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Laureat al Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” – 2015

Întâmpinat, recent,  într-un in-
terviu cu prezumtiva acuză „iarăși vă 
luați de Mihai Eminescu?”, isto-
ricul Lucian Boia răspunde 
prompt: „Păi eu nu știu 
să mă fi luat vreodată”, 
mărturisimd că încă 
din adolescență a avut 
față de autorul „Săr-
manului Dionis” și al 
„Glossei” „un mare 
respect”, simțindu-se 
întotdeauna „foarte 
proape de el, de poe-
zia lui...” („Orizont”, 
nr. 1 (1605)/ 2016, in-
terviu acordat lui Cristian 
Pătrășconiu, pp. 4-5).

Astfel, lucrarea Mihai 
Eminescu, românul absolut. Face-
rea și desfacerea unui mit (HUMA-
NITAS, 2015, 218 p.), structurată în 
cincisprezece capitole, nu este, cum 
ar putea înțelege cei reticenți față de 
viziunile analistului asupra unor as-
pecte ale culturii române, „un eseu 
despre Eminescu”, ci o abordare „a 
ceea ce au făcut alții din el, transfor-
mându-l într-un mit care, de-a lungul 
vremii, s-a colorat ideologic cu tot fe-

lul de interese (căci  despre asta des-
pre asta este vorba, în principal). 

S-au căutat, altfel zis, în 
opera poetului, îndeosebi în 

publicistica atât de răspi-
cată și fulminantă, ace-

le argumente care ar 
fi putut legitima vreo 
direcție ideologică 
sau alta (fie în cul-
tură, fie în acțiunea 
politică), gândirea 
poetului fiind răs-
tălmăcită și pusă în 

slujba unor acțiuni 
utopice (legionaris-

mul, comunismul). Lu-
cian Boia preferă nu pe 

«ideologul» Eminescu, care 
poate fi «interesant», fiind vorba de 
«un mare gânditor politic, ci pe «ma-
rele poet», în care se regăsește.

Analistul urmărește „facerea și 
desfacerea” acestei „construcții mi-
tologice”, născută din „frustrările și 
complexele” legate de poziționarea 
noastră culturale. 

MITURI FUNDAMENTALE ALE CULTURII ROMÂNE

„MIHAI EMINESCU, ROMÂNUL ABSOLUT. 
Facerea şi desfacerea unui mit”

Zenovie CÂRLUGEA

Afirmându-se, mai întâi, în ca-
litate de cronicar literar la revista „Fa-
milia” și prezent în viața literară neîn-
trerupt pe parcursul unei jumătăți de 
secol, scriitorul Gheorghe Grigurcu 
(născut pe 16 aprilie 1936 la Soroca 
/Republica Moldova) și-a manifestat 
de timpuriu și disponibilitatea lirică, 
intrinsecă  firii sale introspetiv-refle-
xive. După o trecere meteorică  prin 
Școala de literatură de la București, 
de unde fusese exmatriculat pentru 
că-l vizitase pe Arghezi la Mărțișor, 
tânărul  revine la Cluj ca student, 
unde avea  de a-l cunoaște pe Lucian 
Blaga, a cărui personalitate, incomo-
dă pentru regimul recent instalat într-
o Românie comunizată după „scrip-
tura stalinistă”, era pus la index. În 
frecventele întrevederi și convorbiri 
cu Maestrul care i-a citit și apreci-
at versurile și traducerile din poezia 
rusă, - recomandându-l la absolvirea 
facultății (1958) unor literați apropiați 
din conducerea unor instituții (lui 
Tudor Vianu pentru angajarea la Bi-
blioteca Academiei ori lui Alexan-
dru Jebeleanu, pentru cooptarea în 
redacția „Scrisului bănățean”), dl 

Gheorghe Gri-
gurcu și-a putut 
forma acele pă-
reri și convin-
geri nu numai 
asupra regimu-
lui ce făcuse 
din România o 
„gubernie sovietică”, ci și despre pro-
fesiunea de scriitor, condiție pe care 
și-o va asuma cu deplină luciditate, 
consecvență, integritate, spirit critic.

Întâlnirile și convorbirile cu 
autorul „Nebănuitelor trepte” au 
lăsat, desigur, urme formative în 
desăvârșirea personalității, ca om și 
artist al cuvântului. Frecvente sunt, în 
jurnalul său „bibliografic” continuu, 
ajuns azi la câteva volume, gândurile 
și exhortațiile amicale ale lui Blaga. 
Într-un număr trecut al revistei am se-
lectat și noi, cât pentru mai bine de 
o pagină, un număr infim, din acest 
corpus memorialistic și ideatic, fără 
de examinarea căruia viitorul mono-
grafist  nu i-ar putea înțelege scriito-
rului Gh. Grigurcu anii formării, ai  
clădirii de sine.

      In scriptoris 
Gheorghe Grigurcu
                honorem!

Portal-MĂIASTRA

Interviu realizat de Nicolae MAREȘ

Nicolae MAREȘ - La reuniunea anuală internațională a Asociației 
internaționale de Haiku de la Tokyo, din 5 decembrie 2015, ați prezentat o 
expunere fluviu (cca 100 de pagini) despre acest gen literar,  care cuceres-
te lumea și despre receptarea lui în România. Cum 
a fost primit exposeul Domniei Voatre, mai ales că 
participanții au primit textul în engleză pentru lectu-
ră și documentare?

Radu ȘERBAN - Poate cea mai sugestivă ex-
presie a impactului pozitiv al exposeului se regăsește 
în articolul publicat, pe această temă, de cotidianul 
Yomiuri, cu cel mai mare tiraj din lume (10 milioane 
de exemplare). Referirile la bogata noastră literatu-
ră, însoțite de o fotografie de la prelegere, au readus 
România în vizorul cititorului nipon, cu ecou în me-
sajele de felicitare primite ulterior de la mai multe 
cunoștințe care au citit ziarul.

N:M: - Excelenta, sunteți în diplomația româ-
nească o rara avis, rețineți că stăpânesc proprietatea termenilor, vă remarcați 
printre puținii diplomați cărora nu le scapă reliefarea prezențelor românești în 
țara în care a fost acreditat. Ceea ce afirm nu sunt vorbe în vânt. Am scris cu un 
anumit entuziasm despre aceste lucruri, inclusiv în Portal Măiastra. Descrieti, 
vă rog, pentru cititorii publicației păstorită de brâncușianul Zenovie Cârlugea, 

cu Dl. Radu Petru Șerban, ambasadorul României la Tokyo
INTERVIU

OMAGIU LUI BRÂNCUȘI LA TOKYO
cu lux de amănunte, despre prezența lui Brancuși la Tokyo și în cultura japoneză.

Japonezul american Isamu Noguchi i-a dedicat un „omagiu” aflat în muzeul din Yokohama

R. Ș. - Navigând cu sclipirea geniului pe ape-
le începuturilor sculpturii moderne la cumpăna se-
colelor XIX – XX , titan transcontinental cu traseu 
artistic inegalabil, Brâncuși a lăsat în Japonia, fără 
să ajungă fizic pe aici, un siaj inconfundabil. Origi-
nală și impresionantă permanență în 13 mari muzee 
nipone (duzina cu bonus !), de la Bridgestone Mu-
seum din Tokyo, trecând prin muzeul Hakone în aer 
liber sau Nagoya City Art Museum, până la Muzeul 
de artă din Yokohama, Brâncuși este binecunoscut 
în Țara Soarelui Răsare. Împătimiți iubitori de artă, 
japonezii au știut să-i deturneze traseul postum, 
spre arhipelagul nipon, nu doar pentru că unul din 

faimoșii săi discipoli, japonezul american Isamu Noguchi, i-a dedicat un „oma-
giu” aflat în muzeul din Yokohama, dar mai ales datorită admirației de care se 
bucură genialul artist român în rândul publicului de aici. 
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Punctând această etapă a vieții sale, în detri-
mentul perioadei orădene cu scurtul ei exercițiu la 
catedră în învățământul preunivesitar (mai târziu, 
nici la Tg.-Jiu nu a fost invitat să susțină vreun curs 
universitar!), vrem să atragem atenția asupra situării 
sale, încă de la început, pe o platformă de opțiuni 
moral-civice și axiologice, de la care criticul Gh. 
Grigurcu nu s-a abătut niciodată.

Nu trebuie uitate paginile de memorialistică, 
de confesiune și atitudine, în conturarea unui profil 
cât mai exact. Aparţinând, cronologiceşte, aşa-numi-
tei „generaţii ’60”, dl. Gh. Grigurcu a fost martor şi 
desigur actor al unei perioade culturale semicente-
nare, una din cele mai dramatice şi încă neaşezate, 
faţă de care şi-a clădit propria-i personalitate scrii-

toricească prin opţiuni clare şi comportamente rec-
titudinale, toate acestea aducându-i îndepărtarea din 
slujba redacţională şi „exilul intern” de la Tg.-Jiu. 

Răspunzând intervievatorilor, - în multele in-
terviuri date de-a lungul vremii - care uneori îl pro-
voacă delicat şi simpatic, criticul „dizertează” asupra 
spiritelor formatoare, tinereţii asuprite de ideologia 
proletcultului, prieteniilor trădate, locurilor şi oa-
menilor pe care i-a cunoscut. Se exprimă cu nesaț 
asupra condiţiei literaturii, a eticii scriitoriceşti, ne-
uitând să nuanţeze consideraţiile despre actul recep-

tării critice şi îndeosebi despre condiţia polemicii, 
ca formă de vivacitate a criticii. Opinii în genere... 
inconfortabile, după cum sună titlul unei lucrări! Nu 
crede în distincţia antinomică maioresciană „poeţi” 
vs. „critici”, distingând cu fineţe raporturile dintre 
„cultură” şi „politică”. În privinţa „geniului”, cri-
ticul îl consideră „un fenomen de hotar”, amintind 
metafora baudelairiană a albatrosului sau, mai neted, 
părerea lui Diderot despre reacţia mulţimii în faţa 
străinului, minoratului şi xenofobiei sui generis! În-
tre marii scriitori pe care i-a cunoscut de-a lungul 
vieţii, Blaga rămâne una din marile lumini. Pe de altă 
parte, deşi amendaţi pentru „colaboraţionismul” lor, 
îşi aminteşte cu simpatie de Arghezi, de Sadoveanu, 
de Gala Galaction, dar și de I. Agârbiceanu, Camil 
Petrescu, Cezar Petrescu, Dimitrie Stelaru, Ion Sofi 
a Manolescu… Desigur, nu-i poate uita pe G. Că-
linescu, T. Vianu, Vladimir Streinu, Perpessicius, 
Şerban Cioculescu, N. Steinhardt, Petre Ţuţea, Al. 
Rosetti, Liviu Russu, D.D. Roşca, Melania Livadă… 
Lista este, desigur, mai lungă şi foarte grăitoare pen-
tru gustul literar şi estetic al celui ce va persevera pe 
linia criticii artiste (chiar așa îl vedeam și noi într-o 
cronică din „Ramuri”, nr. 9/1983, la cartea „Între cri-
tici”, intitulată: Gheorghe Grigurcu şi mandarinatul 
criticii artiste). 

Cunoscut drept unul din cei mai de seamă cri-
tici români, atotprezent în peisajul literar, ale cărui 
diagnostice valorice privind poezia și critica, mai 
puțin proza și dramaturgia, au degajat atmosfera 
îmbâcsită a peisajului literar, supus unor insidioase 
confuzii și varii veleitarisme, putem spune cu de-
plină îndreptățire că în istoria literaturii române de 
azi  vocea criticului Gh. Grigurcu, situată pe criteriul 
estetic al tradiției noastre critice de la Maiorescu și 
Lovinescu încoace, este una distinctă, clarificatoare 
și de mare audiență. În ciuda unor insulare orgolii ori 
rețineri așa-zis academice! Sunt, prin urmare, de ne-
conceput astfel de „istorii literare” ori „panorame” de 
gen, fără raportarea judecăților de valoare la această 
magistratură de gust literar sigur. Pusă oarecum în 
umbră de afirmarea pe acest palier al creației, poezia 
domniei-sale a cunoscut un mai dificil și lent proces 
de receptare, de recunoaștere. Și asta câtă vreme alte 

Gheorghe Grigurcu

voci lirice dominau epoca, uneori pe merit, alteori 
prin tot felul de strategii de promovare și impunere.

De la debutul surprinzător cu „Un trandafir 
învață matematica” (1968) până la masivele cule-
geri de mai târziu (vezi integrala poeziei până în 
2000 de la Editura „Vinea”, 2004), iar de aici la 
plachetele din umă, meditația lirică a înaintat pe li-
nia esențializării și stilizării până la abstractizarea 
limbajului artistic în ideograme minimalist-glaciale, 
crochiuri abstractizant-imagistice, desăvârșindu-
se sub semnul „cristalizărilor” reflexive. Astfel, 
contemplațiile, cristalografiile, radiografiile unor 
existențiale instantanee, cotidiene, semne lecturale, 
evocarea unor toposuri identitare precum «Amarul 
Târg» și atâtea texte grele de un preaplin al fiindu-
lui cugetător, toate acestea sunt însemne de viață 
și de carte din care transpare un adevărat complex 
de trăiri și sentimente, de rememorări îndurerate 
și regăsiri de sine, specifice unei lucide conștiințe 
scriitoricești.

Recognoscibilă în peisajul liricii noastre de 
azi, grație unei specificități congruente de fond și 
formă, poezia dlui Gheorghe Grigurcu și-a recăpătat 
locul binemeritat în tabloul general de valori, încu-
nunată fiind, recent, cu Premiul Național de Poezie 
„Mihai Eminescu” – 2015, ediția a XXV-a, pentru 
Opera Omnia. Dobândind simultan și calitatea de 
„Cetățean de Onoare” al municipiului Botoșani.

Întru  Mulți Ani, maestre Gheorghe Grigur-
cu – cum perpetua in historia litteris nostris honore!

«Juriul care a validat acest premiu de-a lungul anilor şi care a făcut 
acest premiu atît de rîvnit i-a avut ca membri, de-a lungul vremii, pe: Lau-
renţiu Ulici, Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Cornel Ungureanu, Marian 
Papahagi, Al. Călinescu, Florin Manolescu, Daniel Dimitriu, Petru Poantă, 
Ion Pop, Al. Cistelecan, Mircea A. Diaconu şi Ioan Holban. Evident, în echipă 
de cinci membri şi la ultimele 4 ediţii în echipă de şapte membri. Actualmente, 
juriul este compus din: Nicolae Manolescu (preşedinte), Mircea Martin, Cor-
nel Ungureanu, Ion Pop, Al. Cistelecan, Ioan Holban şi Mircea A. Diaconu. 
Juriile succesive au ales din patruzeci şi trei de poeţi nominalizaţi pînă în pre-
zent, unii de mai multe ori, – premiul se acordă pentru Opera Omnia, după un 
regulament strict – de-a lungul celor douăzeci şi cinci de ediţii douăzeci şi pa-
tru de poeţi care au primit laurii acestui premiu, astfel: Mihai Ursachi (1991), 
Gellu Naum (1992), Cezar Baltag (1993), Petre Stoica (1994), Ileana Mălăn-
cioiu (1995), Ana Blandiana (1996), Ştefan Augustin Doinaş (1997), Mircea 
Ivănescu (1998), Cezar Ivănescu (1999), Constanţa Buzea (2000), Emil Bru-
maru (2001), Ilie Constantin (2002), Şerban Foarţă (2003), Angela Marinescu 
(2004), Gabriela Melinescu (2005), Adrian Popescu (2006), Mircea Dinescu 
(2007), Cristian Simionescu (2008), Dorin Tudoran (2009), Dinu Flămând 
(2010), Ion Mircea (2011), Nicolae Prelipceanu (2012), Ion Mureşan (2013), 
Gabriel Chifu (2014). Acest premiu nu şi-a propus să stabilească ierarhii, cla-
samente, ci să încununeze opera poetică a unui poet român contemporan cu o 
recunoaştere naţională, recunoaştere de care poetul român nu se mai bucura 
în ultima vreme. Colecţia de carte de poezie, care adună pînă în prezent două-
zeci şi trei de volume ale poeţilor laureaţi, editată de Editura Paralela 45 din 
Piteşti, stă mărturie şi poate oferi iubitorilor de poezie, dar şi admiratorilor şi 
contestatarilor, dovada unor decizii, chiar dacă subiective, corecte ale juriului. 

Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”
Din 1998 se acordă, tot cu validarea unui juriu naţional, şi Premiul Naţional 

de Poezie „Mihai Eminescu” – Opus Primum, ajuns la ediţia a XVIII-a. Cei mai 
buni poeţi români tineri au obţinut acest premiu. Unii dintre ei au confirmat, alţii 
au dispărut, în timp ce pe unii i-a apucat justiţiaritatea, hipermoralitatea, intran-
sigenţa, fără să aibă în spate şi necesara minimă justificare a atitudinii lor. Dar 
aşa e la noi: dacă un lucru merge bine, trebuie obligatoriu făcut ceva să mear-
gă prost, adică să intre în acea normalitate pe dos care ne împinge la marginea 
lumii.»(România literară, nr.3/2016) n
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În muzeul din Yokohama poate fi admirată una din 
genialele variante ale „Păsării în spațiu” de Brâncuși, într-
o sală alăturată monumentalei lucrări a lui Isamu Noguchi, 
„Omagiu lui Brâncuși”.

Încercând să influențez un vot pozitiv al Ja-
poniei, la începutul anului 2015, pentru înscrierea 
complexului brâncușian de la Târgu Jiu în patrimo-
niul cultural universal UNESCO, am convins condu-
cerea muzeului de Artă din Yokohama să organizăm 
împreună un simpozion Brâncuși – Noguchi : Sim-
bol al cooperării culturale româno-nipone.  Nu ne-a 
costat nimic, decât efortul de a compune, cu migala 
neprofesionistului, o prezentare Power Point. Am re-
alizat simpozionul în 12 octombrie 2015, când, din 
păcate, candidatura României fusese retrasă (din iu-
lie 2015), documentele pentru nominalizare urmând 
să fie completate şi redepuse. Am decis să merg mai 
departe cu demersul, în ciuda acestei retrageri, con-
vins fiind că România va reuși în cele din urmă.

Am să spicuiesc din gândurile pe care le-am 
împărtășit acolo, fără o ordine precisă, în fața unui 
public de peste 70 de persoane. Am folosit o mulțime 
de imagini sugestive, proiectate pe ecran.

În anul 1926, când avea abia 22 de ani, tânărul 
sculptor japonez, Isamu Noguchi, s-a lăsat fermecat de in-
triganta expoziție a lui Brâncuși de la galeria de avangardă 
Brummer. Imediat, și-a înscris candidatura pentru o bur-
să Gugenheim, care i-a permis să lucreze ca asistent al lui 
Brâncuși la Paris. Noguchi însuși declarase: „o asemenea 
șansă imensă are în ea ceva divin și inevitabil”

În muzeul din Yokohama poate fi admirată 
una din genialele variante ale „Păsării în spațiu” de 
Brâncuși, într-o sală alăturată monumentalei lucrări 
a lui Isamu Noguchi, „Omagiu lui Brâncuși”.

„Părinte al sculpturii moderne”, Brâncuși se 
remarcă în Japonia, așa cum spuneam, prin cele 13 
lucrări originale expuse în diverse muzee din arhi-
pelag. Spre a stimula interesul celor din sală, le-am 
prezentat într-o imagine pe ecran adresele exacte:

Sărut – Bridgestone Museum of Art; Tokyo to, 
Chuo-ku, Kyobashi 1-10-1

Copil adormit – Toyota City Art Museum; 
Aichi ken, Toyota shi, Kazahonmachi 8-5-1

Primul strigăt – Nagoya City Art Museum; 
Aichi ken, Nagoya shi, Naka-ku, Sakae 2 chome, 17-25

Tors de bărbat tânăr II – Toyota City Art Mu-
seum; Aichi ken, Toyota shi, Kazahonmachi 8-5-1

Cocoș - Toyota City Art Museum; Aichi ken, 
Toyota shi, Kazahonmachi 8-5-1

Pasăre Măiastră – Yokohama Art Museum; 
Kanagawa ken, Yokohama shi, Nishi-ku, Minatomi-
rai, 3 chome, 4-1

Pasăre Măiastră – Shiga Prefectural Museum 
of Art; Shiga ken, Otsu shi, Seta Minamiogaya-cho, 
1740-1

Domnișoara Pogany II – Shizuoka Prefectural 
Museum of Art; Shizuoka ken, Shizuoka shi, Suruga-
ku, Yada, 53-2

Sărut – The Hakone Open-Air Museum; Kana-
gawa ken, Hakone shi, Ninotaira

 Muză adormită II – Kawamura Memorial 
DIC Museum of Art; Chiba ken, Sakura, Sakedo 631

 Cocoș – Fukuoka Art Museum; Fukuoka ken, 
Fukuoka shi, Chuo-ku, Ohorikoen 1-6

 Băiat stând (pictură tempera)– Menard Art 
Museum; Aichi ken, Komaki, 5 chome -250

 Nou-născut – Hyogo Prefectural Museum 
of Art; Hyogo ken; Kobe shi, Chuo-ku, Wakinoha-
makaigandori, 1-1-1

Poate, cine știe, unii români care vor citi acest 
interviu, vizitând Japonia, vor poposi la una din 
adresele de mai sus.

Propensiunea japonezilor pentru arta moder-
nă, amplificată de traseul artistic convergent al lui 
Brâncuși cu Noguchi, explică popularitatea sculpto-
rului român în această țară.

În anul 1926, când avea abia 22 de ani, Isamu 
Noguchi s-a lăsat fermecat de intriganta expoziție 
a lui Brâncuși la galeria de avangardă Brummer. 
Imediat, și-a înscris candidatura pentru o bursă Gu-
genheim, care i-a permis să lucreze ca asistent al 
lui Brâncuși la Paris. Noguchi însuși declarase: „o 
asemenea șansă imensă are în ea ceva divin și ine-
vitabil” (se referea, desigur, la șansa de a lucra cu 
Brâncuși).

Confluența destinelor ambilor artiști a izvo-
rât, în bună parte, din dragostea lor pentru natură. 
Au atins magica simplitate prin muncă asiduă, așa 
cum afirma Brâncuși: „Simplitatea nu este un scop 
în artă, însă ajungi la simplitate fără de voia ta, 
apropiindu-te de sensul cel real al lucrurilor”. 

Urmându-și maestrul, Noguchi, discipolul-
minune, a atins o faimă remarcabilă, devenind „el 
însuși”, dar recunoscând în același timp profunda 
influență a lui Brâncuși.

Ambii sculptori au fost nevoiți să poarte stig-
matul catalogării drept „intruși”, cauzat de originea 
lor din țări fără faimă în arta modernă. Dar amândoi 
și-au promovat opera prin forțe propii. 

La intersecția viziunii artistice a lui Brâncuși 
cu Noguchi, putem regăsi idealizarea copilăriei. 
„Cine nu mai este copil, nu mai este artist” – își 
amintea Noguchi din spusele maestrului său. Au 
partajat, în același timp, ostila versatilitate, condiția 
omului mutat din locurile natale. Vizitând Israelul, 
Noguchi a observat că evreii sunt ca artiștii, mereu 
expatriați, neaparținând unui loc anume. 

La început, dialogul între cei doi s-a purtat 
prin intermediul semnelor, gesturilor, privirilor, ma-
teriale și al sculelor. Mai târziu, Noguchi a învățat 
ceva franceză, după mai multe perioade petrecute în 
atelierul lui Brâncuși din Paris, reușind apoi să co-
munice și verbal.

O lecție însemnată pe care a învățat-o No-
guchi de la mai vârstnicul său mentor a fost aceea 
de a trata orice lucrare pe care o începe drept „cel 
mai bun lucru pe care îl vei face în viața ta”.

Sculpturile brâncușiene  îndelung lustruite, 
uneori ca oglinda, au influențat puternic arta mai tâ-
nărului confrate. La fel ca Brâncuși, Noguchi a mul-
tiplicat unele teme în felurite materiale (marmură, 
bronz, lemn), mai ales din seria „păsărilor”. 

Ajutându-l la început pe magnificul Brâncuși să dăl-
tuiască faimoasa „Pasăre în spațiu”, Noguchi a realizat mai 
târziu propria „Pasăre însărcinată”.

Un alt element brâncușian în opera lui No-
guchi, fără echivoc,  modulul romboidal al „Coloa-
nei infinitului”, se recunoaște imediat în lucrarea 
„Cântecul păsării”. De fapt, tema unui turn care se 
perpetuează de la sine l-a incitat pe Noguchi vreme 
de decenii. (A se vedea „Angrenajul infinit”).

Individualizându-se categoric în universul 

sculptural, Brâncuși rememora scurta sa prezență în 
atelierul lui Rodin: „Nimic nu crește la umbra mari-
lor copaci”. Tot la fel, mai târziu, Noguchi medita: 
„este foarte periculos să ai un maestru atât de puter-
nic precum... Brâncuși”. 

Marcat de personalitatea mentorului, Noguchi 
a vizitat România în anul 1981, să vadă și să atingă 
monumentalul complex de la Târgu Jiu: Coloana 
infinitului, Poarta sărutului, Aleea scaunelor, Masa 
tăcerii. Totuși, discipolul a reușit să se elibereze de 
mentor, participând împreună cu el, din perspecti-
vă istorică,  la fundamentala reorientare a sculptu-
rii spre o mai largă definiție, cum anticipase însuși 
Brâncuși.

Am încheiat prezentarea mea de la Yokohama 
povestind un fapt de viață. În 2012, la câteva luni după 
sosirea în Japonia, am mers cu soția la muzeul din 
Yokohama, să vedem capodopera brâncușiană „Pa-
săre în spațiu”. La ghișeu, am întrebat de Brâncuși, 
pronunțând în franceză „Brancusí”, cu accent pe ul-
tima silabă. Din păcate, nimeni nu a putut recunoaște 
numele, dar imediat ce am vorbit cu soția despre 
Brâncuși, pronunțat în românește, au avut o revelație: 
„aaa, Brâncuși”! Ne-am bucurat să constatăm că în 
japoneză numele său se pronunță ca și în română, 
prin aceasta recunoscându-i indirect originea.

 Se știe că lucrările lui Brâncuși cotează 
printre cele mai scumpe din lume. Vizitând Muzeul 
Bridgestone am aflat că „Sărutul” a fost cumpărat la 
o licitație în New York, în 1994, la un preț impresio-
nant . Am vizitat și Muzeul Kawamura în 2015, unde 
am aflat, de asemenea, că inconfundabila „Muză 
adormită” s-a achiziționat tot la o licitație de artă.

În altă ordine de idei, la intersecția străzilor  
Kaji Bashi cu Sotobori Dori, în centrul Tokyo-ului, 
am descoperit, întâmplător, în senina zi de 15 ianuarie 
2015, o coloană din inox denumită Helix – 8910 K, 
a sculptoruluii Aijiro Wakita (n. 1942), realizată în 
anul 1989. O replică în oțel, denumită simplu Helix, 
am descoperit-o apoi în cartierul Shibuya, în parcul 
Shoto. Cu sensul de „arc spiral”, sculptura trimite, 
măcar în subconștient, la Coloana Infinitului.

OMAGIU LUI BRÂNCUȘI LA TOKYO
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De aceea, încă de la început românii ar fi văzut 
în Eminescu o „culme a valorii”, depășind naționalul 
și capabilă de a-și ocupa un loc binemeritat în pan-
teonul universal de valori. Văzând, așadar, în Emi-
nescu pe „românul absolut” (cum i-a zis Petre Țuțea), 
românii au „jucat” pe această carte, transformându-l 
pe poet într-un mit chintesențial, eponim, exprimând 
„integrala” spiritualității românești.

Tocmai acest mecanism este avut în vedere de 
dl Lucian Boia, care vrea să ne arate cum s-a co-
agulat și cum funcționează acest mit, în reiterările 
lui pluriforme. Decisivă a fost în crearea acestuia, 
crede autorul, drama abătută asupra poetului, la 33 
de ani, „agonia morală”, cum i-a zis Călinescu, și 
moartea, ce-au sensibilizat conștiința națională. Mi-
tul s-a „forjat”, așadar, în jurul poetului, adunându-i 
deopotrivă pe socialiști, naționaliști și chiar liberali, 
în ciuda criticilor exprimate de gazetarul de la „Cu-
rierul de Iași” sau „Timpul”, apărător al „cauzei” 
românești în toate aspectele sale (istorice, culturale, 
social-economice, politice).

Prima etapă (1883-1889) ar fi aceea a con-
stituirii succesive a mitului prin efigia construită pe 
relația viață-operă de criticul Titu Maiorescu, în ju-
rul poeziei și a „dramei personale” (Direcția nouă..., 
1872; Eminescu și poeziile lui, 1889; dar și cele pa-
tru ediții de poezii antume...). N-au lipsit din acest 
peisaj vocile contestatare, de la canonicul blăjean 
Alexandru Grama la închipuitul «simbolist» Aron 
Densușianu, la care se adaugă nechibzuita epigramă 
macedonskiană, parțial poetul Anghel Demetrescu și 
alții de gusturi literare îndoielnice, ce ni-l amintesc 
pe Iacob Negruzzi! După moartea poetului, însă, 
asistăm la alte ipoteze și izomorfisme ale mitului. 
Bunăoară, în primul deceniu al secolului al XX-lea, 
Eminescu era „poetul român absolut”. „Un nou Emi-
nescu apăru”, scria în 1905 Nicolae Iorga, părintele 
sămănătorismului, dar această „revelație” – trebuie 
să precizăm neapărat – o lansează ideologul curen-
tului odată cu valorificarea „lăzii de manuscrise” pe 
care Titu Maiorescu o păstrase aproape două dece-
nii și o donase în 1902 Academiei Române. Nu era 
nevoie de manuscrise inedite ca sămănătorismul și 
poporanismul din epocă (direcții ideologico-literare 
naționale, de un autohtonism apăsat) să-și conture-
ze doctrina. Era vorba de o întreagă literatură despre 
viața satului și tradițiile românești, inclusiv evocările 
paseiste de pastă groasă, pentru ca aceste curente li-
terare de la începutul secolului să-și găsească repere 
fundamentale în Eminescu, interpretat într-un capitol 
aparte din „Istoria literaturii române contemporane”, 
de N. Iorga, drept „Expresia integrală a spiritului ro-
mânesc”. Alături de poet, a intrat în joc gazetarul de 
la „Curierul de Iași” și „Timpul”, ale cărui articole 
fuseseră editate de Ion Scurtu într-un volum consis-
tent.Noul „senariu mitologic” îl confiscă, așadar, pe 
Eminescu, în spiritul ideilor naționale românești, atât 
ca poet cât și ca gazetar de doctrină. 

O a treia ipostază a mitului (Cap. IV-VIII), 
după «perioada de acalmie pe frontul eminesci-
an, 1910-1930», ar cuprinde perioada interbelică, 
când, viața și opera în întregime sunt valorificate, 
întru constituirea unei noi efigii corespunzătoare 
modernității. În 1932 apare monografia lui G. Că-
linescu, Viața lui Mihai Eminescu (considerată „o 
fabuloasă contramitologie”!), apoi comentarea ope-
rei în cinci volume (1934-36), pentru ca în 1941 să 
vadă lumina tiparului „Istoria literaturii române de la 
origini până în prezent” („operă fetiș”!) cu capitolul 
„Poetul național”. În viziunea criticului, întâmpinat 
de E. Lovinescu cu rezerve (părerea mea este diame-
tral contrarie”), „Eminescu era un român verde de 
tip carpatin”, „puritate românească absolută”, natură 
primară, instinctivă, „un rostogolitor de femei”, „un 
tip sexual veneric”, lipsindu-i în acest sens „mistica 
transfiguratoare a marilor romantici, care-și creează 
o femeie fictivă, platonică...” De unde și latura „te-
restră” a lui Hyperion. O biografie – obsevă foarte 
critic autorul -  ce se încheie „pe o foarte înaltă notă 
mitologică” (pp. 112-113).. Este „deceniul Căli-
nescu” (V), pregătit – zice dl Boia - de falsurile lui 

O. Minar, dar și de lucrările mai modeste ale unor 
Nicolae Zaharia sau Gala Galaction: „Marele șantier 
Eminescu abia acum avea să se deschidă. Acum se 
conturează «eminescologia», ca un câmp de cer-
cetare specific, s-ar putea spune o «știință» de sine 
stătătoare. Nu a lipsit nici propunerea [lui Pompi-
liu Constantinescu, n.n.] înființării, la universitate, 
a unei «catedre Eminescu»” (VIII, p.104). De unde 
s-au putut găsi foarte ușor puncte de pornire „pentru 
diverse construcții mitologie”, prin teze „care se bat 
cap în cap”. Este vorba, așadar, de un proces firesc 
de „interpretare”, de noi „reașezări”, într-o direcție 
sau alta, aspect ce se întîmplă cu orice personalitate 
în posteritate. În cazul lui Eminescu, însă, lucrurile 

au „prosperat” atât de mult încât, nefiind  vorba de 
un autor oarecare,ci de „un mit fundamental al cul-
turii române”,  s-a ajuns ca poetul să fie văzut ca o 
„întrupare” chintesențială a românismului. Aici in-
tervine ideea de „manipulare” ideologică: „El este  
figura primă, tutelară a culturii noastre și, în aces-
te condiții, dacă reușești să te revendici de la Mihai 
Eminescu, înseamnă că ai câștigat puncte prețioase 
în modul cum te prezinți în fața oamenilor. Îl ai, în 
fond, ca protector pe Eminescu, nu pe altcineva...” 
(loc. cit., p. 5).

Astfel  a procedat, în cheia unui naționalism 
amestecat cu un misticism profetic ortodoxist și mi-
sionar, mișcarea legionară, o escrescență a „gândiris-
mului” eșuată în nazism (de aici și retragerea lui Lu-
cian Blaga de la „Gândirea” lui Nichifor Crainic). În 
concepția acestora, Eminescu, „poetul rasei române”, 
ar fi prefigurat statul național-legionar. Context în 
care intelectuali de tipul lui Mircea Eliade credeau în 
resurecționarea străvechiului fond dacic, a credinței 
în zalmoxianismul premergător creștinismului nos-
tru, ipoteză eșuată într-un fanatism mistic de extremă 
dreaptă. 

Dar cel mai „performant” izomorfism, cea 
mai mincinoasă interpretare se produce după al Doi-
lea Război Mondial, în România comunizată „după 
Scriptura sovietică”, prin anii 50, când Eminescu e 
văzut ca „un precursor al comunismului” (citându-se 
cu rol eponim discursul proletarului din poemul, de 
altfel, filosofic, Împărat și proletar sau din alte poezii 
de „critică socială” (IX .Comunismul antinațional). 
Denaturarea, truncherea, extragerea din context, , 
în general „asumarea” poetului „proletar”  din epo-
ca „obsedantului deceniu” au continuat sub regimul 
comunist, în epoca ceaușistă, după 1964 mai exact, 
după faimoasa „Declarație” de independență față de 
Moscova, sub forma național-comunismului, până 

„MIHAI EMINESCU, ROMÂNUL ABSOLUT...” la ideologia de gen „România Mare”, o ideologie 
manipulatoare, de un incriminant fariseism comu-
nistoid. „Doina” lui Eminescu, citită la un Congres 
al PCR de însuși șeful statului, a dat un impuls ofi-
cial acestei manipulări doctrinare la scară largă 
(X.Comunismul naționalist). Dar, scrie L. Boia, „una 
e să fii naționalist, chiar în versiunea destul de ra-
dicală eminesciană și alta este să fii așa în vremea 
Auschwitz-ului sau chiar în vremea noastră”...

Acest „amalgam nepermis” între epoci a dă-
unat imaginii poetului, servind ideologii utopice, fie 
ele de dreapta, fie de stânga. În ciuda tuturor acestor 
„deformări”, însă, Eminescu rămâne ceea ce este, 
mare poet de factură romantică în străluciri genia-
le (conform propriului crez) și un gânditor de mare 
clasă. Expunerea, însă, ca „român absolut” rămâne o 
„expresie goală”, abuzivă, care l-ar fi supărat, bănu-
im, pe poet însuși.

Deși vremurile pe care le trăim sunt mai în 
spiritul lui Caragiale (față de care „relativismul” 
lovinescian s-a dovedit inoperant, autorul Scrisorii 
pierdute cunoscând o spectaculoasă „mutație” a va-
lorilor!).

Prin Eminescu, însă, cultura română a încer-
cat să se legitimeze în contextul universal de va-
lori, trăind – în aest colț de Europă – „sentimentul 
persecuției”, al evoluției „întârziate”, al situării, ca 
o zonă a marilor ciocniri de interese geostrategice, 
între Orient și Occident.

Nu sunt scutiți de critici pentru încercări de mi-
tologizare critici și istorici literari mai cunoscuți, de la 
Edgar Papu la George Munteanu și Zoe Dumitrescu-
Bușulenga, acceptați fiind Ion Negoițescu (cu valo-
rificarea „postumelor”, care revelează un Eminescu 
„plutonic”, mult mai interesant decât cel „neptunic” 
din creațiile „finite”), contribuțiile „oneste și temei-
nice” ale unor Auustin Z.N. Pop, D. Vatamaniuc, 
Ioana Em. Petrescu, Petru Creția (editorul în 1989 
al Doinei în ediția anastatică din 1883), Petru Vin-
tilă (atât de lăudat de Cioran), menționată fiind și 
divergența dintre Eugen Simion și Nicolae Manoles-
cu care ilustrează „fractura intervenită în interpretă-
rile eminesciene”, ultimul foarte rezervat în Istoria 
sa.  E vorba de capitolul XI, După comunism: între 
apoteoză și respingere, în care sunt ironizate poziții 
de felul celor susținute de Mihai Cimpoi, Dan Alexe, 
Cezar Paul-Bădescu („Dosarul” Dilemei din 1998 
din inițiativa lui), până la „Comemorarea de la Aca-
demia Română” din 2014 (XII), unde discursurile 
unor Ionel-Valentin Vlad (președintele Academiei, 
„inginer electronist și fizician”), Mihai Cimpoi („du-
blul academician, principalul specialist în Eminescu 
de pe malul stâng al Prutului”), PF Daniel, Patriar-
hul Bisericii Ortodoxe Române (care a vorbit despre 
„Mihai Eminescu – patriot român și om universal”)
și Ion-Aurel Pop, rectorul Universității clujene (în-
cercând să-l „spele pe Eminescu de toate reproșurile 
aduse xenofobiei și antisemitismului”) s-au întrecut 
„în a spune banalități, fie vorbe mari fără acoperire”.

Azi, crede Lucian Boia, chiar dacă avem re-
cuperată corespondența intimă a poetului cu Veroni-
ca Micle ori, după baia „acidă” în care l-a cufundat 
„Dilema” din 27 februarie 1998, un alt mod de a-l 
privi pe Eminescu în postcomunism de generațiile 
tinere, „mitul Eminescu este oarecum plin și istovit”. 
Nu trebuie uitate nici încercările de manipulare bi-
ografistă ce au forțat să acrediteze, după Revoluția 
din Decembrie 1989, „teoria asasinatului”, a „com-
plotului iudeo-masonic”, ce ar fi avut drept scop 
scoaterea poetului și gazetarului incomod din viața 
publică. Complot instrumentat, țineți-vă bine!, de 
nimeni altul decât de Titu Maiorescu, binefăcătorul 
poetului, care l-a „păstorit” de pe la 20 de ani ca să-l 
interneze într-o casă de nebuni la 33 și să-l «croiască 
la cap» cu piatra fatală la 39 de ani și jumătate. Mai-
orescu asasinul! Sunt citați susținătorii acestor teorii 
conspiraționiste, susținute în lucrări de sine stătătoa-
re, din 1994 până azi, făcând din Eminescu „cel din-
tâi deținut politic” (N. Georgescu, Th. Codreanu, C. 
Barbu,Călin Cernăianu, Ion Filipciuc, Ion Spânu) – 
XIII.Complotul. La fel de păguboase sunt și anumite 
mărturii gen George Panu sau Vintilă Russu-Șirianu, 
mistificări ordinare demontate cu documente de ar-
hivă (XIV).
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Un ultim capitol, Cum nu e cunoscut Emi-
nescu în lume (XV), aduce imaginea eforturilor de 
ieri și de azi de impunere a poetului pe care unii 
din noi îl considerăm deopotrivă poet „național” și 
„universal”. Toate „strategiile de promovare”, crede 
Lucian Boia, au dat greș, poezia în genere fiind „in-
traductibilă”, așa că: „Să ne liniștim: nu e nimic de 
făcut.” Impactul scontat nu s-a produs, „Eminescu, 
în lume, rămâne un nume necunoscut (...) Cam de-
parte de «poetul universal»”. Și asta în vreme ce alți 
„poeți naționali” din zona central europeană sunt 
mai vizibili, în dicționare și enciclopedii, precum 
polonezul Mickievicz, slovenul Prešeren, maghiarul 
Petőfi. O viziune destul de defetistă, față de posteri-
tatea universală a celui mai de seamă poet român, al 
cărui mit e departe „de a se dizloca”, fiind vorba de 
un mit fundamental al culturii române, fecundant, 
structurant, catalizator. Înainte însă de a fi un mit, 
„Eminescu poetul e singurul nucleu cu adevărat au-
tentic, în jurul căruia s-a adunat treptat, justificat sau 
nu, întreaga mitologie”. El rămâne, în viziunea lui 
Lucian Boia, „un mare poet romantic, cu siguranță 
cel mai de seamă, și încă de departe, pe care l-a dat 
literatura română în epoca ei clasică”(Cuvânt de 
sfârșit, p.216). 

Iată cum mitul Eminescu”, tălmăcit strâmb și 
răstălmăcit fie din prostie, fie din pedanterii veleita-
re, evoluează de la epocă la epocă, căpătând specific 
„vectorial”. Dar, în același timp cu miturile (nece-
sare în orice cultură, indiferent dacă este vorba de o 
cultură „mare” sau de una „minoră”) se cuvine exer-
citarea cu autentice judecăți de valoare a „spiritului 
critic”, inevitabilă acțiune de salubrizare culturală 
căreia miturile organic-structurate pe temeiuri axi-
ologice îi rezistă. „Pe mine nu mă supără deloc că 
există o mitologie Eminescu”, afirmă Lucian Boia.

Mihai Eminescu, românul absolut . Facerea 
și desfacerea unui mit (2015) este a treizecea carte a 
istoricului Lucian Boia, care se înscrie într-un pro-
gram început cu ani în urmă, în linii mari rezistent 
la timp, cu Istorie și mit în conștiința românească 
(1997). Meritul autorului este acela de a radiografia 
realități cultural-istorice, încercând să pătrundă „spi-
ritul” după care acestea au funcționat și funcționează, 
ca, odată intuit „patentul”, „mașinăria”, să treacă la 
„decontrucția” acestora, vizând o mai profundă și 
nuanțată înțelegere.

În cazul de față, statuia poetului, aglutinată 
de atâta viitură și volbură parazitară, este eliberată 
de tot felul de sedimente și impurități, care au sufo-
ca-o în timp, dându-ne un Eminescu cât mai curat/
restaurat, cât mai eliberat de laborioasa „industrie” 
a ideologizărilor și eronatelor viziuni, un Eminescu 
restituit vremii sale (și nouă totodată într-o accepție 
autentică), în ideea că numai așa putem să-l ve-
dem „curat, luminat, ca argintul strecurat”, precum 
grăiește descântecul de leac. În acest sens trebuie 
înțeleasă actualitatea și autenticitatea lui Eminescu, 
poet de geniu și gânditor de excepție, desigur, fără 
nicio putință de tăgadă, unul din cei mai de seamă 
români. n

Altă dată, căutând opere monumentale ale lui 
Isamu Noguchi în Tokyo, am descoperit cu ușurință 
clădirea Sogetsu, de pe bulevardul Aoyama (Munte-
le Verde), în fața căreia se înalță cu semeție o imen-
să coloană de granit negru (din 1977), ușor răsuci-
tă, fără a susține ceva în partea sa de sus, în semn de 
nesfârșire. O consider și pe aceasta o involuntară, 
sau poate chiar voluntară, trimitere la Coloana din 
Târgu Jiu.

În 1984, Isamu Noguchi a creat lucrarea „Jack 
in a box”, din oțel galvanizat, a cărui inspirație 
evident brâncușiană este confirmată și de autor1. 

Așadar, pe lângă cele 13 opere originale ex-
puse în muzee, Brâncuși trăiește în Japonia și prin 
influența sa asupra unor sculptori locali, ușor de 
recunoscut.

N. M. - La reuniune ați prezentat  cu mult 
aplomb câteva paralele între creația brâncușiană și 
exprimarea japonezilor prin haiku. Cu riscul că veti 
repeta unele lucruri, pentru cititorii publicației Por-
tal Maiastra, interesați să cunoască  aceste lucruri, 
bucurați-i prezentandu-le chiar cu lux de amanunte.

R.Ș.  - În arealul sinesteziei, era firesc să 
vorbesc despre magia simplității, ca numitor comun 
al sculpturii lui Brâncuși și poemului japonez haiku. 
Am citat din diverși autori de poeme, haiku-uri, legate 
de operele inegalabilului Brâncuși. Am amintit că, 
transcenzând timpul și spațiul, haiku-ul „cosmic” 
japonez se armonizează cu „formele simple” ale 
lui Brâncuși, plutind împreună pe suprafața lină 
a materiei. Alegerea atentă și subtilă a cuvintelor, 
pentru a se mula pe formele simple, când vorbim 
despre haiku-ul referitor la Brâncuși, laconic și 
neted, este completată uneori de conținutul oarecum 
neterminat al poemului, care lasă loc interpretării, 
precum Coloana Infinitului. 

Avem de a face cu o transcriere, o punere în 
cuvinte a imaginilor sculptate, așa cum invers, prin 
haiga, se reprezintă grafic sensurile unui haiku.

Ca să eludez emfaza, la prelegerea mea des-
pre haiku în România, pe 5 decembrie 2015, am citat 
un singur haiku de-al meu, fără a preciza autorul, cu 
aluzie tocmai la opera din Yokohama:

Șiroaie în zbor 
Forma păsării curgând – 
Gând înaripat.

La versuri, am adăugat un sumar comentariu: 
sculptura brâncușiană poate avea variate intrer-
pretări, după imaginația persoanei care o privește, 
același lucru reflectându-se în haiku-ul inspirat de ea.

Am vorbit despre expoziția „Forme simple” 
de la Muzeul Mori din capitala Japoniei, din primă-

1 http://www.noguchi.org/paris_and_brancusi.html  

vara anului 2015, unde „Pasărea” din Yokohama 
a constituit logo-ul întregii manifestări (anexez o 
fotografie). Abil mânuitor al artei, fie ea modernă 
sau populară, Brâncuși a simplificat pasărea până 
la esențele sale, mai exact până la esențele zboru-
lui în sine (ceva imaterial). Una din capodoperele 
sale în mai multe variante denumită „Măiastra”, 
reprezintă în folclorul românesc o pasăre fermeca-
tă care îl conduce pe Făt-Frumos la aleasa inimii. 
Zburând ca o pasăre, gândul ne poate conduce spre 
esențele ființei umane. O pasăre stilizată, simbolică, 
ne amintește proverbul englezesc „Birds of a feather 
flock together” (păsările cu același penaj zboară în 
stol), ceea ce în română ar fi „cei ce se-aseamănă 
se-adună”. Exprimând frumusețea în simplitate și 
brevitate, haiku și sculptura modernă a lui Brâncuși, 
par, cu adevărat, două păsări măiestre cu penaj si-
milar.

Într-adevăr, arta lui Brâncuși tinde spre sim-
plificare, prin aceasta urmând aceeași cale ca și po-
emul scurt japonez, haiku. 

N.M.- Sincere mulțumiri, Excelență. Toate 
aceste gânduri și idei vor intra in patrimoniul cultu-
ral din orasul Coloanei Infinitului și în patrimoniul 
cultural românesc. Prezentați-ne și câteva haiku-uri 
din creația Dv. cu referiri la cultura românească, obi-
ceiurile românești și japoneze, haiku-ul ca stare de 
spirit, și de ce nu despre Brâncuși. 

R. Ș. -Îmi permit să mă rezum la câteva din 
poemele pe tema Brâncuși, cu traducere în engleză, 
însoțite de fotografii, lăsând alte teme, poate, pentru 
un prilej mai potrivit. n

OMAGIU LUI BRÂNCUȘI LA TOKYO
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În exclusivitate

aceste versete - să nu te miri -
nu au pretenţia să fie durabile
am cunoscut doar nişte trăiri
imemorabile ci memorabile

mintea-mi tot timpul constată
că-n lumea aceasta şi-n fiecare
există o lume degenerată
iar altă în plină degenerare

nişte senzori abstracţi mă pun în alertă
trăiesc ce visez, visez ce trăiesc -
trăirea mea e sigură, certă:
dintotdeauna români vă iubesc

dar dragostea mea nu vă este de-ajuns
de-aceea eu sufăr şi nu mă ogoi
pentru-ntrebările voastre am un singur 
răspuns:
iubiţi-vă, bă, şi voi între voi !

iubiţi-vă cu dor cu ardoare
că numai iubirea nu moare
iar fără iubire nu vom învinge
se stinge şi neamul şi ţara se stinge

*
eu sunt mereu risipire
printre cuvinte şi prin cuvânt
co voi rămâne o arzătoare iubire
un duh românesc
şi-un ciurel de pământ
românii mei vă iubesc vă iubesc vă  iubesc
ce neţărmuire

mâhniri, revolte şi tristeţi

e-n lume-atâta frumuseţe vie
încât nu suntem noi în stare  s-o iubim
şi-atunci cu-o îndrăgită nerozie
o terfelim, o terfelim, o terfelim

II
adunătură, chicot, gălăgie -
privesc atent nu este nicio sfadă -
prostia adunată în grămadă
râdea aşa de propria-i prostie

III
daca-aţi afla câtă tristeţe  este-n mine -
că rele am făcut destule-n viaţă -
de oameni mi-este mai întâi ruşine
apoi de mine-mi este-o mare greaţă -
te rog sa pleci din sufletu-mi străine

IV
pe ce lume-s când mă treyesc nu ştiu
dar aflu cu o clipă mai târziu
spre Tine Doamne  ochii mi-i ridic

Te rog dă-mi voie să Te modific

V
pe viteaz,pe omul brav
n-o să-l facă teama sclav

VI
când de frică nu mai ştie
omul scapă de sclavie

VII
că sunt în nădragi sau blugi
proştii, laşii-ajung tot slugi

VIII
pomana este creştinească
dar unii mai gândesc şi-altfel:
bă,Dumnezeu să-l odihnească
mai bine c-am scăpat de el
eu mie mi-am şoptit apoi:
ba bine c-a scăpat de voi

IX
să scapi de foc n-ai alt mijloc
ori focu-l stingi ori treci prin foc

X
de călăreţ ai teamă mare
să scapi aruncă-l din spinare

XI
ca frunzele, mor flori şi fluturi
iar tu de viaţa ta te scuturi

XII
credeam că sunt în libertate
dar eu depind de totul şi de toate

XIII
nu ştiu când plec, voi mai vedea -
nu ştiu să fie-o zi anume -
dar ştiu că prin plecarea mea
nimic n-o să se schimbe-n lume
şi-atunci mă-ntreb (ca un zevzec? )
de, bă , trebuie să plec?

XIV
ei, bine, ora nu-i târzie

eu am să vin după apus
în casă însă n-o să fie
decât un individ în plus

XV
mă duc - copiii şi nevasta
vreau să rămână printre vii
dar când mă-ntorc în lumea asta
vreau să o schimb din temelii
că nici în cerul sfânt si mare
o clipă pace n-oi avea
bag toată lumea-n reciclare
pe urmă văd ce fac cu ea

XVI
vreau să mă mut cu totu-n cer
Părintelui prea bun să-i cer -
ca de la Duh la Duh să-i spui -
să ia pământu-n cerul lui
dar El c-un singur gest mi-a spus:
nu urc Eu iadu-atât de sus
eu păcătoşi cu Iaca - cine
îmi e de-ajuns un drac ca tine.

XVII
eu mă amuz că timpul şui
al meu, al tau, al nimănui
ne duce şi pe ţoti ne ţâpă
ce-i duh în cer, ce-i lut în râpă
eu meditez privind în jos:
păi râpa-mi pare-un cer pe dos

XVIII
mai toate drumurile-au dus
întotdeauna şi-azi şi ieri
nici lateral, nici jos, nici sus
ci nicăieri, doar nicăieri
iar cei cu mai puţină minte
se bucură că-i duc-nainte
tu, dragule, tu ştii nu speri
că şi-nainte-i nicăieri
şi-ai bea de-o mie de arginţi
să ai curaj să nu te minţi
ai bea balerci după balerci
te-ai face criţă, praf sau terci
şi ai mai cere una rasă
s-o bea cel ce te-o duce-acasă
dar lui nimic nu poţi să-i ceri
că el te duce nicăieri
că nicăieri e mai tentant
iubita-ţi este la amant
tu n-ai speranţe ai dureri
nici glorii n-ai si nici averi
dar fără ele tot nu pieri
mai toţi sosesc de nicăieri
şi pam dispar în nicăieri

XIX
coborîi din deal în vale
nicăieri îmi sare-n cale
unde-alergi voinic matale
dar ce, bă, mă vezi c-alerg
iaca nicăieri nu merg
am prieteni cinci oieri
cum deştele la mână
sunt pe-aici pe nicăieri
fac cu rându-o săptămână

FLORIAN SAIOC - 85
Rapsodia în dor major de România
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C
ând, înainte de 1989, publicasem în 
”Luceafărul” o recenzie la plache-
ta de poezii ”Cartea cu ferestrele 

deschise”, nu știam cine este autorul. Descopeream, 
doar, un poet înzestrat, venind din tradiția Teleorma-
nului în cetatea literelor, unde nu se simțea întru to-
tul în elementul său. O anume nostalgie a meleaguri-
lor natale în muzicalizări acute, ca și imagismul unei 
percepții multiple a cotidianului făceau deliciul ace-
lei apariții de maturitate. Nu știam, așadar, că poetul 
venea dintr-o generație mai veche, că trecuse prin 
vestita și controversata Școală de literatură din obse-
dantul deceniu, fiind coleg cu Nicolae Labiș și îi au-
zise vorbind pe Mihail Sadoveanu și Tudor Arghezi. 
Că lucrase în redacții cunoscute, fiind apoi din ce în 
ce mai marginalizat pentru unele acorduri mai cura-
joase ale lirei sale, debutul fiindu-i cenzurat și întâr-
ziat, iar colaborările la presa literară împuținate…

În fața acestei evidențe, Florian Saioc nu a 
disperat. S-a repliat într-o strategie inexpugnabilă a 
propriei individualități, iar după 1989 și-a pus încre-
derea într-o libertate deplină a expresiei lirice. Poezia 
sa s-a dezvoltat, apoi, pe trei paliere tematice, lim-
pezindu-se în clasicități formale și de gând înnoitor. 
În paralel cu lirica unanimistă, a marilor respirații 
civice și a unui militantism de bun naționalism 
(vezi poemele despre Basarabia și Transilvania) s-a 
dezvoltat o poezie mai intimistă, a reflexivității și 
interogațiilor existențiale, ”nocturniene”, în vecină-
tatea căreia a înflorit marea sa poezie de dragoste. 
Muzical-anecdotică și jubilant-senzorială, poezia 
erotică a lui Florian Saioc are limpezimea clasică a 
cantilenei tradiționale, dar și tandrețea voluptăților, 
magia neliniștilor moderniste și aerul de romanță al 
poetului ”mereu râvnitoriu”…

Florian Saioc este un poet de largă respirație 
deopotrivă civică și intimistă, ba chiar un poet-
cetățean, de atitudine, militant. Versurile sale se lasă 
când îngânate în acorduri de cameră, când rostite de 
la tribună, în fața vicisitudinilor istorice, în registru 

patetic și vizionar, vizând la un moment dat ipostaza 
oraculară și un anume profetism planetar…

Antenele poetului, vreau să zic, sunt multi-
ple și orientate în toate direcțiile… Și ele percep nu 
numai fireștile neliniști existențiale ale ființei, dar și 
pericolele ce amenință umanitatea azi, în condițiile 
globalizării, zonelor de influență, tehnicilor experi-
mentale.

S
piritul poetului este mereu activ, 
tumultuos și vulcanic. Lui Florian 
Saioc i-a lipsit, mai ales în ultime-

le decenii de libertate, o viață culturală pe măsura 
vocației sale civice. N-aș putea spune că Târgu-Ji-
ul l-a echilibrat pe toate planurile. Devenind gor-
jean, a renunțat la viața culturală a Capitalei, tocmai 
pentru a se regăsi pe sine într-un moment de mari 
neașezări și vânzoleli socio-politice. Și cum tranziția 
se prelungește la nesfârșit, nici Florian Saioc nu poa-
te fi împăcat cu sine și cu soarta operei sale. Încă 
neadunată într-o ediție definitivă…

Și, cu toate astea, acum, când rotunjește 85 de 
ierni și primăveri pe răbojul vieții, Florian Saioc are 
o operă care s-a închegat de la sine. O operă ce va ră-
mâne atâta cât îi va fi sortit. O operă care exprimă un 
suflet de autentic și mare pot, noblețea unui caracter, 
viața unui scriitor român de la răscrucea a două mi-
lenii. Să fim mândri că i-am fost contemporani: noi 
– lui, și el – nouă!

Un reper inamovibil pe harta generaționistă 
a liricii românești (cu toate că autorul refuză ideea 
de „generație” literară, atât de operabilă în domeniul 
istoriei literare)...

Îi dorim sănătatea cea mai de preț, bucuri-
ile cele mai dorite, satisfacțiile cele mai așteptate, 
liniștea sufletească binemeritată, prețuirea tuturor și  
împlinirile a tot ceea ce și-a dorit!

La mulți și buni ani, Florian Saioc! n

Portal Măiastra

că vin lupii pe la stână
şi le iau câte-o bârsană
că e proastă, mocofană
şi-o mănâncă de pomană
d-aia.mi bâzâie prin ţeastă:
să fii lup nu oaie proastă
să fii lup nu oaie proastă
că altfel ca oaia prieri
pe aici, pe nicăieri

XX
Motto:
vătut că şi-n armindeni
nicăieri e pretutineni

sus pe dealul nicăieri
mă-ntâlnii cu mine ieri
şi mi-am zis: vezi să nu cazi
de din ieri pe dos în azi
iar din azi în mâine că
mâine e duminică
nicăieri la judecată
are plata şi răsplată
ţi se-ntoarce aşadar
fără lipsă la cântar
asta se întâmplă-n cer
nicăieri o fi mister
dar nu are minister

XXI
sare gândul din alt gând
sare gându-ntr-un picior
prea mirat că chioru-i surd
şi-tristat că surdu-i chior
râde-aşa de dă-n uncrop
lacrimi pe obraz i-ajung:
de ce, bă, e ciungul şchiop?
de ce, bă, e şchiopul ciung?
el nu ştie să răspundă
dar se-ntreabă şi se miră
că prostia stă la pândă
că şi proştii îl prostiră
ce te miri, bă, ce te miri
păi eşti surd, eşti chior, eşti ciung?
nu auzi ce triste ştiri
la urechea ta ajung?
Doamne sparge-mi cârdăşia
nu cu chiorii, cu prostia

XXII
bravo mie, bravo ţie
bravo nouă celor mari
hai să-i tragem o beţie
cu vin vechi de la Cotnari
bă dar spune-mi vinul vechi
vinul sacru de Cotnari
ne trage de urechi
până ţi le face mari?!

ha-ha-ha e cam târziu
nu mai râdeţi ca inepţii
mai avem ceva rachiu
vinul l-au băut deştepţii

ha-ha-ha - râs enorm -
toate vin când nu te-aştepţi
totdeauna proştii dorm
iar deştepţii sunt deştepţi
n-auziţi şi nu vedeţi?

XXIII
fermecătoare-i viaţa noastră încă
ea-i unicul, Dumnezeiescul dar
ieri după prânz am adormit în luncă
pe-un braţ de fân umbrit de un stejar
când mă trezeam tot toropit de lene
un cer de stele-mi licărea în gene
şi mă-ntrebam în sine-mi cu uimire
cum este bă să mori de fericire?
depinde unde-ţi aflii adăpostul
îţi cade ceva-n cap şi mori ca prostul

FLORIAN SAIOC –
un reper sigur pe harta

generaţionistă a liricii româneşti
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Grație poetului Vladimir Udrescu, am intrat în 
legătură cu vrednicul de laudă scriitor secui Istvan 
Ferenczes din Miercurea Ciuc despre care auzisem 
– din presa literară maghiară – că s-ar interesa înde-
aproape de linia maternă a lui Tudor Arghezi, unul 
din scriitorii mei preferați. Rezultatul acestor cerce-
tări mai de amploare (pe o arie nu numai românească 
de investigație și adunare de informații de la varii 
surse) a fost, iată, editat de dl Istvan Ferenczes într-
un admirabil documentar, Arghezi←Ergézi, ediție 
bilingvă maghiară-română (Harghita Kiadóhivatal/ 
Editura Harghita, Csikszereda/ Miercurea Ciuc, 
2015, 126 p., carte apărută cu sprijinul revistei  de 
cultură «Székelyfőld». 

Avem de a face nu numai cu o cercetare de amă-
nunt în arhivele de stat din secuime și din alte localități 
(de la Brașov, Iacobeni, Alba Iulia și Tg.-Mureș, la 
București, Budapesta, Germania până în îndepărtata 
Sardinie) pentru stabilirea originii etnice a Rozaliei, 
mama poetului Tudor Arghezi, despre care investigațiile 
de până acum au mers doar până la un punct. 

Cel ce a deschis acest drum  către ascendența 
maternă a poetului a fost istoricul literar Constantin 
Popescu-Cadem, care în 1970 publicase primele re-
zultate. O dezbatere care s-a prelungit până în 1980 
și care a angajat personalități de seamă ale literaturii 
române (precum gorjeanul nostru Vasile Șega, dar și 
nume mai de rezonanță ca Mircea Zaciu ori Șerban 
Cioculescu ș.a.). Dar cel mai «tenace» dintre toți ră-
mâne profesorul cercetător C. Popescu-Cadem, inte-
resat de «legendele de baștină» ale poetului (printre 
«outsideri» numărându-ne și noi cu lucrările „Tudor 
Arghezi și spiritul Olteniei” – 2008, și „Tudor Ar-

ghezi – un elogiu al Gorjului” -2009.
Cel mai recent cercetător al biografiei arghe-

ziene, universitarul bucureștean Mirel Anghel, a 
publicat cea dintâi monografie dedicată autorului 
„Cuvintelor potrivite”, Viața lui Tudor Arghezi (Ed. 
Pro Universitaria, București, 2012), ediție „socotită 
rarisimă”, care face o recapitulare în chestiune, „elu-
cidând – scrie Istvan Ferenczes – toate problemele 
biografice, exceptând, poate, una singură, cea legată 
de originea și identitatea mamei poetului”...

Problematică elucidată, iată, de dl Istvan Fe-
renczes, care investighează minuțios, cu un atù in-
conturnabil, linia maternă a poetului și mai puțin 
„problematica paternității” (chestiune rezolvantă 
de C.Popescu-Cadem și, mai recent, de criticul și 
istoricul literar craiovean Florea Firan). Neputând 
împărtăși «datele» furnizate de poet însuși în diferite 

împrejurări (referitoare fie la originea tatălui, fie la 
numele de «Arghezi» pe care și-l dorea provenit din 
vechiul nume geto-dac al «Argeșului»/ Argesis!), dl 
I. Ferenczes întreprinde o metodică demontare a tu-
turor «legendelor» în cauză, stabilind, pe argumente 
inebranlabile, că „numele de familie Arghezi, purtat 

de poet, nu este un nume de artist, ci e, de fapt, nu-
mele real al mamei lor [al fraților uterini Ion Theo-
dorescu și Alexandru Pârvulescu, n. 1891], scriitorul 
preschimbându-și numele de familie al tatălui (The-
odorescu) în numele de familie al mamei (Arghezi), 
iar prenumele Ion cu prenumele bunicului, din partea 
tatălui, Tudor.” (p.73).

Se știa până acum că Rozalia Arghezi, mama 
celor doi «frați uterini» (adică având tați diferiți), s-a 
născut la în 1861 într-un sat pe nume Sechelisbán 
de lângă Brașov din părinții Ion Arghezi și Sofia. La 
17 ani ia calea Bucureștiului, unde devine slujnică 
(precum majoritatea fetelor venite din Transilva-
nia), la negustorul de coloniale  Manole Pârvulescu 
(renumita prăvălie „Steaua României”, de pe Calea 
Victoriei), în vecinătatea căreia lucra, la altă unita-
te comercială, cofetarul Nae Theodorescu (viito-

rul tată al poetului).  Dar cum localitatea săsească 
brașoveană «Sechelisban» nu a putut fi identificată 
cartografic, dl Istvan Ferenczes face o cercetare de 
amănunt în localitățile de pe Valea Homorodului, în 
secuime, stabilind că toponimul, transcris greșit de 
medicul de la Filantropia cu prilejul unei nașteri, are 
de fapt inclus radicalul Sechelis (Szekely) și un sufix 
circumstanțial maghiar –ban din «banya»/ , «baie», 
«mină». Este, prin urmare, un toponim compus se-
cuiesc.

Având în vedere religia romano-catolică a 
Rozaliei, cercetătorii care au susținut originea să-
sească a acesteia nu au observat că «sașii din zona 
Brașovului (inclusiv ceangăii maghiari din Săcele) 
nu sunt de religie lutherană și – respectiv – evanghe-
lică». Pe o asemenea pistă greșită, „cum să se ajungă 
cu cercetarea la Vlăhiță/ Szentkeresztbánia?”, se în-
treabă dl I. Ferenczes. 

Preocupat de diaspora maghiară din București 
care număra sute de mii de suflete în secolul trecut 
(y compri și problematica «slujnicelor secuiești» cu 
soarta lor destul de «tristă»), dl Ferenczes afirmă 
că „această cercetare m-a călăuzit și spre urmărirea 
sorții mamei lui Arghezi”.

 Mai ales că autorul știa  că printre scriitorii 
maghiari din București (Majtényi Erik, Szász János 
ș.a.) „era răspândit zvonul  și îl susțineau în public, 
cum că mama lui Arghezi era de origine maghia-
ră:” Poetul Kányadi Sándor, care în 1962 fusese la 
Mărțișor pentru un interviu, a fost întâmpinat de 
Arghezi cu propoziții în maghiară, de aici „s-a răs-
pândit bănuiala că poetul român, în copilărie, a fost 
dus pe timpul vacanțelor de vară pe aceste meleaguri 
secuiești nu de către vreo slujnică ocazională a fami-
liei, ci de însăși mama sa cea dulce” (p.75).

Într-o manieră de „detectiv”, dl Ferenczes a 
investigat Arhivele de Stat din Miercurea Ciuc, în 
special, „registrele matricole bisericești ale satelor 
din Valea Homorodului”. Dar nu numai atât: „Am 
căutat în toate arhivele posibile de la Budapesta la 
București, prin Miercurea Ciuc, Târgu-Mureș, Alba 
Iulia, București”, scrie perseverentul documentarist, 
ajungând pe urmele unor mărturii până Germania, 
Sicilia etc.

Tocmai când era pe punctual de a se da bă-
tut, a descoperit în registrul matricol bisericesc din 
Vlăhița (Szentkereszbánya) numele Rozaliei Ar-
ghezi, obținând de la parohul locului și certificatul 
de botez al acesteia, din care aflăm că Rozalia (tran-
scrisă latinește Rosalia), fiica lui Ergézi János (mi-
ner secui, romano-catolic) și a Zsuzsánnei Ágoston, 
născută în Vlăhița, nr. 17. Mama acesteia era fiica 
nelegitimă cu numele de Császar Térezia din Ra-
cu-Ciuc, născută la 24 decembrie 1830 cu tată ne-
cunoscut (pater ignotus). Străbunicul dinspre mamă 
al poetului figurează în matricolele bisericești tot cu 
numele de Ergézi János, locuind la Vlăhița împreună 
cu tinerii căsătoriți („aici vede Rozalia pentru prima 
data lumina zilei”).

Mama era muncitoare la fabrica metalurgică 
din localitatea Szentkeresztbánya. János Ergézi figu-
rează născut în Bucovina. El venise de prin părțile 
Iacobenilor ca muncitor la mina sau fabrica metalur-
gică de aici, locuind într-una din zecile de căsuțe ale 
coloniei: „Cu timpul noii veniți s-au dizolvat, fiind 
asimilați de muncitorimea Vlăhiței, pătura lor fiind 
integrată ca parte componentă a acesteia.”

Familia Ergési János – Ballaschin Mária „era 
deci una dintre familiile bucovinene colonizate aici”, 
de naționalitate germană (peste 20% din locuitorii de 
origine germană erau pe vremea aceea bucovineni), 
a treia etnie după români și ruteni.

Așadar, tatăl János Ergési și bunicii dinspre 
tată ai Rozaliei erau germani (de aici faptul că aceas-

Din nou despre secuianca Ergézy Rozalia – mama lui Tudor Arghezi

„ARGHEZI – ERGÉZI”
documentar de Istvan Ferenczes

(Harghita Kiadóhivatal/ Editura Harghita, Csikszereda/ Miercurea Ciuc, 2015)

pag.8
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ta își declarase naționalitatea germană la internarea 
în spitalul  Filantropia), limba maternă a ei fiind cea 
a mamei sale originară din satul secuiesc Racu-Ciuc 
(maghiara). Maghiara era și limba marii majorități a 
locuitorilor din colonia Vlăhița.

Viața grea din colonie (a muncitorilor de la 
fabrica metalurtgică, dar și a minerilor, între care 
se număra și tatăl Rozaliei) a marcat-o pe aceasta. 
Urmează primele patru clase la Vlăhița. La 13 ani 
rămâne orfană de tată, împreună cu ceilalți doi băieți 
și două fete. Bunicii dinspre tată s-ar fi retras în Bu-
covina, iar ajutorul orfanilor a venit din partea bu-
nicii materne Császa Térez „singura sprijinitoare a 
familiei Ergézi bătută de soartă, ajunsă într-o situație 
disperată” (p.80).

