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0.Introducere. Spiritul înnoitor al 
creatorului oltean

Voi încerca în 
cele ce urmează o 
scurtă analiză a fe-
nomenului cultural-
literar dintr-un spaţiu 
geografic dat, dar nu 
în sens restrictiv, pro-

vincial, ci pentru reliefarea unei psi-
hologii artistice particulare, unice.

Dacă sociologia modernă îşi 
propune întreprinderea unor mono-
grafii regionale, dacă Petre Pandea 
scria pătimaş despre existenţa unei 
sociologii şi a unei metafizici a Ol-
teniei, ne-am pus întrebarea firească: 
Există o fizionomie artistică distinc-
tă în spaţiul oltean? Trecând apoi în 
revistă nume de primă mărime din 
domeniul cultural şi din cel artistic, 
am remarcat o surprinzătoare trăsă-
tură comună: un spirit negator, de-
mitizator şi înnoitor totodată. 

Ca tip uman, Petre Pandea de-
finea omul din Oltenia un agresiv şi 
un robust, dar această caracteristică 
am putea spune că se răsfrânge mai 
ales asupra capacităţii sale artistice. 
Artistul (fie că se numeşte Brâncuşi 
sau Arghezi, Eugen Ionescu sau Ma-

rin Sorescu) este un agresiv, prin 
arta nouă pe care o propune şi pe 
care reuşeşte să o impună.

1.Regionalism, provincialism

Situat în interior, Petre Pan-
dea poate fi bănuit de subiectivism. 
Ne vom feri de implicare afectiv-su-
biectivă. Regionalismul are uneori 
conotaţii peiorative, iar un cercetă-
tor care ar dori să delimiteze spiri-
tual un spaţiu circumscris unei arii 
geografice ar putea fi acuzat de par-
tizanat sau provincialism (în cel mai 
fericit caz). Răspunsul ar putea veni 
citându-l pe Ibrăileanu, care, prevă-
zând acuzaţiile de provincialism ce i 
s-ar fi putut aduce, considera terme-
nii „provincialism” şi „regionalism” 
cuvinte prea la modă, ca să mai 
poată fi întrebuinţate în adevărata 
accepţiune. (v. „Caracterul specific 
naţional în cultura română”, în vol. 
Studii literare, p. 118)

Pătimaş, Petre Pandea subsu-
ma Muntenia spaţiului oltenesc, Bu-
cureştiul fiind un fel de colonie a a 
acestuia. 

Negaţie şi metamorfoză:
SCRIITORII OLTENI – 

repere individualizatoare

În cursul anului 1945, lupta declanșată pentru acapararea puterii în Ro-
mânia, dusă de către Partidul Comunist s-a întensificat și diversificat. 
S-au întreprins astfel noi inițiative pentru 

atragerea de partea celor puși la putere de tancurile 
sovietice a noi forțe sociale, între care a figurat și 
intelectualitatea. În timp ce majoritatea acesteia era 
eliminată din posturile cheie pe care le deținea prin 
așa numita „epurare”, în timp ce i se înscenau noi 
procese și arestări, noua putere avea nevoie și de o 
legitimitate mai largă pe care n-o putea obține decât 
prin atragerea de partea sa a elitelor țării, chemate 
să se înroleze în câmpul politico-propagandistic în 
calitate de „tovarăși de drum”. Aceasta, deoarece zi-
arele și revistele, propaganda ideologico-culturală, 
reputația de care scriitorii și jurnaliștii se bucurau în 
ochii publicului cititor îi ridica pe o treaptă de care trebuia să se țină seama în 
vederea limitării și boicotării influenței de care se  bucurau partidele istorice în 
opinia publică. Ideologii comuniști au pus astfel la cale înființarea unor partide 

acolite, cu concursul cărora puteau acționa în spațiul public, producând breșe 
importante în sânul opoziției. Unul dintre acestea a fost diversiunea cu Partidul 

