ne-au învins...

Ne vom minți! Cu ce, nu mai contează...
În parcul părăsit și de statui,
Agonizând, speranța-n metastază,
Caută prin ploaie basmul care nu-i...

Ne vom minți... și nu e prima oară...
(Ba chiar aș crede că minciuna-i drog!)
Să nu simțim cum este să te doară
Când bate vânt în sufletul olog...

Dar, astăzi, basmul și-a uitat eroi...!
Din depărtări înalte peste parc a nins.
Nu mai avem nici cântecele ploii,
În orga nopții toate, astăzi, ni s-au stins...

Costel SIMEDREA
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Noul volum al lui Emil Niculescu, Vanitas levantina (Societatea Scrii-
torilor Militari, București, 2015), este traversat de unele constante neliniști, în 
condițiile obiective ale erodării celor ce odată reprezentau repere incontestabile. 
Fiecare poezie reprezintă câte un pas pe această cale, îmbinând complexita-
tea fanteziei cu temele cotidiene, atât de penetrante. Va rezulta un  act estetic 
extravagant care privilegiază  stilistica artistă și elanurile evaziunii hiperima-
ginative. Poetul se înscrie printre puținii supraviețuitori ai nobilei familii idea-
liste, transfigurând realitatea cu ajutorul spectaculoasei erudiții, pe alocuri de-a 
dreptul sclipitoare. Dacă pornim de la „fostul vechi parc Marghiloman” sau de 
la restaurantul gării din Buzău, ce-l avea la conducere chiar pe „ilustrul Caragi-
ale”, putem observa actualitatea unor trăsături profund invazive ce vin dinspre 
contemporaneitate. Altfel, protecția rimbaldiană  („O, anotimpuri, o, castele/ Ce 
suflet n-are și părți rele?” – trad. Petre Solomon) însoțește amplitudinea vilegi-
aturilor din volum. Câteodată greu suportabilele istorii mundane sunt atenuate, 
mult aposteriori, prin apelul la consistente depozite ironice, consubstanțiale lui 
Emil Niculescu. Așa sunt aspectate realitățile, în general pornind de la dramă, ce 
țin de ființarea sublunară: „Au gâtuit și fostul vechi parc Marghiloman,/ Împrej-
muit cu piatră – câtă n-a fost furată -,/ Cel îngrijit, pe vremuri, de-un grădinar 
german/ Grilaje stau – proteze – pe-o falcă edentată.// Nechează-n foste grajduri 
fantomele de cai,/ Întinzând botul, după candel, spre un brit jockeu,/ Și el trecut 
la Domnul, precis cazat în rai -/ Avea o leafă cât un director de liceu.// Oglin-
da unui lac clar, de lebede translat,/ Când învățatul Iorga era-n musafirlâcuri,/ 
Coclită e, cu-argintul, deja, descuamat,/ Dând, barbian, din lintiți și broaște, cu 
sâc-sâc-uri.// În răvășit domeniu, cândva senioral,/ Cum vreo nenoroceală, sin-
gură, nu se-mbie,/ Băgă și-un cartier proletar dinți de cal/ Și-mpinse,-n coasta 
ruptă, lăcaș de parohie.// Monografii, desigur, despre lordul valah,/ Repuneri 
în posesii, cu daune morale,/ Exact în perioada tranziției, de crach,/ Când simți 
pulsând puroiul urcat la amigdale.// Unde-s salcâmii ăia de stampă, japonezi,/ Și 
ochii migdalați ai mamei, coana Irene,/ Ce la episcopie, cic-ar fi chiar dovezi,/ 
L-ar fi sedus pe Cuza, cu fluturări de gene?// Pensionarii unui azil pentru bătrâni/ 
Stau, unde,-altădată, pursângii în stănoage./ În rest, mai nici o urmă a foștilor 
stăpâni:/ Un secol, drept ciomag, și un car de oale doage.// Energici, intreprizi 
și mândri de-aceste zile,/ Intrăm în Europa-ntr-un scaun cu rotile.// P.S. Rectific. 
Da, din grajduri n-a mai rămas nimic,/ Nici balega uscată, nici tătăresc tizic./ Iar 
asistații sunt în, cum, precis, să vă zic,/ Clădirea destinată pentru les domestiqu-
es. (Vanitas Levantina). Poeziei nu îi poate reveni decât o înălțare autoexilantă 
„pe Krakatoa”, desigur, supusă și aici presiunilor. Rememorările autorului au 
un impact deosebit asupra celor dedați la atât de particularele esențe ale unei 
lumi apuse. Foarte complexă, „Scrisoarea către Lisa” certifică atașamentul in 
aeternum pe care Emil Niculescu îl are și pentru fenomenul chinologic. Versurile 
din Vanitas levantina au pătrunzătoare aromă de stampă, specatacolul erudiției 
contribuind la un tip de impact estetic pour les connaisseurs. O poezie din carte, 
„Femeia de lemn”, urmează filonul unui „desemn de Alex Ivanov”, artist plastic 
situat și el sub himerofila lumină caracteristică nervalianului soare negru al me-
lancoliei. Paradigmaticul El Desdichado este recognoscibil, la diferite niveluri, 
în aceste ipostazieri estetice cu nimb fin de siècle. Câteva dintre atât de diversele 
particularități existențiale sunt abordate cu aprigă ironie. Aceasta joacă și rolul 
unui profund dezirabil element soteriologic. Artificii din zona maximalizantei 
științe de carte (astăzi, abandonată eludărilor) pot face deliciul unei tipologii tot 
mai bântuită de caducitate: cărturarul. Căile aducerilor aminte vor purta mereu 
distinse peceți estetizante, în timp ce mundaneitatea are ca prioritate ample dete-
riorări. Vanități aristocratice (doar în spirit, desigur) decurg din confruntările cu 
opacitatea exteriorului. Destructurarea  valorilor naște greu ocultabile vlăguiri: 
„Funcționar la cărți. Memento mori./ Azi, demisionează cititorii/ Și Internetul 
ia în păstorire/ Leaturi, promoții, în neștire,/ Tot mai hulpav, pe sticlă, ca ne-
bunu’/ Procustizând din taste: totzi k 1./ Falii de timp, microbi, să-ntorci o filă/ 
Te-aruncă, brusc, în starea de godzilă,/ Între depanatori de biciclete,/ Umbrele, 
la-ncărcare de brichete./ Carte, Te ridicam de subsuori/ De-atâtea ori, desigur, 
multe ori/ Și, în cotidienele mizerii,/ Potcoveam vise, nicidecum bacterii./ Basta. 
De-acuma poți să stai/ La cap cu flori de mucigai,/ Când ți se va decerne, sepul-
cral,/ La ani rotunzi, Meritul Cultural,/ De-aceea, mareșale, sunt mai trist/ Decât 
un, cred, nostalgic comunist.” (Bugetar). „Cartea”, ca entitate din proximitatea 
fundamentelor, este prezentă în majoritatea textelor din carte. Iată și un ipotetic 
final al vieții, abordat cu ironică detașare: „Pulsu-ți se zbate, nu fără motiv,/ Mâ-
nat, cu bici, de-un sânge exploziv.// Este în el o doză de salpetru,/ Sfidând, de sus, 
orice tensiometru,// Care îți spune c-o să te împiedici,/ Cândva, -n perfuzii și în 
paramedici.// Drept care, lapidar, definitiv,/ S-ar dăltui: poet hipertensiv,// Iar pe 
colivă-ar pune, ca drajeuri,/ Frânturi confettizate: E.K.G.-uri.” Concluzionând, 
vom reda cuvintele pe care distinsul poet Gheorghe Istrate le scrie despre Emil 
Niculescu, ceea ce probează o deosebită acuitate în direcția indimenticabilelor 
fioruri crepusculare: „Emil Niculescu face parte din stirpea celor rari, din tagma 
poeților nocturni, din evantaiul amurgic mathein. De o artificialitate savantă și 
cu o seducătoare arhitectură barocă, poezia lui Emil Niculescu cultivă un livresc 
rafinat, prin draperiile căruia transpare ironia lucid-amară dimoviană.”

OCTAVIAN MIHALCEA

TRANSFIGURĂRI
ESTETIZANTE

Călătoria ca pretext ori ca evadare din cotidianul robotizat al vieții, constituie 
substanța narativă a recentelor însemnări, Hai-hui prin lume (Editura Emma Books, 
Sebeș, 2014), publicate de prozatorul Ioan Popa. Așezându-se în linia altor memoriale de 
călătorie ale autorului (De-a râsu-plânsu prin Europa – 2009, Prin mari și bătrâne capi-
tale – 2012, Drumuri fermecate prin Țara Secașelor – 2012), noua carte scoate la iveală 
detalii biografice și, mai ales, interesante relatări din călătoriile întreprinse recent. Nici 
de această dată, scriitorul nu face caz de descoperirile sale, menținând linia echilibrului 
narativ (și afectiv), chiar dacă, nu de puține ori, se recunoaște în ipostaza unui admirator 
sedus de frumusețile ce-i ies în cale. Tonul cumpătat, raportarea corectă la ceilalți și la 
sine, precum și etica unei educații temeinice, în cheie tradiției autohtone, cochetează 
mereu în favoarea unei atitudini echidistante, ce evită spectacolul inutil și arată o atenție 
deosebită, uitată astăzi de unii, pentru acel ,,fel de a ieși în lume”.

Ca în orice călătorie, realitățile exterioare își formează propriul ecou în percepțiile 
intime ale celui care scanează cu privirea necunoscutul, noul, ineditul, generând, așa cum 
remarcă Ioan Popa, ,,trăiri și sentimente dintre cele mai profunde, cu neputință a mai fi 
desprinse de pe retina memoriei.” (p. 5). Aceste impresii și stări se modifică permanent 
pe parcursul experienței de homo viator, fără a-și pierde însă intensitatea, autenticitatea, 
profunzimea. Tocmai acest caracter viu, de puternică trăire, pregătește discursul diaristic 
cu o vitalitate proaspătă și o bucurie sărbătorească a simțurilor. Ceremonialul pregăti-
rilor, emoțiile ce destabilizează somnul dinaintea plecării, integrarea în grup și găsirea 
unui loc confortabil în autocar, toate acestea și câte altele, nescrise poate, dau conturul 
tensionat al așteptării, căci orice călătorie se prefigurează pe un orizont de așteptare, pe o 
dialectică a iluziilor și probabilităților. Astfel începe și bogata călătorie a autorului, ,,de 
la Alba la Praga și... mai departe”, conștient fiind că ,,o excursie, preluând o afirmație a 
lui Nicolae Iorga, învață mai mult decât o carte dacă nu și ceva pe deasupra, poate chiar 
mai mult decât o bibliotecă”. Nu este de mirare atunci că, în vechime, le se impuneau 
tinerilor acele excursii de studiu și inițiere pentru o deplină formare a personalității. 
Acest prim voiaj (în carte relatându-se mai multe), inventariază, în graba mașinii sau a 
condeiului, informații de ordin documentar (geografice și istorice, politice și culturale, 
economice și administrative), așa încât, cititorul se vede condus în lectură de un ghid 
pe cât de competent, pe atât de bun povestitor. Discursul este memorabil, alegând grila 
simplității și a bunei măsuri, presărând ici-colo o ironie, un proverb sau o vorbă de duh 
ce coboară peste text o aură de melancolie și meditație. 

La propriu și la figurat, călătorul se află mereu ,,în recuperararea timpului pier-
dut”, cum subliniază Ioan Popa, încercând să pătrundă tainele unor locuri și monumente 
ce rămân în istorie cu poveștile lor uluitoare, tragice sau fericite, dar meritând a fi con-
semnate și cunoscute. În periplul său european, scriitorul este surprins să găsească ,,atâ-
tea minunății” care îi demolează pas cu pas prejudecățile, astfel îi rețin atenția turnurile 
zvelte ale Mănăstirii Maria-Radna, din Lipova, orășelele ungurești Szentendre, Vișegrad, 
Komarom și, în mod special, Esztergom cu a sa bazilică ce aduce pe buzele drumețului 
următoarea exclamație: ,,Câtă măreție în toate!”.

Aceeași libertate pe care doar călătoria ți-o poate da și pe care o sugerează autorul 
încă de la început prin titlul ușor zeflemitor, o arborează și notațiile următoare, căci acel 
,,hai-hui prin lume” continuă cu noi și noi istorioare, care de care mai interesante pentru 
călătorul pasionat și totodată pentru cititorul curios să descopere cu ochii minții ceea ce 
poate n-a văzut la rându-i, ci doar și-a închipuit. Iar dacă a văzut, cu atât mai mult aceste 
rânduri îi voi coborî în pagină aduceri-aminte și poate un dor nestăvilit de ducă, incitat 
de fotografiile frumoase inserate în carte. Mai departe, luând Dunărea în răspăr, călătorul 
descoperă Bratislava, Brno, Praga, Dresda și închide cercul explorărilor prin Viena și 
Budapesta. În ordinea discursului narativ un loc însemnat îl ocupă informațiile de natu-
ră istorico-literară sau diverse trimiteri la opere de artă și artiști celebri. Acest substrat 
cultural al textului dă nuanța adecvată peisajului prezentat și întoarce gândul cititorului 
(privitorului) de la imaginea de suprafață spre zonele de adâncime ale locurilor, lucruri-
lor, monumentelor rămase ca semne ale trudei și neuitării peste anii ce împletesc veacul 
veacurilor. Trebuie subliniat că memorialul de față nu urmează doar itinerarii apusene, 
ci scrutează cu aceeași curiozitate tipică și înălțimile Carpaților autohtoni, de pe crestele 
cărora urcă și coboară poteci abrupte, parcă anume desprinse din zodia unor povești 
atemporale pe care le-a imortalizat și Mihail Sadoveanu, la rându-i înflăcărat admirator 
al acestor meleaguri. După un ocol pe la Mănăstirea Horezu, ctitorie a domnitorului Con-
stantin Brâncoveanu, apoi la Sinaia și ulterior pe celebrul traseu Transfăgărășan ce urcă 
la Bâlea Lac, drumețul se oprește din loc în loc și admiră ,,dantelăria pe care drumul o 
țese” în urmă și totul îi pare de necrezut. În târziul serii, întoarcerea spre casă devine pen-
tru autor prilej de reflecție, căci ,,toată pasărea își are odihna în cuibul ei, iar iepurele în 
culcușul său se-nveselește.” Strâns legată de tradiția și specificul folclorului românesc ni 
se înfățișează și călătoria în Franța, cu ocazia unor evenimente cultural-artistice, generate 
de mai vechea înfrățire a satelor Roșia de Secaș și Savigny. Rememorarea atinge și de 
această dată aripa nostalgiei: ,,Ne regăsim în multe și variate ipostaze, atât în fotografii 
cât și în filmulețele documentare ce rulau întruna pe ecranele dintr-o parte a sălii. Reve-
dem și pe cei ce astăzi nu mai sunt, dar au fost cândva cu noi părtași la evenimente, și-un 
simțământ de tristețe prinde a mă încerca rememorând momente și fapte petyrecute de-a 
lungul celor peste două decenii de colaborare. Amintiri, trăiri... O, tempora!”.

Într-un ,,început de cireșar, cu soare și lumină îndestulătoare”, dorul plecării îl 
încearcă din nou pe scriitorul Ioan Popa și îl poartă de această dată spre Germania (Mun-
chen, Berlin, Mannheim), Luxemburg, Belgia (Bruxelles, Bruge, Anvers, Gent), Olanda 
cu binecunoscuitele ei orașe, Rotterdam și Amsterdam, și chiar o plimbare scurtă pe plaja 
de la Marea Nordului. În acest caleidoscop al priveliștilor de tot felul, autorul se oprește, 
ca și până acum, asupra detaliului de ordin informativ-cultural, încercând să pătrundă 
dincolo de galeria măștilor, să intuiască substanța și contextul în care au fost realizate 
picturi celebre, să vadă cu ochii minții decorul vieții unor mari artiști, toate acestea prin-
tr-un amestec de vervă umoristică și observație morală.

O serie de cunoștințe, împărtășite cu generozitate lectorului, îi furnizează scrii-
torului călătoria de șapte zile prin Austria, Elveția și Liechtenstein (una dintre cele mai 
mici țări ale Europei, după Vatican, Monaco și San Marino). Și aici amănuntul cultural se 
împletește cu cel economic într-o prezentare viabilă, concludentă și atractivă prin accesi-
bilitate și stil. În perspectiva acestui jurnal de călătorie, se adeverește, iar și iar, ritmul fluid 
al narațiunii practicate de prozatorul Ioan Popa, măsura relatărilor sale și cheia în care știe 
să le prindă sensul. Finalul îi aparține: ,,Hoinar atâtea zile pe drumuri lungi și ostenitoa-
re, acum, la sfârșitul acestor rânduri, gândind la cele ce au fost, aureolate de culori vii și 
pastelate, simt cum mă-mpresoară o ușoară undă de melancolie, mângâind cu adierea ei 
sufletu-mi împovărat de plăcutele aduceri-aminte. O povară dulce, binefăcătoare!”. 

Prosit!

Prin oraşe europene
Monica GROSU
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Cercetarea istorică şi comparată a 
relaţiilor dintre tradiţie şi inovaţie ne ajută 
să disociem concordanţele creatoare şi să 
reliefăm originalitatea autorilor moderni faţă 
de modelul greco-latin. Leopardi a cunoscut1 
opera lui Ovidiu care are un rol formativ peren 
şi a valorificat acest spaţiu germinativ în poemul 
său Infinitul. Leopardi a filtrat prin spiritul şi 
sensibilitatea sa semina rerum din prologul 
cosmogonic al Metamorfozelor şi le-a sublimat 
într-un poem genial al literaturii europene.

Poetul din Recanati a scris L’infinito 
în anul 1803. Exegeţii2 lui Leopardi au văzut 
unanim în acest poem o capodoperă. Unii însă 
au considerat că a fost inspirat de cosmogonia 
lui Ovidiu din Metamorfoze, iar alţii că este o 
creaţie sine matre, originală, umbrită însă de 
un pesimism3 obscur şi nedefinit4. Aserţiunile 
critice sînt discutabile, căci Leopardi valorifică 
tema cosmogoniei şi elemente de retorică antică, 
dar se înalţă la sublim printr-un poem filozofic 
modern care ţese în text şi, mai ales, în metatext 
lumina poeziei.

L’infinito

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quïete
Io nel pensier mi fingo, ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.

(Totdeauna mi-a fost dragă această colină 
solitară şi gardul acesta ce-n mare parte îmi fură 
ultimul orizont. Dar, stînd şi contemplînd îmi 
închipui că ating cu gîndul nesfîrşitele spaţii de 
dincolo de acela şi tăcerile supraumane şi pacea 
foarte adîncă de care inima mea aproape se 
înspăimîntă. Şi cînd aud vîntul că foşneşte printre 
aceste plante, eu compar acea infinită tăcere cu 
această voce: şi-mi amintesc de eternitate şi de 
moartea anotimpurilor şi de prezentul ce-i viu 
şi de sunetul lui. Astfel, în această imensitate se 
îneacă gîndul meu şi naufragiul mi-e dulce în 
această mare.)

Arhitectura acestui poem este tripartită 
– un prolog, o parte mediană şi un epilog. 
Prologul este alcătuit din v. 1-3. Leopardi, 
deşi scrie un poem liric, compune un prolog, 
ca în poemele epice. Poetul, retras în natură, 
contemplă „l’ultimo orizzonte”. Această 
sintagmă semnifică infinitul: Sempre caro mi fu 
quest’ermo colle, / E questa siepe, che da tanta 
parte / Dell’ ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Refugiul în natură se întîlneşte frecvent şi în 
alte poeme. În La vita solitaria, poetul stă la 
marginea unui lac şi, uitînd lumea şi fiinţa sa, se 

cufundă în natură. Scufundarea în natură apare şi 
în L’infinito, dar aici poetul îşi pierde identitatea 
într-o nemărginire nobilă, marea.

Partea mediană, v. 4-13, transfigurează 
conceptul de infinit. Această parte a fost 
considerată de exegeţi ca obscură datorită 
structurii obscure a infinitului. Precizăm însă 
că infinitul real este echivalent cu pregeneza, 
cu chaos-ul din poemul ovidean, aflîndu-se în 
afara spaţiului şi timpului cunoscut, un spaţiu de 
dincolo (di là v. 5) de ceea ce poate omul să vadă. 
Prin prepoziţia „ma”, Leopardi mută conceptul 
de infinit din spaţiul exterior în spaţiul interior, 
subiectiv, al poetului.

Această atitudine novatoare îl distanţează 
de tradiţia ovidiană. Transferul în spaţiul interior 
– io nel pensier mi fingo – converteşte epicul 
în liric şi conferă viziunii sale poetice certă 
originalitate. Infinitul este pentru Leopardi un 
spaţiu metafizic, locuit de mister, care aproape 
înspăimîntă inima poetului prin nemărginire, 
prin tăcere şi prin linişte hiperbolică. De aceea, 
cînd vîntul foşneşte printre plante, compară 
acest sunet cu vocea infinitului, amintindu-şi 
de eternitate, de anotimpurile petrecute şi de 
prezentul viu. Seminţele spaţiului germinativ 
ovidian apar la Leopardi doar cînd se referă la 
arcul de timp transfigurat, de la începuturi pînă 
în prezent, ipostaze ale eternităţii universului. 
Ovidiu invoca muzele să-l inspire să cînte 
metamorfozele elementelor: „prima que ab 
origine mundi ad mea perpetuum deducite 
tempora carmen” (Met. I, v. 3-4). Leopardi însă 
are muzele în sinele său şi el singur îşi aminteşte 
de eternitate, de anotimpurile trecute şi de 
prezentul viu – „e mi sovvien l’eterno, e le morte 
stagioni, e la presente e viva e il suon di lei” 
(v. 11-13). Aşadar, Leopardi, ca un inspirat poet 
modern, se desparte de Ovidiu prin imaginaţia 
sa, mutînd naşterea şi devenirea lumii în sinele 
său, eliminînd muzele şi zeii din acest proces. 
Putem conclude că termenii l’ultimo orizzonte şi 
l’eterno sînt sinonimi cu infinitul, transfigurat de 
Leopardi la nivel spaţial, temporal şi filozofic.

Epilogul (v. 13-15) acestui poem reflectă 
starea de extaz şi apogeul atitudinii sale faţă de 
infinit, saltul de la contemplare la scufundare 
în nemărginirea cosmică şi pierderea identităţii 
pe care o echivalează cu „un dulce naufragiu 
în mare”: Così tra questa / Immensità s’annega 
il pensier mio: / E il naufragar m’è dolce in 
questo mare”. Acest final luminat de bucuria 
naufragiului dezvăluie nemulţumirea poetului 
faţă de condiţia umană şi opţiunea lui pentru 
mîntuire prin metamorfozare într-un cosmos 
acvatic eliberat de suferinţa fizică şi metafizică 
şi de zădărnicia existenţei cotidiene. Poetul, 
precum Isolda în drama lui Wagner, atras de 
voluptatea morţii fizice şi a nonidentităţii, se 
înalţă de la mirare la exaltare, la beatitudinea 
infinitului spaţio-temporal care acum nu-l mai 
înspăimîntă, ci-l primeşte în sînul său cu dulce 
sentiment matern. Această soluţie filozofică 
implică desigur un pesimism elevat cu rădăcini 
existenţiale tipice viziunii marilor romantici5. 
Să ne amintim de dorul de moarte şi de pacea 
eternă din poezia lui Eminescu.

În finalul acestei analize literare, ne 
vom referi la expresia poetică6 a poemului, 
adecvată metamorfozei. Ovidiu a relatat artistic 
metamorfozele din spaţiul exterior al lumii – In 
nova fert animus mutatas dicere formas corpora 
– dar Leopardi transfigurează metamorfoza 
sinelui său de la contemplare la naufragiere 
în infinitul marin. Expresia literară la ambii 
poeţi se sprijină pe figuri retorice tradiţionale 
sintagmatice sau paradigmatice. Sintagmele 
care definesc infinitul sînt sinonime, nu identice. 
L’ultimo orizzonte, interminati spazi, sovrumani 
silenzi, profundissima quieta includ epitete 
morale superlative care inculcă inimii poetului 
fiori metafizici (per poco il cor non si paura). 
Hipalaga, personificarea, oximoronul sporesc, 
la rîndul lor, fiorul metafizic al infinitului. 
Hipalaga din versul următor este antologic: E 
come il vento / Odo stormir tra queste piante, 
io quello infinito silenzio a questa voce / Vo 
comparando. Vîntul este cauză, nu efect, 
foşnesc plantele, nu vîntul, dar poetul spune, în 
mod figurat, „vîntul foşneşte”. Această hipalagă 
este fortificată de un oximoron – „vocea tăcerii” 
eternităţii, a timpurilor trecute şi a prezentului 
viu. Focalizarea tropilor intensifică misterul 
nemărginirii în care poetul se scufundă printr-
un „naufragiu dulce” – oximoron sinestezie – în 
„mare” – metaforă cu fundal simbolic pentru 
infinit. Toate aceste imagini luminează, prin 
reverberaţii sugestive, treptele metamorfozei 
sinelui leopardian într-un cosmos imaginar 
indelebil.

După această scurtă analiză literară, 
putem conclude astfel:

1. Tradiţia modelatoare – cosmogonia 
lui Ovidiu – este un spaţiu germinativ, 
nu reproductiv. Leopardi valorifică tema 
cosmogoniei şi elemente de retorică antică, dar 
creează un poem filozofic.

2. Poemul lui Leopardi mută infinitul 
din spaţiul antic, exterior, în spaţiul imaginar, 
subiectiv, probînd forţa geniului său creator.

3. Dorinţa naufragierii sinelui în natura 
eternă, detaşată de zbuciumul vieţii cotidiene, 
este atitudine filozofică specifică marilor 
romantici europeni.