În aceste împrejurări, viitorul Rozaliei se con-
turează într-o aspirație spre alte zări, căci nu avea 
altă șansă decât fie să se angajeze în fabrică sau la 
vreo cărbunărie (bocșă), fie să plece ca „slujnică”, 
ceea ce îi oferea un alt statut social. Așa ajunge la la 
București, luând trenul de la Rupea la Brașov (încă 
din 1873, Brașovul era legat feroviar de București). 
Avea 18-20 de ani, fiind de o vârstă cu cofetarul de 
la patiseria vecină cu prăvălia în care ea se angajase.

De aici înainte ce s-a întâmplat cu Rozalia se 
cunoaște (nu va deveni soție legitimă nici a lui Nae 
Theodorescu, nici a lui Manole Pârvulescu, tatăl vi-
itorului avocat Alexandru, fratele „uterin” al poetu-
lui, rămânând cu statutul de femeie-slujnică). Rămâ-
ne însă pilduitor devotamentul cu care a crescut pe 
cei doi copii, dar și pe nepotul Eliazar, fiul poetului, 
pe care împreună îl aduc de la Paris (acolo născuse 
Constanța Zissu, lăsându-l în grija unor cunoscuți – 
revenită în țară ea va deveni soția legitimă a poetu-
lui, de care însă după un an și jumătate se desparte).

O idee interesantă este cea privitoare la imi-
nenta legătură a copilului Arghezi cu lumea satului 
Vlăhița, în care și-ar fi petrecut vreo doi ani, căci era 
în „procedura tipică a slujnicelor secuience” de a-și 
duce copiii acasă la părinți. Aici, la Vlăhița, crede 
foarte convins Istvan Ferenczes, micuțul Arghezi ar 
fi urmat primele două clase, în continuare urmând 
școala primară „Petrache Poenaru” (se știe că la ape-
lul învățătorului, elevul răspunde cu „Itt vagyok” 
(Sunt aici), în loc de „Prezent”, de unde și apostrofa-
rea colegilor numindu-l „boanghen”!

Poetul și-a adus mai târziu mama să locuias-
că la Mărțișor (resedință ridicată prin 1928-40, în 
etape succesive), acolo unde doar prietenii intimi 
(N.D.Cocea, Gala Galaction, V. Demetrius  ș.a.) 
știau că bătrâna nu este alta decât mama scriitorului, 
și nu „doică nemțoaică” la copii… Relațiile dintre 
bucovineanca Paraschiva Burdea (devenită soția po-

etului în 1916) și mama-soacră, la Mărțișor, nu erau 
dintre cele mai fericite, de aceea prin 1943, când Ro-
zalia în vârstă de 84 de ani va fi doborâtă de boli 
(scleroză, senilitate), va fi dusă de copiii-frați, Tudor 
și Alexandru, la spitalul psihiatric de la Bălăceanca, 
lângă București, unde se stinge cu mintea rătăcită la 
3 iunie 1944, neavând pe nimeni la căpătâi. Avoca-
tul Alexandru Pârvulescu va achita costul îngrijirii 
și înmormântării. În 1965, revenit în țară pentru a-și 
revedea familia, Eli Lotar (n.1905), fiul lui Arghezi 
din prima căsătorie cu Constanța Zissu, devenit re-
gizor de succes la Paris, merge la Bălăceanca s-o 
omagieze pe cea care l-a crescut de mic până la ado-
lescentă. Nu mai găsește mormântul bunicii în curtea 
spitalului, cimitirul fiind desființat, iar osemintele fi-
ind depuse, după 21 de ani de odihnă în loc de veci 
propriu (știut desigur de poet), într-o groapă comună 
din cimitirul bisericii de alături.

Foarte interesantă este Adenda cu poezii, căci 
autorul încearcă să identifice în opera argheziană, 

atât în poezii, dar și în proză (Icoane de lemn - 1929, 
Cimitirul Buna Vestire – 1934, Lina -1942), imagini, 
sentimente, obsesii în care se regăsește chipul „iu-
bitei mame”, față de care scriitorul a păstrat o con-
stantă discreție toată viața. Este acel „adevăr al eului 
poetic” engramat în unele texte, privind fie soarta 
grea a neamului său matern ieșit „la lumină” din ne-
gura existenței „pe brânci” (Testament), fie imaginea 
sărmanei mame, care-i va bântui la bătrânețe sufletul 
încărcat de amarul unei eredități încărcate (ceea ce 
l-ar fi determinat, susține dl I.Fferenczes, să se călu-
gărească, lepădându-se astfel de toate cele lumești, 

ceea ce știm că, după 
vreo cinci ani, nu i-a 
reușit!). Astfel sunt co-
mentate poeme ca Buna 
Vestire, Nu știu, Mă uit, 
Cătunul (cu imaginea 
„crucilor viori” din ci-
mitirul satului Vlăhița), 
Abece, Testament, dar 
și poezii ca Mângâieri 
și Cinci cârlige (în care 
se regăsește imaginea 
bunicii dinspre mama, 
buna Császa Térez 
din Racu-Ciuc). Toate 
aceste lecturi vin să de-
voaleze o realitate des-
tul de dureroasă pe care 
Arghezi a încifrat-o în 
opera sa:

„Slova de foc și 
slova făurită

Împărecheate-n carte se mărită
Ca fierul cald îmbrățișat în clește,
Robul a scris-o, domnul o citește,
Fără-a cunoaște că-n adâncul ei
Zace mânia bunilor mei.”
O mențiune merită poemele postume (aflate 

în fondul arhivistic de la Arad, donate Universității 
„Vasile Goldiș”, înainte de moarte, de Barutzu Ar-
ghezi, revenit de la Lausanne în țară) Tot te visez să-
racă și flămândă și Vrăbiile mamei, în care amintirea 
mamei este copleșitoare (în numărul viitor vom pu-
blica considerațiile d-lui Istvan Ferenczes).

Documentarul dlui Istvan Ferenczes benefi-
ciază și de o secțiune Anexe, unde sunt reproduce 
documente din arhivele secuiești (registrul de nou 
născuți din anul 1859 al parohiei romano-catolice din 
Vlăhița, pagina cu „căsătoria părinților Rosaliei Ar-
gezi”, cea cu cei cinci copii ai acestora, cea cu „dece-
sul lui Ergézi János” și cea cu „nașterea Zsuzsánnei 
Ágoston”, bunica dinspre „dulcea mamă”. La pagi-
na 67 întâlnim un meticulous „Arbore genealogic al 
Ergézienilor”, iar la 68 este reprodusă o fotografie 
(unica, de fapt, cunoscută), făcută la 30 august 1938, 
în ograda de la Mărțișor, în care se poate vedea Ro-
zalia Arghezi așezată pe scaun, alături fiind câțiva 
musafiri de-ai poetului (nu e alta decât fotografia pu-
blicată pentru prima dată de Șerban Cioculescu în 
„Manuscriptum”, cu explicațiile de rigoare).

De aceea, la o nouă ediție, se impune realiza-

rea unei Bibliografii (care deocamdată lipsește), cât 
mai completă, căci sunt comentate aspect din viața 
lui Arghezi și a mamei sale deja cunoscute din alte 
lucrări (Șerban Cioculescu, Dinu Pillat, G. Dimisia-
nu, Gh. Cunescu, dar și Barbu Cioculescu,cel care a 
dat publicității în premieră corespondența poetului 
cu Aretia Panaitescu și, mai apoi,cu propria sa mama 
„Maria Theodorescu”, în perioada sejurului helvetic. 

Se impune așadar o bibliografie finală distinc-
tă, desigur cu subsol, nu doar una en passant, oricât 
de punctuală ar fi, corespunzătoare unui documentar 
de așa interes. Obligatoriu ar fi și un Indice de nume, 
atât de util în urmărirea rapidă a informației.

Dincolo de toate aceste sugestii, lucrarea dlui 
Istvan Ferenczes constituie o contribuție de seamă 
în stabilirea filiaței secuiești a mamei lui Tudor Ar-
ghezi. Este, altfel zis, privind acest aspect biografic, 
precum și anumite elemente de acest ordin oglindite 
în operă, o carte fundamentală în argheziologia ro-
mânească, una de bibliografie obligatorie.

Zenovie CÂRLUGEA
Februarie 2016

NB. Zilele trecute, dl Istvan Ferenczes ne scrie 
că a mai descoperit un Catren, care rezumă, într-o 
manieră umoristică mai directă specifică hâtrului Ar-
ghezi, toată «povestea» sângelui său... I-am sugerat 
cercetătorului ca, la o nouă ediție, să așeze acest «ca-
tren» drept motto al lucrării:  «Catren : //  E oltean, 
însă de fire/ Nu-i  la minte prea subţire/ Şi desigur 
a minţit/ Ca să crezi că nu-i corcit .» Curat Arghezi 
... în pielea goală! (ZC)
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Într-un apel făcut de Mircea Eliade către 
conaționalii săi aflați în exil, de a răspunde 
solicitării în vederea realizării unei „bi-

bliografii a pribegiei”, se lansa ideea profetică și 
împlinită peste ani a revenirii României la un regim 
de libertate. Atunci „când țara va redeveni liberă” 
toată literatura exilului românesc va deveni parte 
componentă a culturii naționale, nu numai sub aspec-
tul „masivității”, dar și sub acelea ale „calității” de 
excepție și „varietății”, iar „bibliografia” respectivă 
va rămâne în istoria fenomenului un adevărat „docu-
ment”, dar și o mărturie de conștiință scriitoricească 
a prigoniților.

Cu atât este mai importantă „aducerea aca-
să” a acestei literaturi, fapt care a început odată cu 
«eliberarea» de sub comunism, la început mai mult 
zgomotos decât întregitor, după care într-un mod mai 
așezat și oarecum relaxant, cu „mirabile recuperări” 
și „reîntregiri”. Este vorba, în primul rând, de textele 
unor scriitori de anvergură europeană, precum Eugen 
Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, a căror operă 
aparține deopotrivă și culturii române. Între aceștia 
cazul lui Vintilă Horia este unul aparte, are – altfel zis 
– specificul lui, întrucât romancierul, poetul, eseistul 
și publicistul, dar și profesorul, s-a definit și oglin-
dit în aceste multiple ipostaze, drept una din cele mai 
consecvente conștiințe scriitoricești. Totul într-un 
freamăt acut de suferință și o perpetuă condiție in-
comodă, dincolo de hotarele unei țări ocupate, co-
munizate, pe care a purtat-o în suflet, cu exemplară 
devoțiune, pe multe meridiane (în 1946, ca și Emil 
Cioran, fusese condamnat, în contumacie, de Tri-
bunalul Poporului la 25 ani de închisoare cu muncă 
silnică, pentru activitatea diplomatică avută la Roma 
și Viena! - Basarab Nicolescu, Cazul Vintilă Horia: 
„criminal de război”?, interviu luat de Cristina Her-
meziu, «Adevărul», 20 ianuarie 2016).

Ca unul dintre acești mari exilați ai culturii ro-
mâne, Vintilă Horia (1915-1992), autorul romanului 
tradus la noi imediat după Revoluție, Dumnezeu s-a 
născut în exil,a cărui „recuperare” a început mai de 
mult și este departe de a se fi încheiat, exprimă o vie 
conștiință a exilului, fapt ce se vede din întreaga sa 
operă, mai direct (ca în eseistică și publicistică) sau 
mai transfigurat precum în beletristică.

Autorii prezentei lucrări, intitulată cu o sugestie 
din Basarab Nicolescu, Eseistica lui Mircea Eliade – 
deschideri către transdisciplinaritate (Ed. Aius, Cra-
iova, 2015, 384 p.), Mihaela Albu și Dan Angelescu, 
și-au propus să restituie/ recupereze/ analizeze unele 
texte din eseistica risipită a scriitorului, „puțin sau to-
tal necunoscută astăzi”, dar și o parte dintre articolele 
scriitorului existente în publicațiile exilului românesc 
(despre acestea, amintim contribuția universitarului 
newyorkez Mihaela Albu: Revistele literare ale exilu-
lui românesc – «Luceafărul», 1948-1949, o restituire, 
Ed. Ideea Europeană, București, 2009; Presa literară 
din exil – al doilea val, Ed.Timpul, Iași, 2011; Mircea 
Popescu. Un cărturar, un ziarist, o conștiință, în co-
laborare cu Dan Angelescu, Ed. Muzeului Literaturii 
Române, 2013, Prefață: Sorin Alexandrescu).

Prezenta culegere de eseuri și articole (un nu-
măr egal de pagini conțin comentarii și analize ale 
autorilor) se înscrie în acest amplu efort de asumare 
patrimonială, după întreprinderile reușite ale lui Ni-
colae Florescu, G. Stănescu și Mircea Popa (acesta 
din urmă realizând o ediție doar cu articolele de di-
nainte de plecarea în exil).

Situate în contextul unor asemenea preocupări 
avute și de alți „pribegi” (Mircea Popescu, Mircea Eli-
ade, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, G. Uscătescu, 
George Ciorănescu, Ștefan Baciu și mulți alți pribegi 
vrednici de amintire), aceste scrieri rezonează cu dra-
ma pe care a trăit-o România vreme de mai bine de o 
jumătate de secol. Un fel de „masacru al intelectuali-
lor” într-o țară devenită, vorba lui Lucian Blaga, „gu-
bernie sovietică” (Luntrea lui Caron, roman postum 

editat în 1990). Aflat departe de țară, în Europa sau 
dincolo de Ocean, prin Argentina bunăoară, dar ur-
mărind îndeaproape caruselul de evenimente nefaste 
de dincolo de «cortina de fier», Vintilă Horia – „unul 
din principalii piloni ai românității în exil” – și-a trăit 
condiția de pribeag cu o demnă și lucidă suferință, fie 
că se găsea prin Italia, Franța, Argentina ori Spania.

Atât eseistica cât și publicistica sa sunt engra-
mate de complexul „rupturii” de cultura țării sale, în 
care credea cu tărie, încă de pe când milita pentru 
recunoașterea pe plan european a valorilor românești.

După „etapa românească” a scrisului său, 
împărțită de autori în mai multe «momente» (de 
exemplu: colaborarea la «Gândirea» lui Nichifor 
Crainic, înființarea gazetei «Meșterul Manole» din 
dorința de a contribui la integrarea literaturii române 
în universalitate, activitatea de critic și teoretician li-
terar comentând opere de Liviu Rebreanu, Cezar Pe-
trescu, Ion Pillat, Dan Botta, Ionel Teodoreanu, Mir-
cea Eliade, Șerban Cioculescu, Victor Papilian ș.a.), 
urmează etapa exilului creator, „desțărarea” însem-
nând „suferință și cunoaștere”, încordare, așteptare, 
reflecție exhortativă privind destinele țării natale și 
culturii românești.

Scriitorul pribegit pe meridianele lumii, cu mai 
puțin apetit de boemă istratiană (Panait Istrati fiind 
un scriitor iubit pentru drama trăită în anii confuziilor 
ideologice) și publicând în revistele exilului româ-
nesc de pretutindeni, din Europa și America, a fost 
și unul din cei mai prestigioși „conferențiari”, temele 
sale vizând spiritualitatea românească și diferiți scri-
itori români. Mai în urmă, la Universitatea Complu-
tense din Madrid susținea un strălucit curs de litera-
tură universală.

Opera lui Vintilă Horia stă astfel sub semnul 
„transdisciplinarității”, din această perspectivă el a 
fost studiat de Pompiliu Crăciunescu, care constată în 
opera marelui exilat „o viziune transgresivă a lumii, 
o viziune în care literatura, știința, filosofia, teologia 
etc. converg spre una și aceeași finalitate: înțelegerea 
lumii noastre.”

Autorul romanului „Dumnezeu s-a născut în 
exil” (1960, Premiul Goncourt) exprimă o viziune 
profundă a lumii, a destinului uman în Istorie, „având 
în centru – Omul, supus Timpului ce i s-a dat.” Ex-
primând adevăruri general-umane, cărțile lui Vintilă 
Horia se situează, prin problematică și fond de idei, 
între operele majore ale umanității.

Pe de altă parte, eseul poate fi socotit „un gen 

al libertății de exprimare”, iar autorilor-comentatori 
nu le rămâne decât să descopere „vocația eseistică” 
a lui Vintilă Horia, un fel de „cruciadă dusă pentru 
recucerirea valorilor Omului.” (Pompiliu Crăciu-
nescu).

Ca laitmotiv revine în aceste scrieri „destinul” 
și „drama” culturii române, incriminându-se „opera 
de falsificare a arnăuților culturali din România co-
munitară”. Cele  două tablouri («țara ocupată» vs. 
«trecutul interbelic») apar în adevărata lor înfățișare, 
într-o dichotomie tragică, de vreme ce eseistul scrie 
foarte apăsat despre revizionismul cultural, ca mani-
pulare a puterii regimului comunist.

Nu sunt uitate reperele fundamentale ale cul-
turii române (Eminescu, Blaga), valabile și pentru 
întreaga mișcare culturală din exil.

Prezenta ediție reproduce studii și eseuri din 
revistele exilului românesc pe o gamă variată de 
teme, de la cele literare și filosofice, la cele ideologice 
și politice, de la cele religioase la cele științifice, de 
la cele istorice la cele specifice teoriilor estetice, de la 
meditații asupra călătoriilor „către centrele spiritua-
le”, la intuiții de futurologie. Dincolo de ideea frumos 
exprimată  și pusă în pagină cu talent retoric, într-o 
urgență morală și umanitaristă, transpare acel frea-
măt cald de al gândirii, solidar cu cei «suferinzi» și 
«oprimați», freamătul ideistic al unei gândiri febrici-
tare, nelipsind însă șansa redempțiunii, sugestiile sal-
vării, imperativul mântuirii, al evadării din timp și de 
sub teroarea istoriei. O năzuință a depășirii condiției 
istorice prin spiritualitate, prin elevație și mucenicie, 
prin transsubstanțierea „realului” opresiv.

Toate aceste idei, teme, motive, convingeri, 
obsesii, complexe – departe de a fi modulate teore-
tic, cu obișnuita uscăciune de concepte, sunt învă-
luite în „mantia” unor raportări punctuale, exprese, 
la Timp, la Istorie, la propria biografie, la destinele 
lumii în care s-a format și i-a fost dat să pribegească. 
Un evantai de „deschideri către transdisciplinarita-
te”, prin aceste eseuri și articole, unele aduse pentru  
prima dată la cunoștința  cititorului român.

Mihaela Albu și Dan Angelescu realizează prin 
ediția de față o contribuție însemnată în opera de re-
cuperare a eseisticii lui Vintilă Horia, în calitatea lor 
de buni cunoscători ai exilului românesc, căruia i-au 
dedicat lucrări documentare, monografii și sinteze. n

Cazar BRAIA-BARASCHI

Mihaela ALBU – Dan ANGHELESCU:

ESEISTICA LUI VINTILĂ HORIA –
deschideri către transdisciplinaritate
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O nouă abordare a raporturilor lui Lucian Bla-
ga cu cultura populară ne propune recent cercetăto-
rul și binecunoscutul editor I. Oprișan prin lucrarea 
Lucian Blaga sub zodia mitului (Ed. SAECULUM 
I.O., București, 2015, 432 p.). Tema, desigur, este 
destul de „generoasă” și chiar „bătătorită”, aș zice, 
însuși autorul iscălind mai de mult un substanțial 
studiu, Lucian Blaga și transubstanțierea estetică a 
culturii populare, apărut în vol. „Izvoare folclorice 
și creație originală”, apărut „sub îngrijirea științifică 
a lui Ovidiu Papadima” (Ed. Academiei, Buc., 1970, 
pp. 171-249).

Având în vedere, inițial, operele antume 
și puține texte din fondul BAR și MLR, autorul 
mărturisește că, de data aceasta, a avut la dispoziție 
întreaga operă, editată între timp cu „recuperări” 
esențiale (proza, teatrul, filosofia, chiar poezia), dar 
și o bibliografie critică mult augmentată, cu exegeze 
de profil, precum abordarea lui Al. Teodorescu: Lu-
cian Blaga şi cultura populară românească (1983). 
Așadar, la „prima formă”, succesiv revăzută, au fost 
adăugate „noi capitole”, rezultând, iată, o cercetare 
de ansamblu a operei blagiene, artistice și filosofice, 
„menită a o pune – sperăm – într-o nouă lumină”.

Să precizăm că dl Ion Oprișan a cercetat, de-a 
lungul vremii, și alte aspecte ale vieții și operei lui 
Lucian Blaga, realizând panorama memorialistică de 
referință „Lucian Blaga printre contemporani. Dia-
loguri adnotate” (ediția I, 1986; ed. a II-a „necenzu-
rată”, 1995). Prestigioasă este, de asemenea, activi-
tatea de editor experimentat, aducând în actualitate 
cărți fundamentale din cultura românească (precum 
„Istoria culturii și civilizației”, vol. I-XIII, a regreta-
tului Ovidiu Drimba, fostul student și asistent al lui 
Lucian Blaga, sau „Mitologia greco-romană”, I-II, 
de G. Popa-Lisseanu).

A-l vedea pe Lucian Blaga „sub zodia mi-
tului” este o întreprindere critică situată de la bun 
început pe „drumul mare” al comentariilor de larg 
orizont, de aceea autorul are în vedere – dincolo de 
o referențialitate universală a problematicii – cultura 
populară și specificul tradiționalismului românesc, 
cu întreaga lui încărcătură etno-folclorică și spiritua-
litate cu irizări mitice și ancestrale.

Încărcătura de sensuri și de fior metafizic a 
mitului, în a cărui „mantie” poetului nostru îi plăcea 
să se învăluie, pare a coborî, observă autorul, „dintr-
o a treisprezecea zodie”, un fel de „minciună a lui 
Dumnezeu” în jurul căreia se mișcă întreg universul. 
Este vorba, altfel zis, de acea „gândire mitică” fără 
de care „nu ia ființă, din păcate sau din fericire, nicio 
poezie”, cum însuși mărturisea poetul, sub identita-
tea lui Axente Creangă, în romanul postum „Luntrea 
lui Caron”. Pe acest considerent, dl I. Oprișan încear-
că o abordare integrală a operei, nu numai pe seama 
operelor de maturitate (Elogiul satului românesc, 
Hronicul și cântecul vârstelor, Trilogia culturii etc.), 
cum s-a făcut până acum.

Având de partea sa avantajul operei „integra-
le”, cercetătorul  ajunge la unele concluzii ce merită 
luate în seamă, întrucât, scrie I.O., ele „modifică în-
trucâtva portretul știut al autorului Tulburarea ape-
lor”. Se observă, mai întâi, că în copilărie, contactul 
poetului cu folclorul, în general cu cultura populară, 
nu se produce, satul natal fiind asociat permanent, 
dincolo de o înțelegere mai concret-autentică, cu 
satul-idee („prag de lume” al venirii sale „în lumi-
nă”), „având prea puține contingențe cu realitatea”... 
Lipsesc – altfel zis – „manifestările folclorice pro-
priu-zise”, chiar dacă în Hronic sunt evocate câteva 
aspecte terifiant-magice: „sorbul” din marginea satu-
lui, eresul „căpcăunului” și al „câinelui turbat” sau, 
mai insistent, chipul Mamei, un fel de Eine Urmutter 
„proiectată în arhaic”, dar care „nu avea cunoștințe 
folclorice deosebit de bogate”, lăsându-se ispitită de 
„ghiocul” țigăncilor, spre supărarea preotului Isidor.

Lancrămul, cu înfățișarea lui de tip „săsesc”, 
aflat „la o azvârlitură de suliță” de orașul-cetate al 
Sebeșului săsesc, specificul vieții trăite aici, apoi la 

Brașov, Sibiu, Oradea și Viena, toate aceste locații ale 
formării sale/ întemeierii de sine nu puteau să-i ofe-
re tânărului Lucian „decât parțial perspectiva mitică 
ce i-ar fi oferit-o satul” (desigur unul tradițional cu 
bogată tradiție etno-folclorică). Revenind în contact 
cu aceasta în vacanțele sale petrecute fie la Bistra în 
Munții Sebeșului (1903), fie la Cugir (1908) și Vi-
nerea de lângă Orăștie (1911-12) ori la Sibiel (1915-
16), Pucăreți (1917-18) și, în sfârșit, cele patru luni 
din 1944, la Căpâlna, Blaga nu va menționa niciodată 
„realitățile folclorice întâlnite acolo”, deși de atâtea 
ori în Hronic încearcă să explice „ce a însemnat pen-
tru el contactul cu lumea mitico-folclorică a satului”.

Legătura cu adevăratul fond al culturii popu-
lare, susține dl I.O., s-a realizat, la poetul nostru, prin 
lectură, prin studiu temeinic, dar nu de la început, 
ci ulterior, succesiv, predispoziția existând cum un 
cernoziom lucrat ce-și așteaptă sămânța. Căci autorul 
Poemelor luminii, care venise la Viena în contact cu 
expresionismul, simțea că această estetică a „noului 
stil” îl poate exprima perfect: „Expresionismul găsea 
în Blaga un câmp gata, ce-și aștepta numai sămânța”. 
Noua viziune asupra lumii, cu freamătul neliniștilor 
existențiale și setea de cunoaștere, de absolut, cores-
pundea stării sale sufletești de atunci, întreaga creație 
de până la 1924 aflându-se „în întregime sub semnul 
expresionismului, străbătut de Blaga în toate sensu-
rile”. Adeziunea sa la expresionism îi descoperea, de 
fapt, drumul către „modernitatea creației populare”: 
„Atingea, prin urmare, grație expresionismului, dome-
niul folclorului”. De aici „explorarea arhaității noastre 
etnice”. Punctul de hotar al noii sale direcții ideologic-
estetice l-ar constitui „articolul-manifest” Revolta fon-
dului nostru nelatin („Gândirea”, 15 septembrie 1921), 
în care, pe lângă „latinitatea” echilibrat-dominantă 
a sufletului românesc, poetul întrezărește și un fond 
tulbure de manifestări instantanee al „nelatinității” în-
tregitoare („un bogat fond latent slavo-trac, exuberant 
și vital, întunecat și elementar, care fulgeră molcom 
în adâncurile oarecum metafizice ale sufletului româ-
nesc”). Este vorba de zona „eresurilor” și a „ritualuri-
lor perpetuate din vremuri imemoriabile”, de regăsit 
mai întâi în teatrul său, nu în poezie. Dar teatrul lui 
Blaga nu e deloc, credem noi, „mai puțin deschis li-
rismului”, dimpotrivă prin această modalitate, - căreia 
lirismul îi este congener, congruent și exhortativ – atât 
de productivă sub aspectul vibrației metafizice, poetul 
tinde la percepția abisală a miturilor, fie ele naționale 

(Zamolxe, Meșterul Manole, Învierea, Avram Iancu, 
Anton Pann etc.), fie universale, biblice (Cruciada 
copiilor, Arca lui Noe ș.a.), din care nu lipsește vizi-
unea acelui creștinism popular și cosmic despre care 
au vorbit alți exegeți (de la Mircea Eliade la Vasile 
Avram, bunăoară). Dl I. Oprișan consideră că, excep-
tând poeme ca „Pan”, „Moartea lui Pan”, poezia lui 
Blaga se află până târziu undeva „în antiteză față de 
teatru, tot mai adânc în magma de mistere a trecutului 
traco-dac; și aceasta deoarece scriitorul cultivă în liri-
că cu predilecție elemente ale mitologiei greco-latine 
și biblice”.

Dezvoltând teoria tradiționalismului în acest 
sens (ca resurecție de teme și motive sub zodia 
unui „expresionism” de viziune și stil), moderniștii 
s-au considerat „trădați”, iar tradiționaliștii „atacați, 
neașteptat, dintr-o perspectivă pe care n-o bănuiseră” 
(de unde și dificultatea încadrării sale, în „istoriile 
literare”). Ceea ce făcea Blaga nu era decât o întoar-
cere a artei spre originile mitice ale existenței, dinco-
lo de etno-folclorismul decorativ și paseist născător 
de „cimitire” ale literaturii române (E. Lovinescu). 
Ideea filosofică a „existenței noastre în orizontul mis-
terului și al revelării, și existența noastră în cadre 
stilistice, ne îndrumă – scrie Blaga – cu alte cuvinte, 
spre miturile etnice” (Artă și valoare). Pe acest pali-
er de reflecție și într-un atare context de „năzuințe” 
formativ-structurante, autorul „Păsării sfinte” se 
întâlnește, sub specie absoluti, cu morfologia hiera-
tic-simbolică a universului sculptural brâncușian, a 
cărui modernitate venea „de departe”, din arhaic și 
mituri primordiale ale umanității, într-o acută și stili-
zată esențializare a formelor lithice. „Pentru această 
artă sunt și eu”, mărturisea Blaga în interviul acordat 
lui I. Valerian (1926).

Filosoful intuia acele „coordonate abisale” și 
„matricea stilistică” ce colaborează la definirea unui 
popor „tot așa de mult ca sângele și graiul”. De unde 
imersiunea și vocația abisală a creației sale , cufun-
darea acesteia în mituri etno-folclorice abandonând 
„decorativul”, sentimentalismul, dar și fixarea într-
un ortodoxism doctrinar, ceea a dus la despărțirea 
de „Gândirea”. N.Iorga a înțeles repede orientarea 
tânărului, retractându-și aprecierea inițială printr-o 
atitudine ostilă, la un moment dat temperată chiar 
de Rege  în ziua susținerii discursului de recepție la 
Academiei (1936).

Elaborând apoi teoria duală a culturilor «mi-
noră-majoră» (Geneza metaforei și sensul culturii), 
expresionismul era plasat, din punct de vedere al 
dominantei fundamentale, pe linia culturilor minore 
(având comune cu folclorul câteva dominante emer-
gente:  stilizarea, esențializarea, dorința de anonimat 
etc.). Strădania artistului și filosofului viza „revita-
lizarea” tradiției folclorice, transformarea ei într-un 
„factor creator” de mare cultură.

Într-un capitol destul de argumentat, urmând 
îndeaproape concepția gânditorului din „Trilogia 
culturii”, intitulat Cultura populară în perspectivă fi-
losofică, dl I. Oprișan dezvoltă ideea că autorul ce-și 
structura trilogial gândirea asupra cunoașterii, cultu-
rii, valorilor, cosmologiei a elaborat o teorie origina-
lă asupra culturii noastre populare, „după ce faza ex-
presionistă a fost depășită”. Și odată cu aceasta el se 
referea și la studiile din „Fețele unui veac” și „Feres-
tre colorate”, pe care le vedea ca „o fază de pregăti-
re”. Pornind de la  studiile despre morfologia culturii 
întreprinse în epocă de Frobenius și Spengler, Blaga 
dezvoltă teoria „categoriilor abisale” care ar exprima 
„matricea stilistică” a unui popor sau grup de popoa-
re. Mitologia, în ordine cronologică, le-ar întruchipa 
întru totul, de unde și ideea de raportare a culturii 
noastre populare la celelalte culturi europene, rele-
vând «spațiul-matrice mioritic» ca factor structurant 
al unui mod de viață și al unei spiritualități, cu acel 
aprioric „sentiment al destinului” („stilul interior al 
vieții sale sufletești”).

I.OPRIŞAN:

Lucian Blaga sub zodia mitului

Gabriel GOLUMBA
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În cea de-a doua componentă a voletului 
trilogial, Spațiul mioritic, crede autorul, Blaga ne-a 
dat „poate tot ce s-a scris mai bun și mai inteligent 
despre cultura populară română, despre originalitatea 
ei”. Filosoful credea într-o clasicitate a artei popula-
re românești, exprimată de câteva dominante (mă-
sură, discreție, sobrietatea ornamenticii, consecvență 
stilistică, coloritul stins al scoarțelor populare, ar-
monioasa echilibrare a tendințelor opuse, aspirația 
„transorizontică” exprimând forma „dorului”, ritmul 
„ondulat” deal-vale numit mioritic al existențialității 
într-un spațiu specific și toate ipostazele în care se 
manifestă „permanența preistoriei”). Rezultă, altfel 
zis, din toate acestea, că „satul românesc este repre-
zentantul preistoriei în lumea noastră istorică”. Cer-
cetarea folclorului, a datinelor, vrăjilor, eresurilor, 
în general a complexului de manifestări arhaic-ritu-
alistice, a avut drept rezultat consolidarea unei noi 
viziuni (Cap. O viziune a lumii în «duhul eresului», 
pp. 268-304). Sub acest aspect sunt comentate ce-
lebrele „minciuni ale lui Dumnezeu” (denumite ast-
fel de gânditorul Axente Creangă/ alias autorul, în 
„Luntrea lui Caron”) despre Fârtate și Nefârtate, 
Isus-Pământul, Inorogul, Iluminismul moral, Patrie 
și înviere, Început și temei, Cuvintele originare, Me-
tamorfoza, Marele Orb, Materia magică... 

Dincolo de toate criticile filosofiei lui L. Blaga 
din timpul vieții sale, sociologul Henri H. Stahl l-a 
ironizat, acuzându-l de «fantazare», de perceperea 
«livrescă» și «poetizarea» realităților specifice cul-
turii satului românesc, în general de „necunoaștere» 
a culturii etno-folclorice confundând-o cu creația sa 
«personală». Un lucru rămâne fundamental, dincolo 
de «specializarea» restrictivă a sociologului contes-
tatar: Blaga a cunoscut în profunzime viața satului 
și cultura lui, ceea ce i-a permis crearea unei între-
gi concepții filosofice despre cultura populară, cu 
observații de profunzime structurate conceptual în 
armonioase viziuni și de mai larg orizont privind 
sufletul românesc, scrutat «aprioric» cu antene me-
tafizice. Personal cred că imboldul unei atari viziuni 
(negarea în prima etapă, a copilăriei, adolescenței 
și tinereții, a unei legături mai profunde cu cultura 
populară și manifestările ei specifice) i l-a stârnit cri-
ticului I. Oprișan o atare critică venită din partea lui 
H.H. Stahl, de unde întreaga mobilizare în elabora-
rea eșafodajului exegetic, cu menținerea parțială a 
„ipotezei de lucru”. De fapt, considerăm prea apăsa-
tă teza aceasta a „negării” unui contact mai strâns al 
tânărului Blaga cu cultura populară! Nu credem că el 
descoperă această realitate «mai târziu», după con-
sumarea etapei expresioniste, care există ca atare, 
ci că poetul din „Poemele luminii” și gânditorul din 
„Pietre pentru templul meu”, ipostaze congenere/ 
consangvine, au asimilat devreme ceea ce mai târziu 
a devenit manifest, expozitiv, practicabil. Altfel zis, 
Blaga avea în sânge metafizica satului, neîmpiedi-
cându-se în pitorescul și realitățile etno-folclorice 
tocmai pentru că el vedea mai departe de contactul 
imediat. În treacăt fie zis, dacă dl I. Oprișan ar fi con-
sultat monografia Lancrămului, realizată nu de mult 
de regretatul Vasile Avram (3 volume), sub denumi-
rea de Villa longa («satul lung», cum i se punea încă 
din vechime localității), ar fi constatat bogăția de 
tradiții și manifestări etno-folclorice locale, de care 
junele Lucian nu putea fi rupt. Că acestea nu apar 
a-i fi incitat creația în anii tineri, nelipsind însă din 
gândul filosofic și percepția poetică, e o evidență ce 
grăiește de la sine de orizontul cultural de așteptare 
al tânărului, aflat în etapa  proiectării și urmării unui 
«ideal de viață», exprimat în corespondența cu Cor-
nelia sub sintagma „anii reformațiunii mele” (cf. 
Zenovie Cârlugea, Dinamica antinomiilor imagina-
re, cap. „Clădirea de sine și  freamătul intrinsec al 
operei ”, ed. I, Ed. MediaConcept, Sibiu, 2004, pp. 
65-105 ; ed. II, 2012, Ed. TipoMoldova, pp. 93-162).

Să recunoaștem că, în ciuda cronologiei oare-
cum «teziste», percepția satului mitic atât în teatru 
cât și în lirică este una profundă, organică, nelivres-
că, satul lui Blaga ridicându-se la ipostaza eponimă 
de sat-idee. Încercând a-l identifica, cercetătorul 
constată că acesta aparține spațiului ardelean (cum 
altfel?!) „către munte și către cetate”, cu întreaga lui 
încărcătură magico-mitică. Nu rătăcind prin expre-

sionism îl regăsim, de vreme ce el este congener cu 
biografia poetului și consubstanțial cu gândirea lui, 
chiar dacă marile lucrări vin mai târziu (în mod fi-
resc, ca opere de maturitate).

Interesante sunt observațiile privind „terifi-
antul cu pulsații magice” (frecvent în teatru), „apo-
calipticul” (în poezia cu „antene” expresioniste), 
„fabulosul superstițios”(a se vedea scenele de un 
consistent «realism magic» din Luntrea lui Caron). 

Desigur, o asemenea abordare tematică nu 
putea ocoli „specificitatea” poeziei pe această latu-
ră (dar elemente pertinente sunt de aflat și în teatrul 
blagian), de aceea capitolul  „Structuri populare” 
este nu numai binevenit dar și ilustrativ sub raportul 
elementelor de folcloricitate artistică prezente, înde-
osebi după 1929  (observație exactă) în poezie (acum 
„poezia sa este pur și simplu invadată de folclor”). 
Nu credem deloc că ar fi vorba de o „clasicizare a 
expresionismului” (I.Mariș), cum i s-a zis noii etape, 
de vreme ce „etapa expresionistă” rămâne în urmă, 
chiar teoretic, poetul asimilând cultura populară pe 
latura mitico-magică (Trilogia culturii propune o 
«teorie» a culturii «minore», de coagulare imemo-
rială, ce nu este deloc engramată de expresionism).

Sunt identificate în creația poetică, prin urma-
re, variate procedee folclorice de realizare artistică, 
inclusiv structuri prozodice și metafore populare. Pe 
lângă acestea: motive de inspirație folclorică, așa-
numitele „simili folclorici”, „magia poeziei/ poezia 
magiei” etc. Dl I. Oprișan menționează apoi, inevita-
bil, pe urmele altor cercetători (ex. G. Gană, Eugen 
Simion, D. Micu etc.), așa-numitul Bestiariu fabulos, 
în cadrul căruia este menționată silueta simbolică și 
eponimă a Inorogului –„unealtă a miraculosului”, cu 
observația „propensiunii mitice a animalierului” în 
creația lui Lucian Blaga. La fel capitolul „Lebede 
pe moarte” din care cităm memorabila formulare, 
stârnită de o ședință pe viu de culegere a folcloru-
lui cu fonograful, însoțindu-l cu cumnatul său Tibe-
riu Brediceanu: „Cântecele poporului sunt lebede 
pe moarte, le ucide bucătarul ordinar al romanțelor 
orășenești. Brediceanu duce lebedele la muzeu.” Să 
observăm că Blaga strecura aici o ironie îndreptățită 
la adresa celor ce lucrau sociologic sau folcloristic 
cu acest «material», suficienți de felul lui H.H. Sta-
hl neputând concepe, la nivel artistic sau teoretic, o 
«transubstanțiere» metafizică a culturii populare...

Mult mai important, în contextul tematic 
abordat, ni se pare capitolul Proverbul și aforis-
mul, specii aparținând culturii populare și celei așa-
zis «majore», față de care Blaga a manifestat toată 
atenția. Cititor împătimit declarat al lui Anton Pann 
(căruia i-a dedicat și o piesă de teatru), Blaga găsea 
în „Povestea vorbii” una din cele mai „originale” și 
„simpatice” cărți ale literaturii române.

Felul în care A. Pann a „trăit” proverbul este 
unic, crede poetul, ce s-a făcut după el echivalează 
cu „un adaos mecanic de colecțiuni mai bogate poa-
te, dar mai puțin consistente.”

Cât privește aforismul, gânditorul ne-a lăsat 
câteva volume de o sclipitoare și profundă reflecție, 
pe varii teme, un fel de „replici estetice superioare” 
la proverbele pe care nu uită a le iscodi/ denumi/ 
interpreta/ reformula... De la „Pietre pentrul templul 
meu” (1919) la „Discobolul” (1945), iar de aici la 
culegerile publicate postum, în 1977 (Aforisme și în-
semnări, Din duhul eresului) – astăzi editate toate la 
un loc, Aforisme, Humanitas, 2008 -,  e o cale mereu 
umblată a cugetării calde și reflecției detașate, aceas-
ta îndreptându-se către opera filosofică, dar benefi-
ciind de surprinzătoare metafore ale vocației lirice.

În totul, Lucian Blaga sub zodia mitului este 
o abordare corectă, care încearcă și reușește să sur-
prindă „în ce măsură și cum tradițiile arhaice  și 
producțiile artistice populare au constituit pentru 
poetul, dramaturgul, prozatorul și filosoful L. Blaga 
un stimulent, un factor «catalitic», în realizarea gân-
durilor sale.”

Beneficiind de o întreagă exegeză tematică, 
ca bibliografie, lucrarea dlui I. Oprișan reușește să 
creeze o viziune argumentativ-structurantă proprie, 
dezvoltând un eșafodaj analitic pe coordonate con-
ceptuale menite a radiografia opera blagiană și a 
identifica o corectă imagine spectrală. Ea tinde a de-
veni o lucrare de referință în domeniu. n

�Urmare din pag. 11

Lucian Blaga sub zodia...

ideograme

viaţa
vai, viaţa
răbdată încrustare
de nume
pe scoarţa
mestecenilor

târziu
dând peste margini –  
ilizibile
ideograme

zeul degustând

zeul binevoitor
degustând
mierea scorburii

în toamna zânatică
inima respiră
lunatic
apa cea repede
clipa înceată

dor abisal

mă afund
într-un dor de neant
aud
cum stelele
spintecă cerul pe viu
pe nimeni nu doare
Dumnezeu nu zice nimic

de s-ar îngădui

de s-ar îngădui
un înger slobozitor
la ospăţul neantului

pământul ne-ar putea
ridica uşor
şi stelele ne-ar fi
mai aproape
poate am atinge
cu mâna
dâra de funigei
a Căii Lactee

picătură 
de nectar

un drum ostenit
ca râul în spume

zdrenţuit de pietre
în coborâre

imagini sparte
sub măciuca vremii

picătura de nectar
a miracolului
aproape de stele

alai

dacă totul e vis
şi imaginaţie
atunci arborii
n-ar mai avea de ce sta
cu mâinile-ntinse

anotimpurile
în rotirea lor
înnoitoare
trec viaţa din seminţe
în iluzii
cu întregul alai de pro-
misiuni

a trecut îngerul

a trecut îngerul
cerul de nouri
s-a zdrenţuit
târziu răzbat
motoarele supersonicului

drumul devine
cărare tot mai subţire
şi devălmaşă, şi preajmă

ca un giulgiu
spornic îşi ţese
carnivorul păianjen
împărăţia-i ineluctabilă

scuturări

de zăpezile primăverii
se scutură
salcâmii pe dealuri
un cuib gol
există în mine
ne hrănim
din aceleaşi tăceri

pasăre unde ești?
de ce ai rămas, cântece? 

Zoe Elena DEJU
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Tablou de iarnă

Aspru aer, pură nea;
bolt-apăsătoare.
O scrutez în depărtare
în solara peruzea.

Brazii ’nalţi, ca între prietini,
fac un semn sub greul strai;
iau, mișcând ușor din cetini,
forme-artistice pe plai.

Tu, ponor în frumuseţi,
în odoare hibernale,
mi-ar plăcea-n mrejele tale,
când în soare te răsfeţi.

Tablou matinal

Ceasurile nopţii-urâte
rând pe rând s-au dus frumos;
burgu-n somnu-i doborât e,
susură fântâni duios.

Bezna-ncet se risipește,
zorii spălăciţi răsar:
vagi contururi, bărbătește,
prin voaluri gri transpar.

Numai niște singuratici
vezi trecând pe străzi pustii:
pașii li se pierd lunatici,
cadenţată graba li-i.

Boarea serii

Înghite sear-a zilei trudă;
mai șchioapătă un vânt spre-amurg,
a
bandonaţi, stau nori să fugă,
iar ceţuri printre sălcii curg.

Puzderia de ochi-lucarnă,
toţi gâfâind pe-acoperiș,
cu înţeles tușind, se-ntoarnă
spioni de vise – pe furiș.

Din chinuri picură langoare;
o strâng asemeni perlei și,
tăcut, îi crăp eu scoica tare –
din ea ţâșnește lumea gri.

Plecare

Ţi-s cei din urmă pași – stingheri, mărunţi;
manta trudită ţi-e-n spinare.
Privesc tăcute mame, taţi cărunţi
la ultimul tău drum călare,

cu ochii goi și ficși, cu inima
ce despărţirea-n dou-o frânge.
Mai vrea să vină oare cineva?
Voinţa doar e cea ce strânge...

De stele e flămândă noaptea-n toi,
pal zăngănind în libere lumini;
tu ai sperat și te-ai gândit apoi
și-acum te-mpiedici jalnic, în străini,

în ţara nimănui din timpul murg,
în care la căinţă-mpinge
ce-i putred. Clipa trece și se scurg
ochi ultimi: ceru-ncet se stinge.

Și bezna forţa o sugrumă:
e ras ce-a existat odată.
Iar umbra râde-n văgăună.
Ne-om reveni oare vreodată?

Dor de ţară

Cum te-aș duce în câmpie,
unde mă plimbam cândva,
jucam hora în pruncie,
și-ostenita lun-albie
’n mute ramuri spânzura!

Unde cerul și pământul
în tăcere se unesc
și, vioaie ca o turmă,
fascinant făpturi foiesc.

Iar în inimă de codru,
ochi de lac aș vrea să vezi,
strălucind cum nu e modru
și-oglindind cei iriși verzi.

Case-n șiruri cască-n umbră
– parcă un decor ar fi –,
gânduri ca de plumb când umblă
colo-n uliţe pustii.

Din nou pe-ntinderi 
cunoscute

Avea câmpia rendez-vous

cu ceru-n zare,
hăt departe,
dar nourii ca un tabu
le ascundeau,
de se vedea doar câte-o arătare.

Pământul suflă greu
în licărul de tâmpe stele.
Fricosul drum dispare cânduva;
fac semne depărtării-acele
ce-ostilă mult ne poate apărea.

Pe câmpii nimănui
plutește-apatic pasul,
i-acoperă-n sudori
de-asfalt, se-neac-aici
în izul făr’ ecou al pustei,
pătruns de plânsul greierilor mici.

De-abia respir, căci mă
sufocă depărtarea.
E totu-apăsător:
amestec brut de FOST,
FIINŢĂ, NE-FIINŢĂ...
Dezmierd o bornă mândră, ultima la post,
privind ’napoi, dar și+
semeţu-i chip curând va putrezi.

Sfârșit de toamnă cu iaz

Raze-ntârziate cad
ameţite peste vechiul iaz,
solii gheţii noaptea colţii-și scot
și pier apoi către amiaz.
Seci musculaturi de arbori
își cască gura, mă vânează;
mă poticnesc de punţi de ceaţă
bâjbâind la scara către cer,
de care ciorile trec azi lejer.
Ţi-aș dărui acum o barcă,
oglinda ceru-l devorează.
Oare visele să mi le-nec?
Mă copleșește plânsul parcă.
Doar zăbranicele dimprejur
ne argintesc cel’lalt tărâm;
numai barca-și vâră botul
în verdea sevă a singurătăţii.

Gânduri de seară

Plângeri vagi trezesc fiorul
la lăsarea nopţii reci;
obosit, mă roade dorul
ce doar omul, simţitorul,
îl tot poartă-n piept de veci.

Nervii dau pe din afară,
curg tăcut și nesupus;
când tristeţi ne caută iară,
glacial speranţe zboară
jinduind la stele, sus.

În al vieţii-ogor se-ngroapă
spirit, suflet anumit;
trupul doar mi-e plin de zdroabă,
fur un pic de cer, o boabă,
și-o cultiv în infinit.

Unda caldă iarăși plânge;
ţărmu-așteaptă slab la chip
mutul cânt ce-n braţe-l strânge;
rup verigile nătânge
când le semeni tu-n nisip;

umbre-și joacă agonia,
siluete trec mereu,
când, vibrândă, simfonia
fuge rău de melodia
eu-lui: E timpul meu...

Străin acasă

Nu-i bucurie prea multă
vatra văzându-mi-o iar.
Nimeni aici nu-l ascultă
azi pe străinul hoinar.

Străzi ce erau de paradă
reci și pustii sunt acum;
nu-i mai ce-a fost în ogradă;
viaţă-n odăi – nicidecum.

Locuri intíme-n pruncie
azi sunt străine, un vid
pare căscat pe vecie,
porţile nu se deschid.

Freamătă cu demnitate
plopii doar, peste șosea.
Drumu-n amurg se tot zbate,
liber din pustă s-ar vrea.

Dacă salcâmul scâncește,
să-l consolez nu-nţeleg:
însumi eu plâng sufletește,
plânge și spaţiul întreg.

Ţese pustiul la plasa
pentru eternul său mers.
Nu mai m-atrage acasa,
ci-mi însemnez câte-un vers.

HANS DAMA
Melancolia câmpiei bănăţene

Despre volumul liric Banat-Gedichte/Poezii bănăţene de Hans Dama (Viena, 2014)
În calitate de  cititor nu trebuie să te gândeşti imediat 

la cel mai convingător din lirica bănăţeană, adică la Nikola-
us Lenau, originar din Ceatad/Csatad/ Lenauheim, totodată 
cel mai mare poet liric din Austria secolului al 19-lea, rămas 
şi astăzi cea mai distinctivă voce poetică a Banatului. Nu 
întâmpălător scriitorul vienez Hans Dama, născut la Sânni-
colau Mare, îi recunoaşte pe Lenau şi Eminescu drept marile 
sale modele lirice. În ultima vreme, în versurile lui Hans 
Dama răsună neîndoielnic şi tot mai mult, ca un leitmotiv, 
tonul melancolic bine-cunoscut şi unic în felul lui, pe care 
Lenau l-a intonat cu atâta măiestrie în Schilflieder/ Cânte-
cele păpurişului sau Waldlieder/Cântecele pădurii: melodia 
plină de tristeţe a pustei bănăţene, lumea nedispărută a copi-
lăriei, încărcată de nostalgii, jinduirea după ea, dorul de casă. 

Criticul literar Cornel Ungureanu din Timişoara l-a numit odată pe Hans 
Dama un „poet al lumii tradiţionale”. Liricul Hans Dama nu este numai asta. 
Parţial însă afirmaţia se adevereşte, dar nu când regăsim în câteva din poeziile 
sale gândurile generate de plecare şi exil şi sentimentele de înstrăinare, ci, dim-
potrivă, când regăsim o constantă legătură tematică şi sentimentală cu vechea 
patrie, legătură puternic înrădăcinată în el.

Noul volum liric a fost publicat cu sprijinul Asociaţiei Şvabilor Bănăţeni 

din Austria (poartă nr. 13 în seria Biblioteca Bănăţeană). El 
trebuie văzut, după cum subliniază Peter-Dietmar Leber în 
prefaţa sa, ca un omagiu la cea de-a 70-a aniversare „a aces-
tui intermediar între culturi şi generaţii, pentru care Banatul 
a rămas mereu centrul creaţiei sale”.

Antologia de 146 de pagini conţine poezii scrise în 
Banat în anii ’50-’70 (unele revizuite) şi axate pe problema-
tica Banatului, care au mai văzut lumina tiparului în volume 
anterioare. Poeziile sale despre natură, imaginile poetice de 
atmosferă, dar şi lirica de idei emană acea aromă deosebită, 
acel suflu specific liricii sale dedicate Banatului.

Autorul de poezii, proză, eseuri, numeroase traduceri 
din lirica românească (Lucian Blaga, Nichita Stănescu, G. 

Bacovia ş.a.), născut în 1944 la Sânnicolau Mare, profesorul care a predat ani 
de-a rândul ca disciplină principală limba română la Institutul de Romanistică 
al Universităţii din Viena, a publicat din 1990 noi volume de versuri, cele mai 
recente fiind Launen des Schicksals/Capriciile destinului (2006), Im Schatten 
der Zeit/În umbra timpului (2011) şi Im Werden reift Vergehen/În devenire se 
coace trecerea (2013). 

Balthasar Waitz 
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1. Baletul de noapte
Poetului Eugen Bunaru
Posteritatea se aranjează antum (în antumitate adică)
postum poetul poate fi doar o păpădie bătută de vîn-
tul
unui anotimp rece tîrziu
puful ei devenind o făină care nu dospeşte
dragul meu prieten şi poet
simţindu-te cum te sprijini încălzindu-le
pe coastele mele fisurate
în baletul meu de noapte
la atîtea reîntoarceri din subterană
în realitatea reală dar vai
ele nu se mai pot suda
nici cele de stînga şi nici cele de partea dreaptă
fiindcă aceste căderi continue
în i-realitatea reală ori mai bine zis în realitatea i-
realităţii
după atîtea re-întoarceri la suprafaţă
cu o altă memorie
riscă acum ca baletul de care-ţi vorbeam
să fie dansat poate în curînd
sau cine ar putea să ştie să spună
doar de un schelet cu singura balerină
pe care o poate duce în braţe
şi în care pînă la urmă
se va topi nevăzut
cum zborul porumbelului alb poştaş şi călător
în smoala nopţii
de pe partea cealaltă
a muntelui necruţător al Iluziei.

2. Levitaţia
Ochii la cer
îl ruga poruncindu-i mama sa
în fiecare seară se ruga pentru el
zdrobindu-şi genunchii trupului firav de lutul
care de mult nu mai era reavăn
din cămăruţa ei de noapte
în acelaşi timp fiul trăia în extaz
imaginea iluzorie a unei lumi dintr-o altă lume
înspre care levitează de la naştere
astfel că tîrziu cînd trupul
îi prinse forme şi-i izbucnise în
flăcări adolescentine văzu
cum în timp ce-şi sorbea rana
de pe mînă într-o stare de har
sîngele lui îşi schimba culoarea şi haina
pentru noul trup.

3. Iedera otrăvitoare
Hei
iubirea puterea eliberarea
într-o luptă fără sfîrşit
aşa cum în baletul de noapte
într-un timp fără sfîrşit
înlănţuiţi de o iederă otrăvitoare
Hei
trădarea luciditatea nebunia
o fiertură pentru înăsprirea sîngelui
tot astfel precum în baletul de noapte
într-un anotimp fără început
înfăşuraţi de o iederă otrăvitoare.

4. Mustrarea
Închinare la Ela
„Iacobe, Iacobe, tu umbli cu scara îngerilor după 
tine”
aşa se pare că te-a întîmpinat cu acest reproş
înţeles ca o aspră mustrare
cînd de fapt a fost o închinare la tine
frumuseţea întruchipată la cea mai înaltă cotă
a etniei tale dar şi viclenia dar şi răutatea
dar şi duritatea rostirii cuvintelor în limba română
dar (şi) mai ales scriindu-le
îi spuneai padre
fiindcă era singurul bărbat ziceai tu
care nu ţi-a propus nimic (ar fi avut senzaţia trăirii 

unui incest
îţi răspundea mereu)
ştiind bine de unde oare
că şi el era un poet afemeiat
drogîndu-se adesea
şi adesea căzînd rătăcind
prin subteranele lui devastatoare
niciodată nu-i prea tîrziu
ţi-a răspuns o singură dată în glumă
încercîndu-te doar
acum iată crede vai că e prea devreme.

5. Cravaşa femeia lichidă
Se bucurase mult timp
de o notorietate clandestină
intra-muros penitenţă quasitotală
şi enervant de ordonat cu memoria intactă
extra-muros bolnav de boemie de nevindecat
de aceea nu ai prieteni adevăraţi
îi reproşa cineva mai apropiat totuşi
şi totuşi răspunse
în subterană eşti singur cu fantomele doar ale tale
care te-au bîntuit şi biciuit cu cravaşa vie a morţii
îţi aminteşti atunci la Oradea între pereţii de plută
aşezat vertical precum un neam în vechime
cînd erai între sub-pămînt şi Cer
iar baletul de noapte se dansează
doar cu femeia aceea lichidă fără trup
numai a ta (deci fără sînii mult rîvniţi
cîndva plini cu laptele de pasăre al copilăriei)
pe care nu o simţi doar o pre-simţi
dar tatuată definitiv pe pieptu-ţi rămas aproape gol
tot mai lipsit de părul virilităţii
o dulce prietenă cunoscută cunoscuta mea
vino fă-te rogu-te văzută arată-te
mie şi numai mie
chiar şi preţ de o bătaie de pleoapă
în noua mea memorie.

6. Penitenciarul penitenţă…
…o casă cu podeaua măturată
cu pereţii văruiţi pregătită
pentru baletul de noapte
perechea a fost aşteptată
pînă la miezul nopţii
după se trecea într-o nouă zi
şi baletul nu se putea dansa
niciodată la vedere
din motive de parteneră
contopiţi sprijiniţi însă
unul de altul
cei doi s-au topit precum ceara
într-un fagure gol.

7. Desenul secret
A fost învăţat
să danseze baletul de noapte
să-l interpreteze
cu iubire şi ură
cu tandreţe şi furie
cu frică luciditate şi nebunie
ca pe o boală incurabilă ignorată
cu fiecare pas făcut
unul în braţele celuilalt
podeaua se ştergea
aşa se face
că nimeni n-a putut dezlega
desenul secret.

8. Lama curbată
Blînd dar şi cumpătat uneori
altminteri belşug de licori
se strecura excentric liniştit şi rodnic tainic
printre rafinate spaţii subterane
ca o sabie de Damasc încrustată pe ambele feţe
cu perle rubine peruzele diamante şi smarald
o lamă curbată precum cea mai grea mişcare
în baletul de noapte
un singur vînător de imagini deţine
fotografia acestuia ascunsă în memoria
celui de-al treilea ochi Marele Domn
ocrotită păzită la gura unui adăpost
de lumina din afară.

9. Agrafa
Dacă poţi dansa
în baletul de noapte
pe o melodie interpretată
la un corn de vînătoare
atunci
cu siguranţă eşti mai puternic
decît topitorul
de la gurile minelor încuiate
altfel ulciorul umplut cu vinul pelin
băut în pauze
nu mai are
efectul aşteptat al odihnei
necesară atunci cînd te sprijini
pe toiagul ţinut la capăt în pumni
ca pe o agrafă de aur
lucrată în filigran.

10. Biruinţa
Eşti pacea mea
din poate toate zilele
îi şoptea la ureche
cu fiecare pas
înainte spre zidul de nepătruns
în dansul nocturn
ajunşi la perete
a fost văzută peste ani
doar imaginea
ca o dîră de fum
a unui schelet
ca aurul spălat
ce nu se poate cîntări
cum o biruinţă
potrivnică.

11. Repetiţia finală
are loc numai pe un anumit nisip
cu tălpile goale
nimeni nu participă
în afara unui anonim
ascuns după cortina de fum
(şi-a anunţat prezenţa
dezvăluindu-şi şi chipul
doar la premieră)

12. Premiera
a început cu sala goală
protagoniştii au aşteptat un timp
după care s-au topit
în baletul lor de noapte
singurul
în final au observat
cum în absenţa vreunor aplauze
umil şi părînd înfricoşat
părăsea arena cu un obiect sub braţ
care mai tîrziu se descoperi a fi un manuscris
însuşi – aşa presupunîndu-se acum –
cel care a imaginat
această formă de existenţă

OCTAVIAN DOCLIN
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De generaţia lui OCTAVIAN DOCLIN mă 
leagă multe amintiri,căci destinul ei a fost în mare 
parte şi destinul meu înainte de plecarea mea din 
ţară. În revista Orizont, unde am susţinut mai mulţi 
ani cronica literară încurajat de Cornel Ungureanu, 
am recenzat primele cărţi ale lui Octavian Doclin, 
alături de publicaţiile lui Vasile Dan, Gheorghe 
Schwartz, sau Florin Bănescu. Cu ajutorul şi inspi-
raţia lor, am reuşit o vreme să transform revista de 
asociaţie Forum Studenţesc într-o revistă de cultură 
literară, angajând-o într-un dialog critic cu rămăşiţe-
le literaturii proletcultiste ale epocii. Fireşte, literatu-
ra şi eseurile scrise de Octavian Doclin şi colegii săi 
de generaţie nu au plăcut şi în cele din urmă revista 
a fost desfiinţată, reîntoarsă la versiunea de „asocia-
ţie”. De Octavian Doclin şi Vasile Dan mă leagă şi 
alte amintiri din vremea când am satisfăcut serviciul 
militar ca soldaţi tomnateci la trupa din Zalău – între 
instrucţie şi marşuri forţate în miez de iarnă (1976), 
am apucat să scriem şi să montăm împreună un spec-
tacol de revistă care a mai destins trupa de terişti. 
„Ar mai trebui,” poezia inclusă în secţiunea a cincea 
a volumului lui Octavian Doclin, evocă camaraderie 
existenţială pe care am trăit-o în acele luni alienante.

Baletul de noapte, noul volum publicat de 
Octavian Doclin evocă o vîrstă poetică matură, 
încărcată de repere ce se vor recunoscute şi respec-
tate: „Posteritatea se aranjează antum (în antumitate 
adică)/postum poetul poate fi doar o păpădie bătu-
tă de vîntul/unui anotimp rece tîrziu/puful ei deve-
nind o făină Baletul de noapte care nu dospeşte...” 
(„Baletul de noapte”). În ciuda acestui discurs care 
înregistrează eşecuri existenţiale acompaniate de in-
certitudini poetice, baletul nocturn purcede înainte, 
evocând prezenţa stoică a poetului ce nu se lasă ab-
sorbit în „smoala nopţii de pe partea cealaltă a mun-
telui necruţător al Iluziei.” În „Iedera otrăvitoare,” 
acelaşi „balet de noapte” angajează „iubirea

puterea eliberarea/într-o luptă fără sfîrşit.../ 
într-un timp fără sfîrşit,” cu efecte homeopatice 
asupra fiinţei ce iese întărită din confruntarea cu „o 
fiertură pentru înăsprirea sîngelui”. Erosul este in-
vocat insistent, dar rămâne mai mult o promisiune, 
o viziune fulgurantă dar necesară, „chiar şi preţ de o 
bătaie de pleoapă/în noua mea memorie” („Cravaşa 
femeia lichidă”). Întro altă poemă cu titlu ce evocă 

pe Henry James („Desenul secret”), poetul se anga-
jează să danseze „baletul de noapte/să-l interpreteze/
cu iubire şi ură.../cu frică luciditate şi nebunie...,” în 
speranţa că va putea menţine contactul cu „celălalt” 
şi cu sine – efort ce eşuează în parte căci, aşa cum ne 
avertizează şi Henry James, „nimeni n-a putut dezle-
ga/desenul secret.”

Multe din poeziile lui Octavian Doclin sunt 
construite în jurul unor opoziţii adesea paradoxale: 
„Biruinţa,” spre exemplu, opune ideea unui triumf 
sau măcar „pacea mea/din poate toate zilele” unui 
eşec fizic şi metafizic în faţa unui „zid de nepătruns/ 
în dansul nocturn,” oferind – în cel mai bun caz – o 
„biruinţă potrivnică”. Fireşte, „Premiera” baletului 
de noapte se consumă în acelaşi mod patetic-ironic, 
cu protagoniştii lui părăsind scena, abandonând au-
torul ce se retrage şi el cu manuscrisul uitat sub braţ.

Ciclul „...Şi alte jocuri” este construit ca o na-
raţiune continuă organizată în jurul unor personaje 
aparent banale (servitorul, dresorul de la Glimboca 
etc.) dar care sunt transfigurate de evenimentele la 
care participă. Servitorul primeşte o misiune simboli-
că, aceea de a regăsi pe cei şapte dansatori cu care va 
putea reanima brîul ritualic. Ca în alte poezii ale lui 
Doclin, momentul de triumf artistic este scurt, forţele 
destrămării compromiţând cercul ritualic.

A treia secţiune a volumului, „Vise. Viziuni. 
Halucinaţii,” descrie viziuni fulgurante ce surprind 
modificări minuscule dar semnificative în realitatea fi-
zică şi spirituală. Aceste manifestări sunt adesea rodul 
unor confruntări abia vizibile între „Profet şi Sacer-
dot,” cer şi carte, rob şi pivnicer. „...Apele termale/ale 
poeziei” sunt invocate pentru efectele lor prezumtiv 
vindecătoare, dar din nou aceste efecte sunt contesta-
te, interpretate ca „o rugăciune mincinoasă.” 

A patra secţiune a volumului, „Sîmburi,” con-
tinua explorarea unor teme existenţiale, cu accente 
adesea autobiografice. Copilul invocat în poezia cu 
acelaşi titlu recapitulează autobiografic tensiunea 
între „gustul sîmburilor nucilor coapte/şi al celor 
încuiate,” şi faptul că ele nu mai sunt acum decît „o 
amintire/pe cerul gurii sale/cum a trupului tăudecojit/
în sîngele trupului meu încuiat.” Alte poezii din acest 
ciclu sunt prinse în paradoxala „i-realitate reală/re-
alitatea i-realităţii,” fără posibilitatea unei definiţii 
liberatoare. Un „Poem minim” din acest ciclu com-
plică mecanismul revelaţiei, oferind totuşi o soluţie 
relativă: „Îndoiala recunoscută/poate fi vindecată/
doar atunci cîndnu este mascată/deci: n eascunsă/
doar pătrunsă.” Iar „Molia” sugerează dramatic fra-
gilitatea actului poetic, a limbajului care îl susţine: 
„Roade molia roade/marginile cuvîntului dungile/de 
miezul lui nu se atinge nu/doar viermele în sămînţa 
poemului putred...”

Secţiunea următoare a volumului, „Plonja-
rea,” include şi un ton mai autocritic, o denunţare 
a rătăcirii în „insomniile morţii” dar şi ale uitării. 
Unele poezii din acest ciclu au şi implicaţii cultural-
politice, ca de pildă „Sfatul ultim” ce recomandă o 
atitudine realistă în evaluarea situaţiei sociale („spu-
ne-le celor ce sunt în pîrgă acum să nu vorbească 
de rău pe cele în putrezire”). „Exploatarea interzisă” 
consideră şi implicaţiile religioase ale acestor teme, 
sugerând că în „manifestările de la suprafaţă/adică 
acelea din realitatea reală/Subterana era implicită...” 
Scribul şi Pivnicerul sunt implicaţi în egală măsură 
în scrierea şi păstrarea Evangheliei sinoptice. Alte 
poezii în acest ciclu pun în evidenţă jocul nerezolva-
bil  al opoziţiilor („Între mîntuire şi cădere/capcana 
vinovăţiei”—„De nepătruns”).

Ultima secţiune, „Recuperări-recuperare. Re-
vizitărirevizitare,” antologhează poezii ce, din dife-
rite motive, nu au fost incluse în volumele publicate 

anterior. Unele texte accentuează/ clarifică impor-
tante opţiuni tematice şi filozofice: „credinţa mea 
este îndoiala/nu speranţa nu adevărul/un argument 
nu este întotdeauna/egal cu o dovadă/aceasta însă 
întotdeauna/ este semnul îndoielii/al hazardului deci” 
(„Gîndul”). Am remarcat şi poema intitulată „Atîrna-
rea” pentru simplitatea dar şi profunzimea ideii: „S-a 
atîrnat mereu de cuvînt/sau măcar a încercat/ca de 
o corabie fără cîrmă/neprevăzut l-a lăsat din mînă/ 
şi în poem s-a făcut dimineaţă.” Demersul parado-
xal descris în această reflecţie poetică este caracte-
ristic pentru întreaga creaţie  a lui Octavian Doclin. 
Poezia lui îşi asumă riscuri, manevrînd în marginea 
convenţiilor literare, provocând ideile tradiţiei – nu 
respingându-le integral ci reanimându-le – navigând 
împotriva curentului, explorând misterele nopţii po-
etice pentru a pregăti revelaţiile dimineţii. „Baletul 
de noapte” implică „iubirea—puterea—eliberarea”  
într-o „luptă fără sfîrşit.../într-un timp fără sfîrşit” – 
timpul poetului desăvîrşit.  n

Richmond, Virginia, Statele Unite
Decembrie 2015

MARCEL POP-CORNIŞ

Explorând misterele nopţii poetice...

MAGNA  REGINA  POESIA

Veșnică prospețime vie nemuritoare
Magna Poesia regina cuvintelor
margini spre nemargini taie-n continuu zbor,
fulgeră bezne curcubeu pe-al iubirii ocean,
se-avântă albatros în ochiul ciclonului,
creste-nspumate spintecă-ntruna val peste val,
spre cer vestind sublim măreția furtunii – 
renaștere a toate cele ce sunt
în unicul sublimul nerostitul Cuvânt

COR  CERESC

Răzbate dintre stele cor ceresc lumină-n gând
Departele-n Aproape vis răsare irumpând
albinde cete îngerii înalță cânt în zori,
pe zări înflor eonii harfe raze-n aurori

ÎNFLORIRE

Al sângelui sărat pământ
hrană-mi rodnică sub cer
vegheat de sfânt  mister,
ai încolțit în mine cuvânt;
mă-nvăluie plete iarba-ți mireasă
cu sevele  –  cânt în surdină,
simfonia timpului mă înclină
când tainic în mine se lasă
halouri vibrări irizări
înflorindu-mă peste zări         

POIESIE

Ordine sacră – cer – Geometrie pură –
Poiesie sântă-a viselor de aur –
Triunghi divin – ochi – El, lumilor măsură
a toate ce-s Izvor iubitor și faur,
Lumină viață dăruire har nestins
din entropii irupe zborul necuprins
al mulțimilor de puncte vii în luptă –
peste timpii noi minune ne-ntreruptă
când din toate părțile noian se-ncearcă
să intre Cuvânt în marea vie arcă

Raul  CONSTANTINESCU
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Când l-am cunoscut, prin anii ʼ70 ai secolu-
lui trecut, la o sesiune estudiantină de comunicări 
științifice la Baia Mare, apoi la Oradea, Octavian 
Doclin debutase deja,poezia sa  fiind în atenția cri-
ticului literar Gheorghe Grigurcu de la „Familia”, 
care-i va gira debutul editorial printr-o premoni-
torie prezentare pe coperta plachetei 
„Neliniștea purpurei” (1979), opinând 
că „idealul ce-l animă timpuriu e con-
densarea, lacrimă a formei”, de unde 
intuiția exactă a „aspirației spre esență, 
spre enigma formală a acesteia, crista-
lul, care ni se pare cea mai de preț a lor 
făgăduință.”