Național Popular, în sânul căruia au fost chemați 
o seamă de intelectuali de valoare. Baza acestuia 
o constituia Uniunea Patrioților, transformată peste 
noapte în partid politic. Evenimentul fusese anunțat 
de Gh.Vlădescu-Răcoasa la congresul acesteia din 
1o ianuarie, iar Lucrețiu Pătrășcanu pledase în acest 
scop printr-un articol din „Lumea” din decembrie 
1945, directorul publicației, cunoscutul istoric lite-
rar G.Călinescu numărându-se printre susținătorii 
noii idei. Între promotorii devotați ai acestei idei 
s-a numătrat asistentul lui Lucian Blaga de la Sibiu, 
Zevedei Barbu, care în 1944 fusese implicat într-un 
proces de colaborare cu comunștii și încarcerat la 

Caransebeș, acolo unde a cunoscut personale pe câțiva din fruntașii comuniști. 
Cum imediat după 23 august, el și ceilalți au fost cooptați într-o seamă de struc-
turi de putere, Zevedei Barbu s-a gândit să-l atragă în acest carusel politic și 

Ined
it Revelaţia arhivelor

LUCIAN BLAGA ŞI PARTIDUL NAŢIONAL POPULAR
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Mihaela ALBU

Mircea POPA

„Naționalismul 
la noi românii stă mai 
mult pe buze. El înce-
tează de a se exprima de 
îndată ce poliția îl inter-
zice”, scria Constantin 

Rădulescu-Motru, fostul președinte 
al Academiei Române, la data de 10 
august 1947, în jurnalul său, tipărit 
postum, evocând asasinarea lui Nico-
lae Iorga și tăcerea majoră ce a urmat 
acestui act criminal. 
La șapte ani după su-
pliciul la care a fost 
supus cel îndeobște 
cunoscut ca „apostol 
al neamului” de către 
bandele regimului le-
gionar, Iuliu Maniu, 
înfăptuitorul Marii 
Uniri, repeta, în regim 
concentraționar aflân-
du-se, tragedia, instru-
mentată de data asta de 
bandele exterminatoa-
re ale regimului comu-
nist. Totul a decurs, de 
fiecare dată, după un scenariu ideolo-
gic scelerat, fanatic organizat, în ciuda 
uriașului curent de naționalism ce ani-
mase atât intelighenția epocii cât și, în 

mare parte, societatea românească. In-
dignat că după moartea lui Iorga „nu 
s-a produs nicio mișcare  revoltă în 
mijlocul populației românești”, Mo-
tru constata că „populația înfricoșată 
n-a mișcat”, ceea ce îl îndreptățea să 
creadă că „așa va fi probabil și după 
moartea lui Iuliu Maniu.” Ambii, Ior-
ga și Maniu, întruchipând valențe de 
idoli pentru cărturarii și politicienii 
naționaliști din epocile respective, în 

apărarea lor protestând 
vehement nu s-a ridicat 
nici un om.

Atât de exacte 
și elocvente din punct 
de vedere istoric, 
considerațiile lui Ră-
dulescu-Motru, scri-
se în anii din urmă ai 
dizgrației și recluziu-
nii sale, constituie o 
dureroasă reflecție pe 
seama „gândirii inter-
zise”. În cazul lui Ior-
ga, după „Generalități 
asupra studiilor isto-
rice” (1944), până la 

începutul anului 1965, opera sa a fost 
interzisă de la editare și comentare 
istoriografică, atitudini sporite de im-

Un prim segment, important, de posteritate:

„NICOLAE IORGA, 1940-1947”
de Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu

Zenovie CÂRLUGEA 
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pe profesorul său Lucian Blaga, care se bucura de o 
mare popularitate în lumea intelectuală. În convor-
birile avute cu acesta, apelând la obișnuita sa persu-
asiune și punând înaitea partenerului său de dialog 
elemente ale unui viitor cam neguros, el a avansat 
cercurilor politice de la București și numele lui Bla-
ga, care urma să facă parte din conducerea acestuia 
partid, unii vorbind chiar de faptul că i s-ar fi rezervat 
rolul de președinte, alături de câteva nume de intelec-
tuali neangajați, precum Andrei Oțetea, D.Bagdasar, 
Al.A.Philippide, D.I. Suchianu, Justin Moisesecu, 
Ion Biberi, C.Balmuș, D.Almaș, dar și unii care erau 
cunoscuți pentru simpatiile lor de stânga, între care 
Tudor Bugnariu și P.Constantinescu-Iași. Zevedei 
Barbu, cel care a stat la baza acestei act de adeziune 
a lui Blaga la acest proiect, a comunicat conducerii 
centrale și numele lui Lucian Blaga, care s-a trezit 
dintr-odată implicat într-o cabală politică, de care el 
a fugit toată viața. De îndată ce numele său a fost 
vânturat prin anumite cercuri politice de la București 
( numele său a fost rostit la Radio  într-o relatare la 12 
ianuarie), Blaga a intrat într-un adevărat șoc psihic, 
urmat de o insomnie rebelă și de un adevărat coșmar 
existențial, care îl va copleși cu totul. S-a simțit din-
tr-odată „bolnav” și „inert” , incapabil să ia o hotărâ-
re, dar cu conștiința vinovată că s-a putut lăsa mani-

pulat în asemnea hal, încât să-și piardă libertatea de 
gândire și independența intelectuală. În sinea lui s-a 
declanșat o luptă titanică între conștiință și conjunc-
tură, și, după îndelungi deliberări cu el însuși, luând 
în seamă și consecințele gestului său de a se retrage, a 
hotărât să ia drumul Clujului unde să facă un consult 
medical amănunțit. S-a internat la Clinica condusă 
de Ion Goia și acesta i-a făcut mai multe analize. În 
timp ce se afla aici a fost căutat de câțiva emisari ai 
partidului, care urmau să-l convingă a accepta con-
ducerea în noua provincie, fapt care i-ar fi mobilizat 
toate resursele creatoare și l-ar fi anihilat intelectual. 
În acel moment, poetul se gândea doar la opera sa li-
terară care trebuia împlinită și nu la risipirea energii-
lor care se întrevedea. Astfel că înarmat că la 21 ianu-
arie, înarmat cu certificatul medical al lui Goia, care 
atesta o „nefrită cronică hipertensivă cu fenomenul 
de azotemie (uree) de alarmă” și cu recomandări de 
odihnă și regim corespunzător, el s-a întors la Sibiu 
și a cerut 3 luni de concediu de la Universitate. Cum 
progresele vindecării nu erau spectaculoase și cum 
înscrierea sa în Partidul Național Popular îi tulbura 
în continuare gândurile de îndată ce a ajuns la Sibiu, 
în februarie 1946, el adresează conducerii partidului 
cererea sa de demisie. Aceasta are loc la 11 februarie 
1946 și nu în martie 1946, cum segerează Ion Bălu 

în cartea sa. Cererea e scrisă în termeni decenți, dar 
netezi, fără a lăsa loc la niciun echivoc: retragerea 
sa din sânul partidului. Spre a fi cu totul acoperit, el 
anexează un nou certificat medical, eliberat de pro-
fesorul Marius Sturza, expert în balneologie și fizio-
terapie, care, confirma diagnosticul lui Ion Goia și 
accentua starea de indisponibilitate fizică și psihică 
a pacientului. Cum nu știm ca aceste două documen-
te să fi fost publicate până acum, le reprodeucem în 
cele ce urmează, ele făcând parte din donația Dorli 
Blaga pentru BCU Cluj-Napoca. Tot în acest fond 
poate fi citită o autobiografie a poetului, elaborată în 
1958, într-un moment în care serviciul de cadre al 
Academiei clujene făcea noi verificări și atestări pe 
posturi, de unde stilul cam fortuit, urmare a puncte-
lor nevralgice  aflate în formularele cadriștilor, care 
urmăreau înainte de toate situația politică trecută și 
prezentă a angajaților și a rudelor lor apropiate, ca și 
averea sau starea materială a declaranților. Putem de-
duce de aici cu claritate, toate proprietățile dobândite 
de poet de-a lungul timpului, ca și starea materială a 
soției și familiei sale.  Actele publicate completează 
cu acuratețe aceste goluri, uneori transmise cu erori 
de la biograf la biograf, și nu mai lasă niciun fel de 
portiță de interpretare eronată.