4. Imaginarul poetic creat de Leopardi, 
cercetat în perspectivă comparativ-istorică, 
dezvăluie statura sa europeană.

Traian DIACONESCU

NOTE
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De la clasicul Ovidiu la romanticul Leopardi

INFINITUL
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După traducerea tragediei  „Fedra” de Miguel de 
Unamuno (2010), hispanologa Diana Maria Diaconescu re-
vine, la aceeași editură (Ars Longa, Iași, 2013), cu o nouă 
traducere: Fratele Juan sau Lumea este teatru (1934), pie-
să în trei acte prin care marele scriitor spaniol interbelic 
își duce mai departe memorabilul său proiect dramatic de 
scrutare a lumii până la chintesențe, printr-o viziune „des-
chizătoare de drumuri noi”. Demersul acesta al reluării, 
într-o reflecție modernă, a unor celebre mituri și legende 
(unele din antichitatea greco-romană, altele din însăși bo-
gata tradiție a culturii și spiritualității hispanice) ține de 

o anumită logică unamuniană de ridicare din imanentul social-istoric la esențe și 
ideație, modalitate prin care autorul își sublima trăirile, obsesiile și angoasele, în 
căutarea de sensuri noi și clarificări proprii. Influența pe care  Miguel de Unamuno 
(1864-1936) a exercitat-o asupra scriitorilor existențialiști ca Sartre, Camus și Ga-
briel Marcel este indiscutabilă, ontologia dramatică unamuniană prelungindu-se în 
modalitățile teatrului contemporan de dezbatere, cu ecouri până în literatura actuală.

Dacă „Fedra” se fixa pe radiografierea complexă a mitului erotic, Don Juan 
(scrisă în 1929 și publicată în 1934) aduce în scenă – în aceeași perspectivă fatalistă 
– latura histrionică a ființei umane, piesa ca și amplul „Prolog” fiind o mărturisire de 
credință pe care autorul o face asupra fenomenului numit donjuanism, cu o tradiție 
multiseculară în cultura hispanică. Dar, spre deosebire de variile atitudini prin care a 
fost „explicat” acest mit, creat de călugărul Fray Gabriel Tellez, devenit celebru sub 
pseudonimul Tirso de Molina (1584-1648), din școala lui Lope de Vega, Unamu-
no realizează în Fratele Juan o magistrală „reabilitare” dramatică a personajului, 
printr-o înțelegere de amănunt a unui spirit scindat în atitudini contradictorii... O 
îmbogățire a mitului cu sensuri și semnificații noi, așa cum făcuse, față de Tirso, în 
drama sa, romanticul Jose Zorilla (1817-1893), „Don Juan Tenorio” (1844) ajungând 
a fi considerată drept o capodoperă a teatrului spaniol și universal. Mai mult decât 
atât, după cum indică și subtitlul piesei, Unamuno aduce în ecuația „dezvăluirii” 
personajului său ideea congruentă ființei umane a „lumii ca teatru”,  idee mai veche 
(Calderón o evocase în „Marele teatru al lumii”) prin care realitatea și ficțiunea erau 
echivalate sub semnul „reprezentării”, al lumii ca „reprezentare” dramatică. Exce-
lent „arhetip al reprezentării” și de regăsit în varii dozaje în ființa umană, Don Juan 
își joacă destinul pe scena unei lumi care deopotrivă îl acceptă și îl respinge/contestă, 
personalitatea lui poliedrică exprimând în primul rând un egotism al seducătorului 
în numele căruia binele și răul, urâtul și sublimul, adevărul și minciuna, moralul și 
imoralul se amestecă pasional și dramatic în stări de spirit și de conștiință, făcând din 
erou până la urmă martirul propriului ideal. Lumea e teatru, iar teatrul este realitate 
și ficțiune, fațele interdependente, dimensiuni întruchipate de personajele sale, ele 
însele într-o frenetică aspirație spre mai bine, spre împlinire și ideal.

Drama burladorului (seducătorului) este și pasională și cinică, și profanatoare 
și cumplită în mistificări, dar și de un hedonism libertin în multiplicări felurite, toate 
aceste aspecte (și încă multe altele)  venind să definească psihologia complexă a cu-
ceritorului profesionist, pe care nu l-au ocolit nici interpretările filozofice, nici ana-
lizele psihanalitice. Don Juan este prin excelență „el burlador”, pentru care nu atât 

plăcerea cât „stratagema” satisfăcătoare de 
orgoliu contează. Aducându-l pe scenă într-
o acută meditație existențialistă, Unamuno 
intuiește perspectiva fatală a acestui destin, 
ce decurge din însuși tragismul pasional al 
burladorului nesățios, frivol, cinic, de o fri-
giditate ascunsă sub inventate raționamente 
și stratageme. Eroul lui Unamuno este se-
ducătorul „în serie” dominat de „legile se-
crete ale fatalismului”, care fac din el, din-
colo de „lanțul de orgii”, un destin „trist, 
dar nu lipsit de măreție”...

Fratele Don Juan (El hermano 
Juan) – sugerând histrionismul erotic și 
amoral congruent ființei umane – este, după 
cum însuși o numește autorul, o „veche co-
medie nouă” („vieja comedia nueva”), cu 
personajul cel mai teatral, cel mai reprezen-
tativ, menit a ilustra ideea „lumii ca teatru”. 
Unamuno își îmbracă personajul „după 
moda anilor 1830”, cu mantie, pe când ce-
lelalte poartă „îmbrăcăminte actuală”, ceea 
ce vrea să spună încă din didascalii că mitul 
e vechi, dar mereu de actualitate, reiterat în 
varii ipostaze pe marea scenă a vieții.

Trăind din succesivele sale seduceri (îndeosebi Elvira și Ines), Don Juan se 
confruntă cu fatalitatea vârstei, care-i flutură în momente de oboseală, pe dinaintea 
ochilor, fantoma morții. El simte, în sfârșit, nevoia  propriei „mântuiri”, „mizericor-
dia” invocată și de alți autori, de aceea autorul îl aduce, în scenele finale, între ziduri-
le unei mănăstiri. Dar „mântuirea” nu poate veni decât prin sine însuși, și nu ruptă de 
un ideal de viață ce-i modelase sufletul și conștiința, de aceea eroul le are în ultimele 
clipe de viață, alături, pe femeile seduse altădată, care-și găsiseră între timp partene-
rii potriviți... Că Unamuno are față de Don Juan o înțelegere mai profundă, oferindu-
i, iată, șansa „mântuirii”, este clar, de aici complexitatea cu care este tratat acest mit 
„canonic” de largă circulație într-o literatură ce-i adusese ca replică „quijotismul”, și 
mereu actual la modul reprezentării umane (foarte aplicată postfața semnată de Dana 
Diaconu, „Don Juan – evoluția istorică a personajului în teatrul spaniol”). E mai 
mult decât un „studiu de caz”, apreciază Andrei Ionescu, prefațatorul cărții, în eseul 
„Un precursor mereu actual: Unamuno și teatrul proceselor de conștiință”). 

Utilizând ediția de „Teatro Completo” apărută la Madrid în 1990, traducă-
toarea Diana Maria Diaconescu realizează cu mare atenție literară, cu acuratețe filo-
logică și expresivitate artistică această ediție bilingvă spaniolă-română, dovedind o 
aplecare specială asupra operei marelui scriitor Miguel de Unamuno, încă neasimilat 
și tradus pe deplin de cultura română. În acest sens, gesturile editoriale de până acum 
ale traducătoarei trebuie salutate cu toată prețuirea și încrederea.

Zenovie CÂRLUGEA

Traduceri esențiale

MIGUEL DE UNAMUNO:

„Fratele Juan sau Lumea este teatru”
(El hernamo Juan o El mundo es teatro)

După cele două volume nu de mult apărute, Mir-
cea Popescu, un cărturar, un ziarist, o conştiinţă1, dis-
tinsul scriitor, critic, istoric literar şi profesor universi-
tar Mihaela Albu ne oferă un alt volum monografic, plin 
de erudiţie, foarte bine documentat şi scris, intitulat Un 
uomo universale: Ion Biberi, apărut la Ed. Aius din Cra-
iova, în 2015. După cum spune chiar autoarea în Argu-
ment, această carte reprezintă o a doua ediţie, revăzută 
şi, „pe cât i-a fost posibil, îmbunătăţită cu noi informa-
ţii”, ediţia anterioară apărând în 2005 la Ed. „Fundaţia 
Scrisul Românesc”, fiind precedată de mai multe articole 
publicate în Analele Universităţii din Craiova, în Arhivele 
Olteniei, Convorbiri literare, Ramuri ş.a. 

Mihaela Albu a început să scrie despre omul, scri-
itorul, savantul Ion Biberi (1904-1990) cu mulţi ani în 
urmă, când acest interesant şi erudit om de cultură încă 
mai trăia, din dorinţa de a face cunoscută şi de a omagia 
pe „una dintre cele mai profunde personalităţi ale ştiinţei 
şi culturii româneşti”. Autoarea mai spune că nu a dorit 
să facă un simplu omagiu, ci şi-a propus să readucă în 
actualitate un om, dar mai ales o operă care, atât cantita-
tiv, dar mai ales calitativ, prin complexitate şi diversitate 
problematică, îl poate contraria pe cititorul vremurilor 
prezente, marcate de viteză, Internet, Facebook, Twitter 
etc. şi de o aglomerare informaţională ce împiedică de 
cele mai multe ori aprofundarea. Aşadar, Mihaela Albu 
a realizat două operaţiuni monografico-literare, şi chiar 
filosofice, cea de recuperare a unui autor, în baza operei 

1  Editura Muzeului Literaturii Române, 2013. Volumul, scris 
în colaborare cu poetul şi criticul Dan Anghelescu, este conce-
put monografic, dar include și o antologie de texte publicate de 
Mircea Popescu în diferite reviste ale exilului românesc, resti-
tuite acum publicului cititor din țară.

sale, a cărţilor acestuia, mai mult sau mai puţin uitate, a 
interviurilor, mărturiilor confraților de condei etc., care 
necesită o muncă de arhivă şi bibliotecă destul de ane-
voioasă din partea cercetătorului, precum şi cea de rea-

ducere în actualitate, de iniţiere a cunoaşterii operei sale 
pentru noile generaţii de cititori, de repunere în discuţie a 
operei savantului şi scriitorului de factură renascentistă, 
Ion Biberi.  

Opera lui Biberi este una bogată (peste 30 de volu-
me) şi variată, de la studii de psihiatrie, psihologie şi an-
tropologie, unele foarte apreciate, ca de pildă Thanatos, 
Funcţiile creatoare ale subconştientului,Visul şi structu-
rile subconştientului sau Principii de psihologie antropo-
logică, trecând prin eseuri, romane, teatru, critică literară, 
precum Poezia, mod de existenţă, Argonauţii viitorului, 
Proces sau Hanibal. Piesă în două părţi, până la cărţi de 
artă plastică (Brueghel, ciudatul, Peter Brueghel cel Bă-
trân, Arta suprarealistă), publicistică, interviuri, volume 
de popularizare, maxime etc., necesitând, în opinia d-nei 
Albu, o „permanentă aplecare” din partea cititorilor, un 
prim pas în înţelegerea uriaşei opere biberiene, pornind 
de la premisa pe care chiar autorul mărturisea că a luat-o 
ca deviză a întregii sale vieţi creatoare, anume aceea că 
„omul este multidimensional” (şi nu „unidimensional”, 
cum spunea exponentul de frunte al şcolii neo-marxiste 
de la Frankfurt, Herbert Marcuse, care, în plus, chema şi 
la „liberarea sexuală”, deşi el critica stadiul la care ajun-
sese omul atât în capitalism, cât şi în comunismul sovie-
tic) şi că nu poate fi cunoscut decât prin studii interdisci-
plinare. De asemenea, Biberi a intenţionat să conceapă o 
„teorie a cunoaşterii”, el având o „gândire cosmologică”, 
încercând continuu să acumuleze, desigur în mod cali-
tativ, şi nu numai cantitativ, iar ulterior să formuleze o 
teorie proprie asupra universului uman, o „weltanscha-
uung”, întreaga existenţă fiindu-i astfel „însemnată de 
multe strădanii”. 

Un uomo universale:

Ion Biberi, de Mihaela ALBU
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DRAGOSLAV DEDOVICI

BANC HAGIOGRAFIC

ţara în care m-am născut  e în război
cu țara de obârşie a mamei mele
patria mamei mele e în război cu
patria surorii mele şi mă gândesc
că sunt prea multe cadavre 
pentru o banală ceartă de familie
eu voi pleca iar fiul meu se va naşte
într-o ţară a făgăduinţei a cărei limbă
tatăl meu a învăţat-o în lagăr
în ultimul mare război
iar eu voi şopti femeii pe care o iubesc
înainte de culcare noapte bună
în aceeaşi limbă şi tot în aceeaşi
limbă voi spune uneori  povestea
vieţii mele amuzându-mă la nesfârşit
de acea faţă crispată şi îngheţată
care refuză  să priceapă 
că dacă cineva mi-ar povesti
astfel de lucruri
eu aş muri de râs

GARE DU NORD
 
Pentru prima dată în fața mea Parisul. Gara 
în care am rătăcit, să nu mai dai crezare
ilustratelor în sepia, asta-mi trece prin gând
stând pe scara vagonului - cobor.
Cincisprezece mii de zile şi nopți, dintre care
Doar șapte aici - și sunt deja în trenul care
Mă duce din nou în ţinutul Rhinului.
Știu, orice exod este o şansă de a deveni 
altcineva, un alt om mai bun sau mai rău, indiferent.
Am încercat, am ajuns în cine știe câte orașe
şi am coborât, am coborât, am tot coborât -
Dar întotdeauna într-o gară greşită.

 
ÎN LIMBA DIN CARE SCRIU

În dimineaţa asta gura-mi miroase
a prea mult tutun şi a prea multă germană

Dacă seara aș putea s-adun cuvintele rostite peste  zi
Să fac din ele o perniţă şi să ţi-o trimit 
Atunci ai şti ce spui când boceşti în receptor
Te-a omorât străinătatea!

Conectat la sporovăiala ta ca la perfuzie
Tac pentru că din vezica Domnului îmi picură urina 
slovelor;
Poeziile îmi vin tot mai greu prin uretra inflamată
Iar ţie limba ţi-e dată precum aerul atotprezent.
Şi tu tot vorbeşti. Poate ne salvează melodia
Care sună cristalin, ca pentru ultima oară.
Dar dacă ai de gând să săruţi apropie cu grijă buzele
Să nu doară rana pusă peste rană.

ÎNTRE PARANTEZE

Oameni în flăcări sar din clădiri zgârie-nori
Alţi oameni vor arde de vii tot din cauza
Aceloraşi bombe
Sau:

Milioane de oameni vor învăţa 
Dintr-un suflu acel cuvânt  japonez
(Inundații în port! Inundații în port!)
Pentru că Marele val ucide mai repede decât
Războiul fratricid.

Mai trebuie oare să pomnesc aceste amănunturi?
Sau de la morţi să-mi cer iertare
Că pun această lume muribundă
În paranteze mici?

(oricine vorbește despre lume / vorbeşte împotriva 
poeziei
iar poezia nu mai are ce spune împotriva lumii)
Notez toate astea
Poate pentru a dilua peisajul din mine
Dorind  să mai păstrez doar acel punct
Despre care n-aş mai putea spune că 
Se mai găseşte acolo.

CRIMINALI DE RĂZBOI

pe unii i-am cunoscut
citeau din rilke
cu mişcări măsurate lăsau încet
paharul nebăut de vin la marginea mesei
se cufundau în rugăciune
compătimeau cu nefericiţii
încurajau pe cei disperaţi  chiar
scriau versuri şi interpretau istoria
cred că se considerau
oameni iubitori de dreptate
am cunoscut şi unele victime
dezbăteau  cu gâzii lor
despre leucemia lui rilke ridicând
cu mişcări măsurate paharul cu vin
de pe marginea mesei
până la dunga buzelor.

MORŢII DE LA BROCKHAUS

coafura băieţească o face mai suplă
dar cărarea e făcută la loc greșit
se zgâieşte femeieşte necruţător în oglindă 
cu rimelul desenează o mustaţă groasă
ca la Adolf,  spune, strâmbându-se
afişând o grimasă irezistibilă a urii
râdem apoi mult şi feroce

o clipă a unei uşurări perfecte
pe care sunt invidioşi
toți morții de la Brockhaus

TRENUL ELVEŢIAN

să mă vezi mamă în acest tren elveţian
de opt ani sunt printre străini
pentru fiecare an un kilogram în plus
mamă, sunt acum vânjos și tăcut deoarece 
marea tristețe cu timpul se adună
într-un mic grăunte de sare sub limbă 
şi usucă  buzele precum un joint

de-ai vedea controlorul în trenul elvețian
i-am arătat biletul şi privirile ni s-au atins

el spune merci! eu fac un semn cu capul  -
aici propoziţiile accidentale fixează
deja verbul în spaţiul local
aşa că e mai bine să tac

mamă iată că după ploaie
din halte părăsite spre cătune din munţi
se derulează drumuri ca un sul cenuşiu de hârtie igi-
enică 
iar din nori aş putea mușca precum dintr-o vată de 
zahăr

te rog pune această poezioară ca pe o ilustrată lângă 
glastră
iar atunci când stingi televizorul în cameră
va năvăli întunericul bosniac iar de pe luciul fals
va străluci uşor absenţa mea

PALAIS  YALTA

Un preot catolic din Boka
Îşi plimbă degetele pe pian iar un fost voluntar
Ameţit de droguri o bagă pe emigranta asta ţâţoasă
În pizda măsii – deocamdată este un scriitor necu-
nunoscut 

Iar ea cunoaşte destui editori germani -
Sarmalele sunt  minunate precum şi vinul din Spania
Ş.a.m.d.
De pe un fel de cer de sus mă priveşte Jasko
Baschetbalistul de la clubul Jedinstvo din Kalesia
În camionul plin cu cadavre
Frate-miu l-a recunoscut după tenişii nike

AMINTINDU-MI DE KUNSTHALLE

Am intrat aproape leşinat de foame să verific dacă
La Hamburg Munk este la fel ca Munch la Oslo

Nu este

Grupuri mici de turişti şuşotesc în jurul ghizilor plă-
tiţi
Care din rutină explică raportul dintre isterie şi me-
lancolie 
În expresionism de obicei se aud  limbi coloniale 
plus
Japoneza şi chineza

Indiferent de rasă, convingeri politice, gen
Obrăznicia este globală  - consumatorii
Întorc spatele tablourilor pentru a asculta informa-
ţiile necesare

Am stat aproape până la închidere prin încăperi la-
terale
Cu picturi mai puţin celebre am uitat de foame
Triumful temporar al magnetismului estetic
A depăşit capriciile gustului şi poftele trupului

Toate astea le notez mult mai târziu, la Belgrad, 
noaptea,
Sudul continentului se transformă în dorinţa după 
nordul lui
Pe nesimţite-n mine se trezeşte precauţia exilatului 
care spune
Că fiecare dor de ţara ta este un semn cert
Că locul natal este tot mai departe

Să mai adaug doar că azi am citit e-mail-ul
Unei fete moarte de mai bine de o lună
Aşa că în această scriere Ţipătul lui Munk 
Şi Farah Tahirbegovici se întâlnesc prima şi ultima 
oară
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LUMINA PE CARE NU O AM

Văd aceste aureole peste tot,
nu numai în jurul capului și mâinilor tale, 
iubito.
Le au toți copiii, trupurile le strălucesc,
chiar și acel ţigănuş gol până la brâu, încor-
setat în ghips,
care stă la colțul străzii mele cerşind,
și el străluceşte aşa cu mâna lui întinsă.

Văd peste tot lumini fericite,
le găsesc în cele mai neașteptate locuri,
şi aproape că-mi vine să cred că poartă cu sine du-
rerea,
şi nu sunt nici pecete şi niciun însemn dăruit
prin care durerea am putea-o recunoaşte.

Văd o femeie care vine de la piață,
iradiind lumină în jurul părului ei cărunt,
precum pânza de paianjen în raze perfecte
aura se-ntinde peste oameni, femei, peste copii.

Deseori  îmi văd fără să vreau 
chipul  în oglindă, în vitrină, în ochiul ferestrei  
fără să caut acea lumină a voastră, neştiind ce caut.

Iar tu, când ieşi smerită din camera întunecată,
în golul uşii rămâne conturul luminat al chipului şi 
trupului tău,
și eu care n-am acea aură îmi apropii acel contur,
îl micşorez sau îl măresc după plac.

De-aş putea face mai mult decât ce pot face ...

CITOSTATICELE ŞI FAGOTUL

Dimineaţa devreme
când cântă primii cocoşi,
nu, nu, nu și nu.
Dimineaţa devreme
când frumoasa nevăstuică
se-ntoarce de la vânătoare
după ce a dat târcoale 
pe la mai multe cuiburi,
are pe botişor
numai urme de sânge.
Acestea-ţi  sunt, fiule, citostaticele.

Este un lichid vineţiu
picătură cu picătură,
scurgându-se drept în venă.
Iar în acest răstimp
de undeva se aude
îngânând un fagot.
Asta-i viața ta.
Ba nu, asta-i viața mea.

BLUES SÂRBESC

Știu că este roșu, 
dar uneori mi se pare
că este negru 
sângele meu.

„Noi, sârbii, suntem rahatul dracului”
zise bunicul meu răposat
despre poporul lui.

Şi într-un târziu am înţeles
cât de mult asta îl durea.

Cât de mult îl durea şi ASTA
și sângele acela negru.

 O DIMINEAŢĂ OBIŞNUITĂ

Aşa, când îţi vine, liber enumeră  toate amănunturile
care-ţi  atrag atenţia, pe care le observi ...

De acasă spre chioșcul de ziare, merg după țigări,
o femeie-n şalvari, ciorapi roșii, o baltă de apă,
în faţa clădirii vânzătoarea spală vitrina librăriei,
staniol, trece tramvaiul, măcelarii descarcă hălci de 
carne,
oamenii grăbesc la serviciu, femei fardate grăbesc
și-n drum mănâncă cremvurşti, porumbei pe trotuar
și pe acoperișuri, un vânt uşor leagănă frunzele
castanilor, văd totul, văd totul,
număr pietricele albe înfipte în asfalt ...

Cu un ziar sub braț și țigările în mână,
mă întorc şi  iarăşi lucruri noi, o nouă ordine,
trec de o sută de ori pe acelaşi drum şi-ntotdeauna
altceva îmi atrage atenția. Femeia în şalvari aşteaptă
la coadă la cremvurşti, în strada perpendiculară un 
canal
pentru noile linii de telefon, muncitorii iau micul de-
jun,
lutul scos din adânc numai bun  pentru făcut vase...

De azi dimineață oraşul  e curat, verdeaţa, cerul  gal-
ben,
porumbei dis-de-dimineaţă ameţiţi de căldură,
în faţa blocului o femeie vinde pere, în lift
a ars becul, sus, în apartament, apa pentru cafea
cu siguranţă a dat în clocot, o zi frumoasă, muşc
din para moale, e plină de zeamă, 
iar pe cămaşă îmi picură sucul dulce ...

LOCURI TAINICE

În oraș există locuri tainice
pe care nimeni nu le ştie;
Goale. Prăfuite. Luminoase.

La o mansardă găseşti
câteva sticle goale și tablouri
acoperit de praf.
Numai tu știi de ele.
Vii uneori să vezi aceste
lucruri frumoase și pline de praf;
şi nu pui mâna pe nimic.

Lumina de aici te-mpresoară. 
Ești uimitor de calm.
Eşti precum un călugăr. Taci..
Taci ...
Sau te rogi?

DRAGOSLAV DEDOVIĆ (DE-
DOVICI)/1963/ S-a născut la Zemun, 
lângă Belgrad, a crescut în localitatea 
Kalesia în nord-estul Bosniei, iar liceul 
l-a făcut în Tuzla. La Saraievo a absolvit 
Facultatea de Jurnalistică.

La începutul răboiului din Bosnia 
pleacă, în anul 1992, în Germania unde 
munceşte în diverse  restaurante, fabrici 
şi pe un şantier naval.

Bursier al Fundaţiei Heinrich Böll, 
în anul 1999 îşi susţine masteratul la Fa-
cultatea din Achen. Din 1999 şi până în 
2006 lucrează ca ziarist la Deutsche Wel-
le la Köln şi Bonn. Între 2006 şi 2008 
este numit director al Cancelariei Regio-
nale pentru Europa de sud-est a Fundaţiei 
amintite din Belgrad.

Premiat în mai multe rânduri pen-
tru poezie şi activitate jurnalistică. Este 
prezent cu versuri în mai multe antologii 
de poezie bosniacă şi sârbă, apărute în 
Bosnia şi Herţegovina şi Serbia, dar şi în 
Germania şi Polonia.

Este autorul unei ample antologii 
de proză scurtă contemporană din Bosnia 
şi Herţegovina, apărută la Split, apoi la 
Klagenfurt cu titlul Das Kind. Die Frau. 
Der Soldat, Die Stadt,, iar mai pe urmă şi 
la Belgrad.

Traduce din şi în germană din lite-
raturile fostei Iugoslavii.

Volume de poezie: Să ieşim afară 
(1988, Saraievo), Circul Europa (1991, 
Tuzla), Von edlen Mordern und gedunge-
nen Humanisten (1997, Klagenfurt/Celo-
vec, 44 poeme şi eseuri, ediţie bilingvă), 
Kawasaki pentru Wukman Dedowitsh 
(2001, Saraievo, şi în germană la Kle-
genfurt), Cafe Sumatra (2005, Saraievo), 
Budha din  Dinarici (2008, Belgrad). 
Este tradus în germană, engleză, polone-
ză, norvegiană.

Poezia lui Dedovici nu se poate citi 
în afara contextului istoric. Lirica sa este 
definită de experienţele nefaste ale răbo-
iului din fosta Iugoslavie, de traumele 
postbelice şi de experienţa exilului. 

Alături de volumele de versuri ale 
lui Stevan Tontici, Manuscrisul de la Sa-
raievo, Eclipsa al Mirianei Stefanovici şi 
lirica satirică a lui Mişa Stanisavlievici, 
poezia lui Dedovici  onorează prin măr-
turia sa lirică  poezia sârbă despre război 
şi rătăcirile omeneşti în timpul războiului 
din spaţiul fostei Iugoslavii.

Traducere şi notă: 
Simeon LĂZĂREANU

MILOŞ KOMADINA
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ÎNAINTEA NOPŢII

Amurgul a luat
cu asalt toate  ambuscadele.

Zac în pat. Singur.
Ascult.

Semaforul din colțul străzii
a dat drumul unui nou râu de zgomote.
Le aud cum trec şi vin.
Jos o mamă îşi cheamă fiul:
„Petre! Petre!
Pero! „

Nu există răspunsuri.
Nişte tineri discută despre fotbal.
Mondialul e în plină desfăşurare.

Se aude  o femeie dojenindu-şi copilul.