Definindu-și existența/ devenirea 
poetică sub simbolul structurant  vizio-
nar al unor „cercuri închise” – asemenea 
unui copac a cărui vârstă se poate citi în 
cercurile succesive ale trunchiului tă-
iat –Octavian Doclin mărturisește că, 
prin noua sa apariție, Baletul de noapte 
(pusă sub motto-ul arghezian al „jocului” 
din „De-a v-ați ascuns...”, o îndurerată 
premoniție comunicată copiilor sub atenuanta vizi-
une a ludicului), a vrut să „re-facă un alt cerc”, care 
să înscrie în interiorul lui „noul drum, după ce mă 
odihnesc puțin pe piatra Eben-Ezer” (să sperăm că 
mai e mult până departe!).

Conștient că „posteritățile se aranjează an-
tum” (în antumitate adică), poetul îi dezvăluie ami-
cului său Eugen Bunaru semnificația „baletului de 
noapte” în care se va prinde („în curând/ sau cine 
ar putea să știe...”), „cu singura balerină/ pe care 
o poate duce în brațe/ și în care până la urmă/ se 
va topi nevăzut”, aidoma porumbelului „în smoala 
nopții” de pe partea cealaltă a Muntelui „necruțător 
al Iluziei”.

Sub acest presentiment thanatic (un halucina-
toriu dans al morții care trimite vizionar mai degra-
bă la «dansurile macabre» al Evului Mediu decât 
la „Repetiția de balet” a impresionistului Edgar De-
gas, reprodusă color pe coperta I), comunicat cu o 
împăcată reflecție existențială, sunt dezvoltate toate 
temele și motivele celor șase cicluri, mai încifrate 
simbologic sau mai voalate metaforic. Înfricoșat, 
adică „înlănțuit” de  „iedera otrăvitoare”, poetul 
vizează, în dansul secret al «baletului de noapte», 
«trădarea    luciditatea    nebunia” (introlocând blan-
curi suficiente pentru a le marca acestora statutul de 
repere esențiale în continua „cădere”: „în i-realita-
tea reală ori mai bine zis în realitatea i-realității”.

Arta „jocului” are, desigur, regulile ei „secre-
te”, pe care numai poetul le știe, strecurându-se „ca 
o sabie de Damasc/ o lamă curbată precum cea mai 
grea mișcare/ în baletul de noapte”. Melodia dan-
sului e a unui „corn de vânătoare”, în „sala goală”, 
acolo unde protagoniștii, tot așteptând, „s-au topit/ 
în baletul lor de noapte”, iar poetul, singurul, „umil 

OCTAVIAN DOCLIN:

„Baletul de noapte”
(Editura Gordian, Timișoara, 2015, 96 p., cu o prezentare de Marcel Pop-Corniș)

și înfricoșat”, fără aplauze, „părăsește arena” cu un 
obiect sub braț („care mai târziu se descoperă a fi un 
manuscris”).

Odată fixată simbologia premonitorie a ideo-
grafiei imagistice, ce dă titlul volumului, vom vedea 
cum  toate celelalte cicluri (II-VI) sunt infuzate și 

amprentate de același sentiment al „rodului” care 
cade pe o „hartă coregrafică”. Imaginile metafo-
rice ale „spectacolului”, ale pierderii într-un somn 
fără vise „pe piatra Eben-Ezer” (mitologen de mare 
efect), ipostazierile halucinatorii și siluetelele iti-
nerante ale unor personificări alegorice (servitorul, 
dresorul din Glimboc, Scribul, Pivnicerul, Robul, 
Profetul ș.a.), toate concură la crearea unei motolo-
gii lirice dinstincte, în care sunt transfigurate, prin 
relaționarea «vocilor» de fundal, elemente autobio-
grafice, într-una și aceeași opțiune: mărturisirea unui 
destin artistic și a unei conștiințe umane de veghe. 
Totul e „jucat” pe cartea extremă a reflecției lucide, 
amare, în iluminări de artă poetică de felul:

„cuvintele nu sunt cele mai de încredere 
cu care să poți păzi cheia
până la ultima revărsare”
(fluviul Tavi)
O altă ipostază a „baletului” legitimează  cu-

fundarea „în apele termale ale poeziei”, până la 
„agonia”, „zbaterea tâmplelor”, „geamătul”,  sus-
ceptibil de „rugăciune mincinoasă”.

Imaginile „neliniștii” și „fricii” se conjugă cu 
un sentiment de regret și culpabilitate trăit „cu ochii 
la Cer/ și Cartea la piept (...)/ rușinat simțindu-se/ 
și plin de remușcări/ trăind în frică și vină” (în frică 
și vină).

De aici, probabil, regăsirea într-o zonă secu-
rizantă de etno-folclorism filtrat,  frumoasa și pro-
funda poemă postmodernă „aproape folclorică”, 
quintesențiind sufletul încărcat de neliniști, viziuni 
și halucinații al „balerinului” pregătit de ultimul salt, 
de „aprinderea rugului”:

„oh și vai,
și vai și oh

lume lume
mult mi-e sufletul tăciune
vai și oh
și oh și vai
Iadul se preschimbă-n Rai
Raiul se preschimbă-n Iad

cu Dumnezeu pe gânduri cad
și cu ochii mari deschiși
lume lume
bem paharul fără griji”

Acesta este Octavian Doclin din „cer-
cul” Baletului de noapte, poet, cum se vede, 
deplin stăpân nu numai pe mijloacele expre-
sive ale limbii, dar mai ales instituindu-și un 
„alodiu” mitologizant, un topos personal, 
creator așadar de mitologie poetică. Poezia 
aceasta rezumă o itinerantă și nostalgică bi-
ografie, un destin poetic, o înlănțuire de vâr-
ste, transfigurând artistic amintiri, imagini, 
secvențe, obsesii, însemne ale trecerii și sem-
ne livrești, toposuri existențiale și imaginare, 
lexeme și varii mitologene etc.

Rezumând-o în Plonjarea, toată această clădi-
re de sine artistică, devenire umană și spirituală (de 
la „piureul de castane culese din parcul Doclinului” 
până la „plonjarea” în „subterană” a celui numit 
„atoateștiutorul locului”) structurează, în cadrul 
unei interesante și autentice mitologii poetice, anu-
mite linii tematice, obsesii motivice și izomorfisme 
laitmotivice, în general bogăția de imagini și sensuri, 
care, turnate în forme translucide și retorte de esențe 
tari, asigură farmecul acestei poezii de pecete incon-
fundabilă, ușor recognoscibilă într-un context mai 
larg de valori.

Să observăm că liniștea în care s-a ridicat 
această operă, din aproape în aproape (cu antologări-
le periodice de rigoare și transpunerile în alte limbi) 
– departe de zgomotele din ograda ierarhizărilor vre-
melnice – i-a fost poetului Doclin benefică, asigurân-
du-i «arderea» normală a etapelor (căci poezia lui e 
fără rupturi și discontinuități, ci organică în evoluție, 
într-o asumată și lucidă detașare). De unde incontur-
nabilul „rod”, sub semnul căruia se așează – în acest 
început de „clasicizare” – „Baletul de noapte”, ca 
„scuturare” a livezii în dogori iuliene și augustane.

„Ținându-se de Banat”, după deviza protopo-
pului Stoica de Hațeg, Octavian Doclin – aflat de 15 
ani la timona REFLEXULUI reșițean – a «cutreie-
rat» în lungiș și-n curmeziș un spațiu cultural enorm, 
încât azi îl vedem pe drumul mare împărătesc  al 
Poeziei române. O «parte» de mare originalitate și 
distincție în panoplia unui «întreg» național de va-
lori. n

Zenovie CÂRLUGEA
Februarie 2016

Tg.-Jiu 

Prestigiosul nostru colaborator, prof. universitar și scriitorul HANS DAMA din Viena ne 
transmite informația că, în capitala austriacă, cu prilejul Zilei Naționale a României, a apărut pri-
mul număr al revistei UNIREA. În corespondența sa transmisă din Viena, la 4 dec. 2015, dl Mihai 
ANTHONY consemnează evenimentul astfel: 

„Periodic de cultură şi artă Anul I, nr. 1, noiembrie 2015 ISSN 2066-0952 și Editat de 
Asociaţia “Cercul Cultural Româno-Austriac UNIREA” Wiener Neustadt Austria, Preşedinte Ioan 
Godja și redactor-şef Gabriella Costescu, Revista UNIREA a debutat déjà în peisajul media româ-
nesc de pretutindeni.

Cercul Cultural Româno-Austriac UNIREA din Wiener Neustadt, fondat în urmă cu 13 ani 
şi condus de Domnul Ioan Godja, a prezentat – în cadrul sărbătorilor din Austria, dedicate Zilei 
Naţionale a României „Toamna Culturală Românească în Austria!” –, primul număr al periodicu-
lui de cultură şi artă „Unirea” realizat și cu sprijinul redactorilor Postului RadioTv-Unirea, de un 
colectiv redacțional condus de Doamna Gabriella Costescu.

Evenimentul editorial a fost primit cu interes şi bucurie de cei peste 500 de români şi aus-
trieci, care au fost invitaţi la Festivalul de la Wiener Neustadt.

Periodicul de cultură şi artă Unirea este o revistă cu apariţie trimestrială, în care sunt și vor 
fi prezentate, în cele 78 de pagini, creaţii literare, ştiri, informaţii, articole, reportaje, evenimente 
cultural-artistice, comentarii ale românilor din ţară şi din străinătate, din dorinţa de a-i uni pe ro-
mânii de pe întregul mapamond, în spiritul prieteniei şi frăţiei, pentru a trăi în cinste și demnitate, 
în linişte şi pace, în România și în ţările în care ei au ales să se stabilească.

Numărul 1 al revistei Unirea cuprinde materiale diverse, semnate de: VIORICA BA-
LAŞ, CRISTIAN BUCUR, FLOARE RANTA CÂNDEA, GABRIELLA COSTESCU, DOINA 
CRAIU, HANS DAMA, IOAN GODJA, AGNES MARIA ORBAN, CORNEL UDREA şi de alţi 
autori. Remarcăm titlurile: Amintind despre Marea Unire, Lacrima de suflet, Ziua românilor de 
pretutindeni sărbătoriă în Austria, Cosmos românesc, O viață trăită la radio, Vienezul din Gottlob, 
Banatul în cuvânt și imagine, Visul vieții sănătoase la Viena, O noapte la Veneția pe scena din 
Mörbisch, Pictorul în pacea culorilor, Cronica vieneză, Lumină lină la Sighișoara, care merită 
să fie lecturate cu atenție și interes. Numărul 2 al revistei Unirea va apărea în primul trimestru al 
anului 2016.”(Mihai Anthony) n

O nouă revista pentru românii din Austria: „UNIREA”
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V
olumul Față în față, al treilea dintr-o serie de autor (Ed. Marinea-
sa, Timișoara, 2015) cuprinde mai întâi portretele scriitoricești 
ale tandemului literar (și familial) OCTAVIAN DOCLIN-ADA 

D. CRUCEANU (pp.5-54; 55-78). Este vorba de o nouă selecție din publicistica 
acestora prilejuită de „diferite anchete literare, interviuri, portrete sentimentale, 
atitudini, comentaii și cronici literare sau plastice” (publicate în diferite revis-
te literare și culturale de-a lungul anilor 2014-2015, ori în volumele comentate, 
precum și texte inedite”). Lăudabilă această „salvare” de texte, care întregesc 
profilurile scriitoricești respective cu noi tușe și hașurări 
portretistice.

Este o carte-document bibliografic, ce poate da 
seama despre opțiunile personale și profesionale, dar și 
despre viața cultural-artistică din această parte de țară, 
reținând „în efigie” (nu exagerăm deloc) personalitățile 
distincte ale acestor scriitori, locul și rolul lor în mișcarea 
cultural-literară a acestei părți de Banat, și nu numai.

1.Doamna ADA D. CRUCEANU este, după cum 
bine se știe, un eseist încercat de observație și reflecție 
analitică, dar și un critic literar de neîndoielnic gust es-
tetic, judecățile de valoare ale domniei-sale punând un 
diagnostic exact  cărților comentate, cu echilibru, cu 
detașată empatie și răbdare. Și toate acestea rezonând 
cu acel „calm al valorilor” pe care îl observase cândva 
ea însăși la alt bănățean de forță. Optând pentru valorile 
așezate, dincolo așadar de „tracasări” inutile și „entuzias-
me” de conjunctură, Ada D. Cruceanu apreciază la lucră-
rile comentate când „finețea observației”, „franchețea și 
autenticitatea”, „subtila și neașteptat de «realistă» grafică 
de carte” (Mihai Vintilă), când caracterul «atipic» al unei 
cărți-album, mustind deopotrivă de informație și pitoresc 
(Paul M. Vasile), când „lecția de acuratețe a informației” 
oferită de o monografie considerată „parte din întreg” (Helmut Kulhanek). Sau 
vibranta întâmpinare a lui Liviu Spătaru, autorul unei scrieri despre gânditorul 
pașoptist Ion Ghica ce visa „o altă așezare a lumii românești în epoca modernă a 
Europei”. Ca și vocația manifestată în planul artelor plastice (aproape «viciu» la 
o sibiancă impregnată de spiritul baroc al orașului de pe Cibin!), când scrie des-
pre Cvetka Vidmar, Eva Elvira Comisarschi, Valeriu Sepi, Cazimir Kurta, vizând 
„izbânda obiectului artistic în fața vremelniciei lumii”.

În privința anchetelor (răspunsuri acordate revistei timișorene „Orizont” în 
anii 2014-2015), Ada D. Cruceanu dă răspunsuri nuanțate și mai de larg orizont, 
nelăsându-se atrasă în «capcanele» oricât de simulate ale anchetatorului. Știe, 
cu alte cuvinte, „s-o întoarcă” inteligent , să deschidă sensuri și perspective noi, 
detașându-se într-o reflecție așezată, nu expunându-se, așadar, cu acea suficiență 
ce-o vedem uneori prin interviuri, dezarmant de inutilă și păguboasă, într-un de-
seviciu de imagine.

Căci cum să răspunzi punctual, adică simplissim, unor întrebări privind: 
eventuali „adversari” într-o competiție scriitoricească, „obiectivitatea” juriilor li-
terare, greșeli făcute „ca profesor (ipotetic) la catedră”... La întrebarea „Dacă n-ar 
fi existat Eminescu, care credeți că ar fi fost scriitorul nostru național?”, distinsa 
Doamnă observă că „ar fi fost și rămas doar Caragiale... Eternul Parol.” Doi 
uriași „trăind în același veac, în aceleași vremuri și pentru toate «vremurile»”. 
Aversul și reversul „monedei” noastre naționale: „Fără de pereche și fără de 
substitut, substituent.”

Vizat fiind, în altă anchetă, „cadoul cel mai de preț primit în viață”, Ada D. 
Cruceanu își amintește de „fabulosul” Sibiu natal în primul deceniu și jumătate 
de viață, altele trei petrecându-le într-o Reșiță „cu cerul uneori mai albastru decât 
al Mediteranei” (C. Lucaci), „cu sânge de vișin sub talpa casei” (aluzie la volu-
mul «Sânge de vișin» al lui Octavian Doclin din 2014).

Iată cum, din linii discrete, nu multe ci esențiale, se alcătuiește un portret 
de opțiuni axiologice clare într-un distinct freamăt literar.

2. În cazul lui Octavian DOCLIN, avem reproduse „interviuri, anchete li-
terare, portrete, atitudini, opinii, mărturii, restituiri și recenzii”.

Menționăm, mai întâi, interviul substanțial luat scriitorului Ion Marin Al-
măjan, cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani. Coborând din Țara Almăjului 
(„un spațiu mustind de istorie, dar și de istorie culturală”), autorul Tornadei  - un 
maestru al narațiunilor subiectivizate, - face considerații asupra întregii regiuni 
istorice demne de reținut: „Banatul a trăit aproximativ 300 de ani sub regatul 
maghiar, apoi 164 de ani sub turci, încă două sute de ani sub austrieci sau aus-
tro-ungari”. Războaiele, care au pustiit în special Banatul de Sud, deci și Țara 
Almăjului, au dislocat populații, au afectat limba și credința: „Cum să nu te lași 
fascinat de o asemenea istorie, să nu te simți obligat s-o faci cunoscută, să-i cerce-
tezi fiecare pagină, să scrii cărți, să publici cât mai multe lucrări ale unor istorici 
și oameni de cultură despre personalitățile Banatului?” O întrebare retorică de 

mai largi rezonanțe prin care fostul director al Editurii „Facla” își rememorează 
programul instituției onorate, axat pe valorificarea istoriei, culturii și tradițiilor 
bănățene. Să menționăm și „cei patru ani” de directorat la Direcția de Cultură a 
județului Caraș-Severin, când – observă d-na Ada D. Cruceanu, de față la luarea 
interviului – aceasta i-a fost „colegă”, încercând împreună, după zece ani de „hi-
atus legislativ” și de distrugere sistematică a patrimoniului – „«a salva» cât mai 
rămăsese de salvat”...

De aici, desigur, și deviza (motto călăuzitor) al „Reflexului”, pornind de 
la marele protopop Nicolae Stoica de Hațeg: „...și ține-
te de Banat!”. Ceea ce nu înseamnă, desigur, că „noi 
suntem cantonați într-un spațiu strict provincial, dim-
potrivă avem colaboratori din toate spațiile culturale și 
literare ale României...”

Într-un alt „dialog” (radiodifuzat), purtat cu 
Dorina Sgaverdia în ziua de 11 iunie 2014 (când la Băile 
Herculane se deschidea ediția a XIV-a a Colocviilor 
„Reflex”), aflăm că la cele trei ediții din urmă „am 
invitat și scriitori din Serbia, din Republica Moldova 
și din Ungaria”, ba chiar din Statele Unite. În privința 
revistei (un proiect cultural valabil și după 14 ani, ce 
implică revista, colocviile anuale și „biblioteca Re-
flex”, mai puțin cunoscută), a cărei necesitate se simțea, 
„Reflexul” reșițean a umplut un gol (după „Semenicul” 
condus de Gheorghe Jurma), mai ales că în „Orașul cu 
poeți” exista „o grupare puternică de scriitori”. Ideea că 
„la Reșița se face și altceva decât locomotive care scot 
fum” a prins foarte bine. Foarte interesante în struc-
turarea și derularea lor tematică, Colocviile de la Bă-
ile Herculane au valorificat idei privind „interferențele 
culturale” (referent Radu Ciobanu), „istoria îngustă” a 
Banatului (dr. Valeriu Leu), conceptul de „geografie li-

terară” pe coordonata „parte din întreg” (Cornel Ungureanu, Alexandru Ruja), 
„paradigme culturale și istorice” (Costin Feneșan). Nu a putut fi uitat Eftimie 
Murgu, „cărturar european, mentorul și ideologul revoluției de la 1848” (Ion 
Marin Almăjan), nici „Orașul cu poeți” ori „Patrimoniul tehnic și industrial al 
Banatului de munte” (Dan Perian). Alte teme au privit „cultura tradițională în 
fața globalizării” (Gheorghe Țunea), Centenar Anton Galopenția (Ada D. Cru-
ceru, I.M. Almăjan, Alimpe Ignea), „Entitatea regională, națională, europeană” 
(Mircea Martin), Avangarda (Lucian Alexiu), „Sărbătoarea Sânzienelor” (Marcu 
Mihail Deleanu). Dacă ediția din 2012 a Colocviilor a beneficiat de participare 
internațională sub genericul „Terra Banatica între Europa Centrală și Balcani” 
(referent Ion Marin Almăjan), cea din 2013 a fost dedicată romanului românesc, 
urmată în 2014 de cea rezervată „Poeziei române contemporane – critica poeziei, 
poezia criticilor” (Ion Pop, Al. Ruja), iar în 2015 alta închinată regretatului scri-
itor „Sorin Titel – 80”.

Se cuvin amintite și recitalurile de poezie din cadrul acestor colocvii, la 
care au participat voci lirice importante din întreg spațiul românesc (Moldova, 
Muntenia, Ardeal), dar și invitați de peste hotare.

Pe scurt zis, „fenomenul cultural Reflex” există, el asigură punți de legă-
tură între confrați de pretutindeni, oferind o reală șansă cunoașterii reciproce și 
competiției de valori. Revista circulă în țară și chiar dincolo de hotare, fiind de 
găsit la marile biblioteci. Pe lângă ecourile din presa națională, există unele con-
semnări în cea din Germania, Anglia, USA etc.

De un farmec aparte sunt și anchetele, unele realizate personal („Puteți 
defini poezia? Cum anume?”, în 2014), altele care-i includ răspunsurile. Iată, bu-
năoară, una din întrebările „de-a pleașca” ce i-a fost adresată: „Lângă ce scriitori/ 
celebrități mondene/ sportivi/ artiști ați dori să fiți înmormântat(ă)?” („Orizont”, 
XXVI, nr. 8, aug. 2014), întrebare răsturnată de poetul Doclin astfel: „Dar ce-ar fi 
să răstorn întrebarea și să vă întreb care/ cine dintre eventualii mei cititori ar vrea 
să fie înmormântat(ă) lângă mine... Aceasta-i întrebarea!”

La fel de întregitoare în definirea portretului doclinian sunt evocările, în 
versuri sau memorialistică, ale unor prieteni și cunoscuți: Oana și Iulian Cojoca-
ru, Marcel Pop-Corniș (coleg de armată, azi profesor universitar în USA), Costel 
Stancu, Aurel Pop, Christian Bistriceanu, Gheorghe Zincescu, Mircea Bârsilă, 
Zenovie Cârlugea, Zoe Elena Deju ș.a.

În cazul recenziei/ cronicii literare Octanvian Doclin este un condeier de 
mare vibrație amicală, scriind despre consacratul prozator Ion Marin Almăjan, 
despre reflexivul apoftegmatic Simion Todorovici ori despre etnofolcloristul 
Avram Boța...

„Parte” dintr-un „ întreg” în desfășurare (și-i dorim o cât mai lungă 
«desfășurare», cu etape noi  de parcurs!), grupajul de texte privindu-l pe scriitorul 
O. Doclin dă seama, la modul reprezentativității, despre un Janus bifrons: poet 
de mare talent al generației sale (unul de primă linie) și neobosit om de cultură, 
vrednic de laudă și admirabil prin inconfundabilu-i farmec.

Ave, magnus scriptor Octavianus Doclini! n
Cronicar

„Părți” dintr-un „întreg” în desfășurare



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XII, nr. 1 (46)/2016
18

A
rhitema scrierilor în proză ale 
Doamnei Mirela-Ioana Borchin 
(romanele Punctul interior, 2010; 

Spre nicăieri, în colaborare, 2014; Apa, cartea de 
proză scurtă, atât de frumos, de simplu şi de mis-
terios intitulată, apărută, recent, la Editura Mirton 
din Timişoara şi asupra căreia vom stărui în cele 
ce urmează) este, după convingerea mea, Para-
disul pierdut, mai degrabă reminiscenţa, eventual 
conştiinţa, poate nemărturisită, topită, implan-
tată în orice abisală aducere-aminte, a pierderii 
Edenului, atunci, la începuturi, cu tot ce implică 
o asemenea teribilă dramă în orizontul existen-
ţei individuale. Un Paradis nedefinit, însă, poate 
chiar inexistent, o stare de Idealitate, o Aspiraţie, 
o Proiecţie a eului, o sete, o dorinţă de Perfecţiune 
şi de Eternitate, în efemeritatea grosieră, funciar 
imperfectă, a lumii. Mai mult, e vorba de dispari-

ţia continuă a Paradisului, reiterată, de reconfirmarea eşecului, cu fiecare episod de 
viaţă, cât de cât luminos şi promiţător, în ceaţa şi în negura fără margini ale Samsarei 
(Şampania, Sfârşitul). 

Nimicnicia, această esenţă a esenţelor, este abordată şi tratată, cu o extraor-
dinară artă a contemplării, dar şi a implicării. Cu o artă atât de subtilă, de înaltă, de 
elaborată, încât îşi disimulează integral mijloacele, procedeele, lăsând la vedere, şi 
în viguroasă acţiune, numai efectele. Ca urmare, la un prim contact cu textul, ceea ce 
frapează este referenţialitatea cvasi-absolută, netrucată, mai exact spus: exhibarea 
aparenţei – în fond, nălucirea ei („… realitatea cea mai ireală”, Avionul). Îi succedă 
încadrarea acesteia în convenţiile literaturii, apoi identificarea referinţei cu semnul, 
apoi subminarea şi disoluţia semnului, apoi întrezărirea iluziei, apoi nimicirea eului 
obiectiv şi a celui subiectiv, apoi revelaţia neantului şi (de ce nu?) a vacuităţii. Ast-
fel, se instituie un continuum, o egalitate sui-generis între realitate, limbaj şi artă, 
totul fiind semn, volatil, existent şi, deopotrivă, inexistent, în dezolanta nulitate a 
spaţio - temporalităţii: „– N-ai încredere în literatură? Poţi avea cea mai mare încre-
dere în ea. E ştiinţa ştiinţelor. Esenţializează şi comunică mai mult decât orice altă 
ştiinţă. De ce e Biblia considerată ‘Cartea Cărţilor’? Pentru adevăr. Cunoşti o mai 
mare operă literară? Cu mai multe figuri, cu mai mult simbolism, cu mai multă... 
adeverire???...” (Castanul)

Demolarea artistică a realităţii, prin mecanisme lingvistico-estetice, conco-
mitent cu edificarea unei opere cu totul noi şi cu totul proaspete, neamintind de 
nimic şi de nimeni, deşi asimilează tradiţie, ştiinţă a limbii  şi o dezinvoltă erudiţie 
– aceasta este proza Mirelei-Ioana Borchin.  Iar demolarea artistică a prozei (în 
înţelesul tradiţional, consacrat, de manual), fiindcă şi o atare componentă există în 
demersul scriitoarei, o realizează autodialogul – insolită inovaţie (care nu se con-
fundă cu monologul interior, întrucât activează două voci distincte, două persoane 
separate: ea şi el), originală formă de introspecţie, de rememorare şi de analiză vie, 
dinamică, a existentului, specie literară, care, aparţinându-i, după cunoştinţa mea, 
şi terminologic, şi în fapt, îi poate asigura, ea singură, Mirelei-Ioana Borchin un loc 
în literatură: „‘Cum le citesc, cum intru în rol. Adică ştiu care e partea mea, care e 
a ta. Încep să-mi citesc rolul cu voce tare. Nu cumva sunt dialogurile tale ascunse?’ 
‘Ba da. Sunt voci, pe care le aud, în timp ce merg pe stradă, stau în fotoliul meu de 
lângă birou, aşteptându-te să-mi baţi la uşă. Mai cu seamă vocile noastre. Cuvintele 
scrise sau nescrise, rostite sau nerostite, în alte aranjamente’. ‘E un Duende în tine, 
ţi-am atras atenţia, un spiriduş, care te chinuie, te împiedică să fii fericită’. ‘Crezi?’ 
” (Autodialog XI)

Iubirea (asimilată, abisal, unui oniric Dans; ce dezvoltări hermeneutice ar 
putea porni de aici!) este, indiscutabil, singurul suport valid al eului, singurul refu-
giu infailibil din faţa atrocităţilor şi a trivialităţilor, din faţa platitudii sufocante, ce 
ne asaltează, pretutindeni şi necontenit, ce ameninţă să ne aneantizeze: „ ‘Cine mai 
trăieşte ca noi? «Atât de puţin?» s-ar întreba unii. «Atât de mult?», alţii. Ne-am sudat 
foarte repede, ca două persoane într-un androgin’ ”. (Revenirea)  

Astfel, Apa poate fi citită, ba chiar trebuie citită, ca o mare carte de dragos-
te, ca o Carte a Dragostei, în accepţiunea completă a termenului acestuia, axial în 
existenţa umană, accepţiune ce ne-o sugerează limba greacă a Noului Testament şi a 
scrierilor patristice, atât de disociativă şi de nuanţată: storghi (respectul, ataşamen-
tul, tandreţea ce-i leagă pe aparţinătorii unei familii, ai unei comunităţi, mai ample 
sau mai restrânse, precum în Tinerii); philia (afecţiunea pentru semeni, prietenia, 
precum în Căderea); eros (iubirea pătimaşă, tragică, iraţională, ce pune stăpânire pe 
suflet şi-l subjugă, passim); agape (dragostea generoasă, jertfelnică, înduhovnicită, 
pomenită, spre exemplu, în Visul). 

Ceea ce singularizează cartea, ceea ce o impune, cu deosebire, ceea ce o face 
memorabilă, inepuizabilă, sub raport ideatic, semantic, compoziţional şi stilistic, 
este statutul ei de autodialog erotico-agapaic. Apa evocă, prin această surprinzătoa-
re sinteză, şi deliciul aşteptării, al dăruirii, şi beatitutinea, şi extazul contopirilor (în 
privire, în gând, în duh, în trup), şi magia desprinderii nirvanice de prozaica ambian-
ţă, şi dezastrul incertitudinii şi al absenţei: „ ‘Mă ajuţi să trăiesc’. ‘Şi tu mă ajuţi să 
trăiesc. Îţi dai seama câte milioane de trestii s-au dat la o parte, ca să ne facă loc unul 
lângă altul?’ ‘Trestii gânditoare’. ‘Miraculos! Ne-am ivit, fără nicio premeditare, ca 
trestiile în bătaia vântului, unul pentru celălalt’. [...] ‘O minte pătrunzătoare, capabi-
lă să descifreze nevăzutele fire ale pasiunii (subl.n. –  E. D.), precum Flaubert sau 
Tolstoi, s-ar bucura să ne vadă’. ‘Să ne revadă, poate...’ ”  (Autodialog I)

Iubirea se leagă, nemijlocit, fireşte, de locul, rolul şi rostul umanului, în acest 
univers, egal cu nimicnicia. Cercetând, cât am putut de atent, structura şi evoluţia 
personajelor, am conchis că nu izbutesc, în niciun chip, să le aplic o definiţie, pe 
care, cu toată smerenia mea, am cutezat a i-o da, cândva, făpturii de lut, ha’adham: 
„Omul este fiinţa care şi-a ratat şansa”. Nu izbutesc, întrucât omul prozelor Mire-
lei-Ioana Borchin nu a avut şi nu are nicio şansă. În afara acestei iubiri, care este, 

de fapt, spaima de-a o pierde. Ceea ce nu-l împiedică să fie frumos, chiar măreţ, în 
zădărnicia lui. Este generos, iubitor de semeni, e ataşat de fiinţa sensibilă, în gene-
ral (se iubeşte chiar şi pe sine: „Mă iubesc mult. Îmi pasă de mine”, Autodialog I), 
este demn de a fi iubit, deşi le pretinde tuturor celor dragi (mai ales partenerului) o 
fidelitate, o exclusivitate nedezminţite (Celosa, Otrava, Căderea). De reţinut, apoi, 
spre a clarifica ontologia umanului din acest univers, că insul din prim-plan, cel 
canonic, cel emblematic, este, întotdeauna, femeie. Un alter-ego declarat al naratoa-
rei (nu, desigur, al autoarei, în ciuda referenţialităţii nestăvilite, chiar ostentative, a 
relatărilor). Iubita este Femeia de acum, în care e prezentă, până la indisticţie, Fetiţa 
cu paltonaş gri din vis, cea care a dansat, cuminte, supusă, tăcută, cu Bărbatul ce-o 
alesese din grup şi o prinsese, cu delicateţe, în braţele sale: „... ‘Da, Fetiţa mea cu 
paltonaş gri! Şi cu cordon, şi fără cordon. De fapt, de asta am venit. Voiam să ştiu 
dacă mai dansezi cu mine’. ‘Invită-mă! N-am mai dansat de mult...’ Îmi potrivesc 
paşii cu ai lui. Instinctiv. Cu duioşia cu care îi cânt în strună. Şi îi pufăi la ureche. Îi 
trec pe sub braţ. Mă înnebuneşte cu mirosul lui. ‘De cât de puţin avem nevoie pentru 
a fi fericiţi!...’ ” (Liftul)

Iubitul – abstract, cu o identitate marcată, dar difuză, supradeterminat moral, 
intelectual, dar şi fizic („ochi verzi”, „braţe nici groase, nici subţiri”, „degete subţiri 
şi osoase”, „picioare de înotător”), se arată întru totul privilegiat. Însă rămâne incert, 
tenebros. Să nu uităm: este anonim! Forţa lui estetică izvorăşte din intensitatea plăs-
muirii, din elanul celei care-l invocă şi îl interpelează, din pregnanţa cuvintelor lui 
şi a gesticii sale stihinice. 

Cei doi îndrăgostiţi (care nu-şi deconspiră niciodată numele în dialogurile lor) 
se întrepătrund într-un cuplu pe cât de teluric, pe atât de astral, imposibil de cuprins 
într-o descripţie lineară, fiindcă ei aparţin, deopotrivă, genunii de negură şi celei de 
lumină. „Peste mai toate prozele mele pluteşte o boare de dragoste, precum ceaţa 
medievală”, declară autoarea. Şi i se adresează astfel Iubitului, în Autodialog I: „Dai 
impresia că eşti din altă lume. Excentric. Atemporal”. Sau: „Tu erai un personaj fa-
bulos. Cu o identitate misterioasă, cu o personalitate  puternică,  în stare de o iubire 
rarisimă. Te filam”. (Revenirea)

Actanţii par a fi entităţi fictive, au o realitate pur estetică: „Nu există semni-
ficant pentru orice semnificat. Nu are nume ceea ce trăiesc eu”. (Departe de lumea 
dezlănţuită) Suferinţa subminează autarhia semnului, solicitând reazemul, fie şi în-
chipuit, al unui referent:  „Trăim frumos. În literatură”. „Eu nu mă mulţumesc cu 
atât. O, nu... ” „De ce nu? Aici suntem priviţi cu calm, cu bunăvoinţă”. „Aici va 
crede lumea că am inventat totul”. „Nu ai inventat nimic. Exist. Te-am căutat. Te-
am găsit. Nu mai plec. Sunt cu tine tot timpul. Chiar şi când nu mă vezi. Mai intens 
atunci, căci sufăr”. (Autodialog X )

În ciuda, sau poate tocmai datorită acestei situări a poveştii în reverie sau vis 
(„Viaţa e un vis”, Aleea personalităţilor; Calderón de la Barca, La vida es sueño), 
textul musteşte, palpită de sevele vieţii. Rareori am întâlnit, în lecturile mele, harni-
ce şi îndelungate, scene de dragoste mai răvăşitoare, mai sfâşietoare, mai concrete, 
mai pure decât în prozele acestui volum. Proze care instaurează un foarte coerent şi 
foarte structurat limbaj al iubirii. Menţionez, la întâmplare, Visul, Liftul, Revenirea, 
Apartenenţa, Autodialogul XII. Iată un scurt fragment: „Azi ne-am despărţit politi-
coşi, sărutându-ne pe obraji. Am rămas în umbra Bakata Tisei, cu ochii pironiţi într-
ai tăi. Parcă niciodată n-a fost atât de puternică lumina lor verde, fosforescentă, ca 
în soarele acestei după-amiezi de august. Îmi spuneai ceva ce încercam să desluşesc 
după felul cum îţi mişcai buzele. ‘Înţelegi?’ Am dat din cap că da. Distanţa între noi 
era mare. Nu mă auzeai. Aşa că îţi puteam spune ce simt. ‘A câta oară pleci de lângă 
mine? A câta oară nu îţi cer să rămâi? Sau să mă iei cu tine?’ ” (Apartenenţa).

La fel, această aproape tragică, această sublimă probă de feminitate, devoţiu-
ne, iubire, ieşite din spaţiu şi timp, necondiţionate: „– Eu nu mai ies singură în lume. 
Rămân să te aştept pe aici. Şi dacă vii, şi dacă nu vii, te aştept...” (Singură).

Dăinuie, neclintiţi, de la un capăt la altul al straniei anecdotici, cei doi poli, 
care veghează, clipă de clipă, balansul sufletului, între o timidă nădejde şi o nevin-
decată şi, s-ar zice, nevindecabilă deznădejde (calmă, însă, deprinsă cu sine). Pe de 
o parte, fericirea, iluzorie şi necruţător de instabilă: „ – Ce demon destramă vraja 
aceasta? De ce redevenim prozaici după atâta poezie? De ce n-aş fi mereu Rusalca 
ta? Fără vârstă, fără început, fără sfârşit, fără teamă? De ce nu ne-am plimba de 
mână pe malul Begăi, încă plin de sălcii verzi, acum, când soarele apune şi Bega 
curge viguroasă spre Dunăre?” (Rusalca) Pe de alta, certitudinea durerii şi pereni-
tatea ei, fixate într-o secvenţă de-a dreptul antologică, ce încheie, în forţă, volumul: 
„... Ca ţăranul din vechime, care purta cu sine, oriîncotro s-ar fi dus, o lumânare, 
ca să nu moară, subit, fără lumină, voi fi mereu cu gândul că, în orice împrejurare, 
se poate ivi ‘ultima clipă’. Cum să nu mă doară amintirea dansului nostru? Cum o 
să-mi aduc vreodată aminte cu plăcere de acei paşi cuminţi din urma alor tăi? De 
trupul tău de înotător, invadat de un suflet de poet, de braţele în care mă abandona-
sem cu ochii larg deschişi, ca să văd, în orice moment, şerpişorii zglobii din ochii 
tăi verzi?  Nu îmi voi aminti nimic. Nu voi mai scrie nimic. Nu ne-a ieşit povestea.  
Ay, ay, ay, cómo me duele!...” (Sfârşitul)

Sfârşitul, într-adevăr. Dar al cui? Sfârşitul a ce? Şi până când? Până unde? 
Sfârşitul ce precedă Începutul, în ciclicitatea extenuantă a Samsarei. Fiindcă lectura 
este re-lansată, autopropulsată, de Autodialogul XII, amplasat, strategic, în poziţie 
ultimă.  Doamna Mirela-Ioana Borchin evocă, în Apa, cu o precizie şi cu o fineţe 
demne de iluştrii analişti ai sufletului omenesc (pe Flaubert, pe Tolstoi îi aminteşte 
ea însăşi; îl adaug eu pe Stendhal), naşterea şi maturizarea sentimentului de dragoste  
(conform, parcă, celebrei teorii a „cristalizării”), trecerea lui la o trăire mai comple-
xă, mai evoluată – intimitatea – şi revărsarea acesteia, în cele din urmă, în tumultul 
şi în noaptea înstelată ale pasiunii. 

Eu unul, în ignoranţa mea (relativă, totuşi), nu ştiu o carte de proză mai ori-
ginală, mai complexă, mai problematizantă (în afara oricărei infatuări retorice), mai 
elegant şi mai convingător scrisă, mai novatoare, ca fond şi formă, în literatura ro-
mână de astăzi. n

Eugen DORCESCU

O mare carte de şi despre dragoste: 

APA, de Mirela-Ioana Borchin
 „Que cuando el amor no es locura, no es amor” 

(Pedro Calderón de la Barca)
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C
ocoarele poetului Ion Brad se pre-
gătesc într-un mod ingenuu de-a 
pleca  în ultimul lor zbor. Ar fi prea 

trist, dacă nu chiar nedrept ca autorul însuși să o 
facă. Aceasta, pentru că poetul, romancierul, dra-
maturgul și exegetul mai are încă multe de spus 
în  literatura română. Cele peste zece volume de 
confesiuni diplomatice și literare apărute în ultimul de-
ceniu sunt o mărturie elocventă cu privire la locul pe 
care scriitorul și-l ocupă pe drept în cultura româneas-
că. Acesta a fost concluzia pe care am tras-o la închi-
derea coperților ultimului său florilegiu, carte insolită, 
percutantă și de mare forță poetică. Nu i-a fost deloc 
ușor chiar ca individ să ne transmită oboseala dureroa-
să care îl încearcă. Cei care trec de la o anumită vârstă 
prin asemenea stări n-au cum să nu-l înțeleagă. 

Cele 145 de pagini ale cărții sale sunt în cea 
mai mare parte file triste; ele conțin - în principal  - 
trăirile proprii din ultimul timp și multe reflecții gra-
ve, existențiale pe care numai un scriitor nonagenar 
aproape, cu experiență de-o viața  ca a sa, intens trăi-
tă,  le-a putut încearca, împărtăși și exprima. 

Printre sutele de stihuri din volumul de 
referință, găsim și unele tonice dar puține, puține ... 
O și spune cu mare franchețe: Toată trilogia vieții s-a 
jucat, e goală scena.

 În  scrierea abia ieșită de sub tipar la Editura 
Tracus Arte din Cluj-Napoca (2015), întâlnim în ex-
clusivitate numai poeme într-un vers, găsim stihuri 
ce ne amintesc de Ion  Pillat dar și de haiku-urile 
japoneze, compuse doar din trei rânduri și  fix numai 
din 17 silabe. Conciziune impusă. Amintesc de genul 
din urmă pentru că-i cel care  reprezintă nuanțat tot-
odată expresia lirică, trăirile ce eminamente se pla-
sează la interferența dintre clipă și eternitate. Aceasta 
se petrece și în cazul cărții de față. Autorul volumu-
lui Cetăți transilvane fără somn  își șlefuiește și de 
această dată cu mare măiestrie gândurile sale pen-
tru a ne reprezinta cu cinste ca români, ca nație, ca 
ardeleni, iar nu ca o gloată pribegită pe meleaguri-
le noastre, cu trăiri barbare.  Iar în același timp se 
înfățișează pe el însuși într-o postură insolită, nu de 
in vidiat.

Cum am amintit, găsim în această carte, mul-
tă, parcă prea multă tristețe. Cu sângele-nchegat pe 
buze aștept ziua de apoi. Dar și cutremurătoarea zi-
cere: Pe crucea cărui tâlhar, în stânga sau dreapta, 
mă aflu? – cu aluzie directă la politicianismul per-
vers practicat: cu vorba în gură toată ziua: - sunt de 

stânga, - sunt de dreapta.  Hristos ar fi Justiția. Însă, 
când el e dat la o parte, rămâne doar ea - cea oarbă...   

Ca unul care l-am cunoscut pe autor, inclu-
siv ca OM, pot spune destul de bine că el s-a situat 
dintotdeauna vertical, fiind de partea și din lumea 
drepților, de-aici și de-a pururi. Cele câteva  sute de 
stihuri adevărate, întâlnite în acest volum, ne-o do-
vedesc din plin. Prin stihurile acestea poetul exprimă 
chintesențe cunoscute, trăite. Ceva mai grăbit spuse 
de data aceasta, poate...  Nu mai are timp să dezvolte 
trăirile eului poetic cum a făcut-o odinioară.

 Uimitor și foarte frumos în același timp este 
că  nu uită nici pentru o clipă obârșiile sale. Visez 
noian de spice... Le-am secerat cândva... sau De ce-
mi tresar în sânge încă mai vii strămoșii? El vrea și 
rămâne mereu un mândru Brad, adăugăm noi Ion, 
însoțit astfel de cel mai simplu și răspândit nume ro-
mânesc. Spunea un confrate de-al său, ceva mai în 
vârstă ca el - tot un  Ion - că la noi Ioane-s milioane. 
Numele pomenit mai sus nume, și care îi este și ne 
este drag, îl putem  lua drept steag de cultură. A nu 
se uita că el a fost cel care, cu un caracter hotărât 
și demn a reprezentat  peste fruntariile patriei - Ro-
mânia. A făcut-o într-o țară plină de filosofi înțelepți 
din care a și tradus în românește, acum poate mai 
conștient decât  oricând că numele acesta îi poartă, 
cum se exprimă în volum cu îndreptățită mândire  
fala. Dar și sicriul.

Remarc că nu se sfiește să afirme, de data 
aceasta în amurgul vieții, cel care pe fiecare ne va 
”mângâia”,atunci când omul intră în ciclul implaca-
bil  și  trist  al existenție sale. Ca și Ovidiu odinioa-
ră, are forța lirică să depășească starea respectivă. În 
el există puterea cu care un bard adevărat exprimă 
 adevărurile trăite. 

O face Ion Brad cu  stoicismul  său din născa-
re, o face creștinește, conștient că  soarta omului de 
rând ca și a creatorului e implacabilă. Anticii ne-au 
învățat toate acestea. A trăit doar peste șapte ani în 
Grecia, în lumea unei culturi din care cea europeană 
se trage și se mai inspiră încă.  Din stalactită se pre-
linge un ultim picur? Stau ... Pândesc... O spune di-
rect:  În noaptea  fără somn un greier își tot încearcă 
fierăstrăul...Dar și amenințător:  Om-păianjen, nu 
încerca să-mi deschizi din nou fereastra!

Lirica lui Ion Brad, cea care a însemnat și a 
reprezentat  Blajul,  Ardealul întreg și românitatea, 
exprimă de data aceasta cotidianul românesc, cel pe 
care l-a trăit: Cu tristețea de pe urmă cosesc iarba-
n amintiri și Umblu vinovat prin visuri, parcă mă 
izbesc de stânci. 

Sunt mulți cei care îl cunosc și știu câte 
opreliști a înfruntat până acum poetul, multe din tră-
iri le expediază însă într-un vers.  Și ce vers, de mar-
că eminesciană sau blagiană. Iarăși fâlfâie pe-afară 
îngeri cu aripi de ceară... Și cât de conștient este că 
nu-i departe nici clipa în care De trup mă dezbrac, 
în lumină mă-mbrac, la înviere. Dacă am pune acest 
gând în tiparele 5-7-5 silabe, precum nemuritorul 
Basho,  am scoate un haiku pe care japonezii l-ar 
așeza la loc de cinste, în temple. Atât de universal e 
Ion Brad în ultimul său florilegiu, prin forță de expri-
mare inedită. Iată ce fortă în stihurile: Nu mi-a fost 
povară steaua chiar dacă-s strivit de ea ori Tristeți 
tulburătoare, ciudate ploi de stele...

  Pentru a nu exemplifica numai cu gânduri 
triste, încerc să căut și  găsesc exprimată la gâdito-
rul Brad  și speranța, speranța care niciodată nu l-a 
trădat. Iată una celestă de această dată: Când toarce 
vântul mă-nfășoară cu funii de arnici ceresc...Pentru 
că la poetul  Ion Brad, speranța a fost dintotdeauna, 
și de data aceasta duios exprimată: Candelă de jert-
fă, încă, iubirea pâlpâie în noi...Copleșitor ca nona-
genarul poet: Se  pierde ca un copil într-o pădure. 

Are multe de spus autorul, dar Ochiul cunoașterii 
clipește obosit, încercănat...iar Cântarul zilei s-a 
stricat... Prea multă noapte e în mine? 

Iată cum trăiește poetul la maximum singu-
rătatea:  Nici vântul n-are somn? Mi-e frate... Șterg 
 ochii,  ca lumina să nu se schimbe în lacrimi...Și 
ajunge din nou la matca sa din Pănade: Pe sub pământ 
stau noaptea de vorbă cu părinții...Iar invocația: 
Nu-mi mai aduce, noapte, otrăvitorii crini! - expri-
mă clar starea sa sufletească, în care cuvintele sunt 
obosite precum păsările fără aripi. Tot volumul este 
plin de metafore grave, existențiale, cum n-am mai 
întâlnit de mult.

 Noaptea are ochi de lup în scrierea la care 
mă refer, pentru a-i  înspăimânta  somnul. Este ob-
sedat de neputință: Lama săbiilor frânte ruginește 
de rușine...Și din nou găsim în Brad poetul creștin:  
Suflet învins, să nu învii prin ură!. Iar exegetul lui 
Agârbiceanu știe că Pâinea sufletului, caldă, i se 
 întoarce ca prescură... însă, din nou:  Decât cu aripi-
le frânte, mai bine vierme de mătase? De departe  se 
simte în tot acest volum că îi este dureros de greu gân-
ditorului, omului de acțiune  să joace pe scena goală 
- mai ales când e pus în situații fără de ieșiri...  n

Nicolae MAREȘ

COCOARE ÎN ULTIMUL LOR ZBOR
(gânduri despre Poemele într-un vers de Ion Brad)

Ce grea osândă, Doamne, cuvintele din urmă!
*

Visez noian de spice... Le-am secerat cândva...
*

Cântarul zile s-a stricat... Prea multă noapte e 
în mine?

*
Cel mai bătrân dintre stejari, la Blaj, era-nchi-

nat lui Iancu...
*

Catedrala Mântuirii? Neamul, în bisericuțe...
*

Țară de crime și de hoți...Prea fericiți sunt 
avocații!

*
Pănade, sat de cărturari, tu singur mă mai poți 

citi?
*

Stejarul Iancului din Blaj, frate-n furtuni cu 
Catedrala...

*
Thalassa! Marea! Strig și eu cu Xenofon în 

«Anabasi»...
*

În grădina de la Lancrăm pomii scriu și-acum 
poeme...

*
Auzi ce spune Blaga: 
Un aforism e Biblia-ntr-o frunză!

ION BRAD
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În cinstea sonetului

Să-i înţeleg mai bine porunca sacră-a firii
M-am împăcat cu legea din aspru-i univers:
Măsura mă umbreşte ca pe o zână-n mers,
Iar paşii săi mă poartă spre muzica rostirii.

Săgetători în ceruri invocă-al meu demers,
Fecioarele tăcerii îşi află-n zodii mirii;
Pecetluind ideea sub facla împlinirii,
Închid suflarea-i blândă în scoica unui vers.

Mă-nalţ pe scări de gânduri, vârtejuri sau capcane,
Smulgându-mă din vina trăirii-n spaţiul tern;
Îi torn în filă chipul şi îi pictez icoane,

Ninsori de fruct şi floare în cale îi aştern –
Prinos la frumuseţea făpturii-i suverane,
Prin vremi robite toate de nimbul său etern.

Slujind lumina

Cu tâmpla-nseninată de prea cerescul har,
Am încrustat petale şi fluturi în hârtie;
Adâncul şi înaltul stau astăzi mărturie
Că traversam dezastre spre ţări de chihlimbar.

Nu-nvinuiesc ţărâna, aşa au fost să-mi fie
Cuvântul şi simţirea – cutremure-n zadar;
Iubirea înălţând-o pe-al sferelor altar,
Înlăcrimări şi ofuri îmi cer în zori simbrie.

Mă rătăcesc de-o vreme într-al cernelii frig,
Himera regăsirii urzindu-se-n pustie;
În inima-i plăpândă prin stihuri noi mă-nfig,

Nepreţuita-mi umbră urcuşul să mi-l ştie;
Subţire cum ideea, mă aflu şi mă strig
Când îngerul luminii slujeşte-n poezie.

O minune ziditoare

Preaplinul vieţii mele în tine se răsfrânge,
Prin fila ta respiră întreg destinul meu,
Noianele de visuri – de rugă curcubeu
Şi tot trecutul palid din creştinescu-mi sânge.

Pe struna ta vibrează de când te ştiu, mereu,
Surâsul primăverii şi îngerul ce plânge
Odată cu iubirea, când zborul i se frânge
Sub lespedea tăcerii, uitând de Dumnezeu.

Ce-am adunat prin vreme răsfir în tine-acum –
Simţiri şi năzuinţe atinse de-nnoptare;
Îmi recompun suspinul şi sub al clipei scrum

Închizi în sfâta-ţi raclă durerea-mi trecătoare.
Lumina ta inundă pustiul ăstui drum –
Păstreaz-o! ea-i minunea de inimi ziditoare.

Din lacrimă şi dor

Suava ta făptură aş vrea să dăinuiască –
Din marea-ţi frumuseţe luminii dă-i surplus!
Învredniceşte-mi clipa! rămân al tău supus
Ce-şi sfarmă-mbătrânitul zăvor de fum şi iască.

La porţile-nserării suflarea mi-ai sedus,
Hrănind cu-nflăcărare chiar patima-mi cerească:
Prin cactuşii iubirii, cuvântul să-ntregească
A tainelor cunună purtată de Iisus.

Tu eşti podoaba vieţii şi-al nemuririi crainic,
Răstălmăcind prin versuri înaltul unui zbor.
Din propria cenuşă te-ai rezidit mai darnic

Şi-ai dobândit prin trudă aleanul roditor:
Cu firea mai profundă şi spiritul mai tainic,
Eşti plăsmuire vie din lacrimă şi dor.

În braţele tăcerii

Iubitul meu, revino! cu vorbe de iertare
Că-n braţele tăcerii prea mult am zăbovit –
În universul straniu, din gânduri zămislit,
Corăbii de lumină am ancorat în zare.

Sprânceana mi-o încruntă un zbucium nesfârşit –
Pe căi de foc ascunse sub pulberi de odoare,
Pierdut-am strălucirea cuvintelor amare
Şi greu mai pot cuprinde miracolul trăit.

Cântările-mi măiastre târziu au subjugat
Făptura ta aleasă aflată-aşa departe,
Când eu – poetul trudnic, de formă înşelat –

Am poleit cu visuri nădejdile-mi deşarte.
Cum marmura şi bronzul prin vremi s-au ruinat,
Ţi-am dăltuit statuia în pagini vii de carte.

Cununa purităţii

Odorul meu, pesemne prea mult te-am înălţat,
Jertfindu-ţi pe altare a gândului minune!
Să nu-ndrăznească timpul norocul a-ţi supune,
Cununa purităţii o porţi netulburat.

Iubiri neţărmurite ai găzduit pe strune;
În dulcea primăvară – ce anotimp curat!
Ţi-au dăruit culoare, nectar înmiresmat,
Arhanghelii dererii trimişi să mi te-mbune.

Strămoşii te cinstiră cu-nflăcăratul zel,
Dar astă lume oarbă cutează să se joace,
Esenţele strivindu-ţi sub pumnu-i de oţel,

Urechea nu ţi-o pleacă şi rar priveşti încoace:
Speranţa mea se ţese din muguri fel de fel,
În fructul nemuririi voind să mi te-mbrace.

În leagăn de glicine

Aflat-am într-o clipă ce ştie tot pământul:
În leagăn de glicine iubirile-nfloresc;
Ce dulce le e chinul! adaos îngeresc
Menit să-nduioşeze viorilor avântul.

Nu voi ca din greşeală podoaba să-i ştirbesc,
Ori adâncită-n patimi să-mi uit iar jurământul
Când, mai presus de fire, măria sa cuvântul
Îmi cere cu ardoare luminii să-i slujesc.

Săracă întru totul – mlădiţă din popor
Hrănesc cu-ndestulare pe cel ce-i înţelege
Natura minunată şi versul răpitor;

Dar dacă sunt poetul ţărânii ce-l culege,
În freamătul culorii şi-n murmur de izvor,
Alesul meu rămâne al poeziei rege.

Păcatul scrisului

Scriam un vers ce îmi părea un munte
Cu înţelesuri greu de descifrat
Când spiritul se lasă condamnat
De-o virgulă surprinsă-n amănunte.

Pe fila prăbuşită în păcat,
Silabele grăbite să mă-nfrunte,
Ideilor subtile sau mărunte,
Cununi de trandafiri le-au conturat.

Chiar dacă sunt o vagă împletire
De năzuinţi, izbândă sau declin,
Când mă topesc în valul de iubire

O muzică răzbate şi-n destin;
Desăvârşind a lutului menire,
Azi, mă ucide-al poeziei spin.

FLORICA GH. CEAPOIU

Popas în lumina frumosului esențial
Florica Gh. Ceapoiu, absolventă a Institutului Politehnic Bucureşti, 

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Secţia Electronică Aplicată, 
promoţia 1971, a tipărit până în prezent paisprezece volume de poezii: 
„Melodii din taina serii” –2004, „Gând ascuns printre oglinzi” – 2005, 
„Dintr-un timp al regăsirii” – 2007, „Printre crini şi albe turnuri” – 2008, 
„Aur şi ivóriu” – 2009, „La izvorul neuitării” – 2010, „Muguri de lumină 
/ Muguj drite” – 2011 (ediţie bilingvă română-albaneză), „Raza de lună” 
– 2012, „La ospăţul zorilor” – 2012, „Reverberaţii pe treptele cuvântu-
lui” – 2012, „Nestinse candele” – 2013, „Popas în lumină” – 2014, „101 
Rondeluri” –2015 şi „Anotimpul frunzelor de chihlimbar” – 2016.

Fără să ţină să ilustreze toate speciile literare ale genului liric, Flo-
rica Gh. Ceapoiu oferă cititorului: ode, pasteluri, elegii, romanţe, medi-
taţii, arte poetice, descântece, balade, colinde, poezii religioase, precum şi: sonete, 
rondeluri, pantumuri, triolete, catrene, distihuri, poeme într-un vers, poeme în vers 
liber, poeme în stil: haiku, tanka şi tanrenga.

Creaţia Floricăi Gh. Ceapoiu a avut ecou imediat şi a fost întâmpinată ge-
neros de personalităţi importante ale literaturii contemporane, precum: Ion Rotaru, 

Radu Cârneci, Aureliu Goci, Florentin Popescu, Victoria Milescu, Florin 
Costinescu, Tudor Opriş, Constanţa Buzea, George Şovu, Horia Gârbea, 
Lucian Gruia, Ion C. Ştefan, Mihai Antonescu, Geo Călugăru, Petru De-
metru Popescu etc.

„Doamna Florica Gh. Ceapoiu este, indiscutabil, poetă de stirpe 
aleasă, aşezându-se cu drept deplin în rândul celor mai consecvenţi so-
netişti din noile generaţii, contribuind prin creaţia-i lirică la revigorarea 
genului, la sublimitatea acestuia, motiv pentru care figurează deja în An-
tologia Sonetului Românesc...

Florica Gh. Ceapoiu – alături de colegi din generaţiile de după noi 
– se împlineşte cu har şi o anume fermitate (necesară) în hotarele creaţiei 
de bună calitate. Fiind a timpului de faţă (cu bunele şi relele sale!), poeta 

este slujitoarea pământului şi a cerului, a vegetalului şi a culorilor, a iubirii cu dure-
rile şi bucuriile acesteia. Împlinindu-se în aceste permanenţe ale vieţii, ea se implică 
cu dăruire re-aşezării normale a lirismului românesc în tipare sănătoase, care, de-a 
lungul timpului s-au îmbogăţit cu valori netrecătoare” 

Radu CÂRNECI
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D
eși titlul nostru nu este (încă) reținut 
ca atare pe vreo carte, el trimite cu 
siguranță cel puțin la una din ideile 

care străbat volumul bilingv de versuri Amurguri/ 
Sunsets al Dorinei Brândușa Ladèn (Ed. Călău-
za, Deva și Destine Literare, Montreal, 2015). Mă 
opresc asupra acestui volum, fiindcă face categoric 
o notă aparte în lirica feminiă actuală de la noi prin 
trăiri de un rafinament special, dată fiind nu numai 
pendularea emoțională între polaritățile spiritului, 
nu numai percepția unui ținut și a unor oameni din 
preajma Cercului Polar, ci și asumarea acestora ca 
o „mulțime copleșitoare/ cu aerele și automobilele 
ei/ oameni ca promoroaca/ și versiunea lor despre 
umanitate” (p.129). Poeta Dorina Brândușa Landèn 
își proclamă identitatea literară cu volumul de po-
ezie Vânzătorul de imagini (Ed. Călăuza, Deva, 
2010), mult după debutul ei, cu reportaj, într-un 
volum colectiv din 1986 (Călătorie spre izvoare, 
Ed. Eminescu, București), însă se va face și mai vi-
zibilă cititorilor cu cea de a doua carte, La nord de 
sufletele voastre (apărut tot la Deva, în 2011), apoi 
cu Judecata apei, din 2012 (Ed. DaniMar, Deva) 
pentru a cărei lansare se întoarce acasă din Suedia. 
Amintesc acest amănunt pentru că poeta este rezi-
dentă în ținuturile baltice unde face reușite traduceri 
de poezie în suedeză: Biblisk tystna //Tăcere biblică, 
volum semnat de poetul Ramiz Kuqi (2012), culege-
rea de poezie Under manen sover tiderna// Sub lună 
dorm timpurile, semnată de Hans Erik Förlag (2012), 
apoi Den vita tiden//Timp alb, al aceluiași Hans Erik 
Förlag (2013) etc. Recentul volum de versuri era fi-
resc să se intituleze astfel nu numai pentru poezia 
rece, adesea decrepită a simbolicului moment diurn 
pe care oricine se naște la o altă latitudine îl găsește 
în ținutul boreal cu un conotativ mai intens decât 
în altă parte. In plus, Amurgurile Dorinei Brândșa 
Landèn fac o și mai intensă explorare a latitudini-
lor spiritului în latura lui emoțională cu decantări în 
rațional. Avertismentul discret din Motto ar putea fi 
scăpat din vedere, însă revenirea după prima lectu-
ră a cărții la început îl reconsideră cum se cuvine: 
„Încă dinaintea nașterii/ s-a întâmplat tot ce se pu-
tea întâmpla/ în chilia sângelui meu...” și de aceea 
„mi-e frică/ să nu-mi fie frică de nimic” (Motto). Tot 
la fel nu pot fi nesocotite notele biografice: „... în 
noaptea aceea/ plângea mama/ Eu nu mă născusem 
încă/ și moartea înota lângă mine...”(p.7). De fapt, 
în aceeași idee, alte jaloane biografice în timp (Iunie 
1963, Iunie 1972, Decembrie 1987, Noiembrie 1988) 
preced Exilul, așa cum este percepută plecarea spre 
o lume necunoscută și care o face pe autoare să se 
întrebe: „ am eu mânia tăria trufia/ călare pe calul 

meu negru neînșeuat/ să continui solitară călătoria/ 
prin negativul existenței...”(p.45). Că tocmai despre 
un negativ al existenței este vorba mai apoi: Insomnia, 
Diferența, Trecerea la anotimpul rece, Iarna, Umbre 
etc. Fiindcă, luând în seamă avertismentul din Motto, 
datul este implacabil într-un decor ostil și călătorește 
spre deziluzii cu metamorfoza multor aspirații: „Nu 
există nicio cale de întoarcere/ mergi înainte străi-
no/ fără să-ți imaginezi nimic altceva/ decât podul 
care duce dincolo de râu” (p.191).  Consecvențele 
emoționale din atitudinea ce își declină contradicțiile 
între acceptările și respingerile structurale ale ființei, 
în mod evident, dau o altă coerență volumului de 
versuri, încât nici dragostea nu mai are fiorul cu care 
suntem obișnuiți pe altă latitudine. „Eu m-am născut 
în plin soare/ iarna aceasta ucide/ pulberea de aur risi-
pită în mine/ Omul de lângă mine/ este iarna aceasta/ 
brațele-i sunt ghețuri/ ce mă cuprind...”(p.91). Dezo-
lată, femeia constată că „Aici nu e iubire/ nu-i bucu-
rie/ doar un bine abstract...”(p.108). Și atunci, neîndo-
ielnic, în ținutul acela asimilabil unei lumi în amurg, 
peste ale cărei răni cad prea târziu incantații trandafirii 
de iubire, un iluzoriu numărător de vise, într-o depo-
sedare de identitate, vede cum „vipere albe suflete 
fără osatură/ monștri de carne/ își încălzesc sângele 
la ființa lui/ într-o nuntă ciudată...”(p.108). O lectură 
fragmentară a cărții ar putea scăpa spectele coerenței, 
ale întregului, discret intenționate de poetă, și nu ar 
prilejui asocieri, supoziții, deschideri entimematice 

cu toate că ordonarea titlurilor conduce subtil către 
diacroniile contradictoriului, către unitarul complex 
al vieții insului și al lumii. Dorina Brândușa Landèn 
reușește, din această direcție, translarea mundanului 
nu prin ambiguități semantice, nici prin mecanismele 
figurative, ci prin identificarea globală (adesea glo-
balizantă) a generalului în particular: „Crime iubiri 
revoluții/ se chinuie să se nască/ magnați asudând de 
prostie/ ne învață cum să izgonim bucuria/ să înecăm 
libertatea individuală/ în voluptatea tăcerii...”(p.95). 
Alternanțele de la general la particular și invers sunt 
o permanentă raportare a insului la ceilalți, suficient 
cât să motiveze protestul, desolidarizarea: „...de tea-
mă s-au adunat/ au învățat să iubească să urască/ să 
cumpere și să vândă/ domesticiți îngroziți/ refugiați 
în pielea lor și-n imaginație/ liberi dar mai singuri...
(p.171). O libertate care se contestă, o libertate care 
subsistă doar în concept, în esență, și își banalizează 
factualul în singurătate, la periferia lumii: „Ah ce iarnă 
lungă/ ce țară tristă/ la fiecare pas zăpadă/ întuneric 
singurătate ninsoare[...] Vezi peste tot libertate/ în 
mare nici urmă de valuri nicio undă./ Cetățeni/ rupeți 
rândurile!” (p.159). Așadar e firesc să te întrebi: „Dar 
cum poți să fii liber/ când te pomenești/ față în față/ 
cerc în cerc/ cu moartea?”(p.133). Drama insului cere-
bral, greu adaptabil, relevată poetei ca epifanie difuză, 
strălucește rece deasupra celei a lumii prin moartea ca 
disoluție și poate mai puțin ca suferință: „Bătrâni și 
bolnavi/ se scufundă ca bărci putrezite/ pe plaje pără-
site de vară/ închiși în instituții comunale...”(p.147). 
Or în fiorul rece al iminențelor, alergare năucă într-
un maraton inevitabil: „...a sosit clipa adevărului fără 
nici un preambul/ moartea este aproape/ viitorul este 
împărăția ei/ leoarcă de asudare/ în mijlocul morma-
nelor de citostatice...”(p.119). Suficient cât rațiunea să 
vadă cum „liturghia verii desfrunzește arbori”(p.132) 
și poeta să se regăsească „înstrăinată/ prinsă în propria-
i plasă/ gândind la capitulare”(p.143) sau, depășind 
orice vanitate (Vanitas vanitatum, p.113), să se întoar-
că din negativul existenței, din binele abstract, din iar-
na care ucide vipere albe în amurg, după cum mai ob-
servam: „...eu m-am născut în plin soare/ iarna aceasta 
ucide/ pulberea de aur risipită în mine.” Așadar, cartea 
Dorinei Brândușa Landèn, cu tulburătorul ei mesaj, 
este în definitiv o evadare din amurg (Sunsets), o con-
fruntare a rațiunii cu argumentul, o reflecție rece care 
induce fiorul într-un fericit acord al ilustrației unui 
grafician inspirat (Cristina Șandor) și cu  transpuneri 
la fel de inspirate în limba engleză: „ I can’t forget 
the mornings/ half dream half awake/ the sun was ri-
sing in a frenzy red/ the universe was bubbling/ how 
sublime...”(Sunrise). n

Iulian CHIVU

N
oul volum al lui Liviu Vișan, Bestiar nocturn (Editura Semne, 
București, 2013), afișează inedite chemări ce ating zone subti-
le, „piatra unghiulară” fiind reprezentată de „animal”, entitate 

plurivalentă, atemporală și, de ce nu, dominatoare. Asistăm la redimensionări 
puțin bănuite, uzual insignifiantele prezențe din alte regnuri luând, profund liric, 
dimensiuni simbolice. Sunt etalate melancolii până acum clandestine,poetul ro-
bindu-se asumat acestor suflete înconjurătoare. Astfel, nuiele de sânger albastre/ 
se scurg din privirile noastre. Aura vânătorii stăpânește desfășurările poetice 
care refac, în taină, fundamentala sinteză om-natură. O altă constantă a cărții 
e reprezentată de ideea unicității fiecărei „bestii” abordate, aici nefiind exclus 
eclectismul structural ce poate merge până la alăturări în registrul unei pline 
de tâlcuri „coincidentia oppositorum”. Pare că nescrise protocoale ne încearcă 
vigilența prin amăgitoare pseudo-decriptări care mai mult ascund decât revelea-
ză. Inconfundabilul fior ludic propriu lui Liviu Vișan ia noi valențe, cumva pati-
nate de o lumină misterioasă și benignă. „Cuvântul , de multe ori, simte nevoia 
evaziunii, ceea ce rezultă ținând de adesea neștiutele alchimizări sufletești: o 
potcovă arde-n jarul/ ce mocnește-n răsărituri/ pe când beat și trist fierarul/ bate 
vorbele în nituri/ pe imensa nopții gură/ ca vizera de armură/ prin care privesc 
vicleni/ cavaleri danubieni// un cal alb părea să știe/ că doar lui se potrivește/ 

trupul fraged de hârtie/ pentru cel ce povestește/ basmu-acesta în zadar/ despre 
nu știu ce fierar/ care bate ceru-n ținte/ cu grăunțe de cuvinte. Așa adie parfu-
mul descântecului, care își asumă neasemuita forță a unei potențiale „vinculum 
vinculorum” ieșită din latențele versului. Poetul revizitează teme vechi, fonda-
toare și adaptează recuzita bestiarului la eterna problematică pasională: miroase 
a diavol/ miroase a smoală/ ori a femeie albă în pielea goală/ în pomul albastru/ 
șarpele suie/ cu viclenie aproape drăcească/ mărul în pârgă/ să-l încolăcească/ 
jivine din fundul nemărginirii/ vin să se-nfrupte/ din leșul/ iubirii/ vulturi hoitari 
hămesiți și golași/ oportuniste hiene/ muște verzi/ vampiri ucigași/ inorogi cu 
picioare subțiri de lăcustă. Umbrele florale ascut nopți măcinate de neîntrerupte 
întrebări în timp ce, spontan, irumpe semnalul regenerării. Mieii gemeni  împreu-
nă cu zăpada aferentă  vin să ilustreze trezirea. Nota rustică din poezii  are un de-
osebit substrat magic, ceea ce contribuie la situarea lor sub semnul alunecărilor 
selenare. Adorarea câinelui de companie naște mereu noi începuturi, alungare a 
umbrelor, existență trăită în clipă. Chiar și insectele netrebnice din gospodărie 
animă un univers care amintește de acele brumariene vechi și dragi bucătării de 
vară din binecunoscuta  Elegie. 