...LUCIAN BLAGA ŞI PARTIDUL NAŢIONAL POPULAR

Anexă documentară:
I

BCU-Cluj-Napoca, fondul Dorli Blaga
Demisia lui Lucian Blaga din Partidul Național 

Popular al lui G.Călinescu

Plic: Domniei Sale Președinte al Partidului 
Național Popular, Biroul politic, București, str.Po-
vernei 1

Domnule Președinte,
am onoare a Vă ruga să binevoiți a lua cunoștință 

de cele ce urmează:

Subsemnatul, profesor universitar Lucian Bla-
ga, sunt de câteva săptămâni greu bolnav, de-o boală 
de lungă durată. Neputând, în starea în care mă gă-
sesc, să iau parte la lucrările și hotărârile Comitetului 
Central de conducere al Partidului Național Popular 
și nici la activitatea Partidului Național Popular, și 
nefiind astfel în situația de a lua o răspundere per-
sonală pentru hotărârile și activitatea partidului într-
un timp de răscruce al poporului român, Vă rog cu 
mult regret să mă socotiți ca nemaifăcând parte din 
comitet și din Partid. Retragerea mea nu are altă 
semnificație decât aceea de a mă pune la adăpost de 
orice frământări sufletești ce mi-ar agrava boala, ză-
dărnicind vindecarea.

Mai târziu, dacă sănătatea îmi va permite, îmi 

voi îngădui de a discuta din nou cu Dvoastră asupra 
eventualității unei participări efective din parte-mi la 
viața politică. 

Primiți, Vă rog Domnule Președinte, asigura-
rea deosebitei mele considerațiuni.

Sibiu, 11 februarie 1946
ss Lucian Blaga
D-Sale Domnului Președinte al Partidului 

Național Popular, București, str.Povernei 1

II.

Certificat medical

Subsemnatul dr. Marius Sturza, prof. univ. 
onorar al facultății de Medicină din Cluj, certific că 
d. Prof. univ. Lucian Blaga stă în tratamentul meu, 
suferind de o insuficiență renală cu o urcare consi-
derabilă a ureii (0. 82%) care îi provoacă dureri de 
cap, amețeli, și alte fenomene neurastenice în formă 
de insomnie gravă, palpitații în inimă, stări depresive 
alternând cu agitații și neliniște. Bolnavul urmează 
un tratament hidroterapeutic și dietetic și are nevoie 
de repaus și abținere de la orice muncă spirituală și 
de la orice efort fizic.

Din cauza aceasta i se recomandă ca neaparat 
necesar in concediu de boală de cel puțin 6 (șase) 
luni.

Sibiu, la 31 martie 1946
ss Prof. dr Marius Sturza

 III.
lucian Blaga

Autobiografie
M-am născut la 9 mai 1895 în comuna 

Lancrăm, jud. Alba. Părinții mei, Isidor Blaga, preot 
ortodox și Ana n. Moga. Tatăl meu a murit în 1908, 
când aveam 13 ani. Mama a murit în 1933.

Cele patru clase primare le-am făcut la școala 
sătească din Sebeș-Alba, din 1902-1906. Întreg li-
ceul la „Liceul Șaguna” din Brașov (1906-1914). 
Mama, neavând mijloacele necesare de a mă ține la 
școală, fiind văduvă și având alți 3 copii de crescut, 
am fost nevoit să fac trei clase de liceu particular, 
pregătindu-mă singur.