Doar un sunet de clopoţei mai lipseşte ...

CÂND ERAM VÂNT

... şi-apoi în jurul gardurilor, prin livezile de pruni,
de-a lungul drumurilor, apoi peste arătură,
 prin suburbii, pe străzile orașului,
peste tot, până-n centru, la spital.

Era foarte greu să intru
Pe coridor, pe scări,
Pe sub ușă până  la masa
Pe  care se năștea băiatul.

Şi cu prima gură de aer
Băiatul muşcă o bucăţică de vânt.

Micul meu prieten, eu sunt vârtejul etern
Iar tu doar un pui de om trecător.
Vei da toate înapoi, toate: în Clipa aceea.

 EXISTĂM

Întâi a apărut unul cu nişte pungi,
a dat blocului târcoale,
s-a aplecat, s-a ridicat.
„Ce faci aici, amice?”
„Adun melci.”
Adevărat. Punga-i era
plină cu melci.
„Îi mănânci?”
„Mănânc.”
„Cum?”
„Gulaş!”

***
Apoi au sosit aceia care
nu mai există.
O căruţă trasă de o mârţoagă.
De mult n-am mai văzut cai pe-aici,
dar uite-i grăbind pe lângă bloc.
Cum însă ei nu mai există pe-aici
e semn că noi încă existăm. Totuşi.

SCĂPAT DIN VEDERE

Când te-am văzut că vii de departe,
mi s-a părut că ai cu tine un câine.
Nu era câine, ci umbra ta.

Când m-ai văzut prima dată,

pag. 37 Purtam o cămaşă colorată fără mâneci,
din care-mi ieşeau mâinile, uscate, şi muşchii,
jumătate de băiat, jumătate de tânăr bărbat.

Stăteam acolo, subțirel și frumos, ușor aplecat,
bine dispus, vorbind cu doi prieteni,
dintre care unul avea barbă şi semăna cu Isus.
El e acum la Londra, spală farfurii într-un restaurant
și consumă droguri, pe celălalt nu-l mai văd.

Aş putea să-mi amintesc de fiecare gest 
făcut atunci, de fiecare frunză, copac şi privire.
Îmi amintesc absolut totul.

Îmi vine să cred că întâlnirea era totuşi cea mai im-
portantă.
(Nu țin de altfel prea mult la Acele clipe debordante)
Dar dacă întâlnirea nu a fost cel mai important lucru,
atunci probabil mi-a scăpat ceva. Deseori mă gân-
desc la asta
şi, drept să spun, tare mă deranjează...

MILOŞ KOMADINA (1955-2004), 
poet, prozator, eseist, traducător. S-a năs-
cut, a trăit, s-a format, a studiat şi a murit la 
Belgrad. A studiat Limba şi Literatura Sârbă 
şi Teoria Literaturii la Facultatea de Filo-
logie din Blegrad. Debutează relativ tânăr, 
lucrând la mai multe reviste literare belgră-
dene – Student, Vidici şi Knjizevne novine. 
Debutează editorial în anul 1978 cu volumul 
de versuri O dimineaţă banală, după care 
urmează Dicţionarul melancoliei (1980), 
Figurile în joc (1983), Etica ierbii (1984), 
Crucea Sudului (1987), Ceva despre îngeri 
(1991), Ziua (1994), Minunea (1998), Indi-
ferenţa (2001),  Aceia (2003) şi Iuta cusută 
cu mătase (2005). În 1995 apare, postum, 
volumul Ape şi vânturi, poeme în proză şi 
proză scurtă, îngrijit de Gordana Cirianici.

În anul 2003 i-a apărut volumul de 
proză Institutul de oncologie, pentru care 
primeşte Premiul Ţrnianski.

Alte premii: „Vasko Popa”, „Milan 
Rakici”, „Pecetea oraşului Sremski Karlo-
vaţ” şi altele.

A tradus din Castaneda, din poeţi ame-
ricani şi englezi. I-a plăcut regge, iarba (ori-
ce-o fi însemnând), pescuitul...

„Poet belgrădean cu orientare cos-
mopolită. Sub noţiunea de „belgrădean” 
se subînţelege ceea ce în anii ’80 însemna 
spiritul belgrădean, respectiv o deschidere 
totală spre lume, o lejeritate şi o destindere 
aparte în viaţa socială şi culturală sârbeas-
că. Întreaga sa poezie se caracterizează prin 
sensibilitate artisică specifică, de un lirism 
narativ şi o vitalitate deosebite, nemaiîntâl-
nite în lirica sârbă de la Rastko Petrovici din 
prima jumătate a secolului XX.”

Se stinge din viaţă în anul 2004, în 
urma unei lungi suferinţe.

Traducere şi notă: 
Simeon LĂZĂREANU

Dumnezeu este sursa primordială a bucuriei şi 
a speranţei.

Omul îi mare nu prin ceea ce are, ci prin ceea ce 
este; nu prin ceea ce are, ci prin ceea ce împarte cu alţii. 

Omul nu este doar înfăptuitorul acţiunilor sale;  
prin   faptele sale, omul devine, într-un anumit fel: 
"propriul său creator. ".

Singur - prin el însuşi - omul nu poate  să îl în-
ţeleagă pe Hristos. Nu se poate înţelege nici pe sine, 
nu înţelege cine este şi nici care este demnitatea lui, 
demnitatea cea adevărată, după cum nici care este che-
marea şi menirea lui finală. 

Omul trebuie măsurat cu măsura inimii - cu ini-
ma.

Omul contemporan este ameninţat de insuficien-
ţa spirituală, chiar cu moartea conştiinţei lui. Moartea 
conştiinţei este ceva mai rău decât păcatul.

Omul se naşte, iubeşte şi moare nu pentru în-
cercare. 

Te simţi însingurat. Străduieşte-te să vezi pe ci-
neva care este şi mai însingurat.

Copiii sunt speranţa care iarăşi si iarăşi înflo-
reşte, un proiect  care continuu se înfăputieşte, viitorul 
care rămâne mereu deschis.

Istoria învaţă că democraţia fără valoare uşor se 
transformă într-un totalitarism camumflat. 

Cum să îl iubeşti pe Dumnezeu,  care este invi-
zibil, fără să îl iubeşti pe omul care se află lângă noi. 

Dacă vrei să găseşti izvorul, mergi în sus, împo-
triva suvoiului. 

Capelanul este omul care trăieşte singuratec 
pentru ca alţii să nu trăiască însinguraţi. 

Fiecare viaţă, chiar şi cea mai puţin însemnată 
pentru oameni, are o valoare veşnică în ochii lui Dum-
nezeu. 

Viitorul începe azi, nu mâine. 
Cea mai creatoare  muncă din toate este activi-

tatea asupra persoanei tale; ea îţi dă posibilitatea de a 
găsi frumuseţea tinereţii. 

Omul de ştiinţă nu este creatorul adevărului, dar 
este descoperitorul lui. 

Nu vă temeţi, nu vă speriaţi!  Inotaţi în adâncuri!
Nu vă temeţi de tainele Domnului. Nu vă temeţi 

de dragostea Lui.
Nu-i pace fără echitate, nu este echitate fără ier-

tare.
Ura, fanatismul şi terorismul profanează numele 

lui Dumnezeu. 
Dreptul la viaţă este nu doar o chestiune con-

ceptuală, nu este doar un drept religios, dar este drept 
al omului.

Familia îşi are obârşiile în dragostea cu care 
Creatorul înconjoară lumea creată. 

Familia,  care  datorită lui  Dumnezeu este puter-
nică,  devine o forţă a omului şi a întregii naţiuni. 

Forţa statului şi dezvoltarea lui depind în mare 
măsură de activitatea înţeleaptă şi eficientă a colec-
tivelor care se autoconduc de aşa manieră ca în casa 
părintească să fie pâine din belşug şi nimeni să nu se 
simtă uitat. Doar dragostea împacă inimile şi dă pace 
lumii care se simte uneori pierdută şi dominată de forţa 
răului, egoismului şi a fricii. 

Credinţa şi  raţiunea sunt două aripi pe care spi-
ritul uman se înalţă pentru a contempla adevărul. 

Libertatea nu-i doar pentru a o avea; nu-i ceva 
de consumat. Trebuie întruna cucerită şi creată întru 
adevăr. 

Selecție și traducere de Nicolae MAREȘ

Papa Ioan Paul al II-lea
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Deşi l-am întâlnit pe prof. univ. dr. Ovidiu Drimba 
demult, la mijlocul anilor ‘60 ai secolului trecut, în com-
pania unora dintre profesorii mei, pot spune că l-am cu-
noscut temeinic de abia în anii ’80, când, personal, graţie 
cărţii pe care am pregătit-o şi publicat-o atunci, Lucian 
Blaga printre contemporani, 1987 (ediţia a II-a, 2005), 
luam contact nu numai cu adevăratul Blaga, ci cu întrea-
ga generaţie de tineri din jurul anilor ’40, care trăiseră şi 
înfloriseră în preajma lui, precum, spre a cita doar câţiva: 
Vasile Băncilă, Grigore Popa, Ovidiu Papadima, Gh. Pa-
velescu, Eugen Todoran, Ştefan Augustin Doinaş, Edgar 
Papu, Tudor Ciortea, G. Ivănescu, Pan Vizirescu şi, evi-
dent, Ovidiu Drimba, asistentul poetului, cel care reali-
zase prima sinteză Filosofia lui Blaga, revăzută chiar de 
marele gânditor.

De atunci, timp de aproape  trei decenii, am fost 
adesea oaspetele familiei Ovidiu şi Adrienne Drimba şi 
ne-am bucurat, eu şi soţia mea, să-i primim nu o dată în 
casa noastră de la ţară sau să călătorim împreună în zona 

Curtea de Argeş – Câmpulung Muscel.
L-am cunoscut pe Profesor în plină desfăşurare 

rememorativă a anilor petrecuţi în Italia, ca mesager al 
culturii române, şi al evocării marilor figuri ale exilului 
nostru, pe care le-a  cunoscut în anii deplinei lor străluciri.

În lungi seri de comentare a foarte multor diapozi-
tive, pe care le păstra cu grijă, ne-a familiarizat cu călăto-
riile europene, făcute, de-a lungul şi de-a latul continentu-
lui, alături de doamna Adrienne Drimba, încântându-ne cu 
imaginea monumentelor de cultură celebre şi cu peisajele 
mirifice surprinse. Păstrez şi acum în suflet figura magului 
deschizător de universuri necunoscute.

Dar mai ales am fost martorul revenirii Profesoru-
lui la marea sa operă de creaţie din anii ’90, când, datori-
tă Editurii Saeculum I.O., am putut să-i republic sau să-i 
public aproape tot ce scrisese până atunci şi ce a mai scris 
în acei ani.

Cu o bucurie nespusă profesorul Drimba s-a dăruit 
refacerii lucrărilor sale, cenzurate – dăm un exemplu: din 
Istoria culturii şi civilizaţiei i se scosese capitolul despre 
Dreptul roman – sau şlefuirii şi actualizării lor.

Rând pe rând, au văzut sau revăzut lumina tiparu-
lui cărţile sale esenţiale:  Istoria culturii şi civilizaţiei, pu-
blicată în noua ediţie în treisprezece volume (dintre care 
ultimele trei, cu care se încheie epoca Renaşterii, absolut 
noi), Istoria literaturii universale (douã volume), Istoria 
teatrului universal, Geniul Spaniei, Dicţionar de literatură 
universală, Ovidiu – marele exilat de la Tomis, Rabelais 
şi Renaşterea europeană, Studii şi eseuri de istorie univer-
sală, Literatură, cultură, civilizaţie şi, mai ales, frumoasa 
lucrare Leonardo da Vinci – titan al Renaşterii, structural 
deosebită de forma de odinioară.

Cunoşteam în anii ’90 şi în prima decadă a noului 
secol un cu totul alt profesor Drimba, absorbit de cerceta-
re şi dăruit până noaptea târziu scrisului.

Dacă în anii aceia am prins eu însumi aripi i-o da-
torez  în parte Profesorului, care avea un dar deosebit de a 
te incita, de a-ţi deschide orizonturile, punându-te să gân-
deşti sau să regândeşti prin aparenta neînţelegere pe care 
o aborda faţă de proiectele la care lucrai şi pe care cerea 

să i le prezinţi.
N-am să uit, de pildă, cât de uşor am scris lucra-

rea Troiţe româneşti. O tipologie, după ce îmi tot ceruse  
să-i explic diversele semnificaţii ale coloanelor cerului şi 
evoluţia formelor de la străvechile întruchipări artistico-
religioase la realizările contemporane.

Dar discuţiile cu Profesorul constituiau totdeauna 
o încântare spirituală fiindcă  te furau din cotidian, ade-
sea  ore întregi, în lungi incursiuni prin literatura şi arta 
universală.

Cred că nu s-a vorbit încă suficient despre conside-
raţiile lui Ovidiu Drimba despre artă, domeniu în care era 
un fin şi profund specialist.De altfel, ultima sa lucrare – pe 
care m-a obligat să-i promit că o voi publica şi separat de 
Istoria culturii şi civilizaţiei – e consacrată (două volu-
me) Artei Renaşterii. E cea mai extinsă şi mai valoroasă 
exegeză asupra acestui extraordinar fenomen european de 
exuberanţă a artelor.

La puţină vreme însă, după încheierea capitolelor 
despre Renaştere, când Profesorul dorea să scrie o cu totul 
altă carte decât lucrarea din 1981, despre Federico García 
Lorca, a survenit plecarea dintre noi a doamnei Adrienne, 
cu care făcea un tot de gândire, simţire şi convieţuire.

În acel moment, Ovidiu Drimba a avut o cădere 
din care nu şi-a mai revenit şi nu a mai putut să lucreze în 
absenţa Inspiratoarei lui.

Revolta împotriva ruperii întregului primordial, 
platonic, pe care şi-o exprima prin gesturi şi cuvinte, ri-
dicând privirea, şi-a potolit-o cu timpul până ce, la ultima 
întâlnire pe care am avut-o cu dânsul în Vinerea Mare, s-a 
arătat bucuros de împăcarea cu lumea şi cu viaţa, aşteptând 
să se reîntâlnească cu Adrienne. Totuşi, ipostaza în care l-a 
fixat Nemuritoarea în clipele maximei dureri pare a spune 
altceva…

Fie ca sufletul său etern să ajungă liniştit în Em-
pireu şi să ne zâmbească mereu, odată cu stelele nopţii şi 
florile zilei.

Să-i fie veşnică amintirea, după cum trainică îi este 
opera!

 I. OPRIŞAN

BUCURIA CREAȚIEI
la despărțirea de Ovidiu Drimba

Ion Biberi, de Mihaela ALBUUrmare din pag. 35

Mihaela Albu mai susţine că în tot ceea ce a scris, 
cercetătorul Biberi a pornit de la o vastă bibliografie, stu-
diind subiectul până la epuizare şi lansând nu de puţine 
ori „teorii proprii în ştiinţă”.  În numeroase dintre eseuri-
le-confesiuni, tipărite de-a lungul timpului, Biberi însuşi 
făcea referire la unitatea pe care o conţine varietatea do-
meniilor abordate, prin toate năzuind să cunoască, să ajun-
gă la o cât mai profundă pătrundere a complexităţii fiinţei 
umane. „Desprinsă din anonimat prin spirit, dar mai ales 
prin „ştiinţa” de a reflecta universul cultural în care s-a 
format, conferindu-i noi valenţe prin noi interpretări, ope-
ra lui Ion Biberi s-a impus şi a trezit admiraţia multor con-
fraţi, şi, desigur, a cititorilor”, subliniază Mihaela Albu.

Studiile asupra operei sale au fost ocazionale, cu 
referire la o carte sau alta; alteori, deşi generalizatoare, 
nu au avut intenţia cuprinderii întregii opere (în dicţio-
nare, de pildă). Mihaela Albu precizează că, prin prezen-
ta monografie, şi-a propus să dezvolte prezentarea unei 
personalităţi formate într-un context socio-cultural de 
mare efervescenţă creatoare (perioada interbelică), să o 
privească în consonanţă cu generaţia sa (Generaţia 1927, 
Criterion, Generaţia Crinului alb, Generaţia tânără, Ge-
neraţia 1930), al cărei lider era, incontestabil, savantul, 
scriitorul şi istoricul religiilor Mircea Eliade, dar mai ales 
să-i prezinte opera, pe cât de diversă ca arii tematice, pe 
atât de omogenă ca stil şi interpretare. Prin cunoaşterea 
operei biberiene, dar şi prin introducerea câtorva repere 
biografice şi a unor fragmente din corespondenţa pe care 
chiar autoarea a avut-o cu Ion Biberi şi în care scriitorul 
şi-a mărturisit detalii ale existenţei, dar mai ales concep-
ţia de gândire şi abordare în ştiinţă şi literatură, omul Ion 
Biberi va fi prezent.  Aşadar, creaţia şi omul, sau opera şi 
viaţa. Criticul, istoricul şi monografistul Mihaela Albu a 
explicat (tot în Argument) şi titlul cărţii sale, „un uomo 
universale”, prin dorinţa de a sublinia „structura enci-
clopedică”, renascentistă, a scriitorului şi savantului Ion 
Biberi (licenţiat în Medicină, cu doctorat în medicină şi 
chirurgie, specializare şi documentare la Paris, Sorbona 
şi Collège de France, urmând şi Facultatea de Litere şi 
Filosofie din Bucureşti, vorbitor excelent de germană şi 
franceză, care a citit şi studiat aproximativ 18 ore pe zi, 
din mai multe domenii, adevărată performanţă, doar Mir-
cea Eliade mai reuşea acest lucru!), recunoscută de către 

mulţi dintre colegii de generaţie.
Cartea Mihaelei Albu, este deci o restituire nece-

sară a operei şi omului Ion Biberi, puţin cunoscut alături 
de cei din Generaţia 1927. Studiul este împărţit în patru 
mari capitole ori secţiuni : 1). Perioada interbelică. Con-
text politic şi socio-sultural; 2). Ion Biberi – repere de 
biografie spirituală; 3). Savantul şi scriitorul Ion Biberi şi 
4).Concluzii. Acestora li se adaugă Prefaţa eruditului cri-
tic timișorean Cornel Ungureanu, Argumentul, de la în-
ceputul volumului, o bibliografie critică şi anexe, acestea 
din urmă cuprinzând: o bibliografie a operei lui Biberi, 
câteva articole ale lui Ion Biberi în Biletele de papagal ar-
gheziene, Pagini de corespondenţă, Barbu Cioculescu în 
dialog cu Mihaela Albu sau „Amintiri despre Ion Biberi”, 
indice de nume şi un mic album fotografic.  

În intersantul capitol despre generaţia strălucită 
din perioada interbelică, care a reprezentat poate cea mai 
valoroasă perioadă culturală din istoria României, Miha-
ela Albu precizează că nu a dorit nici o prezentare, şi nici 
o analiză detaliată a generaţiei menţionate, ci a urmărit 
ca în tabloul general să afle locul ocupat de Ion Biberi, 
deoarece scriitorul aparţinea, „prin vârstă şi implicare în 
activitatea literar-culturală, unui grup de intelectuali la 
care – pentru însemnătatea lui în istoria culturii române se 
face referire în mod repetat”. Cu toate acestea, numele lui 
Biberi este rar întâlnit, deşi formaţia sa, prezenţa în presa 
vremii, alături de colegii lui de condei, o îndreptăţeşte pe 
Mihaela Albu să-l includă şi să-i urmărească activitatea 
pe fundalul general al vremii respective, nu lipsită de 
contradicţii, şi „în consonanţă cu congenerii lui”.  De 
asemenea, autoarea nu a insistat pe prezentarea orientării 
politice a lui Biberi, el trăind şi în întreaga perioadă 
comunistă din istoria României (1947-1989), una tragică 
de altfel, dar a ţinut să precizeze neimplicarea scriitorului 
şi savantului severinean, cu origini franco-germane, în 
viaţa politică, iar după 1945 încercarea de păstrare a unei 
„echidistanţe faţă de ideologia comunistă”. Chiar dacă a 
publicat pe prima pagină a Scânteii, ceea ce a scris nu 
poate fi asimilat unei adeziuni la doctrina oficiosului par-
tidului, mai subliniază autoarea. Una dintre insulte şi pu-
neri la zid a scriitorului ca persoană „compromisă”, ală-
turi de alţi confraţi, Mihaela Albu a găsit-o într-o luare de 
cuvânt a celei care se va considera disidenta de mai târziu 

(aş spune mult prea târziu sau deloc), Nina Cassian, care, 
într-o şedinţă a Uniunii de Creaţie afirma că: „Documen-
tul mi-a arătat că n-am fost suficient de trează pentru în-
lăturarea din sânul nostru a unor elemente care nu au ce 
căuta. S-a vorbit despre prezenţa în Uniunea Scriitorilor 
a unor oameni compromişi politiceşte ca Ionel Teodo-
reanu, Ion Biberi. Sunt oameni care promit de ani de zile 
că scriu, dar nu se vede nimic”. Cu timpul, Biberi scrie 
şi începe să publice, dar niciuna dintre cărţile sale, spune 
d-na Mihaela Albu, nu va reflecta compromisuri şi nu 
au nicio legătură cu cele afirmate zelos şi chiar odios de 
Nina Cassian în acea vreme, când afirma că: „Numai în 
realismul socialist se poate realiza într-adevăr arta”! Ion 
Biberi a avut permisiunea să publice în timpul comunis-
mului abia după 20 de ani de la instaurarea acestuia în 
România. Autoarea citează și opinia Monicăi Lovinescu 
față de opera, dar mai ales de atitudinea demnă a scriito-
rului, punând în comparație adeziunea faţă de oripilanta 
politică a partidului pe care o făcuse scriitorul, nu lipsit 
de talent, Petru Dumitriu, când a scris, a compus mai de-
grabă, înfiorătorul, dezgustătorul roman Drum fără pul-
bere: „lui Ion Biberi nu îi prisosea talentul şi aplecarea 
către ştiinţă şi cultură, dar avea în plus şi conştiinţă şi nu 
putea face compromisuri de genul celor făcute de Petru 
Dumitriu, Nina Cassian” şi mulţi alţii et ejusdem farinae 
– cei de aceeaşi teapă. Iar Virgil Ierunca îl va încadra 
pe Biberi într-o „elită a intelectualilor noştri de seamă, 
adică printre cei care grăbeau ieşirea noastră din provin-
cialism spre a inaugura o necesară contemporaneitate cu 
valorile universale”. 

Deşi nu a fost implicat în politica Partidului Mun-
citoresc Român, devenit, mai târziu, Partidul Comunist 
Român, fiind mai degrabă o „persoană aparent extrasă 
din furtunile cotidianului”, Ion Biberi – scriitorul – era la 
curent cu realităţile cultural-literare ale României, dar şi 
din lume, în special din Occident, acest lucru fiind probat 
de scrierile sale, activitatea din presă şi chiar din reme-
morările colegilor literaţi, şi nu numai. 

Concluzia Mihaelei Albu este că elita la care se 
referea Ierunca a dat culturii române mare parte din stră-
lucirea la care ne raportăm astăzi, valoarea ei venind şi 
din formaţia de tip enciclopedic a fiecăruia dintre mem-
brii săi. Un astfel de intelectual a fost şi Ion Biberi, cel 
care, prin vastitatea şi diversitatea domeniilor abordate, 
poate fi considerat drept unul dintre – „din ce în ce mai 
rare azi la noi”, afirmă autoarea, – spirite universale.
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Voi citi Lythiada* în perioada sărbătorilor pascale, mi-am zis, pen-
tru a-mi amâna o satisfacţie şi ca o recompensă pentru prestaţiile de rutină 
care nu suportau amânare la vremea aceea când poetul Zenovie Cârlugea, 
dăruit cu toată fiinţa zeiţei Calliope şi locului unde s-a împlinit gândul lui 
Brâncuşi, mi-a oferit ultima lui carte. În atmosfera gloriosului Pessah  e 
momentul cel mai potrivit pentru evocarea  exodului marelui nostru com-
patriot către pământul cel nou, sub un cer nou, 
chiar dacă n-a durat patruzeci de ani precum cel 
biblic, citat de altfel  în preambulul primului 
capitol: „Iar apele s-au tras la loc şi au acope-
rit carele şi călăreţii întregii oştiri a lui  Fara-
on….” 

Întâmplător sau nu, în aceeaşi perioadă 
a trebuit să fac o călătorie în Italia, din mo-
tive extraliterare, aşa că am amânat din nou 
lectura cărţii. Dar nu întâmplător într-un mo-
ment de vârf al zilei de  duminică, 19 aprilie, 
în timpul rugăciunii mariane pascale din Piaţa 
Sfântul Petru, unde ajungi oricum dacă te afli 
la Roma, din orice punct al globului ai veni, 
un eveniment tragic invocat de Sfântul Părinte 
m-a întors, fără să vreau, la preocupările mele 
de acasă şi la Exodul lui Brâncuşi. La epopeea 
drumului lui către împlinire. Ce se întâmplase? 
După obişnuita rugăciune de la mijlocul zilei, 
Angelus Domini şi salutul adresat pelerinilor, 
Papa Francisc ne-a propus să ne rugăm împre-
ună câteva minute pentru  imigranţii din Liban 
înghiţiţi în noaptea abia trecută de apele Me-
diteranei. Îşi încercau destinul. Vâsleau spre o 
viaţă  mai bună, dar barca lor, supraîncărcată, 
n-a rezistat, apele nu s-au tras în lături, caii şi 
carele Faraoancei cu coasă i-au nimicit. Ulteri-
or, comunicatele de presă aveau să anunţe insistent accidentul, soldat cu 
peste 800 de victime, proporţiile lui determinând convocarea unui summit 
european pe această temă.

Brâncuşi al nostru a trecut Marea Roşie, îmi şoptea atunci gândul. 
Cu toiagul lui a îmblânzit orice forţă potrivnică. După cum tot un Exod, 
o desprindere de ţărm a fost şi cotitura făcută de Brâncuşi prin anii 1906-
1907 când se afla la o răspântie, desprinderea de modelul figurativ, de 
anatomiile lui Michelangelo. Conform mărturiilor unui apropiat, Marcel 
Mihalovici, a făcut-o  şi printr-un gest brutal, de revoltă: şi-a distrus cu 
mâna lui  prima compoziţie de mari proporţii intitulată semnificativ „Tre-
cerea Mării Roşii”, o lucrare grandioasă  de grup, realizată după canoane-
le clasice. Pentru ca mai apoi să-şi înceapă epopeea în piatră.