Dorina Brândușa Landèn - Iarna ucide vipere albe

REGNUL MIRAJULUI

Octavian MIHALCEA

Recenzii
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Î
nainte de a se afirma ca scriitoare, Maria Ioniță și-a creat renume ca 
dascăl. O viață a predat limba și literatura română elevilor din Mă-
guri-Răcătău și din cătunele învecinate. Un dascăl model, cunoscut 

în țară nu numai prin prestația de la catedră, ci, deopotrivă, prin multele-i inițiative 
ca folclorist și etnograf. Cartea vâlvelor ( Legende din Apuseni ), apărută în 1982 
la Ed. Dacia, a ajuns pe biroul de lucru al lui Mircea Eliade, la Chicago. În 1986, 
Zoe Dumitrescu – Bușulenga, după ce a cunoscut-o, acolo în munte, unde îi primise 
pe elevii olimpici care au concurat la Cluj, a rămas impresionată de personalitatea 
profesoarei, identificând în ea strălucitul model al dascălilor haretiști, acei minunați 
apostoli de la sate care au propăvăduit, la începutul veacului trecut, dragostea de țară 
și respectul pentru tradițiile neamului românesc.

Între timp s-au schimbat multe și în societatea noastră, și în viața Mariei 
Ioniță. Din păcate, nu întotdeauna întru sporul binelui. Ne-am bucurat, de aceea, s-o 
întâlnim, de curând, întărită sufletește și să ne dăruiască, generoasă, ultima sa carte, 
Nana. Se consacrase, ca scriitoare de succes, încă înainte de revoluție, cu câteva cărți 
de literatură pentru copii. Noi așa o știam. Apoi, însă, o vreme, n-a mai publicat. 
Acum revine cu o proză care depășește acest perimetru, dar nu se îndepărtează prea 
mult de el. 

Nana este un volum de povestiri care pot fermeca, deopotrivă, cititorul adult 
și cititorul copil. Pentru că o sinteză de inocență și înțelegere superioară a lumii 
este însăși autoarea. Nu sunt greu de identificat cele două spații narative în care 
acționează personajele povestirilor. Primul este bine circumscris geografic :„ În 
Munții Gilăului, pe Valea Someșului Rece, moții au un cult pentru apele repezi și 
învolburate, care vara sar din piatră în piatră, iar iarna cântă în țurțuri de gheață. Le 
numesc și le alintă cu nume plăcute : Căprița, Negruța, Păltinița...” Al doilea spațiu 
narativ este mai vag determinat, dar poate fi, totuși , dedus. Se află tot în zona Clu-
jului, mai spre Câmpie. Sunt spații familiare autoarei, fie prin obârșie (Cojocna ), fie 
prin adopție ( Măguri – Răcătău ). În povestirile sale, Maria Ioniță nu inventează, 
aparent, nimic. Altfel spus, nu recurge la ficțiune. Filtrează, doar, o realitate pe care 
a adunat-o în suflet și în simțuri. Deci mai mult decât invenție epică, o retrăire a 
unor situații, a unor evenimente, în registru epic. Realitatea sa este rareori prozaică, 
și atunci când pare de toate zilele. Ea se deschide mereu spre fabulos, spre miracu-
los.  Nu întâmplător, între eroii săi, cea mai mare frecvență o au copiii și bătrânii. 
Autoarea s-a integrat în lumea Apusenilor nu numai social, ci și spiritual, încât are 
un profund respect pentru mitologia locului. Dacă ni se îngăduie un barbarism, am 
zice că uneori o chiar zgândărește, o provoacă, în încercarea de a-i pătrunde tainele.  
Sidonia, alter ego-ul său, pândește până la miezul nopții, cea din solstițiu, momentul 
fast al înfloririi unei ferigi în Casa Apelor, exasperându-și soțul, altfel întotdeauna 
curtenitor. Și câte astfel de peripeții n-a trăit, cel mai adesea însoțită de elevii săi ! Un 
realism mitic, am zice, cum se întâlnesc și la Mircea Eliade ori la Vasile Voiculescu, 
respectând, bineînțeles, distanțele necesare. Este o lume populată de vâlve, spiriduși, 
zgrimințești, zmei, zâne, căpcâni, care se amestecă  printre oameni, în situații speci-
ale, într-un fermecător animism.  Insul lucid are mai puțină înțelegere pentru această 
lume, însă cel capabil să-și exhibe inocența, da. 

Nu toate povestirile din Nana sunt construite după acest tipar. În altele, răzbat 
intrigi omenești de când lumea. Iubiri interzise, vendete, care se rezolvă, însă, mereu 
după etica locului. O Nastasie și un Indrei, bunăoară, sunt mai vârtoși în dragostea 
lor decât s-a dovedit celebrul cuplu shakesperean. Ei trec peste opziția părinților fetei 
, ca să și-o împlinească. „Tu trebuie să înțelegi că nu ne place neamul lor ”, auzea 
mereu Nastasia în casă. Oare de ce ? Nu pentru că Indrei ar fi fost sărac sau nevred-
nic, ci pentru că în familia lui se punea mai mare preț pe avere decât pe neam, și ca să 
n-o împartă, se mulțumeau , din generație în generație, cu un singur copil. „ Dacă te 
măriți cu Indrei, atâta vei avea voie și tu. Un copil !” Ceea ce , evident, nu putea spori 
neamul și abia asta ar fi însemnat o dramă ( Părău Podului ). Vechea și sănătoasa 
etică țărănească, păstrată numai într-un univers uman înfrățit cu firea. 

În al doilea spațiu narativ, la marginea Câmpiei, și intrigile, și atmosfera sunt 
altele. Semnele modernității au pătruns aici mai ușor. Realitatea e mai prozaică, ani-
mismul mai sărac. Autoarea convertește în narațiuni impresii sedimentate în memo-
ria afectivă a copilului care a fost.  Lirismul , cât e, de aici izvorește.  Nu confesiv, 
ci obiectivat. Și umorul, altfel o constantă în întreg volumul, în zona aceasta dă spre 
sarcasm, aduce a ciufală, cum le stă în fire oamenilor locului. 

Fără a avea pretenția unui eveniment editorial, cartea Mariei Ioniță se citește 
cu plăcere, pentru că dezvoltă o proză cu un bogat filon liric, pe măsura sensibilității 
aparte a autoarei. Sătul de atâta vânzoleală cotidiană, cititorul poate găsi în ea refu-
giul căutat spre a-și reface tonusul, ca într-un spectacol artistic fără stridențe. Spre 
bucuria simțurilor și întremarea sufletului.  n

Iuliu  PÂRVU

Î
n cartea lui Florin Dochia, Elegii de pe strada mea, apărută la Edi-
tura Premier din Ploieşti, actul trăirii este abordat aproape totemic, 
paradigmă situată într-o permanentă confruntare cu precara stare de 

fapt caracteristică mundaneităţii. Filonul stenic nu poate fiinţa fără a fi supus marilor 
încercări. Lupta cu negativitatea istoriei e presărată cu momente dificile: M-a umplut 
într-atâta încât acum sunt golit pe / dinăuntru precum nucile seci de / octombrie, 
precum o caroserie de / automobil predată la depozitul de fiare vechi.(Prima elegie 
de pe strada mea). Pericolul înstrăinării planează perpetuu asupra firelor de iarbă 
imberbe. Deşi aşteptările sunt mari, realitatea nu poate concura filonul romantic al 
apuselor vremuri, acum de găsit doar în vise: Nici mierla nu se va tângui în teiul stin-
gher din faţa / ferestrei, ci doar nişte vrăbii obraznice mă / vor trezi la patru dimi-
neaţă înainte ca / soarele să se uite peste dealul din zare. (A treia elegie de pe strada 
mea). Sunt lovituri de care chiar nu te poţi feri, flagelări caracteristice condiţiei de 
participant direct la realitatea străzii. Căutăm refugii, spaţii protectoare, salvatoare: 
E un păpuşar undeva care ne joacă zilele ca pe nişte / răni care se-nchid afară şi 
se deschid / înăuntru. Mie îmi aduce uneori un mic / paradis al memoriei stinse în 
care adorm / ca un prunc. (…) Apoi îmi astup gura cu pământ şi mă ascund sub / 
rădăcinile teiului de dincolo de fereastră (A patra elegie de pe strada mea). Ecouri 
bacoviene însoţesc acest elegiac periplu iniţiatic, propus de Florin Dochia , pe un 
impresionant teritoriu al hipersensibilităţii: Dacă atrage fluturii, viespile, ţânţarii şi 
/ muştele iarăşi nu e de mirare căci sunt / câţiva tei în oraş, iubito, tocmai pentru 
asta / am venit să-ţi spun, pe trotuare, sub ploaia / de vară, florile lor se descompun, 
e unul / dintre aceştia chiar la fereastra mea (Elegia a cincia - magnetica). Piesele 
albe, împreună cu cele negre, conturează imaginea après la lettre a unui simbolism 
tuşant. Poetul extrage din viaţă atât strivirile, cât şi lumina, recompunându-le oniric. 
Totul sub tămăduitoarea privire a ochiului sacru, simţit undeva aproape. Versurile 
dedicate poetului şi traducătorului Baki Ymeri invocă elegant seraficul feminităţii, 
împreună cu întrega atmosferă inubliabilă ce ţine de acest plan existenţial, privi-
legiat. În contrapartidă, întinarea ce se etalează la colţul străzii: Alberto îmi scrie 
din Kosova lui că acolo are fete / frumoase ca o câmpie de căpşuni. (…) Alberto! 
Adu wilhelminele şi sabilele, că aedul e orb / şi uituc. Vecinul de august se prefa-
ce în / eunuc. Închid ferestrele. Atât mai apuc. (A şasea elegie de pe strada mea). 
Parcă vedem plutitoare personaje chagalliene, coborând spre eclectica viaţă care 
se vieţuieşte, vorba lui Matheiu. Ecouri din atmosfera dramatică a lui Shakespeare 
defilează pe strada lui Florin Dochia, pe lângă bine şi rău. Unele elegii sunt brăzdate 
de sugestive pasaje cu muzicalitate aparte, ca nişte steme perene care, chiar dacă în 
amurg, vor fi mereu stăpânitoare: (I walk along the street of sorrow The Boulevard 
of / Broken dreams Where gigolo and gigalette Can / take a kiss without regret So 
they forget their / broken dreams You laugh tonight and cry / tomorrow When you 
behold your shattered / dreams And gigolo and gigalette Awake to fiind / their eyes 
are wet With tears that tell of brocken / dreams) (A noua elegie de pe strada mea sau 
trecea senină babydia). Din păcate, opacitatea aparţine jocului existenţial. Unui zid 
îi urmează altul. Fiorii extincţiei pot genera stări abnorme, dereglate. În stadiul aces-
ta se naşte melancolia, în jurul luncilor noastre, lângă sufletele noastre dornice să 
fie iubite. Exteriorul nu îndeamnă, de cale mai multe ori, la gânduri bune. Rătăcirea 
esenţei este pericolul major dintr-un tablou al maximei clarobscurităţi: Realitatea de 
afară te îmbracă în crepuscul şi-n / cenuşi vechi, te înfrăţeşte cu umbrele, chiar / cu 
umbrele tale, pe care le-a adunat în fiece / zi, la fiece ceas, de când te ştie pe lume şi 
/ le-ai ascuns într-un loc secret (A optsprezecea elegie de pe strada mea). Ambientul 
devine copleşitor şi incendiar. Chiar şi spaţiul evadărilor în vis este crispant, pentru 
că Dincolo de geamul întunecat e un întuneric şi mai / mare, în care se prăbuşesc 
rând pe rând / castele din cărţi de foc (Elegia 21). Marile aşteptări, odată cu trecerea 
vremii, se transformă în ample peisaje iluzorii. Nebănuite, şi totuşi amar ştiute, se 
arată a fi căile istoriei. Este reliefată liric strivitoarea traumă reprezentată de comu-
nism. Tragică stare a umanităţii. Anxietatea creşte în intensitate, iubirea reprezentând 
aproape singura cale de evaziune dintr-un spaţiu ce ostracizează: Uneori coşmarurile 
rulează în culori vii, în haine / subţiri, transparente, te ademenesc cu / chipuri de 
prinţese oarbe, cu flăcări violet / pe comori dispărute de mult în nisipurile / mişcătoa-
re. De aceea vin şi te întreb: //Cum e soarele pe strada ta, iubito? (Elegia 22). Pare că 
suntem prizonierii unei fortăreţe globale ce ne domină trăirile. Ecoul traumatizantei 
realităţi proprii scrierilor lui Bruno Schulz, Prăvălia de scorţişoară şi Sanatoriul tim-
pului, transportă multe parabole în remarcabilele Elegii de pe strada mea. Asistăm la 
etalarea unor ipostaze poetice dificil de clasat, rodul maximalelor fugi în imaginar: 
Prinţesa mării de sare vine cu sabia duhului şi-mi / mângâie rănile. Sunt în stare de 
joc. Plaja / mi se întinde sub piele ca o platoşă / interioară. Ceva trebuie să mă apere 
de / răul ascuns în carne. Ceva ca o furtună / sahariană îngropând caravane după 
/ caravane. (le bateau ivre dans le cimetière marin). Purtând diverse măşti, Florin 
Dochia răsfoieşte astfel marea carte a universului transfigurat. n

Octavian MIHALCEA

Deasemenea, ne mai putem gândi și la Astronomia ierbii, volumul Gretei 
Tartler ce  introspectează universul plantelor. Maniera aglomerărilor inflamante 
populează labirintul lui Liviu Vișan: greieri furnici muște țânțari/ tăuni libelule 
gărgăuni și cleștari/ printre mere putrede corcodușe și prune/ pere cireșe amare 
miez de nucă și de alune/ măceșe smochine verzi coji uscate și pere/ pepeni gal-
beni fermentați în resturi răsuflate de bere/ prin țevi de aramă fierbinți și întor-
tocheate/ se scurg cu vaiet și disperare amară. Prin doliul unei cârtițe, banalul 
de lângă noi e învestit cu accepțiuni metafizice. Gest dincolo de bine și de rău, 
animalul omorât se roagă pentru sufletul celui ce l-a ucis, abordare soteriologică 
vestind altă lume. Analogia dintre capul șarpelui sfărâmat pe piatră și capul bo-
tezătorului pe tipsie pare desprinsă din simbolismul pictural propriu lui Gustave 

Moreau. Pereții încărcați de trofee vânătorești contribuie la această, uneori tul-
burată, creație poetică ieșită din orizontul imediatului. Invocarea sânzienelor ac-
centuează evidentul caracter morganatic: la miezul nopții cerurile se desferecă/ 
se deschid/ umbrele șerpilor urcă pe iederele de pe zid/ nu te teme/ până în zori 
nu te teme/ e noaptea fierbinte de sânziene/ toate viețuitoarele înțeleg graiul de 
om/ spune-ți povestea până la ziuă/ și toate vietățile vor auzi-o. Poezia cal șoptit, 
veritabilă piesă de rezistență a volumului, inițiază ample incursiuni transfigura-
torii în holisticul univers cabalin. Beneficiind de tușantele ilustrații ale lui Alex 
Ivanov, Bestiarul nocturn ne familiarizează cu anumite ipostaze scoase parcă din 
cărțile de tarot ale unor alte regnuri, intense miraje călătoare. n

MARIA IONIŢĂ: NANA STRADA ÎNARIPATĂ
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Î
ntre cărturarii Banatului montan, părintele protopop 
Vasile Petrica (n.17 martie 1940 ) ilustrează tipul cle-
ricului de largă formație umanistă și cu o nedezmințită 

pasiune pentru cercetarea tradițiilor îndeosebi din Episcopia 
Caransebeșului.   

Aducând în lumină contribuția cultural-obștească și ecleziasti-
că a unor figuri reprezentative din zonă (Dr. Ion Sârbu, 1865-1922; 
episcopul Ioan Popasu, 1808-1889; Dr. Corneliu Diaconovici, 1859-
1923 ș.a.), dar și rolul pe care l-a avut în zonă și cu mai largi ecouri în 
spațiul național Episcopia Caransebeșului (Institutul teologic diecezan 
ortodox român- 1865-1927, 2005; Academia teologică ortodoxă română, 2014), 
dl Vasile Petrică realizează adevărate „contribuții istorice” în domeniu, recunos-
cute atât prin acribia arhivistică dar și printr-o situare mai largă a fenomenelor 
studiate în context  național.

O carte îndelung gândită și temeinic filtrată documentar este recenta 
contribuție monografică, Titu Maiorescu și Banatul (Editura „David Press 
Print”, Timișoara, 2015, 214 p.), o punere în context atât de aplicată și plină de 
surprize pentru învederații „maiorescologi” (revelații documentare în arhiva epi-
scopală și  chiar investigații itinerante, precum cele de la Brașov).

Într-un Cuvânt înainte intitulat „Titu Maiorescu, dinspre Banat”, criticul 
și istoricul literar Cornel Ungureanu – adeptul regionalismului cultural ca parte 
a unei geografii literare naționale – apreciază pe autor drept „un cărturar de 
excepție, legat de publicațiile Banatului, de investigarea arhivelor, cum puțini...”:

„Cred că importanța cărții lui Vasile Petrica des-
pre Titu Maiorescu este legată, mai întâi, de înțelegerea 
geografiei literare românești, în care biografia lui Titu 
Maiorescu a trasat câteva linii de demarcație, impor-
tante, desigur. În marile, numeroasele cărți despre 
Titu Maiorescu, de la Lovinescu la Z. Ornea, Nico-
lae Manolescu și Eugen Todoran, biografia e ocolită 
cu tandrețe. Sau cu grijă. Fiindcă, subliniem noi, ac-
cesul la documente e îngrădit de risipirea revistelor, a 
cărților...”

Cercetătorul are de partea sa avantajul de a 
cunoaște la sursă publicații și documente mai puțin 
accesibile, îndeosebi cele din arealul ecleziastic al 
Caransebeșului, de unde se deschid căi îndeosebi către 
școlile și intelectualitatea ardeleană din prima jumătate 
a secolului al XIX-lea.

Pe acest fond de resurecție cultural-ecleziasti-
că a societății ardelene, cercetătorul nostru abordează 
destinul tânărului Ioan Maiorescu, tatăl marelui critic, 
născut în Bucerdea-Grânoasă (Alba) cu numele Trifu. 
Absolvent al gimnaziului din Blaj (1829), tânărul ur-
mează filosofia la Cluj, fiind coleg cu G. Barițiu și Ioan 
Popasu, apoi – sprijinit de ruda sa, episcopul Samuil 
Vulcan – se va înscrie la Teologia din Oradea, com-
pletată cu studii la Pesta, absolvind cu succes ambele 
facultăți. Și-a susținut doctoratul la Institutul vienez 
de mare tradiție „Sf. Barbara”, făcând în plus studii 
de istorie și filologie (aici se cristalizează prietenia sa 
cu brașoveanul Ioan Popasu, viitorul său cumnat). Hi-
rotonit în 1835 de către episcopul Samuil Vulcan, tânărul Maiorescu renunță, 
în consternarea generală, la mandatul încredințat de cei din Blaj de a merge la 
Viena, în Augustineum („în pepiniera de episcopi austrieci”) și se căsătorește cu 
Maria, sora lui Ioan Popasu de la Brașov. Căsătoria are loc în 1937, la Craiova, 
după ce tinerii se luaseră deci, unde profesorul Ioan Maiorescu, după o scurtă 
trecere pe la Cerneți-Mehedinți (1936), devine directorul Școlii Centrale din Bă-
nie. Aici se naște viitorul critic și tot aici va urma prima clasă primară (avându-l 
profesor de desen pe viitorul artist C. Lecca, tatăl Cleopatrei Lecca). În 1838 pu-
blică în „Foaia pentru minte, inimă și literatură” a lui G. Barițiu de la Brașov un 
articol foarte critic vizând starea învățământului și culturii, în urma căruia este 
tras la răspundere de mai marii diriguitori de la Bucureșt (I.H. Rădulescu ceruse 
chiar «îndepărtarea» din învățământ!) – un moment important asupra căruia dl 
V. Petrica insistă, considerând articolul lui Ioan Maiorescu o prefigurare a teoriei 
«formelor fără fond» lansată de Titu Maiorescu în faimosul articol din 1868, „În 
contra direcției de astăzi în cultura română.” După o pribegie pe la Brașov  și apoi 
la Iași (unde se bucură de prietenia cu bănățeanul Damaschin Bojincă, directorul 
Seminarului Teologic și diriguitorul Academiei Mihăilene) în 1843 profesorul 
Ioan Maiorescu va fi reîncadrat, putându-și să-și reia activitatea. Revoluția de la 
1848 îl găsește la Craiova și, însuflețit cum era de reforme, va adera fără rezerve 
la programul acesteia, el însuși nutrind mai demult ideea emancipării naționale 
și idealul unirii tuturor românilor într-un singur stat. Urcat într-un copac, în fața 

steagurilor lui Gh. Magheru, profesorul Maiorescu va citi proclamația 
și constituția, în uralele mulțimii. După înăbușirea revoluției, va reve-
ni la Brașov, iar în 1863 va fi chemat să predea la Școala Superioară, 
de grad universitar, din București, un vis al său mai vechi dar atât de 
scurt, căci în vara anului următor va deceda, urmat în decembrie de 
soția sa Maria (în acest timp, Titu Maiorescu era profesor la Iași, la 23 
de ani devenind rectorul Universității de aici).Să amintim că Guvernul 
provizoriu al revoluției îl detașase pe directorul gimnaziului din Bă-
nie, tatăl criticului, la Frankfurt am Main ca agent diplomatic pe lângă 
Dieta germană.

În ciuda faptului că Ioan Maiorescu, «clericul celib», preferase cariera 
didactică și se căsătorise cu o româncă ortodoxă, «dezertorul greco-catolic» a 
manifestat echilibru confesional, ceea ce-l determină pe autor să-l considere „un 
prim ecumenist în Oltenia”. Pe de altă parte, prietenul său Ioan Popasu, des-
cendent din „români de neam de preoți” veniți ca negustori din părțile Vâlcii 
în Șchei (la origine aromâni), va ajunge protopop al Brașovului, apoi pentru 
multă vreme episcop al Caransebeșului. Aici în Banat va atrage pe mai mulți 
consangvini brașoveni (una din cele trei nepoate aduse aici se va căsători cu 
protopopul de Oravița Andrei Ghidiu, cărturar de ispravă, devenit profesor la 
Institutul Teologic ortodox de pe lângă Episcopie.

Prin neobosita sa activitate de avocat, om politic, profesor universitar, 
membru al Academiei (secretar multă vreme al Secției Literare), deputat, îndru-

mător și critic literar, ministru în mai multe rânduri 
și chiar prim-ministru, Titu Maiorescu este omul 
„care și-a omorât odihna”. Căci, observă just dl Va-
sile Petrica, în ciuda obligațiilor sale profesionale și 
parlamentare (și, adăugăm noi, a relațiilor avute ca 
Palatul, inclusiv întâlnirile frecvente cu regele Carol 
I, fiica sa Livia fiind una dintre cele trei «domnișoare 
de onoare» ale Reginei Elisabeta), Titu Maiorescu 
și-a făcut timp să-și viziteze și să-și ajute rudele, atât 
pe cele rămase la Brașov, - unde figura unchiului său 
Ioan Popasu, protopop vreme de 28 de ani, printre 
altele ctitor al vestitului Liceu «Andrei Șaguna» în 
1851, rămăsese vie amintire și după întronizarea, 
pentru 24 de ani, în scaunul episcopal de Caransebeș, 
- cât și pe cele din Banat, unde prestigiul unchiu-
lui era unanim recunoscut, atrăgându-și prețuirea și 
admirația de „Andrei Șaguna al Banatului”.  Criticul 
va poposi aici deseori, venind fie de la Viena, fie de 
la București, cu trenul ce se pusese în circulație la 
9 mai 1878 pe relația  București-Viena, via Pitești-
Craiova-Filiași-Vârciorova-Lugoj-Caransebeș-
Arad. În afară de episcopul Ioan Popasu, cu merite nu 
numai pe linie administrativ-bisericească, dar și pe 
plan social-cultural, o rudă mai apropiată criticului 
a fost dr. Constantin Popasu, un văr dinspre mamă 
(„după Titu Maiorescu și episcopul Ioan Popasu, lo-
cul de frunte îi revine lui”, p.81), a cărui biografie 
cercetătorul Vasile Petrica o scoate din documentele 
păstrate în arhiva episcopală și în Șcheii Brașovului, 

stabilind anii vieții: 1856-1933 (tatăl medicinistului vienez nu era altul decât 
Constantin Popasu, unul din eforii bisericii Sf Nicolae din Brașov, pe care Titu 
Maiorescu îl sprijină ca avocat în stabilirea unor drepturi asupra proprietăți imo-
bile – „moșia Meteleu”). 

„Este cert – scrie dl V. Petrică – că studentul C. Popasu l-a cunoscut pe 
Eminescu în casa vărului său Titu Maiorescu, înainte de a se fi îmbolnăvit. Apoi, 
auzind la sfârșitul anului 1883 (sic!n.n.) despre internarea lui la Spitalul Cari-
tas al dr. Șuțu din București, oferindu-se să intermedieze internarea și implicit 
tratamentul”... Nu știm exact dacă așa s-au petrecut lucrurile, dacă «Costi», dr. 
C. Popasu, avusese vreo influență asupra verișoarei sale de la Iași... Știm, însă, 
dintr-o scrisoare a Emiliei  (sora de la Iași a criticului) reproșul făcut fratelui și 
îndemnul de a-l „căuta” pe Eminescu la un spital din străinătate, după ce se știa 
public faptul că tratamentul aplicat  poetului în casa de sănătate a doctorului 
Șuțu din București nu avusese niciun efect... La sfatul dr.C. Popasu («veșnicul 
doctorand», cum îl va numi ironic Maiorescu în scrisoarea către Andrei Ghidiu 
din decembrie 1892), ca Eminescu să fie dus la tratament în străinătate, „Maio-
rescu s-a opus – scrie autorul -, dar la insistențele sorei  sale Emilia, aflată sub 
influența lui Costi (!), în cele din urmă acceptă planul propus”. Cine să-i facă 
lui Titu Maiorescu „planuri”?! Costi, «veșnicul doctorand», cu venirea căruia în 
București nu e de acord?!

VASILE PETRICA:

„TITU MAIORESCU ŞI BANATUL”
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Împrejurul acestui personaj s-a țesut o întreagă 
legendă, scriindu-se despre el că a fost „doctorul curant 
al lui Eminescu”. Totul plecase de la „intermedierea” 
la care s-a oferit el însuși, de a ajuta la internarea 
poetului la Ober Dőbling, cunoscând sanatoriile vie-
neze și o parte din doctorii care-i erau profesori. Știm 
că medicinistul Popasu purtase corespondență cu Mai-
orescu, înainte de trimiterea poetului la Viena, criticul 
cerând informații, și nepotul furnizându-i-le prompt, 
asupra costurilor, recomandând tratamentul la dr. Lei-
desdorf. La sosirea poetului, însoțit de Chibici și gar-
dian, în gara din Viena, medicinistul C. Popasu e de 
față, plecând împreună la Institutul de sănătate Ober 
Dőbling de lângă Viena. „Intermedierea” și ajutorul dat 
în timpul sanatorizării poetului sunt, desigur, fapte rea-
le, inclusiv discuțiile cu medicul și cu poetul în vizitele 
periodice făcute de acesta. Pe la mijlocul lui februarie 
1884, simțindu-se «refăcut», Eminescu ieșea pentru 
câteva ore din sanatoriu, făcând o vizită medinicistului 
C. Popasu și trimițându apoi o scrisoare lui Maiorescu 
datată «4/16 februarie 1884»: „Astăzi ieșind din casa 
de sănătate pentru vro două ore, mă folosesc de vizita 
ce o fac nepotului d-voastre d-lui Popasu (sic!), pentru 
a vă adresa aceste șiruri. Sunt mai bine de două săp-
tămâni de când au încetat toate simptomele boalei de 
care am suferit, încât, dacă ar fi stat în putința mea, aș 
fi părăsit institutul, fie pentru a schimba mediul în care 
mă aflu, fie pentru a mă întoarce în țară...” Poetul îi 
cere amfitrionului de la București să-i clarifice situația, 
pentru el vremea îndelungată ce a trecut fiind destul de 
„confuză”. Se crede, iarăși, că Popasu este cel ce i-ar 
fi învederat lui Maiorescu că o imediată venire în țară 
nu ar fi cea mai indicată, întrucât poetul are nevoie de 
destindere, de limpezire a minții, de aceea îi propune 
ca poetul să fie plimbat prin Italia, ceea ce Maiorescu 
acceptă, trimițându-l pe Alexandru Chibici Râvneanu 
să-i facă externarea, să-i cumpere haine și să plece apoi 
într-o călătorie de o lună de zile prin Italia (Florența, 
Veneția). Ce a urmat se cunoaște, poetul dorind să 
ajungă cât mai repede în țară.

Să revenim, însă, la dr. Constantin Popasu, 
în jurul căruia legenda a fost destul de generoasă, la 
Caransebeș ajungând a fi socotit „prietenul lui Emi-
nescu”, iar mai târziu „medicul curant al lui Emi-
nescu”!, exagerări pe care dl Vasile Petrica le de-
montează, realizând portretul exact al medicinistului 
vienez ce întârziase să-și dea doctoratul, ceea ce îl 
face pe Maiorescu să nu aibă despre acesta o părere 
prea bună. Știm din scrisoarea inedită, găsită în arhi-
vele episcopale,publicată acum de autor cu un amplu 
comentariu că, la intervenția epistolară a cumnatului 
său Andrei Ghidiu de a-i favoriza lui Costea venirea 
la București, Titu Maiorescu îi scrie protopopului de 
Oravița că, datorită firii sale delăsătoare, Costi „e mai 
mult fată decât băiat”, „a stat prea mult  la studiu la 
Viena”, „a rămas ca o mămăligă pe blidul de lemn”, 
în consecință „el nu poate să se numere între aspiranții 
la bugetul statului” – „acum o natură slabă nu este po-
trivită pentru împrejurările dure din România”. Apoi, 
adaugă criticul, „nicăieri invidia meseriei nu e mai 
înverșunată în corpul medical din România”. Așadar, îi 
recomanda să rămână acasă, căci „curentul este astăzi 
următorul: Românii de valoare din Ungaria să rămâ-
nă în patria lor ca să susție lupta națională la postul 
de onoare, iar românii fără valoare n-au ce căuta aici.” 
Scrisoarea aceasta se află în arhivele episcopale, con-
stituind un text memorabil privind luciditatea exami-
nării unui complex mai larg de împrejurări, dar și ca-
racterul „maiorescian” al personalității de excepție ce a 
marcat mai bine de o jumătate de secol cultura română.

Implicarea doctorului C. Popasu în episodul 
internării lui Eminescu la Ober Dőbling (2 noiembrie 
1883-27 februarie 1884) și grija purtată bolnavului vi-
zitat în mai multe rânduri, ca și informațiile epistola-
re furnizate lui Maiorescu sunt de natură să creeze un 
nimb de legendă tânărului medicinist, care, în cele din 
urmă, va reuși să obțină un post la Caransebeș grație 
unchiului său episcopul.

Foarte sever se dovedește autorul cu acei „im-
postori și năimiți” care, denaturând lucrurile, l-au in-
criminat pe Titu Maiorescu că ar fi fost „dezinteresat 
de viața lui Eminescu”... Ne mirăm că nu are în vedere 
pe cei ce, după revoluția din 1989, în climatul libertății 
de opinie, atât în cărți de sine stătătoare cât și în mediu 
virtual, pe Internet, au „elaborat” scenariul „asasină-
rii” poetului național, în care Titu Maiorescu ar fi jucat 
rolul de „regizor din umbră”, „eminență cenușie” ger-
manofilă, în acel odios „complot  iudeo-masonic” cu 
prelungiri până la Palatul Regal!

Un alt capitol examinează „relațiile de excepție” 
dintre Titu Maiorescu și unele personalități din Ba-
nat, relații stabilite „pe trei paliere”: cu prietenii și 
apropiații tatălui său, cu rude ale sale și cu diferiți co-

laboratori, ucenici, admiratori. Din rândul acestora am 
mai putea aminti: av. Vincențiu Babeș (1821-1907), 
prieten al tatălui, Ștefan Velovan (1852-1932), proto-
popul Andrei Ghidiu (1849-1937), Dr. Corneliu Dia-
conovici (1859-1923), autorul Enciclopediei Române 
în 3 volume la care criticul va colabora, profesorul de 
muzică artist Nicolae Popovici ( 1860-1897), dr. Ioan 
Paul (1857-1926), filosoful și pedagogul Iosif Bălan 
(1861-1911 profesor la Institutul teologic-pedagogic 
din Caransebeș, profesorul teolog și clasicist Vasile 
Mândreanu (1847-1911) ș.a.

Să amintim și pe cei doi scriitori lugojeni : 
prozatorul  publicat de „Convorbiri literare” ION 
POPOVICI-BĂNĂȚEANUL (1869-1893) și primul 
nostru poet dialectal VICTOR VLAD DELAMARINA 
(1870-1896).

Un alt capitol (gândit ca necesar în contextul 
avut în vedere) îl evocă pe Titu Maiorescu „în chin-
gile unor obsesii și convingeri existențiale”, insistând 
asupra „ateismului” mai mult „teoretic” al criticului, 
care încă din tinerețea sa se declara „eliberat” de ast-
fel de obsesii, chiar dacă se va căsători cu o berlineză 
luterană, crescută într-o familie de proveniență protes-
tantă (s-a cununat cu ea, la Berlin, în ritul luteran, iar 
la București în cel ortodox,  mai apoi, după despărțirea 
de Clara din 1886, își reface viața cu mai vechea sa 
simpatie Anetta Rosetti, cununia având loc la Mănăs-
tirea Curtea-de-Argeș). Să precizăm: Titu Maiorescu 
nu a fost un «ateu», ci un «liber-cugetător». În această 
privință, autorul încearcă o comparație cu Lucian Bla-
ga (între personalitățile ce au urmat Liceul „Andrei 
Șaguna” trebuia amintită și Cornelia Brediceanu, vii-
toarea soție a poetului, al cărei tată nu numai că ajunse-
se deputat în parlamentul de la Budapesta, dar contri-
buia financiar la susținerea vestitului liceu brașovean, 
de atâtea ori aflat și în atenția ministrului Titu Maio-
rescu), considerându-l pe autorul „Diferențialelor divi-
ne” drept „un anticreștin”, cu o „concepție sui generis” 
ce așeza în centru filosofiei sale mitul Marelui Ano-
nim. Comparația cu Blaga funcționează sub aspectul 
„raționalismului”, deși spiritul blagian e mult mai com-
plicat filosofic și literar, câtă vreme conștiința lui Titu 
Maiorescu era una echilibrată, fără excese, în buna linie 
a toleranței și deferenței sociale (în timpul când deținea 
funcții înalte în Guvern, a sprijinit biserici și mănăs-
tiri, inclusiv restaurarea bisericii de la Curtea-de-Arges 
de renumitul arhitect francez Lecompt de Nouy, care a 
„durat 5 ani și a costat 700.000 de franci”).

Ultimul capitol, Locul marelui critic în cultura 
românească (16) schițează portretul complex al omului 
de cultură, remarcând lupta pentru simplificarea scrie-
rii și unificarea ortografiei, sub semnul fonetismului, 
ce a biruit etimologismul creat și susținut de blăjeni 
(ciparismul, nu «ciprianismul» cum stă scris la p.162).

Lucrarea beneficiază de o secțiune de Anexe, 
în care sunt reproduse câteva scrisori (corespondența 
tânărului Maiorescu cu „nenea Costache” de la 
Brașov, fratele lui Ioan Popasu, după moartea tatălui 
la București, schimbul   de scrisori cu Andrei Ghidiu 
și Corneliu Diaconovici, precum și scrisoarea lui Emi-
nescu din 4/16 februarie 1884 către Maiorescu).

Într-un «crochiu» final (Sinteză și finalitate), au-
torul precizează că a intenționat să-l introducă pe Titu 
Maiorescu alături de tatăl său Ioan Maiorescu și întrea-
ga sa familie „în atmosfera culturală, literară, juridică, 
politică și a bunelor moravuri ale timpului în care a tră-
it”. Dar accentul cărții cade pe triada T.Maiorescu-Ioan 
Popasu-Dr.Constantin Popasu, o realitate incontesta-
bilă „transformată într-un simbol temeinic și discret al 
culturii și tradițiilor noastre din Banatul istoric.” 

*

S
upravegheată de o consistentă Biblio-
grafie și urmată de un foarte util Indice 
de nume, dar și de o secțiune finală de 

„Fotodocumente”, Titu Maiorescu și Banatul dezvoltă 
o temă aflată mai de mult în atenția cercetătorilor (v. 
Bogdan Mihai Dascălu, Titu Maiorescu și Banatul, în 
„Revista de studii banatice”, Ed. Academiei Române, 
Filiala Timișoara, An III, Nr. 1/2012), dar de data asta 
cartea  se rotunjește într-o monografie de interes mai 
larg. Perspectiva este a unui documentarist încercat, 
ce vine dinspre domeniul ecleziastic, căci pretutindeni 
în text sunt presărate pilde și sentențe biblice, vetero- 
și neotestamentare, ba chiar din sfinții părinți și unii 
filosofi, al căror tâlc cade ca morala în fabulă, atunci 
când se comentează o întâmplare sau se evocă anumi-
te relații interumane, tipologii, atitudini. Iată, bunăoa-
ră, proverbul „Cu lupul mănâncă oaia și cu stăpânul 
o plânge”, referitor la Aron Florian, denunțătorul și 
apoi compătimitorul profesorului Ioan Maiorescu, în 
privința articolului-rechizitoriu  publicat în 1838 de 
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acesta în „Foaia” lui Barițiu de la Brașov, care i-a adus 
suspendarea din învățământ (unul din „corul hulitori-
lor”, care mai târziu îl suspectau și pe Titu Maiorescu 
de „indiferență” față de soarta lui Eminescu, îndoindu-
se fariseistic de „buna credință a maestrului”(12.Mihai 
Eminescu sub scutul lui Titu Maiorescu cu implicarea 
lui Constantin Popasu).

S-au strecurat în text și câteva inexactități, unele 
preluate documentar, via Săluc Horvat, precum data de 
„5 ianuarie 1884” (corect: 1/13 ianuarie 1884), când 
– conform Însemnărilor zilnice - Maiorescu, împreună 
cu vărul său Constantin Popasu vine să-l viziteze pe 
Eminescu la Institutul de sănătate de la Ober Dőbling 
al Dr. Leidesdorf, aducându-i volumul de „Poesii” tipă-
rit la Soces cu puține zile în urmă.

La pag 56, în contextul „germanofiliei” criticu-
lui, incriminată de unii contemporani, autorul face o 
remarcă foarte aproximativă în legătură cu despărțirea 
acestuia de Clara („Abia în 1886 a început să scrie nua-
mai nemțește, motiv care, se pare, a dus și la despărțirea 
de soția sa.”), când în realitate se știe, chiar din jurnalul 
său, că Anette Rosetti, cea care-i va deveni soție, fusese 
în compania lui în excursii, la ședințele „Junimii”, la 
spectacole, la aniversări personale, mulți ani, până la 
despărțirea de prima soție în decembrie 1886.

E adevărat că raporturile lui Eminescu cu Maio-
rescu „binefăcătorul”  erau departe de a fi perfecte („nu 
s-a putut țese niciodată un raport mai intim”). Însă, de 
aici până la a vedea în scrierile poetului „vorbe de re-
voltă împotriva celui ce voia să-i siluească geniul” e 
un drum improbabil (poate indignări sau critici vizând 
unele moravuri ușoare, de care știa de la poet chiar Ve-
ronica Micle, bunăoară că Mitte Kremnitz ar fi ajuns 
„sultana favorită”!). Eminescu era plămădit din altă 
substanță, față de un Maiorescu rigid, lucid, ordonat, 
profesor universitar, academician, avocat celebru, poli-
tician de vază, parlamentar, ministru în mai multe rân-
duri și chiar prim-ministru etc. etc. De la aceste tipo-
logii, desigur, și stiluri de viață diferite, mentalități ce 
nu consunau. În treacăt fie zis, Eminescu trebuie să se 
fi simțit foarte bine în compania dr. Constantin Popa-
su, de vreme ce la o ședință a „Junimii” aceștia sosesc 
împreună mai târziu (întrunirea din 24 aprilie 1883, 
în casa din strada Mercur). Bănuim că Popasu venise 
de la Viena cu Almanahul Societății „România jună”, 
apărut în acea lună, în care se afla publicat, între lucră-
rile junimiștilor, chiar poemul filosofic „Luceafărul”, 
la acea dată vărul lui Maiorescu fiind „președintele 
Societății” (în 1882 junii vienezi îl sărbătoriseră pe 
șeful „noii direcții”, eveniment  salutat cu amabilitate 
de criticul care încă din 1875 fusese ales „membru de 
onoare” al societății).

O altă scăpare/inexactitate la p. 95, în citatul din 
Sextil Pușcariu: este menționată „gara din Brașov”, 
în loc de „Viena”, unde „ca doctor tânăr (de fapt doc-
torand medicinist încă, n.n.), la dorința unchiului său 
Maiorescu, l-a așteptat pe Eminescu”...

Transpare din paginile lucrării, desigur, și acel 
sentiment al mândriei și apartenenței la un spațiu anu-
me, un fel de „nasc și în Banatul montan oameni”, ceea 
ce nu e deloc neconform cu elemente de cadru mai 
larg național. Am întâlnit frecvent și verbul specific 
bănățean „agrăi / agrăit” // alintat, numit, precum și o 
manifestă raportare la imperative de cultură și morală 
creștină.

Dincolo de toate acestea, cercetarea părintelui 
Vasile Petrica – premiată de Filiala Timișoara a Uni-
unii Scriitorilor în decembrie 2015 – e una temeinică, 
armonios concepută și inedită în multe privințe. Uriașa 
personalitate a lui Titu Maiorescu capătă, și din această 
perspectivă, lumini și accente, care au menirea nu de 
a modifica portretul uman și profesional binecunoscut, 
ci de a releva anumite aspecte ale omului  în relație 
cu rude, prieteni, cunoscători, colaboratori, mulți din 
aceștia stabiliți în Banat (de la unchiul Ioan Popasu la 
verii săi, nu puțini, pe linie maternă). De fapt, de la pu-
nerea în circulație a trenului european București-Viena, 
la 9 mai 1878, Titu Maiorescu va circula frecvent, de 
câteva ori pe an, pe via Pitești-Craiova-Filiași-Orșova 
(cu transbordare la Vârciorova)-Băile Herculane-
Lugoj-Caransebeș-Arad, oprindu-se uneori aici, ca să-l 
viziteze pe episcopul Popasu, ultima dată fiind în 1888, 
cu un an înaintea morții celui aureolat de o prețuire 
unanimă ca „un Șaguna al Banatului”. Cu același tren 
venise și Eminescu la Florești (lângă Filiași), ca să-și 
petreacă două luni din vara lui 1878, și tot pe această 
rută va călători în vara lui 1887 pentru cura de băi de 
la Halle. n

Caius MESEȘAN
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poem de sare

desfac gândul de lumină într-un cuvânt
oare care este cuvântul ce poate să exprime durerea 
adevărată?
/sincer, nu știu! sau am dacă l-am știut cândva, acum 
l-am uitat/
și ocnele pline cu sare mi le-am pus în ochi
să pot plânge cu adevărat

nu te mai pot zări între atâtea furnici 
nu te mai simt într-atâta lumină
nu te mai pot mirosi într-atâta cenușă de oase 
cu fiecare pas ce-l fac atât de naiv 
mă adâncesc în alte cuvinte nespuse
precum un fir de nisip ce se afundă necontenit
în deșertul clipei difuz

oare unde este timpul?
s-a înecat bietul de el printre atâtea gigantice 
și are nevoie de resuscitare

mă întorc cu fața către tine 
te văd ca o ceață înflorată de sânge 
în care s-a prăpădit toată
înțelepciunea lumii

istorie 

noi, femeile, nu mai avem istorie
războiul prafului din bucătărie 
ne-a spulberat orice răsuflu de libertate
o viață petrecută la cârma oalei
a fost mult prea mult pentru noi
am rătăcit în constelația piperului
și de aceea nici visele noastre
nu mai dospesc la căldură

schelete îmbrăcate în haine pline cu lături
curățând aceiași morcovi plini cu malformații
suntem noi, femeile, în fiecare zi:
nu mai avem inimă - în trupul nostru de cenușă
zvâcnește încet o tomată 
care începe să putrezească printre atâtea sudori în-
vechite

vom rămâne fără inimă și doar lăturile
o să ne mai limpezească 
pleoapele grele de ceapă călită 
pictăm copii în pântece, îi naștem în nuanțe purpurii
îi îngrijim, îi alăptăm, pozăm nud în grădina cu le-
gume,
îmbătrânim fără să mai facem riduri 
și totuși nu avem istorie -
ne repetăm la infinit

poate de aceea, noi, femeile, adunate la un loc
suntem însăși istoria 

ar trebui 

ar trebui să ne naștem cu toate femei,
să ne hrănim din farfurie cu aceeași istorie sânge-
roasă,
să creștem în noi viitorul,
să ne ținem răsuflarea în lampa adormită cu gaz, 
multe ar mai trebui 

ar trebui să apărem întâmplător pe lume
și să facem copii purpurii pentru planetă -
închisă în laboratorul său arhaic, femeia,
spală vasele cu cenușa fierbinte din sobă 
alături de plânsul ei, plânsul de ceapă
sângerează între cuvinte așternute 
pe igrasia din inimă 

mai pune sare pe hrană, femeie,
termină rântașul pentru ciorbă,
mai spală încă șapte blide cu cenușă,
apoi culcă-te printre firmituri uscate de pâine
și vei visa că multe ar mai trebui 

ar mai trebui să scot afară și găleata cu lături 

iubire adevărată nu există nici 
în filmele indiene cu raj kapoor 

entitățile cu două mâini, două picioare și cap
cumpără medicamente la kilogram 
cumpără produse fără e-uri 
cumpără produse fabuloase de la teleshopping 
creme anticelulitice miraculoase 
să dosepească fericirea în ei 

rămân numai obiectele care după ce le-ai cumpărat
nu mai sunt noi se învechesc pe drumul către casă
ne trebuie mai multe obiecte ne trebuie și un copil 

după o vreme lângă oglindă copilul nostru
mănâncă cu poftă cereale cu lapte și anticoncepționale
«mami mai vreau o porție de cereale cu lapte și 
anticoncepționale»
nevasta îi pune copilului în farfurie lapte fierbinte 
niște cereale
și un kilogram de anticoncepționale
«copilul nostru s-a topit pe podele vom suna la OPC 
că încă e în»
£ $  GARANȚIE 

ultimul poem

viitorul nostru e atât de negru
încât îl vedem roz, cu steluțe verzi, prințese, unicorni 
și ponei 
nu vom mai avea capacitatea să visăm frumos noap-
tea,
căci visele ni s-au uscat 
cu prima lacrimă ce s-a scurs în războiul nervurilor
de pe cuvinte

vom avea un alt somn adânc și pustiu
în cutia goală de la margarină 
cineva ne-a scos definitiv din priză 
și uite ne-am făcut albaștri 
de la medicamente 

geamurile sunt prea înghețate
uneori sunt pline de pământ
și în casă nu mai bate nicio venă subțire de lumină

uneori existăm de parcă n-am mai exista
privim focul albastru de la aragaz cum cugetă
maladiv printre oale scufundate în rugină
mai ungem o felie de pâine cu margarină
citim rubrica de decese și condoleanțe 
ne autoanalizăm, ne bârfim 
bem ceaiul de tei împreună
și mai zicem că afară e o toamnă frumoasă

sutem făcuți din resturile din ziar
sau pate din rebuturile rămase de la zidirea lumii
și ne întrebăm cu o jumătate de gură 
când vom ajunge ziua să putem recicla ceva din noi

viitorul nostru e negru, cu steluțe moarte, unicorni 
și ponei morți

azi vom merge la înmormântarea speranței noastre,
iar de mâine ne va mânca 
un somn alb și fără vise

               plâns

în fiecare ceapă
doarme câte un înger trist
când tăiem o ceapă
trezim îngerul, iar el plânge
în ochii noștri
că nu și-a terminat 
visul din rădăcină 

sunt proiectat să rezist
fiindcă am descoperit soarele
era dimineață și-aveam fața plină de cenușă
din viața paralelă din vis

erau drumuri lungi și bombele cădeau în pantofi
drumurile s-au mai scurtat
și viermele din pruna mare 
dorea să respire o gură de aer rural

cana cu ceai lipită de buzele mele rusești
aruncă fum negru în bucătărie
să explodez acum sau mai încolo:
prea târziu am explodat

dulceața de prune 
ca o baltă de sânge rudimentară 
a înroșit soarele dimineții
eu nu mai sunt proiectat să rezist

copiii se joacă în fața blocului
cu o bombă 

imediat se va întâmpla o tragedie,
dar nu contează asta - orice minune ținea trei zile
acum că avem televiziuni la tot colțul
o minune ține mai bine de o săptămână

hai explodați și muriți odată, să avem audiență:
o vom duce în studio pe mama omida
să ne spună ce a prezis în boaba de mazăre:
noapte bună - acestea au fost știrile noastre
ne întâlnim mâine la aceeași oră 
(dacă nu vom exploda și noi! buuuum) 

MARIAN HOTCA
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Galaţi, noiembrie, 2014, Primăvara metaforelor, Asociaţia Scriitorilor 
pentru Promovarea Realizărilor Artistice (A.S.P.R.A.), Galaţi, mai 
2015, Anotimpul iubirii, Antologie bilingvă româno-albaneză etc.

A publicat un volum de versuri „Rătăcind cu Euterpe prin lu-
mina lui Guntenberg” (2014) la editura Riso Print.
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  «Str. Mercur 1
Bucureşti Luni 30 Mai/11 Iunie 1883
Azi a prânzit Eminescu la noi. E o căldură nesuferită 25 R. la umbră. 

După părerea mea Eminescu nu e normal – un început de nebunie.
II.189  Joi, 23 Iunie/5 iulie  Eminescu prânzeşte la noi. E foarte agitat. 

Vrea să înveţe limba albanâ, sau vrea să devie călugăr însă fără a părăsii Bu-
cureştii.

II. 189  Duminică 26 Iunie st.v.  E vorba să plece Eminescu la Botoşani. 
E cu mult mai liniştit dar slab.

II.190  Marţi, 28 Iunie,1883 Bucureşti.  La şase de dimineaţa o carte a 
dnei Slavici, la care şade Eminescu: Domnul Eminescu a înnebunit. Vă rog să 
faceţi ceva să mă scap de el, că e foarte grav. M’am dus imediat la Suţu , „mais-
on de sante” ca să pregătesc o odaie pentru Eminescu, care am şi plătit-o – 300 
franci pe lună.»

*
Iată și textul din Însemnările zilnice , II (1881-1886), Ed. Librăriei Socec 

& Co., S.A., București, [1939] editate de I. Rădulescu-Pogoneanu:

«Luni 30 Maiu / 11 Iunie 83. Prea cald! Astazi la 6 ½ la cină la mine mi-
nistrul american E. Schuyler, Beldimano, Gane, Jacques [ Negruzzi] ș i doamna, 
al-de Kremnitz, Annette, Eminescu. Rămas cu totii  în cea mai plăcută atmosferă 
până  la 11 

1/2 [La] Eminescu, început de alienatie mentala, după impresia mea 
.[Notă adăugată cu creion roșu mai târziu] 

Joi 23 Iunie 83.  Foarte cald (…) Seara Th. Rosetti cu doamna și tânărul  
Beldimano la noi la masă. Eminescu, care devine, din ce în ce mai evident, ali-
enat. Foarte excitat, sentiment al personalității exagerat (să învețe acum albane-
za!), vrea să se călugărească dar să rămână în București.

Duminecă 26 lunie/ 8 Iulie 1883. La ora 4 dimineața, înainte de rasăritul 
soarelui, 15° R. Eminescu e vorba să plece astăzi la Botoșani, ieri era mai moleșit 
și mult mai liniștit. Vrednică de însemnat scrisoare a lui Slavici, care a plecat ieri 
la Hall, despre ațâțările lui Rosettaki si ale poției in contra Austro-Ungariei la 
societatea „Carpati”.

Marți 28 Iunie/10 Iulie 1883. București... Astăzi, Marți, la ora 6 dimineața, 
o carte [de vizită] de la d-na Slavici, la care locueste Eminescu, cu aceste rânduri 
scrise:  Domnu Eminescu a înnebunit. Vă rog faceți ceva să mă scap de el, că 
foarte reu” Curând după aceea  Simțion  la mine, întâia oară. M’am dus cu el la 
Dr. Sutu și am pus să se pregătească în a sa „Casa de sănătate” o cameră pentru 
Eminescu; am luat asupra mea plata pentru aceasta, 300 de lei pe lună.»

Concluzia ce se impune în urma cercetării noastre este, astfel, lesne de 
dedus: Dacă fotografia este autentică, înscrisurile aparțin unei persoane încă 
necunoscute care a copiat cu mici abateri din jurnalul editat în 1939, an la care 
Maiorescu nu mai trăia (decedase în 1917).

Nu e lipsit de interes să precizăm că Titu Maiorescu a trecut de mai multe 
ori prin Gorj, cu diferite prilejuri: în vara lui 1882 (însoțit de câțiva prieteni, în 
excursia pe itinerariul București-Pitești-Rm.Vâlcea-Bistrița-Horezu-Polovragi-
Tg.-Jiu –Filiași-Craiova-București), în august 1884 (vizitând Brașovul, 
Sighișoara, Alba Iulia, Orăștie, Deva, Grădiște (Sarmizegetuza), Petroșani, Pa-
sul Jiului, Lainici, Tg.-Jiu, Tismana, Filiași), în 1888 (inspectând, în calitate 
de ministru, școala de băieți la care era institutor vestitul istoric al Gorjului, 
Alexandru Ștefulescu) și  în 1891 (cu prilejul depunerii candidaturii de depu-
tat din partea conservatorilor, însă nefiind ales). Se cuvine să amintim și câțiva 
politicieni gorjeni cu care criticul a venit în contact (fotografia în discuție ar 
putea fi interpretată și în acest contex, rămasă probabil în vreo familie):Toma 
Cămărășescu, Dr. N.Culcer, A. Cămărăşescu, Miti Dănăricu, Luţă Râmnicea-
nu, Pantelimon Voiculescu (ţăran alegător), Trifon Cloşanu, Const. Grigorescu 
(avocat), Ctin Georgescu (comersant), Şt. Udroiu, Niculescu, Simion Gheor-
ghiu , Stinghe,tipograful N. Miloşescu,Petre Măruţ , S. Gheorghiu ș.a. (Cf. Titu 
Maiorescu, Însemnări zilnice. Publicate cu o introducere și note de I. Rădules-
cu-Pogoneanu,vol. II   (1881-1886) și vol. III (1887-1891), Editura Librăriei 
Socec&Co., S.A.R., București, [1939]).  n

Documentar de 
Zenovie CÂRLUGEA

Inedi
t În arhiva Muzeului Județean de Istorie „Alexandru Ștefulescu” din Târgu-Jiu

O FOTOGRAFIE AUTENTICĂ A LUI TITU MAIORESCU
cu încrisuri privind „boala” lui Eminescu

R
ecent, cercetătorul muzeograf Va-
lentin Pătrașcu, autorul unor in-
teresante lucrări privind tradțiile 

cultural-istorice gorjene, a descoperit în arhiva Mu-
zeului Județean de Istorie „Alexandru Ștefulescu” 
din Tg.-Jiu, o fotografie de epocă alb-negru pe su-
port de carton a lui Titu Maiorescu, având pe verso  
„însemnările” calendaristice despre starea de sănă-
tate („boala”) lui Eminescu, de regăsit în jurnalul 
maiorescian, din «București. 30 Mai/ 11 Iunie 1883; 
Joi 23 Iunie, Duminică 26 Iunie st. v.; Marți, 28 Iu-
nie 1883, București.».

Atât lectura și, mai ales, interpretarea făcută 
de tânărul muzeograf, dar și de Ion Tudor Dulciu 
(pe situl proprie de pe platforma wordpress.com) au 
furnizat aproximări, cel din urmă stabilind în mod 
corect că scrisul nu este al lui Maiorescu, dar nu 
a putut stabili semnificația cifrelor romane și ara-
be din stânga însemnărilor diaristice, necunoscând 
ediția „Însemnărilor zilnice” (vol. II) din 1939 apă-
rută la „Socec & Co.” sub îngrijirea lui I. Rădules-
cu-Pogoneanu.

Rămasă în atenția noastră, iată, azi suntem în 
măsură a da publicității, în cele de mai jos, „citirea” 
exactă a însemnărilor de pe spatele fotografiei lui 
Titu Maiorescu din arhiva gorjeană.

Este, desigur, lucru sigur că autorul textului 
de pe verso era un mare iubitor al lui Eminescu și 
că, având poza respectivă (primită poate de la cri-
tic, rămasă în familie sau procurată pe alte căi), a 
dorit să alăture „însemnările” lui Maiorescu despre 
„boala” lui Eminescu, cam disparate în jurnal, ca 
semn de prețuire a amândurora. Posibil ca autorul/

posesorul să fie o persoană din școala gorjeană de al-
tădată, folosind în activitatea didactică fotografia sau 
o altă persoană cu simțul cercetării literare, vreun ju-
rist probabil, în orice caz o minte destul de isteață... 
Indicând „sursa”, tocmai pentru a evita o eventuală 
confuzie (să remarcăm că scrisul de  pe fotografie se 
aseamănă mult cu scrisul lui Titu Maiorescu!).

Indicarea «cotei» de extras bibliografic din 
stânga a trei însemnări privind zilele de 23, 26 și 28 
iunie 1883, scrise cu aceeași cerneală, grăiește despre 
un «autor» care a transcris din vol. II (pag.189-190) 

al Însemnărilor zilnice (ediția I.Rădulescu-Pogonea-
nu apărută la «Socec & Co.» în 1939), deci scrisul 
nu aparține lui Titu Maiorescu, ci unei persoane care 
a folosit ediția respectivă. Elucidând înscrisurile de 
pe verso, rămâne însă autentică fotografia lui Titu 
Maiorescu din arhiva Muzeului Județean de Istorie 
din Tg.-Jiu. (Z.C.)

Iată textul de pe spatele fotografiei , datând de 
prin anii 1880-84, când Maiorescu trece de două ori 
prin Gorj, venind dinspre Râmnicu-Vâlcea (1882) 
sau dinspre Petroșani, pe Valea Jiului (1884): 
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Ars poetica
Distihul s-a visat mereu o poartă
Prin care să pătrundă Marea Artă.
 

Distihurile
Mici muguri de lumină par
În noaptea gândului amar.

Presupunere
Memoria trecută a poeziei
Se află doar în sufletul hârtiei.

Indicaţii de regie
O idee pestriţă stăbate
Aleile prost luminate.

Aniversări
Porţi prin care trecem triumfal
Timpul le înghite ca un val.

Peştişorii
Vin dinspre cimitirul de corali
Şi sunt, asemeni lor, atemporali.

Poezia
Răzbate câte-un gând la suprafaţă:
Vrea paşaport si vrea o altă viaţă.

Starea actuală
De cum mă scol, prind să cobor -
Nu vă gândiţi că e uşor!

Bătrânii
O vreme-i, apoi dispar din ramă
SI numai amintirea de-i mai cheamă.

Întâmplare
În plasa de fluturi s-a prins o idee;
Nu ştiu cum se face, dar zilnic scânteie.

Lânga izvor
Piciorul iese din mănuşa cizmei,
Respiră altfel, spre deliciul izmei.

Frică
S-au inmulţit fantomele pe care,
În somnul meu, le scot din hibernare.

Ceartă
Se strecurase intre noi
O zi stropită cu noroi.

Experienţă
Entorsa gândului primar
S-a dovedit a fi-n zadar.

Înainte de 1989
Fără brăţări şi fără gardian
Râvneam la libertate, an după an.

Gând
Timpul e valoare-adăugată
La tot ce-am visat odată.

Obsesie
În adierea amintirilor
Aceeaşi taină a privirilor.

Aşteptare
Am marcat cu versuri universul meu:
Îl aştept în vizită pe Dumnezeu.

Panică
O ia la vale Timpul,rostogolind decenii
În stranii avalanşe de vedenii.

În Deltă
În stufărişul tânăr, pui de raţă
Din tainele vieţii lor învaţă.

Gest
Deschizi cutia de scrisori:
De la surprize, la fiori.

Confuzie
Emoţia şi teama sunt surori,
Uşor de confundat adeseori.

Mărturisire
Am numărat cuvintele ca banii,
Le-am drămuit, dar nu şi anii.

Spital
În ţara suferinzilor, strigoii
Vin tot mai des, făcând-o pe eroii.

Bombardament
Eşantion de viaţă roz
Sfârşită tragic sub moloz.

Intimitate
Oglinda s-a întors să ne arate
Ce pată are - cam de mult - pe spate.

De la cer la pămant
Un fulger a fost viaţa ce-a trecut
În căutarea altui început.

Îngrijorare
N-aştept minuni. Memoria îşi pierde,
Tot mai făţiş, culoarea verde.

Apoape strivit
De-o vreme, ceasul meu îl las acasă:
Arată-mi timp de care nu-mi mai pasă.

Prietenie
O mână-ntinsă ţi-am păstrat
DIntr-un trecut îndepărtat.

Punct
Opresc numărătoarea zilelor rămase:
A nefiinţă îmi miroase.

Peisaj urban
Pale de vânt printre aspre ninsori
Şi, ca din pământ, un poster cu  flori.

Experientă
Confuz. Imagini şterse. Superdoză
Pe-un drum nedefinit spre viaţa roză.

Fantezie
Dansează gândul ca un balerin
În faţa glastrei din pământ elin.

23 August
Zi a istoriei fentate
Şi a minciunilor drapate!

Avertisment
Ia seama, deci: un alt păcat e
Să locuieşti printre păcate.

Cer cenuşiu
E floarea soarelui un sentiment
Numai atunci când soarele-i prezent.

Orhideea
Desenul florii stă-n parfumul ei,
Suavul ritm pe muzică de zei.

Drumeţie
Vom mai pleca în zori, ca înainte,
Cu soarele pe umeri şi-n cuvinte?

Remember
De-o vreme mă gândesc numai la voi,
Părinţi uitaţi de lume şi nevoi !

Avalanşă
În pagini albe gândul desenează
O cruce care luminează.

Vârstă
Timpul se joacă cu noi de-a sclavia dorită.
În picioarele moi, sârme de aur palpită.

Solul
Necunoscutul ciocănea in uşă.
Când i-am deschis, se prefăcea-n cenuşă.

Horoscop la purtător
-Intrăm în anul Şarpelui Turbat !
-De unde stii? -Păi, eu l-am inventat !

Joc de copii
Ana, Tolea si Ispas
Se gătesc de parastas.

Albina deghizată
Metafora imbracată
Polenul, ca să placă.

Poliţia divină
Nu stiu, frate, unde te grăbeşti!
Peste tot, patrulele cereşti!

Aspiraţie
Să prefaci cuvintele-n culori
In distihul cu atâţia sori !

Distihul
În două versuri, ca-ntr-o epigramă,
Din anonim, te pun in ramă.

Aproximări
E o ruletă-ntreagă calendarul :
Când mângâie, când îţi arată parul.

Poetul
Înnobilând secunda cu poezie,
Coroana nevăzută şi-o descrie.

ADRIAN VOICA
Distihuri
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pag. 29

V
aloarea artistică ridică lirica dor-
cesciană deasupra oricărei teme 
abordate, deasupra oricărei strategii 

stilistice şi chiar deasupra declaratului ideal nirva-
nic al autorului. Poetul „fiinţei întru Fiinţă” scrie 
la înălţimi ameţitoare. O dovedeşte, prin motiva-
ţie, arhitectură şi expresie, şi cea mai recentă pie-
să a acestei originale construcţii poetice. Intitulată, 
fără echivoc, Avatar (scrisă şi publicată în ianua-
rie, 2016)*, această poezie introduce o componentă 
foarte importantă – acţiunea, reconfigurând şi con-
solidând poziţia nucleică a poeticii avatarurilor. De 
la străpungerea „depunerilor de uitare”, în căutarea 
precedentelor învelişuri materiale ale sufletului („Ar 
trebui să-i ştiu înfăţişarea”), la revelaţie („…alăturea 
un lup/ Se oglindea în Râul alb şi-n lună”, „Prea bine 
ştiu: mă trag din/ Litovoi”), se ajunge acum la ac-
ţiune comună cu avatarul. Reactivarea lupului ava-
tar survine într-un moment de sfâşiere sufletească, 
provocată de compromiterea armoniei sublimului, 
printr-un cuvânt injurios, de către un gnom, care, 
neputând accede la măreţie, se mulţumeşte cu pone-
grirea ei. În solidaritate, eul liric şi lupul săvârşesc 
un act de purificare drastică, imperios necesară pen-
tru restabilirea ordinii morale a lumii. Transfigura-
rea simbolică a unui eveniment existenţial-artistic: 
anihilarea rapidă şi necruţătoare a gnomului – fiinţă 
mediocră, subterană, dezvoltată haotic în „mâzga” 
compromiţătoare, fără acces la sublim, care forţea-
ză, în stupiditatea sa, graniţele culturii – transformă 
un fapt cotidian într-o profesiune de credinţă. Poetul 
este salvat, „în fatala clipă”, de geniul său. Restaura-
rea echilibrului moral este o datorie de onoare pentru 
un adevărat creator, fiindcă vizează şi lumea circum-
scrisă de acesta, care trebuie să rămână fără pată. 
Umbra însoţită şi avatarurile compun, laolaltă cu 
Poetul, o sferă distinctivă, ascensională, a spiritelor 
pure, care se „unesc dinspre moarte”, întru eternitate. 
Lupta împotriva oricărei impurităţi se poartă pe tărâ-
mul literaturii, dar, în cazul de faţă, nu în alianţă cu 
rafinatul trubadur, după regulile eufoniei medievale, 
nici alături de eroul-cavaler, după regulile Cruciade-
lor, ci, după legile nescrise ale naturii, într-o goană 
ireală, umăr la umăr, cu „ceţoasa fiară”. Aceasta este 
avatarul cel mai adecvat contextului: lupul sare la 
beregată, fără întârziere, fără milă, sfârtecă şi ucide 
pe loc. Viteza sa de acţiune este sublimată în meta-
fora verbală fulgera. Aliteraţia fiara fulgera este o 
mostră de semnificare simbolică, în plan sonor: con-
soana f, difuză, alternează cu vocala a, cel mai clar 
sunet, sugerând intermitenţele luminoase din bezna 
abisală. Nu e de neglijat nici relaţia cromatică dintre 
culoarea gri, de fundal, simbolizând lumea tulbure, 
împroşcată de noroiul blasfemierii, şi culorile aprin-
se, implicite, ale traiectoriei lupului, fiinţă de foc, 
menită să purifice locul, într-un proces de înseninare 
antropocosmică.  

Personajele, conturate din tuşe apăsate şi apă-
sătoare, într-un registru sumbru, sunt remarcabil 
puse în scenă şi... în abis. Pregnantă, ca semnifica-
ţie şi imagine, este iubita-umbră. Abnegaţia cu care 
se poartă lupta pentru apărarea memoriei sale, este, 
în foarte mare măsură, un act de omagiere a fiinţei 
adorate – de odinioară, de acum, şi de acum încolo 
–, cu care eul liric comunică fără încetare, graţie per-
meabilităţii universurilor abisale, pline de substanţă 
spirituală. Mult mai puternică, din punct de vedere 
semiotic, este emergenţa unui veritabil simbol cul-
tural, în accepţiunea metapoetică pe care i-o conferă 
Eugen Dorcescu: „Simbolul este expresia lingvistică 
a unei realităţi antropocosmice. [...] La Macedonski, 
eu vedeam simbolul ca sinteza dintre eu şi faun. La 
Eminescu, eu-luceafăr. La Arghezi, eu-copac etc”. 
(Interviu, II, 11 ianuarie 2016, „Confluenţe litera-
re”)**  

Poetul şi lupul se întâlnesc nu doar în fiinţă, 
ci şi în arhifiinţă, în arheu – partea esenţială şi veş-

nică a fiinţei sensibile. „Avatarurile sunt prezente 
pe tot traseul poeziei mele, încă de la debut. Nicio 
clipă, nici măcar una, fie zi, fie noapte, nu m-am 
‘distins’, şi nu mă ‘disting, de propriul arheu’şi de 
avataruri” (Ibidem; cf. „Nu mă disting de propriul 
arheu”, Omul din oglindă, 19). Nălucirile avataru-
rilor şi interogaţiile adiacente au conturat un traseu 
creativ incomparabil cu cele ale altor autori. La fel 
şi întâlnirile salutare cu avatarurile, din ultima vre-
me, ocurente într-o fază de limpezire şi de calmare 
a sufletului „chinuit şi hieroglific” (Cronică). Aces-
tea apar într-un nocturn abisal, ca entităţi artistice. 
Eul liric le descoperă şi se lasă influenţat, ajutat, ba 
chiar condus de ele, spre fiinţa sa profundă. În ace-
laşi timp, avatarurile se sincronizează cu Poetul, ca 
să îi dea de ştire că există şi că îi întregesc fiinţa: „Tot 
ce ştiu eu este că Lupul, Cavalerul, Trubadurul sunt 
alter-egouri vii, concomitente, în timp şi spaţiu, cu 
mine, deşi anterioare eului meu empiric. Eul artistic, 
cel mai adevărat şi mai profund, n-a avut linişte până 
nu le-a identificat”. (Interviu, I, 1 decembrie 2015) 
Dacă, la început, accesarea avatarurilor se petrecea 
în vis (Avatar I, Avatar II) şi apoi, în stare de tre-
zie, în timpul zilei (Totem) sau al nopţii (Poemul 
30 din Nirvana), în situaţia din Avatar, actualizarea 
lupului se produce într-un moment incert: între viaţă 
şi moarte. Chiar atunci Lupus lupus îi insuflă eului li-
ric puterea şi determinarea de a deveni cel ce trebuie 
să fie: un spirit atemporal, dinamic, niciodată învins. 