În 1914 am trecut bacalaureatul, câteva 
săptâmâni înainte de a izbucni războiul mondial. 
Întenția mea era să urmez filosofia, care începuse să 
mă pasioneze încă din cl. III-a de liceu și pe care o 
cunoșteam atât de bine, încât când eram în cl. VII 
scrisesem o lucrare despre Bergson și alta despre 
Einstein. Izbucnirea războiului mi-a zădărnicit pla-
nul de a pleca în străinătate. Familia m-a îndemnat 
atunci să mă înscriu provizoriu la Seminarul Teolo-
gic din Sibiu, spre a fi scutit de înrolare în armata 
austriacă, în care alți doi frați se găseau de la înce-
putul războiului. Înscris la teologie, cei trei ani ur-
mători i-am petrecut totuși mai mult acasă, la Sebeș-
Alba, unde puteam să mă ocup în relativă liniște de 
studii filosofice. În 1917, m-am înscris apoi la Filo-
sofie la universitatea de la Viena, unde, în 1920, îmi 
treceam doctoratul. Între timp începusem eu însumi 
să scriu, și anume poezie, cât și filosofie. În 1919 
mi-am publicat întâiele volume, care de la început au 
fost salutate cu entuziasm în publicistica timpului.

În 1920 m-am căsătorit cu Cornelia n. Bredi-
ceanu (Lugoj). Neavând deocamadată vreo slujbă în 
învățământ, unde intenționam să intru, m-am hotă-
rât să mă închin publicisticei. Locuind la Cluj, din 
1920 până în 1924, am colaborat cu articole exclusiv 
culturale la diverse ziare („Voința”) și reviste („La-
mura”, „Gândirea”), continuând însă în primul rând 
activitatea poetică (poezie și teatru). Alte reviste la 
care am colaborat erau „Viața românească”, „Ade-
vărul literar”, „Universul literar” și altele.

Din 1924 până în 1926 am locuit la Lugoj, tot 
ca publicist, închinându-mă cu precădere scrierilor 
poetice, teatrale și filosofice și publicând o serie de 
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volume. Am colaborat în acel timp la marele ziar ceh 
„Prager Presse” cu articole în limba germană despre 
viața culturală și artistică din România. Această cola-
borare la un mare ziar străin a fost unul din motivele 
pentru care am fost numit în 1926 atașat de presă, 
funcționar al Ministerului de Externe și trimis în 
străinătate. Un an am stat la Varșovia, unde am făcut 
serviciu de atașat de presă al Legației noastre și unde 
am colaborat cu articole despre literatura și viața cul-
turală din România la ziarul „Glos Prawdy”. După o 
ședere scurtă la Praga, am fost transferat în Elveția, 
la Berna, unde am stat din 1928-1932, tot ca atașat de 
presă și apoi ca secretar de presă. În această calitate 
am continuat a-mi face serviciu ce mi se cerea din 
partea Ministerului, dar în același timp am izbutit să 
fac o intensă propagandă culturală, făcând cunoscută 
în Elveția literatura noastră, prin articole (îndeosebi 
în ziarul „Der Bund”). Datorită legăturilor de priete-
nie cu intelectualii din Berna, am izbutit să fac să se 
reprezinte la teatrul de acolo Omul cu mârțoaga, al 
scriitorului român Ciprian. În 1932, am fost numit 