Zenovie Cârlugea, descendent şi el din pământul care l-a rodit pe 
marele sculptor, numeşte această epopee Lythiada, aşa cum bardul lusitan 
Luis de Camoes îşi intitulează epopeea Lusiada, ca să dăm doar un exem-
plu din cultura universală, fără a omite încercări sau reuşite ale genului pe 
plan autohton, începând cu Ţiganiada. Recent am citit cu mult interes o 
încercare a  genului  numită  cu dulcea ironie a moldovenilor Lupaniada, 
aparţinând  lui Ion  Druţă.

Dacă am  analiza Lythiada  după rigorile speciei literare am constata 
o întrunire aproape majoritară a însuşirilor clasice care definesc epopeea. 
Întâmplările legendare cântate în cele trei capitole  sunt opera unui erou cu 
recunoaştere internaţională, verificată în timp. Curajul lui supraomenesc 
a fost o condiţie a realizării artistice (l-a refuzat pe Rodin,  şi-a distrus  
singur lucrări  trudite îndelung  care nu-ii satisfăceau exigenţele, a dat in 
judecată vama americană ş.a). Cât despre forţele supranaturale care iau 
parte la acţiune, pe acestea şi le-a creat însuşi sculptorul, cioplind muze, 
vrăjitoare, ţestoase şi păsări măiastre 

Lectura Lythiadei se poate face în mai multe chei, dar, pe înţelesul 
tuturor o propunem pe cea mai la îndemână, oferită de însuşi Brâncuşi, in-
spiratorul din eternitate al epopeii în discuţie. Se cuvine mai întâi subliniat  
modul în care Zenovie Cârlugea insistă asupra momentului supraîncărcat 

energetic, similar unei noi întrupări, cel al desprinderii eroului de solul 
natal. În pregătirea merindelor de cale lungă, altele decât cele necesare 
unui drumeţ oarecare, pentru Brâncuşi  care şi-a definit atât de sugestiv 
patria nu puteau lipsi din bagaj menhirii  „ieşiţi din ierburi ca mugurii/ de 
rosa canina’’, horbota de nori împietriţi sau bulboana unui râu ce mai întâi 
îşi roteşte apele, şi multe altele. Împlinirea acestui ritual este doar un pre-

ambul, dar absolut necesar: „abia atunci  poţi 
sta far/ cu toate oglinzile aprinse/ dinaintea cu-
tremurului din ape - / nicio grijă să n-ai: creastă 
polară/ din uriaşele gheare spumoase/corabia se 
va ivi”.

Purificarea („oricând drumul prin apă/ te 
curăţă de impuritatea deşertului”), trecerea prin 
apele lustrale, ale morţii şi învierii, cu partici-
parea infinitelor ţărmuri deschise, spre a aco-
peri în urmă carele faraonului, vine ca o încu-
nunare.: „Se înnora la orizont/ veacul marilor 
măceluri din umerii/ lui creşteau nevăzute aripi 
uriaşe/ un bestiariu întreg din pietrele râului/ se-
cat la drumul mare ieşea cerându-şi/ dreptul la 
diligenţa întârziată gata/ să treacă prin defileu la 
ceas de seară.”

Impulsionat de „un dor verde”, Brâncuşi 
îşi continuă drumul  spre „Grădina cu vietăţi 
de piatră”, titlul celui de-al doilea capitol din 
carte. Unui  autentic pământean din ţinutul Gor-
jului, cum este autorul acestor versuri, nu-i sunt 
străine ritmurile de doină, atunci când porneşte 
la drum, iar drumul transcende în epopee. Ci-
tabilă în întregime ar fi pagina 64, din care ex-
tragem: „Soare soare  albă pată// într-o noapte-
adevărată// fulg de iarbă călătoare/ fulgerată de 
ninsoare//...//  şină caldă-n gară tristă/ fluturare 

de batistă -/ toate vin de nicăire / şi se pierd în amintire”.
Asistăm aici la un ceremonial sublimat de înscăunare a  stării de 

graţie. Pe pârtia de lumină urcând spre flacăra zborului final, truda artistu-
lui ni se înfăţişează epopeic, în toată grandoarea  gestului creator. Nu oda-
tă, captivat de cântecul depărtărilor sau febra forjelor încinse, călătorul 
martor al acestui marş triumfal se poate lăsa ademenit de mirificul  paix 
et joie, pace şi bucurie, climatul propice prin excelenţă muncii artistului. 
Urmărim, astfel, cu  uimire  ivirea din conglomeratul lithic  a unui miro-
bolant şir de vietăţi care au a popula pământul nou al sculptorului, promis 
şi dăruit din belşug conform făgăduinţei. Iată numai câteva, personificate 
încă odată în epopee, prin adaosul de har al poetului  Cârlugea: 

Puiul de măiastră:  „Abia ieşit  din miezul marmurei// lăptoase, 
acest pui lustruit de măiastră//adastă pe masa de ipsos// tot mai copleşit 
de întruchipările// desfăşurate în lentori de amiază// de nourii sirius pere-
grini…/ Rumoare de cuib// în tinda casei şi-n ogradă stupi în roire.”

Muza adormită: „În somnul zeiţei amuţesc toate//patimile inimii şi 
durerile lumii//nimeni nu poate spune mai mult decât//se poate vedea, ni-
meni nu crede mai mult….”

Fiul risipitor: „Se lăsa un amurg plictisit peste//o privelişte de toam-
nă cu spulberări//de frunze şi ciorchini îmbrumaţi// de roadele păduratice 
/  Un fiu mult şi devreme//risipitor adăsta îndărătnic pe ghizdurile//fântâ-
nii cu cumpănă adâncindu-şi// ochii în zarea scămoasă acolo//unde câţiva 
nori călători se închegau/ în feţi frumoşi şi balauri….”

Pentru ca în cea de a treia parte a volumului, Terasa  delfică, să ne 
extaziem în faţa triumfului final al artistului, închiderea cercului, dar în 
spirala gloriei urcând în „Văz-Duh” şi „împietrind lumea”. Lăsăm în sea-
ma cititorului libertatea de a interpreta, după puterile proprii, multiplele 
semne ce se arată în cale, cât timp rămânem înăuntrul sanctuarului, ştiind 
oricum că în final „Pe roţi de care faraonice/ suntem aduşi piatră cu piatră/ 
şi stivuiţi într-o piramidă/ fatală”.

*Zenovie Cârlugea, Lythiada,  Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2014

GENOVEVA LOGAN

EPIFANII ÎN PIATRĂ*
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234 Albinele și Zeus

Albinele, pizmuind oamenii că le iau mierea, 
se duseră la Zeus și-l rugară să le dăruie putere ca să 
omoare cu acul lor pe toți cei ce se apropie de faguri. 
Zeus, mâniat din pricina zavistiei lor, le pedepsi să-și 
piardă acul, când vor înțepa pe cineva, și odată cu 
aceasta, să-și piardă și viața.

Fabula ne arată că cei plini de pizmă îndură 
pagube din această pricină.

235 Prisăcarul și albinele
Un hoț se furișae la un prisăcar, pe când acesta 

era plecat, și-i luase fagurii și mierea. Când se întoar-
se prisăcarul, văzându-și știubeiele goale, porni să le 
cerceteze. Dar venind albinele de la câmp și găsindu-
l acolo, se năpustiră cu acele și-l chinuiră necruțător. 
Prisăcarul le zise: „O, netrebnice vietăți, pe cel care 
v-a furat fagurii l-ați lăsat nevătămat și pe mine, care 
vă îngrijesc, mă înțepeți cu vrăjmășie.”

Tot astfel și oamenii, din pricina nesocotinței, 
își alungă bănuitori prietenii și nu se păzesc de 
vrăjmași.

(ESOP – Fabule. Traducere, prefață și note de 
TRAIAN DIACONESCU. 

Editura Univers, București, 1972, pp. 99-100).

234. Albinele și Zeus
În lume, lucru-i cunoscut,
Din când în când se naște-o schismă...

Astfel, într-un demult trecut
Au dat albinele în pizmă
Că oamenii, spre-a-și face-avere
Le dijmuiau faguri de miere.

Să roage,-au mers la Zeus toate
Cerând cereasca lui dreptate:
„Cu acul lor să pedepsească
Orice făptură omenească
De va călca hoțește-n praguri
Spre-a le prăda trudiții faguri.”

Zavistia mâhnindu-l tare
Zeus le-a dat pedeapsă mare:
Ca acul, când vor înțepa
Spre-a pedepsi pe cineva,
Să-l piardă, iar cu el odată
Și viața să le fie luată.

...E lege sacră în natură:
„Cei plini de pizmă multe-ndură.”

235.Prisăcarul și albinele
Cum mierea se-ntâmpla să-i placă,
Un hoț se furișă-n prisacă.
Luă faguri mulți, luă și miere
Cât nici n-ar fi-ndrăznit să spere.

Când se întoarse prisăcarul,
Văzând știubeiele golite

Și de albine părăsite,
De jale, s-a umplut paharul.

Porni apoi prin stupi să vadă
Îndeaproape ce-a furat
Vicleanul hoț. Cam câtă pradă
Din mierea lui s-a-nstrăinat?

Albinele, din câmp venind,
Când l-au surprins la casa lor
Cu mii de ace-au năpustit,
L-au chinuit îngrozitor.

„-Oh, voi, netebnice ființe,
Părtașe la nesăbuințe,
Cum l-ați lăsat nevătămat
Pe cel ce munca v-a furat
Și-acum vă năpustiți pe mine
Că vă-ngrijesc cum se cuvine?
Răsplata-ntreagă să vă fie,
Mă înțepați cu vrăjmășie...”

...Și oameni fără socotință
De bănuieli roși și pizmași
Nu au de prieteni trebuință
Dar se-nconjoară de vrăjmași.

(Nicolae Dragoș, DE VORBĂ CU ESOP, 
Tălmăciri în românește, 

Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015, 
pp. 225-226, 230)

O nouă revistă, sub egida Muzeului Județean „Alexandru Ștefulescu”:

„A L B I N U Ș A”
(An I. Nr. 1/ 2015)

Miercuri, 10 iunie c., la Muzeul „Tudor Ar-
ghezi” din orașul Târgu-Cărbunești a avut loc o in-
teractivă manifestare cultural-artistică prilejuită de 
lansarea numărului inaugural al revistei ALBINUȘA 
(Anul I. Nr. 1/ 2015, A5, 40 p.), editată de Muze-
ul Județean „Alexandru Ștefulescu” din Tg.-Jiu cu 
sprijinul Consiliului Județean Gorj (coordonator: dr. 
Albinel Firescu, muzeograf). La manifestare au par-
ticipat colective de elevi (și preșcolari) de la Școala 
Generală din localitate, oficialități locale (primarul 
Mihai Mazilu), invitați (scriitorul Ioan Groșan de la 
Muzeul Literaturii Române din București), precum 
și scriitori și gazetari gorjeni (Florian Saioc, Geor-
ge Drăghescu, Zoe Elena Deju, Zenovie Cârlugea, 
Spiridon Popescu, Grigore Haidău, Dumitru Dănău, 
Titu Stoicuțoiu, Cornel Șomîcu ș.a.).

Revista „Albinușa”, subintitulată sugestiv 
„publicație de api-CULTURĂ”, - adică o «stupină» 
spornic-lucrătoare în valori - este un proiect cultural 
inițiat de muzeograful Albinel Firescu, menit a pune 
în evidență această străveche ocupație a poporului 
nostru, atât de bine reprezentată în cultura populară 
și scrisă. Numele revistei, cu conotații cultural-spiri-
tuale mai ample, amintește în primul rând de celebra 
carte populară „Floarea darurilor” / Albinușa, titlu 
sub care în Evul Mediu a circulat în Țările Române 

în redacție slavă (era o culegere de pilde și sentențe 
cu caracter didactic-moralizator alcătuită de călu-
gărul italian Tommaso Gozzadini sub titlul „Fiore 
di virtu” în sec. al XIII-lea). Cea mai veche copie 
manuscris datează la noi de prin 1620, după o tra-
ducere slavonă de Ion Valahul (traducere păstrată în 
„Codex Neagoeanus”). Abia la 1700 „Floarea daru-
rilor” / „Albinușa” va fi tipărită de mitropolitul An-
tim Ivireanul, la Snagov, după o traducere de Filotei 
Sfântagorețul. 

Dincolo de acest istoric mai special al noii 
publicații, vom preciza faptul că „Albinușa” se 
dorește o revistă de cultură deschisă problematicii 
etno-culturale și valorificării tradițiilor românești, iar 
faptul că ea apare sub auspiciile Muzeului Județean 
„Al. Ștefulescu” constituie o garanție în plus a ca-
racterului său mai aplicat și documentar, pe lângă o 
bogată paletă de valori cultural-artistice.

Nu putem încheia prezenta consemnare des-
pre noua apariție în peisajul revuistic gorjean, fără 
a menționa colaborările și memento-urile care dau 
pondere valorică acestui prim număr: „Scurtă istorie 
a albinăritului la români – Ceara și mierea din Pont, 
în lumea elenistică și romană”, „Mierea și alegoria 
stupului în creația lui Mihai Eminescu”    (prof. dr. 

Zenovie Cârlugea), „Un Aristeu într-o Arcadie mol-
davă: Coșnica înmiresmată a lui Harap Alb – tehnica 
albinărească tradițională” (Ion Creangă, fragment), 
„Elanul insulei: Albina își consolează victima” (Lu-
cian Blaga), „Albinele și feciorul de împărat” (basm 
cules de Grigore Haidău, autorul desenelor color, de 
la Elidia Agrigoroaiei), „Comportamentul semiotic 
al lui Euthanasius/ Ieronim și al albinelor în romanul 
eminescian «O istorie frumoasă: Ieronim și Ceza-
ra»” (Ion Popescu Brădiceni).

De asemenea, pline de «dulceață» și sclipiri ar-
tistice sunt creațiile elevelor de la Colegiul Național 
„Ecaterina Teodoroiu”: Rebeca Filip („Albina”), 
Vochița Andreea Dorinela („Sfera zumzăitoare”, 
„Mierea – aurul dulce al naturii”), Staicu Alina-Elena 
(„Îndrumare”, „Teleportare”), alături de textele unor 
condeieri gorjeni mai cunoscuți: Florian Saioc, Ni-
colae Dragoș, Radu Cârstoiu,Spiridon Popescu, Zoe 
Elena Deju, George Drăghescu, Dumitru Dănău ș.a.

În general, lansarea revistei „Albinușa” s-a 
constituit într-o reușită interactivitate obștească, 
marcând un moment cultural ce promite continuitate 
și o cât mai largă audiență.

CRONICAR
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Fără nicio tăgadă, Theodor Codreanu este 
unul dintre cei mai profunzi cărturari contemporani. 
Faptul că el vieţuieşte într-un orăşel de provincie – 
Huşi –, departe de vâltoarea massmediei, şi nu în 
Capitală sau într-un mare oraş universitar,  nu atenu-
ează atributele acestui cărturar, valoarea sa, ci doar/
poate popularitatea sa, răspândirea numelui său. Au 
mai fost cărturari asemnea lui, Vasile Lovinescu sau 
I.D. Sîrbu, de pildă, care s-au lăsat târziu valorificaţi 
plenar, dar vina o purtăm noi, contemporanii aces-
tora. O vină „obiectivă” constă în absenţa unui en-
gross-ist naţional, care să distribuie cartea şi reviste-
le de specialitate în toate localităţile ţării. În Craiova, 
bunăoară, nici nu ştim ce cărţi apar la Iaşi, Cluj, Bu-
cureşti, târgurile de carte neputând acoperi această 
lacună majoră a culturii scrise.

Theodor Codreanu este deci un autentic inte-
lectual. Dar şi incomod prin curajul şi profunzimea 
analizei sale critice. El îi studiază pe cei denumiţi de 
Harold Bloom şi ciracii săi, incorect politic. A purtat 
Polemici incorecte politic (2010) – şi nu polemici 
mărunte, sterile – cu ultimii marxişti culturali post-
decembrişti, care raportează totul la „political cor-
rectness”, fie că se numesc Ion Bogdan Lefter, Ioan 
Petru Culianu, Z. Ornea, N. Manolescu, H.R. Pata-
pievici, Virgil Nemoianu, Paul Goma, Vl. Tismănea-
nu etc. 

Judecarea valorilor culturii naţionale (Emi-
nescu, Iorga, Blaga, Noica, Cioran, Eliade, Brâncuşi, 
Vintilă Horia, Constantin Virgil Gheorghe etc.), după 
„corectitudinea politică” a acestora, aşa cum doresc 
noii ideologi planetari şi cozile lor de topor din ţară, 
este extrem de periculoasă: „Cum ar putea fi premi-
ată Nobel o naţiune care-şi refuză valorile spre a fi, 
chipurile, pe placul «corecţilor»?”. Th. Codreanu 
este un polemist redutabil, bazat pe argumente, şi nu 
pe ură, pe „seninătatea minţii”, criteriul fundamental 
fiindu-i cel „eminescian al adevărului”.

Theodor Codreanu s-a născut la 1 prilie 1945 
în localitatea vasluiană Sârbi, com. Banca, ca fiu al 
Tincăi şi al ţăranului fierar Iordachi Codreanu. Studi-
ile le începe în comuna natală, le continuă la Liceul 
„M. Eminescu” din Bârlad (fostul Complex Şcolar) 
şi le desăvârşeşte la Facultatea de Filologie a Univer-
sităţii „A. Cuza” din Iaşi, în 1970, cu teza de licenţă 
Critica eseistică a lui Mihai Ralea. În 2001 susţine 
doctoratul cu teza Complexul Bacovia şi bacovia-
nismul. A predat limba şi literatura română la şcolile 
vasluiene din Orgoeşti şi Dodeşti, încheindu-şi cari-
era didactică la Colegiul Naţional „Cuza Vodă” din 
Huşi. Este căsătorit cu profesoara Lina Codreanu, ea 
însăşi o prozatoare şi eseistă de vocaţie, care i-a dă-
ruit doi feciori (Teolin şi Dragoş) şi o vastă biobibli-
ografie critică adnotată.

Th. Codreanu debutează publicistic în Româ-
nia literară (nr. 21/1969) cu eseul Moştenire cultu-

rală sau...dezmoştenire? şi colaborează la majoritatea 
revistelor din ţară („Convorbiri literare”, „Cronia”, 
„Ateneu”, „Tribuna”, „Steaua”, „Astra”, „Revista de 
istorie şi teorie literară”, „Viaţa românească”, „Lucea-
fărul”, „Adevărul literar şi artistic”, „Porto-Franco”, 
„Bucovina literară”, „Axioma”, „Poesis”, „Oglinda 
literară”, „Pro Saeculum”, „Contemporanul”, „Ideea 
europeană” etc.), la revistele din Chişinău ( „Viaţa 
Basarabiei”, „Literatura şi arta”, „Limba română”) 
sau din SUA („Origini”, „Lumină lină”) etc.

Paradoxal, temutul eseist debutează editorial 
în 1981, cu un roman, Marele zid, oarecum autobio-
grafic, eroul principal fiind un intelectual nonconfor-
mist, continuat cu un alt roman, Varvarienii (scris în 
anii 1970, dar publicat în 1998, fiind respins iniţial 
de cenzură).

Domeniul în care s-a impus Theodor Codrea-
nu este cel al eminescologiei, fapt recunoscut de spe-
cialişti. G. Munteanu, de pildă, la întrebarea „care 
ar fi primele cinci cărţi eminescologice din întreaga 
noastră istorie literară?”, răspunde interlocutorului: 
Poezia lui Eminscu de Tudor Vianu (1930), Viaţa lui 
M. Eminescu  de G. Călinescu (1932), Opera lui M. 
Eminescu de G. Călinescu (1934-1936), Eminescu 
sau despre Absolut al Rosei del Conte (1962), Poe-
zia lui Eminescu de Edgar Papu (1971), dar, continuă 
reputatul profesor şi eminescolog, „trebuie să menţi-
onez şi o a şasea carte ce continuă cu cinste pe «pri-
mele cinci»: Eminescu. Dialectica stilului (1984) de 
Th. Codreanu”.

Studiind creaţia eminesciană în întregul ei, 
concentrată în nouă „cercuri dialectice”, ordona-
te de Archaeus ca „punct originar al universului”, 
Eminescu. Dialectica stilului deschide seria de lu-
crări fundamentale dedicate autorului Luceafărului. 
Următoarea carte, Modelul ontologic eminescian 
(1992) amplifică ideea arheităţii, autorul conside-
rând „gândul ontologic, izvorul întregii creaţii emi-
nesciene şi chintesenţa modelului cultural naţional”, 
în condiţiile înmulţirii detractorilor postdecembrişti 
ai lui Eminescu, „coloana de susţinere a culturii na-
ţionale”.

Dubla sacrificare a lui Eminescu (apărută în 
trei ediţii revizuite şi augmentate, în 1977, 1999), be-
neficiind de o prefaţă a exegetei Zoe Dumitrescu-Bu-
şulenga şi o scrisoare a lui George Munteanu, pune 
în discuţie drama ultimilor şase ani din viaţă, adică 
„de la moartea civilă la moartea fizică”, alăturându-
se, cu argumente proprii, ideilor lui N. Georgescu, 
Ovidiu Vuia, Ilie Bădescu privind „conspiraţia” an-
tieminesciană, culminând cu ziua fatidică a culturii 
române, 28 iunie 1883, ziua declarării precipitate 
a nebuniei Poetului, considerată de Th. Codreanu, 
„cheia hermeneutică pentru istoria românească mo-
dernă şi ea marchează înlăturarea lui Eminescu de 
la făurirea destinului românesc”.

Urmează alte cărţi dedicate „omului deplin al 
culturii române” (C. Noica): Mitul Eminescu (2004), 
Eminescu în captivitatea «nebuniei» (2011, 2013), 
Eminesciene (2012), Basarabia eminesciană (2013), 
detrminându-l pe acad. Mihai Cimpoi să scrie că 
aceste cărţi definesc „un hermeneut modern, dotat 
cu un instrumentar nou, pe potriva textului descifrat. 
Spiritul polemic se aprinde cu o forţă nimicitoare 
când e vorba de apărarea adevărului şi punerea Po-
etului în lumina adevărată a documentului şi inter-
pretării etice şi valorii juste”.

În cea mai recentă lucrare consacrată aceluiaşi 
mare creator şi vizionar, Eminescu incorect politic 
(2014), erudiţia şi spiritul polemic fac casă bună. 
Plecând de la clasificarea patapieviciană a scriitori-

lor români în „corect/incorect” politic (Caragiale e 
corect politic pe când Eminescu e „politic incorect” 
şi ca atare, zice H.R.P., „ca poet naţional Eminescu 
nu mai poate supravieţui, deoarece noi azi ieşim 
din zodia naţionalului”), Theodor Codreanu devine 
imbatabil cu argumente şi logică elementară. Cum 
incorecţi politic sunt declaraţi Ştefan cel Mare, Mi-
hai Viteazul, I. Antonescu, Iorga, Eliade, Noica etc., 
etc., Theodor  Codreanu compară această doctrină ce 
bântuie ca o stafie timpurile noastre, cu marxismul 
clasic al sec. 19: „Să se observe că toţi aceia care 
nu au argumente şi-şi imaginează că le au, devia-
ză brusc de la dialog şi sfârşesc, triumfători, prin a 
pune etichete”,  cum au făcut „dilematicii”, ale căror 
idei au sfârşit lamentabil, dar ei au ajuns prea iute la 
„pita lui Vodă”, nu prin meritocraţie, ci prin arogan-
ţă, incultură şi manifestări antinaţionale.

Spre a demonstra că N. Manolescu este „prin-
tre puţinii critici români importanţi care au eşuat în 
faţa lui Eminescu”, Th. Codreanu scrie Istoria «ca-
nonică» a literaturii române (2009), o analiză obiec-
tivă, pertinentă a celebrei Istorii critice a literaturii 
române a cunoscutului critic şi preşedinte al obştei 
scriitoriceşti, N. Manolescu, care „s-a lăsat sedus, 
ideologic, de mentalitatea postdecembristă a distru-
gerii canonului occidental, şi, implicit, românesc, 
atacând chiar «centralitatea» eminesciană, sub pre-
textul că sintagma «poet naţional» este o «aberaţie» 
culturală”.

Concepută ca o replică la Schimbarea la faţă a 
României de Emil Cioran din 1936, reeditată de Ga-
briel Liiceanu cu părţi cenzurate, Theodor Codreanu 
scrie A doua schimbare la faţă (2008), o cercetare 
transdisciplinară a civilizaţiei române moderne din 
perspectiva raportului dintre Centru şi Periferie, cum 
l-a definit Ilie Bădescu sau dintre conceptul emines-
cian al „păturii superpuse” şi România profundă, 
militând pentru „armonizarea eminesciană a antite-
zelor dintre români şi minoritari”.

Alte titluri de carte sunt definitorii pentru criti-
cul şi istoricul literar Th. Codreanu: Provocarea va-
lorilor (1997), Eseu despre Cezar Ivănescu (1998), 
Basarabia sau drama sfâşierii (2003), Caragiale-
abisal (2003), Duminica Mare a lui Gr. Vieru (2004), 
Transmodernismul (2005), I. Barbu şi spiritualitatea 
românească modernă (2011), Valori din două vea-
curi (2012) etc.

Spirit complex, Th. Codreanu a abordat şi afo-
rismele (Fragmentele lui Lamparia, 2002, Numere 
în labirint, 2007, 2009), o antologie apărându-i în 
limba italiană, la Torino, în 2013.

El s-a bucurat de aprecierea critică a unor per-
sonalităţi marcante: Adrian Marino, G. Munteanu, 
Edgar Papu, E. Todoran, Al. Dobrescu, Ioana Em. 
Petrescu, Al. Piru, Solomon Marcus, M. Cimpoi, L. 
Chişu, C. Cubleşan, I. Filipciuc, Petru Soltan, Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga, Cezar Ivănescu, Dan Mănu-
că, N. Rusu, Gr. Vieru, N. Dabija, Adrian Dinu Ra-
chieru, I. Rotaru, Viorel Dinescu, Aurel Sasu, Mircea 
Radu Iacoban, Marin Popa, I. Beldeanu etc.