Discursul narativ, care relevă uniunea eu-lup, 
se estompează în partea a doua a poemului, făcând 
loc lirismului, într-un crescendo emoţional şi estetic. 
Ilimitarea spaţială, „sub cerul mohorât”,  şi flexibi-
lizarea axei temporale, „înnoptarea medievală”, ne 
plasează în lumea artei, a libertăţii absolute. Presu-
poziţia, generatoare a simbolului compozit, valabi-
lă într-o logică ocultă, este aceea că arheul îşi poate 
schimba avatarurile. Precedentul avatar al Poetului 
a fost un cavaler autohton, Litovoi. Eroul medieval 
s-a întrupat artistic, în timpul doliului după iubita 
soţie a Poetului, ca să-i amintească acestuia din ce 
stirpe face parte: din „neamul de cavaleri şi de eroi”, 
oferindu-i propriul model de rezistenţă.  În Avatar, 
cavalerul-erou este înlocuit de o „fiară”, într-un 
registru axiologic la fel de elevat, lupul fiind tot o fi-
inţă sensibilă, mult mai eficientă în lupta corp la corp 
– prin rapiditate, prin imposibilitatea de a-şi rata sau 
cruţa ţinta… deplorabilă, foarte periculoasă însă, din 
cauza neghiobiei sale. Atacul la beregată este suge-
rat de epitete ale violenţei, reverberante, descriind, 
din aproape în aproape, întregul univers de discurs, 
zdruncinat deontologic, în care se reface unitatea ori-
ginară eu-lup: „Noi, dublul nepătruns, întunecat”, în 
vederea apărării valorilor perene: dragostea, fideli-
tatea, onoarea, arta cuvântului, care exclud, fiecare 
în parte, dar şi în multiplele interferenţe posibile, 
impostura. „Lupul şi eu” – „Doi colţi însângeraţi, în 
raza lunii” constituie expresia cea mai înaltă, memo-
rabilă şi emblematică, a naturii simbolice a metafo-
relor din text. 

În bestiarul umanităţii, lupul rămâne unul 
dintre cele mai înfricoşătoare animale. G. Durand îl 
include într-un regim nocturn al imaginii, ca animal 
de pradă, supradeterminat de muşcătură şi sfâşiere, 
corelat cu luna. Spre deosebire de fulger, care este 
momentan, „raza lunii” are caracter durativ, consfin-
ţind victoria asupra răului, prin aducerea la iveală a 
colţilor însângeraţi, după o luptă fără menajamente. 
Supravieţuitorii se odihnesc, „pe marginea genunii”. 
Aceasta poate fi oriunde, inclusiv „la marginea sufle-
tului”, unde i se arătase eului poetic lupul din Ava-
tar II. „Raza lunii” generează penumbre, care se 
întreţes, multiplicând incertitudinile, până în punc-
tul în care devin contrariul lor, în sens dorcescian. 
În această stare, de dincolo de orice cunoaştere, dar 
nu şi de dincolo de orice trăire, se poate descoperi 
chintesenţa existenţei, care, în viziunea lui Eugen 
Dorcescu, se află în spaţiul, indefinibil şi imposibil 
de reprezentat, dintre întunericul subconştientului şi 
lumina conştiinţei: „Poezia mea explorează spaţiul, 
mai puţin frecventat, dintre subconştient şi conştiin-
ţă” (Poetica non-imanenţei, p. 239).  

Ca orice simbol arhetipal, lupul (Lupus lupus) 
este ambivalent. Animal de temut, dar respectat, 
lupul beneficiază de numeroase culte. La daci, este 
animal totemic. Strămoşii noştri (care aveau, drept 
stindard, un balaur cu cap de lup) îl puneau în legă-
tură cu soarta comunităţii. Ca simbol al destinului, 
lupul, îndeosebi cel de culoare albă, era considerat 
de bun augur. Şi, de aceea, căutat cu ardoare. În ace-
laşi timp, exista la daci şi suspiciunea că un animal 
care ar schimba destinul hotărât de zei ar atrage ne-
norociri asupra comunităţii protejate. Prin urmare, 
dacii făceau din lup şi un animal de sacrificiu, pentru 
îmblânzirea forţelor divine. Interesant este că, tot la 
strămoşii autohtoni, întâlnim şi credinţa în transferul 
puterilor lupului asupra omului. Fiinţele din preajma 
lupului intră în transă. Bărbaţii, mai ales, devin, în 
această optică animistă, războinici neînfricaţi. Aşa 
cum ne-a obişnuit, în tratarea literară a oricărui su-
biect, Eugen Dorcescu valorifică o tradiţie, dar îşi 
creează şi o paradigmă proprie, criptică, provocând, 
de cele mai multe ori, un hiatus, original, în fluxul 
cultural. În proza sa fantastică, lupul Dionis stabileş-
te, prin nume şi comportament, relaţia cu simbolul 
dacic: poartă nume de zeu şi este o călăuză, atotşti-
utoare şi binevoitoare, în destinul protagonistului 
(Trubadurul Acial). Mai mult, într-O poveste cu lupi, 
naratorul relatează cum bunicul său, forţat de împre-
jurări, a reuşit să treacă, făcându-şi loc cu genunchii, 
printr-o haită de lupi. Impresionat de puterea de stă-
pânire a bunicului, de curajul său şi de lipsa de agre-
sivitate a lupilor, nepotul Andrei îi pune naratorului 
două întrebări, prin care se iese din realitate, se pă-
trunde în mitul animist şi se trece, surprinzător, mai 
departe, spre lumea tenebroasă a avatarurilor: „— 
Nu cumva, zise Andrei, cu oarecare nesiguranţă, nu 
cumva lupii l-au recunoscut? Nu cumva Moşu’ Cicu-
ţă era şi el tot lup? Şi atunci lupii ceilalţi s-au bucu-
rat că-l revăd şi l-au lăsat să treacă…” Odată creată 
această nişă, a avatarurilor, se inserează lirismul în 
proză: „În clipa aceea chiar, lupul Dionis trecu ful-
gerător, ca o nălucă, prin iarba înflorită, şi se pierdu 
în negura de sub coroanele nucilor”.  

Fabulosul personaj este asumat de Poet ca ava-
tar şi totem, după cum o demonstrează titlurile poe-
melor al căror protagonist este lupul: Avatar, Avatar 
I, Avatar II şi Totem. Acreditarea poetică a cuplu-
lui simbolic eu – lup se întemeiază pe un îndelungat 
proces de căutare şi clarificare, pe câteva trepte fas-
cinante de semnificaţie, pe un fond semiotic amplu – 
în diverse ponderi, şi filosofic, şi religios, şi artistic. 
De exemplu, în entitatea antropocosmică eu-lup se 
revarsă semnificaţii rezultate din asocierile pluriva-
lente ale simbolului lup cu numeroase alte simboluri 
ale misterului, adâncite în nocturn şi/ sau în vis şi în 

EUGEN DORCESCU şi poetica avatarurilor. Lupul
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moarte: cu negura, visul, râul şi luna („... Se pre-
lingea din trupul meu/ Fluidul somn, împrospătând 
pământul/ Ca o difuză negură”; „... alăturea un lup/ 
Se oglindea în Râul alb şi-n lună” – Avatar I); cu 
flacăra, sufletul şi moartea („Trece/ un lup roşu, un 
lup în flăcări,/ aprins,/ sub orizont, la marginea sufle-
tului”; „Şi frumuseţea toată mă priveşte/ invers,/ din 
anarhica-ţi moarte/ smulgându-mă” – Avatar II); 
cu lumile interioare (tulburi) şi cu pădurea (eterată) 
(„Priveşte-n tulburi lumi interioare/ Cu ochii verzi şi 
reci, întredeschişi”; „Dispare în pădurea eterată,/ La 
care nu ajunge niciun drum” – Totem); cu noaptea, 
genunea, câmpul şi luna („Apoi, am stat, pe margi-
nea genunii,/ Noi, dublul nepătruns, întunecat,/ Lu-
pul şi eu, pe câmpul sfârtecat:/ Doi colţi însângeraţi, 
în raza lunii” – Avatar). De asemenea, cuplul eu-lup 
se îmbogăţeşte în urma punctării câtorva indicatori 
de atitudine, cu funcţie de caracterizare: postura 
demnă, neclintirea („... alăturea un lup/ Se oglindea 
în Râul alb şi-n lună” – Avatar I; „Iar el stă neclintit 
în luminiş” – Totem); izolarea, delimitarea („Apoi 
dispare lin, el ştie cum,/ Căci haita latră laş, dar nu 

se-arată./ Dispare în pădurea eterată,/ La care nu ajun-
ge niciun drum” – Totem; „Doar el, doar lupul sin-
gur, stă deoparte,/ Nu poate juca dublu, nu se-mparte,/ 
N-amestecă viaţă şi cu moarte./ Alege şi prigoana, şi 
pustia,/ Îşi poartă, fantomatic, schivnicia,/ Ştiind prea 
bine care este preţul:/ Lui, glonţul, poate. Celorlalţi 
– dispreţul” – Sfârşit de veac, 9); incoruptibilitatea 
(„De fapt, în lumea ternă şi murdară,/ Ce rost ar mai 
avea ceţoasa fiară?/ Ea, care, nicăieri şi niciodată,/ 
Nu s-a lăsat învinsă şi dresată?” – Sfârşit de veac, 
9);  curajul („... câmpul gri,/ Pe care fiara fulgera, în 
goană,/ Spre arătarea tâmpă şi vicleană,/ Ce-a cutezat, 
rânjind, a ponegri” – Avatar); cruzimea („Cum eu 
şi fiara i-am sărit la gât” – Avatar). Portretul acestui 
avatar se zămisleşte în timp, dar pare a se definitiva 
în Avatar, acolo unde fiara fulgera, confuză, inter-
mitentă, ca o aducere-aminte din alte vieţi: „Dar ei se 
recunosc: După privire!/ După privirea-n care visul 
încă/ Păstrează ctitoria lui adâncă/ De poezie şi de-
mpotrivire,// […] În care el şi eu vom fi de-a pururi,/ 
Cu bărbăteasca-ne singurătate”.  Poetul ordonează 
„expresiile lingvistice ale realităţii antropocosmice”, 

le pune în relaţie, le contopeşte, astfel încât oglinda 
eului, făcută, pe neaşteptate, ţăndări, se preschimbă 
într-o oglindă nirvanică, în care se reflectă, imortali-
zaţi într-un moment triumfal, „doi colţi însângeraţi, în 
raza lunii”. Sentimentul datoriei împlinite instaurează 
pacea, exterioară şi interioară, limpezeşte orizontul.  

* Avatar 
„Un gnom, luând sublimul prea uşor,/ Nepri-

cepând, în mâzga lui, cu cine/ Se-ncumentă, a ridicat 
spre mine/ Un braţ necugetat, dezgustător.// Surprins 
de lovitură, am căzut./ Dar, s-a trezit, în chiar fatala 
clipă,/ El, Lupus lupus, şi-a venit, în pripă,/ Să facă, 
şi acum, ce-a mai făcut.// Priveam, printre crenele, 
câmpul gri,/ Pe care fiara fulgera, în goană,/ Spre 
arătarea tâmpă şi vicleană,/ Ce-a cutezat, rânjind, 
a ponegri.// Şi-am contemplat, sub cerul mohorât,/ 
Al cruntei înnoptări medievale,/ Cum eu, însoţitorul 
umbrei tale,/ Cum eu şi fiara i-am sărit la gât.// Apoi, 
am stat, pe marginea genunii,/ Noi, dublul nepătruns, 
întunecat,/ Lupul şi eu, pe câmpul sfârtecat:/ Doi 
colţi însângeraţi, în raza lunii”. n

Mirela-Ioana BORCHIN

Unei statui de cenuşă

I
E viaţă viaţa mea de astăzi? Nu!
E moarte oare? Nu. Nici moarte nu-i.
E moarta-mpărăţie-a nimănui,
În care nălucim doar eu şi tu.

Absentă, dar mai vie ca oricând,
Cu ochii tăi de neagră catifea,
Mai vie, mai prezentă, mai a mea,
Decât mi-ai fost cândva, în trup şi-n gând,

Mai duh, mai vis decât ai fost cândva,
Acceptă-mă, nemernicul ce sunt!
Tu, moarta mea! Tu, neuitata mea!

II

Urăsc fiece loc în care-am fost
Cândva noi doi. Fiece loc şi timp.
Fiece zi, oricare anotimp…
Mai bine ar fi fost de n-ar fi fost!

Urăsc pustietatea mea de-acum,
Urăsc absenţa ta, ce m-a strivit.
Pe mine mă detest, cel mai cumplit,
Căci aş dori să mor, şi nu ştiu cum.

Cohorte nesfârşite de experţi,
În ale vieţii veşnice, îmi spun
Că ne vom revedea, că Domnu-i bun,
Că va ierta păcatul meu de-acum…

Ci tu, de-o fi aşa, să nu mă ierţi!

El Caballero

Prietene, de te-ai ivi acum,
La uşa mea, de-un veac pecetluită,
Şi-ai spune: „Spre soţia ta iubită,
Cum bine ştii, nu e decât un drum”,

Sătul de subterfugii cronofage,
De viaţa fără ţel şi înţeles,
Sătul de mine însumi, mai ales,
M-aş ridica şi-aş zice, simplu: „Trage!”

 
Avatar III

Acelaşi clopot sună în cetate
Ca şi atunci, demult. Îl recunoşti?
Pe dealuri, împrejur, vrăjmaşe oşti,
Barbare oşti, pândesc, împrăştiate. 

Sunt zorii clari. Pătrunde prin fereşti
Nepăsătorul soare. Şi te-arată
Pe scări, în sala amplu luminată,
În sala unde-ai fost. Şi unde eşti.

Era aceasta dimineaţa-n care
Am fost lovit? Când am căzut pe zid,
Sub ceru-nalt, tranşant şi translucid,
Învălmăşit în sânge şi sudoare?

Aşa ne-am regăsit: Cu ochii grei,
Plini de păduri, de ziduri şi de lupte.
Şi-am reluat cuvintele-ntrerupte
De neagra moarte, de tăcerea ei.

Întoarce-ţi iarăşi chipul către mine, 
Frumoaso! Fascinantul meu abis!
Cu gândul, şi cu trupul te-am deschis
Şi-acum şoptesc, privindu-te: E bine!

Ce-adânc plutim în vreme! Ca şi cum
Totuna-s clipă, veac, eternitate.
O, luminoasă sincronicitate!
Străvechi vom fi. Şi vii. Ca şi acum.

Avatar IV

Un gnom, luând sublimul prea uşor,
Nepricepând, în mâzga lui, cu cine
Se-ncumetă, a ridicat spre mine
Un braţ necugetat, dezgustător.
 
Surprins de lovitură, am căzut.
Dar, s-a trezit, în chiar fatala clipă, 
El, Lupus lupus, şi-a venit, în pripă,
Să facă, şi acum, ce-a mai făcut.

Priveam, printre crenele, câmpul gri, 
Pe care fiara fulgera, în goană,
Spre arătarea tâmpă şi vicleană,

Ce-a cutezat, rânjind, a ponegri.

Şi-am contemplat, sub cerul mohorât,
Al cruntei înnoptări medievale,
Cum eu, însoţitorul Umbrei tale,
Cum eu şi fiara i-am sărit la gât.

Apoi, am stat, pe marginea genunii,
Noi, dublul nepătruns, întunecat,
Lupul şi eu, pe câmpul sfârtecat:
Doi colţi însângeraţi, în raza lunii. 

Eugen DORCESCU
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DAN ANGHELESCU

Poeme
Se dedică lui Basarab Nicolescu

e o mişcare secretă aceasta…

prezentul / care mereu e iarăşi/trecut
 iarăşi şi iarăşi/...şi iarăşi /...

cineva ne somează/ …se cer date precise
diagramele feynman de spaţiu-timp

mezonii Pi şi mişcarea secretă/ mari... ohoo/ cât
de mari/ câmpuri/  stranii/ mari câmpuri de forţă…
 două linii imense cât o/ spaimă divină 
trec la biciuirea/ zilei de ieri/ şi a celei de-acum…

what shall we ever do…
respiri scrisori ale lucidităţii/ şi nu dezertezi…
din clasice/ naosuri de cloroform…
anotimpuri trecute încep să ne/ latre

at the violet hour…
se pun din nou capcane/ cad de undeva
aprigele/ pocitele chipuri de falsă icoană...
şi ochiul vede/ cum se întorc iarăşi zeii străini
atâţia/ şi-atâţia/ cohorte/ zei necunoscuţi...

dans ma fronde pour me lapider
dans ma glaise qui est froide ...

văd capul ostenit al lunii moarte
şi noaptea e plină/ de stele fără/ nume
noapte bună/ Doamne-Dumnezeule
 noapte bună…noapte/... iar noapte...

tarabele/ chioşcurile/ buticurile

buticăresele/ prăvăliaşii/ cu tot cu prăvăliile lor
încep brusc să mă cânte/ să mă
viseze să mă/ voteze şi chiar 

…să-mi poarte de grijă/ să îmi 
prepare sandvichuri
cu castraveţi/ cu brânză şi hasmaţuchi/ ba chiar
cu ghiudemuri şi marţipan din/ laboratoarele
secrete ale NASA

asta se întâmplă când
vara îşi ridică orbitoarele ei parastase…

harşti
obsesia zilei taie un cap/ zi de
sântă-mărie/ cu obiecte obscure de ceară

şi iar harşti/ înc-un cap
spre pustiul rigolei/ curg cuvinte pierdute
din cuferele/ vechi/ mucezite..

 you all alone…

cineva mă somează/ să duc date precise
diagramele feynman mezonii PI / mişcarea
de câmpuri secretă/ …bunicuţele
în parc croşetează/ jumătate de om pe-o jumătate
de iepure şchiop
 
lângă buzele celui/ tăcut
 unică armă/ târzie 
stă noaptea

hurry up please it’s time

                      

*

Afin que demain l’on s’eveille
Pour une existence pareille
„Do, re, mi, fa, sol, la, si, do” 
„Joujou, pipi, caca, dodo”

              Charles Cros

enfermé chez toi/ enfermé…

dulcea şenilă a/ zilnicăriei
plină de simpatie/ îţi rupe oasele/ neuronii…
îţi amorsează/ insomniile
 te umple de înceţoşări/ şi rumoare
îţi aruncă/ pe ochi imagini/ autoadezive

d’un négatif irrécusable…

hieroglifă cernită/ şi întrebătoare
înlănţuindu-te
noaptea îţi visează/ oraşul/ bucată cu bucată

ea îţi atârnă  strada ca pe o cravată/ la gât
îţi înşurubează un telefon în urechi/ îţi aduce ziarul
detergenţii/ pâinea turcească…te aleargă
după reţetele compensate/ îţi montează
în cap un televizor/ cu zeci şi zeci
de canale/ ce emit fără pauză/ concomitent

 …îţi bate în cuie/ fiinţa
pe scândura rece a unui/ joc infinit…

we see the void that is in store for us

eşti portarul/ hamalul/ sudorul
joci hamlet/ acordezi un pian/ repari
bicicleta/ urli la subalterni/ ridici preţurile
minţi/ spui rugăciuni pentru/ cei care azi nu mai sunt

doar uneori mai presimţi/ neauzite marile 
anotimpuri/ lunecând
 peste apele lumii/ peste lanuri/ şi câmpuri şi pietre 
şi-atunci strigi: 
cher instant je te vois/ par le beau temps et par le 
mauvais…

dar nu ştii către cine-ai vorbit…
marea tăcere a lucrurilor/ e la fel de profundă ca 
moartea...

zilnicăria te caută până şi prin oglinzi/ şi  de-acolo 
tot ea

te îndeamnă/ să fluieri a pagubă…
aici doar Maşinul  e personaj/ principal 
doar pe el ai să-l auzi plângând/ delirând…/ el suferă
iubeşte/ trăieşte în locul tău/ respiră chiar acum/ 
lângă
cromozomii tăi personali/ lângă ficatul/ splina
lângă vena ta cavă/ lângă timusul tău/ inocent
chiar aşa?... / chiar aşa?...
îl auzi cum prin/ sânge/ începe să
vâjâie/ să huruie/ să trepideze
instalându-ţi acolo fumegoasele lui semafoare…

îngeri de plumb şi de negru/ să-ţi rupi
dinţii în zâmbetul lor/ haita de
litere a maşinii de/ scris
muşcă din tine/ spintecă/ sfâşie
 sfâşie

ca să îţi porţi cu fast/ mânia şi greaţa 

 realităţilor tale
până departe/ până în orbirea intangibilului dincolo
sors tes yeux détourne-les sur les cathédrales…

zgomotul scrâşnit/ al malaxoarelor
  contorsionează/ spaţiile/ timpul/ etica frunzelor 
căzătoare
direct de pe un suflet/ pe altul...
niciun înger nu/ le mai păzeşte de negura albă/ a
 vânturilor/ a nebuniei/ veacul  te aleargă-n neştire...
şi iarba se stinge/ sub tălpile copiilor săraci

din mugetul/ uriaşelor gropi
va începe un alt fel de tăcere…

 Where the dead men lost their bones

fratele meu/ care zboară

cu umerii crestaţi/ de imposibilele aripi/ fratele meu...
la ferestrele lui/ doar
cârpele galbene de/ sub amurg
la ferestrele lui/ doar
 adierea cămăşilor grele/ de ploaie…

oarbe sunt/ 
pădurea şi lacul rece al serii…/acolo
tiranice capcane/ împânzesc
plictisul unui oraş/ de parcă s-ar închide
o poartă de bronz/ sub orizonturi…
timpul e schimbător şi/ nu se mai îngăduie
nicio-ntrebare/ în nicio lume/ în niciun pământ

serafii / pleacă/... în neverosimila greşeală 
…animal triste

orefeu/ salahor pe un muget

de vapoare/ inexistente…

încerca totul spre-a îmblânzi
animale albastre/ flori/ şi fiinţe ale 
unui tărâm depărtat…

din marile cicluri/ aurorale
doar lung-unduitoarea
aulodie

good night sweet ladie/ good night…

poduri de sânge/ al zilei/ al nopţii/ al
întâmplării/ şi până şi
frigul de/ sub paşii cu care veneau 
amirosiseră/ a trifoi/ a glicine şi a sulfină 
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primăvăratecă
gingaşa sandală de aur/ gingaşa sandală …

have you ever loved a woman?

câmp sub asfalturi aşteptarea/ câmp 
potenţial/ numai câmp

bălteşte/ un ocean subteran/de uitare/ Fiinţa
 fără ecouri/ rămâne.../ din pierduta
 respiraţie a ierbii se inventează/ un nou cuvânt
va exista şi o patrie a lui/ va exista…
acum/ când se confiscă aerul/ chiar aerul/ şi lumina
de la ferestre

traseul tramvaielor se va/ schimba începând de 
acum...

who are those hooded hordes swarming

 

…se mătură/ strada

s-aud pe tocile cuţitele iuţi/ ale
 măcelăriilor/ rece şi goală rămâne pustiita apă a 
uşilor…
mătăsuri sepia/ mai flutură încă acolo şi-acolo/ şi-
acolo…
 … şi focuri repezi/ şi întâmplări
 ale morţii
les voix d’enfants…/o / les voix d’enfants

neagră lumină/ poemul

hu hu…
carne /buimacă …
imensă uzină/ bidonvil cu rigolele inundate de o 
letală melancolie …
acolo se ascund  indicibile/ intemperiile…

hu hu
o mahala bolnavă/ e poemul acolo...
 nu poţi fi decât furios/ şi schizoid
ademenitoarele/ resturi ale vorbirii
ale delirului/ zac
ca într-o patrie regăsită/ născându-şi tăcerea 
ca pe o rană

je voudrais qu’il pleuve surs  ses ruelles/ je 
voudrais…

 hu hu poemul
hipodrom pavat/ cu pielea unui înger
hu hu
there is the empty chapel
 

cu degete lungi/ nevăzute întoarce 
mereu

un ceasornic de apă…
blândă e numai demenţa /poetului orb 
soldat ce/ se ascunde în jocuri tenebroase
 el întinde gamela/ cu
omături de somn/…e ora
secretă a/ bătrânilor pânditori de/ silabe…

silabele de sticlă/ lăcrimând
chimic şi cast…
spune-mi dacă trebuie să mă ascund

le sourire éclatant du désespoir
tiendra-t-il jusqu’à la mort prochaine?

Moto-ul cărţii: „Dacă nu ar fi fost dictatură, 
multă lume şi multe biografii nu ar fi fost atât de neno-
rocite şi toată ţara asta n-ar fi fost aşa de nenorocită 
cum este …” – Herta Muller, Premiul Nobel pentru li-
teratură pe 2009. 

Scriitorul Eugen Evu înţelege să se identifice 
cu mărturia Hertei Muller pentru că destinele par a fi 
fost aceleaşi, destine de scriitor într-o lume în mişcare, 
acidă, care fuge de cultură şi tânjeşte după cultură la 
modul inconştient, are nevoie de cultură pentru a ieşi 
la loc larg.

În mod cert, cartea are ca temă cunoaşterea şi 
autocunoaşterea, scriitorul ca antenă, ca instrument de 
sondare aruncat în valurile lumii, ale creaţiei.

Creaţia reflectă divinitatea şi de aici importanţa 
temei. Tensiunea temei. Misterul temei. Eugen Evu a 
scris eseuri în care a căutat să-şi depăşească limitele 
scrierilor sale. A luat în serios rolul de scrib la Cas-
tel. Castelul Hunedoarei. Scrib în căutarea unei patrii 
care să-l accepte şi să-l creadă. Ajuns la vârsta matură 
a creaţiei, retras la Hunedoara între cei patru pereţi, cu 
fereastră şi uşă, cu tablouri şi cărţi, cu acces la internet 
şi la prieteni şi duşmani, el s-a lăsat cucerit de idee. De 
gând. De obsesie. De revelaţia limitată a omului dar 
ancorată în revelaţia nelimitată a divinităţii.

E multă seriozitate în aceste poeseuri. E şi umor, 
puţină tristeţe şi forţa de a depăşi barierele lumii care 
l-au prins ca într-o scoică ce îşi iveşte perla în carnea 
ei translucidă – scribul de serviciu în plină trecere de la 
un ev la altul.

Format să scrie pe hârtia albă, un pericol pentru 
societatea ceauşistă, Evu s-a trezit brusc în talazul in-
formaţional generat de internet, de presă, de televiziu-
ne, de zvon, de propagandă, de manipulare.

      Poetul rezistă manipulării. Se luptă cu ma-
nipularea, tânjeşte după libertate. Trupul nu-l lasă, are 
tendinţa degradării, dar poartă între petalele de carne 
spiritul. Scrierile sunt la limita eseului, a poeziei, a po-
veştii, a zicerii, vers retezat, vers elaborat, cunoaştere 
de zi şi de noapte. Această posibilitate nelimitată pen-
tru scriitor l-a făcut să creadă că orice temă este accesi-
bilă poeseului. Nu are complexul temei.

      Deci, Eugen Evu scrie poeseuri. Citind cartea 
descoperi definiţia, e stilul său de singuratic. De om 
care aparent s-a ratat datorită manipulărilor fostei secu-
rităţi ceauşiste care i-a instrumentat dosar de duşman al 
sistemului pentru că scriitorul nu a putut fi şi duşman 
al neamului său.

Nu ar fi putut să se autorateze. De aici identifi-
carea cu Herta Muller, scriitor de origine română. Des-
tinul însă l-a închis la Hunedoara şi l-a deschis spre 
opera sa. L-a împins să scrie. Până la boală. Până la 
obsesie. Preocuparea de bază a poetului este relaţia sa 
cu Dumnezeu, aşa cum îl înţelege . Încearcă să lupte, 
să se revolte, se vrea liber. Poeseurile îi dau ocazia să-i 
ia revanşa, se consideră doar o sursă melodioasă, spic 
a luminii, unda, arma care taie necunoaşterea. Eugen 
Evu îşi ia libertatea de a începe cu o pagină din cele 
500 ale dosarului său instrumentat de securitate. I se 
pare relevant să sublinieze că suferinţa l-a copleşit. Su-
ferinţa i-a pus temele pe tavă. Suferinţa la purificat şi 
l-a îmbolnăvit. Presiunea i-a adus revelaţia. L-a obligat 
să cunoască adevărul din spatele sângelui. Autorul se 
revoltă pe scriitorul de Bucureşti, de Dâmboviţa, care 
se joacă de-a temele în timp de viaţa e tema principală. 
Aparent izolat în provincie, ca modă la români, Eugen 
Evu reuşeşte să se detaşeze de modele trecătoare ale 
celor de la centru. Acceptă să fie el centru, acceptă cu-
noaştere crudă, dureroasă. „ Lumea e un bordel” – de-
finiţia aceasta îl revoltă pe scriitorul de la Hunedoara, 
dar e o definiţie uzitată de oamenii la modă, de la cen-
tru. Ei nu văd, nu suferă. Lecturile zilnice îi oferă tema: 
ateism vs. teism, adică poţi zice om fără Dumnezeu, 
dar asta înseamnă şi Dumnezeu fără om.

Globalizarea e o temă abruptă, e cu ighemo-
nikon, numele românilor au ceva din suferinţa ocupaţi-

ei, cuvintele limbii române par a o lua razna sub fostele 
ocupaţii, scriitorul e îndulcit cu dor de moarte, iar ac-
tul scrierii zilnice e un ritual de purificare. Dincolo de 
simpla zicere, cuvintele au sensuri adânci, rezonează în 
sufletul autorului, îl scriu cu fiecare literă. Cunoaşterea 
de fiecare zi îi permite omului să devină ceva multa 
mai adânc, universul este plurivers, apar marile spai-
me, alienările.

Eugen Evu scrie: „ Inteligenţa umanului pare a 
fi reminiscenţă telepatică, eventual a unei specii antedi-
luviene, a omului adamic, despre care mitologia afirmă 
că avea o durată de viaţă şi capacitate înnăscute, mult 
superioare. „ În acele vremuri vechi, scrierea era apa-
najul doar a iniţiaţilor, aceasta pare rădăcina scrisului la 
adevăratul scriitor.

O temă importantă pentru autor este cunoaşterea 
prin poezie. Şi-o asumă. O aplică. Devine prin poezie. 
Viaţa e un fenomen deoprezent. În noi pulsează ho-
lograma eternităţii. Problemele miturilor nedezlegate 
devin presante în contemporan sub impresia imediată 
a filozofiei moderne ajutată de ştiinţă. Sinapsele se dez-
voltă, reflectă interconexiunile existente în lumea reală. 
E un Cod a lui Dumnezeu – codul Fiului Omului…

Poeseurile au titluri care devin idee sub ger, idee 
care arde în ger: Lumea ca Om şi Omul ca Lume. Omul 
care scrie. Răspunsuri fulgurate. Adaos, ca naos. Vâ-
nătorul vânat. Sezonul de vânătoare la umbre colora-
te. Continua înnoire. Epidemia de subcultură. Jurnalul 
fractaliei. Matricea.

Autorul se redescoperă în alţi scriitori şi este 
apreciat în Italia unde a fost publicat intens şi premiat. 
Mai mult decât în România. E un fel de recompensă a 
fostului imperiu pentru coloniile care dau culoare Eu-
ropei. Prezenţa scrierilor lui Eugen Evu în Germania 
e o realitate, cultura europeană îi asimilează ca făcând 
parte din sistemul de valori a celor care cunosc. Au re-
velaţii, suferă. Destinul unui poet ca Cezar Ivănescu îl 
intrigă şi îl afectează la modul personal. Se simte da-
tor celor care l-au tradus precum poetei Elena Daniela 
Sgondea din Orăştie, sau Mariana Zavati Gardner din 
UK. Se întoarce la cântec şi redescoperă că în tinereţe 
a cântat în trupa Canon de Hunedoara, a scris versuri, 
a pus pasiune. Tinereţea era un fel de cunoaştere prin 
orbirea ei.Temele poeseurilor sunt temele veacului în 
care trăim: „A suporta/că frumuseţea ta/Este comoara 
unor orbi/”

Prin această carte poetul Eugen Evu îşi devoa-
lează armătura care stă în spatele poemelor sale, a cărţi-
lor sale. Armătura care ţine zidirea să nu cadă. Cititorul 
leneş şi comod nu va avea răbdare cu poeseurile. Cel 
care vrea să cunoască va dori să ştie în ce măsură am-
prenta divină s-a lăsat în opera unui scriitor, redactor la 
o revistă zbuciumată, cu titlu relevant: „ Noua Provin-
cia Corvina”.

Cine va citi cartea va descoperi un autor puţin 
comod, dar proaspăt, deşi uneori se joacă de-a ideea şi 
este empiric, brutal şi franc, dar corect cu destinul său. 
Nu iartă dacă gândul îi dă dreptate. Uneori greşeşte de-
oarece nu tot ce poate scrie un poet este opera sa, dar 
are dreptate când lumea are nevoie să citească, iar ci-
neva să scrie, chiar cu unele cuvinte inventate, născute, 
dincolo de dicţionar, pentru a lărgi viziunea.

Eseul dedicat celor care trăiesc ceea ce scriu, 
este unul care justifică scrisul la Castel ca arta de a re-
zista eternităţii.

„ Cuvintele sunt seminţe. Memorie. Avem trei 
memorii: aţi observat cum omul bătrân începe să uite pe 
unda scurtă, cea dobândită, cea învăţată …Dar îşi aduce 
aminte pe memoria undei lungi, a copilăriei şi o viaţă 
pe care o credea uitată. Apoi trece vama şi spiritul se re-
soarbe, trece în altă dimensiune. „ Acesta este secretul şi 
misterul scrisului, să trăieşti ceea ce scrii. Să cunoşti. Să 
ai descoperiri, să laşi semne şi seminţe pentru ceilalţi, 
pentru a le da o şansă: fractalia fractaliei… n

Constantin STANCU

Eugen Evu: Jurnalul fractaliei…
GNOZE ŞI DESCOPERIRI , colecţia Noua Provincia Corvina.Editura: „Pro-Isis”
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R
ecenta lucrare a criticului și istori-
cului literar Stan V. Cristea, Marin 
Preda – portret între oglinzi (Ed. 

Aius, Craiova, 2015, Colecția „Exegesis”, 278 p + 
CXVI/220 reproduceri alb-negru și color) este, după 
„Marin Preda. Repere bibliografice”(2012), a doua 
dedicată celui îndeobște considerat  unul din clasicii 
literaturii române contemporane, a cărui posteritate 
„dificilă” nu încetează „a resuscita oricând intere-
sul”, atât prin itineranta sa biografie (îndeosebi anii 
școlarității) cât și prin anumite aspecte ale operei, 
bănuită, atunci când nu e cazul, de sursologii prolet-
cultiste!

Cercetător riguros și prob, de departe cel mai 
documentat în materie de biobibliografie predistă, 
dl Stan V. Cristea (enciclopest al tradițiilor culturale 
teleormănene și al volumului „Eminescu și Teleor-
manul”, 2014) procedează și de data aceasta într-un 
admirabil mod structurant  și meticulos, investigând 
anii de școală ai învățăcelului de la Siliștea-Gumești, 
apoi perioada itinerantă a normalistului, mai întâi 
respins la Câmpulung-Muscel din cauza „miopiei”, 
apoi urmând la școlile din Abrud (1937-39), Cristuru-
Secuiesc (1939-40) și București (1940-41), aspecte 
„prea puțin investigate până acum, altele chiar deloc”.

Datele respective (multe din ele date publicității 
în premieră), sprijinite de un bogat material ilustrativ 
(cataloage, foi matricole, adeverințe, epistole, foto-
grafii etc.) constituie un adevărat dosar privind „anii 
școlarității”, urmat de altele având ca obiect de stu-
diu „Anii serviciului militar” (1943-45), „Întregiri și 
controverse”, „Scrisori și autografe”, „Biografie și 
destin”, „Documente și fotografii”.

Este vorba de un „portret în oglinzi”, virtua-
le desigur, menit a aduce „mai multă lumină peste 
unele perioade și aspecte din viața scriitorului, pe 
baza investigațiilor de arhivă, peste care am suprapus 
propriile confesiuni ale scriitorului însuși și elemen-
te desprinse din opera sa, dar și elemente din bibli-
ografia de referință a chestiunilor în cauză, fără să 
avem, cumva, pretenția că rezultatul este exhaustiv și 
definitiv.”(Argument)

În același timp autorul reia problema „debutu-
rilor literare” (cu schiță, nuvelă, roman, teatru, eseu, 
publicistică, poezie), stabilind că „debutul literar 
absolut” al prozatorului a fost acela cu schița „Nu 
spuneți adevărul”, apărută la 20 ianuarie 1942 în re-
vista „Timpul”, povestirea „Pârlitul” fiind publicată 
ulterior, la 15 și 16 aprilie 1942. Este o rectificare per-
fect documentată și binevenită, dacă avem în vedere 
că în toate dicționarele (inclusiv în cel elaborat sub 
egida Academiei), istoriile literare de până acum (mai 
puțin cea a lui Marian Popa), ba chiar în manualele 
școlare de liceu în vigoare, data debutului literar al 
lui Marin Preda este menționată greșit a fi cea cu po-
vestirea „Pârlitul” (cercetările în cauză ale unor Emil 
Manu, Lucian Velea ori Ion Bălu trecând „neobser-
vate”!). Răspunzător de confuzia respectivă se face 
însuși Marin Preda, care declara într-un interviu din 
1957 că „adevăratul meu debut datează din 1942, cu 
povestirea «Pârlitul», apărută într-un supliment lite-
rar.” Ceea ce, însă, lăsa să se înțeleagă  că ar fi vorba 
și de un alt „debut”, unul anterior și, desigur, „abso-
lut”, pentru  istoria literară.

La fel de interesant ni se pare studiul – admi-
rabilă punere la punct! – „Moromeții: Ilya Murometz 
vs. Ilie Moromete”, ce reia chestiunea unei mai vechi 
răutăți („gelozie de breaslă”) debitate de confratele 
invidios din epocă, Eugen Barbu, potrivit căreia nu-
mele lui Ilie Moromete ar fi fost preluat de Marin 
Preda de la faimosul erou popular rus Ilia Muromet 
(despre care scria în „Țara noastră” din 1922 însuși 
publicistul Octavian Goga, și tot acolo, în 1924, își 

publica nuvela „Salcâmul” prozatorul Ion Gorun!), 
antroponim reprezentativ al bâlinelor ucrainene. 
Așadar, încântat de expresivitatea acustică a nume-
lui rusesc circulat în cărțile din perioada proltcultistă, 
Marin Preda ar fi dat „nume slav unui personaj româ-
nesc” (N. Georgescu), chestiune de incitantă dispută 
literară prin 2001, când G.M. Tamás publică în „Di-
lema” o „Scrisoare către prietenii mei români”, ce a 
stârnit o serie de „corecturi și dezaprobări, nuanțări și 
resituări” datorate lui Andrei Pleșu, Teodor Baconski, 
Zigu Ornea, Mircea Iorgulescu, Ovidiu Pecican... Se 
înțelege că e vorba de „un fluierat în biserica pustie” 
(M.Iorgulescu), de vreme ce Ilie Moromete a exis-
tat în realitate, fiind „tatăl meu” (conform reiteratei 
declarații prediste), ba mai mult există în Siliștea-
Gumești o uliță întreagă, „ulița Moromeților (...), cu 
Ilie Moromete, cu Nicolae Moromete, cu Gheorghe 
Moromete” etc., cum au stabilit cercetătorul siliștean 
Dobre I. Burcea în lucrarea „Marin Preda și univer-
sul Moromeților – adevăr, ficțiune, mit”, 2006, sau 
Mihai Ignat în volumul „Onomastica în romanul ro-
mânesc”, 2009, - ceea ce i-ar fi scutit pe critici ca 
N. Georgescu, O. Pecican, Ion Istrate de „ocoliri bez-
metice (...) umplându-se de ridicol”. Este citată su-
gestia „de bun simț” a criticului literar Mircea Popa 
care învedera ultimului citat, sosit via Al. Marcu, că 
fierăria din «poiana lui Iocan» nu are nimic în comun 
cu fierăria italianului Alessandro Mussolini, întrucât 
„în satele românești, în perioada interbelică, era cel 
puțin câte o fierărie, unde oamenii făceau și puțină 
politică”.

Este consemnată ideea de compromis („moti-
vată”) a lui Cristinel Munteanu conform căreia scrii-
torul nostru „ar fi speculat identitatea fonetică dintre 
numele rusesc și regionalismul moromete”, cu varian-
ta oltenească «molonet», om moale, leneș (Iorgu Ior-
dan) - Despre caracterul motivat al numelor proprii 
din opera literară, cf. „Limba Română”, Chișinău, 
2008. Observația lui Ovidiu Pecican că nicăieri Ma-
rin Preda „nu a repudiat explicit comunismul” (Cel 
mai iubit dintre pământeni incriminând „nu comunis-
mul în sine”, ci „aberațiile stalinismului și proletcul-
tismului”!) și că în anii din urmă scriitorul solicitase 
intrarea în rândurile partidului unic, bucurându-se de 
stipendii, funcții și demnități (deputat în MAN), este 
întâmpinată de un capitol final  intitulat „Marin Pre-
da, urmărit de Securitate”.  Având în vedere docu-

mentele date recent la iveală din arhivele CNSAS de 
către Ioana Diaconescu (Marin Preda. Un portret în 
arhivele Securității, 2015, 551 p.), dl Stan V. Cristea 
învederează faptul că autorul „Moromeților” a fost 
urmărit de poliția politică a regimului comunist în ca-
litate de „Scriitor”, „Editor” și „Scriitor-problemă”, 
marele scriitor „nefiind deloc un spirit comod pen-
tru regimul totalitar” și nici un «nomenclaturist», un 
răsfățat al regimului , ci dimpotrivă „un scriitor cu o 
conștiință morală solidă”, iar spre sfârșitul vieții „o 
veritabilă conștiință națională într-o istorie grăbită, 
confuză și brutală” (E.Simion, Prefața la cartea Ioa-
nei Diaconescu).

Dosarele „Scriitorul”, „Editorul” (vol. I și II) și 
„D [ocumentar]119”, (ca scriitor-problemă după Te-
zele din iulie 1977 lansate de N. Ceaușescu, ce deter-
mină încetarea colaborării cu „Luceafărul”), pe lângă 
care se presupune existența altora încă nesosite la 
CNSAS (!), sunt mărturii evidente ale urmăririi infor-
mative, sistematice, cu tehnici operative de asculta-
re și interceptare a corespondenței, acțiune susținută 
de delatori de tipul lui Ion Caraion („cel mai zelos și 
revanșard turnător”). Să amintim aici și contribuția 
Marianei Șipoș, Dosarul „Marin Preda”. Viața și 
moartea unui scriitor în procese-verbale, declarații, 
arhive ale Securității, mărturii și foto-documente 
(Timișoara, Editura Amarcord, 1999).

Începută la 9.09.1952, urmărirea informativă 
a scriitorului va înceta în 1979, o perioadă „de care 
scriitorul însuși a fost conștient”, plină de „incredibi-
le hărțuieli” (E.Simion). Pentru anii 1979-1980 există 
un al cincilea volum din DUI 2583 care „nu a fost încă 
transmis CNSAS”. Bănuim că după publicarea roma-
nului „Cel mai iubit dintre pământeni” (primăvara lui 
1980), „obiectivul” a devenit foarte important pentru 
Securitate, ceea ce resuscită suspiciuni în legătură cu 
însuși tragicul sfârșit din noaptea de 15/16 mai 1980,  
la vila de creație a scriitorilor din Palatul Mogoșoaia, 
când dimineața scriitorul a fost găsit mort în camera 
sa. Era pe cale să împlinească 58 de ani.

Marin Preda - portret în oglinzi este o carte 
de referință în biobibliografia critică a marelui cla-
sic contemporan. Strângând la un loc, cu o magetică 
vocație documentară, informații cât mai risipite în 
presa culturală românească și venind cu contribuții 

și cercetări proprii de arhivă, dl Stan V. Cristea își 
dovedește încăodată acribia și sagacitatea de cercetă-
tor tenace al biografiei și operei prediste (un predis-
tolog fără de care cunoașterea și înțelegerea Omului 
și Operei nu poate fi completă și profundă), reușind 
a lumina aspecte mai puțin cunoscute din viața celui 
ce rămâne – dincolo de orice rețineri ori răstălmăciri 
- scriitor unic, inconfundabil, mereu actual și de mare 
valoare în literatura română postbelică.  n

Mircea MĂRCUȘ

Stan V. Cristea:

MARIN PREDA – PORTRET ÎN OGLINDĂ
(Ed. Aius, Craiova, 2015, 278 p + CXVI / 220 reproduceri alb-negru și color)
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I
n solemnitatea-i confuz grandilocventă, Geo Bogza ocupase postul de 
„paznic de far” al lumii, cu privirile aţintite spre strălucirea arogantă a 
constelaţiei Orion. Nicolae Velea , schiţând slav  mişcarea sentimente-

lor, se postase mucalit pe stănoaga de pe uliţa umanităţii ca „paznic la armonii”. „Po-
eţii-povestaşi” şi „poeţii-poetaşi” ai lui Vasile Dâncu îşi apropriaseră rezolut rostul de 
„paznici la lumină”. Apollinaire se tocmise, printr-un personaj, „paznic la cetatea Or-
kenise”, Radu Stanca – printr-un străjer – la un castel medieval, iar Ana Maria Mosora, 
asemenea, printr-altul, la universul din afara timpului. Duiliu Zamfirescu se ilustrase şi 
printr-un „paznic al fâneţelor”, pe când Tom Egeland îşi asumase funcţia prin câţiva 
„paznici la un Legământ” sacru. Rămas cam pe dinafară, din pricina deficitului de in-
spiraţie, Alex Ştefănescu se milogise de Nicolae Velea să-l ia calfă la „armonii”. Pro-
zatorul cu „vorbă-n colţuri şi rotundă” nu l-a putut căftăni decât „paznic la armoniile 
literaturii” pornografice a lui Mihail Gălăţanu. Astfel, mai toate posturile însemnate de 
„paznici” în lumea literelor („în cireadă”, ar fi spus fabulistul Grigore Alexandrescu) se 
cam ocupaseră în momentul în care a apărut poetul sibian Ioan Vidrighin, născut în 1947. 
Unde să se mai angajeze ca „paznic” pe tărâmul scrisului? Se afla oarecum în situaţia 
„muntenilor întârziaţi” ai lui Mihail Sadoveanu din Baltagul, când „au venit ş-au înge-
nunchiat la scaunul Împărăţiei Domnului Dumnezeu”, care, „după ce a alcătuit lumea, 
a pus rânduială şi semn fiecărui neam”. „Muntean” şi Vidrighin – ca unul originar din 
Răşinarii lui Octavian Goga şi Emil Cioran, dar şi ai 
mitropolitului ortodox Andrei Şaguna, înmormântat la 
streaşina bisericii unde slujise în anii lui de pe urmă. 
Aşadar, şi poetul Ioan Vidrighin – un „întârziat” (edi-
torial) în literatură, precum „muntenii” sadovenieni, la 
care „Domnul Dumnezeu s-a uitat cu milă: - Dar voi, 
năcăjiţilor, de ce aţi întârziat? – Am întârziat, Prea 
slăvite, căci sîntem cu oile şi asinii. Umblăm domol; 
suim poteci oable şi coborâm prăpăstii. Aşa oste-
nim zi şi noapte; tăcem, şi dau zvon numai tălăncile. 
Iar aşezările nevestelor şi pruncilor ne sînt la locuri 
strâmte, între stânci de piatră. Asupra noastră fulgeră, 
trăsneşte şi bat puhoaiele.  Am dori stăpâniri largi, 
câmpuri cu holde şi ape line. – Apoi aţi venit cei din 
urmă, zice Domnul cu părere de rău. Dragi îmi sînteţi, 
dar n-am ce vă face. Rămâneţi cu ce aveţi. Nu vă pot 
da într-adaos decât o inimă uşoară, ca să vă bucuraţi 
cu al vostru. Să vă pară toate bune; să vie la voi cel 
cu cetera; şi cel cu băutura; şi s-aveţi femei frumoase 
şi iubeţe”.

Intr-adevăr, ca şi în Impărăţia Atotputernicului, 
şi în breasla literară lucrurile erau rânduite. Posturi de 
„paznici” nu mai existau. Schema – pentru a folosi 
un limbaj adecvat – era plină burduf, că tot provine 
Vidrighin dintr-un „sat de păstori ieşit în lume cu faimă/ mormânt de naştere pentru 
poetul din noi/ Sat blestemat, sat nebun,/ imaginea ochiului meu acum./ Clopot de vis 
sunând în depărtare/ aura sufletului meu în ceaţa călătoare/  Sat de nuntă înălţând averi 
şi nume/ cerc de candoare al spaţiului în lume./ Sat de poveşti cu existenţe înfundate-n 
fluier/ halucinantă bucurie la capătul exilului/ Far de noapte, pelerinaj la obârşia doru-
lui...”. Situaţie în care poetului îi mai rămăsese doar soluţia inventării unui nou post de 
„paznic”: acela de „paznic de noapte”  la „maturizarea lumii”. Şi în care s-a instalat, 
tipărind un volum de versuri: Strigătul matur al livezii, Casa de Presă şi Editură Tribu-
na, Sibiu, 2015.

Cartea preia titlul poeziei cu care autorul debuta în anul 1965, în revista Lucea-
fărul, într-un moment de primenire estetică a literaturii. Tiparul ideologic al creaţiei 
începuse a fi bruiat de ofensiva unei generaţii care ţintea impunerea unui alt metabo-
lism estetic. O altă sensibilitate inunda lirica etapei. Şaizeciştii redescoperă specificitatea 
literaturii, resuscitează limbajul plurivalent, poeticitatea, ambiguitatea semnificantului, 
pricina reformatoare a ideilor estetice, valorizarea emotivă. Ioan Vidrighin s-a aliniat,  
în chip necesar, acestui trend, începând să publice prin reviste, precum  Steaua, Gazeta 
literară, Tribuna, Echinox, Vatra, Transilvania.

De atunci, de la acel debut timpuriu în presă, a trecut exact o jumătate de secol, 
ceea ce echivalează cu un veritabil record! Fireşte, acesta rămâne un debut editorial 
îndelung amânat, am zice chiar nejustificat de întârziat. Motivaţia nu se cunoaşte. Şi nu 
poate fi vorba de faptul că autorul ar fi tot meşterit la versuri, asemeni orfevrului, fiind-
că, uneori, impresia de dezagrement stilistic se impune. Poetul pare egal cu sine, de la 
debut până în prezent, ca unul care şi-a intuit din prima clipă timbrul propriu. Nu este 
întâmplător că alege drept titlu al volumului tipărit pe cel al poeziei cu care a făcut pasul 
în literatură! Este dovada unei conştiinţe lirice în măsură să-şi evalueze adecvat şansele 
creaţiei originale: „Despre mine nu pot vorbi decât în clipele rare/ când urletul lupilor 
sperie urletul lupilor/ când fumul craniilor învinge fumul vulcanilor” – se destăinuie în 
autobiografica poemă Despre mine. „Vorbeşte”, aşadar, „Ascuns sub pleoapa zării tre-
murândă/ spulberând cancerul zilei ce nu se vindecă/ noroiul zgrunţuros ce intră în case/ 
devorând paturile nupţiale, liniştea căminului”. Ţinteşte a scrie „un poem de cutezanţă 
în talgerele lumii”, într-un „timp românesc” care, „răsfrânge mai pur lumea”. Aspiră 
ca, prin liră, să propage „un cântec tânăr la porţile civilizaţiei contemporane”!

Trage, totuşi, după sine, povara morală a ruralităţii: „Iarna ciobanii coboară din 
munţi pe la case/ Păşunile rămân în urmă ca nişte vechi continente/ Fetele c-un anotimp 
mai frumoase/ I-aşteaptă la marginea satului...”. In vreme ce, expresionist, „Pe crucea 
satului, sub răsărit de lună/ Stă spânzurat primul behăit de miel”. Estimp, din zariştea 
unei „vieţi pe o colină pustie”, unde este perceptibilă „vocea oraşului”, eul liric năzu-
ieşte „a intra în sat odată cu ciobanii şi turmele lor”. De altminteri, un fior nostalgic 
ruralist colindă melancolic spiritul răşinărenilor rupţi de baştină,  precum al ardelenilor 

în genere. Răşinarii devin un topos sufletesc al istoriei feerice  şi falnice, acum sleite de 
hurducăturile vremurilor. Goga revedea luncile în care „se odihnesc pe iarbă mieii”. 
Cioran, din lucarna mansardei de sub văzduhul înstrăinat, îşi reamintea hârjoana de pe 
Coasta Boacii.  Şaguna – în virtutea ceasurilor de preoţie, când propovăduia învăţăturile 
cele vechi ale cărţilor şi drepturile străbune ale localnicilor – poruncise a fi îngropat în 
ţintirimul bisericii de acolo, să-i fie mereu aproape sunetul de talangă mioritic şi toaca 
de seară.

La rându-i, Vidrighin rememorează, într-o „duminică a satului”,  „băncile (...) 
în faţa porţilor despuiate de vreme/ spunând poveşti trecătorilor din umbră/ sau bârfind 
pe Ana din Deal/ c-a fugit călare/ aseară cu nebunatecul acela de Ion”.  Şi Goga plonja 
în „frumoasa mea copilărie”, amintindu-şi de „dragostea de două veri/ cu fata popii 
Irimie”  ori de secvenţele când spunea „povestea lui Alexandru Machidon”. Gândul la 
„casa părintească”,  acolo „unde toate-s bune-n Răşinari”, îl îndeamnă pe Vidrighin po-
etul să-şi aducă aminte de „păcatul Anei/ cununată acum cu alt fecior”. Dar şi de „luna, 
semn de mire şi mireasă”, care „aprinde-n mine ruguri, ruguri”. Este mursecat încă de 
„dorul fetei înnoptat pe gură”, de „amurgirea toamnei peste brazii rari” şi de „iedera 
din geam”. Altfel spus – „mă-ncearcă fluierul străvechi”. 

In unele „clipe rare”, Vidrighin se ilustrează, precum un alt blond, rusul Esenin, 
drept un „poet cu satu-n glas”. Un „sat pe măsura existenţei” lui, întrucât „sufletul 

meu e făcut pentru poezie”. Năzuieşte a surprinde  „mu-
zica langorii, spuma păsărilor/ în mituri turburi/ geamă-
tul mamei (...), iepurii de zăpadă în scorbura pădurii”. 
Tânărul poet soseşte în literatură, după cum menţionam, 
în stadiul fertil al recuperării esteticului, aşa-numita ori-
entare neomodernistă, infuzată livresc. Limbajul liric se 
regenera, îşi recupera esenţa, devenea polisemic şi spec-
tacular, eliberând expresia din chingile dogmatice. Cum 
„sufletul” lui „este cântec”, Vidrighin a intuit că are a 
călca, şi el, „pe cărări neumblate”, aşa „cum monumen-
tul vechi pentru echilibrul nepoţilor/ (...) cum şoaptele 
pădurii pentru metaforele minţii/ (...) cum exilul îndră-
gostiţilor pentru semnul mirării”. In propria-i concepţie, 
cuvintele sunt „străji de noapte”, care „se-aseamănă cu 
albul cutezanţei/ din gropile cu lei”. Sosind în poezie „ca 
o bâtă noduroasă de cioban/ (...) cu fruntea aplecată spre 
pământ/ ca ardelenii când iubesc cu patimă ceva”, el 
este, totodată, şi „un plug/ cu pielea pământului întoarsă 
pe coarne”, intrând „în brazde noduros”, aşa încât „se 
face tăcere şi seară”. Vidrighin invocă viguros pământul 
„crescut pe osul fulgerelor”: „zideşte-ţi în mine un clo-
pot cu limbă de foc”. Cu plugul „trebuie să-mi fac singur 
drum/ spre cetatea de înafară (...) despicând/ linia sufle-
tului amară”. Travaliu la capătul căruia „în curând voi 

trece învingător/ şi-n urma mea – o linişte amară”.
Repertoriul tematic nu este, însă, concesionat exclusiv ruralităţii tradiţionale. 

Există şi destule arhipelaguri lirice pigmentate chtonic. Sunt invocate frenetic, după cum 
observam,  energiile pământului („care m-ai zidit”) pentru „a-mi da puterea de a-mi 
zămisli o nouă sămânţă/ forţa care împinge sângele la izvoare”. Dar şi „putinţa de a mă 
risipi în ruperea luminii/ printre arbori”. Un frison vitalist se diseminează în „soarta 
acestui pământ”  „rămas de la daci” şi „apărat de trupurile noastre tinere”, lut în fizi-
onomia căruia „un veac de cetăţi vuiesc pe dedesubt”. Solul este fie „ascuns în cornul 
de vânătoare”, fie „deşirat pe fluierele ciobanilor”, fie „supt de fulgere ori sfărâmat în 
pumnul care moare”. Imagerie lexicală revelatoare, plastică, de invocaţie a ancestralită-
ţii: „Din lutul lui au frământat olarii/ pocalele izbânzii lui Ştefan cel Mare”. Esenţiali-
zată, este o glie (ţară) „din gândul nostru născută mai întîi”.

 Lumina – pe care, nu-i aşa?, Dumnezeu a apreciat-o drept „bună”, „despărţind-
o de întuneric”, deşi evanghelistul scrie că „luminează şi în întuneric” – rămâne, în 
volum, încă un motiv al reflecţiei sensibile. Simbolistica se polarizează în jurul „lumi-
nii”, ba chiar al „incendiului de lumină”. Incandescenţa acesteia se propagă „lucind” în 
capilarele versurilor incantatorii, ca în acest imn cu tonalitate biblică: „Lumină-lumină, 
de suflet lumină/ o piramidă fără vârf e drumul tău de ceară/ (...) Lumina orbului  - 
Dumnezeul spart al privirii,/ lumina paşilor rămaşi în amintire şi/ lumina marginilor, 
câştig de armonie...”. Această magică „lumină-lumină” (alteori, „încătuşată în umbra 
de icoană” sau „suitoare prin cuvânt”) este apelată insolit: „incendiază-mi ochii/ bulbi 
mari de infern”.

Captivitatea unor filoane tematice este evitată şi prin plonjonul în registrul cita-
din, unde se înregistrează „vocea oraşului”, climat în care eul liric e însoţit de „lumina 
dragostei”. Un tărâm mirific unde „Ne-apropie luminile, ne-apropie luminile/ femeia 
mea, glob sunător de-ntuneric”. O poezie de nuanţă evocatoare, iradiată uneori discur-
siv, metaforică: poetul traversează, torturat sentimental, mai toate provocările turbulente 
ale iubirii. Cuplul („noi doi”) reprezintă  „turnuri înclinate/ la hotarul dintre noapte şi 
zi”, înlănţuit „la hotarul incertitudinii, / al neliniştii,/ al singurătăţii pline”. Adică acolo 
unde „incertitudinea e ca soarele luminând”. Plasaţi în această ecuaţie a impacienţei, 
îndrăgostiţii îşi savurează, totuşi, cu empatie „singurătatea”, „câmpiile şi spaţiile şi lu-
minile interioare”. Acţiune care, asemeni unui „corn de povestire între îndrăgostiţi”, 
prevesteşte clipa când, „în curând” „singurătatea/ incertitudinea/ se vor prăbuşi/ ca 
nişte pietre surpate/ din turnul tău de noapte/ din turnul meu de zi”. Aşa încât, cu „verbe 
de dragoste”, se prefigurează „presimţirea nunţii”. Şi atunci, „va fi seară şi va fi ploaie/ 
cumpeni albe s-or prăbuşi în azur/ va fi târziu şi în odaie/ va lumina din nou ceasul pur”. 
Oricum, va sosi şi un „Septembrie” elegiac, când „Păsările adorm în stol deasupra ve-
rii/ precum îndrăgostiţii în colţul trist al serii”. 

„Paznic de noapte” la „maturizarea lumii”

Vladimir UDRESCU
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Astfel, „fata amară a clipei care sună”, „iubita 
poetului”, „fata în floare” „mireasa”, „femeia”, „stră-
ina”, „regina”, „lumina din camera zero”, „turnul în-
clinat” – toate aceste întruchipări ale Erosului şi Muzei 
însufleţesc elegiac lira poetului. Totul reverberând în „su-
fletul” său: o „stea de noapte”.

Un inventar bachelardian al elementelor pe care 
Vidrighin şi le-a fidelizat poetic poate fi încă amănunţit. 
Numai că, oricât de elocvente ar fi în sinea lor, acestea 
nu reprezintă nimic în lirică, în genere, atâta vreme cât 
nu sunt exploatate ingenios, redescoperindu-li-se coeren-
ţa interioară legitimă. Imaginarul literar poate rămâne un 
pauper tablou inert, dacă imperativul creaţiei nu-l animă 
armonios şi iconoclast. Bunăoară, „cuvântul”.  Vidrighin 
crede în el cu „îndârjire” şi se agaţă de fiinţa lui, pre-
cum Al. A. Philippide de poezie, „ca un copil de poala 
mumii”. Fiindcă, atunci „când trupul rănit trece în spaţii 
albastre/ intră în pândă leii cuvintelor noastre” – afirmă 
cu trufie autorul. Fireşte, in principio erat verbum, po-
etul de la acest enunţ evanghelic pleacă, probabil, când 
caligrafiază că „Subteran e cuvântul ce doare începutul/ 
fiecărui lucru”. Recuzita semantică a logosului impresi-
onează: „cuvinte amăgind chipul prietenului/ cuvinte de 
rugă în preajma primejdiei/ cuvinte-tăcere împlântate 
între buze/ cuvinte de os supte de măduvă/ cuvinte triste 
ca fuga alergătorului de cursă lungă/ cuvinte de spaimă/ 
cuvinte întorcând memoria lumii-n spirală”. Precum „şi 
în cuvânt e o teamă de cuvinte”. Intr-un „Autoportret”, 
îşi defineşte profilul estetic prin „cuvintele fulger trăz-
nind trupurile noastre”, care „i-au luminat cărarea spre 
Departe”. O cale forjată prin „cuvintele simple pe care 
de-o viaţă le chem”, prin „cuvintele acestea” care „sunt 
sângele meu”.

Debutul editorial al lui Ioan Vidrighin se produ-
ce într-o fază în care poezia poartă pecetea unor violente 
transfigurări. Primează autenticitatea scriiturii, intertextu-
alitatea, radicalizarea şi democratizarea expresiei. Se uzi-
tează destructurarea convenţiilor şi formelor literare, se 
impun experienţa reflexivă, discursul  (auto)ironic şi chiar 
blasfemiator, licenţios. Conştiinţa tranzitivităţii e severă, 
ca să nu mai amintim de exacerbarea visceralităţii împot-
molite în formulări frizând impudicitatea groasă. Sexuali-
tatea detronează farmecul idilic al iubirii: sexul primează, 
precum altădată anecdota. Din acest unghi, lirica lui Vi-
drighin este „inactuală”, deci  datată. Tiparul acesteia o 
plasează în perimetru neomodernist, cu acel limbaj uneori 
parabolic, câteodată subversiv, aluziv, oricum estetizant, 
metaforic. Poetul sibian, cu studii filologice la Universita-
tea clujeană, captează în versurile sale şi ecouri blagiene. 
Nu mai puţin, în versificaţia lui cam „noduroasă”, proza-
ic deşirată, alb retorică, nu întotdeauna supravegheată sti-
listic, apar aspre, „învârtoşate” accente cotruşiene. Ori-
cum, eliberată parţial de asemenea aglutinări inoportune, 
poezia lui execută o coregrafie estetică originală. Glosele 
lui lirice mărşăluiesc în ritmul legiunilor neomoderniste, a 
căror armură stilistică este – hélas! – blamatul „estetism”.

Ioan Vidrighin tipăreşte o singură carte, după 50 
de ani de la primele versuri apărute în presă. 50 de ani în 
care alţii au publicat 50 de cărţi sau mai multe. Careva, 
bunăoară, a scos de sub teascurile tipografice – doar în 
ultimii 25 de ani! – peste 50 de volume. C.Stănescu se 
cruceşte, de bună seamă: „E o performanţă reală, dacă  
nu chiar un record absolut: două cărţi şi încă ceva pe 
an!”. „Performanţa” cu pricina este ridicată în slăvi de 
un altul, autor şi el, a circa 80 de titluri. Care este de pă-
rere că – citează C.S. – „Opera acestuia nu-şi află pere-
che în ultimii 50 de ani de literatură românească”, pentru 
care apariţia „personalităţii” în cauză „este un noroc!”. 
Năucitor delir encomiastic! Nu e de mirare că, aflându-
ne în posesia unei garnituri de asemenea grafomani, am 
devenit „ţara cu cei mai mulţi scriitori”, după opinia lui 
Ion Papuc. Statisticile indică vreo 2500 de scriitori atestaţi 
cu patalamale oficiale. In afara acestora mai mişună restul 
până la 10000. Cineva chiar  a socotit că, în România, 
există un scriitor membru al Uniunii Scriitorilor la 462 de 
locuitori cititori! Dar, dacă se pun la socoteală şi ceilalţi 
veleitari fără ţidule, dar cu puzderie de volume? In acest 
caz, intrăm în Guinness Book fără oprelişti. Trebuie să-i 
dăm dreptate exegetului care a observat că şi „cei 2000 de 
scriitori din U.S. sunt un balast de eterni diletanţi”.

Defavorizat de întârziatul debut editorial (astfel, 
defazat), Ioan Vidrighin nu este mai puţin un poet au-
tentic, un nume în generaţia lui, care, din ghereta sa de 
„paznic de noapte”, observă şi evaluează „maturizarea 
lumii”. Faţă de grafomania asurzitoare a unor coblesnaşi, 
el dovedeşte o moralitate exemplară. n

„Paznic de noapte”...

marea adunare 
a strămoşilor noştri

Decebal însoţit de Marele Lup Alb
s-a întors în Cetatea de Scaun 
de la Sarmizegetusa Regia,
şi a dat ordin să se aducă buşteni din pădure
pentru Marele Foc de Taină
şi pentru Marele Sfat,
a chemat oştenii, şi a trimis solii
la cetăţile din preajmă
Costeşti, Blidaru şi Piatra Roşie,
şi să le spună aşa: mâine de dimineaţă
odată cu cântatul cocoşilor
să se formeze cete de daci,
câte douăzeci de la fiecare cetate
şi să se prezinte de urgenţă
la Cetatea de Scaun,
fiindcă va fi mare adunare
unde se va auzi cuvântul lui Zamolxe
şi se vor aduce întru aminte Legile Marelui Profet,
pe Marele Lup Alb la trimis
pe cea mai înaltă creastă a munţilor
pentru a da de ştire celorlalţi lupi
să înconjoare cetatea pentru a o păzi 
de hoartele străine de cotropitori,
apoi a cerut să se scoată din puţurile adâncurilor
burdufurile de vin învechit de sute şi mii de ani,
să se aducă din celelalte cetăţi
cei mai graşi berbeci
pentru a fi sacrificaţi pe Altarul Luminii
la miezul nopţii odată cu ploile de stele
care vor anunţa întoarcerea celor plecaţi spre eter-
nitate,
a scos din adâncurile pământului
unde nu mai intrase de mii de ani
tronul pe care a fost încoronat Zamolxe
şi la aşezat în apropierea focului
aşteptând primul cântat al cocoşilor,
luna încă nu trecuse de vârful brazilor
când Marele Lup Alb
a şi dat semnalul de adunare,
primul cocoş a şi cântat
parcă trezit din somn de urletul acestuia,
pădurile vuiau şi trosneau
se auzea clipocit de ape
iar izvoarele şiroiau spre vale,
oştenii intrau în cetate,
focul se înălţa până în vârful brazilor,
focul trosnea , berbecii plângeau sub lama cuţitelor,
de pe altarele morţii
sângele se prelingea spre rădăcinile pământului.
v-am chemat aici să vă aduc la cunoştiinţă
ceea ce trebuie să faceţi la întoarcere în cetăţile voas-
tre,
de acum acestea vor fi legile după care vă ve-ţi ghida
Legile Marelui Spirit Zamolxe,

fiindcă el şi numai el este spiritul
şi scânteia trimisă de Dumnezeu,
luaţi de mâncaţi, luaţi de beţi
fiindcă aici vor sta trei zile şi trei nopţi
şi ne vom sfătui
despre ceea ce trebuie să facem,
ştiţi cu toţii că ţara este în mare primejdie
şi de aceea ne-am întors ca să o ducem înapoi
acolo unde îi este locul,
cea mai mare primejdie sunt perceptele religioase 
anoste,
destrămarea culpabilităţii,
cercetările zeilor noştri confirmă
întoarcerea spiritelor,
nu mai există o recunoaştere
şi o cunoaştere de sine,
chiar că îmi este şi teamă
fiindcă mulţi au uitat să mai propovăduiască iubirea,
nu mai există înţelepciune,
suferinţa poporului e prea mare,
vinovăţia şi furtul este un mare păcat,
au ajuns să ne fure chiar şi energia, şi asta ne doare,
să ne căutăm fericire, fiindcă omul e creator
precum Dumnezeu va trebui să şi-o găsească pe par-
cursul acestei vieţi,
dacă ne vom ruina înţelepciunea
ne vom paraliza puterea
şi ne vom întoarce înapoi în moartea din care am 
venit.

omul aprinde focul zeilor
am venit din Divinitate,
am poposit cât am poposit pe pământ
şi mi-am făcut rostul,
şi i-am făcut rostul,
m-am întrupat cu apele şi cu focul,
cu ziua şi cu noaptea,
cu naşterea şi moartea,
cu soarele şi ploaia,
cu izvoarele pământului, 
după care am luat drumul întoarcerii
şi m-am întors spre pământ
şi atunci m-am întrupat cu pământul,
şi m-am întrupat cu zeii de pământ
şi cu cei de aer, şi cu cei de foc,
şi cu toată cugetarea lor,
şi cu Focul cel Viu şi Veşnic,
şi m-am întrupat cu timpul
şi cu curgerea lui,
iar venele mele
erau pâraiele subterane 
ale pământului
prin care curgea seva acestei vieţi,
am umplut golul cu plinul
şi Sinele meu cu al tău,
şi am cules de pe cer lumina
şi i-am dat făptură.
din lumină am luat fulgerul, tunetul
care revărsau foc, 
şi pământul era foc şi fum,
şi a fost lumină şi întuneric
iar umbrele aveau figură de oameni,
iar focul a devenit
fulger şi tunet,
umbra de om a luat tunetul
şi l-a aruncat în munte,
şi muntele s-a cutremurat,
şi a luat fulgerul şi la aruncat pe cer
şi pământul s-a luminat,
iar prin voinţa şi tăria omului
focul a biruit muntele
şi a intrat în măruntaiele lui,
de atunci omul
i-a pietre din munte şi aprinde focul
pentru nemurirea zeilor.