secretar de presă și apoi consilier la Legația română 
din Viena, unde am stat până în 1937, adică în anii cei 
mai critici prin care a trecut Austria. În timpul acesta 
cred că am putut să dau Ministerului de Externe de la 
București cele mai prețioase informațiuni cu privire 
la evenimentele grave ce se pregăteau. În 1937 am 
fost din nou transferat la Berna, dar în același timp 
se luaseră la Cluj unele inițiative ca să-mi pot face 
intrare în învățământul universitar. În 1936 am fost 
ales membru activ al fostei Academii Române pen-
tru activitatea mea literară și filosofică. Publicasem 
între timp o serie de volume: poezie, teatru, filosofie. 
Scrieri de ale mele, mai ales poezii, au fost traduse 
în multe limbi, maghiară, germană, franceză, italia-
nă, rusă, jugoslavă, ebraică, polonă, bulgară etc. Pie-
se de ale mele, îndeosebi Meșterul Manole, au fost 
reprezentate în limba maghiară, germană și polonă, 
obținând mari succese de critică. În 1938, după ce 
timp de o lună am fost în calitate de tehnician subse-
cretar de stat la Externe, am fost în același timp che-
mat ca profesor la Universitatea din Cluj și trimis mi-
nistru plenipotențiar la Lisabona, în Portugalia. Am 
plecat pentru un an în Portugalia. În 1939, aprilie, mă 
întorsesem definitiv în țară, ocupându-mi catedra de 
Filosofie a culturii, la Cluj. Până atunci și după aceea 
nu am activat niciodată în nici un fel pe teren politic, 
nefiind niciodată înscris în vreun partid. Viața mi-am 
închinat-o creațiilor literare și filsofice și datoriei de 
slujbaș al țării. Ca să se vadă că activitatea mea a fost 
orientată în acest sens, este suficient să dau o listă a 
tututor cărților pe care le-am publicat. /Urmează o 
listă de 35 de lucrări/.

În 1946 a apărut la Milano în traducere italiană 
volumul Orizont și stil, cu o prezentare elogioasă pe 
15 pagini a activității mele filosofice, făcută din par-
tea profesorului universitar Mario Banfi, care este și 
unul din cunoscuți doctrinari ai partidului comunist 
italian. Despre activitatea mea literară și filosofică au 
apărut câteva cărți, broșuri și nenumărate articole în 
publicistica dintre 1914 și până astăzi. Cine se inte-

resează de ecoul activității mele poate să-l urmăreas-
că, pas cu pas, în publicistica epocii. De reținut este 
îndeosebi polemica ce a avut loc între mine și diverși 
teologi între anii 1941-1944. Spuneam că nu am ac-
tivat niciodată pe teren „politic”. Totuși, în 1938, 
ministrul de interne de atunci (Călinescu) a stăruit 
în chip apăsat să mă înscriu în Frontul Renașterii 
Naționale. În 1939, fostul rege Carol II m-a numit 
senator, pentru a reprezenta „cultura”( alături de scri-
itorul Mihail Sadoveanu și de compozitorul George 
Enescu). În această calitate nu m-am manifestat în 
niciun chip, cu nici un discurs „parlamentar”.

Din 1939 până la 31 dec. 1948 am fost profe-
sor universitar la Universitatea Cluj-Sibiu-Cluj. La 
1 ian. 1949 am fost numit profesor la Institutul de 
Istorie și Filosofie al Acad. R.P.R. din Cluj. De la 1 
iunie 1951 am fost numit bibliotecar-șef la Biblio-
teca Filialei Acad. R.P.R. Cluj și referent științific, 
lucrând în colectivul de Istorie Literară. Actalmente, 
fiind membru al Uniunii Scriitorilor din R.P.R., tra-
duc din însărcinarea Uniunii Scriitorilor marea operă 

Faust de Goethe. Lucrez la partea a doua.
Dintre cărțile pe care le-am publicat, au fost 

„epurate” în ultimii ani două volumașe: Fenomenul 
originar (apărut în 1926) și Ferestre colorate (apărut 
în 1926). Nu pot să-mi dau cu precizie seama care 
a fost motivul pentru care aceste volumașe au fost 
epurate, ele neconținând texte de natură politică. În 
cadrul Arlus-ului al cărui membru sunt din 1945, am 
ținut la Cluj trei conferințe ascultate de-un foarte nu-
meros public și anume: Amintiri despre N.Titulescu 
(1945), Dimitrie Cantemir (1947), Maxim Gorki 
(1948).