Theodor Codreanu face parte din acei inte-
lectuali care, nu numai că nu-şi trădează neamul şi 
valorile naţionale, dar şi luptă pentru aceste idei, 
pentru valorificarea critică, dar şi plenară a mituri-
lor ancestrale, conştient fiind că distrugerea acestora 
„este semnul unei mari derute morale şi intelectuale. 
Cei care fac acest lucru nu lucrează în sensul spi-
ritului european, lucrează în sensul suficienţei lor”, 
cum precizează, cu temei, Eugen Simion.

N. TUDOR 

La 70 de ani

THEODOR CODREANU
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Există o tradiție în literatura și cultura 
universală și anume apariția unor cărți 
despre viața unor personalități cele-

bre, prezentate sub formă de romane (romanțate): 
Michelangelo Bounarroti, Van Gogh, Goya Y Luci-
entes Francisco, Romain Roland etc. Peter Neagoe 
(1881-1960), scriitor și pictor american, originar 
din Transilvania, se înscrie în rândul scriitorilor cu 

astfel de preocupări. După 
cursurile primare și secun-
dare din Aciliu, Sibiu sau 
Blaj, Peter Neagoe merge 
la București unde, în 1900, 
se înscrie la Academia de 
Arte Frumoase, fiind coleg 
cu  Constantin Brâncuși. 
Frecventează în paralel 
și cursurile de filosofie și 
drept la Universitate. Pri-
etenia celor doi continuă 
în voiajul de studii în Ge-
mania, ca „păsări călătoa-

re” ( Petre Pandrea), apoi Peter Neagoe emigrează 
în America și ajunge în Lumea Nouă, la New York, 
în anul 1906, unde ocupă diferite  slujbe și continuă 
studiile artistice la Academia Națională și în cadrul 
Asociației Studenților de Artă. După Primul Război 
Mondial, în 1926, Peter Neagoe, revine în Europa, 
stabilindu-se la Paris. Intră în contact cu grupurile 
dadaiste și suprarealiste, îl revede pe marele său pri-
eten, Constantin Brâncuși, în atelierul lui din Mont-
parnasse, care devenise „Meca iubitorilor de artă”. 
Prietenia lor avea să dureze până la ultimele clipe ale 
vieții. Scrierea „Sfântul din Montparnasse”, dedica-
tă geniului sculpturii românești, publicată postum, 
1965, în versiune românescă, la Editura Dacia, 1977, 
tradusă de Sever Trifu, cu o prefață de Ioan A. Popa, 
era rodul acestei adevărate prietenii.

În 1933, Peter Neagoe se reîntoarce în Statele 
Unite, publicând, în următorii trei ani, două romane 
și un volum de povestiri cu subiecte din realitatea 
românească, transilvăneană. Invitat al Societății Scri-
itorilor Români, în aprilie 1937, vizitează România. 
Trece „de-al lumii hotar” în 1960, la vârsta de 79 de ani.

John Ruskin (1819-1900), scriitor, estetician 
și sociolog englez, promovând ideea ameliorării 
condiției umane pe calea educației morale și estet-
ice și acordând un rol important artei, susține că 
„popoarele își scriu propria biografie în trei cărți: 
cartea faptelor, cartea cuvintelor și cartea artei.”

Romanul prezintă cronologic o biografie 
romanțată, în care realitatea bazată pe aspecte fap-
tice, documentare și pe convorbirile cu Brâncuși, se 
împletește cu ficțiunea, având ca fundament priete-
nia celor doi care a durat peste o jumătate de secol. 
Factorii care au favorizat  acestă durabilă prietenie 
sunt de ordin sentimental și artistic. Amândoi s-au 
născut și și-au petrecut copilăria în universal ru-
ral, în apropierea Carpaților, de pe versanți diferiți, 
unul gorjean (oltean), altul transilvănean, nu s-au 
despărțit definitiv de locurile natale. Brâncuși trăia 
gorjenește la Paris, iar Peter Neagoe și-a închinat 
opera țăranului român. Amândoi sunt receptivi și 
manifestă atracție pentru arta modernă, la care se 
adaugă identitatea de opinii privind arta.

 Compoziția romanului este structurată în 
treizeci și șase de capitole, fiecare capitol are câte 
un titlu, unele purtând denumirea unor sculpturi: 
„Ecorşeul”, „Sărutul”, „Măiastra”. Faptele sunt 
prezentate cronologic, tratarea etapelor vieții lui 
Brâncuși este inegală, copilăria și adolescența, stu-
diile la Craiova și București, ucenicia sunt palid 
înfățișate, lipsite de vigoare, în schimb, orientarea 
autorului este concentrată asupra detaliilor procesu-
lui de creație și asupra concepției și devenirii sale ar-
tistice, bucurându-se de o recunoaștere unanimă, de 

asemenea, atenția lui Peter 
Neagoe aste îndreptată 
spre hermeneutica operei 
brâncușiene.

 Copil fiind, spre 
deosebire de ceilalți, „um-
bla pe picioarele sale”, îi 
plăcea să modeleze lutul, 
își petrecea o mare parte 
din timp în pădure, mun-
cea câte două duminici la 
boiangiul din satul vecin, 
admira troița cioplită de 
Șofron, rotar care făcea 
juguri frumos încrustate. Și Brâncuși cioplește în 
lemn „Sfântul Gheorghe străpungând balaurul cu 
calul și călărețul”, „Hristos răstignit” și un crucifix 
cumpărat de Gherasim, care exclama : „Ai mâini de 
aur!”. Își face un atelier în pădure și cioplește pia-
tra de mormânt pentru Gherasim. Apare un personaj 
fictiv, jurnalistul Mihai Romanov, prezent mereu în 
acțiunea romanului,  în momente oportune, îi admiră 
lucrările și îi recomandă să urmeze cursurile Școlii 
de Arte și Meserii Craiova, pentru aceasta, vorbește 
cu directorul școlii să nu-i perceapă taxă școlară. 
Continuă studiile la Academia de Arte Frumoase din 
București. La îndemnul profesorului A. Hegel (ana-
tomie), asistă la disecții la Facultatea de Medicină, 
acasă la acesta lucrează o statuie a corpului omenesc, 
anatomic perfectă, „Ecorşeul”, se îndrăgostește de 
Livia, fiica profesorului (cap.V).

Constantin Brâncuți pornește la drum cu 
o traistă pe umăr, prin Europa, spre Paris, trecând 
prin Viena, „orașul minune”, vede expoziția lucră-
rilor lui Rodin, îl fascinează lucrarea acestuia,  „Om 
mergând”, continuă călătoria prin Elveția, Germa-
nia, apoi Franța, la Paris, obosit, murdar și palid. 
La intervenția jurnalistului Mihai Romanov, care îi 
trimite și bani, este așteptat de Al. Drăgan, sculptor, 
adresându-i-se astfel: „Ecorşeul te-a făcut celebru 
printre sculptorii români”(cap.VI).

La Paris, într-un moment de ananghie financi-
ară,  își găsește de lucru la un tâmplar, cântă în Corul 
Capelei Române din Paris, angajat la un restaurant, 
spăla vasele, pentru bustul patronului Brabant care 
va fi expus la Salonul de Sculptură, 1906 (cap.VII), 
primește 50 de franci.

Constantin Brâncuși  merge la atelierul lui Ro-
din, la Mandon, un cartier al Parisului, grație căruia 
sculptura a redevenit omenească, în dimensiunile ei 
și în semnificația conținutului, lucrează o perioadă 
cu acesta, recunoaște că „Fără descoperirile lui Ro-
din cele ce am realizat eu n-ar fi fost și rămâne imen-
să”, dar conștient că „Nimic nu se înalță la umbra 
marilor arbori”, are loc ruptura dintre cei doi, dân-
du-i dreptate și celebrul sculptor francez: „La vârsta 
lui și eu a trebuit să-mi apăr personalitatea”(cap.XI-
XIII). Brâncuși își construiește propriul atelier care 
va deveni „unul din locurile de vază ale Parisului”. 
(Jean Cassou)

Un loc aparte în romanul lui Peter Neagoe, îl 
ocupă relațiile amicale cu reprezentanți ai avangar-
dei, dadaiști, suprarealiști și foviști: Apollinaire, Mo-
digliani, Rousseau, Picasso, de asemenea, e bine să 
amintim și de Filippo Tommaso Marinetti, un rival al 
lui Constantin Brâncuși, în iubirea diabolică pentru 
Elaine Feyre.

Apollinaire (1880-1918), poet francez, pre-
cursor al suprarealismului și teoretician al cubis-
mului și adept al fovismului, este atras intens de 
tendințele moderniste în artă și literatură, spunându-i 
lui Brâncuși că sculptura viitorului  nu va fi o artă 
a imitației, ci a concepției (cap.IX; XII). Mentor al 
avangardei, părăsit de Marie Laurencin, moare ca ur-
mare a unei epidemii de gripă.  Amedeo Modigliani 
(1884-1920) , pictor și sculptor italian, din 1906 a lu-

Peter Neagoe: „Sfântul din Montparnasse”
 „Cel mai frumos catren pe care 

aș putea  să-l scriu vreodată este : 
Eminescu

Grigorescu
Enescu

Brâncuși.”  
 Nichita Stănescu

„Viața sa era marmura, bronzul și lemnul,
ce umpleau atelierul.”    

 Peter Neagoe

crat la Paris. A fost influențat în pictură de Cezanne, 
iar în sculptură, de Brâncuși, care l-a îndemnat spre 
o stilizare expresivă. Este expresionist și manierist. 
Concepțiile despre viață ale celor doi sunt diferite. 
Lucrează o perioadă cu Brâncuși, acesta îi apreciază 
talentul, dar îl disprețuiește pentru viața de boem: 
băuturi, droguri, femei. Pe baza celor văzute în ateli-
er, Modigliani (Modi) afirmă: „Ești un geniu. N-am 
mai văzut așa ceva niciodată. Arta renaște!” ( cap. 
XVI-XVIII). Moartea lui Modigliani, 1920, o lovi-
tură pentru Constantin Brâncuși și miile de oameni. 
Henri Rousseau (1884-1910), supranumit Le Doua-
mier - „Vameșul”, pictor și scriitor francez, cel mai 
de seamă reprezentant al picturii naive din secolul 
al XX lea, mort de septicemie, este înmormântat în 
„Cimitirul săracilor”. La rugămintea lui Apollinai-
re, Brâncuși cioplește un poem în piatra de mormânt 
cumpărată de poetul francez, urmând să-l mute în alt 
cimitir cu onorurile cuvenite.

Se știe că, precum lui Goethe „ un șirag de fe-
mei-perle”, i-au urmat calea vieții lui Brâncuși, i-au 
plăcut femeile frumoase de la tinerețe până la adânci 
bătrânețe.Există în roman unele aspecte legate de la-
tura sentimentală, amoroasă a vieții lui Brâncuși, cu 
referiri la fiica profesorului Hegel, Livia, apoi Mart-
he și îndeosebi Elaine Fayre. Marthe venea cu regu-
laritate sâmbăta, pentru a poza, acceptând pozițiile 
cele mai dificile, îl vizitează mereu aducându-i și 
de mâncare. Un spațiu mai larg, în roman, îl ocupă 
iubirea pentru Elaine Feyre, o americană bogată, o 
blondă frumoasă pe care o cunoaște la serata unei 
dansatoare. Aflat într-o călătorie la Chartres, împre-
ună cu cele două muze, Elaine Feyre și Nouche de 
Gramont, Brâncuși admiră deopotrivă măreția Ca-
tedralei și frumusețea blondei americane pe care o 
iubește cu patimă. Îl vizitează mereu la atelier, îl in-
vită la serate, îi apreciază operele, astfel că Brâncuși 
devine „un sclav al pasiunilor”, sunt mereu împreu-
nă, frecventează restaurante, spectacole, cu cheltu-
ieli mondene, cu toate acestea, îi e teamă că le pier-
de pe amândouă, atât pe Elaine cât și pe Marthe și 
recunoaște că starea lui de spirit este „asura”, aceea 
„a unui suflet naufragiat în oceanul eternității fără 
busolă”. Până la urmă, Filippo Tommaso Marinetti 
(1876-1944), scriitor italian, fondator și teoretici-
an al futurismului, îi răpește dragostea și pleacă cu 
Elaine Fayre în Anglia. Peter Neagoe consideră că o 
altă muză ar fi inspiratoarea portretului în marmură 
și bronz și anume milionara americană Elaine Fayre, 
iar pentru „Muza adormită”, ar fi baroana Franchot, 
pe când prima versiune a „Sărutului” ar fi concepu-
tă pentru monumentul funerar al rusoaicei Tanossa 
Gassevskaia din Cimitirul Montparnasse, care s-a 
sinucis din pricina unei iubiri neîmplinite, afirmație 
făcută și de Jean Negulescu („Miracolul iubirii mai 
presus de moarte”). 

Despre faptul că Brâncuși era interesat de cul-
turile asiatice, că îl citea pe Milarepa, cartea lui pre-
ferată, cel care a fost un maestru tantric, un eremit, 
mistic, poet, trăind cu aproape 900 de ani înainte de 
Brâncuși, aflăm în paginile romanului. 

Constantin E. UNGUREANU
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Milarepa învățase să aibă sub control organele 
simțurilor, a reușit să se desprindă de dorințele trupului 
(liber ca pasărea în aer). 

Invocându-l pe Milarepa, C. Brâncuși a avut niște 
revelații,în primul rând,  în timp ce o iubea pe Elaine 
Feyre, tibeteanul i-a dăruit forma păsării măiastre (cap 
XXV) , de asemenea, aflat la crepusculii vieții sale, se 
adresează protectorului său astfel: „Tu ai suferit. Acum 
mi-a venit mie rândul, ajută-mă! Abia am spus cuvintele 
astea, că din bibliotecă, de la capul meu, a căzut chiar pe 
fața mea o carte.Ce crezi că era? Ceva cu titlul: „Cum să 
devii ventriloc” (ventriloc- o persoană care poate rosti cu-
vinte fără a mișca buzele și fără a deschide gura, dând im-
presia că vorbește din abdomen – cap.XXXVI).  Studiul 
cărților sacre ale Orientului îi dau o nouă orientare în artă.

În mai multe capitole ale romanului, Peter Neagoe 
se referă la concepția lui Brâncuși și a contemporanilor 
săi, reprezentanți ai avangardei, despre artă, ca vestitori 
ai unei arte noi: „Se naște o lume nouă a artei. Copacii 
tineri, proaspeți vor crește, poate să-i înlăture pe cei bă-
trâni . Întotdeauna vezi o nouă primăvară în lume”. Pen-
tru Brâncuși, „O piatră, un bloc de marmură, o bucată 
de lemn aveau un suflet ascuns în adâncul lor”.  Privind 
oul pentru dejun : „Mama vieții”- repetă cuvintele bu-
nicii „Oul : Mama formei, mama tuturor formelor!”. De 
la ciobanii și cioplitorii de la Hobița învățase să elimine 
toate detaliile de prisos, să surprindă esențialul. „Gându-
rile sale se întorceau la țara unde și  stâncile munților 
au grai, unde pădurile își au limba lor, unde vânturile și 
anotimpurile vorbesc oamenilor”. În concepția lui, ma-
teria și spiritul formează un tot unitar. Prezenți la serate, 
artiștii discută despre căile de eliberare a artei,  Duncan 
și Nijinski eliberează dansul, Stravinski, muzica, Picasso, 
pictura. Sculptura, spune Brâncuși, trebuie să aibă drept 
călăuză formele ascunse create de Natură. „ Primul asalt 
: a descoperi aceste forme”. „Sărutul” reprezintă dragos-
tea nemuritoare, iar „Măiastra” simbolizează eliberarea 

spiritului de materie. Constantin Brâncuși avea conștiința 
valorii operelor sale, simțea că este deschizător de dru-
muri, că va inaugura „ o eră nouă” în sculptură. A lucrat 
la „Măiastra” până a fost convins că a descoperit esența 
zborului. În urma procesului american pentru „Pasărea 
din văzduh”, 1925, pe care judecătorul o declară operă de 
artă, Constantin Brâncuși devine o celebritate,  capătă o 
faimă internațională, are loc o consacrare a artei moderne. 
Se bucură de admiratorii și colecționarii americani. John 
Quinn (1870/1924), magistrat și cercetător pasionat al 
literaturii irlandeze moderne, colecționar, achiziționează 
de la Constantin Brâncuși 27 de sculpturi. Devine celebru 
și cu mulți bani. Mesajul operelor lui Brâncuși; „Omeni-
rea poate trăi fericită în mijlocul naturii”.

În „Clipele din urmă” ale lui Brâncuși, îl vizitează 
ziaristul Mihai Romanov, cel care l-a desoperit, fiindu-i 
aproape în momentele dificile ale vieții sale, cu alte cu-
vinte „ Prietenul la nevoie se cunoaște”. Brâncuși simțea 
că nu mai are viitor, că sfârșitul este aproape.

Privind unele limite ale romanului, Petre Comar-
nescu constată „unele romanțări legate de latura sentimen-
tală și amoroasă a vieții, inexactități cu referire la  etapa 
românească și legăturile sale cu țara”.  Într-adevăr, există 
afirmația că Brâncuși nu ar mai fi venit în țară 36 de ani.

Romanul pune în evidență trăsăturile de caracter 
ale lui Constantin Brâncuși: modestia, ospitalitatea, cin-
stea, sinceritatea, profunzimea simțămintelor ,,dragos-
tea față de țară, de locurile străbune.” ,,Avea darul de a 
vindeca durerile oamenilor, fiind el însuși bun, radiind 
o bunătate binefăcătoare. Rămase credincios  anilor de 
sărăcie, deși putea acum să-și permită orice lux.

Albul i se potrivea. Purta numai haine albe și avea 
o barbă albă. Prietenii spuneau  că prin puritatea sa albă 
se ridica împotriva păcatului, a viciului și corupției Pa-
risului. Prefera să se ascundă de lume”. Insista să nu se 
scrie despre el. „Ceea ce îl durea mai mult era lipsa de 
spritualitate din jurul său”. „Viața mea,  îi spune priete-

„Sfântul din Montparnasse”

După debutul editorial în limba germană în 2011 în Elveţia cu romanul 
“Baba Rada”, cu subtitlul “Viaţa e trecătoare ca părul din cap”, Dana Grigorcea, 
născută în 1979 în Bucureşti, care a studiat germana şi olandeza la Bucureşti şi 
Bruxelles, a publicat recent romanul memorialistic Sentimentul primar de nevi-
novăţie*, lucrare apărută cu generosul sprijin financiar al oraşului şi cantonului 
Zürich.

Dacă în primul ei roman acţiunea se desfăşoară în Delta Dunării, de data 
aceasta locul de desfăşurare al întâmplărilor relatate este Bucureştiul de ieri şi de 
astăzi.

Relatarea se face la persoana întâi, protagonista principală fiind Victoria, 
căreia în urma unui furt la banca la care lucra i se acordă concediu de refacere, 
prilej pentru ea de a reveni în Bucureştiul copilăriei şi cel de astăzi.

Se întâmplă multe în carte, naratoarea, neobosită, este prezentă aproape 
peste tot, discută cu lumea şi îşi aminteşte unele întâmplări mai vechi. Ea face un 
tur prin Bucureşti împreună cu prietenul ei Flavian, care este la volanul unui stră-
lucitor Aston Martin DB5, iar cu autobuzul 368 ajunge, prin hârtoape, la periferie. 
În acest roman personajele fumează mult, chiar şi ţigări fără filtru, se bea multă 
cafea şi pretutindeni sunt ţigănci care vând flori sau îţi ghicesc în palmă norocul.

Se găsesc în economia cărţii o serie de informaţii utile: Casa Poporului 
are 5100 de încăperi, 200 de toalete, 480 de policandre şi 150000 de becuri, iar 
bulevardul Victoria Socialismului este Champs-Elysées-ul bucureştean, ceva mai 
scurt decât cel parizian, dar, în schimb, cu opt metri mai larg şi mai aflăm că de la 
balconul Casei Poporului nu a făcut cu mâna Ceauşescu, ci Michael Jackson, la 
trei ani după executarea tiranului, când au fost prezenţi la concert şaptezeci de mii 
de fani ai solistului american.

Precum în “Baba Rada” şi în acest roman are loc o nuntă, şi anume la Pala-
tul Mogoşoaia, construit de Constantin Brâncoveanu, devenit proprietatea Mart-
hei Bibescu, soţia prinţului George Valentin. Mirele este inginer la Silicon Valley 
iar mireasa studiază “Management şi Business Administration”, în paralel la două 
universităţi, Bucureşti şi Cambridge.

Aflăm apoi că în 1871 apare primul tramvai tras de cai în Bucureşti, iar în 
1894 prima linie electrică între Cotroceni şi Piaţa Obor.

Tatăl Victoriei, Dimi, mergea dimineaţa la ora cinci după lapte, la 
“Complex”.“Uneori venea laptele, alteori nu” (p. 181). Pensionarii rămâneau însă 
ţintuiţi pe scăunaşele lor pliante în speranţa că se vor da ouă sau zahăr. Magazinul 
era uriaş dar…gol.

Un prieten de familie, Rapineau, care vroia televizor color, a lipit o folie 
albastră sus pe o treime, una roşie la mijloc şi una verde jos. La telvizor se puteau 
urmări programe în bulgară, maghiară şi sârbă. Aflăm că “”Obtişam te povetşe ot 
vsitşco” zise Belmondo”(p. 142). Rapineau sfârşeşte dramatic, fiind ucis în bătaie 
la mineriadă. Cartea este scrisă de o autoare tânără şi este un mesaj viu pentru 
generaţiile viitoare. Muzică întâlnim aproape la tot pasul în acest roman: Mirabe-
la Dauer cu “Roata morii se-nvârteşte”şi “Te aştept să vii”, apoi “Du-mă acasă, 
măi tramvai”, “Aseară ţi-am luat basma”, dar şi versuri în engleză din ABBA şi 
de patru ori versuri din textele lui Michael Jackson, dar şi în italiană (din “Vive-
re”), amintit fiind şi şansonetistul Carol Felix cu romanţa “Păr negru şi miros de 
crini”şi cu cântecul “Eşti lipită de sufletul meu ca timbrul de scrisoare”.

Din “Imnul bătăuşilor” se cuvine să cităm versurile incluse: “Mai bine hai-
mana / decât trădător / Mai bine ursuz / decât dictator! / Mai bine bătăuş / decât 
activist / mai bine MORT / decât comunist!”(pp. 234-235).

Ba mai mult chiar, când se interpretează la nai “Cicârlia” pur şi simplu se 
opreşte circulaţia şi chiar şi bătrânul hoţ al băncii ( care mai apare de câteva ori) 
se opreşte pe loc.

Masa de Crăciun pe vremuri era foarte bogată şi prin înşirarea felurilor de 
mâncare autoarea ne duce cu gândul la o scenă asemănătoare întâlnită la autorul 
bosniac de limbă germană Saša Stanisić în romanul său „Cum repară soldatul 
gramofonul“.

Întâlnim în romanul Danei Grigorcea un citat din Goethe, altul din Cara-
giale, apoi din evanghelia de după Matei, e amintit Ispirescu cu basmele sale dar 
şi Alexandre Dumas cu „Contele de Monte Cristo“ şi e redată, în traducere,  şi o 
strofă din „Luceafărul“ lui Eminescu.

Aflăm că o femeie revoltată că nu i se dă paşaport şi-a tăiat, în semn de 
protest, venele de la mâna dreaptă în faţa Comitetului Central şi că, deşi sângera, 
a fost închisă împreună cu fiica ei în închisoarea de femei Târguşor.

Prezentând Bucureştiul ei drag, atât centrul cât şi periferia, autoarea ne 
duce cu gândul la Barcelona lui Carlos Luis Zafón din romanul „Umbra vântului“.

Sub semnul comicului de situaţie stă întâmplarea cu doi inşi care încărcau 
de zor bagajele într-o maşină, pe ploaie, uzi leoarcă, în timp ce un băiat, Codrin, 
cu mama sa, tanti Felicia,  care stăteau în maşina lor, se amuzau copios pe seama 
celor doi. Asta până când şi-au dat seama că cei doi încărcau de fapt tocmai ba-
gajele lor…

Tot sub comicul de situaţie se înscrie şi întâmplarea cu nenea Sandu, ve-
cinul, care, în halat şi papuci de casă, duce gunoiul amantei sale Aristiţa, de la 
parter, şi apoi urcă la etajul întâi, acasă, deşi acasă la el se ştia că este plecat în 
delegaţie. Sună de mai multe ori, până când, soţia, surprinsă, îi deschide, el fiind 
cu o altă găleată de gunoi în mână. Finalul este însă tragic, fiindcă a doua zi este 
găsit mort, băgat cu capul în conteinerul de gunoi, lovit cu toporul, şi asta deşi 
soţia sa era mică şi slabă iar el voinic.

Capitolul 18 ( din cele 24 ale volumului) se încheie cu un banc despre mi-
liţieni, povestit de Codrin:

“Doi miliţieni patrulează noaptea pe stradă şi văd cum se băteau doi.
-Colega, mergem între ei?
-Eşti nebun? Nu vezi că ei sunt doi şi noi singuri?“ (p. 194).
Sau o altă glumă, cu ţiganca, care îi zice fiului: „Nu fi aşa de leneş, ia şi tu o 

carte de matematică în mână, un caiet, fă o punguţă din el“ (pp.195-196) – pentru 
vândut seminţe.

Cititorul mai află că vila lui Blaga este „ pe bulevardul Aviatorilor, fosta 
şoseaua Jianu, fost Buzdugan, fosta Antonescu, fosta Regele Mihai, fosta Stalin.” 
(p. 198). Bucureştiul deşi a fost adesea evocat, mai poate oferi încă neaşteptate 
suprize cititorului, totul depinzând de cine anume îl prezintă şi din ce unghi este 
privit.Autoarea de faţă o face cu multă dibăcie, scrie despre vecini, despre prie-
teni, trecutul şi prezentul mergând mână în mână în paginile cărţii.

La concursul Ingeborg Bachmann din acest an de la Klagenfurt /Austria, 
Danei Grigorcea i se atribuie premiul 3sat pentru fragmentul citit din acest roman.

Traducerea romanului şi publicarea lui în ţară ar constitui un gest firesc şi 
binevenit.

 Mircea M. POP
 *Dana Grigorcea: Das primäre Gefühl der Sculdlosigkeit. Roman, Dörle-

mann Verlag, Zürich, 2015, 263 p.