Stejerel IONESCU
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A
pariția unui volum selectiv cu titlul 
„Aforismele și textele lui Brâncuși”, 
mai multe ediții (1975,1979,2000), 

grație brâncușiologului Constantin Zărnescu, are o 
deosebită importanță pentru ideile exprimate despre 
artă și despre viață, de către înfăptuitorul unei adevă-
rate revoluții în arta plastică. Cartea cuprinde 254 de 
texte grupate în două capitole: „Despre artă” (1-169)  
și „Despre viață” (170-254).

În primul capitol, Brâncuși dezvoltă o adevă-
rată doctrină estetică, prin prezentarea unor principii 
despre artă, în general, și emite idei despre propria-
i operă, deși, într-unul din texte (9) „titanul de la 
Hobița ”afirmă că „Arta nu are nevoie de teorii! Şi 
rămâne de preferat să lucrăm, decât să ne apucăm să 
le explicăm altora: cum anume se creează o operă de 
artă!” Prin urmare, în locul teoriei, e prefe-
rată acțiunea.

O serie de texte au în prim-plan ca-
tegoria estetică fundamentală a frumosu-
lui, ca expresie a armoniei dintre conținut 
și formă, a ordinii și simetriei. Peste tot, 
Brâncuşi scrie cu literă inițială majus-
culă (Frumosul). „Frumosul este echita-
tea absolută” (1), „acea bucurie, care ne 
dăruiește senzația estetică”. „Plăcerea cu 
care lucrează artistul este însăși inima artei 
sale. Fără inimă, nu există Artă!” (13) Prin 
proporţie şi echilibru, frumosul, în artă, ge-
nerează sentimente de satisfacție, plăcere 
și admirație, „o plăcere simplă, directă și 
imediată”, de aceea, ,,echilibrul absolut 
rămâne perfecta expresie a Frumosului” 
(122). „Arta este  cheia înțelegerii și perce-
perii Frumosului” (123)

Valorile culturii de obârșie, arta populară (fol-
clorul), comuniunea cu natura, interesul pentru for-
mele primitive ale artei, contactul cu lucrările  lui 
Rodin și cu înnoitorii artei pariziene reprezintă prin-
cipalele izvoare ale operei lui Brâncuși.

S-a vorbit mereu despre „țărănia” lui Brâncuși, 
aceasta se rezumă la atașamentul pentru anumite va-
lori spirituale ale comunității din care a provenit ma-
rele sculptor, păstrând un anumit stil de viață specific 
țăranilor de pe meleagurile Gorjului, la care se adau-
gă valorile spirituale ale orașului.

   „Arta, poate cea mai desăvârșită, a fost con-
cepută în timpul copilăriri unmanității” (3) „Căuta-
rea primitivului în artele plastice se îngemănează cu 
o căutare a Simplității” (169). Simplitatea este unul  
din principiile de care trebuie să țină seama artistul, 
la care se ajunge prin apropierea „de sensul real al 
lucrurilor”. „Simplitatea în artă, este în general,  o 
complexitate rezolvată”. Simplitatea privită ca o 
complexitate este aparent un paradox, sintagmă folo-
sită și de George Călinescu, ca o concluzie la poemul 
eminescian „Luceafărul”, apreciat ca o „complexita-
te simplă”. Complexitatea, în cazul acesta, se referă 
la bogăția de teme, idei și motive prezentate printr-o 
versificație clasică, simplă.  Una din preocupările de 
bază ale lui Brâncuși a fost tocmai de a simplifica și 
esențializa formele, prin urmare, simplitatea nu era 
un scop în sine, iar opusul ei este lipsa de finețe („gro-
sieritatea”): „Pericolul simplității este grosieritatea” 
(15). ,,Să unești toate formele (complexitatea) într-o 
singură formă (simplitatea) și s-o faci vie”...(56).

 În concepția lui Brâncuși, arta trebuie să in-
tre într-o comuniune cu natura: „Sculptura rămâne o 
expresie a acțiunii Naturii” (16,18). Natura însăși era 
prezentă în Atelierul său. Vizitatorii „Se simt ca și 
când ar fi într-o carieră de marmură” (69)

Misiunea artei de a crea bucurie apare ca un 
laitmotiv în textele brâncușiene: „Arta ar trebui să fie 
numai bucurie!...De aceea, nu există artiști, ci numai 
oameni care simt nevoia să lucreze întru bucurie!..” 
(32)

Un alt principiu care ține de conștiința sa ar-
tistică este așa-zisa „tăietură directă”: „Cioplirea 
(tăietura directă) este adevăratul drum al sculpturii” 
(20), deoarece  aceasta presupune o confruntare di-
rectă a a artistului cu natura materialelor, pentru a 
putea să exprime ideea. Cioplirea, prin tăietura di-
rectă, comportă și o altă semnificație, în sensul că 
artistul, acționând asupra materialelor (lemn, piatră), 
intră într-o comuniune tot mai strânsă cu ele și, prin 
aceasta, cu natura însăși, cu pământul.

O mare atenție o acordă șlefuirii sculpturilor, 

toate erau șlefuite manual, folosind chiar și vată: 
„Polisarea perfectă este o necesitate”. „Munca manu-
ală te apropie de Dumnezeu”. „O sculptură, spunea 
Brâncuși, trebuie să fie plăcută la atingere: „Cât aș fi 
dorit ca toate sculpturile să fie șlefuite de apa Jiului!” 
Sculptorul şlefuia așa de intens fiecare sculptură, de 
sclipea, difuzând o lumină „ireală”, „eterică”. Pre-
ocuparea artistului era de a scoate la iveală și acea 
lumina interioară, o emitere a naturii.

  Brâncuși recunoaște că „ Fără descoperiri-
le lui Auguste Rodin, cele ce am realizat eu nu ar fi 
cu putință” (63), dar, plecând de la ideea că „Nimic 
nu se înalță la umbra măreților arbori” (66), sculp-
torul și-a căutat drumul său propriu: „Eu rămân 
eu”. Nu trebuie neglijate nici îndemnurile, sfaturi-
le unor artiști apropiați sculptorului. Prietenul său, 
Henri Rousseau (1844-1919), supranumit Douanier 
- „Vameșul”, „promotorul unui primitivism naiv”, 
a exclamat în fața statuii „Cumințenia pîmântului”: 
„Tu ai transformat anticul în modern!”

 Seninătatea, preluată de la vechii greci și de 
la poporul român, poate și din Confesiunile lui Mi-
larepa, este, de asemenea, prezentă și în conștiința sa 
estetică. După cum se cunoaște, „Confesiunile” lui 
Milarepa, poetul filosof-tibetan din secolul al XI-lea, 
era cartea lui fundamentală, izvorul concepției sale 
despre lume, despre detașarea sa interioară.

  Un nou concept, acela de naturalitate face 
obiectul a șapte texte brâncușiene. „Înapoi la natură!  
- și la naturalitatea filosofică, adică la Cumințenia 
pământului!” Era un îndemn de a trăi în comuniune 
cu natura, cu pământul, sursa atâtor minunății (82). 
„Nu vom fi niciodată îndeajuns de recunoscători față 
de pământul care ne-a dat totul” (242). În sculptură, 
naturalitatea „ constă în gândirea alegorică, simbol 
și sacralitate sau în căutarea esențelor ascunse în ma-
teriale”, motivând că sculptorul este „un gânditor”. 

În prietenie, naturalitatea constă în întrecerea dintre, 
„inteligențele similare”, pe când, în iubire, se opune 
bordelului și triunghiului conjugal parizian, „natura-
litatea, în iubire, este tendința pasionantă de a atinge 
Absolutul”. De asemenea, a pune piedici naturalității 
înseamnă a anula capacitatea de a crea: „Obstacula-
rea naturalității duce la sterilitate pe toate planurile” 
(205). În concluzie, Brâncuși afirmă: „Eu mi-am iu-
bit și nu mi-am părăsit nicio clipă strămoșii și filozo-
fia lor milenară a naturalității.”

  Brâncuși dă sfaturi semenilor de breaslă, îi 
îndeamnă să scape cât mai repede de maeștrii lor, 
să-și caute drumul propriu. Îi aseamănă cu viermii 
de mătase.

  În concepția sa, arta este transfigurarea vieții, 
a realității: „Arta mea este realitatea însăși. Arta nu 

este o evadare din realitate, ci o intrare în 
realitatea cea mai adevărată” (92)

   Amintind de catharsisul aristo-
telic, adică de rolul purificator al artei, 
Brâncuși consideră că arta are și o „mi-
siune terapeutică”, mai precis, rolul de a 
vindeca omul măcinat de „contrarietățile 
interioare” (31). „ Arta te vindecă de toa-
te rănile” (225).

   Deosebit de importante și inte-
resante sunt reflecțiile lui Brâncuși des-
pre viață. Plecat în lume de la șapte ani, 
a străbătut-o în lung și în lat, experiențele 
sale de viață trăită intens l-au format și 
l-au călit în așa fel, că de la „școala vieții” 
a învățat mai mult decât din toate școlile 
prin care a trecut. „Viața însăși, afirmă 
Brâncuși, e o perpetuă călătorie”.

Setea de viață și bucuria de a trăi au fost mai 
presus de orice: „Ce miracol e să trăiești!” Puțini 
înțelegeau cu adevărat ce minune înseamnă Viața! E 
o minune că suntem purtați pe un glob imens, care 
se învârtește de veacuri prin haos! Existența noastră 
însăși este plină de  minuni: copacii, florile și funze-
le, „Cumințenia pământului”...(45)  „O, viața noas-
tră rămâne un lucru atât de frumos, de miraculos, de 
dumnezeiesc, încât nu am putea-o substitui cu abso-
lut nimic, niciodată.” (56)

Grav bolnav cândva, numai dorința de a trăi 
(„Trebuie să trăiesc!”) l-a salvat, nemaifiind nevo-
ie să meargă la spital. Compară viața cu o monedă: 
„Viața este ca o monedă; trebuie să știi cum să o 
risipești sau mai exact, cum să o folosești”, alteori o 
aseamănă cu o spirală. Meditațiile sale asupra vieții 
ne duc cu gândul la o reflecție camilpetresciană: 
„Viața nu e un tricotaj pe care să-l deșiri și s-o iei 
de la capăt.” Și textele despre viață nu sunt lipsite de  
sfaturi, un fel de cod etic. 

 În concluzie, parcurgând „Aforismele și 
textele” lui Brâncuși, de o valoare greu de estimat, 
ne edificăm asupra unui caracter, asupra omului 
Brâncuși, un optimist, altruist, un setos de viață,, în 
același timp, un îndrăgostit de perfecțiune, de abso-
lut, un profund gânditor și filosof umanist, un poet.

  Ezra Loomis Pound (1885-1972), poet și ese-
ist american, teoretician al avangardei artelor, exi-
lat în Italia, introdus de James Joyce în intimitatea 
sculptorului român, imediat după moartea lui Con-
stantin Brâncuși, scria: „Brâncuși mi s-a părut/ Un 
sfânt/ El este primul/ pe lista mea a valorilor.”  n

Constantin E. UNGUREANU 

Constantin Brâncuși vorbind despre artă și despre viață
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C
ând am citit pentru prima dată în 
anul 1976, cu ocazia Centenarului 
Brâncuşi, o selecţie din aforisme-

le lui Constantin Brâncuşi, atunci când scriitorul şi 
brâncuşiologul Constantin Zărnescu a venit la Târgu 
Jiu, în anturajul unor mari brâncuşiologi ai lumii, dar 
şi ai României, şi mi-a făcut cadou cartea „Omagiu 
lui Brâncuşi”, volum editat de revista „Tribuna” din 
Cluj, am avut parte de o iluminare, descoperind un alt 
Brâncuşi, un Brâncuşi filosof, un gânditor, un iniţiat, 
un „Cioplitor în Duh”. Cnstantin Zărnescu, cel care 
a făcut selecţia aforismelor, a fost scânteia aprinderii 
interesului de a studia aforismele brâncuşiene.

Trecusem de sute de ori pe lângă Masa Tă-
cerii, ascultându-i valţurile de moară ce macină 
Timpul, iar Scaunele ce o înconjoară, horind-o, 12 
clepsidre ce măsoară eternitatea, apoi la pas domol, 
parcursesem Aleea Scaunelor, 30 de străjeri ai Tim-
pului, trecusem prin Poarta Sărutului, sfătuind de 
fiecare dată pe însoţitorii mei să-şi sărute domniţele, 
aşa cum procedasem şi eu de nenumărate ori, imagi-
nându-mi cum a fost sărutul dintâi; apoi parcurgând 
alert Calea Eroilor, mă opream cu pioşenie în faţa 
Bisericii „Sfinţíi Apostoli Petru şi Pavel” şi împins 
de gestul christic făceam câteva rugăciuni închina-
te eroilor neamului nostru, şi ajungând la Coloana 
Infinită constatam cum această Unică operă de artă, 
A Opta minune a lumii, aşa cum a numit-o şi Brân-
cuşi, este conectată cu Cosmosul. 

 Am făcut această scurtă introducere, plecând 
de la Aforismele lui Brâncuşi, care pot fi comparate 
cu aforismele marilor gânditori ai lumii, cum ar fi 
Confucius, Socrate, Platon, Aristotel, Seneca, şi de 
ce nu şi Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Emil Cio-
ran, trecând apoi la sculpturile lui din Târgu Jiu, uni-
ce în lume, ca să pot face o linie de legătură între 
modestia lui Brâncuşi, ca om al cetăţii, dar şi ca ar-
tist, şi geniul său. Trebuie să recunoaştem, din capul 
locului, că românul Constantin Brâncuşi a fost un 
geniu, un iniţiat. Să ne mândrim că şi noi, românii, 
avem două genii, pe Mihai Eminescu şi pe Constan-
tin Brâncuşi. Că nu ştim şi nu vrem ca să-i punem în 
valoare, asta-i marea lipsă de interes a noastră, a tu-
turor, dar mai ales a celor care ar trebui s-o facă. Că-
utând prin librăriile care au mai rămas, vom constata 
că nu se găseşte nici o carte despre viaţa şi opera, 
nici a lui Eminescu, nici a lui Tudor Arghezi şi nici 
a lui Brâncuşi, în România şi în special în Oltenia 
ar trebui să fie, în fiecare lăcaş de cultură, librărie, 
casă memorială şi centru cultural, zeci de cărţi ale 
celor amintiţi. Cărţile, nu puţine, ale Soranei Geor-
gescu-Gorjan, ale lui Ion Mocioi, ale lui Constantin 
Zărnescu, ale lui Zenovie Cârlugea şi ale altor autori 
înstelaţi de Brâncuşi nu e normal să lipsească din 
simfonia culturală a României, mai ales în acest an 
când, în data de 19 februarie, se vor împlini 140 de 
ani de la naşterea sa, iar în data de 16 martie 59 de 
ani de la moartea sa.  

În cartea „Aşa grăit-a Brâncuşi”, d-na Sorana 
Georgescu-Gorjan ne dă spre studiu o adevărată ope-
ră ştiinţifică a Aforismelor brâncuşiene. În această 
carte am găsit şi referiri ale celor care l-au cunos-
cut, aprecieri din care reiese modestia sa. Astfel Irina 
Codreanu, elevă a sculptorului între 1923 şi 1930, 
spunea că „Ideile şi le exprima cu simplitate şi plas-
ticitatea ţăranului. Le formula în axiome, le colora cu 
imaginaţia sa bogată şi plină de improvizaţii nepre-
văzute”, iar prietenul său Petre Pandrea, care a purtat 
lungi conversaţii cu sculptorul, îl caracterizează ca 
pe „un umanist polivalent, un intelectual rafinat, un 
filosof şi un moralist, un spirit esopic grefat pe un 
fond de filosofie stoică milenară rurală a strămoşi-
lor săi ţărani şi moşneni...mânuind oralitatea cea mai 
fascinată şi că dăltuia în scris, ca în marmură, utili-

zând aforismul aşa cum ţăranul utilizează proverbul, 
iar aforismele de largă circulaţie ale lui au reprezen-
tat maieutica şi propaganda artei moderne”.  Criticul 
de artă Ionel Jianu ne-a relatat că Brâncuşi i-a spus: 
„Nu-mi place să vorbesc despre mine sau despre arta 
mea. Operele mele vorbesc singure şi nu au nevoie 
de nici o explicaţie”. Adăugând această mărturisire 
la alta în care spune: „Am făcut paşi pe nisipul Eter-
nităţii”, când face un bilanţ la întreaga sa creaţie, ne 
pun în lumină modestia artistului, cât şi geniala sa 
gândire. E conştient că va rămâne în Eternitate, prin 
opera sa, dar, ca artist, simte că acesta este un lu-
cru efemer pentru Univers, că „a făcut paşi pe nisip, 
dar un nisip, totuşi, al Eternităţii”. E ca în versurile 
„Tot astfel cum al nostru dor,/ Pieri în noapte-adân-
că,/ Lumina stinsului amor,/ Ne urmăreşte încă”, din 
poezia „La steaua” a lui Mihai Eminescu. Este geni-
ală această asociere între nisip-Eternitate şi Lumină-
stinsă.

Studiind câteva biografii ale sculptorului,  
printre care aş aminti „Viaţa lui Brîncuşi” scrisă de 
Ion Mocioi (bine ar fi dacă s-ar reedita), apoi car-
tea „Brâncuşi” a lui Alexandru Buican, ambele, din 
zecile care s-au publicat, vom regăsi un Brâncuşi 
modest, având o locuinţă aranjată în stil ţărănesc, cu 
mobilier cioplit de el, cu o vatră a sobei precum cea 
din Hobiţa, totul scăldat în albul pur al pereţilor, inte-
rior simplu, dar rafinat care dovedea  modestia crea-
torului de geniu, ce se îmbrăca simplu, fără ca să iasă 
cu ceva în evidenţă, cum făcea de exemplu Salvador 
Dali. Nu a dus o viaţă zgomotoasă, cum a fost viaţa 
lui Picasso, care a avut şapte neveste, a fost membru 
al Partidului Comunist Spaniol şi în anul 1961 a luat 
Premiul Lenin pentru Pace. Brâncuşi nu a făcut par-
te din nici-un partid şi i-au repugnat premiile, nu-i 
plăcea să se fotografieze prea des şi nici să se facă 
filme despre el, Modestia fiind singurul său premiu 
ce-l accepta.

Şi totuşi, trebuie să reţinem că Brâncuşi era 
conştient de valoarea sa, de geniul său. Acest lucru 
ni-l mărturiseşte chiar sculptorul prin maxima: „Nu 
mai sunt de mult al acestei lumi: sunt departe de 
mine însumi, desprins de propriul meu trup, mă 
aflu printre lucrurile esenţiale”.    

Doresc să închei cu ceea ce a spus şi scris cri-
ticul de artă Jammes Farrel în revista „Tribuna” nr.40 
din 7 oct 1965: „Lângă Shakespeare şi Beethoven 
se mai află un Dumnezeu: acesta este românul 
Constantin Brâncuşi”.  Brâncuşi a murit în data de 
16 martie 1957, iar Farrel scrie aceasta în anul 1965, 
la 8 ani distanţă. De mare importanţă e tot ce a spus 
criticul, dar cuvântul ROMÂNUL e de mare însem-
nătate şi el, mai ales  că Brâncuşi a murit ca fiind 
cetăţean francez. Păcat! n

 Ştefan I. STĂICULESCU  

 BRÂNCUŞI 
ÎNTRE MODESTIE ŞI GENIU

Recviem pentru Brâncuși
 Priviți lucrările mele până le vedeți.
             Cei aproape de Dumnezeu le-au văzut.

(C. Brâncuși)

Masa Tăcerii

La Masa Tăcerii,
ultimul rămas,
fascinat am ascultat
cum tăcerea a prins... glas!
În noaptea de catifea,
din cornul aurit de lună,
doar tăcerea glăsuia!
În jurul ei,
istoria neamului meu
pulsează metronomic
prin gâtul scaunelor-clepsidre.
În jurul ei, ca din amvon,
necuvintele rostesc un elocvent 
discurs. Spectatoare,
cuvintele tac și ascultă.
Târziu, ca prin vis,
m-am trezit vorbind
în juru-i. Doamne,
iartă-mi Te rog... impietatea.

Poarta Sărutului

La Poarta Sărutului,
îndelung am zăbovit,
în zadar așteptând,
despietrirea sărutului... împietrit!
Sărutul săruturilor,
sărutul-record,
cel mai lung sărut -
cel de la Poarta Sărutului!
Sărutul pe care nimeni,
nici timpul măcar,
nu-l va putea-ntrerupe!

Coloana Infinitului

Coloana Infinitului?
Coloana vertebrală a neamului meu,
tras pe roată și răstignit pe cruce!
Treptele devenirii lui -
calvar stropit cu sânge,
cu lacrimi și sudoare...
Lujer gigant de crin,
cu talpa-nfiptă în glia -
altar strămoșesc.
În cripte cu voievozi și sfinți.
Pe creștetul ei,
anotimpurile și anii,
soarele și luna răsar și apun,
deschizându-și corola
de curcubeu și foc.
Astfel, crinul devine rug,
în cetate - far,
orbitor Tabor!
Un infinit poem,
mai lung chiar decât Ramayana,
decât Mahabharata -
poeme-maraton...

Coloana Infinitului,
în teologia maestrului,
e mai înaltă decât Everestul!
Ea nu-i doar cât se vede.
Partea-i nevăzută
continuă să urce,
e infinită!
Temerarul care-o urcă,
niciodată,
nu-i va atinge piscul...

Ticu LEONTESCU
 (Timișoara)



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XII, nr. 1 (46)/2016
37

C
ând am răsfoit prima dată un album 
cu fotografile sculpturilor lui Brân-
cuşi, mi-am spus că, datorită perfec-

ţiunii lor formale, acestea vin de pe Marte. Chiar am 
scris o scurtă poezie pe această temă: „Dacă Brân-
cuşi/ Nu şi-ar fi notat aforismele/ Prin care îşi dove-
dea/ Originea sa ţărănească,/ Aş fi crezut că e/ Un ex-
traterestru/ Şi Coloana sa infinită/ Ar indica planeta/ 
De pe care a venit.” (Brâncuşi)

Anul 2016 fiind declarat «Anul Brâncuşi în 
Gorj», cel mai frumos omagiu îl constituie prezen-
tarea succintă şi asimptotic exhaustivă a rezumatu-
lui cărţii mele Universul formelor lui Brâncuşi (Ed. 
Fundaţiei Culturale „Constantin Brâncuşi”, Târgu-
Jiu,2001), modificată radical datorită altei viziuni. 
Să dăm aşadar drumul imaginaţiei viziunii de an-
samblu, controlată la detalii, pas cu pas. 

Să presupunem aşadar că, în ziua naşterii lui 
Brâncuşi, comemorată la 19 februarie 2016, am reu-
ni toate sculpturile titanului de la Hobiţa (catalogate, 
refăcute, pierdute sau proiectate),  într-un spaţiu ovo-
idal, celest, pe a cărui axă longitudinală am amplasa 
Ansamblul monumental de la Tărgu Jiu, cu rîu cu 
tot. În acestă viziune Poarta sărutului ar reprezenta 
momentul de cotitură în arta brâncuşiană, survenit 
în perioada 1907-1910. Din acest motiv, între Masa 
tăcerii şi Poarta sărutului, pe Aleea scaunelor, am-
plasam sculpturile brâncuşiene academice realiazte 
înainte de această dată, pe când era elevul Şcolii de 
arte şi meseriii din Craiova (1889-1894), de pe vre-
mea studenţiei la Academia de Arte Frumoase din 
Bucureşti ;i din primii ani petrecuí la Paris: Bustul 
lui Gheorghe Chiţu;  trei versiuni Vitelius; două Studii 
după Laocoon;  un relief  Mars Borghese;  compozi-
ţia Ofranda corului Carmen; Alegorie;  Portretul lui 
I.G.Gorjan; două busturi Portretul Gen. Dr. Carol 
Davila; cinci versiuni ale Ecorşeului (studiu anato-
mic); două Studii de caracter ;  Portretul Dr. Zaha-
riade Samfirescu; Portretul D-nei Viorica Vaschide; 
un Cap de tânără femeie  şi două Capete  de femeie 
; Cap de bărbat cu barbişon;  patru Portrete ale pic-
torului N. Dărăscu;  Portretul lui G.Lupescu; Por-
tretele  unui: portar, ospătar, patron de restaurant şi 
a unui birtaş;  Refuzul; Busturi şi capete de băieţi; 
nouă Suplicii; trei Orgolii  nouă versiuni de Copii 
adormiţi; trei Capete  de fată etc

Înainte de Poartă am aşeza Trecrea Mării Ro-
şii, reconstituită după ce autorul a distrus-o  întrucât 
era mimetică (grupul statuar titanic reprezena per-
sonaje biblice, din care nu putea lipsi Moise - cel 
puţin aşa ne închipuim, întrucât nu s-a păstrat nici o 
fotografie). 

Trecând pe sub Poarta sărutului, ne întâmpină 
sculpturile de cotitură şi variantele lor: Cuminţenia 
Pământului, Sărutul şi Rugăciunea. Alăturăm şi gru-
pul statuar strămutat din cimitirul „Dumbrava” din 
Buzău, alcătuit din Rugăciunea şi Portretul lui Petre 
Stănescu.

Şi acum începe povestea. După aculpturile de 
cotitură, aşezăm, pe axa dintre Poarta sărutului şi 
Coloana fără sfârşit, ovoidul pur al Începutului lu-
mii (care totuşi a avut ca model capul dansatorului 
Serge Lifar) din care vor decurge majoritatea forme-
lelor lui Brâncuşi.   

Crestînd cu sabia timpului capul ovoidal Înce-
putul lumii (conturându-i un început de gură), acesta 
devine Primul strigăt, iar dacă vom continua crestă-
tura până la desprinderea unei calote ovoidale, Pri-
mul strigăt devine Noul născut. După Noul năsut, ur-
mează Primul pas, Micuţa franţuzoaică, Portretul lui 
George şi 13 Copii dormind. De la Începutul lumii, 

pe două arce eliptice care converg la Coloana fără 
sfârşit, aşezăm capetele ovoidale de femei şi bărbaţi  
care formează şi ele mai multe cicluri. Pe unul din 
arce aşezăm capetele de femei:  zece Danaide, şai-
sprezece Domnişoare Pogany, două versiuni Eileen, 
nouă Negrese blonde, şase Muze,  şaisprezece Muze 
adormite şi şase Principese X. Pe celălalt arc, vom 
aşeza capetele ovoidale de bărbaţi:  trei versiuni Nar-
cis, cinci versiuni Prometeu şi Fântâna lui Haret în 
care capul lui Spiru Haret şi ale învăţăceilor (care 
alcătuiesc ghizdul), sunt, de asemenea ovoidale. Re-
flectarea lor în apă induce gândul transmiterii învăţă-
turilor d ela profesor la discipoli (Ion Pogorilovschi).

Pe alte două arce eliptice exterioare celor ale 
fiinţelor umane, înşiruim bestiarul brâncuşian. Pe 
primul arc aşezăm: Animal nocturn, patru Peşti, pa-
tru Foci şi două Ţestoase (una stilizată şi una zbură-
toare). Pe celălal arc, le vine rândul Păsărilor: două 
Păsăruici, opt Măiastre, şase Păsări de aur şi trei-
zeci de Pasări în spaţiu.

Pe axa monumentelor, de la Târgu Jiu, vom 
păstra şi Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, pen-
tru motivele pe ca le vom prezenta mai târziu. În faţa 
ei aşezăm alăturate sculpturile Adam şi Eva şi Regele 
regilor. În jurul bisericii mai amplasăm cei şase Co-
coşi. Ei vor cânta sosirea zorilor şi în final Învierea.

După Coloana fără sfârşit vom amplasa Tem-
plul eliberării (proiectat pentru maharadjahul de In-
dore)  după macheta care exista la Muzeul National 
de Arta Modernă din Paris. Interiorul său îl vom de-
scrie succint mai târziu.

În sfârşit tot pe axa monumentelor, după Tem-
plul eliberării amplasam Atelierul lui Brâncuşi. La 
intrare amplasăm Vrăjitoarea vrăjitotului formelor 
plastice. Acum să ne imaginăm că parcurgem acest 
spaţiu pornind de la apa Jiului şi Masa tăcerii. După 
ce ne reculegem la Masa tăcerii pentru sacrificiul 
eroilor căzuţi pe malul Jiului, în apărarea oraşului 
Târgu-Jiu, în primul război mondial, pornim să des-
coperim întregul univers brâncuşian. 

În spaţiul dintre Masa tăcerii şi Poarta săru-
tului, întîlnim chipurile de personaje antice, redate 
în manieră clasică, realist-impresionistă. După spusa 
filosofului Constantin Noica avem aici de-a face cu 
„devenirea întru devenire”, adică perfecţionarea mo-
delului fizic/biologic. Trecând pe sub Poarta săru-
tului, registrul se schimbă. Operele de cotitură deja 
reprezintă forme plastice ale ideilor. Mai departe, în-
cepând cu Începutul lumii (care a avut totuşi un mo-
del real, capul dansatorului Serge Lifar), Brâncuşi a 
vrut să redea sufletul fiinţelor pe care le-a zămislit: 
oameni, fiinţe chtoniene (Animalul nocturn), fiinţa 
acvatice (Peşti), fiinţe amfibii (Foci, Ţestoase), fi-
inţe aeriene (Păsări), himere (Vrăjitoarea, Ţestoasa 
zburătoare) etc. Continuând gândul lui Noica, avem 
aici „devenirea întru fiinţă”, ciclurile mergând spre 
perfecţiunea spiritului. Capetele omeneşti, care de-
vin tot mai mult ovoide, tind să unifice spiritul cu 
materia, sediul creierului cu forma universului.

La Poarta sărutului se mai săvârşeşete nunta 
postumă a tinerilor eroii căzuţi pentru apărarea ora-
şului Târgu-Jiu în primul război mondial.

Trecând prin biserica de pe traseu, simţim sa-
cralitatea universului brâncuşian. Prvind asemănă-
rile formale ale sculpturilor Adam şi Eva şi Regele 
regilor (formele zimţate ale părţilor inferioare, struc-
turile columnare etc), ne dăm seama că Dumnezeu, 
şi în universul brâncuşian,  a făcut omul „după chipul 
şi aemănarea sa”.

Observând că Brâncuşi a sculptata fiinţe pen-
tru toate mediile viaţă: cârtiţe, foci, păsări, ţestoase, 

şi oameni, tragem concluzia că modelul universului 
său, la modul genetral a fost biblic. Fiecare sculptură 
în parte, din cele realizate începând cu anii de cotitu-
ră, reprezintă conturul plastic al unei idei. Continu-
ând raţionamentul, ajungem la concluzia că Brâncuşi 
a creat  un univers al ideilor platonice în versiune 
românească, întrucât, la realizarea formelor sale per-
fecte a folosit stilizarea preluată din arta noastră po-
pulară (geometricul curbat organic).

Poposind la Coloana fără sfârşit, ne închipu-
im cumsufletele eroilor menţionaţi se urcă la cer pe 
această scară.

Continuîndu-ne periplul, ajungem la Templul 
eliberării (reconstituit în viziunea mea), de forma 
sculpturii Sărutul cu dublu capitel, dedicat eliberă-
rii sufletului de corp, proiectat pentru maharadjahul 
Rao Holkar din India. În interiorul acestuia, după ce 
am fi pătruns printr-un pasaj subteran, am fi desco-
perit un bazin pătrat cu apă, pe laturile căruia ar fi 
fost aşezate trei Păsări în văzduh: din bronz polisat, 
din marmură albă şi din marmură neagră şi Regele 
regilor/Spiritul lui Buddha. Lângă Parărea neagră 
ar fi putut fi aşezată urna cu cenuşa funerară a ma-
haranei. Când soarele ajuns la zenit ar fi pătruns prin 
gaura circulară a plafonului mausolelui, razele sale 
ar fi transformat în vâlvătaie încăperea, iar vizitato-
rul ar fi îngenunchiat la locul indicat, pe marginea 
bazinului cu apă. În oglinda apei ar fi văzut cum silu-
etele reflectate în oglinda apei, ale celor trei Păsări si 
ale Regelui regilor s-ar fi intersectat în cruce. Am fi 
constatat cu uimire că se reflectă şi chipul nostru, în 
dreapta Tatălui, pe locul Fiului, cum zice Noul Testa-
ment. Când soarele ar fi tercut de zenit, am fi văzut că 
imaginea noastră, împreună cu celelalte s-ar fi conto-
pit cu raza de  soare care părăsea incinta. 

Dacă proiectăm peste Coloana fără sfârşit ce-
lelalte monumente ale Ansamblului de la Târgu Jiu, 
obţinem o arhisculptură omologabilă Templului eli-
berării: apa Jiului ar deveni bazinul cu apă, Poarta 
sărutului - poarta de intrare în incinta sacră care ar 
fi Biserica, Masa tăcerii ar deveni altarul, Aleea sca-
unelor ar ocupa naosul, iar Coloana s-ar identifica 
desigur cu raza soarelui aflată la zenit. 

În sfârşit,  după Templul eliberării, din păcate 
nerealizat, am vizita Atelierul lui Brâncuşi devenit 
templu. Aici am fi văzut sculele sculptorului, mobili-
erul pe care şi l-a confecţionat, biblioteca şi o mulţi-
me de sculpturi grupate tematic. Să ne închipuim că 
aici l-am fi întâlnit pe Brâncuşi imbrăcat în alb. Şi el 
ne-ar fi spus: „Nu mai sunt demult al acestei lumi: 
sunt departe de mine însumi, desprins de prorpiul 
meu trup – mă aflu printre lucururile esenţiale.”

Vieţii lui Brâncuşi, în universul pe care şi l-a 
creat îi dedic, poezia mea, acum la 140 de ani de la 
naşterea sa: „Viaţa lui Brâncuşi a fost un basm./ Încă 
de la Începutul lumii, Constantin/ Legăna ezitarea 
Pinguinilor,/ Picura tăcerea în zvâcnirea Peştilor,/ 
Scăpăta lumina în cântecele Cocoşilor,/ Din cără-
mizi străvezii construia/ Zborul Păsărilor văzduhu-
lui.// Visător, în Templul Iubirii,/ Pe altarul sângelui 
încins,/ Polisa Săruturi pentru Cosânzenele sale:/ 
Eileen, Principesa X, Domnişoara Pogany.// Când 
magma sticlei timpului,/ Prelinsă din artere,/ A spart 
în ţăndări cimentul atelierului/ Din Impasse Ronsin 
11,/ Măiastra sufletului său/ A traversat în zbor Masa 
Tăcerii,/ Calea Sufletelor Eroilor, Poarta Sărutului,/ 
Şi s-a oprit la Coloana Nesfârşită.// Aici, Brâncuşi 
s-a înălţat la cer;/ O clipă a mai fluturat barba-i albă 
–/ Stagul unei patrii necunoscute -, / Şi nu s-a mai 
întors niciodată.” (Povestea lui Brâncuşi) n

Lucian GRUIA

Universul formelor lui Brâncuşi
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Duhuri
Întrupate în cântec
Luminau
Rădăcini sub pământ
Şi vorbeau
Cu zeii din arbori şi pietre
Şi cu străbunii
Adormiţi, în sufletul său,
Lângă vetre.

*
Stâlpi
Ca două trupuri
Îngemănate.
Tineri
Înlănţuiţi în sărut
Un Tu şi un Eu,
Lumină din lumină
Şi Dumnezeu.

*
Cetatea
Ca un labirint.
Suflete de eroi
Aleargă
Tot înainte
Şi urcă
Pe „Coloana fără Sfârşit“
În cer.

*
Răsare,
În gândul ateu,
Ca un descântec,
Un curcubeu
Şi-aprinde
Dorul de cer…
Peste munţii mei
Zboară
„Pasărea Măiastră“
Spre zei.

*
Ochii,
În „Poarta sărutului“,
Flăcări
Şi lacrimi ovale
În care se mistuie-n sine
Duhul
Perechii
Primordiale.

*
Luna
Inundă uliţa.
Brâncuşi,
În media nopţii,
E ca un arcuş
În Hobiţa.
Cerul
E bucuros
Ca un brad de nuntă
Miraculos.

*
Sufletul
Cântă din frunză
La poarta din rai
Şi luna se-adapă în Jiu
Cu bot de buhai.
„Coloana fără Sfârşit“?

Suliţă,
Aruncată spre cer,
Alungă balauri răzvrătiţi
În mister.

*
Cuvintele
Cad în genunchi,
Ca nişte cruci,
Şi steaua ta răguşeşte
Singuraticii cuci.
Soarele
Ţâşneşte din Jiu
Şi din crâng
Şi sufletul tău
Din Olteţ
Şi Parâng.

*
Stau
Pe un scaun
Cu luna
În mână
Şi „Masa Tăcerii“
Se preschimbă într-o fântână
Cu magice unde.
Atunci,
Cad stele-n arcuş
Şi cântă infinitul,
Zeu sibilin,
În Brâncuşi.

*
Linii,
Cercuri,
Şi romburi,
Atât.
Şi-n spatele lor
Duhul ideii scăpărând
Nevăzut.
Suflet
Şi cer
Şi pământ
Înfrăţite-n poveste
Şi-n necuvânt.

*
Duhul
Lui Brâncuşi,
Pasăre
Peste „Coloana fără Sfârşit“
Coboară
La „Poarta Sărutului“
Şi trece
Spre „Masa Tăcerii“
Şi intră în Jiu
Şi în mit.
Departe,
În munţii Parâng,
Cad lacrimi în peşteri:
Zei preistorici
Plâng.

*
Dincolo
De timp şi de spaţiu
Unde nu e durere
Nici saţiu
Peste ţinuturi alpine,
Dincolo de cântec şi lacrimi,
Unde totul izvorăşte
Din sine.
„Pasărea“,
Suflet în flăcări,

Ţâşneşte în zbor,
Aprinde
Sămânţa luminii
În sacrul urcuş
Ne cheamă la „Cina cea de 
Taină“
Brâncuşi.

*
Izvor
Al vieţii şi al morţii,
Sărutul.
Iubire
Dincolo de mormânt,
Suflet
Eliberat de materie,
Pasăre
Care călătoreşte în vânt
Şi susţine pe aripi cerul
Şi seamănă duh
În cuvânt.

*
Soare
Peste „Coloana fără Sfârşit“
Clipe respiră
În ritmul ei rombic,
Spre cer.
Şi eu,
Sărman ienicer,
Fac din cuvinte
Hanger.
Şi visez să vindec
Rănile lumii.

*
Sărutul,
În poarta divină,
Flacăra
În delir,
Ţipăt
Pietrificat.
Numai zeii
Ne vindecă
De suferinţă
De veşnicie
Şi păcat.

*
Jiul
Curge,
Fumegă iarba
În necuvânt.
Sufletul lumii
Silabiseşte
O rugă în şoapte,
Roi
Izvorât din ţărână.
Un duh
Aşterne pe masă
Umbra,
Ca un ştergar sfinţit.
Şi luna pe munte,
Oftează
Ca Isus răstignit.

*
Urc
„Coloana fără Sfârşit“
Şi alţii
Mă bat cu pietre
Doamne,
Tu îmi faci semne
Şi eu,

Rănit de pietre pizmaşe,
Te caut,
Dar nu te găsesc
În zori,
Răsare un curcubeu
Surâzi
În sufletul meu.

*
Stau
La „Masa Tăcerii“.
Iarbă în jur
Şi vântul
Frunzărind în stejari
Anotimpuri.
Învăţ
Limba maternă a umbrei
Şi a luminii.
Silabe
Vibrează
Pe coardele înstelate
Ale misterului.

*
Arbore
Care curge spre cer:
„Coloana fără Sfârşit“,
Cu braţe în mit
Şi păsări
Şi îngeri
Şi Ler.
Trepte-n zig-zag
Pe care urcă
Un mag
Şi, la rădăcină, Adam
Părăsit
Care suduie ca un pandur
Răzvrătit.

*
Stau
La „Masa Tăcerii“
Şi Jiul 
Curge înţelept.
Iarba
Îmi creşte
În gând.
Sufletul
Silabiseşte
Cu buzele umbrei
Ruga maternă
A lumii.

*
Stâlpi
De prispă,
Fântână
Şi cumpăna-n vânt
Şi Troiţa
La o răscruce
Şi trunchiuri
Care aşteaptă o mână de zeu
Să le preschimbe-n
Poem.

*
Sună
Descântecul clipei.
Cocoşii
Cu creasta de ferestrău
Cheamă soarele din lumea
De dincolo.
Departe,
Roibii secundei

Îşi scăpară coama-n frunziş
Asudă la „Poarta Sărutului“
Sufletul nostru
Pieziş.

*
Mă cheamă
Iarba fără cuvânt
Şi frunza unui stejar
Citind anotimpuri.
Alături,
Curge Jiul spre mare.
Învăţ
Limba maternă a materiei
Silabisesc
Sufletul umbrei
Sunt 
Un Anonim
La „Masa Tăcerii“

*
Şarpele
Pe arborele vieţii
Stă de vorbă cu zeii
Despre puterea noastră
Şi-a nimicniciei.
„Coloana fără sfârşit“
Vis
Răsucit în zenit.

*
Îngenuncheată,
Pentru sufletul nostru
Răstignit 
Pe crucea ursitei
Fecioara
Se mistuie-n rugă
Creşte
În văzduh
Un strigăt rostogolit
Spre cer,
Duh rătăcit
În mister.

*
„Cocoşul“,
Ferestrău.
Care taie lumina
În zori.

*
„Pasărea Măiastră“,
Duh
Care spintecă
Timpul.

*
„Domnişoara Pogany“,
Scoică
În care ţipă
Mirarea.

*
„Poarta Sărutului“
Flăcări
Pe buze
Spălate de ploi.

TRAIAN DIACONESCU

Psalt în Lutetia
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Sunt...

Sunt doar o mască pe un suflet gol,
Un chip plăpând cu-alură de scânteie,
Seiful greu din ceară, fără cheie,
Ascuns în al neliniștii atol.

Sunt stația rămasă fără tren,
Sub orologiul vechi, mușcând din noapte,
Ori un popas de-ntunecate șoapte,
Un ultim vers într-un anost catren.

Am trupul frânt de tainice poveri,
Doar candela tăcerii mă alină.
Luându-mi soarta de la naftalină,
Mi-am scos-o la mezat, cu grijă, ieri. 

Am obosit să lupt și chiar să fiu!
Bagaje de speranțe sfărâmate
Mi-alunecă, crestându-mă pe spate,
Mă zbat într-al învinșilor sicriu.

Ploaie violetă

E-o ploaie violetă peste lume,
Cu murmur fin sau ropot din tenebre,
Valsează norii peste mări în spume,
Ce mâine-or plânge zările funebre,

O ploaie jucăușă în fiorduri,
Cu-atingeri tandre, parcă de mătase,
Discută pescărușii-n dezacorduri,
Plonjând prin ceața frântă sub grimase.

Cad stropii gingași, rupți din ametiste,
În poala unui suflet fantomatic,
Inundă fericirile-i turiste,
Pierdute prin destinul acromatic.

Pătrunsă-s până-n oase de-amorțire,
Mă roade umezeala ca un vierme –
Furtună într-o falsă dezmințire,
Mustește trupu-mi sclav sub epiderme.

E-un straniu zbor al gândului în noapte,
Se frânge universul printre stele,
Pe buza sorții-s ultimele șoapte
Și ploaia din iluziile mele...

Deschis-am pumnul toamnei...

Deschis-am pumnul toamnei ascuns odinioară
Pe degetele-i aspre mizând pe-un răsărit,
Dar razele frivole prin pâcla cea amară,
Sub pojghița de astru tăcut s-au cuibărit.

Se prind frenetic norii în hore jucăușe,
Presară lacrimi stinse pe huma tremurând,
Prin frunze despuiate de surdele cătușe,
Pogoară anotimpul în nopțile-mi de gând.

Mai șuieră și vântul din buzele-i cărnoase,
M-ascund după fereastra ce-i graniță la ploi,
De glasul amintirii pătrunsă-s până-n oase, 
Aud cum țipă corbii prin visurile-mi roi.

Mă strânge ghilotina secundelor de ceară,
Pășește dimineața pe muchii de cuțit,
E timpul o felină ce scârțâie din gheară,
Iar anii mei sunt junglă la poale de zenit. 

Îmi curge lent prin vene rugina-nsingurării,
Strâng cioburi muribunde din clipa ce-a 
plecat,
În ceața sidefie, marama nepăsării 
Acoperă lumina pe ceru-mi sfâșiat.

Oglinda sorții

Plouă peste lume cu adânci suspine,
Iar speranța nouă tinde spre ocult,
Așteptăm o rază care să ne-aline,
Retrezind zglobie-al fericirii cult. 

Îngerii de ceară nu ne mai ascultă,
Rugăciuni febrile tremură în van,
Copleșiți de reguli și mâhnire multă,
Aruncăm credința peste paravan.

Suflete de gheață, ca-ntr-o bibliotecă,
Zeci de pagini goale lin își răsfoiesc, 
Ofilita soartă-și plimbă pe potecă,
Avansând rănită, zâmbetul grotesc. 

În oglinda vie ne privim cu teamă,
Îngroziți de-abisul ce-l putem vedea,
Respirând cuminte, ne-ndreptăm spre vamă,
Croșetăm fantasme după o perdea.

Stăm zidiți în ocne de singurătate,
Îmbrăcați în straie de circari banali,
Deghizarea-n iarnă n-am pus-o deoparte,
Ne-am rămas, în viață, cei mai mari rivali.

De m-ai iubi...

De m-ai iubi, tăcut sau în cuvinte,
N-ar mai conta, nu am nimic să-ți spun,
Decât aceleași tandre jurăminte
Rostite-n van, baloane de săpun.

De m-ai iubi, ai rătăci cu mine
Pe-un câmp de maci, desculț, deși n-ai ști:
Acordurile dulci de violine
Sunt clipe ce se-alintă, calde, vii.

Și, fremătând, nu ai simți cum timpul
Își zbate pleoapa peste amintiri,
Nu te-ai mai teme, azi, de anotimpul
Ce-adună gheața aprigă-n priviri.

În ochii tăi ar crește nori de stele,
Toți munții de uitare-ar dispărea,
Ar înflori-ntre noi, iar, brumărele,
Și lacrimile iernii ar seca.

De m-ai iubi, aș cultiva noi vise
Pe o câmpie fără de apus,
M-aș agăța în dimineți promise
Aș inventa un soare nesupus...

Inimi de hârtie

E-așa subțire poarta spre cruda veșnicie,
În slalomul apatic prin vadul mercantil
Și pojghița de gheață pe inimi de hârtie,
Sub astrul cu pretenții de martor juvenil.

E-atât de-amar alintul zefirului schimbării
Pe rănile deschise în câmpul cu recruți,

Tranșeele imunde cedând însingurării
Himerelor pitice-ntr-o lume de mamuți.

Purtăm iluzii frânte pe vaste emisfere
Sau cernem clăi de paie arzând pentru nimic,
Prin fulgere călite-n pragmaticele ere,
Ne tragem cochilia pe zâmbetul peltic.

Rămâne existența cu iz de naftalină
Să-și vindece fantome la vraciul azilant,
Promis de muritorii cu vise-n trambulină,
Vânzându-și libertatea pe ultimul talant...

Toamnă muribundă

Pe buze de-ntuneric scrâșnește-un țipăt sec,
Suspină pe fereastră o lacrimă amară,
E-această nouă toamnă fiorul intrinsec
Al spinilor căinței din searbăda mea vară.

Mă ghemuiesc la pieptul zăbavnicelor ploi,
Vioara amintirii mai tremură din coarde,
Deschid răvașul nopții din visurile-mi sloi,
În palmele de humă se-adună frunze-n hoarde.

Furtuna-nsingurării mă strigă-nfiorat, 
Vitrina unui suflet pierdut se aburește,
Prin ramurile sorții – rebelul candidat
La flamura iubirii ce lent se risipește.

Strâng perle de lumină din astrul muribund,
Pe aripi de tăcere le-aștern, ca un tezaur,
Mă doare anotimpul, în poala lui m-ascund,
Culorile-amăgirii i se preschimbă-n aur.

Trosnește-n mine seva rănitelor păduri,
Mă strâng în brațe gânduri din ceața temătoare,
Resimt încătușarea nostalgicei naturi, 
Pe-a lumii etajeră și umbra clipei moare…

sărutul nopții

nu mai poți smulge din tine
sărutul nopții

călcat în picioare de amurg
cu bătături pe tălpile de smoală
te târăști pe coate
ieșirea din labirint e contorsionată
lilieci anorexici te urmăresc
sfâșiindu-ți visele improvizate
carnaj inutil
tragi după tine sacoșa cu resturi
pătrunzi în temnița din spatele fermuarului 
stricat
croindu-ți drum cu foarfeca mirosind a hoit
eliberezi visele de aripi făcute ferfeniță
zborul devine abstract
ratată desprindere din brațele humei

pe cărarea spre nicăieri
singurătatea ia forma inimii tale

CAMELIA ARDELEAN
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Ion Jianu: Sunteţi cunoscut ca editor şi istoric 
literar, dar şi ca fost mare nomenclaturist, deoarece aţi 
fost, în anii ’50, şeful secţiei de ştiinţă şi cultură a CC 
al PCR. Vă deranjează această ultimă catalogare (mare 
nomenclaturist)?

 Pavel Ţugui: O rectificare: în toamna anului 
1960 am fost destituit din poziţia de şef al  Secţiei de 
Ştiinţă şi Cultură a CC al PMR, nu PCR. 

Termenul NOMENCLATURĂ figurează, în toa-
te dicţionarele academice (româneşti şi străine), cu mai 
multe accepţiuni: a) totalitatea termenilor folosiţi în lim-
bajul propriu/specific unei ştiinţe, ramuri a tehnicii etc., 
pe scurt, terminologie; b) listă, catalog cuprinzând titluri 
de opere, nume proprii etc.; c) schema de organizare a 
unei instituţii, partid, asociaţie, uniune etc., conţinând 
denumirea posturilor, schemă concepută, de obicei, pi-
ramidal. Termenul provine din latinescul nomenclatura, 
preluat în limbile franceză, germană, română etc. 

În sec. XX, toate statele şi partidele politice au 
adoptat sistemul de organizare - schema „nomenclatu-
rii”- corespunzător propriei filosofii, ideologiei politice 
şi sociale adoptate şi condiţiilor prescrise/impuse per-
soanelor ce urmau a fi numite în posturi din nomen-
clatură. Spre deosebire de partidele democrat-liberale, 
social-democrate, creştin-populare, partidele comuniste 
(atestate în Europa mai târziu!) au adoptat, în statutele 
de organizare, un plus de condiţii-cerinţe pentru persoa-
nele ce candidau pentru funcţiile din schema nomen-
claturii partidului, a guvernului, a regiunilor etc., între 
condiţiile impuse fiind: originea socială; activitatea po-
litică şi socială anterioară; averea personală; calificarea 
profesională etc. 

Reprezentaţii generaţiei mele au fost obligaţi să 
prezinte detaliat în autobiografii şi opţiunile personale şi 
ale familiei/rudelor faţă de dramaticele evenimente din 
anii celui de al Doilea Război Mondial, poziţia faţă de 
fascism, rasism, legionari, cuzişti.        

Aceste condiţii, unele excesive, nedemocratice, 
alături de acţiuni şi fapte reprobabile, au devenit, une-
le pe bună dreptate, subiect de critică, nomenclaturiştii 
căpătând, în limbajul anticomunist, calificativul genera-
lizant condamnabil, extins la toate persoanele care, la 
un moment sau altul, au activat, indiferent de nivel, în 
nomenclatură. Acestui calificativ i s-a asociat şi sensul 
peiorativ. Generalizarea a înlocuit decelarea faptelor, 
rele şi/sau bune pentru societatea românească, a „no-
menclaturiştilor comunişti”, luaţi in corpore. 

„Nomenclatura” PCR a cunoscut o primenire 
semnificativă ca urmare a Congresului din februarie 
1948, când s-a unificat PCR cu PSDR, în PARTIDUL 
MUNCITORESC ROMÂN, atestat în Constituţia Repu-
blicii Populare Române ca „forţă conducătoare” a RPR, 
ceea ce a permis desfiinţarea treptată a partidelor şi or-
ganizaţiilor civice aliate şi asigurarea dictaturii parti-
dului unic - PMR (care nu trebuie confundat cu PCR!).

Personal, în decembrie 1947 am absolvit Şcoa-
la de partid „Ştefan Gheorghiu”, calificat „primul pe 
serie”. Comisia CC m-a repartizat - şi în temeiul cazi-
erului judiciar şi a dosarului de veteran de război, pe 
frontul de vest (Transilvania-Ungaria) - ca instructor în 
sectorul învăţământ de partid din Secţia de Propagandă 
şi Agitaţie a CC al PCR/PMR. Astfel am intrat în no-
menclatura respectivei secţii, ca instructor.

În iunie 1951, după o concentrare într-o uni-
tate militară, am fost numit provizoriu (şi pentru îm-
bunătăţirea compoziţiei naţionale a nomenclaturii), 
şeful sectorului de literatură şi artă. Noul post mi-a 
permis să-mi manifest opţiunile faţă de operele unor 
mari scriitori, precum Tudor Arghezi, Mihail Sadovea-

nu, G.Călinescu, Camil Petrescu, Lucian Blaga ş.a. Se 
pare că activitatea desfăşurată în această poziţie a no-
menclaturii sectorului a stârnit interes şi s-a bucurat de 
adeziune în mediile scriitorilor, muzicienilor, artiştilor 
plastici, oamenilor de teatru etc. Ca urmare, în ianuarie 
1953, Biroul Politic al CC al PMR m-a numit adjunct al 
şefului noii Secţii de Literatură şi Artă a CC (şef, prof. 
Constanţa Crăciun, membru al CC). Este prima numire 
în nomenclatura CC-PMR. La începutul lui octombrie 
1953, secţia CC este transformată, din nou, în sectorul 
de literatură şi artă din Secţia de Propagandă şi Agitaţie 
- şef, Leonte Răutu.

La propunerea CC al PMR şi a Consiliului de Mi-
niştri, Marea Adunare Naţională adoptă  legea de înfiin-
ţare a Ministerului Culturii, titular, Constanţa Crăciun. 
Consiliul de Miniştri m-a numit locţiitor al ministrului, 
director al Direcţiei Generale a Artelor, care cuprindea 
direcţiile: Teatrelor, Muzicii, a Artelor Plastice şi Mu-
zeelor, a Învăţământului Artistic şi a Monumentelor ar-
tistice. Ca locţiitor al ministrului am gestionat, potrivit 
atribuţiilor, toate instituţiile cuprinse în Direcţia Gene-
rală a Artelor (colectivele de salariaţi, bugetul anual, 
activitatea instituţiilor respective), pe scurt, întregul pa-
trimoniu cultural-artistic al RPR, în acord cu legile în 
vigoare, având dreptul constituţional să propun noi legi, 
să emit ordine şi instrucţiuni... Am lucrat la Ministerul 
Culturii până la începutul lui februarie 1955, perioadă în 
care am figurat în nomenclatura guvernului. 

În ziua de 8 februarie 1955, Gheorghe Apostol, 
prim secretar al CC al PMR şi Gh. Gheorghiu-Dej, pre-
şedintele Consiliului de Miniştri m-au convocat la Pala-
trul Victoria şi mi-au comunicat hotărârea Biroului Po-
litic prin care eram numit şef al noii Secţii de Ştiinţă şi 
Cultură a CC al PMR, structură politică de consilierat 
a prim secretarului CC al PMR, a premierului şi preşe-
dintelui Prezidiului MAN, privind dezvoltarea ştiinţei, 
învăţământului de toate gradele, a sănătăţii şi prevede-
rilor sociale, artelor, literaturii, conservarea şi păstrarea 
monumentelor de cultură, precum şi a relaţiilor institu-
ţiilor din aceste domenii cu alte ţări...     

Ca şef al noii secţii a CC aveam dreptul să iniţiez 
decizii, să formulez propuneri, să elaborez, în colabo-
rare cu conducerile instituţiilor de stat şi cu Academia 
RPR, proiecte de legi, hotărâri de stat şi de partid, să 
exercit controlul asupra aplicării deciziilor politice şi de 
stat, să propun promovarea personalului în „nomencla-
tura” instituţiilor respective etc.

Colectivul Secţiei de Ştiinţă şi Cultură a conce-
put şi inaugurat o politică raţională, echilibrată faţă de 
generaţiile de intelectuali formaţi şi consacraţi în peri-
oada ante şi inter- belică şi generaţiile de tineri intelec-
tuali formaţi în anii celui de al Doilea Război Mondial 
şi în cei postbelici. Această politică a fost conjugată 
cu o susţinută şi consecventă opoziţie faţă de dogma-
tismul proletcultist, având ca obiectiv deschiderea şi 
larga cooperare ştiinţifică, culturală şi artistică pe plan 
internaţional, în folosul şi afirmarea culturii naţionale 
pe plan mondial. Am condus Secţia de Ştiinţă şi Cul-
tură din februarie ’55 până în septembrie 1960, fiind şi 
membru supleant al CC (din dec.’55), culme a calităţii 
de „mare nomenclaturist”. Calificativul semnifică, mai 
curând, multitudinea domeniilor în care, prin atribuţii, 
am fost implicat în activitatea de zi cu zi. Ideile şi fap-
tele concrete, bune sau rele, care mi se atribuie, atestate 
de documente, sunt singurele realităţi istorice care pot fi 
analizate, faţă de care pot fi 

formulate judecăţi valide, imparţiale.    
I.J.: Cum spuneam, aţi fost un membru macant 

al partidului comunist din România anilor ’50, dar aţi 
sfârşit prin a fi destituit şi exclus din partid. Ulterior, aţi 
fost, într-un fel, reabilitat la Craiova, fiind numit cadru 
universitar la Facultatea de Filologie a Universităţii 
din Bănie. Cine v-a solicitat la Craiova şi cum s-au pe-
trecut lucrurile? A contat prietenia dumneavoastră cu 
celebrul Al.Piru?

P.Ţ.: La sfârşitul anului 1960 am fost destituit 
din postul de şef al Secţiei de Ştiinţă şi Cultură a CC al 
PMR, apoi exclus din partid, ca urmare a unei scrisori 
anonime trimisă conducerii partidului de cineva din co-
muna mea natală, Vicovul de Jos, Suceava. În anonimă

se afirma că am făcut parte, în vacanţa de iar-
nă (1940/41), din corul bisericesc din comună, înfiinţat 
de legionari şi condus de institutorul Ioan Vicoveanu, 

„vechi protector al lui Pavel Ţugui”. Se relata şi că am 
participat, în decembrie 1941, la două serbări şcola-
re, prima desfăşurată la Teatrul Naţional din Cernăuţi, 
a doua, la Şcoala Normală de băieţi, ambele (susţinea 
anonima), organizate de „Frăţiile de Cruce” (FDC - or-
ganizaţia tineretului legionar). Se preciza că, la serbarea 
de la Şcoala Normală, subsemnatul a rostit o cuvântare 
în care a calomniat URSS etc. În pofida cercetărilor şi 
verificărilor membrilor de partid efectuate în 1949, a 
noilor şi amplelor verificări operate în 1955, înainte de 
a fi ales membru supleant al CC, Comisia Controlului 
de Partid a decis, la sfârşitul lui 1960, o nouă anchetă, 
apelând la Securitate. Ancheta politică s-a desfăşurat 
până în 1964, fiind continuată, de Securitate şi la nive-
lul comisiei, până în 1967, când N.Ceauşescu a apro-
bat confruntarea cu foştii colegi delatori, cu directorul 
şcolii (1941-’43) şi cu profesorii care au organizat cele 
două serbări. În urma confruntării, delatorii, unelte în 
această conjuraţie a bătrânilor dogmatici, susţinută de 
securitate, au fost demascaţi, iar conducerea partidului 
a decis reabilitarea mea completă. „Ceremonia” oficială 
a avut loc la Comitetul Judeţean PCR-Dolj, pentru că în 
vara anului 1966 fusesem numit, de Ministerul Învăţă-
mântului, lector provizoriu la Facultatea de Filologie a 
noii Universităţi din Craiova.

Numirea ca lector provizoriu la Universitatea 
din Craiova o datorez prof. Alexandru Piru, care a ur-
mărit rezultatele pe care le-am obţinut, pe parcursul 
celor cinci ani de studii, la Facultatea de Filologie a 
Universităţii din Bucureşti, ca student la „fără frecven-
ţă” (1960-1965). În anul terminal mi-a propus să ela-
borez, sub conducerea sa, teza de licenţă Romanele lui 
G.Călinescu. Am încheiat studiile universitare în sesiu-
nea de vară 1965, primul clasat, seria filologie, examen 
de licenţă, cursuri de zi şi fără frecvenţă.      

Desemnat să organizeze, ca decan, Facultatea 
de Filologie a nou înfiinţatei Universităţi din Craiova, 
Al.Piru a propus Ministerului Învăţământului, ministru-
lui adjunct Ştefan Bălan, să aprobe transferul meu de 
la Liceul „Gh.Şincai” din Bucureşti, ca lector provizo-
riu la Universitatea din Craiova. Cei doi profesori m-au 
convocat la minister şi mi-au prezentat propunerea, pe 
care am acceptat-o, arătând însă că voi face naveta la 
Craiova, fără să mă mut în Bănie. Alexandru Piru era 
exigent şi pedant în îndeplinirea obligaţiilor administra-
tiv-profesionale. Pus în situaţia de a închega un colec-
tiv de cadre didactice capabil să răspundă exigenţelor 
şi standardelor pe care, ca decan, le gândea şi le dorea 
pentru tânăra facultate, profesorul nu a amestecat, în ce 
mă priveşte, relaţiile personale, să le spunem istorice, 
cu cele  profesional-didactice impuse în mediul univer-
sitar. 

I.J.:Din perioada d-voastră craioveană datează 
o carte-eveniment pentru acei ani, Restituiri. „Cazul 
Blaga”(1983), broşură apărută la Tipografia Universi-
tăţii din Craiova. Cum aţi reuşit?

 P.Ţ.: În perioada 1961-1965, când pregăteam 
asiduu examenele la Filologie, am decis să reconstitui, 
pe baza notelor zilnice, a scrisorilor, documentelor şi 
cărţilor cu dedicaţie, momentele privilegiate, de care 
mă bucurasem anterior, ale întâlnirilor şi convorbirilor 
cu personalităţi de valoare naţională, precum Tudor Ar-
ghezi, Mihail Sadoveanu, G.Călinescu, Camil Petrescu, 
Lucian Blaga, Perpessicius, Camil Ressu, Mihail Jora, 
Iorgu Iordan, Al. Rosetti, A.Oţetea, Mihai Ralea, Const.
Daicoviciu, Horia Hulubei, Şerban Ţiţeica, Traian Să-
vulescu, Zaharia Stancu, Mihai Beniuc şi alţii. Recon-
stituirea a declanşat stimulul moral şi intelectual ce m-a 
determinat să mă dedic studiului vieţii şi operei lor, prin 
oneste şi, după puterile mele, investigaţii în arhive. 

La sfârşitul anului 1973 terminasem de elaborat 
materialul despre Lucian Blaga, o dactilogramă de 63 
de pagini, pe care am prezentat-o redacţiei Manuscrip-
tum. Al.Oprea, directorul Muzeului Literaturii Române, 
mi-a spus că şefii propagandei, de la CC, găsesc nepo-
trivită publicarea integrală a lucrării mele Restituiri. 
Cazul Blaga, însă revista ar putea publica doar articolul 
semnat de Lucian Blaga, intitulat O lămurire, cu o notă 
de P.Ţ. După un respiro de patru ani, Al.Oprea obţine 
aprobare, de la diriguitorii propagandei, să publice frag-
mente din lucrarea mea de sertar. Astfel, apar în Manu-
scriptum, nr. 3 (28)/1973, p. 78-87, O confesiune reve-
latoare, de P.Ţ., iar în continuare apar, sub titlul [PRO 

Interviu cu istoricul literar Pavel Ţugui
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DOMO] - Fragmente autobiografice, din memoriul ex-
pediat Către Comitetul Central al PMR (Secţia Cultură 
şi Artă), datat „Cluj, 28 Sept. 1959”, semnat de Lucian 
Blaga (dactilograma datată 16 oct. 1959). 

Manuscrisul mi-l adusese, în 1959, profesorul 
Const.Daicoviciu, într-un plic format mare, adresat 
„Domnului Pavel Ţugui”. Paginile caligrafiate de Luci-
an Blaga reprezentau o replică documentată la fragmen-
tul Marele Anonim, din romanul Pe muche de cuţit, de 
Mihai Beniuc, pe care acesta îl publicase în Gazeta lite-
rară din 16 iulie 1959. Textul lui Beniuc fusese refuzat 
de redacţia Gazetei literare, la intervenţiile lui L.Răutu 
şi P.Ţ., dar M.Beniuc, îndărătnic şi ambiţios, a interve-
nit la Gheorghiu-Dej care, în mod superficial voluntar 
a dispus ca textul lui Beniuc să apară în Gazeta litera-
ră. Publicarea textului ignobil l-a determinat pe Lucian 
Blaga să blocheze apariţia articolului său O lămurire - în 
Scînteia - şi a unor versuri originale în revistele cultura-
le. (Despre această nenorocită situaţie, datorată ambiţiei 
nechibzuite a lui Beniuc, vezi P.Ţ., Amurgul Demiurgi-
lor. Arghezi, Blaga, Călinescu, Editura Floarea Daruri-
lor, Bucureşti, 1998, p. 151-188). Apariţia fragmentelor 
din memoriul lui L.Blaga în Manuscriptum a provocat 
reacţia critică a lui Mircea Zaciu şi o polemică acidă cu 
Al.Oprea, în paginile Romîniei literare...  

Reacţia profesorului clujan, acuzaţiile fără temei, 
în formulări grobiene, ce-mi erau adresate, m-au deter-
minat să amplific textul Restituiri..., pe care l-am prezen-
tat, la îndemnul acad. Iorgu Iordan şi al prof. Al.Piru, di-
rectorului Romîniei literare, George Ivaşcu. Ivaşcu nu a 
obţinut aprobare să publice textul, deoarece - mi-a spus 
- conţinea nume de personalităţi politice, conducători ai 
României etc. Am luat dactilograma şi am depus-o la 
redacţia revistei Săptămîna.... Nici romancierul Eugen 
Barbu nu a primit aprobare de la liderii propagandei, dar 
a dat textul la cules (prima parte) şi mi-a înmânat şpaltul 
spunându-mi: „... e document, păstrează-l d-le Ţugui!”

O veste primită cu bucurie a venit de la redacţia 
revistei Steaua. Redactorul-şef, Aurel Rău mă înştiinţa 
că a inclus în sumarul revistei, numărul dedicat Cente-
narului naşterii lui Tudor Arghezi (Steaua, nr. 5/1980), 
articolul meu  Avatarurile spulberării unor erori... Tex-
tul a stârnit un viu interes în lumea literar-artistică şi nu 
numai, iar tentativa de a bloca difuzarea revistei, venită 
din partea unor înalţi nomenclaturişti, n-a fost acceptată 
de N.Ceauşescu...

La Universitatea din Craiova, „cronica” din Stea-
ua a fost primită pozitiv, cu excepţia unor cadre didacti-
ce de la Filologie, foşti studenţi ai Universităţii din Cluj, 
fani ai lui Mircea Zaciu. Mi-au cerut şi alte informaţii 
despre Arghezi, Blaga, Bacovia, Călinescu, fostul rec-
tor, prof.dr. Titus Georgescu (1971-’74) şi, mult mai stă-
ruitor, prof.dr. Tiberiu Nicola, rector între 1974 şi 1980, 
care devenise, în martie 1979, membru al CC-PCR. 

În anii rectoratului, prof. T.Nicola a stimulat cer-
cetarea ştiinţifică în toate facultăţile Universităţii, în 
acest scop reuşind să obţină fonduri de la guvern pentru 
înfiinţarea şi organizarea Reprografiei Universităţii, în 
vederea tipăririi lucrărilor ştiinţifice elaborate de cadrele 
didactice, a rezumatelor tezelor de doctorat etc.

În primăvara lui 1980, T.Nicola mi-a cerut infor-
maţii despre eşecul publicării integrale a lucrării Restitu-
iri. Cazul Blaga, asigurându-mă că va chibzui asupra că-
ilor de apariţie la reprografia Universităţii. Rectorul mi-a 
cerut să revăd textul, să realizez o dactilogramă corectă 
şi bună - tehnic - pentru reprografiere, iar în final a pre-
cizat: „Te rog să nu discuţi cu nimeni despre înţelegerea 
noastră!” 