Bucureşti, via Zürich

nului său, Mihai Romanov, a fost o succesiune de întâm-
plări minunate”. Chiar titlul romanului sugerează carac-
terul. Romanul se încheie cu Testamentul „Sfântului din 
Montparnasse” : „Omenirea trebuie să se ridice deasupra 
egoismului animal și prin încredere şi bunăvoință, să-și 
dezvolte dragostea pentru tot ce se găsește pe acest pă-
mânt”.

În vorbirea lui Constantin Brâncuși, autorul intro-
duce texte paremiologice, cuvinte memorabile și referiri 
la viața sa de la țară: „Să fii liber ca pasărea pe cer și ca 
peștele pe apă”; „Munca este cel mai bun prieten al omu-
lui” ; „Întotdeauna  va fi o nouă primăvară în lume”; „La 
umbra unui stejar falnic nu poate crește nimic”; „Liber 
ca pasărea în aer”.

Angelina, la vârsta de 90 de ani, adresându-se 
copilului Brâncuși, afirmă : „Eşti ca o zi de primăvară 
ce vine la mine în toiul iernii”; „Sânii Radei ca merele 
paradisului”.

Lectura romanului este agreabilă, în cititor se 
naște dorința de a o relua.

Peter Neagoe afirmă că „prezentarea pe care o 
face unui individ cum era Brâncuși, nu poate fi mai veri-
dică decât aceea pe care și-ar face-o el însuși”.

„Textele cu amintiri ale lui Peter Neagoe, afirmă 
Petre Pandrea, prezintă credibilitate și verosimilitate. Bă-
tăliile lăuntrice și cele exterioare ale sculptorului sunt re-
latate din prima sursă. În special conversația lui Brâncuși 
este redată cu fidelitate,  până la autenticitatea de notar”.

„În ciuda prosperității sale, spune Peter Neagoe, 
Constantin a rămas, până la sfârșitul vieții sale,  țăranul 
bun și blând din tinerețe”.

O carte memorabilă, izvorâtă dintr-o adevărată 
prietenie care se încheie astfel : „Atelierul lui Brâncuși 
trecuse prin două războaie. El trăia calm și liniștit în timp 
ce  afară se dezlănțuia haosul. Încrederea sa îl menținuse  
mereu tânăr, și, astfel,  ajunsese să i se spună „Sfântul din 
Montaparnasse”.
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scoruşul sălbatic

e clar că e un zvon

prin caprifoiul de seară
trece o boare elină
din trirema unui arhetip

asculţi

cineva a rămas pe punte şi cu mâna
taie orizontul fugărit din rai
veghea lui s-a cuibărit
în zborul unei buburuze de cuarţ
priveşte sub boneta frigiană cum
viaţa ca o becaţină în viscol
i-a fost deja trăită
în castrul spre care se îndreaptă

actinii de pe stânci se-agaţă
de sufletul tău ca de-un scoruş sălbatic
simţi şi gerul precum un brusture
cu frunze alchimice pe faţă

adesea te-ndoiai

astăzi 
cerbii lopătari ai lacrimei
înhămaţi rămân la tablele legii
crăiţele morţii din preajmă sunt pure
asemeni unui sunet de clavecin

lumina subţire străpunge
batiştea cu vietăţi sufleteşti
aripile lor de matostat
bat deja fără vlagă
aerul din îngheţatul paradis

despre toate

lasă
în curând va vorbi şi veşnicia
despre toate
despre câteva nimicuri

despre ce ştie ea

mai ales despre arăturile de toamnă
ale fiinţei tale
despre straie de sac şi izobare
despre muntele vrăjit
care ţi-a crescut în spinare

chiar şi despre apoteoză

în suflet ţi se-ascunde un mamifer
el ronţăie acolo-ndoiala
şi din când în când aruncă
prin toţi porii fel de fel de istorii

ea va vorbi desigur
şi despre arta fugii astrale
şi despre umbra de pucioasă
de pe dunga nimicului

despre parusie bunăoară

dar ce ştii tu

abia dacă poţi îngâna o litanie
pentru sfârşit ca despre-o gânganie
şi pentru cărăbuşul cu aripi de stronţiu

moartea însăşi a obosit
îşi dezmorţeşte oasele-n cuvintele tale
toarce precum o pisică
a numărului de aur

un străin

tu şi câinele de pripas
prin intemperii feerice

priveşti cum pe zidurile cetăţii
viteza luminii se răsfaţă ca o gâză la soare
şi admiri pielea ei lucitoare

e frig totuşi

ai aţipit şi visezi
în vălul fiordului păuni de sidef
cruciada singurătăţii ia în cătare
de pe banchizele solare
caprifoiul şi miriştea cu ode

încă o capsulă de păpădii se desfoaie
printre nori de salpetru
cu predici şi ploaie
parcă-ai aştepta să învie
chiar cruciaţii

e doar un schimb de vedenii
numai o fisură în sarcofagul
de pocăinţă
cu tot felul de raze rugătoare

şi te scufunzi în propriu-ţi suflet
ca într-un plaur demenţial

chipul tău are totuşi
paloarea unui aforism
iar drumul la ţintă
seamănă cu o săgeată însângerată

cândva
se va spune şi despre tine
că ai fost un străin

tije de trestii

făgăduinţa ca o pleoapă a liniştii
calcă din nou pe urmele tale
cercetaţi toate lucrurile zicea
feriga-i oarbă
taurii roşii ai visului
împung logica
şi epiderma-i de platină

dar căruţaşii serafici
dar roiul de  sărbători răsărite
în colonii

cu o întrebare despicăm
îndoiala învinşilor
noi cei care adorăm poama sacră
în fragedă singurătate

vin ploile de piatră
peste poienile cu brânduşi de toamnă

apare şi un fiu al luminii
şi dintre tije de trestii păgâne
ţâşneşte un călifar 
cu aporia în cioc

aşa se cam spune

cu faptele legii te-acoperi
şi cu iarba uscată
timpul greu ţi se aşază
lângă cortul de mire
crepusculul se-abate îndoliat

pe când te-nveşmânţi
în resemnare aristocrată
un ogar de vânătoare adulmecă
sfiala ta orbitoare

un hitit stacojiu

şi cadrilul concep-
telor ductile

ca o privire de pu-
beri îndrăgostiţi

din fiecare fir de nalbă
se iveşte câte un hitit
stacojiu
şi-ngână un tril 
al extincţiei

te-ai depărtat de lucrurile
nevăzute ca şi cum
în fiecare cochilie a zilei
s-ar afla un mit înfricoşat

oricum
el cu sfială de călifar
a văzut cum mlădiţele toate
scăzură
şi scrum se făcură

la răspântii câte un fascicul
de litanii străfulgeră
herbul de glorii linşate 
în prag de făgăduinţi

şi iată măcelul castelor livezi
cu iluzii

o horbotă de bucurii se-aşterne
pe lespezi
în calea drumeţului

îngerul cu droşcă

în defileul guvernatorului
îngerul cu droşcă îngână
poema română
doar ficţiunea se caţără-n haos
asemenea iederii pe rug

şi cu toate acestea
sub asediul redutei de semne
se-arată
o pumă regală dintr-o
epohă apdeitată

închizi pleoapele
valea-i o scorbură cu faptele
unei cohorte de sfinţi
păpurişul eretic adulmecă
roiul de gâze sufleteşti
de sub mantaua magiştrilor

în somn refaci drumul torturii
spre adolescenţa ideilor

tresari ca un ilir
alungat din idiom

vocea pur-sânge a străinului
trezeşte un mayaş din umbra unui zeu
soarele s-a-nghesuit într-un
număr agnostic plebeu
şi trupul timpului este 
un calendar mai greu

torentul de cenuşă din tăcerea walkiriilor
iradiază deopotrivă
sorţi şi morţi
chiar lângă stogul canonic în flăcări 
al valpurgicei nopţi

VLADIMIR UDRESCU
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Autor al unor temeinice lucrări de et-
nosofie, cu abordări interdisciplinare de larg 
orizont gnoseologic și epistemologic, IULI-
AN CHIVU este nu numai un eseist redutabil 
în câmpul gândirii filosofice (Homo Moralis. 
Mari paradigme etice și ethosul românesc 
-2008, Spiritul pendulator. Eseurile de la 
Stuttgart – 2010, Solemnitatea ignoranței – 
2012), dar și un comentator de profunzime al 
textelor literare. Culegerile de cronici „Lec-
turi intermitente” (2013) și „Lecturi reflexi-
ve” (2015) fac dovada unui spirit critic axat 
pe comandamentele axiologice, „radiografi-
ind” poezia unor confrați sau autori mai puțin 
cunoscuți, în general nume pe care Iulian 
Chivu pariază cu nedisimulată sinceritate și 
convingere lăuntrică. Lecturile sale „reflexi-
ve” evită, de la bun început, comentariul plat, 
partizan, suficient sieși și parazitar – cum se 
întâmplă adesea! – fixându-se pe realitatea de 
profunzime a operei, în care criticul identifi-
că „pecețile” spiritului creator, specificitatea 

universurilor imaginare, însemnele artistice ale vocației și diferențierii, în general acel 
„portret interior” oglindit, în ideatice transfigurări auctoriale, de texte. Totul într-un stil 
de elevată condiție culturală, memorabile fiind formulările unor relevante concluzii sau 
definiri.

Astfel, poezia lui Aurel Pantea este înțeleasă ca oscilare între res cogitans și res 
extensa, „o ființare care constă doar în Eu și non-Eu”, pentru care „limanul metafizic” 
nu se întrezărește în efectivitate și nici în ecstază”. De unde „o anumită anxietate episte-
mică” ce îl duce pe poet la nevoia spovedaniei, ca în „Nimicitorul” (2012), în care totuși 
întâlnim „catafaticul patristic” și „ecstaza metafizică” din nevoia decelării și salvării im-
perisabilului în desăvârșire, ca în mozartianul Requiem aeternum.”

La Eugen Dorcescu, poetul „Biblicelor” și al „Pildelor”, criticul sesizează obse-
sia dolorificului la modul angajării acute a ființei, cele treizeci de elegii din „Nirvana” 
(2014) fiind dedicate sumbrului eveniment (moartea soției, scriitoarea Olimpia Berca), 
cu ecouri din miturile emblematice ale umanității (Orfeu – Euridice, Abélard – Héloïse, 
Dante – Beatrice, Petrarca – Laura, Goethe – Charlotte ș.a.). Obsesia morții, ca în „Moar-
tea tatălui” (2005), cu evidențierea întregului registru de neliniști onto-existențiale și 

incertitudini ființiale, se filtrează într-o „estetică a suferinței”, asumată sincer și lucid, cu 
atitudini sapiențiale de redresări metafizice.

Un alt poet de vârstă mai veche dar afirmat în anii din urmă cu o lirică de refle-
xivitate pregnantă, Zenovie Cârlugea din Târgu-Jiu, beneficiază de o cronică penetrantă 
la volumul „Lythiada” (2014),relevându-se „mesajul lythiadic în artă” cu trimitere la 
epopeea sculpturii brâncușiene. Departe de a fi „contemplativă”, lirica aceasta instituie 
o stilistică a percepției estetice, poetul descoperindu-se pe sine într-un „univers estetic 
al reciprocității, unde ideea se încununează cu versul întru servitute aducând postmo-
dernismul la Masa tăcerii, cu acorduri inspirate de o îndelungă ordonare a tot ceea ce nu 
excede.” Poetul „trăiește nu numai înrâurirea, despre care am vorbit, ci și facerea în sine 
a operei, îndelunga metamorfoză, lythiada sublimului în formă și simbol.”

Și cronicile dedicate altor poeți sunt concentrate a surprinde notele originale și 
definitorii. Spre exemplu, criticul vede într-o anumită poezie un „requiem la pianina lui 
Dumnezeu” (N.D. Vlădulescu) sau scrie despre „introspecție și definire” la Domica Pop 
ori despre „filonul pelasg în etnogeneza românilor” (Ion Pachia Tatomirescu). 

Alte cronici au în vedere cărți semnate de Al. Surdu, Marta Petreu, Iordan Datcu, 
Dumitru Velea, Stan V. Cristea, Florea Burtan, evidențiind un comentator la fel de aplicat 
în domeniul istoriei și criticii literare, eseisticii, literaturii de frontieră...

Interesante sunt și „Prilejurile” (II), secțiune în care întâlnim evocări eseistice 
ale unor mari „neuitați” (Părintele Arsenie Boca, Nicolae Steinhardt, Romulus Guga, 
Constantin Catrina).

Dacă în „Interpretări” (III) Iulian Chivu se dovedește un cititor pasionat și cu 
opțiuni clare, nelipsind accentele critice și atitudinile tranșante, al actualității literare și 
presei culturale, în secțiunea a IV-a a volumului, Mit, idee, simbol, el se îndreaptă spre în-
semnele emblematice ale marilor paradigme culturale, atât de familiare lui, scriind despre 
„rebeliunea înțelepciunii” (Prometeu), „măreția învinsului” (Orfeu), „trufia efemerității” 
(Tantal), „bivalența zborului” (Dedal și Icar), „despotismul curiozității genuine” (Pando-
ra), ba chiar despre anumite „transgresiuni conceptuale de la Atman la Dasein”.

Drumul eroului (V) evocă, într-o adecvată interpretare culturală, evoluția acestei 
„entități” prototipice, de la ipoteza „mitică” la cea „homerică” și „medievală”, dar cu 
popasuri în „India vedică” și  „în Sumer și Babilon”. 

Structurată astfel, culegerea de cronici și eseuri Lecturi reflexive reușește a da 
măsura exactă a unui spirit polivalent, cu contribuții de la etnologie și etnosofie la filoso-
fia lingvistică și paradigma conceptelor, totodată „observator” și „comentator la obiect” 
al actualității literare, vocație deloc ancilară și nu lipsită de „etica” receptării și principi-
ilor axiologice.

Gabriel GOLOMBA

IULIAN CHIVU:

„LECTURI REFLEXIVE”
(Tipo Moldova, 2015, 228 p.)

În perioada 17-20 iunie a.c. s-au defășurat 
în stațiunea Băile Herculane lucrările celei de-a 
XV-a ediții a COLOCVIILOR REFLEX, organiza-
te de revista cu același nume care apare, sub egi-
da Uniunii Scriitorilor, la Reșița, sub coordonarea 
binecunoscutului poet reșițean OCTAVIAN DO-
CLIN, proaspătul laureat al unui prestigios premiu 
național de poezie.

În cadrul colocviilor s-a susținut Medalionul 
SORIN TITEL (1935-1985), prozator de seamă, unul 
din pionierii prozei noastre postmoderniste, al cărui 
profil scriitoricesc a fost evocat de criticii literari 
timișoreni Alexandru Ruja și Cornel Ungureanu.

O altă temă a colocviilor a fost aceea de-
dicată „Cercetărilor sociologice în Banatul mon-
tan”, prezentată de specialiști în domeniu, cu re-
ale contribuții la clariicarea și punerea în valoare 
a acestei zone specifice, de un potențial cultural și 
farmec aparte.

Reunind scriitori din partea de sud-vest 
a țării, îndeosebi din Banatul istoric, din Caraș-
Severin, Mehedinți, Timiș, Arad, dar și din Dolj, 
Gorj, Hunedoara, Argeș, București, Iași etc., aceas-
tă ediție jubiliară a Colocviilor „Reflex” a pus în 
evidență probleme actuale ale vieții noastre cultu-
rale. S-au lansat reviste apărute la Timișoara („Ori-
zont”), Arad („Arca”), Tg.-Jiu („Portal-Măiastra”), 
Craiova („Ramuri”), Pitești („Argeș”), Reșița („Re-
flex”), Bocșa („Bocșa culturală”) , Lugoj („Banat”), 
Iași („Convorbiri literare”), Satu Mare („Poesis”), 
popularizându-se producția editorială din această 
parte de țară în care se dezvoltă o viață literară in-
tensă și de reale consacrări valorice. Totodată au 
fost lansate cărți aparținând unor cunoscuți scriitori 
de azi: Cornel Ungureanu, Octavian Doclin, Adrian 
Dinu Rachieru, Mircea Bârsilă, Toma George Ma-
iorescu, Paul Aretzu, Zenovie Cârlugea, Zoe Elena 
Deju, Ion Pachia Tatomirescu, Titus Crisciu, Ion 

Colocviile REFLEX – 2015

Drincea Șerban, Vasile Petrică, Gh. Jurma, Dumitru 
Aug. Doman, Nina Celanu, Victoria Milescu, Cos-
tel  Simedrea  ș.a.

La Colocvii a participat și o delegație de 
scriitori sârbi, condusă de poetul Radomir Andrici, 
actualul președinte al Uniunii Scriitorilor din Ser-
bia, care ne-a făcut cunoscute problemele cu care se 
confruntă și confrații de peste Dunăre.

În încheierea colocviilor, a avut loc – sub ge-
nericul «Clipa cea repede» - un recital al poeților 
prezenți, în sala frumos amenajată a Hotelului «Gol-
den Spirit». Au citit din creațiile lor: Toma Geor-
ge Maiorescu (recent sosit din USA), Paul Aretzu 
(Craiova), Radomir Andrici (Belgrad), Zenovie 
Cârlugea (Tg.-Jiu), Simona Dumitrache (Craiova), 
George Vulturescu (Satu Mare), Cassian Maria Spi-
ridon (Iași), Jeremia Lazarevici, Simeon Lăzărescu 
(Serbia),Ilie  Cristescu Domașnea (Băile Hercula-

ne), Ion Șerban Drincea (Drobeta Turnu Severin), 
Mircea Bârsilă (Pitești), Adriana Weimar (Lugoj), 
Zoe Elena Deju (Tg.-Jiu), Maria Nițu , Alexandra 
Gorghiu (Reșița), Nina Celaru (Timișoara), Victo-
ria Milescu (București), Gh. Jurma (Lugoj), Olga 
Neagu (Reșița), Ioan Matiuc (Arad), Ella Jakob 
(Timișoara), Laurian Loboadă, Nicolae Silade 
(Lugoj), Remus Valeriu Georgioiu, Ion Pachia Ta-
tomirescu (Timișoara), Costel Simedrea (Reșița), 
Dumitru Augustin Doman (Pitești). Amfitrionul 
recitalului «Clipa cea repede», un regal de neuitat: 
poetul OCTAVIAN DOCLIN, recent sărbătorit cu 
prilejul împlinirii a 65 de ani, căruia criticul lite-
rar Adrian Dinu Rachieru i-a dedicat un fermecător 
studiu monografic, Cercul doclinian (prezentat în 
numărul trecut al revistei noastre). 

Reporter



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XI, nr. 3 (44)/2015
47

O investigare a romanului românesc de la 
începuturi până în epoca postcomunistă, „forțând 
miza politică”, își propune Adrian Dinu Rachieru în 
trilogia deja anunțată cu prezentul volum, Romanul 
politic și pactul ficțional. Să recunoaștem că „o trilo-
gie consacrată romanului politic” este, în contextul 
cercetării literaturii noastre, nu atât o intreprindere 
de perspectivă istorică și conținutistică, cât mai ales 
una de analiză a literalității acestui gen de roman, 
evidențiind posibilitățile proteice ale transpunerii în 
registrul artistic a faptului de viață devenit „istorie”, 
așa cum, odată cu certificatul de naștere al romanu-
lui românesc (Nicolae Filimon – Ciocoii vechi și 
noi, 1862), socialul avea să umple pagina evocării 
epocii fanariote și să legitimeze, istoric, un tip de 
scriere căruia însuși autorul i-a zis „roman arhivis-
tic”. Dar, chiar dacă începutul speciei la noi se trage, 
cum observa E. Lovinescu, din brazda Ciocoilor, nu 
putem uita că tot roman politic era, în intenția auto-
rului, și Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir, 
deopotrivă „istorie secretă” și „manifest politic”, 
sub formă alegorică și atitudine pamfletară.

Iată, așadar, că încă de la începuturile sale, 
de acum mai bine de trei secole, romanul „politic” 
s-a așezat confortabil pe latura ficționalității ale-
gorice, trecând ușor de partea socialului credibil 
ficționalizat, prin atitudine critică, interes față de 
fizionomii plasate în tablouri largi de epocă, prin 
observarea analitică și prin îndreptarea antitezelor 
către un realism social și psihologic, oricât de tri-
butar ar fi acesta opticii subiective și, evident, unor 
„modele” ale genului, localizate la meridianul româ-
nesc al Evului Mediu târziu.

Întrucât politicul „nu poate fi o dimensiune 
oarecare, ci însuși câmpul referențial, definitoriu 
pentru omul modern”, tipul de roman avut în ve-
dere de eseistul cu vocație sociologică ADR este 

ADRIAN DINU RACHIERU:

„Romanul politic și pactul ficțional”, I
(Ed. Junimea, 2015, 414 p.)

unul prin excelență ideologic, care a făcut istorie 
în literatura noastră. Căci, scrie autorul, „nu există 
operă care să nu aibă «un sâmbure politic», cum ro-
manul politic, de mare succes, nu poate fi restrâns 
la o meditație asupra puterii, cultivând «arta aluzi-
ei» într-un regim opresiv, sustras «morbului de to-
talizare», cum observase Monica Lovinescu”... Cu 
atât mai mult sub comunism, romanul politic nefi-
ind invenție a regimului comunist, în care realitatea 
literară este „virusată ideologic”. De aici necesara 
analiză a „ambientului politic” și „descoperirea ci-
frului epocii”, relevându-se totodată mecanismele 
inventive și strategiile de supraviețuire într-o lite-
ratură considerată de directivele politico-ideologice 
„problemă de stat”.

Sintagmă uneori contestată, definită 
„inflaționar, plurivoc, derutant, fie utopic, fie ca 
formulă românească, printre altele”, comercializată 
chiar, romanul politic este în sens major drept ro-
man al condiției umane, după cum observase Nico-
lae Manolescu în Arca lui Noe, socotind politicul nu 
doar o temă, ci entitate aptă a configura „un nou tip 
de roman”.

Revizitând, printr-o lucidă retroproiecție de 
gen, o materie bogată și variată, vom constata că de 
la începuturile sale până în postcomunism „romanul 
politic a fost și este un fenomen literar reprezenta-
tiv”....

Nu atât sub aspectul „vehiculului ideologic, 
folosit ca instrument, în contextul politizării literatu-
rii”, ci având în vedere largile posibilități de evocare 
punctuală a unor aspecte de epocă, tipologii, mo-
ravuri, comportamente, în varii registre: ficționale 
și  nonficționale, documentare, alegorice, parabo-
lice, esopice, metonimice, eseisice, „metaforitice” 
ș.a.m.d.

De partea cărei paradigme estetice se situează 
ADR, - ne spune însuși autorul în finalul prelimina-
riilor lămuritoare: „Înțelegând politicul, pe urmele 
lui Viorel Nistor, ca «nucleu tematic iradiant», vo-
lumul de față mizează nu atât pe o temă obsesivă, 
imposibil de a fi ignorată, cât pe anumite nume care 
au ilustrat-o în intervalul comunizant, rânduite în fi-
ecare ordine a debutului, încheind (1965) cu Nicolae 
Breban. Aventura, însă, continuă...” (3.La umbra ro-
manului politic în floare, p. 23). 

Structurându-și eseul în două mari secțiuni: 
Primul val și Asaltul șaizecist, ADR supune comen-
tariului o producție considerabilă de gen, urmărind 
„capcanele Istoriei” și „mercurialul politic” în epoca 
postbelică. Dacă Primul val  are ca „protagoniști”, 
într-un climat socio-politic de evidente ingerințe 
ideologice, căruia i-au căzut pradă sau i-au rezistat, 
nume cunoscute (M. Sadoveanu, Camil Petrescu, 
G. Călinescu, Zaharia Stancu, Petru Dumitriu, Ma-
rin Preda, Petre Sălcudeanu, Titus Popovici, Radu 
Cosașu, Eugen Barbu, Ion D. Sîrbu, Paul Georgescu, 
Teodor Mazilu și Nicolae Țic), Asaltul șaizeciștilor, 
abandonând „realismul evidențialist” de altăda-
tă sau „anchilozarea problematică” în «obsedantul 
deceniu» (care inoculase ideea că „romanul politic 
românec nu e altceva decât romanul unui anumit 
deceniu”!), înmăunchează autori contemporani de 
marcă, de la D.R.  Popescu, Fănuș Neagu, Paul An-
ghel, Dumitru Popescu, la Augustin Buzura, Platon 
Pardău, Ion Lăncrănjan, Sorin Titel, George Bălăiță, 
Constantin Țoiu și Nicolae Breban.

Cele două liste cuprind, cum ușor se poate 
vedea, nume consacrate, de la Mihail Sadoveanu la 
Nicolae Breban, pentru care „fenomenul revizuiri-
lor  intră în normalitatea metabolismului cultural”. 
În ciuda interesului public de azi mult diminuat 
(„dezinteres democratic”, în favoarea „memoria-
listicii” – adevărat tsunami literar postecembrist, 
chit că „jurnalul nu este mai mult decât este”) și a 
posterității „nemiloase”, romanul românesc „nu 
poate să dispară”, el ducându-și mai departe „aven-

tura” atât ca experiență tematico-artistică rezonantă 
cu orizontul de așteptare al noului cititor, bulversat 
de evenimențial dar interesat oarecum și de atitudi-
nea „Scriitorincului” (reabilitarea ficțiunii – Daniel 
Cristea Enache)față de lumea în care trăiește, dorin-
du-se „nepervertit” politic, independent și „răzbu-
nat” față de o Istorie dublicitară care l-a agresat din 
toate părțile...

Sunt toate acestea „profiluri scriitoricești to-
talizatore (actualizate)”, menite a evoca „devenirea 
speciei”, fără însă a se limita la producția româneas-
că explicit politică.

Scurte dar esențiale eseuri monografice, „por-
tretele” romancierilor comentați, dezvoltate și aduse 
la zi (cu bibliografii adecvate pe teme, în principal, 
de teorie, critică și istorie literară), constituie o ma-
terie bogată de analiză literară, estetică, sociologică, 
urmărindu-se fie „mărirea și decăderea unei teme”, 
fie „problema literalității”, a „reintrării în estetic”, 
nicidecum calculele cu scrisul ale  „demisionarilor” 

conformiști, ci atitudinile „est-etice” de care vorbea 
Monica Lovinescu „în trașeele exilului”, la modul 
trăirilor autentice, necosmetizate...

O percepție corectă a așa-numitului „roman 
politic” presupune „refacerea contextului” și revizi-
tarea conștiințelor scriitoricești care au abordat acest 
tip de roman, din varii motive, fie că acestea au răs-
puns unor intenții ideologice, fie că au, în substrucția 
lor, atitudini de certă valoare axiologică.

Demersul criticului și istoricului literar ADR 
se anunță unul de amploare și interesant, celelalte 
părți ale «trilogiei» anunțate având o materie de stu-
diu memorabilă dar și inegală, dar nu mai puțin pro-
blematică, accentul căzând, desigur, pe „conștiința 
de sine” a romancierului postmodern, care readuce 
în discuție, pe alt plan interdisciplinar, raportul din-
tre individ și lume, dintre orizontul existențial pro-
blematic și scriere, dintre „ficțiune și evaziune”, in-
clusiv implicarea cititorului ca importantă instanță 
narativă, în general toate aspectele pe care narato-
logia, ca disciplină mai nouă, le vizează ca esențiale 
în viabilitatea noului tip de roman, în ipostaza de 
metaroman, ca viziune, atitudine și sens estetic mai 
înalt al transfigurării Istoriei în estetic.

Liviu Ioan SINCULICI



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XI, nr. 3 (44)/2015
48

În Editura Centrului Județean pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (Tg.-
Jiu, 2015) a văzut lumina tiparului o carte de „resti-
tuiri”, Tradiții daco-române, aparținând regretatului 
preot cercetător istoric Dumitru Bălașa (1911-2002). 
Prezent la multe manifestări culturale desfășurate în 
Gorj în anii de după Revoluția din decembrie 1989, 
părintele drăgășenean Dumitru Bălașa aducea cu sine 
imaginea unui împătimit cercetător al străvechimii 
noastre multimilenare în vatra străbună, cu accent 
pe ideea de „continuitate”. Lucrările sale, apărute în 
noul climat al libertății de opinie, au revoluționat da-
cologia, pe latura unei extinse documentări și a unor 
concluzii nu tocmai conforme cu tradiția cercetării 
noastre în domeniu. Toate aceste cărți în care  s-a 
adunat o cercetare de amănunt, febrilă şi pasionantă, 
privind străvechimea multimilenară a traco-geto-da-

cilor, au apărut în ultimul deceniu de viață, într-un 
anotimp de scuturare a roadelor îndelung rumenite, 
în văpaia unei conştiinţe solare, zalmoxiene: De la 
Zamolxe la Iisus Hristos (Ed.,,Cuget Românesc’’, 
Birda, 1993), Ţara Soarelui sau Istoria Dacoromâ-
niei (Ed. ,,Kogaion’’, Buc.,1998 ; Ed. ,,Semne’’,Buc., 
2001, ediţie revăzută şi întregită), Dacii de-a lungul 
mileniilor ( Ed. ,,Orfeu’’, 2000), Basmul roma-
nizării. Dacii întemeietorii Romei (Ed. ,,Fundaţia 
Dor’’, Craiova, 1998), Marele atentat al Apusului 
papal împotriva independenţei Daco-românilor 
(Liga Română de Misiune Creştină, Cluj-Napoca, 
1999) ș.a.

Ideea reconsiderării civilizaţiei geto-dace şi a 
rolului jucat de aceasta de-a lungul mileniilor e mai 
veche în cultura română şi ea vine să contracareze te-
oria excesivă a romanizării şi latinizării covârşitoa-
re. Au îmbrăţişat-o cărturari de prestigiu, de la Petru 
Maior la Cezar Bolliac, Nicolae Densuşianu şi Va-
sile Pârvan, de la Eminescu la Haşdeu şi Iorga, sau, 
mai aproape de noi, de la C.S. Nicolăescu – Plopsor 
şi Vladimir Dumitrescu la Silvia Păun, Nicolae Co-
poiu, Constantin Daniel, Luca Manta, Paul Tonciu-
lescu, Gabriel Gheorghe şi atâţia alţi cercetători de 
marcă ai străvechimii noastre multimilenare în vatra 
carpato-balcanică ... 

Chiar cercetători străini, precum Marija Gim-
butas (din Los Angeles), belgianul Haral Hartman, 
italianul Marco Merlini sau sumerologul sovietic A. 
Kifişin au recunoscut preeminenţa a ceea ce îndeob-
şte s-a numit „Vechea Europă” faţă de alte civilizaţii 
şi culturi, cu mult înainte de infiltrarea popoarelor 
indo-europene...

 Cercetarea cu metode ştiinţifice, de către 
specialişti din Occident (metoda cu „Carbon 14” 
), a tăbliţelor ceramice descoperite la Tărtăria, pe 
Mureş, precum şi a altor asemănătoare descoperite 
la sud de Dunăre, în Balcani, duce la acea concluzie 
conform căreia Daco-România „este vatra a ceea ce 
am numit VECHEA EUROPĂ, o entitate culturală, 
cuprinsă între 6500 – 3500 î.e.n., axată pe o soci-
etate matriarhală, teocratică, paşnică, iubitoare şi 

creatoare, care a precedat societăţile indo-europene. 
Ea – conchide Marija Gimbutas (1921-1994) – pre-
cede cu câteva milenii pe cea sumeriană” (Civili-
zaţie şi cultură - Vestigii Preistorice în Sud-Estul 
European, Civilizatia Europei Stravechi, Editura 
Meridiane, Bucuresti, 1989).

*
Tradiții daco-române, având ca lector de car-

te pe scriitorul Ion Cepoi, cuprinde două studii fun-
damentale de etno-folcloristică, străbătute de același 
fir logic al continuității în vatra străbună. Primul stu-
diu, De la stâlpul dacic la Coloana lui Brâncuși, 
acreditează ideea conform căreia monumentul me-
morial de la Tg.-Jiu ar avea la origine „stâlpul dacic 
antropomorf”, care se punea la capul celui decedat 
de la început, crucea – simbol creștin – fiind adoptată 
ulterior în ritualul funebru al carpato-danubienilor. 
O seamă de fotografii apelând la bogata tradiție în 
domeniu, cu cercetări aplicate îndeosebi în localități 
din Oltenia, vin să susțină această idee a decodifică-
rii monumentului brâncușian de la Tg.-Jiu, conceput 
și ridicat în 1937, ca un omagiu aus eroilor căzuți în 
prima conflagrație mondială.

Al doilea studiu, De la ritul cultic zalmoxi-
an la cel hristianic ortodox – continuitate perfectă, 
comentează obiceiurile și credințele străbune trans-
mise până azi în mentalitatea populară, însoțind pe 
daco-români  de la naștere până la moarte, precum: 
credința în zeul Soare la daco-români, ursåtoarele 
sau ursitoarele, datul în grindå, tåiatul moțului, adu-
sul apei la nuntå, primirea miresei de soacrå, mort cu 
lumânare, statul de cearå al mortului, stâlpul mor-
tului, adusul apei pentru cel mort și tåmâiatul mor-
tului 40 de zile, pomenile (daruri pentru cel mort), 
lumânårile de cearå.

Studiile cercetătorului Dumitru Bălașa sunt 
însoțite de paginile olografe scanate cu multă grijă de 
realizatorul ediției, prof. dr. Zenovie Cârlugea, care 
semnează și o postfață consistentă, ce trece în revistă 
întreaga operă a omagiatului: Un împătimit dacolog: 
Preot cercetător Dumitru Bălașa (1911-2002).

Sorin SLAVI

Memorialul DUMITRU BĂLAȘA
Ediția a XI-a

Joi, 30 iulie a.c., la Arhiepiscopia Râmnicului, în Sala 
«Episcop Iosif Gafton», cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Dr. VARSANUFIE, s-au desfășurat lucrările celei de-a 
XI-a ediții a Memorialului DUMITRU BĂLAȘA - «Patriarhul de 
Drăgășani», acțiune de mare prestigiu cultural și ecleziastic la care 
și-au dat concursul: Forumul Cultural al Râmnicului, Biblioteca 
Județeană „Antim Ivireanul”, Fundația Ortodoxă Ieromonah 
Arsenie Boca, Federația Nostra Silva și Comuniunea Stăpânilor de 
Munți și Codri, Parohia Râureni.

După slujba de pomenire ce s-a ținut la Catedrala 
Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae”, a avut loc Colocviul „Preot 
Dumitru Bălașa – model de slujire a bisericii și neamului”, prefațat 
de frumoasa și exacta evocare a IPS Varsanufie, prin care au fost 
evidențiate meritele preotului cercetător Dumitru Bălașa atât 
pe tărâmul bisericii noastre cât și pe plan științific, lucrările sale 
coagulând prețioase informații privind istoria daco-românilor de-a 
lungul veacurilor și avansând ipoteze foarte interesante.

Partea I a Memorialului (Cercetătorul slavist al Olteniei) a 
beneficiat de aportul prof. univ. dr. Dinică Ciobotea (Universitatea 
din Craiova), prof. dr. Toma Rădulescu (fost director al Muzeului de Istorie din 
Capitala Băniei) și prof. dr. Ion Soare, directorul revistei de cultură FORUM 
– V, editată de Forumul Cultural al Râmnicului, care au evidențiat activitatea de 
binecunoscut slavist a părintelui Dumitru Bălașa (membru marcant al Societății 
de Slavistică), materializată în atâtea cercetări de teren (între toate, lucrarea 
„Hronograful lui Dionisie Ecleziastul”, ca și studiul critic „Luptele pandurilor 
cu turcii pe Valea Oltului”, ambele apărute în Editura Academiei Române, rămân 

modele de valorificare culturală în ediție critică).
Partea a II-a, Cercetătorul daco-românității, a beneficiat 

de intervențiile scriitorilor Ioan St. Lazăr, Mihai Sporiș și gen. 
Ilie Gorjan, dar și de un moment inedit. Este vorba de lansarea 
cărții „Tradiții daco-române” a părintelui cercetător istoric 
Dumitru Bălașa, editată de Centrul Județean pentru Conservarea 
și Valorificarea Culturii Tradiționale Gorj (lector: Ion Cepoi, 
tehnoredactare: Luminița Tudorescu), care reproduce (inclusiv 
în facsimil) două studii mai puțin cunoscute de etno-folcloristică, 
prezentate de autor cu ani în urmă la unele simpozioane culturale 
de la Tg.-Jiu. Îngrijitorul lucrării: prof. dr. Zenovie Cârlugea, care 
a prezentat această carte și a dăruit participanților la Memorial un 
număr însemnat de exemplare. Gestul cultural prin care CJCPCT 
Gorj a venit în întâmpinarea Memorialului organizat sub egida 
Arhiepiscopiei Râmnicului s-a bucurat de o binemeritată apreciere 
și recunoaștere, sub semnul colaborării și cauzei culturale, căci 
părintele Dumitru Bălașa a fost, prin frecventele sale veniri în 
Gorj, un apropiat prieten și colaborator la varii acțiuni culturale 
desfășurate la Tg.-Jiu și în județ.

Sufletul organizării și moderatorul Memorialului (ca și la precedentele 
ediții) a fost preotul Nicolae State Burluși, el însuși un om de aleasă cultură și de 
binemeritată recunoaștere, în Arhiepiscopia Râmnicului, și, prin deplasările frecvente 
la românii de peste hotare, pe drept numit „un Badea Cârțan al zilelor noaste”. 
Reproducem mai jos Cuvântul înainte la lucrarea „TRADIȚII DACO-ROMÂNE”, a 
pr. cercetător istoric Dumitru Bălașa. (Al. REZUȘ)

RESTITUIRIDUMITRU BĂLAȘA:

TRADIȚII DACO-ROMÂNE
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Ce nu l-aș vizita și pe acesta, am destui ter-
meni de comparație, dar nu mă pot rupe de grup. Prin 
preajmă este și Muzeul de Artă Populară, dar ce fo-
los... Nu o prea văd pe nașă-mea, nici pe alte doamne 
din grup omorându-se după rafinamente folclorice. 
Altceva caută ele prin Europa... Ne ducem, de aceea, 
pe țărmul râului Tejo, mai aproape de vărsare. Aici se 
află Torre de Belem, turn de veghe și far pentru na-
vigatori, datând din secolul XVI , care ilustrează , de 
asemenea, stilul manuelin. De aici, Vasco da Gama 
a pornit în expedițiile sale. În prezent, acest turn 
este considerat un simbol al Lisabonei, de aceea toți 
turiștii țin să se fotografieze lângă el... Mai spre oraș, 
în apropiere, se înalță Padrao dos Descobrimentos, 
Monumentul Descoperitorilor, ridicat în 1960. Un 
monument modern, impresionant prin dinamica și 
simbolistica sa. Are forma unei caravele pe marginea 
apei, flancată de statui ale unor navigatori, pregătită, 
parcă, să pornească la drum. Păcat că se află în plin 
proces de recondiționare, încât nu toate sculpturile 
care-l compun pot fi admirate...Toate aceste monu-
mente au asigurate spații largi, așa că li se pune în 
valoare grandoarea. Frumos cartier, s-ar mândri cu el 
orice capitală europeană. Îl părăsim îmbogățiți spi-
ritual.

Ne întoarcem pe malul râului spre Cartierul 
Baixa . Este zona centrală a Lisabonei, cu clădiri ele-
gante, cu piețe renumite, cu biserici și magazine im-
portante. A fost gândită, cum spuneam, de marchizul 
de Pombal, însărcinat cu reconstrucția capitalei după 
tragedia din 1755. Nu oprim, decât admirăm din 
mers expresiva Piața Comerțului spre care coboară 
elegantele bulevarde. Ni se promite că partea aceasta 
a orașului o vom bate cu piciorul mâine seară. Ajun-
gem în Cartierul Alfama, pe o colină, un cartier maur, 
cu străzi medievale în pantă, considerat inima istori-
că a orașului. Aici trăiesc oamenii de rând, bucurân-
du-se de viață simplu. Întreaga zonă a fost inclusă în 
Patrimoniul Universal UNESCO.  Trecem pe lângă 
biserica Santa Engracia, din secolul al XVII-lea, care 
a devenit un Pantheon. Aici este înmormântată și ce-
lebra cântăreață Amalia Rodrigues, ale cărei melodii 
ne farmecă urmând itinerarul lisabonez. Nici aici nu 
oprim. Ținta noastră este, de fapt, Parcul Națiunilor, 
noul cartier modern de la marginea orașului. Un car-
tier foarte scump, căci este foarte elegant, asigurând 

toate facilitățile unei vieți luxoase. Birouri de firme, 
locuințe private, instituții publice. Nu departe, Podul 
Vasco da Gama, cu o lungime de 25 kilometri, se 
pierde undeva în zare.  Nici nu știi  bine unde te  poa-
te trece. Dar fațadele ultra moderne ale clădirilor ? 
Excepționale, ca formă și cromatică. Are și Portuga-
lia arhitecți ca lumea, nu numai Spania. Putem vizi-
ta Oceanarium, Turnul Descoperirilor ori atâtea alte 
edificii spectaculoase. Noi căutăm, însă, înfrigurați, 
un centru comercial și din informație în informație îl 
găsim.  Mai să te pierzi în el. Ne arde grija pentru ca-
douri. Cu trei nepoți, nu te poți întoarce oricum aca-
să, bașca părinții lor. Și găsim pantaloni de blugi cu 
cămașă asortată pentru Andrei ; rochițe și hanorace 
, pentru Ana și Elsa. Asta, deocamdată. Mai departe, 
să vedem peste ce vom da.

 Cum s-a făcut seară, iar ziua de azi a fost în-
cărcată, a sosit momentul să ne îndreptăm spre hotel. 
Înțelegem că nu e tare departe, undeva în cartierul 
Baixa. Deci revenim în zona centrală. Atmosferă de-
gajată în autocar, toată lumea privește cu interes la 
peisajul urban prin care trecem. Când, deodată, frână 
bruscă, în plin bulevard. Șoferii, glonț în spate, la 
motor. „Cum , ne mirăm, așa din senin?” Nimic până 
acum nu ne-a dat de gândit, totul a funcționat normal.  
Și șoferul, și ghidul – cu telefonul la ureche. Discuții 
confidențiale. Nouă ni se spune să nu coborâm, pen-
tru că regulile de circulație nu permit. Așteptarea 
continuă. Atmosfera se încarcă. Formulăm fel de 
fel de supoziții. După vreo oră, vine un echipaj de 
poliție. Apelează și ei telefonic undeva, pe cineva. 
Abia după încă vreo oră ni se cere să avem pregătite 
toate bagajele, pentru că vom pleca la hotel cu un alt 
autocar. „Ce  bine că totul s-a întâmplat în oraș , nu 
undeva pe câmp”, încercăm să ne consolăm. Facem 
transbordarea, lăsându-i pe șoferii noștri la autocar. 
Au nevoie de tractare până la un atelier auto... Tare-i 
frumoasă Lisabona noaptea... Suntem asigurați  că 
programul excursiei va continua nesmintit, să nu ne 
facem nici un fel de probleme... Hotel Excelsior ne 
primește amabil, cinăm iarăși din straiță și dormim 
confortabil. Să dea Dumnezeu să se termine toate cu 
bine ...

22 august – Lisabona (Portugalia)

Ne sculăm ușor îngrijorați în legătură cu soar-
ta autocarului nostru. La micul dejun, altfel copios, 
numai despre asta discutăm, până ce Domnul Mu-
gur ne liniștește. Avem la dispoziție un autocar local, 
cel puțin două zile. Ne bucurăm, firește. Când ieșim 
în stradă, în fața hotelului, ne întâmpină șoferul, un 
bărbat tânăr, simpatic, cu un zâmbet larg, plin de căl-
dură. Vehicolul său pare mai mic, nu are fața celui 
românesc, dar asta nu ne va afecta, pentru că nu sun-
tem nici noi un grup numeros. Ne deranjează,totuși, 
impolitețea unor doamne cu locuri în față care 
înțeleg că ele se pot așeza oriunde, trecând din 
dreapta în stânga și conturbând astfel vecinătățile 

de până acum. Dar te poți pune 
cu o doamnă voluntară care își 
apără frenetic interesele ? Dom-
nul Mugur ne anunță că a făcut 
o schimbare în ordinea vizitării 
obiectivelor din program, pen-
tru a ne gospodări mai bine tim-
pul. Ne vom deplasa, deci, către 
stațiunile din ceea ce localni-
cii numesc Triunghiul de Azur. 
Adică Sintra, Cascais, Estoril,  
cărora le vom adăuga Cabo da 
Roca. Șoferul, bun cunoscător 
al locurilor, încuviințează că așa 
e mai bine...Pe autostradă, deci, 
spre Sintra. Noi am mai umblat 
pe aici acum șapte ani. Ne vom 

face programul, încă o dată, separat de grup. Spu-
neam în primul volum al Jurnalului  stărilor de că-
lătorie că stațiunea aceasta, firește căutată de turiști, 
este un fel de Sinaia portugheză. Și rămân la această 
părere. Așezare montană, cu pădurile coborând în 
oraș, reședință regală, cu vădit aer aristocratic. Nu se 
identifică, n-au cum, dar, se asemănă mult. În Sintra, 
sunt mai multe palate, unele vechi, altele mai noi, 
unele încă în picioare, altele în ruine; mai multe par-
curi sau grădini, cu vegetație exotică; mai mult soare 
și o boare care vine dinspre Oceanul Atlantic. A plă-
cut romanticilor, care și-au găsit aici mediul potrivit. 
Byron, poetul englez, care nu tare i-a simpatizat pe 
portughezi, vorbea despre Sintra în superlative. Din-
tre multele obiective de vizitat, două atrag în mod de-
osebit turiștii : Palatul Regal și Palatul Pena. Primul 
se află jos, în centrul stațiunii. L-am vizitat în rândul 
trecut. A fost construit de-a lungul mai multor secole, 
începând cu cel de-al  XII-lea până în secolul al XVI-
lea. Firește, însumând atâtea adăugiri, nu poate avea 
decât un stil eclectic, îmbinând elemente gotice, ma-
ure, manueline. Mi-au rămas în minte superbe saloa-
ne, cu decorații ciudate, cu multe blazoane, dar mai 
ales cu excepționalele scene istorice și mitologice în 
faianță decorativă de pe pereți, care aduc aminte de 
tapiseriile din palatele franțuzești. Acum, nu că n-ar 
fi meritat văzute din nou, dar am zis că e mai bine să 
ne plimbăm prin stațiune, și ea de un farmec apar-
te. Din acest motiv nu urcăm nici la Palatul Pena, 
ridicat în secolul al XIX-lea, despre  care bănuim 
că seamănă cu palatele văzute în Bavaria... Așadar, 
pe străduțele din Sintra, în pantă și destul de întor-
tocheate. Pline de buticuri. Lumea nașă-mi, dar și a 
Elenei mele, când se ia după ea, deși e mai subțire la 
pungă. Eu am, totuși, o țintă. Nu pot pleca din Por-
tugalia fără o amintire fotbalistică pentru Andrei. Și 
numai bine găsesc un tricou cu imaginea lui Ronaldo 
imprimată, în culorile naționalei lusitane. Ce mă bu-

cur și ce contrariată rămâne Elena, care începe să-mi 
reproșeze că eu îl învăț cu prostii. Cum se vede că fe-
meile greu intuiesc felul de-a fi al băieților după ce-i 
scot din copaie !... Preumblare plăcută, amintiri, la 
tot pasul, din cealaltă descindere a noastră prin aces-
te locuri. Birjele așteaptă în aceeași parcare, numai 
oamenii ordinii publice nu apar să-i amendeze pe cei 
care-și parchează automobilele în spații neautorizate, 
cum am pățit noi atunci... Și altele, și altele...

Părăsim Sintra, îndreptându-ne spre Cabo da 
Roca. Trecem printr-un cartier rezidențial,cu vile 
tot una și una, ridicate de oameni înstăriți. Cei mai 
mulți, probabil lisabonezi, că așa-i și pe aici ca peste 
tot. Nașă-mea o ține una și bină că ea a mai umblat 
pe aici.  „Cu noi, îi zic, nu ai fost”. „Atunci, cu pe-
lerinajul”, vine replica, știut fiind că are un ascen-
dent în fața noastră, care nu am prea umblat în pe-
lerinaje. Nu spun nimic, că ce-aș putea spune, dar 
mă pregătesc s-o necăjesc puțin. În pelerinaj, putea 
ajunge cel mult la Fatima. Altfel, însă, nu intra în 
logica pioșeniei să umble prin asemenea coclauri. 
Pentru că, într-adevăr, intrăm într-o zonă abruptă, cu 
șosea în serpentină, tocmai ce nu poate ea suporta. 

Portugalia - Impresii de călătorie
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„Se poate să nu-ți aduci tu aminte de asemenea drum 
?” o întreb insidios. Până la urmă conchide singură 
că n-a mai umblat pe aici, probabil că ghidul cu pe-
lerinajul le-a tras în piept spunându-le că au atins cel 
mai vestic punct al Europei. Sau nu a înțeles ea bine 
ce a spus.  Tare-s amestecate locurile și impresiile 
în capul nașă-mi, pentru că nu destul îi stă mintea 
la ele... Acum, după aceste mici răutăți, să revenim 
la ale noastre... Greu am ajuns la Cabo da Roca, dar 
merita. Nu numai pentru orgoliul de-a fi atins cel mai 
vestic punct al Europei continentale, ci mai ales pen-
tru spectacolul locurilor. Probabil sunt primul gâr-
boan care se poate lăuda cu această performanță și, 
cu siguranță, printre puținii clujeni.  Despre o stâncă 
este vorba, până la urmă, un intrând în Ocean, de 
care se sparg , învolburate, valurile Atlanticului. Pă-
mânt roșu, cu vegetație uniformă, care nu crește că-
tre cer, cât se întinde pe orizontală ca un covor. Rup, 
nu știu exact ce, o crenguță , un lăstar, să-l duc acasă. 
Poate va rezista ca plantă de cameră. Se pare că bat 
vânturi năprasnice pe aici, că altă vegetație nu crește. 
Locul este amenajat turistic, dar mai departe de țărm.

Pe marginea prăpastiei, sunt fixate balustrade, 
care să-i poată proteja pe vizitatori. Un monument 
marchează excelența locului. Toată lumea își face fo-
tografii lângă el. Jos, la poale, bolovani prăvăliți, ste-
iuri, acoperiți ritmic de spuma valurilor care se izbesc 
cu putere. Întinsul albastru al Oceanului 
Atlantic se lăfăie la soare, fără să ne bage 
în seamă. Cum să nu fi ajuns portughezii 
vajnici navigatori, când Domnul le-a dat 
acest privilegiu de-a putea privi în fiecare 
zi asemenea întinderi planetare ?

Ne despărțim înfiorați de sălbăti-
cia priveliștii, zoriți de Domnul Mugur 
spre celelalte obiective din program. Se 
află aproape, de aici, stațiunea Cascais, 
unde iarăși ajungem prima dată. Umblăm 
pe șosele locale, evitând autostrada. Știe 
șoferul portughez ce știe, de a ales această 
variantă. Oprește într-o parcare și ne în-
deamnă să coborâm spre ceea ce numește 
el Boca da Inferno, mai pe românește 
Gura Iadului. Ne atrage atenția să nu 
umblăm decât prin locuri marcate, altfel 
se pot întâmpla accidente grave, cum au 
pățit, recent, trei turiști polonezi. Ghidul nostru nu 
știa de acest loc, nu aveam în program un asemenea 
obiectiv... Este fantastic ce poate fi văzut aici. Stânci, 
firește, dar mult mai sălbatice ca la Cabo da Roca, o 
grotă imensă, cu arcade ascuțite, și caverne în calca-
rul stâncilor. Imagine impresionantă ! Locul își me-
rită numele. Ai senzația că , într-adevăr, ai nimerit la 
o poartă prin care se pătrunde într-o lume subpămân-
teană. Izbiturile valurilor în pereții grotei produc un 
zgomot lugubru, pe potriva locului... Cobor mai jos 
decât mi-a permis Elena, însă precaut să nu alunec. 
Prea sunt colosale și secvențele , nu numai tabloul 
de ansamblu, ca să nu le prind în memoria aparatului 
de fotografiat. 

Reveniți la autocar, îi mulțumim șoferului, 
convertit în ghid, că nu ne-a lăsat să trecem nepăsă-
tori pe lângă un asemenea loc sălbatic, de neuitat. Nu 

ne mai interesează piața din parcare, cu 
multe obiecte de artizanat, pentru că 
lumea se grăbește către pauza de masă. 