Cu toate că în1980 Tiberiu Nicola a părăsit Rec-
toratul, activând ca profesor, şef al Catedrei de Ştiinţe 
Sociale, membru al Senatului Universităţii, iar politic, 
membru al CC (până în noiembrie 1984), nu a uitat 
promisiunea făcută. În toamna lui 1982, el mi-a cerut 
să prezint lucrările redactate, spre a fi incluse în planul 
reprografiei pe anul 1983. Am prezentat textele: Teodor 
V. Ştefanelli şi alţi colegi bucovineni ai lui Mihai Emi-
nescu (130 pag. dactilo) şi Dr. Radu I. Sbiera - Amintiri 
despre Eminescu, cu 4 tabele - acte şcolare... (43 pag. 
dactilo). Lucrările au fost incluse în planul aprobat de 
conducerea Universităţii. În martie 1983, prof. Nicola 
mi-a cerut dactilograma Restituiri, pe care a predat-o, 
în prezenţa mea, Gabrielei Toth, şefa reprografiei. S-a 
stabilit ca tirajul să se lucreze discret, iar cantitatea de 
hârtie necesară să fie adăugată ca suplimentare de tiraj 
a lucrării Teodor Ştefanelli..., urmând ca „tov. prof. Ţu-
gui” să achite surplusul de tiraj. Pentru Restituiri. Cazul 
Blaga n-am semnat nici un act, astfel că în iunie-iulie 

1983, când localul Universităţii era supraaglomerat, 
am ridicat de la reprografie tirajul lucrării-samisdat şi 
l-am transportat acasă, la Bucureşti. Iată, pe scurt, îm-
prejurările în care prof. T.Nicola, membru al CC-PCR, 
a asigurat tipărirea broşurii (82 pag.) Restituiri. Cazul 
Blaga, la Reprografia Universităţii, 1983, după ce şefii 
propagandei de partid se opuseseră, ani la rând, apariţiei 
integrale a textului. Semnificativ este faptul că cei care 
au lucrat la apariţia broşurii au consemnat, pe ultima 
pagină (82): „Multiplicat la reprografia Universităţii 
din Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13. Operator xerox: Toth 
Gabriela; Operator multiplicator: Pereanu Mircea; Le-
gături: Niţu Elena. Coperta: Dijmărescu Luminiţa.” Este 
o asumare directă a tipăririi lucrării-document, având în 
vedere că lucrătorii nu şi-au menţionat  numele pe nici 
unul dintre sutele de texte lucrate/multiplicate aici şi di-
fuzate în biblioteci şi  alte instituţii culturale, între anii 
1968 şi 1989. 

I.J.:Vorbind despre readucerea marilor scriitori 
români în spaţiul public, aţi făcut lobby, printre alţii, lui 
Călinescu, Brâncuşi şi Tudor Arghezi în unele momente 
critice pentru aceştia. Cum v-a răsplătit, de exemplu, 
Arghezi pentru acest demers?

 P.Ţ.: Citaţi trei nume de referinţă în cultura ro-
mână şi pentru a nu lungi peste măsură răspunsul, mă 
voi opri numai la Tudor Arghezi, precizând că despre 
G.Călinescu am scris în Amurgul Demiurgilor. Arghezi, 
Blaga, Călinescu, Ed. Floarea Darurilor, Bucureşti, 
1998, iar lui Brâncuşi i-am dedicat volumul Dosarul 
Brâncuşi, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001.

De la sine înţeles că nu puteam să mă exprim, 
într-o formă sau alta, despre viaţa şi opera unor scrii-
tori, artişti, oameni de ştiinţă, dacă nu aş fi asimilat un 
minimum de cunoştinţe despre creaţiile lor de valoare 
naţională. Încă de pe băncile şcolii din Cernăuţi am citit 
versuri de Arghezi şi Bacovia, lucrări de G.Călinescu, 
Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu şi alţi scriitori pre-
zenţi, în acei ani, în viaţa literară a României. După 
război am reuşit să văd monumentele brâncuşiene de la 
Târgu-Jiu, ceea ce m-a determinat să consult şi scrieri 
despre celebrul sculptor...

În 1948, stabilirea în Bucureşti (imediat după 
încadrarea ca instructor) mi-a oferit prilejul să cunosc 
mulţi oameni, unii dintre ei cu o experienţă de viaţă 
dramatică... Am avut şansa să cunosc şi să discut cu 
personalităţi politice şi culturale, precum Maria Rosetti 
şi Zaharia Stancu, apoi cu Ilie Murgulescu şi Grigore 
Benetato, cu Sabin Drăgoi, cu Gh.Stere, fiul romancie-
rului-politician C.Stere, cu unii lideri de partid, precum 
Emil Bodnăraş, Petru Groza, Miron Constantinescu, cu 
profesorii Mihai Ralea, Vasile Mârza, Al.Rosetti... 

Numirea ca şef al sectorului de literatură şi artă 
din Secţia de propagandă (iunie 1951) m-a constrâns 
să mă raportez la sistemul rigid, sedimentat în acei ani 
de „dictatură a proletariatului”(1948-1951), ce guverna 
„regimul democrat-popular”, strunindu-mi opţiunile 
ideologice şi artistice, dar nu şi iniţiativele personale, 
duse la limita disciplinei de partid...

În pragul iernii 1951/’52, M.Beniuc şi Z.Stancu 
mi-au spus că familia lui Tudor Arghezi nu a primit 
cartelele pentru alimente şi combustibil pentru încălzi-
re, cu toate că ei făcuseră intervenţii la şefii Secţiei de 
propagandă şi la guvern. Am decis să mă implic direct, 
fără vreo aprobare din partea şefilor direcţi, L.Răutu şi 
Ofelia Manole. M-am deplasat la Sfatul Popular al ra-
ionului „Nicolae Bălcescu”, unde am limpezit lucrurile 
rapid, iar Patriarhul de la Mărţişor a primit cartelele cu 
pricina. Marele Alpha n-a tratat întâmplarea cu indife-
renţă. După ce a aflat cine a intervenit pentru înlăturarea 
nedreptăţii, a telefonat la CC şi a transmis mulţumiri... 
Emoţionat la culme, am găsit totuşi glas pentru a-i pro-
pune să mă solicite când socoteşte necesar, pentru că 

sunt un admirator al poeziei... Am primit, mai târziu, ce-
rerea referitoare la readucerea impozitului pe grădina şi 
aşezarea de la Mărţişor la valoarea legală.        

După ce au fost rezolvate cele două probleme, 
poetul mi-a trimis, din proprie iniţiativă, manuscrisul 
Fabule, de Krîlov, pe care le tradusese. Am obţinut, cu 
tact şi perseverenţă, aprobarea lui Răutu pentru tipărirea 
traducerii argheziene. În octombrie 1952 apare, la Edi-
tura ARLUS «Cartea Rusă»,  I.A.Krîlov, Fabule. În tăl-
măcirea lui Tudor Arghezi (tiraj: 20.100 ex.). Primeam, 
cu mare bucurie, un exemplar cartonat, cu dedicaţia ar-
gheziană:    

Domnului Pavel Ţugui
Pentru raftul dumnealui. 
Autorul iscusit
Pana când şi-a ascuţit
N ’a ştiut că-i mâzgăleşte 
Cartea, nemilostivit,
Un tâlmaci, pe româneşte.
     Octombrie 1952 Tudor Arghezi   
Cum L.Răutu n-a recomandat redacţiilor Scîn-

teia, Romînia liberă, Scînteia tineretului, revistelor de 
cultură să prezinte evenimentul literar, am receptat sem-
nalul anticultural al detractorilor din CC ai lui Tudor 
Arghezi. Mai mult, în noiembrie 1952, biroul organiza-
ţiei de bază PMR din Secţia de Propagandă şi Agitaţie 
a primit indicaţia să analizeze încălcările disciplinei de 
partid de către P.Ţugui, prin stabilirea de relaţii de mun-
că cu Tudor Arghezi, fără aprobarea conducerii secţiei. 
Biroul mi-a prezentat învinuirile, eu am arătat împreju-
rarea în care am aflat de eroarea administrativă şi am in-
tervenit la Sfatul Popular... După lungi discuţii s-a pro-
pus sancţionarea mea cu „vot de blam cu avertisment”, 
însă majoritatea membrilor biroului au votat împotrivă. 
Poziţia majorităţii mi-a dat încredere că verdictul con-
ducerii secţiei nu va fi destituirea.  

Anul 1952 a fost marcat de evenimente politice 
deosebite: plenara din martie înlăturase din CC şi gu-
vern pe Ana Pauker, Vasile Luca şi Teohari Georgescu; 
Marea Adunare Naţională alege preşedinte al Prezidiu-
lui (şeful statului) pe Petru Groza, iar Gheorghiu-Dej 
este numit preşedintele Consiliului de Miniştri; în mai, 
Gh.Apostol este ales secretar al CC-PMR; MAN adop-
tă, la 24 septembrie, o nouă Constituţie; în noiembrie 
au loc alegeri de deputaţi în MAN etc. Aceste schim-
bări au dus la înlocuirea liderilor comunişti veniţi din 
URSS, în anii 1944/’45, cu lideri comunişti şi social-de-
mocraţi care, în anii războiului fuseseră închişi în tem-
niţe şi lagăre din România. Mutaţiile politice operate în 
1952, foarte probabil cu încuviinţarea lui Stalin, au dus 
la cimentarea dictaturii de tip stalinist a lui Gheorghiu-
Dej personal, dovadă fiind procesele politice, din anii 
1953/’54, a grupului Pătrăşcanu şi reeditarea atacurilor 
iraţionale contra unor intelectuali, precum Tudor Ar-
ghezi, Lucian Blaga şi mulţi alţii...   

În aceste condiţii, în Biroul Politic, Gh.Apostol 
şi Al.Moghioroş reuşesc să obţină o reorganizare, limi-
tată însă, în sistemul propagandei. Această secţie, acti-
vă în perioada 1947/ ’53 sub conducerea Anei Pauker, 
Iosif Chişinevschi, Miron Constantinescu, L.Răutu, 
Mihail Roller şi alţi devotaţi kominternişti, s-a divizat, 
în ianuarie 1953, în secţiile: Propagandă şi Agitaţie (şef 
L.Răutu), Ştiinţă şi Învăţământ (şef M.Roller), Litera-
tură şi Artă (şef Constanţa Crăciun). Spre surprinderea 
mea şi a colegilor, Secretariatul CC m-a numit adjunct 
al şefului noii Secţii de Literatură şi Artă, deşi fusesem, 
cu numai o lună în urmă, pus în discuţia biroului orga-
nizaţiei de bază... 

În mai 1953 am cerut acordul Constanţei Cră-
ciun pentru a-i solicita poetului Tudor Arghezi să ofere 
revistei Viaţa romînească versuri inedite. Mi-a spus că 
se va consulta cu „tovarăşii din conducere”. N-a trecut 
mult timp şi mi-a comunicat că decizia „conducerii par-
tidului” este să renunţ la iniţiativă, deoarece „atitudinea 
partidului” faţă de Tudor Arghezi „este cunoscută”... 

În iunie 1953, Constanţa Crăciun este numită şi 
preşedinte al Comitetului pentru Artă, cu rang de minis-
tru în guvernul Gheorghiu-Dej. În această poziţie avea 
drept decizional şi asupra activităţii cenzurii (Direcţia 
Presei şi Tipăriturilor). 

În septembrie 1953, când la Secţia de Literatu-
ră şi Artă începuseră „tratativele” cu acad. G.Călinescu 
pentru a conduce o delegaţie culturală în RPChineză, am 
întrebat-o din nou, pe şefa secţiei, dacă este convenabil 
să-i solicit lui Arghezi versuri inedite pentru o revistă. 
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Mi-a răspuns prompt: „Voi asigura ca Direcţia Presei să 
nu obstrucţioneze iniţiativa.” Am simţit că îmi pusesem 
în joc credibilitatea: dacă versurile solicitate poetului ar 
fi respinse, cenzurate, sau ar fi formulate „observaţii”, 
voi pierde orice credit din partea poetului.

La sfârşitul lui august am telefonat la Mărţişor 
şi l-am rugat pe Maestru s-o primească pe Sonia Olaru, 
redactorul-şef la Cravata roşie, care doreşte câteva ver-
suri pentru elevii din şcolile primare. Constanţa Crăciun 
a contactat Direcţia Presei, iar versurile au apărut în re-
vistă fără probleme.

Apoi, prin bunăvoinţa pictorilor Camil Ressu 
şi Iosif Iser l-am cunoscut personal pe Marele Alpha... 
I-am propus să trimită versuri inedite la Viaţa romîneas-
că... Maestrul şi-a exprimat îndoiala că ele ar putea să 
apară... Am stăruit, dar răspunsul a fost echivoc-ironic: 
„S-o mai văd şi pe aceasta, d-le Ţugui!” Poetul a trimis 
la Viaţa romînească poeziile inedite Giuvaere, Secera şi 
La cosit. Veronica Porumbacu ne-a comunicat vestea, 
iar împreună cu C.Crăciun am făcut demersurile pen-
tru apariţia versurilor argheziene. Evenimentul literar şi 
politic se petrecea după aproape şase ani de interdicţie 
abuzivă a publicării poeziilor lui T. Arghezi. Corifeii 
taberei politice antiargheziene de la CC şi Scînteia au 
tăcut perfid...  În octombrie 1953 este înfiinţat, prin de-
cretul Prezidiului MAN, Ministerul Culturii. Constanţa 
Crăciun este numită ministru al Culturii, iar subsemna-
tul, adjunct al ministrului, director al Direcţiei Generale 
a Artelor, pentru alte domenii (Radiodifuziune, Edituri, 
Cinematografie etc.) fiind numiţi alţi adjuncţi. Colegiul 
ministerului a stabilit priorităţile pe primul trimestru al 
anului 1954, între care şi elaborarea unei politici de stat 
în domeniul editorial-publicistic. Primul demers, pentru 
lărgirea bazei instituţional-administrative, a fost cel de 
a obţine, prin hotărâri de guvern, trecerea în subordinea 
ministerului a editurilor Cartea Rusă (de la Consiliul 
ARLUS) şi a Tineretului (de la CC al UTM) şi a  revistei 
Contemporanul (din subordinea Secţiei de Propagandă 
şi Agitaţie a CC al PMR).

La sfârşitul lui octombrie 1953, ministrul Culturii 
mi-a propus să vorbesc cu T.Arghezi, să-l primească pe 
D.Mihalache, director general adjunct în minister, pen-
tru a-i solicita un articol. Poetul a acceptat, dar a subli-
niat că doreşte ca articolul să se publice fără „intervenţii 
nedorite”... Astfel apare, în revista Cultura poporului, 
nr. 11/1953, textul Alegeri şi aleşi de odinioară, articol 
ce marchează revenirea celebrului pamfletar pe scena 
cultural-politică a „obsedantului deceniu” românesc. 
Urmează colaborările argheziene în Contemporanul, 
săptămânalul Veac nou etc. 

La mijlocul lui februarie 1954, când s-a decis să 
elaborez referatul privind „politica editorială a Ministe-
rului Culturii”, Constanţa Crăciun a propus să avem un 
schimb de păreri cu reprezentanţi ai Uniunii Scriitori-
lor. La discuţia de la minister au participat M.Beniuc, Z. 
Stancu, Paul Georgescu, Al.Balaci, redactor-şef al ES-
PLA, A.Lăzărescu, Direcţia Editurilor... din minister şi 
gazdele, ministrul şi adjunctul său.

Între problemele discutate au fost multe referiri 
la „cazul Arghezi”. De pildă, Z.Stancu a afirmat că fo-
iletonul antiarghezian publicat în Scînteia, în ianuarie 
1948, a fost precedat de articole ignobile, agresive faţă 
de opera lui Arghezi, publicate de Miron Radu Paras-
chivescu. Atât articolele lui M.R.P., cât şi foiletonul lui 
Sorin Toma, din Scînteia, au avut ca scop - după autorul 
romanului Desculţ - blocarea alegerii lui T.Arghezi, în 
sesiunea din mai 1948, ca membru titular al Academi-
ei Române. Scriitorul a arătat că, în 1946, conducerea 
Partidului Social-Democrat, prin vocea ministrului Ion 
Pas, a propus forurilor academice candidatura autorului 
Florilor de mucigai, iar conducerea PCR a aprobat rapid 
publicarea foiletonului semnat de S.Toma, deoarece se 
apropia unificarea PCR-PSD, iar liderii PSD, deveniţi 
membri în CC al PMR, n-ar fi acceptat declanşarea de-
nigrării operei lui T.Arghezi. Z.Stancu a ironizat subtil 
manevra liderilor PCR, angajaţi în propulsarea pe foto-
liul academic „a tov. A.Toma”, „prin numirea funcţionă-
rească”, de către guvern, prin decretul din august 1948, 
privind „transformarea Academiei Române în Acade-
mia R.P.Romîne”...    

În intervenţia sa, Paul Georgescu a spus că foile-
tonul lui S.Toma nu este un document de partid sau de 
stat, pentru că Arghezi n-a fost supus legilor epuraţiei, 
după august 1944, deoarece el fusese arestat în 1943 şi 

internat în Lagărul de la Târgu-Jiu. Ca atare - a subliniat 
puternic P.Georgescu -, interzicerea publicării şi reedi-
tării operei lui Arghezi este „un abuz de putere...” asu-
mat ilegal de „un grup de tovarăşi”, detractori ai creaţiei 
literare argheziene.

Ministrul Culturii a declarat, în încheierea discu-
ţiilor, că în Colegiul ministerial vor fi aprobate propune-
rile de reeditare a operei lui T.Arghezi, precum şi publi-
carea tuturor scrierilor inedite oferite de poet. Această 
hotărâre (de stat, dar şi politică) a fost împărtăşită de 
participanţii la consfătuirea organizată de minister la 
sfârşitul lui februarie.     

La solicitarea ministerului, Editura Tineretu-
lui încheie, cu T.Arghezi, contractul pentru tipărirea 
Fabule[lor] de La Fontaine (în traducerea poetului), 
apoi, a poeziilor inedite Prisaca.

Cele două apariţii marchează revenirea poeziei 
argheziene pe scena literară românească... 

Acţiunile atent gândite de colectivul de la Minis-
terul Culturii, împreună cu strălucitul  grup de scriitori, 
academicieni, universitari, redactori şi publicişti, care a 
aderat ferm la ideea  de primenire a politicii culturale, 
a provocat reacţia necontrolată a liderilor propagandei 
CC şi a redactorilor oficiosului Scînteia... În numărul 
din 13 aprilie 1954, ziarul partidului publică articolul 
Câteva probleme ale creaţiei tinerilor scriitori, care 
reia poziţia anticulturală, de defăimare a marilor poeţi 
români, prezentată în martie 1951, în aula Academiei 
RPR, de şeful propagandei... O reacţie mai dură apare în 
articolul Cu privire la valorificarea moştenirii culturale 
(Scînteia, 16 iulie 1954), ce conţine atacuri directe la 
demersul colectivului de la minister, care este îndrumat, 
pe baza tezelor leniniste, să „...preia numai ceea ce este 
valoros în literatura naţională a trecutului”[...] „Faptul 
că unii scriitori care au mers pe căi greşite în trecut fac 
astăzi lucruri utile, ca, de pildă, poetul Tudor Arghezi, 
care a dat o tălmăcire a fabulelor lui Krîlov, iar Luci-
an Blaga lucrează la traducerea lui Faust de Goethe, nu 
poate justifica o atitudine neprincipială faţă de scrierile 
lor decadente din trecut.” Deci, programul de reeditare 
a operelor literare valoroase, apărute în deceniile in-
terbelice, este calificat, de dogmaticii propagandei de 
partid, ca „atitudine neprincipială”!

Veninoasele articole din Scînteia l-au mâhnit 
peste măsură pe Patriarhul de la Mărţişor, care a sosit la 
Ministerul Culturii să-şi mărturisească suferinţele mo-
rale şi intelectuale prin vorbe aspre, de blestem... Mi-
nistrul l-a asigurat că speră ca, într-un viitor apropiat, 
necazurile pricinuite de „duşmanii literaturii” să devină 
amintiri... 

A trecut şi toamna lui ’54, cu câteva bucurii şi 
multe aşteptări. La trecerea în noul an,  

primeam, de la poetul Psalmilor, urarea:      
  1 Ianuar 1955
  Tovarăşului Ţugui, ministru
  De-Anul nou ce pot să-i spui
  Tovarăşului Ţugui ?
  Să se ţie
  Mărturie,
  Pentru prieteni şi duşmani,
  Tânăr o sută de ani.
  T. Arghezi
La 8 februarie 1955, Gh.Apostol, prim-secretar 

al CC-PMR şi Gheorghiu-Dej, preşedinte al Consiliului 
de Miniştri m-au convocat în legătură cu numirea ca şef 
al noii Secţii de Ştiinţă şi Cultură a CC şi cu sarcinile 
ce-mi revin, ca „Mărturie / Pentru prieteni şi duşmani”...  

După ce au fost prezentate sarcinile cu caracter 
general ce trebuie îndeplinite de noua secţie, Dej s-a re-
ferit la sarcinile ce-mi revin în pregătirea unei sesiuni a 
Academiei pentru reprimirea unor membri ai Academi-
ei excluşi în 1948 şi pentru noi candidaturi de membru 
titular sau corespondent. Gh.Apostol m-a întrebat ce 
părere am. Fără să stau pe gânduri am spus: „Aş crede 
potrivit să fie aleşi membri ai Academiei RPR poetul 
Tudor Arghezi şi profesorul Tudor Vianu, să fie reinte-
graţi foştii academicieni Lucian Blaga, Dimitrie Gusti 
şi Rădulescu-Motru.” Răspunsul a deschis o discuţie în 
jurul cazului Arghezi, cei doi lideri evocând numele per-
sonalităţilor literare şi politice care au intervenit pentru 
a fi curmată ostracizarea şi izolarea civic-culturală a po-
etului de la Mărţişor...  Gheorghiu-Dej a încheiat discu-
ţia spunându-mi: „... a venit timpul ca situaţia lui Tudor 
Arghezi să fie urgent clarificată şi, în calitate de şef de 

secţie să găseşti o posibilitate de recunoaştere oficială a 
greşelilor noastre, iar scrierile lui să fie tipărite.”

Am „găsit posibilitatea”! La 21 mai 1955, făura-
rul Cuvinte-lor potrivite împlinea 75 de ani, iar aniver-
sarea era un prilej cum nu se poate mai nimerit pentru a 
fi sărbătorit şi decorat. 

I.Chişinevschi - prim-vicepreşedinte al gu-
vernului şi principal iniţiator al ostracizării poetului 
şi denigrării operei sale ca „decadentă, cosmopoli-
tă, reacţionară”etc. - l-a invitat la Palatul Victoria pe 
T.Arghezi. Încercarea lui Chişinevschi de a realiza un 
compromis a eşuat, Arghezi s-a ridicat, refuzând să fie 
sărbătorit şi decorat. Alarmat, Gh.Apostol a propus 
să telefonez la Mărţişor, să-i solicit Maestrului să mă 
primească, pentru a-i prezenta un mesaj din partea şe-
fului guvernului. Am telefonat, însă poetul a replicat, 
glacial, că este indisponibil. Fără să-şi piardă calmul, 
deşi momentul era tensionat, Gh.Apostol mi-a spus că 
„e bine” ca Arghezi să aibă „o discuţie sinceră cu tov. 
Gheorghiu-Dej.”  Peste câteva zile, prim-secretarul CC 
mi-a cerut să revin, vorbesc cu poetul să mă primească, 
pentru a-i transmite un mesaj din partea şefului guver-
nului. De data aceasta, pe un ton agreabil, autorul Flo-
rilor de mucigai a acceptat. La Mărţişor, am prezentat 
invitaţia lui Dej la „o convorbire” la Palatul Victoria. 
După comentarii şugubeţe, cu premoniţii năstruşnice, 
Arghezi a cerut să-i comunic telefonic datele concrete 
ale întâlnirii de la guvern şi necesarul mijloc de trans-
port...  Întâlnirea s-a desfăşurat în condiţii optime. Şeful 
guvernului (în’48, al PCR) a recunoscut, prin asumare, 
răspunderea politică şi civică pentru publicarea foile-
tonului semnat de S.Toma şi celelalte atacuri şi critici 
nejuste. Dej nu a cerut poetului nici un compromis, a 
recunoscut tranşant că reprezentanţii partidului şi sta-
tului au comis o gravă eroare politică şi artistică prin 
interzicerea scrierilor şi ostracizarea, de-a lungul ul-
timilor şapte ani, a poetului... A amintit şi de interna-
rea poetului în Lagărul de la Târgu-Jiu, fapt ce sporeşte 
dimensiunile nedreptăţii politice îndurate de cetăţeanul 
T.Arghezi. 

În urma întâlnirii cu Dej, Tudor Arghezi îmi co-
munica telefonic, la Secţia de Ştiinţă şi Cultură, că ac-
ceptă sărbătorirea şi decoraţia conferită de conducerea 
statului... 

În acest fel, primul moment al confruntării lui 
Tudor Arghezi şi proarghezienilor din PMR, cu parti-
da antiargheziană de la CC, Scînteia etc. a fost depăşit. 
Poziţia intransigentă, respingerea oricărui compromis, 
au constituit platforma politică, morală şi intelectuală 
a revenirii marelui poet în viaţa culturală a obsedantu-
lui deceniu. Fără îndoială, şi decizia raţională a celor 
doi lideri politici, care au împărtăşit poziţia conducerii 
Ministerului Culturii privind valorificarea moştenirii 
culturale, a creaţiei originale contemporane, alături de 
recunoaşterea erorilor din trecut, au avut o importanţă 
fundamentală în această confruntare. 

Arghezi fusese sărbătorit, decorat, dar imunde-
le producţii ale detractorilor săi, şi a poeţilor Ion Bar-
bu şi Lucian Blaga, găzduite în Scînteia, nu primiseră 
o replică pe măsură. Aceasta a venit din partea acad. 
G.Călinescu, în laudatio rostit la Sesiunea Academiei 
RPR (2 iulie 1955), de alegeri de noi membri titulari, 
când a candidat şi Tudor Arghezi. G.Călinescu rosteşte, 
în aula Academiei: „Mi se pare de prisos să demonstrez 
cu multe cuvinte valoarea lui Tudor Arghezi. Tudor Ar-
ghezi este cel mai mare poet contemporan, e unul din cei 
mai mari poeţi romîni, e un geniu...” Magistralul mesaj 
al prozatorului, publicistului, critic şi istoric literar se 
încheie cu înţeleapta premoniţie: „Venind între noi, în 
calitate de membru titular, Tudor Arghezi va schimba 
climatul secţiei literare [a Academiei], adăugînd un 
munte nou geografiei noastre pe lîngă acela reprezentat 
de M.Sadoveanu.” [G.Călinescu, Opere. Publicistică, 
XII (Postume şi inedite), Academia Română, FNŞA, 
Bucureşti, 2012, p.895-897.]

Mesajul călinescian, sclipitor ca gândire artisti-
că, atesta intrarea în forul academic a reprezentanţilor 
modernismului cultural-artistic românesc, şi totodată, 
depăşea hotarul cultural-literar, fiind investit şi cu sem-
nificaţie politică, dacă ne gândim că, în martie 1951, 
sub cupola aceleiaşi aule a Academiei RPR, Tudor Ar-
ghezi, Ion Barbu şi Lucian Blaga erau stigmatizaţi şi 
denigraţi în tot felul de culturnicii propagandei stalinist-
dogmatice a PMR.

Oricât am fi de aroganţi şi discreţionari în apre-
cierea evenimentelor cultural-literare din obsedantul 

Interviu cu istoricul literar Pavel Ţugui



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XII, nr. 1 (46)/2016
43

deceniu 1950/’60, nu putem nega realităţi încastrate în 
timp, istoric: la sfârşitul lui 1953 apare romanul Bie-
tul Ioanide; în vara anului 1954, Prisaca, versuri pen-
tru şcolari; în iulie 1955, Tudor Arghezi şi Tudor Vianu 
sunt aleşi membri titulari ai Academiei; în toamna lui 
’55 apare romanul Moromeţiiş.a. La fel de adevărat este 
că adepţii dogmatici ai realismului  socialist în artă şi a 
tezei leniniste despre cele două culturi au reuşit, în iulie 
1955, prin manevre oculte, lipsite de cel mai elemen-
tar simţ al onoarei, să blocheze reprimirea în Academie 
a foştilor membri titulari Lucian Blaga, C.Rădulescu-
Motru şi Dimitrie Gusti...

După remarcabilul eveniment academic, Secţia 
de Ştiinţă şi Cultură a obţinut aprobarea pentru a orga-
niza o consfătuire cu scriitorii activi, membri ai Uniunii, 
în vederea sincronizării opiniilor referitoare la alegerea 
unor noi secretari, în locul contestaţilor Traian Şelmaru 
şi Eugen Frunză. Cum despre această conferinţă a apă-
rut volumul semnat de Mircea Coloşenco, Conferinţa 
(secretă) a Uniunii Scriitorilor din iulie 1955, la Editura 
Vremea, Bucureşti, 2006 (450 pag.), mă voi mărgini să 
menţionez, punctual, că şi aici, prin vocile lui Mihai Be-
niuc şi Aurel Baranga, s-a manifestat opoziţia grupului 
antiarghezian, de la Uniunea Scriitorilor,  faţă de marele 
poet, obligându-mă să ripostez...  

Tudor Arghezi m-a „răsplătit” moral şi intelectu-
al şi după ce poziţia mea politică a fost înlocuită cu cea 
de profesor de liceu, apoi de universitar. Ultimele măr-
turii datează din 1966 - o generoasă urare de anul nou -, 
apoi din primăvara lui 1967, când, la sfârşit de aprilie, 
l-am însoţit pe Maestrul octogenar într-o lungă plimbare 
„cu bastonul prin Bucureşti”, pe Calea 

Dorobanţilor, până la Piaţa Ch.de Gaulle şi îna-
poi, la locuinţa sa din str. arh. Gr.Cerchez.

I.J.: V-aţi aflat în preajma potentaţilor politici 
ai vremii, iar legendele spun despre dvs că aţi fost im-
plicat, printre altele, în organizarea unei întâlniri între 
Gh.Gheorghiu-Dej şi Hruşciov, întâlnire la care fostu-
lui lider sovietic i s-au oferit „folcloriste” şi băuturi! 
Este legendă sau în această poveste există şi un sâmbu-
re de adevăr?

P.Ţ. Povestea are un „sâmbure de adevăr”, care, 
din păcate, este înnecat în derizoriul unui can-can, 
imaginat de indivizi de condiţie submediocră, ca să 
fiu elegant, care însăilează, cu orice ocazie, mistificări 
scandaloase, în dispreţ total faţă de adevăr, aruncând 
evenimentul istoric în mizeria percepţiei primitive, ară-
tându-şi astfel chipul...

Despre această „poveste”, cu majore implicaţii 
în istoria contemporană a României, se găsesc relatări 
în presa anului 1955 şi următorii, iar despre organiza-
rea, conceperea şi implicarea mea în evenimentul de 
protocol, desfăşurat la Snagov, am relatat, detaliat, în 
vol. II, Despre lumea cultural-artistică din România 
secolului XX, Arte plastice, Teatru, părut în 2012, la 
Editura FNŞA, Bucureşti, în secţiunea cu titlul Lucia 
Sturdza-Bulandra la Varşovia, apoi la Snagov. 

În 1955, la zece ani de la terminarea războiu-
lui, conducerea de partid a hotărât ca sărbătorirea zilei 
de 23 August să constituie un eveniment deosebit. În 
cinstea numeroaselor delegaţii invitate, din democra-
ţiile populare şi din Occident, s-a decis să se organi-
zeze o mare recepţie la Palatul Snagov. Când s-a aflat 
că N.S.Hruşciov a acceptat invitaţia şi va participa la 
eveniment, s-a decis ca în conceperea şi susţinerea pro-
gramului artistic să fie antrenate cele mai reprezentati-
ve personalităţi, regizori şi interpreţi de muzică cultă şi 
populară, specialişti în montarea spectacolelor de sunet 
şi lumini etc., pentru a da un plus de strălucire recepţiei 
oferite participanţilor.

La începutul lunii august revenisem la Bucureşti 
de la Festivalul Internaţional al Tineretului şi Studen-
ţilor de la Varşovia. Delegaţia tineretului din România 
a cuprins şi un grup de artişti consacraţi, între care şi 
Artista Poporului, Lucia Sturdza-Bulandra. Demn de 
menţionat este faptul că la concursul artistic organizat 
în cadrul festivalului, regretatul Dan Iordăchescu a ob-
ţinut un succes răsunător, care i-a deschis cariera inter-
naţională. 

Imediat după sosirea în capitală, am fost angre-
nat în organizarea recepţiei de la Snagov, unde Lucia 
Sturdza-Bulandra a fost invitată. Pentru a nu lungi 
răspunsul, mă opresc doar asupra miezului simbolic al 
evenimentului de protocol. După vizionarea spectaco-
lului, care a impresionat asistenţa prin ingeniozitate şi 
calitate, invitaţii nu s-au lăsat prea mult poftiţi pe ringul 
de dans. După Hora Mare şi alte câteva dansuri clasi-
ce, la Periniţa, Lucia Sturdza-Bulandra l-a invitat şi pe 

liderul sovietic la dans. La sfârşit, potrivit coregrafiei, 
Hruşciov a ezitat iniţial să îngenuncheze, dar în final a 
făcut-o, fiind răsplătit, de marea actriţă a scenei româ-
neşti, cu o îmbrăţişare, în aplauzele asistenţei. Situaţia 
simbolică provocată de L.Sturdza -Bulandra a fost apre-
ciată de liderii români şi copios comentată în cercurile 
diplomatice...    

Evenimentele care au urmat, arată că participarea 
lui Hruşciov şi a numeroasei delegaţii care l-a însoţit, la 
evenimentele oficiale şi de protocol organizate la Bu-
cureşti, constituie debutul discuţiilor româno-sovietice 
cu privire la retragerea trupelor sovietice din România. 
De aceea, recepţia de la Snagov, cu momentul simbolic 
al Periniţei, a suscitat aprecieri, interpretări şi pronos-
ticuri politice... De prisos să mai comentăm/demontăm 
legenda...

După recepţia de la Snagov am fost invitat, a 
doua zi, la Ministerul Forţelor Armate. 

Aici, doi generali români şi doi ofiţeri superiori 
sovietici (s-au recomandat „istorici militari”)  mi-au ce-
rut date concrete şi amănunţite referitoare la participa-
rea pe frontul din Transilvania 

(23 august-septembrie 1944) şi la misiunile de 
luptă ale batalionului meu, până la stabilirea contactului 
cu unităţile sovietice... Începuseră demersurile premer-
gătoare tratativelor oficiale şi, după cum am aflat ulteri-
or, de la ministrul de Externe Grigore Preoteasa, au fost 
sesiuni la care au participat N.Hruşciov, Gheorghiu-Dej 
şi Emil Bodnăraş... Istoricii sunt unanimi în a aprecia 
acest eveniment din istoria contemporană, ca un mare 
succes politico-diplomatic al lui Gh.Gheorghiu-Dej, ce 
a făcut ca România să fie unicul stat, din Europa cen-
trală şi de est, din care trupele sovietice s-au retras, în 
1958, în plin „război rece”.   

I.J.: Presa din ziua de astăzi este interesată de 
unele can-can-uri. Este adevărat că dvs i-aţi călăuzit 
paşii Elenei Ceauşescu spre studii, ca să zic aşa? Dacă 
este reală informaţia, cum aţi ajuns în această situaţie 
privilegiată pentru acei ani ? 

 P.Ţ.: Nu puteam să „călăuzesc paşii Elenei 
Ceauşescu spre studii”, deoarece făceam parte din altă 
generaţie, iar bucureştean am devenit abia la începutul 
anului 1948. 

L-am cunoscut personal pe Nicolae Ceauşescu la 
începutul anului 1954, când devenise secretar al CC al 
PMR, iar eu ocupam postul de locţiitor al ministrului 
Culturii, titular al Direcţiei Generale a Artelor...  

Informaţia este reală doar în parte, iar rolul meu 
de „călăuză” a debutat la sfârşitul lunii aprilie 1955, la 
cererea prim-secretarului CC-PMR, Gh.Apostol, căruia 
Secţia de Ştiinţă şi Cultură, la conducerea căreia fuse-
sem recent numit, îi era subordonată. Acesta mi-a spus că 
N.Ceauşescu doreşte să discute cu mine despre „o chesti-
une personală de familie”, precizând că este vorba despre 
probleme de „şcolarizare a tov. Elena Ceauşescu...” 

Peste două zile, într-o sâmbătă dimineaţa, 
N.Ceauşescu m-a luat de la birou şi am mers la el acasă 
- locuia într-un apartament, pe bulevardul Primăverii. 
Elena Ceauşescu ne aştepta, iar după ce ne-a servit cu 
ceai, a început să prezinte situaţia sa şcolară din timpul 
războiului. A arătat cum a terminat cele patru clase pri-
mare, a spus că, după 23 august 1944 a obţinut angaja-
rea, ca „laborantă”, la Institutul de Chimie Industrială 
din Bucureşti. Angajată fiind, a obţinut aprobare minis-
terială pentru a se înscrie la cursuri fără frecvenţă la Li-
ceul „George Coşbuc”. A trecut examenele pentru ulti-
ma clasă şi urmează să se prezinte, în vară, la examenul 
de maturitate (bacalaureat). Era îngrijorată în privinţa 
pregătirii la matematică, obiect principal la examenul 
de maturitate. A spus că are un meditator, dar materia 
cerută la examen este dificilă...       

Puţin stânjenită, m-a întrebat dacă-l cunosc pe 
rectorul Politehnicii din Bucureşti. Am răspuns afir-
mativ. Eleva de aproape 36 de ani a spus că ar vrea să 
se prezinte, în septembrie, la examenul de admitere 
la Facultatea de Chimie Industrială de la Politehnică, 
dacă va trece examenul de maturitate. Pentru admite-
rea la facultate are meditator la matematică, însă nu şi 
pentru chimie generală, anorganică şi organică, disci-
pline fundamentale pentru admitere. De aceea solicită 
un sprijin din partea rectorului, în sensul recomandării 
unui cadru didactic cu specialitatea chimie, din Poli-
tehnică, având în vedere că fiind laborantă în Institut 
ar putea să se pregătească temeinic pentru admiterea la 
facultate... N.Ceauşescu a subliniat că profesorul medi-
tator chimist nu trebuie să fie de la Facultatea de Chimie 
Industrială...  Elena Ceauşescu a continuat, spunând că 

va depune tot efortul pentru a lua examenul de maturi-
tate, însă este extrem de îngrijorată pentru examenul de 
matematică de la admiterea în facultate. Am înţeles că 
E.Ceauşescu a discutat cu cercetători din institut, care 
i-au făcut recomandări... În final am spus gazdelor că 
voi prezenta rectorului solicitarea, iar opiniile/propune-
rile sale le voi comunica „tov. Ceauşescu”. În drum spre 
CC, N.Ceauşescu a insistat să obţin răspunsul rectorului 
într-un timp scurt, deoarece ei trebuie să-şi organizeze 
viaţa în familie, să angajeze o bonă la copii şi alte ches-
tiuni gospodăreşti...    

L-am informat pe Gh.Apostol despre cele discu-
tate şi, implicit, despre solicitările către rectorul Politeh-
nicii. Primul secretar al CC a recomandat ca solicitarea 
Elenei Ceauşescu să o prezint rectorului Politehnicii cu 
precizarea că este vorba numai de a ajuta candidata prin 
recomandarea unui meditator, profesor de chimie, de 
la o altă facultate decât cea la care va susţine examen 
de admitere. E.Ceauşescu se va înscrie, la examenul de 
admitere, la fel ca  ceilalţi candidaţi..., iar comisia va 
decide dacă a reuşit, sau nu, la examen.

În aceşti termeni am prezentat solicitarea rec-
torului Politehnicii, profesorul Constantin Dinculescu, 
inginer, specialitatea energetică, care activa în corpul 
profesoral al Politehnicii bucureştene din anul 1926. 
Profesorul a fost unul dintre coautorii planului de elec-
trificare a României (1945), iar din martie 1952 era 
membru corespondent al Academiei. C.Dinculescu 
a avut un rol decisiv în reorganizarea Politehnicii din 
Bucureşti, la reforma din 1948 reuşind să păstreze în 
corpul profesoral pe toţi profesioniştii, foşti demnitari 
în deceniile interbelice. Bun organizator al învăţămân-
tului politehnic, rectorul Const.Dinculescu era autoritar, 
extrem de meticulos în aplicarea strictă a legilor, inco-
ruptibil...   

Fără a cere lămuriri colaterale, rectorul a spus 
că va însărcina un prorector să discute cu E.Ceauşescu, 
iar meditatorul va fi, evident, un profesor de chimie 
de la altă facultate decât cea de Chimie Industrială. A 
precizat: „conducerea Politehnicii nu-şi asumă nici o 
obligaţie în privinţa examenului de admitere, pe care 
E.Ceauşescu trebuie să-l susţină alături de ceilalţi can-
didaţi”. M-a întrebat dacă E.Ceauşescu are „aderenţă” 
la disciplinele matematice. I-am relatat „îngrijorările” 
candidatei tocmai faţă de matematică. Replica a venit 
apăsată: „... la Politehnică nu poate exista student fără 
cunoştinţe sistematice de matematică!” La despărţire, 
rectorul m-a asigurat că va desemna prorectorul care să 
discute cu E.Ceauşescu, rugându-mă să transmit la CC 
că legea va fi respectată... Peste câteva zile, rectorul mă 
informa că a desemnat-o pe Suzana Gâdea (fără partid), 
prorector, profesoară la Facultatea de Tehnologie Meca-
nică să discute cu E.Ceauşescu, iar aceasta i-a recoman-
dat meditatorul...  

În toamnă, având certificatul de examen de ma-
turitate de la Liceul „George Coşbuc”, E. Ceauşescu s-a 
prezentat la examenul de admitere, obţinând note bune 
la disciplinele chimie şi notă de trecere la limită, la dis-
ciplinele matematice.

Acestea au fost împrejurările în care E.Ceauşescu 
devine, la 36 de ani, în octombrie 1955, studentă la Fa-
cultatea de Chimie Industrială a Politehnicii din Bucu-
reşti. Rectorul Const.Dinculescu spunea, în 1956, că „a 
avut noroc”, pentru că activitatea de laborantă, la Insti-
tutul de Chimie, i-a oferit posibilitatea să aibă cunoştin-
ţe în domeniu...   

Pe parcursul studiilor, prof. Suzana Gâdea a aju-
tat-o să treacă examenele de an şi, în final, să prezinte 
lucrarea de licenţă. În ’59 aflam că între fam. Ceauşes-
cu şi fam. prof. Gâdea erau relaţii de prietenie. În anii 
următori, relaţiile E.Ceauşescu cu S.Gâdea s-au ampli-
ficat, N.Ceauşescu o susţine în diferite împrejurări, în 
1962 devine membră de partid, iar în iulie 

1965, prof.dr.ing. Suzana Gâdea este aleasă 
membru supleant al CC. 

I.J.: Ce proiecte aveţi la 94 de ani, vârstă pe care 
aţi împlinit-o la 1 noiembrie 2015 ?

P.Ţ.: Firesc, pe primul loc este sănătatea, pentru a 
putea să scriu... Am în plan câteva articole cu subiect is-
toric-literar, dar şi un proiect mai mare, legat de dosarul 
meu de la securitate... Voluminosul material din dosare, 
care acoperă şi perioada în care am activat la Craio-
va, necesită elaborarea de note, lămuriri etc. Sper să fiu 
sănătos şi să împlinesc urarea lui Tudor Arghezi, de „1 
Ianuar 1955”... n
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Î
n cadrul Festivalului Naţional de Li-
teratură, desfăşurat la Cluj între 4 şi 
6 octombrie, dl Nicolae Manolescu, 

preşedintele Uniunii Scriitorilor din România;I amba-
sador al României la UNESCO, s-a întîlnit, în dimi-
neaţa zilei de 6 octombrie 2015, cu studenţii Colegiu-
lui Studenţesc de Performanţă Academică din UBB. 
Pintre atâtea lucruri interesante, dl Manolescu a incri-
minat o anumită viziune îngustă și de-a dreptul lipsită 
de profesionalism a guvernanților și funcționarilor 
culturali, incapabili să înainteze la UNESCO «dosare 
ca lumea», de unde și insuccese de felul respingerii 
Ansamblului sculptural de la Tg.-Jiu de pe lista de 
primire în UNESCO: 

„Câtă vreme Guvernul României – care-o fi el 
– nu înţelege că merită să investeşti în cultură, pentru 
că, nu-i aşa, cultura aduce profit, nu a doua zi, nu a 
treia zi, dar aduce. Este una din cele mai extraordina-
re investiţii care se poate face. Câtă vreme Guvernul 
nu va înţelege chestia asta, nu vom avea suficiente 
ambasade peste hotare. Or, ce face UNESCO de fapt? 
Promovează produsele culturale româneşti, de patri-
moniu sau de cultură vie, pe listele de patrimoniu ale 
UNESCO. Înseamnă că toată lumea aude de ele şi 
asta are efect economic instantaneu, vizibil în creşte-
rea numărului de turişti. Sunt şi caraghioşi pe la noi, 
care vor să-i aducă osemintele lui Brâncuşi la Hobiţa.
Vă daţi seama că una e să te duci la Paris şi să-i vezi 
mormântul lui Brâncuşi, să-i vezi atelierul, una e să 

te duci acolo, în buricul târgului, unde toată lumea îl 
ştie, alta e să te duci la Hobiţa. Şi când au venit unii 
cu acest proiect, eu le-am spus: „Mai bine reparaţi 
casa natală a lui Brâncuşi!“ Casa de la Hobiţa, care 
e o ruină. „Nu sunteţi în stare să faceţi casa aia, cu 
patru bârne şi trei şuruburi, nu? Şi vreţi să-i aduceţi 
osemintele aici. De ce să le aducem aici, în provincie, 
la noi, unde nu vine nimeni! Lăsaţi-le acolo, mai bine 
punem pe lista patrimoniului Complexul de la Târgu-
Jiu.“ Pentru că nu poţi să înscrii opere ale artiştilor, 
vă daţi seama ce-ar fi, câte mii de nume ar fi acolo. 
Dar Complexul de la Târgu-Jiu poate fi pus. Da, dar 
pentru asta trebuie cineva să facă un dosar. Şi dosa-
rul nu-l fac eu, ambasadorul, dosarul îl fac oameni de 
meserie. Şi ceea ce-am descoperit – am stat nouă ani 
la UNESCO –, am descoperit... că nu avem oameni 
care să facă dosare ca lumea. Avem Institut de Pa-
trimoniu, avem Direcţie de Patrimoniu – am avut pe 
lângă Ministerul Culturii, acuma e pe lângă Guvern 
–, avem un patrimoniu de întreţinut, care se duce de 
râpă încet-încet. Şi nu mai ştim să facem dosare. E 
adevărat, sunt cam birocratice dosarele, recunosc. Cât 
de birocratic ar fi, tot se pot face. Nu, ideea multora 
e: „Ambasadorul UNESCO rezolvă...“ Ambasadorul 
UNESCO nu este decât un reprezentant al ţării şi nu 
face decât să paseze proiectul, dosarul, către autorită-
ţile UNESCO, care îl aprobă. Atât şi nimic mai mult. 
Nu mă apuc eu să fac dosare, că nu mă pricep. Nu-s 
de meserie şi e greu, dacă trimiţi unul pe patrimoniu, 

nu e în stare să-ţi facă dosar pentru altceva. Deci nu e 
normal să fac eu dosare, ca ambasador... Da, asta cu 
făcutul... Noi nu suntem practici. 

Aseară am avut un mic incident cu fostul vos-
tru profesor... Nu ştiu dacă l-aţi apucat, a predat sau 
mai predă aici, Ion Pop, care a profitat de ocazie că 
erau de faţă ministrul culturii şi alţii, şi a sărit spu-
nând că „este o datorie patriotică să punem pe lista 
UNESCO patrimoniul de la Roşia Montană, pentru 
a proteja Roşia Montană“. „Da, zic, e o datorie pa-
triotică, dar e nevoie de dosar.“ „Nu mă interesează, 
trebuie pus pe listă.“ „Domnule, nu se poate fără do-
sar.“ Şi zic: „Nu te supăra, ţi-aduc aminte de gluma 
aia cu cel mai sărac dintre evrei, care i se tot ruga lui 
Dumnezeu, luni, marţi, miercuri, în fiecare zi şi zi-
cea: «Dă-mi, Doamne, şi mie noroc, dă-mi, Doamne, 
să câştig măcar la loterie». Şi sâmbătă aude o voce: 
«Iţic, Iţic, dă-mi o şansă, joacă!» Aşa şi aicea: faceţi 
dosar şi după aia eu mă ocup de promovarea lui. Eu 
sau alt ambasador“. Cam asta se întâmplă, să zic aşa. 

În rest, UNESCO e important pentru ca să te 
cunoască lumea. Noi putem trimite un ambasador 
pe bilaterală, cum se spune, care se ocupă de chestii 
economice, militare, se duce la aeroport şi-l aşteaptă 
pe ministrul de resort, când vine să se plimbe. Dar la 
UNESCO nu poţi să trimiţi decât o personalitate care 
să-şi facă numele cunoscut, pentru că altfel... Oricum, 
România nu-i băgată în seamă.”(APOSTROF, Nr. 
11/2015). n

Ex-ambasadorul Nicolae Manolescu despre

Respingerea „Dosarului BRÂNCUŞI” la UNESCO

cântec

viaţa mea-i
o bandă desenată
viaţa mea-i precum 
un serial
viaţa mea-i
o floare de muşcată
viaţa mea-i
un cântec triumfal

poem nescris

femeia-i cuib
de cântec şi de vis
femeia al vieţii
curcubeu
femeia un poem
încă nescris
femeia al iubirii
apogeu

mireasă fără peţitor

mugurii pe ramuri
gata să plesnească
iarba încolţeşte
grabnic sub picior
primăvara bate
iar la geam firească
precum o mireasă
fără peţitor

portret

eu sunt plutaşul
de pe-un râu secat
eu sunt poetul
rămas fără pix
eu sunt îndrăgostitul
de păcat
eu sunt preotul
fără crucifix

ziua poeziei
are şi poezia
o zi a ei curată
când primăvara bate 
timidă la fereastră
când se sărută cerul
cu marea înspumată
şi toţi îndrăgostiţii
au inima albastră

derivă

liniştea mea
corabie
în derivă
când
dragostea-i
o boală
longevivă

eşarfa albastră

râde-anotimpu-n
fereastră
mugurii-n pomi
explodează
ceru-i eşarfa
albastră
ce se destramă-n
amiază

generozitate

din preaplinul
sufletului meu
dau câte un vers
la fiecare
tot aşa cum
bunul Dumnezeu
îşi împarte
dragostea lui mare

Ioan VASIU
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Î
ntr-o comunicare mai ve-
che, publicată în 2006 în 
volumul „Lucian Blaga 

– studii articole, comuniări”, intitulată 
Afinități elective: Lucian Blaga și Con-
stantin Brâncuși1, studiasem «afinitățile» 
dintre cei doi titani ai culturii moderne, 
sub raportul revoluționării artei și crezului 
lor artistic, unul ca „părinte al sculpturii 
moderne”, celălalt „reformator al limba-
jului modern” în poezie și teatru. Scriind 
despre Brâncuși de mai multe ori, la ca-
pitolul dedicat „noului stil” în artele  mo-
derne ce deschideau sec. al XX-lea, Blaga 
afirma într-un text din Discobolul: „Pentru 
această artă sunt și eu”, având în vede-
re esențializarea morfologiei sculpturale 
brâncușiene și modul în care acela transformase „an-
ticul în modern” (Henri Rousseau).

Descoperiri de ultim moment în „arhiva Lu-
cian Blaga”, constituită în anii din urmă la Bilioteca 
Universitară din Cluj, aduc în lumină un aspect cu 
totul interesant și anume curiozitatea poetului de a 
cunoaște, la originile lui helvetice, fenomenul antro-
pozofiei, acea mișcare spiritualistă cu sediu la Dor-
nach în Elveția, domeniu amenajat ca atare cu am-
ple edificii de cunoscutul antropozof Rudolf Steiner. 
Având în vedere că și la Cluj, în anul 1930 – deci în 
timpul studiilor universitare ale fraților Gheorghe și 
Ilie Dulcu, întemeietorii Editurii „Ram” din Aninoa-
sa Gorjului (1934-47) axată pe acest profil, - exista o 
Societate Antropozofică, fiind editată și o revistă in-
titulată „Scafandrierul Naturei și al Lumilor Spiritu-
ale” (în care semnează texte Lucian Blaga și Mircea 
Eliade), considerăm interesante mărturiile lui Lucian 
Blaga pe această temă, mai ales că la Basel, pe când 
era diplomat în Elveția, poetul aude în cercurile inte-
lectuale rostit numele lui Brâncuși.2. 

Iată ce scrie criticul și istoricul literar clujean 
Mircea Popa, pe marginea acestei „revelații” docu-
mentare, având în vedere freamătul de idei din epoca 
în care Rudolf Steiner era în vogă, de unde și gestul 
fraților gorjeni Dulcu de a fonda o editură care să 
valorifice scrieri spiritualiste, teozofice și de doctri-
nă antropozofică, promovate de societatea creată la 
Dornach:

«Era cea mai importantă societate cu caracter 
antropozofic din lume, o societatea care avea o orga-
nizare 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, te-
ozofie? și explică pe îndelete toate împrejurările și 
întreg istoricul ideilor sale teosofice, atacate ulterior 
de René Guénon în celebra sa carte Le Theosophise-
me (1921), idei împătășite la un anume moment dat 
și de Jacob Böhme, Eckehardt sau Swedenborg. Ro-
lul lui Steiner de organizator este subliniat de Eliade 
cu trimiteri exacte de „reforma” înfăptuită de acesta, 
dar și la precizările aduse în „Schiță a principiilor 
unei Societăți Antroposofice” (…) Cel mai important 
lucru al revistei este colaborare lui Mircea Eliade, 
care ne oferă o amplă analiză a teoriei antropozofice 
a lui Rudolf Steiner, articol împărțit în următoarele 
capitole: I.Ocultism, teozofie?, II. Realitatea ocul-
tismului, III. Reforma dr-ului Steiner și IV. Ce este 
antropozofia?  Ea ar avea ca obiect „investigația 
realităților suprasensibile ascunse înapoia tuturor 
percepțiilor simțurilor noastre”, dar și „pătrunderea 
1  Ed. MĂIASTRA, Tg.-Jiu, 2006, pp. 18-31.
2  Cf. Constantina Raveca Buleu, în „Contemporanul”, nr.1/2015

unui nucleu de adevăr pe care-l cuprind nenu-
măratele concepții asupra vieții și universului 
la deosebite popoare de-a lungul epocelor”. 
Autorul promite a reveni în numărul următor 
cu alte explicații privind „Conceptele funda-
mentale care se lămuresc în gândirea lui Stei-
ner.”

Vizitând, așadar, sediul antropozofilor 
de la Dornach, unde se ridică impetuoasa 
clădire-academie Goetheanum, Blaga scrie 
(document postum din arhiva clujeană) 
despre  doctrina celui de-al „șaselea simț”, 
menținându-se într-o rezervă de metafizician 
așa-zis raționalist:

«În luna aprilie 1928, de-a lungul pe-
regrinărilor mele diplomatice, care erau abia 
la începutul lor, am ajuns în Elveţia. Într-o 

frumoasă zi de iunie am pornit de la Berna la Ba-
sel. Voiam să cunosc străvechiul oraş al umanişti-
lor, printre zidurile căruia au trăit Erasm şi Paracels. 
L-am văzut. Oraşul nu prea făcea impresia pe care 
ţi-o dau amintirile şi cunoştinţele istorice. Mi s-a fi-
xat 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 vi-
zită la Dornach (vreo zece km depărtare), sediul 
antropozofilor. Dacă nu mă înşel, un tramvai local 
ne ducea până într-o staţie, de unde puteam să ajun-
gem pe înălţimile unde sunt situate clădirile şi casele 
antropozofilor. Clădirea principală este aşa-numitul 
Goetheanum. Uriaşe. Ea cuprinde un fel de univer-
sitate, un teatru, laboratorii, încăperi pentru 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 toa-
te manifestările de viaţă zilnică a localnicilor adepţi 
ai antropozofiei. Ajungând printre vile, ne 
uitam cam nedumeriţi la formele arhitecto-
nice cu totul aparte. Stilul acestor clădiri, 
ca şi al monumentalului Goetheanum fu-
sese conceput şi schiţat de Rudolf Steiner, 
care a intervenit cu sugestiile şi cu ideile 
sale în toate domeniile vieţii şi ale spiritu-
lui. 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 
lucrurilor. Acest „vizionarism“ (întemeiat 
nu pe imaginaţia creatoare a spiritului, ci pe 
un anume „simţ“ aparte, dar analog simţu-
rilor 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 pu-
tea să fie „văzută“ din partea unor antropo-
zofi şi sub unele aspecte inaccesibile omu-
lui 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 empiria 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 me-
tafizic. Crezând aceasta, antropozofii pun în centrul 
preocupărilor lor chiar aceste elemente de empirie, 
datorate unui simţ aparte. Pentru un metafizician de 
vocaţie asemenea empirie este totuşi numai „empi-
rie“. 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 pă-
rerea 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 vor-
bă. 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. Maestrul însuşi îşi 
schiţase pe foi păstrate într-o mapă multe din lucru-
rile pe care ochiul „auric“ le vedea. Pictoriţa antro-
pozoafă 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 chestiunile ce ţin de domeniul 
spiritului creator de cultură, nici pe cele mai elemen-
tare. El n-a înţeles că arta n-are nimic de-a face cu 
transpunerea „tel-quel“ a „senzaţiilor“ ca atare, ale 
niciunuia dintre simţurile noastre. Călăuzit în toate 
de credinţa în valoarea de „transcendere“ a senzaţi-
ilor celui 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 „mistere“, 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 organi-
zator şi economic al „profetului“. 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“.»3

O altă însemnare postumă a lui Lucian 
Blaga, - cel care i-a dedicat, lui Brâncuși, 
în 1923, articolul din „Patria”, apoi  în vo-
lumul „Lauda somnului” din 1929 poemul 
Pasărea sfântă,dar și considerațiile despre 
artă din volumele  Fețele unui veac (1926)4 
și Discobolul5– ne readuce în această at-
mosferă de efervescență spirituală, în care 
circula și numele scuptorului Constantin 
Brâncuși.

Este vorba de un text scris de mâna 
Elenei Daniello, prietena clujeană a poetului 
timp de peste 11 ani  (ms. 6959, din arhiva 
menționată), conținâd în majoritate aforis-
me. La un moment dat dăm peste o evocare 
„referitoare la modul în care Brâncuși a 
reținut atenția opiniei publice mondiale în 
calitate de reformator al sculpturii epocii 
moderne, respectiv cum era el venerat de 

o familie preocupată de arta modernă de la Zurich”. 

3Fragment memorialistic reprodus de criticul Mircea POPA, sub 
titlul Din caietele Elenei Daniello , în revista „Apostrof”, Cluj-
Napoca, Anul XXVI/2015, Nr. 5/300 și „Portal-MĂIASTRA”, 
Tg.-Jiu, nr. 3/2015.
4 Lucian Blaga, Zări și etape, E.P.L., București, 1968, pp. 138-
141.  
5 Lucian Blaga, Aforisme, Humanitas, 2008, p.43.

Constantin Brâncuși în contextul mișcărilor spiritualiste 
evocat de Lucian Blaga - însemnări postume
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Iată textul 
adus în atenție de criticul și isto-
ricul literar Mircea Popa și inti-
tulat Încă odată Brâncuși:

 «Cred că a fost prin 
anul 1930. Mă găseam la Berna, 
unde făcusem oareșcari legături 
prietenești printre intelectualii 
elvețieni, care sunt de-o calitate 
mult superioară aceleia ce li se 
atribuie îndeobște. Foarte an-
voie un străin pătrunde în cer-
curile acestea, apărate de ziduri 
tari, de sobrietate, de reținere, 
de seriozitate.  Aveam asemenea 
legături și la Basel, și la Zürich.  
În  acest din urmă oraș, cel mai 

modern în Țara Cantoanelor, întâmplarea a făcut 
să cunosc, datorită unui pictor german  care locuia 
la Berna și fusese nu mai tânăr, dar bun prieten cu 
Rilke, un alt pictor pe nume Lüthi, care făcuse par-
te prin anul 1916 din ceata celor câțiva artiști, care, 
alături de Tristan Tzara și de Arp, lansaseră, ca niște 
copii teribili, manifestul dadaist. Lüthi nu mai păstra 
prin 1930 decât puține din ticurile dadaiste, dar era 
mereu frământat de problemele creației artistice. Se 
împăcase și cu alte curente și, în faza lui de atunci, 
nu era străin nici de un fel de neoclasicism. Mai mult 
decât arta lui îmi plăcea felul său de a discuta. Era un 
om căruia teoria artei îi da nopți de insomnie. Psihic 
ușor schizoid, dar de-o extremă luciditate în pune-
rea problemelor de estetică în general.  Pictorul m-a 
dus într-o seară la niște amici de-ai săi: o pereche, 
domn și doamnă, mari amatori de artă neoclasică, 
primitivă, suprarealistă, constructivistă etc. Am fost 
prezentat celor doi ca un scriitor român căruia, la 
Berna,  i s-a reprezentat nu demult o piesă de teatru 
în traducere germană. Când a auzit de originea mea, 
domnul a amintit numaidecât numele Brancusi. I-am 
răspuns: „Da, Bran-cu-si este român, dar numele 
se pronunță Brâncuși”. S-au căznit să pronunțe și 
ei acest nume pe românește, dar după cazne zadar-
nice s-au lăsat păgubași. Ne-am învoit să-i spunem 
Brancusi – Brâncuși. Atât domnul cât și doam-
na casei vorbeau elogios despre sculptorul român, 
stabilit de decenii la Paris. O anume rezervă totuși 
am remarcat la ei față de gorjeanul nostru. Atunci, 
simțind că ei nu au premisele înțelegerii unui feno-
men Brâncuși, care a influențat sculptori europeni ca 
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Lechmbruck și Arhipenko, bucurându-se pe vremea 
aceea de o faimă mai mare decât maestrul lor, m-am 
ambiționat să le pun într-o mai justă lumină opera 
lui Brâncuși : „Vedeți, Dumneavoastră, pe la 1900 și 
ceva, conștiința artistică europeană s-a cam plictisit 
de valorile „europene” și au luat-o spre arta neagră 
sau polineziană sau spre arta incașilor, în orice caz 
spre o artă primitivă, abstractă în felul ei, dar mai 
robustă decât cea europeană din epocă. Brâncuși n-a 
avut nevoie de această excursie prin arta arhaică sau 
tribală, căci el venea de-a dreptul dintr-o asemenea 
artă. Brâncuși este fiu de cioban din Carpații noștri, 
până la vârsta de vreo 12 ani a păzit el însuși oile și 
a învățat meșteșugul de a sculpta în lemn, meșteșug 
arhaic, preistoric, al ciobanilor și țăranilor români. 
Marele revoluționar al sculpturii de mai târziu va fi 
mai just înțeles, știindu-se că el vine dintr-o tradiție 
milenară asupra căreia desigur arta abstractă bizanti-
nă își pusese pecetea în cursul veacurilor. Am vorbit 
apoi cu acel cerc intim de amatori de artă modernă 
și despre poezia populară românească, traducându-le 
în limba germană scurte poezioare care au fost nu-
maidecât apreciate la maximum chiar numai pentru 
substanța lor vizionară. Le-am citat cântecul: 

 Doamne, Doamne, mult zic Doamne !
 Dumnezeu pare că doarme,
 Cu capul pe-o mănăstire
 Și de nimeni n-are știre.
 Cei de față s-au extaziat ca-n fața unor po-

ezii de Rilke. Dar ca să simțim ceva din atmosfe-
ra folclorică din care s-a putut naște o sculptură ca 
Pasărea măiastră a lui Brâncuși, vă citez și o altă 
poezioară care, prin calitatea sa, întrece desigur toate 
„Ute-le” japoneze:

 În pădure
 Toate păsările dorm
 Numai una n-are somn
 Ca să se facă om.
 Cred că nu m-am ostenit degeaba ca să pun 

în lumină arta lui Brâncuți. Pe domnul și pe doamna 
casei nu i-am mai întâlnit în viață. Eu aveam să mă 
„transfer” în curând la Viena. În primăvara anului 
1937, aveam să revin la Berna pentru vreo două-trei 
anotimpuri. Încă în ziua sosirii mele la Berna după 
atâția ani, am trecut pe la librarul meu să văd ce cărți 
nouă avea. În vitrină văzui o carte despre sculptu-
ra modernă. Pe copertă o sculptură de Brâncuși. In-
tru în librărie. Librarul bucuros de această revede-
re, îmi arată cartea. Răsfoiesc. Dau peste capitolul 
Brâncuși. Românul nostru era slăvit cu epitetele cele 
mai alese : „cel mai mare sculptor al epocii”. Car-
tea ieșise nu demult din laboratorul de speculații și 

analize estetice ale „celor doi” de la Zürich și o clipă 
m-am simțit co-autor al cărții ce-o țineam în mână. 
LUCIAN BLAGA”».

Să reținem că, în contextul mișcărilor de idei 
de la începutul secolului al XX-lea și din perioada 
interbelică, numele lui Brâncuși se regăsește cu o 
trimitere specială. Artistul nu a fost străin de aceste 
mișcări de idei cu difuziune în artele plastice, nici de 
mituri creștine, egiptene, platoniciene sau vedice, de 
regăsit în interpretarea unor exegeți, de la Friederi-
ch Teja Bach6 la Sergiu Al. George  7, Radu Varia8, 
Matei Stârcea Crăciun9, Cristian Robert-Velescu 10, 
Lucian Gruia11 ș.a.

De fapt, este lesne de observat fascinația exer-
citată de unele orientări spiritualiste asupra unor 
scriitori și artiști  din prima jumătate a secolului al 
XX-lea, în operele unor Kandinsky, Paul Gauguin, 
Theo van Doesburg, Johannes Itten, Walter Gropius, 
Robert Delauney, Aleksandr Scriabin, Arnold Scho-
enberg, Paul Klee, Franz Marc, Boris Pasternak, 
Aleksandr Blok, Katharine Mansfield, TS Eliot, Pi-
casso ș.a. Îl amintim aici și pe sculptorul Constantin 
Brâncuși – e destul să privești sculpturi ca „Regele 
Regilor” și gândul te duce la ideea de sacru și ilumi-
nare, de esențializare a unui mesaj transmundan și de 
reverberație ideatică, spiritualistă.12

Fără a forța evidențele, nu vom susține aser-
virea artei brâncușiene unor asemenea ispite spiri-
tualiste, dar nici nu putem nega că artistul a trăit în 
freamătul înnoitor al artei, într-un climat în care își 
dădeau întânire o varietate de idei și concepții, la 
care spiritul asimilant și profund original al artistului 
nu putea rămâne imun. n

Mircea IERUBA

6 Constantin Brancusi, Metamorphosen plastischer Form, Kőln: 
DuMont Buchverlag, 1987; 3.unveränd, Auflage 2004.  
7 Comentarii indiene la Brâncuși, în Arhaic și univeral, Ed. He-
rald, f.a., pp. 11-108.
8 Brancusi, Ed. Rizzoli Int. Publ. Inc., New York, 1986, cu re-
editări la Printed Hong-Kong; Gallimard, 1989; Seibu, Tokyo, 
1994; New York, 1995. Revised edition, Hardcover, Rizzoli, 
2003.
9 Brâncuși- simbolismul hylesic, Edinter, București, 1992.  
10 Brâncusi inițiatul, Ed. Editis, București, 1993; Brâncuși alchi-
mist, Id., 1996; Concepte ale poeticii lui Constantin Brâncuși, 
Univers Enciclopedic, Buc., 1999; Formă și semnificație în 
arta românească, exemplul lui Brâncuși, Univers Enciclopedic, 
2002.
11 Universul formelor lui Brâncuși, Ed. Fundației C. Brâncuși, 
Târgu-Jiu, 2001; Brâncuși – repere și interfrențe, Romania Pre-
ss, Buc., 2001; Momentul revelației în Templul brâncușian al 
eliberării (de ar fi fost să fie...), Ed. Double P.Press Production, 
Baia-Mare, 2004; Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, Brâncuși, 
Ed. Feed Back, Iași, 2008. ș.a.
12 Zenovie Cârlugea, Editura RAM, Aninoasa-Gorj (1934-1947), 
Ed. MĂIASTRA, 2014, pp. 15-20.

In memoriam: ION  MILOŞ
(1930-2015)

În noaptea de 4 spre 5 decembrie 2015 s-a stins, 
într-un cămin de bătrâni din Malmő – Suedia, poetul și 
traducătorul român ION MILOȘ, un prieten al Gorju-
lui și un mare iubitor al lui Brâncuși.

Născut la 16 februarie 1930 la Sărcia/Sutiesca, 
în Serbia occidentală (Banatul sârbesc) şi stabilit din 
1964 la Malmö, în Suedia, poetul ION MILOŞ s-a 
dovedit un adevărat ambasador al culturii şi literaturii 
române în spaţiul scandinav, şi mai înainte de toate „o 
voce europeană” (A.D. Rachieru).

Nefiind învestit oficial în vreo demnitate de 
acest fel, scriitorul s-a dăruit pe sine, cu o vocaţie greu 
de egalat, actului de promovare a României culturale 
în lume, făcând servicii imense acesteia într-un mo-
ment când punţile cu Occidentul aproape că nu exis-
tau, cu atât mai mult legăturile cu lumea scandinavă.