Cascais a fost o stațiune regală 
până în 1910, câtă vreme Portugalia a 
avut regim monarhic. Mai în vechime, 
s-a făcut cunoscut ca un port de pes-
cari. Până astăzi, tradiția pescuitului 
se păstrează, dar mai cu seamă cea a 
comercializării peștelui și a preparării 
lui după rețete numai aici cunoscute... 
Este o stațiune agreabilă, cu numeroa-
se clădiri de epocă, dar și cu hoteluri 
moderne. În zona centrală, străzile 
sunt pietonale, însă nu oricum. Calda-
râmul este colorat în alb și negru spre 
gri. E pavat cu plăci de calcar astfel 
dispuse încât să rezulte forme ondulate care imită 
valurile Oceanului. Terase multe, turiști mulți, bună 
dispoziție. Sunt și biserici, și oarece palate, dar nu 
de reținut. Doar Dom Pedro, în ținută medievală, 
privește solemn de pe soclul său, ba aș zice chiar cu 
superioritate, la cei ce mișună în juru-i, ca să-l foto-
grafieze... Noi ne plimbăm până obosim, fără nașă-
mea, căreia îi arde să-și găsească de-ale gurii. Cobor, 
apoi, pe o plajă cochetă, destul de intimă și bine po-
pulată. Nisip cald, numai bun pentru șalele mele încă 
nerefăcute complet. Mă expun pe toate părțile, fără 

să bag seama la lume. Ea, cu ale ei; eu, cu ale mele. 
Împrumute-mi și mie ceva din tinerețea sa, și va ve-
dea că nu-s cu mult mai prejos decât ea.

De Cascais, foarte aproape se află Estoril. 
Aici am mai fost. Tot stațiune maritimă, dar cu iz-
voare terapeutice. L-a cântat atât de frumos Lucian 
Blaga în volumul  La curțile dorului. Poetul  a avut 
reședința aici cât timp a lucrat ca diplomat la Lisa-
bona. Citisem în presă, lunile trecute, că autoritățile 
portugheze au aprobat ridicarea unui bust pentru cin-
stirea poetului în parcul central din stațiune. Țin nea-
părat să-l identific. Mă ajută domnii de la Constanța, 
care l-au zărit din mersul autocarului. Alerg țintă 
într-acolo, împreună cu Elena, să ne putem înduioșa 
în fața lui. Felicitări autorităților române că au avut o 
asemenea inițiativă ! ...  În rest, cam ceea ce știam. O 
stațiune elegantă, cu floră exotică. O stațiune cosmo-
polită, cu un celebru cazino, care adună viligiaturiști 
din toate părțile. Nu-i însă de nasul nostru. L-am și 
privit, de aceea, numai ca să mă aflu în treabă. Mai 
interesant este parcul din fața sa, cu mulți palmieri 
și canale cu apă limpede, ce-i potențează răcoarea. 
În timpul ultimului război, aici și-au găsit refugiu 
capete încoronate, inclusiv regele României Carol 
al II-lea, și înalți demnitari, speriați de schimbările 
sociale și politice care se prefigurau. Nu prea se știu 
multe de reședințele lor... Mai interesant mi se pare 
un concurs canin, cu exemplare nobile, care ocupă 
bună parte din suprafața parcului. 

La orele după-amiezii, ne îndreptăm spre Li-
sabona. De-a lungul șoselei, plaje, plaje, plaje, încât 
toată capitala pare să se fi mutat aici... Trupuri ti-

nere, frumos bronzate încântă privirile doamnelor și 
domnilor din grup. Poate se visează printre ele, dar 
nu-i modru sub nici un chip. De ce nu m-au însoțit 
pe mine pe plaja din Cascais ? Ajungem la hotel la o 
oră potrivită, ca să putem ieși la plimbarea promisă 
aseară. Ne despărțim afectuos de șofer, aplaudându-l 
ca pe o vedetă. Le iau pe Elena și Lici, ca un cavaler 
ce sunt. Ne aflăm în Baixa, cartierul central. Ieșim 
pe niște străzi în Piața Dom Pedro IV, unde admirăm 
monumentul impunător al cunoscutului rege. De aici 
coborâm pe Rua de Ouro, un bulevard splendid, cu 
edificii unul și unul. Stil clasic, cum se poate întâlni 

în toate marile capitale europene. Marchi-
zul de Pombal și-a dat aici întreaga mă-
sură  a geniului său urbanistic. Aleea care 
străbate mijlocul bulevardului, străjuită de 
coroanele unor copaci înalți, adună lume 
multă la orele serii. Bănci, ca într-un parc, 
terase, chioșcuri. Într-un loc, o fântână, și 
ea stilizată în forme clasice. Din ulciorul 
unei femei tinere cade apa ce se grăbește 
să coboare pe un fel de jgheab. Totul , arhi-
tectura, structura urbanistică, monumente-
le, înzestrarea edilitară, în general, stă sub 
semnul armoniei clasice, pe care noi,  eu-
ropenii, am admirat-o și o admirăm de do-
uă-trei secole încoace... Elena mea, obosită 
și înfrigurată, pentru că spre seară nu mai e 
atât de cald, se așează pe o bancă, de unde 
, zice, s-o luăm când ne întoarcem. Am în-
doieli că ne va aștepta. Eu îmi continui dru-

mul cu Lici. Ajungem la o intersecție de căi, într-un 
fel de piață dreptunghiulară, de unde, pe sub Arcul 
Bulevardului Augusta, intrăm în Piața Comerțului. O 
știm, am zăbovit mai multă vreme aici, admirând-o. 
Monumentul ecvestru, în bronz, al lui Dom Jose I, 
sub domnia căruia a avut loc cutremurul, ocupă mij-
locul pieței. Soclul îi este flancat cu statuile din mar-
moră ale unor personaje mitologice, într-o mișcare 
mult mai dinamică... Ne despărțim greu de acest 
spațiu urban încărcat de noblețe, apăsați de gândul 
că poate nu-l vom mai vedea niciodată. Animația , 
la orele serii, este și mai zgomotoasă. Interpreți stra-
dali, exchibiționiști, vânzători ambulanți, ca în toate 
marile orașe.  Elena, bineînțeles, nu ne-a așteptat, s-a 
grăbit spre hotel. Căutăm să întindem și noi pasul, 
dar nașă-mea gâfâie la urcuș și vrea din când în când 
pe o bancă. Ajungem înainte de-a se întuneca de tot. 
Ca să ne treacă oboseala, o țuică, la noi în cameră, e 
binevenită. Și cina ce se cuvine, firește. Cam târziu, 
dar mai bine așa decât deloc. Mâine părăsim Lisabo-
na, mulțumiți de tot ce ne-a oferit.

23 august – Porto 
(Portugalia)

Ne trezim relaxați, după un somn bun. Îmi 
vin în minte grandioasele manifestații de altădată, 
când 23 August funcționa ca Zi Națională. Nici elev 
, nici profesor, nu am lipsit de la nici una. Îmi pot 
lua revanșa acum, întinzându-mă încă o dată în pat 
înainte de sculare. O ușoară stare de neliniște s-a in-
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sinuat printre noi, pentru că nu știm cum vom călă-
tori mai departe. Ne va lua autocarul nostru ori un alt 
autocar ? Deocamdată, enigmă... Servim pe îndelete 
micul dejun, până se hotărăsc lucrurile... Alt auto-
car. Al nostru este , în continuare, în atelier. Trebuie 
să fie adusă o piesă specială din Spania, portughezii 
nu o au. Ce să facem, asta e... Șoferul de acum nu-i 
nici așa de tânăr, nici așa de simpatic ca cel de ieri, 
dar pare om de treabă. Ușor timorat într-un grup de 
străini.

Părăsim Lisabona cu destul regret. Ne-am 
simțit bine pe bulevardele sale, printre oamenii săi. 
Cine știe dacă o vom mai vedea cândva. Direcția – 
Porto. Trecem printr-o zonă cunoscută, pe unde am 
mai umblat cu șapte ani în urmă. Peisaje pitorești. 
Oprim la Fatima, celebrul loc de pelerinaj în lumea 
catolică. Aici s-a consumat un miracol. Sfânta Fe-
cioară și-a făcut apariția în fața a trei copii de păstori, 
purtând, în 1917, deci în vreme de război, un mesaj de 
pace către omenire. Astăzi, în fiecare an, circa două 
milioane de pelerini ajung aici să se roage Madonei. 
Noi nu sosim ca pelerini, ci ca turiști. Exceptând-o, 
poate, pe nașă-mea, care, în toate locurile sfinte unde 
nimerește, se ia în seamă ca pelerină... De astă dată, 
autocarul ne aduce până aproape de esplanada imen-
să pe care se adună lumea la evenimente religioase. 
Ajungem repede la basilica albă ridicată întru oma-
gierea Madonei, trecând pe lângă altarul unde preoți 
de peste tot săvârșesc slujbe pentru credincioșii pa 
care i-au condus până aici. Lăcașul sfânt se află în 
renovare, de aceea nu-l putem vizita, decât să ne în-
chinăm în fața statuii Fecioarei. Ca să ne umplem 
timpul până la plecare, căutăm locuri umbroase, pe 
mai multe bănci de pe marginea esplanadei ori din 
zona urbană a așezării, privind spre lumea ce ni se 
perindă prin față.  Elena mea a fost atât de pătrunsă 
de acest exercițiu, că și-a uitat, nu știe unde, o jache-
tă roșie, singura pe care o avea la ea pentru a se apă-
ra de intemperii. Nici nu și-o cumpărase , o primise 
cadou de la Ancuța. Să fie întru pomenirea celor de 
demult ! Dacă nu cumva a ajuns într-un oficiu de 
obiecte pierdute, așteptând-o s-o recupereze...Acum, 
adevărul e că această descindere la Fatima nu ne mai 
impresionează ca cea de altădată. S-a insinuat, parcă, 
și aici un ...ceva artificios. Ori percepțiile noastre nu 
mai funcționează ca înainte... De la un timp, ne cam 
plictisim, abia așteptăm să plecăm. 

Pe autostradă, prin regiunea Coimbrei. Nu tre-
cem nici măcar prin apropierea  celebrului oraș uni-
versitar. Altădată umblam pe șosele, cu plăcerea de-a 
intra prin localități. Când ne apropiem de Aveiro, îi 
amintesc nașă-mi de experiența aceea fabuloasă de 

la Eclipse Hotel, dar parcă se ferește să și-o asume 
public. „N-a fost pe aici, zice, nu recunosc locurile.” 
Acum, nu știu ce să cred, chiar are o memorie așa 
de bună a detaliilor ori, după Fatima ,stăruie încă în 
starea de pocăință. Imaginile locurilor nu se supra-
pun, pentru că nu suntem pe șoseaua de atunci, dar 
atmosfera lor e aceeași. 

Ajungem în Porto la orele după-amiezii și tră-
iesc emoții puternice. Este tot într-o sâmbătă, deci ar 
trebui să întâlnim același spectacol urban. Și , totuși, 
câtă diferență ! Acum sunt cu totul altele datele pro-
blemei. Nu mai umblăm de capul nostru bâjbâind ; 
nu ne mai temem de grupurile de golani care pun 
stăpânire pe parcările orașului ; avem un ghid și, mai 
ales, șofer portughez care știe pe unde să ne poarte 
spre obiectivele turistice din program... Pentru cei 
care nu-l cunosc, Porto este al doilea oraș al Portu-
galiei, cu o istorie veche și importanță economică 
majoră. Are aproape un milion de locuitori, concu-
rând, în multe privința ,Lisabona. De la numele său 
se trage și numele țării. Nu-l vom cunoaște nici acum 
așa cum am dori, pentru că timpul la dispoziție este 
prea scurt. Dar ținem să adăugăm lucruri esențiale 
la ceea ce știm. E motivul pentru care ne cade foar-
te bine turul orașului... Porto se întinde pe o parte 
și pe alta a râului Douro, apă frumoasă, asemănă-
toare suratelor sale din marile orașe europene. Îl 
trec mai multe poduri, între care Ponte Dom Louis 
I este celebru nu numai pentru că are aproape 130 
de ani, dar mai ales pentru că în construcția sa poa-
te fi identificată ușor gândirea tehnică și artistică  a 
inginerului Gustave Eiffel.  Îl trecem și noi, ca să 
ne îndreptăm spre zona rezidențială a orașului, de pe 
coasta Atlanticului. Descoperim un cu totul alt spațiu 
urban decât cel pe care-l știam. Elegant, modern, ca 
peste tot unde trăiesc oameni cu bani. Vile , grădini, 
soare mult. Lumea a ieșit la plaje, nepăsătoare la mă-
runtele griji ale vieții. Mi-ar plăcea să locuiesc aici...
Turul continuă spre Orașul Vechi, un adevărat tezaur 
urbanistic. Oprim să vizităm Catedrala Sfântul Fran-
cisc, ridicată în secolul al XIII-lea și reconstruită un 

secol mai târziu. Stil gotic, cu decorații interioare 
baroce. Chiar nu am mai văzut până acum o bise-
rică atât de împodobită. Coloanele, bolțile, statuile, 
integral aurite. Cred că nu a mai rămas loc pentru 
nici o decorație. O Casă a Domnului cum numai o 
gândire mitică o poate concepe.Rămânem contrariați 
de discrepanța între ceea ce ne e dat să vedem și 
ceea ce știm despre Ordinul Franciscanilor ca pro-
motor al austerității printre credincioși. Lăsând însă 
speculațiile la o parte, să recunoaștem că ne bucurăm 
de spectacolul artistic baroc pe care ni-l oferă această 
catedrală, unic în felul său și, probabil, imposibil de 
egalat. Excepțional ! Nu avem alt termen apreciativ...
Alături este și muzeul. Îl vizităm și pe acesta. Desco-
perim în el obiecte de artă sacră și mormintele câtor-
va conducători ai Ordinului... Aproape de Catedrală 
se află Palatul Bursei. Intrăm și aici. A fost ridicat în 
secolul al XVIII-lea de Asociația Comercianților din 
Porto. Interiorul este decorat cu lemn sculptat. Mi-
nunate vitralii. La etaj, vizităm câteva săli conside-
rate adevărata podoabă a palatului. Ne atașăm la un 
grup însoțit de ghid, o doamnă ușor teatrală, mai ales 
în intonație, dar fără stridențe în gesticulație. Ea ne 
conduce într-o sală de recepție, Salonul Arab, spațiu 

de jubilație a artei maure. Modelul a fost luat după 
Alhambra din Granada. Superb ! Alte superlative 
sunt de prisos...În continuare, program de voie prin 
oraș. O iau pe Elena mea de mânuță și urcăm pe stra-
da în panzztă, în căutare de vin de Porto. Ne așteaptă 
feciorul și ginerele acasă, cum să dăm față cu ei fără 
vestitul produs bahic ? Foarte aproape, dăm chiar 
peste Instituto de Vinho de Porto, iar prin preajmă 
numai magazine de desfacere. Avem de unde alege. 
Nu prea îmi dă voie Elena să mă desfășor, că ajun-
gem să mai umplem o sacoșă cu vinuri, pe lângă cea 
cu ulei de măsline... Urc apoi singur spre Piața Gării 
Almeida, căci pe nevastă-mea a prins-o oboseala um-
blatului pe jos. Pe mine, nu știu ce sprinteneală mă 
apucă în asemenea momente. Trăiesc o aprigă por-
nire interioară de-a descoperi alte și alte locuri noi 
și, într-adevăr, dau peste o zonă care excelează prin 
urbanism de secol XVIII-XIX. Monumente, edificii 
clasice, care impun prin armonia liniilor și formelor, 
prin echilibrul proporțiilor. Intru și în holul mare al 
gării. O bijuterie , și acesta, prin minunatele scene în 
ceramică smălțuită albastră de pe pereți. Nimeni nu-i 
întrece pe portughezi în arta ceramicii. Lucrul acesta 
se poate vedea peste tot... Dă să se însereze când ne 
adunăm la autocar. Toți cu impresii foarte plăcute. 
Trebuie să recunosc, și faptul mă bucură, am desco-
perit un cu totul alt Porto decât cel pe care-l știam. O 
urbe mult mai aristocratică, dar cu toate acestea un 
oraș al comerțului prin excelență. Nu de ieri – de azi, 
ci de când se știe. A avut mereu oameni înstăriți, care 
au investit în artă, din dorința de-a trăi frumos.

Suntem cazați la Hotel Beta. Ne luăm rămas 
bun și de la șoferul de azi, căruia îi mulțumim pen-
tru servicii. Condiții de dormit foarte bune. Să spe-
răm că mâine dimineață vom reveni , în toate, la 
normal.
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21 august – Lisabona (Portugalia)
Somn adânc, scurtat însă de țârâitul telefonu-

lui care ne-a trezit devreme. Nu avem destulă tih-
nă la micul dejun, zoriți de graba celor care se simt 
bine numai la drum întins. Astăzi vom trece în Por-
tugalia. Și de această dată pe autostradă. Doamne,ce 
infrastructură pe aici față de ce-i pe la noi ! Până 
spre Huelva, o zonă agricolă bogată. Aceleași 
miriști, de acum arate, aceleași livezi de măslini. 
Dimineața e luminoasă, lumea , în autocar, vese-
lă, pusă pe glume. Ne sună Tincuța, de 
la Berlin. Se bucură să afle că suntem 
bine, că facem față căldurii dezlănțuite 
din sudul Europei. Oprim într-o benzi-
nărie, pentru alimentare. Auzindu-ne 
vorbind românește, țâșnește spre noi, 
dintr-un grup de spanioli, o femeie 
tânără, frumoasă, cu brațele resfira-
te ,gata să ne îmbrățișeze. O româncă 
măritată în Spania, cu soțul și doi copii 
reușiți, cu socrii, probabil și oareșice 
cumnați sau prieteni, coborâți dintr-un 
microbuz, să alimenteze și ei. Tare se 
simte bine să stea de vorbă cu noi, așa 
departe de casă... Trecem Guadiana, un 
râu destul de voinic, și intrăm în Portu-
galia. Domnul Mugur, ca de obicei, ne 
face prezentarea. Aflăm multe despre 
lusitani, despre istoria lor zbuciumată, 
despre cultura și economia portughe-
ză. Provincia pe care o traversăm se 
numește Algarve. O provincie cu personalitate bine 
conturată, prin istoria sa veche și tumultoasă. A fost 
stăpânită, pe rând, de fenicieni, de cartaginezi, de 
celți, de romani. Încă din Antichitate s-a remarcat 
prin abundența ei de sardele și ton, conservate și ex-
portate fie în saramură, fie prin afumare. Prin seco-
lul VIII, au cucerit-o maurii, care i-au dat și numele 
actual. Aceștia au introdus în zonă culturile de por-
tocali și de migdali. Tot ei au perfecționat tehnica 
producerii uleiului de măsline. În secolele XII-XI-
II, regiunea a fost recucerită de creștini, dar urmele 
culturii maure nu s-au stins până astăzi. În prezent, 
se mai cultivă, în Algarve, smochinul, roșcova, avo-
cado, rodia, pe lângă obișnuiții pomi fructiferi euro-
peni.  O regiune, așadar, foarte bogată. 

 O bună parte din drum, autostrada înaintea-
ză aproape de țărmul Oceanului Atlantic. În stânga, 
departe, albastrul acestuia strălucește ca aprins. În 
dreapta, mai aproape, zonă colinară, cu sol pietros 
și tufăriș verde-brun, printre bolovani imenși. Un 
peisaj exotic, ce te invită, parcă, să te abandonezi în 
reveriile altor vremuri. Lanț de stațiuni maritime, cu 
plaje generoase. Faro, capitala provinciei, este cea 
mai sudică dintre ele. 

 Secolele XV-XVI au fost cele mai faste în 
istoria Portugaliei. Acum devine mare putere mariti-
mă și, prin cuceriri succesive de teritorii în America 
de Sud, în Asia, ajunge Imperiu Colonial. Portughe-
zii s-au știut folosi de această situație avantajoasă, 
aducând bogății imense în patria lor. Marile orașe 
au înflorit mai mult ca oricând, devenind centre co-
merciale de prim rang. Și unde-s bani, înflorește și 

cultura. La războaiele mondiale n-au prea luat par-
te, dar s-au războit portughezii între ei, până să-și 
stabilească forma de guvernământ. După dictatura 
lui Salazar, în urma revoluției din 1974, s-a recu-
noscut dreptul la autodeterminare al coloniilor, în-
cât țara s-a umplut de refugiați. Portugalia a ade-
rat la N.A.T.O. și la Uniunea Europeană, dar fără 
consecințe spectaculoase. Și portughezii, ca noi, nu 
știu valorifica destul oportunitățile ce li se oferă. De 
aceea , au cam rămas în coada Occidentului. Însă, 
mă rog, asta-i treaba lor. Bine că sunt un popor sim-
patic și ospitalier. De la marginea latinității, tot ca 
noi. 

 În autocar, muzică portugheză. Place. Când 
de o parte, când de alta a autostrăzii, livezi de porto-
cali pe rod. Și acestea plac. Destul pământ, în zona 
colinară, lăsat în sălbăticia sa originară. Spaniolii, 
probabil, l-ar fi amenajat agricol. Cirezi de vaci, în 
țarcuri, la pășunat. Prin preajmă, culturi de porumb 
furajer. Și pe aici crește stejarul de plută. Pe alo-

curi, lacuri artificiale, rezultate din captarea pâra-
ielor. Folosite la irigații. Culturi de viță de vie, deși 
nu aceasta este zona viticolă cea mai cunoscută din 
Portugalia ... Ne apropiem de capitală. Așezările se 
înmulțesc, ca peste tot în jurul metropolelor. 

 Intrăm în Lisabona dinspre sud, pe Podul 
25 Aprilie. Un pod impresionant, replică la cel de la 
San Francisco, având o lungime de 2278 de metri și 
o înălțime de 70 de metri de la suprafața apei. Tra-
vesrsează râul Tejo, care se varsă , în apropiere, în 
Oceanul Atlantic. Lăsăm în dreapta un monument 
impunător, postat într-un loc cu vizibilitate largă, 
încât să poată fi zărit din toate părțile. Un simbol 
religios, cu siguranță, al unei comunități catolice 
compacte. Imaginea orașului privită de pe pod este 
spectaculoasă.  O imensitate urbană ce coboară de 
pe șapte coline să-și înmoaie picioarele în apele 
Atlanticului și ale râului Tejo. În bătaia soarelui de 
vară, pare ca o femeie ușor lascivă pe plajă, fără gri-
ja de a-și ascunde nurii. Dimpotrivă, face cu ochiul 
celor ispitiți să se bucure de farmecele sale. Și le-
genda orașului duce în ispită. Cică ar fi rodul întâl-
nirii lui Ulise cu Nimfa Calypso. Părăsită, aceasta 
s-ar fi transformat într-un șarpe, din ai cărui solzi 
ar fi crescut cele șapte coline... Dincolo de legendă, 
orașul are rădăcini adânci în Antichitate. Fenicienii 
au fost primii care au dezvoltat aici un port. Cu circa 
12 secole înainte de Christos, grecii și cartaginezii 
au pretins, pe rând, stăpânirea acestor locuri. Sub 
romani, a devenit capitala provinciei Lusitania, cu 
statut de municipiu. Au venit, apoi, triburile germa-
nice. Din secolul VIII , a cunoscut prosperitatea sub 

mauri. Cucerit de creștini, în secolul  XIII a înființat 
o universitate, transferată ulterior la Coimbra. În 
perioada marilor descoperiri, a ajuns un important 
centru comercial, pentru că de aici porneau  rutele 
maritime spre India. În 1755 , mare parte din oraș 
a fost distrusă de un cutremur devastator, ca să fie 
refăcut apoi după proiectele unui arhitect genial – 
Marques de Pombal. Dezvoltarea sa nu a încetat nici 
în epoca modernă. Pentru organizarea Expoziției 
Internaționale din 1998, s-au ridicat pavilioane ele-
gante, din care s-a constituit un splendid cartier cu 
edificii multifuncționale.

 Desigur, câteva ore nu-s destule să cunoști 
un oraș cu o istorie atât de bogată, fostă capitală a 
unui imperiu colonial. În turul său, ni se promite că 
vom trece prin cartierele și nodurile cele mai repre-
zentative și avem încredere în ghidul nostru, care, 
cel puțin până acum, nu ne-a înșelat așteptările.

 Începem cu Cartierul Belem, luând-o la 
stânga, după ce am trecut podul, pe malul drept al râ-

ului. Nu-i tare departe, în zona vestică 
a orașului. Este unul dintre cartierele 
vechi, scăpat ca prin minune de efec-
tele cutremurului de care vorbeam. 
Aici se află Masteiro dos Jeronimos, 
o cunoscută mănăstire, care a fost ri-
dicată în onoarea lui Vasco da Gama, 
după călătoria sa în India din 1498. 
Peste 70 de ani a durat construirea 
ei, impunându-se ca un monument 
arhitectural excepțional, aflat astăzi 
în Patrimoniul Universal UNESCO. 
Prin acest edificiu s-a impus un nou 
stil, manuelin, un gotic târziu, masiv, 
foarte bogat ornamentat, cu elemente 
maure și motive heraldice. Deschide-
rea portughezilor spre lumea nouă, 
după marile descoperiri geografice, 
nu a rămas fără urmări nici în plan ar-
hitectonic. Au fost preluate elemente 
decorative inspirate de popoarele din 

colonii, în special din lumea asiatică... Într-adevăr, 
biserica mănăstirii este o construcție masivă, care 
adăpostește mormântul marelui navigator Vasco da 
Gama și al scriitorului Fernando Pessoa. O piatră 
comemorativă amintește și de poetul Luiz Vaz Ca-
moes. Impresionează excepționalele sculpturi în 
piatră, coloanele și bolțile întrepătrunse. Da, nu se 
poate trece prin Lisabona fără ca acest important 
obiectiv să nu fie vizitat. Nu știu cum ne-a scăpat 
nouă acum șapte ani... În zonă, s-au ridicat mai târ-
ziu și alte edificii de mare valoare, care adăpostesc 
Muzeul Național de Arheologie și Etnologie, Mu-
zeul Maritim, Planetarium-ul. Cu siguranță, foarte 
interesante tustrele, vizitatorii stau la coadă la bi-
lete, noi însă ne mutăm atenția în altă parte. Tot în 
apropiere se află clădirea Centrului Cultural în care 
e adăpostit Muzeul de Artă Modernă.
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