Ion Miloş „stăpâneşte limba suedeză în mod 
suveran”, aprecia criticul Hikan Möller, fiind recunos-
cut, aşadar, nu numai ca „un important poet în exil”, 
dar şi ca „un semnificativ poet de limbă suedeză”, pla-
sându-se „central şi sigur în parnasul suedez” (Mats 
Granberg).

Autor a peste 25 de volume de poezii în limba 
română, Ion Miloş a publicat câteva cărţi şi în limba 
suedeză, apoi în macedoneană, engleză, persană.

Impresionantă este, în acelaşi timp, opera de 
traducător, domniei-sale datorându-i-se transpunerea 
în suedeză a lui Eminescu, Bacovia, Blaga, Arghezi, 
E.M.Cioran (pe ultimul propunându-l chiar la Premiul 
Nobel, filosoful refuzând însă diligenţele…).

A tradus în suedeză peste 200 de scriitori ro-
mâni, fie în antologii, fie în cărţi separate (20 în total), 
apoi din franceză, sârbă, croată, slovenă şi macedo-
neană.

Răsplătit cu diferite premii literare româneşti 
şi internaţionale (25) şi distincţii (8), scriitorul nu şi-a 
adjudecat vreun avantaj material, căci şi-a plătit de fie-
care dată drumurile europene şi hotelurile din buzuna-
rul propriu (chiar distincţia din 2002 de „Cetăţean de 
onoare al României”, acordată prin decret prezidenţi-
al, neoferindu-i nicio favoare!).

Adăugându-se la acestea şi unele neînţelegeri 
ori ingratitudini de breaslă, putem realiza o anumită 
stare de spirit mărturisită adesea de poetul căruia con-
fratele sârb Adam Puslojičč i-a tipărit un volum de po-
ezii exprimându-i condiția de „apatrid”: OVIDIU PE 
GHEȚAR… 

Revenirile poetului Ion Miloş – care îşi asumă 
mitul manolic, - în România au fost oarecum frecven-

te. Personal, l-am întâlnit, vreme de vreo zece ani la 
rând, la Festivalul Internaţional „Lucian Blaga” de la 
Sebeş-Alba, apoi, în mai 2007, ne-am revăzut la Târ-
gu-Jiu, unde a fost onorat cu Premiul pentru traducere, 
în cadrul Festivalului Naţional „Tudor Arghezi”. Pre-
zent fie la întâlnirile scriitorilor de la Neptun, fie la 
Colocviul Internaţional „Emil Cioran” de la Sibiu, Ion 
Miloş şi-a atras şi calificativul de „cel mai cioranian 
dintre poeţii români” (M. Tomuş).

Încântat de bogăţia spirituală a Gorjului şi de 
spaţiul mirific de sub geana Parângului, poetul şi-a ex-
primat dorinţa de a aduce un omagiu de suflet Marelui 
Brâncuşi, încredinţându-ne spre tipărire volumul de 
poezii intitulat Coloana Infinitului, care – cu spriji-
nul Primăriei Municipiului Targu-Jiu – a văzut lumi-
na tiparului în anul 2008 la Editura „Măiastra”, cu o 
postfață semnată de subsemnatul. n   (Z.C.)
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ACADEMIA 
REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

Secţiunea de Ştiinţa Limbii, Literatură şi 
Arte

Nr…. 
Bucureşti, Calea Victoriei, 125

PROCES-VERBAL Nr.10
al şedinţei din 7 Martie 1951
Şedinţa este prezidată de tov. Acad. M. Sa-

doveanu

Participă: Acad. Gh. Călinescu, I. Iordan, 
Camil Petrescu, Al. Rosetti, Al. Toma, G. Oprescu, 
Jean al. Steriadi, V. Eftimiu şi tov. Geo Bogza, Prof. 
Al. Graur, Prof. I. Jalea, I. Panaitescu-Perpesicius şi 
K.H. Zambaccian.

Şi-au scuzat absenţa tov. Acad. Gala Galacti-
on şi tov. Lucian Grigorescu.

1/ Se citeşte procesul-verbal al şedinţei din 28 
Februarie a.c., care se aprobă.

2/ Tov. Acad. I. Iordan depune raportul de 
activitate pe luna februarie 1951 al Institutului de 
Lingvistică şi tov. Acad. G. Oprescu  depune proce-
sul-verbal al şedinţei din 1 Martie a.c. a Institutului 
de Istoria Artei.

3/ Tov. Prof. Jalea dă citire unei note de com-
pletare a comunicării d-sale asupra sculptorului C. 
Brâncuşi, prezentând şi numeroase planşe şi  publi-
caţii cu reproduceri din Brâncuşi.

Rezumând ideile din comunicarea D-sale an-
terioară asupra cărţii lui Sobolev “Teoria leninistă 
a reflectării în  artă” în care se pune problema for-
malismului în artă, tov. Jalea aminteşte că citase pe 
Paciurea şi Brâncuşi ca exemple de formalism în 
sculptură la noi.

Fiind cazul tipic al unui artist de talent care 
oscilează între realism şi formalismul extrem, cazul 
Brâncuşi trebue să fie discutat pentru că ridică pro-
bleme importante.

Tov. Acad. Călinescu, ia notă asupra comu-
nicării tov. Prof.  Jalea, constată că Brâncuşi nu 
poate fi considerat un creator în sculptură fiindcă nu 
se exprimă prin mijloacele esenţiale şi caracteristi-
ce acestei arte. D-sa clarifică noţiunea de realism, 
în sensul vederilor creatorilor de artă sovietici, ca 
o transpunere pe plan superior a realităţii şi nu ca 
o reproducere fotografică a ei, aşa cum o înţeleg în 
mod stângist.

D-sa încheie arătând inutilitatea continuării 
discuţiilor asupra lui Brâncuşi.

Tov. Acad. Oprescu spune că nota tov. Căli-
nescu a lămurit o serie de chestiuni importante. D-sa 
arată că datele şi faptele citate de D-sa cu privire la 
Brâncuşi, o figură mai puţin cunoscută, arată lipsa 
lui de sinceritate, şi îl ilustrează ca pe un om de ta-
lent şi de mari speranţe în prima parte a activităţii 
sale, dar care, sub influenţa unor sculptori la modă 
la Paris, care cultivau indefinitul şi a cubismului, a 
devenit formalist, chiar când foloseşte elemente din 
arta populară, speculând prin mijloace bizare gustu-
rile morbid ale societăţii burgheze.

Tov. Acad. V. Eftimiu, precizează că tov. Jalea 
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BRÂNCUŞI ÎN DEZBATERILE ACADEMIEI
REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

a intenţionat prin comunicarea D-sale să reabiliteze 
operele valabile ale lui Brâncuşi.

Tov. Prof. Graur este împotriva acceptării în 
Muzeul de Artă al R.P.R. a operelor sculptorului 
Brâncuşi, în jurul căruia se grupează antidemocraţii 
în artă. D-sa cere ca în secţiune să se discute pe viitor 
probleme rezolvate şi publicate de autorul comunică-
rii şi propuse spre discutare Secţiunii.

Tov. K. Zambaccian şi Acad. Victor Eftimiu 
revenind la sculptorul Paciurea arată că “himerele” 
acestuia au fost un protest împotriva realităţilor de 
atunci şi că Paciurea a terminat ca realist cu busturile 

printre care se numără cel al lui Tolstoi.

Tov. Acad. Camil Petrescu relevă meritul co-
municării tov. Jalea de a fi prilejuit discuţii intere-
sante şi de a fi deschis probleme de o semnificaţie 
deosebită.

D-sa anunţă că, în şedinţa viitoare îşi propune 
să precizeze câteva nuanţe asupra formalismului în 
artă.

Şedinţa se ridică la orele 19.
SECRETARUL SECŢIUNII,
Acad. Mihail Sadoveanu, ss 

A încetat din viață, la 30 ianua-
rie 2016, la locuința sa din București, 
D-na NINA STĂNCULESCU, unul 
din brâncușiologii de seamă ai zilelor 
noastre, distinsă în 1987 cu Diploma 
de onoare a Universităţii Cultural-Şti-
inţifice din Bucureşti și încununată în 
2005 cu „Premiul de Excelență Con-
stantin Brâncuși” de oficialitățile gor-
jene. A fost o eminentă colaboratoare 
a regretatului Nicolae Diaconu, care 
i-a publicat în 1997 și 2001 lucrări impportante, 
sub egida Fundației C.Brâncuși.

S-a născut la 4 martie 1928 în București, 
fiind fiica renumitului arhitect și profesor univer-
sitar Florea Stănculescu. După absolvirea  Școlii 
Centrale de Fete (1946) a urmat Facultatea de Li-
tere și Filosofie, frecventând simultan cursurile 
Institutului de Teologie. Și-a susținut doctoratul 
în 1974 cu tema „Conceptul de natură în arta mo-
dernă”. A lucrat ca redactor la Editura „Meridi-
ane”, unde a publicat lucrări de istorie și critică 
de artă. După o perioadă în care a scris literatu-
ră pentru copii și a făcut traduceri din literatura 

universală, s-a dedicat criticii de artă, 
semnând importante studii:  Gauguin 
(1969), Hokusai (1971), Pictura chi-
neză clasică (1973), Utamaro (1976), 
Stampa japoneză în secolul al XVIII-
lea (1986).

S-a dedicat apoi cercetării vieții 
și operei lui C. Brâncuși (lucrând o 
vreme bună sub autoritatea științifică 
a lui Petru Comarnescu), încât putem 
aminti valoroasele cărți de referință în 

brâncușiologia de azi: Brâncuși (1981), Izvoare și 
cristalizări în opera lui Brâncuși (1984), Brâncuși 
– frumos și har (1997), Brâncuși – rugăciune pen-
tru mileniul III (2001), dar și antologiile, reedită-
rile și traducerile: Carte de inimă pentru Brâncuși 
(1976), Petru Comarnescu – Brâncuși, mit și meta-
morfoză în sculptura românească (1972), Mircea 
Eliade-Petru Comarnescu-Ionel Jianu, Mărturii 
despre Brâncuși (1997), David Lewis, Brâncuși 
(2001) și multe altele.

A fost înhumată în ziua de 2 februarie 2016 
la Cimitirul Bellu Ortodox din București.  n (P.M.)

In memoriam: 

„RUGĂCIUNEA PENTRU MILENIUL III”
 A DOAMNEI NINA STĂNCULESCU

(1928-2016)
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Proces verbal Nr. 10
al ședinței din 7 martie 1951

Ședința este prezidată de tov. Acad. M.Sadoveanu
Participă: Acad. Gh. Călinescu, I. Iordan, Camil Petrescu, Al. Rosetti, Al. 

Toma, G. Oprescu, J. Al. Steriadi, V. Eftimiu și tov. G. Bogza, Prof. Al. Graur, 
Prof. I. Jalea, I. Panaitescu-Perpessicius, și K.H. Zambaccian.

Și-au scuzat absența tov. Acad. Gala Galaction și tov. Lucian Grigorescu.
Se citește procesul-verbal al ședinței din 28 Februarie a.c., care se aprobă.
Tov. Acad. I. Iordan depune raportul de activitate pe luna Februarie 1951 

al Institutului de Lingvistică și tov. Acad. G. Oprescu depune procesul-verbal al 
ședinței din 1 Martie a.c. a Institutului de Istoria Artei.

Tov. Prof. Jalea dă citire unei note de completare a comunicării D-sale 
asupra sculptorului C. Brâncuși, prezentând și numeroase planșe și publicații cu 
reproduceri din Brâncuși.

Tov. Acad. M. Sadoveanu: Tovarăși, numai olecuță de liniște. Vasăzică, 
după cum știți, avem sarcina să discutăm și să votăm propunerea tovarășului... 
pardon... domnului C. Brâncuși de la Paris, care vrea să lase statului român ate-
lierul din...

Tov. Prof. Jalea: Impasse Ronsin, nr. 10...
Tov. Acad. M. Sadoveanu: Da, de-acolo. Și 200 de lucrări de-a lui... cum 

îi zice? Brâncuși, da. Tovarășul Jalea ne-o citit o comunicare, iar noi trebuie s-o 
discutăm. Da repegior, că tovarășa Ana nu mai poate aștepta. Mi-o zâs la telefon. 
Tovarășul Jales, mai dă mata niște exămpli, ca să se înțăleagă mai bini.

Tov. Prof. Al. Graur: O mică intervenție mai întâi. Fiindcă, maestre, ați 
spus „repegior”, trebuie să spun că, într-adevăr, este nevoie ca Academia noastră 
să se miște mai repede, în conformitate cu vremurile noi. Din cauza cârmuirii 
proaste din trecut și a nepăsării am rămas în urmă, tovarăși. Ce să facem? O să 
vină ziua când vor sosi printre noi tovarășii din conducerea Partidului, care să ne 
felicite, să ne decoreze. Da! Altfel nici nu se poate! Desigur, acum facem primii 
pași cătinel, care însă trebuie să-i grăbim, să luăm hotărâri ferme și rapide. La 
începutul începuturilor și Uniunea Sovietică era în urma țărilor capitaliste. Dar 
le-a ajuns. După cum spunea tovarășul Stalin: Am rămas în urma lor o sută de 
ani, dar trebuie să-i ajungem în zece și să-i întrecem! (apleuze)

Tov. Acad. I. Iordan: Vreau să zâc și eu ceva, în continuarea celor spuse 
de de colegul meu, tov. Prof. Graur: Cum a spus tovarășul Stalin, nu mai trebuie 
să fim „pasivi și indiferenți”. Chemarea tovarășului Stalin apropie tăti eveni-
mentele de noi. Sântem cu toții participanți ai războiului muncii, orișiunde și în 
orice ramură am lucra. Stalin ne spune cum trebuie să se poarte omul sovietic și 
ce anume trebuie făcut pentru cucerirea victoriei. Și noi, cei din țările frățești, 
trebuie să-i urmăm pe oamenii sovietici. Fiecare trebuie să muncească cinstit și 
nimeni să nu rămână departe de marea luptă a întregului popor. Nici noi, acade-
micienii! (aplauze) Mă iertați de întrerupere. Aveți cuvântul, tov. Jalea!

Tov. Prof. Jalea:  Mai întâi trebuie să mulțumim din inimă tovarășei Ana 
Pauker, Ministrul Culturii, care ne-a oferit în mod democratic această posibili-
tate (aplauze). Să dau exemplu, da. Uite, Sărutul!  Uitați-vă, tovarăși! Cevedem 
aici?

Tov. G. Bogza: Doi se pupă. E-te, na!
Tov. Prof. Jalea: Nu. Ce spun criticii de artă burghezi? Cică tema sărutului 

reprezintă evoluția spirituală pură eliminând orice alte implicații. Vezi, Doam-
ne, citez, „iubirea fericită ca fuziune între două entități separate reface unitatea 
primordială a vieții”. E clar, tovarăși: formalism pur combinat cu gargară capi-
talistă!

Tov. Acad. Gh. Călinescu: Este foarte greu să cânți, să scrii sau să sculp-
tezi despre fericire, tovarăși. Iar noi suntem acum, în regimul nostru, primii oa-
meni care cântăm iubirea fericită. Timpul încă nu a avut răgaz să ne încerce. Și  
noi nici nu știm când greșim. Brâncuși însă nu știe toate astea. Nu știe ce în-
seamnă fericirea trainică pe pământ, hărăzită pentru vecie poporului. Sărutul lui 
este între un bărbat și o femeie, însă noi cântăm iubirea întregului popor. Noi ne 
adresăm celor care știu să asculte, dar surdului degeaba-i cânți. Noi sântem acum 
un popor liber în care nu mai există dezmoșteniți ai soartei. Partidul nostru ne 
spune: „Voi ați fost flămânzi, v-ați târât și ați urât! Acum misiunea voastră este 
aceea de a iubi și de a munci cu tot dragul!” Ce putem răspunde Partidului nos-
tru? Oare am putea, împietrindu-ne inimile, să-i răspundem cu vorbe urâte? Oare 
se poate să muncim în așa fel încât Partidul să verse lacrimi din pricina noastră? 
Ne poate plăcea mai mult bezna nopții, decât zorii zilei însorite? Dăruiți-vă cu 
dragoste inimile țelului măreț pe care îl slăvesc neîncetat cântecele întregului 
popor, din plinul recunoștinței lui (aplauze).

Porniți la muncă! Laboratoarele și amfiteatrele să fie pline! Frezele și ra-
botezele să zumzăie ca stupuri de albine lucrătoare în toiul muncii creatoare. 
Ogoarele noastre să fie împânzite cu oameni. Strângeți de pe aceste ogoare în-
treaga recoltă  și faceți așa ca grelele noastre combine și batoze să treacă în șiruri 
nesfârșite de la răsăritul și până la apusul soarelui. Știm cu toții că pe ogoare-
le noastre se află o seamă de femei minunate. Mâinile lor, cu degetele tivite 
cu negrul muncii cinstite, sânt atât de pricepute și de îndemânatice la strânsul 

recoltei, încât avem toată dragostea pentru ele și le sărutăm. Sărutăm mâinile 
femeilor profesor din amfiteatre, sărutăm mâinile arse de substanțe chimice ale 
femeilor savant, sărutăm mâinile pline de bătături și arse de soare ale femeilor 
macaragițe și raboteze. Acesta este Sărutul nostru! Acesta trebuie să fie sărutul 
nostru, nu acela individualist și mistic al lui Brâncuși (aplauze). Acesta trebuie 
să fie răspunsul pe care-l vom da Partidului nostru iubit. Nu-i așa, dragi tovarăși? 
(aplauze furtunoase)

Tov. Acad. G. Oprescu: Minunată analiză! Magnific! Magnific! (tov. Acad. 
G. Oprescu îl îmbrățișează pe tov. Acad. Gh. Călinescu, aplauze)

Tov. Acad. M. Sadoveanu:  Să trecem la chestiune, tovarăși! Tovarășe 
Jalea, dați alte exămpli... exămpli...

Tov. Prof. Jalea:  Uite, Pasărea Măiastră, de exemplu. E o pasăre fantasti-
că. Forma pe care artistul o dă Păsării Măiastre ne trimite cu gândul la divinitățile 
păgâne, la reprezentările animalelor zeificate. Măiastra cică are puteri magice. 
Noi de magie, de misticism avem nevoie, tovarăși? De păsări fantastice avem noi 
nevoie? Nu există atâtea păsări frumoase în peisajul nostru românesc?

Tov. Acad. G. Oprescu: Tovarășe Sadoveanu, știm cu toții că sânteți un 
maestru neîntrecut al descrierii peisajului românesc. Scuzați-mă, Maestre, de în-
trebarea retorică: Avem păsări frumoase la noi? Povestiți-ne despre ele. De pildă, 
despre ciocârlie, care acuși-acuși se va auzi iarăși pe plaiul românesc.

Tov. Acad. M. Sadoveanu: Ei, ciocârlia... Ciocârlia cântă deasupra mun-
citorilor care stau aplecați asupra pământului, cântă munca lor cinstită și grea. A 
cântat și cântă ciocârlia biruitorul cântec al muncii; va cânta necontenit și de azi 
înainte, până când toate se vor duce în prah și pulbere. Am stat de multe ori în 
loc, ca să-mi dau sama de toate întorsăturile puternice și tremurate ale ciocârliei, 
pe care negrii muzicanți ai neamului nostru au încercat să le puie pe alăute.

Tov. Prof. Jalea: Frumos! Tare frumos! Să-l aplaudăm pe Maestrul Sado-
veanu (aplauze). Să-i spunem lui Brâncuși: De asemenea păsări avem noi nevo-
ie, nu de măiestre, magice și obscurantiste (aplauze furtunoase).

Tov. Acad. M. Sadoveanu: Da mai bine să vă povestesc despre fâțac. 
Fâțacul e-o păsărică mititică, care are locul de trai în lungul pâraielor gâlgâitoare 
de munte, unde se găsesc și păstrăvi. Pe cap este cenușiu închis, pe gușă și chept 
– alb, pe pântece – ruginiu. Aripile i-s scurte, cu pene mari, cenușii bătând în 
albastru. Fâțacul se hrănește cu răcușori, dar nu se dă în lături dacă poate prinde 
și un chiticaș. Fâțacul...

Tov. Prof. Jalea: Mulțumim, tovarășe Preledinte! Să mai exemplificăm, 
tovarăși. Iată, de exemplu, D-na Pogany e o sculptură prea evanescentă... ăăă... 
prea dusă în spații, spre niciunde... ăăă... prea pierdută...

Tov. J. Al. Steriadi: O corecție – e Domnișoara Pogany, nu Doamna.  
Tov. Prof. Al. Graur: Dar de ce, tovarăși, „Doamna”? Sau „Domnișoara”? 

nu a putut „domnul-tovarăș”  Brâncuși să-s spună „Tovarășa”? În Marea Uniune 
Sovietică titulaturile de „gospoja” – „doamnă” și de „barâșnia” – „domnișoară” 
au dispărut. Oamenii sovietici le folosesc astăzi doar în glumă și cu sens bat-
jocoritor, fiindcă amintesc de țarism și de exploatatori. Poftim, să ne uităm în 
„Slovari Russkovo Iazâka” a lui S. I. Ojegov, ediția I-a, 1949. Ce scrie aici la 
„barâșnia”, între paranteze? Să citească tovarășul Geo Bogza.

Tov. G. Bogza: La „barâjnia” între paranteze scrie „șu-tli-vo” (râsete). O 
gâdilă (râsete).

Tov. Prof. Al. Graur: Te rog să fii serios, tovarășe Bogza. Nu mai fă pe 
măscăriciul! Va trebui într-o bună zi să punem pe ordinea de zi a unei ședințe 
deviațiile dumitale de comportament și abaterile de la morala proletară. „Șutlivo”, 
adică „glumeț”. Oamenii noi sovietici iau ăn derâdere aceste denumiri țariste în-
vechite. Și astăzi, când noi, noii limbiști, înrolați în armata proletară a Partidului, 
ne străduim să stârpim aceste titulaturi capitaliste în Republica Populară Româ-
nă, vine alde Brâncuși cu D-na Pogany, ca să deruteze, să dezorienteze masele 
muncitoare de la orașe și sate. Sânt acri strugurii, domnule-tovarăș Brâncuși! Nu 
vei reuși să întinezi idealurile nobile ale comunismului cu arta ta capitalistă, o 
artă morbidă și aflată în putrefacție, ca și societatea din care provine! (aplauze)

Tov. Prof. Jalea: Da, aveți dreptate, tovarășe Graur. Din păcate e „doam-
na” și nu „tovarășa”.

Tov. Al. Toma: Și de ce, ne întrebăm, Pogany e un nume străin? Nu putea 
să găsească unul românesc?

Tov. Prof. Jalea: Da, din păcate, e un nume străin, tovarășe Toma.
Tov. Al. Toma: Să se consemneze în Procesul-verbal: E un nume străin.
 Tov. Acad. M. Sadoveanu: Da, e un nume străin. Cu adivarat, tovarășul 

Toma are dreptate. Ar fi fost bini să-i fi pus un nume românesc. Avem atâtea 
frumoae nume de fată care încep cu „P”: Paula, Paulina, Polina, Poliana, Păua, 
Păunița, Florica...

Tov. Acad. G. Oprescu: Florica nu începe cu „P”, maestre.
Tov. G. Bogza: Dacă tovarășul președinte spune, așa este. Este cu „P” de 

la Florica (râsete).
Tov. Acad. I. Iordan: Totuși, vă rog, să ne întoarcem la temă. Am primit 

o sarcină importantă de la tovarășa Ana și trebuie s-o rezolvăm. Tovarășul Pro-
fesor Ion Jalea spune că sclptura în chestie, sau ce arătare o fi aiasta, este prea... 
evanescentă. Îl rog pe tovarășul Jalea să se explice.

Istoria ca ficțiune - ficțiunea ca istorie
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Tov. Prof. Jalea:  Păi, uitați-vă la aceste imagini, tovarăși! Totul este făcut 
în dauna conținutului problemelor! D-na Pogany nu are forme.... ăăă... E numai 
un cap șlefuit... ăăă

Tov. J. Al. Steriadi: E un bust.
Tov. Al. Toma: Ce bust, tovarășe? E o căpățână ca o sfeclă răzuită cu rașpa.
Tov. G. Bogza: Ia să fi lucrat la șaibă într-o uzină! Sau să fi fost o pațachină 

pe trotuar. Să vezi ce forme...
Tov. Prof. Al. Graur: Tovarășe Bogza!
Tov. Al. Toma: Asta-i femeia șnur: fără țâțe, fără cur )râsete înfundate).
Tov. Acad. M. Sadoveanu: Cu adivarat, tovarășe Toma: N-are. N-are nici... 

chestia ceea, știți dumneavoastră.
Tov. Al. Toma: Ce n-are, tovarășe președinte?
Tov. Acad. M. Sadoveanu: N-are, mă rog, fătătoarea, căreia odinioară i 

se zicea zgău, mai pe urmă poporul i-o zis fătăciune, de unde satul Fătăciuni. În 
popor i se mai zice în fel și chip: zambilică, scoică, corcodușă, ghioc, crinișor...

Tov. Acad. I. Iordan: La mini la Tecuci îi zice bâzdâc. Sau socoteală.
Tov. Acad. M. Sadoveanu: ...pupăză, păsărică...
Tov. G. Bogza: Lăsați-mă cu păsărica, tovarășe președinte! Iar începem cu 

păsăricile? Să-i spunem cinstit, muncitorește: pizdă. Domnișoara Pogany n-are 
pizdă, tovarăși! Uitați-vă și dumneavoastră.

Tov. Prof. Al. Graur: Tovarășe Bogza!
Tov. Acad. M. Sadoveanu: Pupăză îi zice la nunți, când lăutarii...
Tov. G. Bogza: Ce pupeze, domle! Să-i zicem corect, muncitorește.
Tov. Prof. Al. Graur: Tovarășe Bogza!
Tov. Acad. M. Sadoveanu: Cum zâceam, fâțacul e-o păsărică mititică...
Tov. Prof. Jalea: Mulțumim, maestre! Tovarășul Bogza are dreptate 

și îi mulțumim pentru cum a pus punctul...ăăă...pe „i”. Într-adevăr, tovarășe 
Președinte Sadoveanu: N-are vagin. Iar vaginul este important pentru femeie.

Tov. Al. Toma: Și pentru bărbați.
Tov. Prof. Jalea: Și pentru bărbați, aveți dreptate... ăăă... Vaginul...ăăă...
Tov. Acad. G. Oprescu: Acest detaliu anatomic, care le preocupă și pe 

reprezentantele sexului frumos aproape în aceeași măsură ca pe bărbați, nu este 
un dtaliu, tovarăși. Pictorii și sculptorii știu ce spun. Dimensiunea vaginului nu 
afectează numai relația sexuală, ci afectează și pe artiștii, care nu știu să-l repre-
zinte.

Tov. Acad. I. Iordan: Îngrijorate de acest subiect sânt mai cu samă fimeile 
care nasc natural și se tem că viața lor sexuală va fi distrusă de efortul aducerii 
pe lume a unui copchil.

Tov. Acad. Gh. Călinescu: Mai ales mamele-eroine, care se bucură în regi-
mul nostru democratic de grija părintească a partidului și statului nostru.

Tov. Acad. I. Iordan: Ori, s-avem iertare, D-na Pogany a lui Brâncuși nu 
are vagin. Băgați de samă, tovarășe Sadoveanu și dragi tovarăși! Nu mai este 
vorba de dimensiunea lui aicea, ci de faptul că nu are nica! Asta-i bătaie de gioc! 
(aplauze)

Tov. Al. Toma: Bătaie de joc față de tovarășele femei, față de mamele-ero-
ine, care se bucură de grija părintească... (aplauze)

Tov. Prof. Al. Graur: Trebuie tăiat în carne vie, tovarăși! Tovarășe Jalea, 
scurt concluziile și să trecem la vot.

Tov. Acad. Gh. Călinescu: Am citit înaintea ședinței comunicarea tov 
Prof. Jalea și pot spune că sânt indignat de aceste făcături brâncușiene! Constat 
că Brâncuși nu poate fi considerat un creator în sculptură, fiindcă nu se exprimă 
prin mijloacele esențiale și caracteristice acestei ate. Dar trebuie să clarificăm 
noțiunea de realism, în sensul vederilor creatorilor de artă sovietici, ca o transpu-
nere pe plan superior a realității și nu ca o reproducere fotografică a ei, așa cum 
e înțeles în mod stângist. Închei scurt și arăt inutilitatea continuării discuțiilor 
asupra lui Brâncuși.

Tov. Acad. G. Oprescu: Mulțumim din inimă, tovarășe Călinescu. Mintea 
dumneavoatră strălucitoare răspânește lumină și astăzi ca în prima tinerețe. Ați 
lămurit o serie de chestiuni importante. Prin întreaga dumneavoadtră persona-
litate sânteți inimii noatre îndemn ca nici o clipă să nu înceteze să bată, pentru 
țelul măreț al democrației, pentru libertate, pentru dragoste și frăție între toate 
popoarele lumii. Datele și faptele citate de tov. Acad. Călinescu și de tiv. Prof. 
Jalea cu privire la Brâncuși, o figură mai puțin cunoscută și minoră în definitiv, 

arată lipsa lui de sinceritate, și îl ilustrează ca pe un om de talent și de mari 
speranțe în prima parte a activităților sale, dar care, sub influența unor sculptori 
la modă la Paris, care cultivau indefinitul și cubismul, speculând prin mijloace 
bizare gusturile morbide ale societății burgheze, a decăzut.

Tov. Acad. V. Eftimiu: Vreau să precizez că tov. Jalea a intenționat prin 
comunicarea D-sale să reabiliteze operele valabile ale lui Brâncuși. Să reținem 
acest fapt.

Tov. K. Zambaccian: Doar o mică intervenție. Revenind la sculptorul 
Paciurea, trebuie să subliniem că „himerele” acestuia au fost un protest împotri-
va realităților de atunci și că Paciurea a terminat ca realist cu busturile, printre 
care se numără acela al lui Lev Nikolaevici Tolstoi, care a reflectat în operele 
sale lupta pentru mai bine și dorința de a scăpa de trecut ale maselor.

Tov. Acad. V. Eftimiu: Însă, din păcate pentru Lev Nikolaevici, imatura 
visare, lipsa de experiență politică, cum spune Vladimit Ilici lenin, și moliciunea 
revoluționară a non-rezistenței la rău au fost motivele care l-au făcut să nu sesi-
zeze cauzele înfrângerii primei campanii revoluționare din 1905-1906.

Tov. K. Zambaccian: Din păcate Brâncuși nu a făcut acest lucru, cum a 
făcut Paciurea, și a rămas prizonierul morbidității burgheze.

Tov. Prof. Al. Graur: Cred că putem încheia discuțiile aici. Nu-i așa, 
tovarășe Președinte? Și eu sânt împotriva acceptării în Muzeul de Artă al Repu-
blicii Populare Române a operelor sculptorului Brâncuși, în jurul căruia se gru-
pează antidemocrații în artă. Să trecem la vot. Cine este pentru ca oferta sculpto-
rului Brâncuși de a lăsa moștenire statului român circa 200 de lucrări și atelierul 
său din Impasse Ronsin nr. 10 să fie respinsă? Da, unanimitate. Se abține cine-
va? Nu. Este cineva împotrivă? Nu. Oferta sculptorului Brâncuși a fost respinsă 
(aplauze). N-avem nevoie de o astfel de artă – a minciunii, a morbidului și a 
bizareriei! (aplauze prelungite)

Tov. G. Bogza: Tovarăși, tovarăși! Un moment! În final vreau să proslă-
vesc în câteva versuri pe un mare poet al lumii, pe acest mare om generos, profet 
al iubirii și al libertății – Walt Whitman (aplauze). „El rostea cele câteva cuvinte 
mari: civilizație, dragoste, mase, bărbat, femeie, democrație.../ pe care șarlatanii 
le goleau de conținut, prefăcându-le în baloane de bâlci, țipător colorate,/ iar el, 
știindu-le sensul adânc, neapărat necesar popoarelor, inimii lor însetate de ade-
văr și de un țel măreț,/ le lua și făcea din ele marile catarge ale poeziei lui,/ cora-
bie nouă, cu punți multiple și o velatură nemaivăzută în trecut, până la bătrânul 
Homer,/ puternică și îndrăzneață, însetată de spații, cu prova categoric îndreptată 
spre viitor.” (aplauze)

Tov. Acad. Camil Petrescu: Vreau să relev meritul comunicării tov. Jalea 
de a fi prilejuit discuții interesante și de a fi deschis probleme de o semnificație 
deosebită. Anunț că, în ședința viitoare, îmi propun să precizez câteva nuanțe 
asupra formalismului în artă. De asemeni, rog onor conducerea să facă diligențele 
necesare pentru instalarea unor becuri de iluminat. În sala de ședințe e cvasiîn-
tuneric. Mulțumesc!

Ședința se ridică la orele 19,00.
Secretariatul secțiunii
Semnează: Acad. Mihail Sadoveanu

Radu PĂRPĂUȚĂ 

(Text preluat din  revista Cronica  veche, Iași, Anul V, nr. 5(52), mai 2015, 
pp. pp. 20-21).

Notă: „Procesul-verbal” de mai sus ne-a fost adus la cunoștință de uni-
versitarul clasicist ieșean Traian Diaconescu, poet și traducător de marcă din 
literaturile latină și greacă. La început am crezut că este vorba de «procesul-
verbal amănunțit» al ședinței Academiei din 7 martie 1951, forma oficială fiind 
însă cunoscută. Mai apoi, am luat legătura cu redacția revistei „Cronica veche” 
pentru a ne lămuri asupra autenticității, dar, cum pe autor nu aveam a-l cunoaște, 
am reușit să-l contactăm pe dl Mircea Radu Iacoban, secretar general de redacție, 
care  ne-a recomandat să luăm textul cu pricina drept... „un pamflet”. De altfel, și 
dl Traian Diaconescu a promis să cerceteze cazul în arhiva Academiei Române. 
Până la alte clarificări, însă – întrucât îl bănuim pe autor de o anumită...secreto-
manie – facem cunoscut cititorilor acest proces-verbal „apocrif”, prea crud de 
a fi autentic. Și totuși, oricând arhivele ne pot oferi mari surprize...  n     (Z.C.)
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Urmare din pag. 52

Interesant de observat, aproape toate clădirile au 
balcoane de lemn destul de viu colorate, cele mai mul-
te închise. Cu siguranță, o reminiscență a arhitecturii 
medievale, adaptată obiceiurilor locului. Într-un oraș cu 
cavaleri instituționalizați, prezența femeilor nu putea fi 
decât discretă, astfel că balcoanele serveau unui mod 
mai special de comunicare urbană... Zicem și noi, să ne 
aflăm în treabă... Într-un părculeț, Upper Barracca, pe 
terasa unui bastion, cu tunuri pe poziție (astăzi decora-
tive ), admirăm numeroase statui și citim înscrisurile 
de pe plăcile comemorative ale unor mari personalități 
europene care au avut legături cu orașul, între ele și Al-
bert Einstein. De aici se deschide o splendidă panoramă 
a portului și a așezărilor de pe cealaltă parte a golfului 
pe care ne aflăm. Dar tocmai când zoream să prindem 
imaginile în aparatul de fotografiat, ne dăm seama că 
acesta nu mai funcționează. Suntem disperați. Chiar 
aici și chiar acum, după ce atâta vreme am așteptat mo-
mentul acesta. Ne salvează domnul Dăscăliței, oferin-
du-ne un card ...La întoarcere, observăm mai bine că 
nu numai clădirile, ci și străzile sunt pavate cu aceeași 
piatră de calcar, ceea ce dă o notă specifică  orașului, o 
cromatică aparte... Și opera de stat din Valletta își are 
particularitatea ei. Ține spectacole în aer liber. Clădirea 
sa originară a fost distrusă într-un incendiu, iar cea refă-
cută – bombardată de nemți în al doilea război mondial.  
În varianta de azi, a treia, s-au conservat coloanele ce-
lei vechi și scena, dar nu au mai fost refăcute zidurile. 
Funcționează, deci, ca un teatru grec.

Din Valletta, plecăm într-un tur al insulei cu au-
tocarul pus la dispoziție de agenția de turism locală. Ne 
îndreptăm spre Mdina, capitala veche a Maltei. În ros-
tirea localnicilor, Emdina. Localitățile, până acolo, se 
țin lanț. 

Aflăm că în această zonă este cea mai mare 
densitate umană pe kilometru pătrat. Câmpurile, pen-
tru culturile agricole, mai puține ca în Sicilia. Aici a 
devenit regulă ca tarlalele să fie despărțite prin ziduri 
de piatră. Solul este extrem de pietros. Se cultivă, în 
special,cartofii și cactușii. Din fructele acestora, se fac 
lichioruri și sucuri. Foarte multe biserici peste tot.  Mal-
tezii sunt creștini catolici prin tradiție. Biserica angli-
cană, sub ocupația britanică, nu a prins, n-a prea lăsat 
urme... Cum ne-am apropiat de ora prânzului, suntem 
duși, mai întâi, să servim masa într-un restaurant din 
orășelul Rabat. Stăm la masă foarte înghesuiți, că abia 
te poți mișca fără să deranjezi pe comeseni ori pe cei 
din spatele tău. Servim paste, în stil italian, friptură de 
porc cu garnitură de cartofi și varză călită, pepene ver-
de. Ni se aduce de băut vin ( un fel de pelin ) și apă 
plată. Destul, ca să ne ridicăm de la masă mulțumiți...

Ne deplasăm, apoi, la Mdina . Intrăm pe o poar-
tă somptuoasă de piatră într-un oraș-muzeu. Rămânem 
încântați. Atmosfera medievală conservată întocmai. 
Clădiri de epocă, având pereții placați cu piatră de 
calcar fasonată. I se spune și orașul de miere, pentru 
că piatra aceasta are o cromatică ce aduce cu culoarea 
mierii de salcâm. Străzile, ca la Valletta, sunt pavate 
cu același fel de piatră. Sintagma lui Geo Bogza țara 
de piatră i se potrivește de minune Maltei. Aici, într-
adevăr, parcă totul e de piatră, și câmpurile, și așezările. 
Ulițe înguste, specific medievale.  Birje, peste tot, mai 
multe decât în capitală, aici aflându-și mai bine locul 
potrivit. Nu întâmplător s-au turnat în Mdina filme ce-
lebre, printre care Contele de Monte Cristo și Elena din 

Troia... Și încă un aspect specific urban. Casele familia-
le poartă un hram. De obicei, al unui sfânt. De exemplu, 
Casa Sf. Pavel. Dar se întâlnesc și numeroase hramuri 
laice, ale unor personalități politice sau artistice, după 
cum îi cade bine omului. Am văzut cu ochii noștri Casa 
Klinton, cum la noi ar merge, bunăoară, Casa Băsescu 
sau Casa Klaus Johannis, după toanele unuia sau altu-
ia. Sunt și hramuri, să zicem, matrimoniale. Pe strada 
Olteniei din Cluj s-ar putea etala Casa Iuliuelena... Dar 
să revenim la ale naostre. Și Mdina își are meterezele 
sale. Urcați pe una din ele, ni s-a deschis în față o altă 
minunată panoramă, încât ne-am putut slobozi privirea 
până departe. Are, apoi, biserici multe ( catedrala e de 
la sfârșitul secolului al XVII – lea ), mănăstiri, palate, 
toate purtând pecetea vechimii. Ne odihnim puțin lângă 
biserica și mănăstirea de maici a Ordinului Carmeliților. 
Cândva, mănăstirea era mult mai populată. Azi au mai 
rămas patru călugărițe. Ele trăiesc și acum într-o izo-
lare desăvârșită. Nu dau ochii cu lumea. Mâncarea le 
este lăsată la poartă într-un loc special, trăind numai din 
mila oamenilor. Oare așa ruga lor este mai bine primită 
și comunitățile care le ocrotesc mai ferite de păcat ?

Tare ne-a plăcut Mdina. Plecăm, de aceea, cu 
impresii deosebite. Ne întoarcem la Valletta. Este foar-
te cald. Pe drum, primim informații despre societatea 
malteză de azi. Nivelul de trai este destul de ridicat, 
comparabil cu al nostru. Economia funcționează bine. 
Veniturile la buget vin, mai ales, din industrie (!) și din 
turism. Agricultura e mai slab dezvoltată. Învățământul 
de stat este gratuit. La ei, funcționează două cicluri. 
În primul, sunt cuprinși copiii între 5 și 11 ani, iar în 
al doilea cei dintre 12 și 16 ani. După această vârstă, 

unii ajung studenți, alții intră la colegii. În paralel, 
funcționează și învățământ particular ori confesional. 
Maltezii sunt un popor mândru, dar primitor. Respectă 
tradițiile creștine ; adoră câțiva sfinți. Limba malteză își 
are specificul său. În vocabular, sunt mulți radicali din 
limba arabă și multe neologisme, mai ales englezești. 
Și fonetismele, cu preponderență consonantice, aduc 
cu cele orientale. Vecinătatea siciliană se simte, fără 
ca aceasta să copleșească specificitatea malteză. Limba 
engleză este asumată ca a doua limbă oficială, pentru că 
Malta face parte din Commonwealth. Moneda de stat 
este euro. 

În Valletta, mai avem de vizitat Catedrala Sfân-
tul Ioan Botezătorul. A fost construită în a doua jumă-
tate a secolului al XVI – lea și decorată de pictorul ita-
lian Mattia Preti. În exterior, nu pare spectaculoasă, e 
mai degrabă sobră. În interior, în schimb, este superbă. 
Pereții sunt integral placați cu basoreliefuri din piatră 
de Malta, iar tavanele împodobite cu fresce reprezen-
tând scene din viața sfântului. Orice loc rămas gol a fost 
umplut cu elemente decorative aurite. Padimentul nu 
este acoperit cu simple plăci  de marmoră, ci din pietre-
le de mormânt a 400 cavaleri maltezi și înalți prelați, cu 
semnele lor heraldice ori cu scene alegorice. Un adevă-
rat pantheon, deci, al Ordinului Ioaniților, care a făcut 
istorie pe aceste locuri. În catedrală se află și un tablou 
celebru, capodopera lui Carravaggio, Tăierea capului 
Sfântului Ioan Botezătorul , așezat într-unul din altare. 
Rămâi înlemnit în fața lui. Pictorul, el însuși urmărit 
pentru o crimă, și-a ispășit păcatul capital fugind din 
Roma, intrând în Ordinul Cavalerilor de Malta și pic-
tând acest tablou unic, la cererea papei. Sadismul din 
privirea ucigașului este atât de verosimil, că nu pare a fi 
rodul imaginației, ci al unei trăiri consumate nemijlocit. 

MALTA ŞI SICILIA Pictorul s-a refulat în capodopera sa. Un caz, poate, 
unic în istoria picturii. Merită să bați drumul până aici 
și numai pentru această capodoperă... Nu prea avem 
timp la dispoziție pentru o plimbare de voie prin Val-
letta. Câțiva bărbați din grup caută băuturi specifice 
locului. Își pot permite dacă țin banii la ei. Pe mine, 
Elena mea mă ține din scurt, nu-mi dă o lețcaie, câțiva 
cenți, acolo, să mă duc și cu alte amintiri din Malta 
decât cele adunate în priviri.

Revenim în port, ca să ne întoarcem în Sicilia. 
Ne despărțim în termeni amicali de ghidă și de șofer. 
Suntem îndemnați să mai revenim, pentru a vizita și 
monumentele megalitice, unele dintre ele cele mai 
vechi din lume. După obiceiul locului, lăsăm pe un 
talger de pe bordul autocarului, ca bacșiș, euroii pe 
care îi avem la îndemână. Cum și în Malta, precum în 
Anglia, volanul mașinilor e pe dreapta, bordul acesto-
ra pare mai încăpător, încât talgerul stă la vedere, deși 
se vrea discret... De data aceasta, îmbarcarea este mai 
operativă decât azi-dimineață.  Aceeași mare liniștită, 
acum la ceasul înserării, încât la orizont capătă reflexe 
roșietice. Ne sună Ancuța. Și ei se pregătesc să plece în 
concediu. Se întunecă pe când să intrăm în portul din 
Pazzallo. Autocarul nostru ne așteaptă spre a ne duce la 
hotel. Cinăm în cameră, apoi ne culcăm obosiți, după o 
zi pe care am tot visat-o de ani buni .

20 august, Etna
Și cea de-a zecea zi a circuitului nostru are pro-

gramat un episod de maxim interes : urcarea pe vulca-
nul Etna. Întreaga-mi stare emoțională o simt concen-
trată în jurul său... Ne sculăm precipitat, ne pregătim 
în grabă și coborâm la micul dejun. Astăzi nu mă uit 
la mezeluri, am ce alege alte produse din meniul foarte 
variat pus la dispoziție. Plecăm la 8,30 spre  Siracuza. 
Timpul este frumos, căldură – mare, încă de dimineață. 
Locurile pe unde trecem se schimbă mereu, nu-s mo-
notone, numai oamenii sunt aceiași, dar nu te poți plic-
tisi între ei. Am umblat și pe aici, acum șase ani, în 
circuitul de atunci al Siciliei, deci multe obiective din 
program le cunoaștem. Ghida insistă, pe drept cuvânt, 
să trezească interesul în jurul  lor celor ajunși prima 
oară în părțile acestea de lume și are ce le spune. În 
Antichitate, Siracuza nu a fost o așezare oarecare, ci 
unul dintre cele mai importante orașe europene. Sub 
greci, concura cu Atena, era o cetate a științelor și arte-
lor. Aici s-a născut Arhimede, ilustrul matematician.Și 
sub romani și-a continuat tradiția cărturărească. Abia 
cu migrațiile a început să decadă, împărtășind, mai de-
parte, soarta întregii Sicilii... Autocarul nostru vizează 
parcarea largă din jurul  Parcului Arheologic Neapolis. 
Parcă ieri căutam și noi un loc să parcăm aici, când a 
apărut bărbatul acela suspect, de ne-a cerut o taxă de 
rezervare, încât a speriat-o pe Lici, nașă-mea, și pră-
păstioasă cum e ea, n-a mai vrut să se miște de lângă 
mașină. Culmea-i că îl întâlnim și acum pe pârlit, se 
vede că pe aici își face veacul, căutând fraieri să-i pă-
călească. Mă amuză prezența lui... Cunosc și Teatrul 
grec, și Amfiteatrul roman, și Urechea lui Dionis, încât 
nu mă expun soarelui dezlănțuit spre a le mai vizita o 
dată. O invit pe Elena mea să meargă cu grupul, dar 
nu prea îi arde nici ei de umblat, preferă să aștepte la 
umbră, printre tarabele din apropiere. Cum treaba asta 
pe mine mă plictisește, doar îs bărbat, ce dracu, cobor 
spre oraș. Există în Siracuza un Sanctuar, mai puțin 
cercetat de turiști, dar căutat de pelerini, care impu-
ne prin caracterul său monumental. Are formă conică, 
înălțându-se spre cer ca o săgeată. Când l-am văzut, 
de departe, prima oară, am crezut că e monumentul 
închinat de localnici lui Arhimede.  Doar în preajma 
lui, mi-am dat seama că-i un lăcaș sfânt. O construcție 
ultramodernă, din beton, replică la mărețele edificii ale 
Antichității din apropiere. Santa Madona di Lacrimi  
sau  Sanctuarul Fecioarei Lacrimilor a fost ridicat 
spre a celebra un miracol. Acela al lăcrimării unei sta-
tui de ghips a Fecioarei. Un miracol asemănător cu cel 
al  sfintei icoane de la mănăstirea Nicula. Monumen-
tul m-a fascinat și acum șase ani, mă fascinează și de 
această dată. Statuia de bronz a Fecioarei, înconjurată 
de o aureolă, pare ireală, coborâtă din cer, spre a ve-
ghea acolo, la 74 de metri înălțime, asupra noastră. În 
incinta circulară a Sanctuarului, în semiobscuritate, al-
tarul , extrem de simplu, așezat în partea centrală, atrge 
privirile din toate părțile. Credincioșii pot sta pe sca-
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unele care îl înconjor în semicerc ori la balcon. Când 
intru eu, în spațiul imens, dacă suntem 3-4 vizitatori. 
Unul, un tânăr negru, cu mâna întinsă, caută miloste-
nie. Mă reculeg câteva clipe. Cu privirea întoarsă  în 
trecut, încerc să redescopăr imaginile de acum șase ani 
ale Elenei și nașă-mi, socotind că într-un spațiu sacru 
ele se conservă mai bine. Doamne, prin multe eveni-
mente , atâtea fericite, am trecut de atunci !

Când mă întorc la autocar, începe să se adune și 
grupul. Cam obosit, de soarele îndurat... Îl sunăm pe 
Dinu, să-l felicităm de ziua lui de naștere. Sunt în drum 
spre Grecia, împreună cu familia Groza. Apelul nostru 
i-a găsit la Reșița. Îi urăm sănătate  multă, să-și vadă 
copiii mari și să se bucure fericiți de ei... După ce ne 
vedem îmbarcați, pornim spre Catania. Trecem printr-
o zonă cu pământ  fertil, aproape de 
țărmul Mării Ionice. Multe plantații 
de citrice. Oprim într-o benzinărie, 
la presiunea câtorva doamne. Plăcut 
amenajată, cu nelipsitul market, cu 
un părculeț în preajmă, cu rondo-
uri, inclusiv de cactuși. Frumoși, cu 
fructe mari și înfocate, ispititoare. 
Domnul Mircea, medic, bărbat ușor 
enigmatic, rupsese câteva , ca la hotel 
să le poată consuma. Mă asigură că-s 
foarte gustoase și nu-i atât de greu să 
le dezbraci de  coajă. Mă las ispitit, 
alegându-mi, dintre toate, pe cel mai 
frumos, ce părea mai bine copt. Chiar 
îmi furase privirea. Nici nu-mi părea 
tare țepos. Caut un șervețel, să-mi 
protejez degetele, și-l rup delicat, dar 
senzual, ca și cum l-aș fi mângăiat. 
Ipocritul ! Parcă toate acele din lume 
mi-au intrat în palmă ! Mărunte și extrem de agresive. 
Nu-l arunc naibii, ci-l așez politicos într-o despărțitură 
a genții de voiaj, ca să încerc  să mă eliberez de chin. 
Dar pe măsură ce scoteam țepii vizibili, se înmulțeau 
parcă cei nevăzuți... Elena, când observă, îndată cu 
gura pe mine, că mă port ca un copil, nu ca un bărbat 
înțelept. Eu tac vinovat și continui desțeperirea, însă 
fără spor. Palma-mi prinde a se roși, încă nu întrevăd 
toate consecințele.  Meditez, însă, pe seama blestemu-
lui ispitei. Să le fie de învățătură și nepoților, să cum-
pănească bine ce fac când îi asaltează ispitele...

Sosiți în Catania, oprim într-o piață din zona 
veche a orașului, ca ghida s-o conducă pe doamna Bu-
cur la consulat, să-și ridice documentul de identitate 
provizoriu, în urma incidentului de la Roma. Ne sună 
Tincuța. O asigurăm că suntem bine, nu-i mai spun de 
pățania mea. Așteptarea se prelungește. Trece o oră și 
nimic. Dacă am fi știut, ne aventuram puțin prin oraș. 
Ghidurile îl prezintă ca pe o așezare veche, în care ba-
rocul și-a găsit temeinic locul, în urma cutremurelor 
ce-au bântuit pe aici, pe fațada bisericilor și a palate-
lor. În catedrala din centru este înmormântat marele 
compozitor Bellini... Abia după două ore s-au întors 
cele două doamne, ca să putem pleca.  Avem emoții să 
nu întârziem și să ratăm vulcanul, doar prin asemenea 
locuri nu se umblă noaptea.

Drumul spre Etna este chiar spectaculos, cu 
foarte multe curbe. Jos, la poalele masivului muntos, 
rocă vulcanică neagră și vegetație meridională. Sol 
prielnic cultivării viței de vie. Livezi de măslini, de 
portocali, de lămâi... Pe măsură ce înaintăm, vegetația 
e tot mai săracă, datorită altitudinii. Până pe la 2000 
de metri, urcăm cu autocarul. Mai departe, urcușul se 
face cu telegondola. Locul de parcare, cu tarabe, ca 
peste tot, cu restaurant și o largă și adâncă panoramă a 
împrejurimilor. Nu toată lumea din grup se încumetă 
să urce la 3000 de metri, unde e situat Observatorul 
vulcanic, iar  de aici și mai sus, aproape de cratere. 
Nici Elena mea nu-i destul de curajoasă, iar cu recenta 
ei operație, nici nu i se recomandă. Eu mă încumet, pe 
ce-o fi. Trebuie să plătesc 30 de euro pentru telegon-
dolă, apoi alți 32, pentru jeep. Nu suntem mai mulți de 
zece îndrăzneți din grupul nostru, dar mai sunt amatori 
din alte grupuri. Este, totuși o aventură, orice s-ar zice. 
Emoția ne încearcă pe toți, dar ne-o ascundem fieca-
re cum putem. După ce scoatem biletele de acces pe 

mijloacele de transport, până colegii mei își fac drum 
spre toaletă, eu mă apropiu de stație, să văd cum umblă 
lucrurile.  Dar nu apuc să mă dumiresc, că-s vârât din 
mers în prima cabină, căci telegondola aceasta circulă 
continuu, fără oprire. Nu am timp să mă răzgândesc, 
în așteptarea unor parteneri de călătorie, ușa se închi-
de, astfel că mă trezesc singur-singurel tras în sus pe 
cablu.Începe să mă cuprindă spaima. N-am cu cine 
schimba o vorbă, decât privesc uimit cum sunt purtat 
spre înălțimi. Dacă se ivește vreo primejdie ? N-am pe 
nimeni să mă sfătuiesc cu el.  Oare  aceeași senzație o 
trăiește și sufletul când, desprins de trup, se ridică la cer 
? Sunt trei locuri pe bancheta din cabină, dar eu trebuie 
să stau la mijloc, pentru  echilibru, altfel mă înclin într-
o parte. Pe măsură ce urc, tabloul, în vale, e tot mai 
fascinant. De ar fi ultimul meu drum, aș avea motive să 
trăiesc puternic nostalgia sa. Pe lături, în proximitate, 
rocă vulcanică înnegrită, cu rare colonii de  aspara-

gus etnatis, un fel de licheni în eflorescență, care pun 
câteva pete de culoare pe un tablou mai mult sinistru 
decât interesant. Fotografiez asiduu în toate părțile, 
conștient că, dacă scap de aici, voi duce acasă docu-
mente vizuale de excepție, care nu se găsesc în fotote-
ca oricui... Ajung, în sfârșit, în stația de la Observator 
și cobor sprinten și fericit că-s teafăr. Nu-i aștept pe 
ceilalți din grup, nu știu când vor sosi. Par decis să-
mi continui aventura de unul singur. Mă grăbesc să 
ocup un loc în jeep. De fapt, un microbus, acomodat 
să facă față unui urcuș greu, prin locuri accidentate. 
Vom urca, înțeleg, la vreo 3200 – 3300 m. înălțime, 
în zona craterelor. Nu am atins niciodată o asemenea 
înălțime decât în avion. A trebuit să ajung la 75 de ani, 
cardiac operat, cu trei baypasuri, ca să trăiesc această 
experiență unică... Între timp, sosesc și companionii 
mei români. Cun suntem puțini, ne atașăm unui grup 
mai mare, majoritatea italieni, condus de un ghid. Pe 
aici, nu umblă nimeni de capul lui, decât organizat. 
Suntem la poalele unui crater. Îmi dau seama că am 
pătruns într-o altă lume, cu peisaj selenar. Pe bune. 
Asemenea locuri vor fi întâlnit și primii oameni care 
au aselenizat. Abia mă pot dezmetici. Ca formă de re-
lief, un fel de podiș, cu șei printre coline, cu pante 
pline de grohotișuri, totul din rocă vulcanică neagră 
ori brună.Bate un vânt puternic, trbuie să-mi îmbrac 
jacheta. Înaintăm greu, urcând și coborând, pentru 
că pietrele îți alunecă de sub picioare. Foarte ușor îți 
pierzi echilibrul. Grupul se resfiră, caut să nu rămân 
la urmă. Probabil sunt cel mai bătrân dintre toți, nu 
văd un altul atât de cărunt. Când unul, când altul îmi 
fac semn cu mâna și mă domolesc,  piano, piano, deci 
încet, încet, să calc atent să nu alunec cumva. Or fi 
știind ei de ce , nu aș fi primul care  m-aș alege cu o 
fractură ori, doamne ferește, aș păți-o și mai rău, să le 
dau de lucru salvamontiștilor. Unele cratere, un fel de 
doline imense, sunt stinse. Adevărate genuni. Au fost 
împrejmuite cu garduri de sârmă, ca avertisment că 
dincolo de ele poate apărea pericolul alunecării fatale. 
Nimeni nu îndrăznește. Altele încă fumegă, trimițând 
spre noi reflexele focului viu aprins în adâncuri. Ima-
gine fascinantă ! ... Cu cât urcăm, vântul se întețește. 
Ajunge adevărat uragan. Abia ne ținem pe picioare. 
Sunt momente când îmi vine să-mi fac paravan din 
orice bolovan care îmi iese în cale, să nu mă ia pe sus. 
Simt uneori că nu am aer să respir, căci mi-l alungă 

vântul de la gură. O rog pe doamna Dăscăliței să-mi 
strângă gluga sub barbă, căci eu nu prea pot, îmi țin pă-
lăria într-o mână. Dar încurând, uraganul mi-o smulge 
brutal. Era din papură, numai bună vara, să mă apere 
de vipie. Nu apuc să-mi întorc capul după ea, să-i spun 
un cuvânt de rămas bun, că a și dispărut în adâncul 
unei prăpastii... Încep să-mi țiuie urechile. Simt că de 
aici nu mai scap teafăr... Greu de tot am ajuns  jos, 
unde așteaptă jeepurile. Suntem cei din urmă turiști din 
ziua de azi, deci trebuie să fim evacuați până la ulti-
mul. Așteptăm, de aceea, să se adune toți. Aici, vântul 
e mai domol. Mi-s pline buzunarele cu bucăți de rocă 
vulcanică, strânse de peste tot. Gata să-mi cadă panta-
lonii de pe mine. Au forme și culori variate. Pot servi 
și ca material didactic. Vreau să le duc pentru nepoți. 
Sper să-i intereseze, când vor afla de unde provin... Am 
timp să privesc îndelung, pierdut în meditație, la ce se 
vede în jur. Un spațiu încremenit. Îmi pare rău pentru 

pălărie. Abia acum o simt parte din ființa 
mea. Sărmana ! Singură în pustiul acesta ! 
Încerc să-mi imaginez ce senzație devasta-
toare poți trăi părăsit într-un asemenea loc. 
Și peste zi, singurătatea ucide ! Dar noaptea 
? Agresat de stafiile care bântuie hohotind 
lugubru. Curată imagine a infernului în pri-
virile încărcate de spaimă ale păcătoșilor 
pregătiți pentru o iminentă azvârlire în cra-
terele încinse. Adevărat coșmar ! Doamne, 
ferește !...

Revin la o stare de normalitate, după 
ce mă văd din nou în jeep. Abia acum rea-
lizez în ce aventură m-am angajat. Locurile 
sunt de vizitat, fără îndoială, dar de oameni 
mai tineri, în putere. Am măcar orgoliul că 
foarte probabil sunt primul gârbăuan care 
am urcat pe Etna. Nu i-am auzit pe alții, 
dintre cei umblați, să se fi lăudat cu o ase-

menea experiență... La coborâre, nu mai oprim la Ob-
servator, să urcăm în gondolă, suntem duși până jos, 
în stația de îmbarcare. O doamnă, a cărui soț nu a avut 
curajul să urce cu jeepul, se agită disperată că-i rămâne 
soțul aici.  Telegondolele nu mai circulă, și-au înche-
iat programul după o anumită oră. Șoferul, însă, pare 
insensibil. O asigură că mai vine în urmă alt jeep, să-i 
recupereze pe întârziați, nimeni nu e părăsit în pustieta-
te... Ajuns la autocar, mă încălzesc în lumina din ochii 
Elenei, când mă vede coborât teafăr. Tare s-a temut să 
nu mi se întâmple ceva. Îi spun de pălărie. Nu are nicio 
reacție. Doamnele, în schimb, se slobod cu glumele pe 
seama ei. Tânăra doamnă Tohăneanu îi prevede un des-
tin special, ca piesă de muzeu. Când cercetători asidui o 
vor descoperi peste ani se vor întrece să o supună unui 
amplu proces de analiză chimică, pentru a-i constata 
vechimea. Gândire specifică unui medic american. Et-
nografii vor rămâne contrariați de ineditul formei sale 
pentru portul bărbătesc din această zonă. Una dintre 
domnișoare îi remarcă năstrușnicia, doar  avea mereu 
tendința să evadeze spre ușă, dintre bagaje, în timpul 
mersului, dându-le lor de lucru. Și câte și mai câte. Mă 
amuz și eu, ce-aș putea să fac, dar în sinea mea tot o 
regret, glumele nu mă consolează. Mă obsedează ideea 
singurătății sale în pustietatea aceea.

Jos , în Catania, timpul este foarte frumos, așa 
cum l-am lăsat. Pare raiul pe pământ. Nici nu-s obosit 
peste măsură, cum ar fi fost de așteptat. Urechile, doar, 
mi-s înfundate. Dacă asurzesc și eu ? îmi fulgeră un 
gând. Ce nostimă pereche volubil - surdă vom fi. Până 
acum, eu ce mă puteam lăuda cu acuitatea auzului. A 
trebuit să casc o dată puternic, să revin în deplinătatea 
funcțiunilor trupești.  Iertați-mi, vă rog, prețiozitatea ! 

Străbatem Catania de-a latul. Oraș întins, cu 
multe clădiri noi și cu o poziție geografică într-adevăr 
foarte avantajoasă. Port la Marea Ionică, își îndeplinește 
rolul cum trebuie. Mai arunc o ultimă privire spre Etna 
și-i mulțumesc că a fost binevoitor cu mine, redându-
mă Elenei, copiilor și nepoților nezălogit... Se lasă sea-
ra. Pe străzi, aproape nimeni, doar mașini. La ferestre, 
storurile trase. Pe șoselele Siciliei, spre Ragusa, același 
decor meridional. Atmosferă cu asfințit romantic. Un 
soare imens, roșu ca văpăile vulcanului, se lasă învăluit 
în  cearșafurile moi ale norilor de la orizont. Întunecăm 
pe drum. Camera de hotel ne așteaptă la fel de primi-
toare ca serile trecute. Noapte bună !   n
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19 august, Malta
Astăzi , o zi foarte 

importantă a circuitului tu-
ristic din acest an. Este pro-
gramată, opțional, o excur-
sie în Malta. Am plătit, încă 
la înscriere, 270 de euro 
pentru ea, ca apoi să trăim 
cu emoția că nu vor fi des-
tui amatori să se realizeze. 
Citisem câte ceva despre 
insulă, informațiile mi s-au 
părut interesante, de aceea 
țineam neapărat să le veri-
fic la fața locului. Mai era și 
orgoliul de-a bifa încă o țară europeană pe care 
am vizitat-o. Le-am reduce, astfel, la patru pe 
cele necercetate ( Irlanda, Cipru, Islanda, Belarus 
)... În sfârșit, bine că a sosit momentul să ne îm-
plinim și acest deziderat. 

Ne sculăm devreme, după un somn scurt, 
dar profund, ca la ora 6,30 să fim la micul dejun. 
Aici, în graba servitului, un incident nedorit. Îmi 
vărs ceaiul pe pantaloni, iar să urc în cameră să 

mi-i schimb nu mai aveam timp. Încerc s-o con-
solez pe Elena că la bărbații bătrâni nu se prea 
uită lumea, dar nu o conving, așa că trebuie să-i 
suport observațiile. Ne îndreptăm spre portul 
Pozzallo, unde ne vom îmbarca. Coborâm ,ast-
fel, în extremitatea sudică a Siciliei. Mă surprin-
de să descoper că pe aici terenurile agricole sunt 
delimitate cu ziduri de piatră. Acesta, da, spirit 
de proprietate, îmi zic, nu simplele haturi de pe 
vremuri de la noi.  De fapt, este vorba de solul 
arid, pietros, pe care țăranii l-au curățat și n-au 
avut ce face altceva mai bun cu piatra decât s-o 
zidească... În dana portului, foarte multă lume. 
Așteptăm să se golească feribotul abia sosit, ca 
să urcăm noi. Autocarul a rămas în port. Primim 
fiecare biletul de călătorie. Al meu are ca număr 
de rezervare  4.393.310, iar al Elenei – 4.393.311, 
fiecare cu datele sale de identitate. Oare atâția au 
fost până acum pasagerii din acest an sau cei de 
la punerea vasului în funcțiune ?  Îmbarcarea e 
anevoioasă, de aceea stăm peste o oră în soare. 
Între funcționarii feribotului, o româncă, bucu-
roasă de noi. Pe puntea vasului, soare agresiv și 
fum. Preferăm, de aceea, două locuri în salon , 
la geam. Mediterana, calmă. Plutim lin, cum am 
aluneca pe apă. De la o vreme, cerul se închi-
de, însă nu cu nori amenințători. Albastrul mării 
imediat reacționează și el,sporindu-și densitatea. 

Către ora 11, întrezărim, vag, țărmurile stâncoa-
se, albe gălbui, de calcar tocit, ale Maltei.  În-
tâi ne-au apărut ca un val imens, stârnit de cine 
știe ce furtună. Cu cât ne apropiem însă, încep să 
prindă contururi așezările de pe țărm. Ieșim pe 
punte, să le privim mai de aproape. Valletta arată 
foarte bine de pe mare, dă impresia unei imen-
se fortărețe. Debarcăm în port la fel de anevoios 
cum ne-am și îmbarcat, pentru că am sosit foarte 
mulți turiști. Ne întâmpină ghidul local, Elena, o 
rusoaică frumoasă, căsătorită  cu un maltez. De-
plasarea prin insulă o vom face cu un autobus lo-
cal...

Primul obiectiv al excursiei, vizitarea ca-
pitalei. Înainte de toate, cum se obișnuiește, 
informații generale cu caracter geografic și isto-
ric. Malta   este o insulă aflată la o distanță de 
90 km. de Sicilia și 290 km. de coasta Africii . 
În componența sa statală, mai intră patru insule, 
între care două, Gozo și Comino sunt locuite. 
Ca formă de relief, predomină autoritar podișul, 
cu înălțimi domoale, fără ape curgătoare. 
Populația nu-i mai numeroasă decât cea 
a Clujului, circa 87% din ea fiind urbană. 
Prin poziția sa strategică în Marea Medite-
rană, are o istorie veche și tumultoasă, se-
mănând în multe privințe cu cea a Siciliei. 
Primii săi locuitori, pare-se, de aici au și 
venit. De-a lungul vremii, a fost coloni-
zată de fenicieni, apoi stăpânită de carta-
ginezi, romani, bizantini, arabi, normanzi, 
ultimii anexând-o regatului Siciliei. Un 
moment decisiv în istoria Maltei l-a con-
stituit apariția pe pământul său a cavaleri-
lor ioaniți în 1530. Aceștia au fost alungați 
de turci din Insula Rodos, încât ajunseseră 
venetici. Era însă nevoie de ei, ca stavilă în fața 
agresiunii otomane spre Europa. De acum se poa-
te vorbi de cavalerii de la Malta, pe care îi invocă 
și M. Eminescu în  Scrisoarea III, printr-o licență 
poetică. Acești cavaleri au extins și au consoli-

dat sistemul de 
apărare prin alte 
fortificații. Așa au 
putut rezista ata-
cului furibund al 
turcilor din 1565, 
instalându-se te-
meinic pe insulă. 
Marele maestru 
al Ordinului  Jean 
Perisat de la Val-
letta a trecut, după 
aceea, la construi-
rea unui oraș forti-
ficat, pentru a face 

față altor atacuri. A primit sprijin occidental, în 
acest sens, în special din partea Franței. Așa s-a 
născut orașul Valletta, capitala de astăzi a Maltei. 
Cavalerii ioaniți au stăpânit insula până în 1798, 
când Napoleon a dizolvat Ordinul, după ce a ocu-
pat și acest teritoriu. Din 1814, Malta a devenit 
colonie britanică, folosită ca principală bază na-
vală în Mediterana. În 1964, deci după 150 de 
ani de regim colonial, maltezii și-au proclamat 
independența, insula lor devenind stat suveran.

Elena, ghida, ne invită să facem un tur la 
pas prin zona centrală a Vallettei. Admirăm, mai 
întâi, fortificațiile ridicate de ctitorul așezării. 
Au fost recondiționate recent, ca piese de muzeu 
în aer liber, astfel că albul zidurilor strălucește 
aproape nefiresc în bătaia soarelui. Inspiră și azi 
forță ca în vremea aceea, prin secolul XVI și mai 
târziu, când erau, se pare, inexpugnabile... Ajun-
gem, apoi, într-o piațetă, flancată în dreapta de 
clădirea parlamentului, un edificiu ultramodern. 

Ca orice capitală care se respectă, nici Valletta nu 
s-a abandonat trecutului, caută să țină pasul cu 
lumea. Chiar dacă are mai puțini contribuabili de-
cât alte state și nu mai vin donații din afară, când 
e vorba de instituțiile reprezentative, ține să se 
afișeze cum trebuie... Ni se arată clădirea în care 
locuiește și activează primul-ministru, cel mai 
important om din stat. Este o clădire de la 1574, 
refăcută după gustul baroc al epocii, pe la mijlo-
cul secolului al XVIII – lea. Se știe că maeștrii 
Ordinului și înșiși cavalerii maltezi s-au cam în-
depărtat de virtuțile inițiale, abandonându-se într-
o viață de lux și semnându-și astfel sfârșitul... Pe 
străzile pe care înaintăm, multe statui și monu-
mente, mai vechi și mai noi, ale unor personalități 
istorice și politice locale. Trecem și pe străduțe 
comerciale, ca în orice oraș. 

IULIU PÂRVU:

MALTA ŞI SICILIA
Răsărit de soare pe Mediterana 

(Jurnalul starilor de călătorie)