Alte informații ce ar putea să intereseze în le-
gătură cu persoana și viața mea:

Sunt căsătorit din 1920. Soția mea este casnică 
și cel mai prețios colaborator la transcrierea operelor 
mele literare. Armată n-am făcut, fiind scutit, ca inapt 
pentru serviciu militar. În 1930 mi s-a născut o fiică, 
Ana, care actualmente este studentă la secția Mate-
matică și Fizică a Facultății de Științe din București, 
fiind căsătorită cu Mihai Gavrilă, student la aceeași 
Facultate. Ginerele meu este fiul profesorului univer-
sitar de medică dr. Ion Gavrilă din Cluj.

Alte date personale: din câștigurile mele lite-
rare și teatrale și din ceea ce am putut pune deoparte 
din salariile primite ca funcționar, mi-am cumpărat 
la Bistrița în 1938 /o casă/ și 4 ½ ha pământ la care 
s-a adăugat și 4 și ½ ha proprietatea soției. Aceas-
ta, cu scopul de a trăi vara la țară și cu scopul de 
a cunoaște mai de aproape viața țărănească, despre 
care intenționam să scriu o serie de romane. Nu ne-
am putut însă ocupa de acest pământ, deoarece, în 
1940, am fost nevoiți să ne refugiem la Sibiu, pe 
urma încorporării temporare a Ardealului de Nord la 
Ungaria. Această proprietate a fost vândută în 1947.

Din 1935 am avut o casă de vară la Vatra Dor-
nei, care a fost vândură în 1946. La Cluj am avut un 
loc de casă fără clădire, care a fost vândut în 1951. 
La Sibiu am avut un loc de casă fără clădire, care a 

fost vândut în 1950.  Actualmente nici eu nici soția 
mea nu avem nici o proprietate imobilă, decât un lot 
de pământ necultivabil și neimpozabil de aprox. 400 
metri pătrați la Sovata. Părinții mei (tata decedat în 
1908 și mama decedată în 1933) au avut aprox. 4 
jugăre de pământ în comuna Lancrăm. Acestea au 
fost vândute în 1908, căci mama mea avea nevoie 
de mijloace pecuniare pentru creșterea copiilor cu 
care a rămas la moartea tatei. Dintre frații și surorile 
mele mai trăiește Letiția, căsătorită cu Ion Pavel, in-
spector școlar pensionar (actualmente la București), 
având proprietate cu soțul ei împreună o mică casă 
de locuit; deasemeni mai trăiește fratele meu Lionel, 
fost notar public în Sibiu, proprietar al unei case în 
aceeași localitate. Lionel Blaga a fost înscris în Par-
tidul Național Popular.

Părinții soției mele au fost Coriolan și Cor-
nelia Brediceanu din Lugoj. Coriolan Brediceanu a 
fost avocat și a murit în 1909. Mama soției mele a 
murit în 1951. A avut proprietate, până în 1949, o 
casă în Lugoj care a fost vândută. Nici una din aceste 
rude apropiate nu a suferit vreodată vreo condamna-
re politică sau de altă natură. Indic câteva nume de 
persoane care mă cunosc și care pot da informații cu 
privire la activitatea mea: Tudor Vianu, prof. univ. 
la București; Dimitrie Popovici, prof. universitar la 
univ. „Babeș”, Cluj ; Nicolae Colan, episcop Cluj; 
Ion Breazu, conferențiar la Univ. „Babeș”, Cluj; 
Const.Daicovici, prof. univ la univ. Babeș, Cluj.”

Autobiografia e însoțită de un Memoriu de ac-
tivitate dactilografiat, datat „Cluj, 29. XI. 1958” și de 
o Listă de lucrări dactilografiată. La acestea se mai 
adugă un text dactilo, intitulat Lista lucrărilor, în care 
vorbesc despre cultura poporului rus, la poziția I fiind 
specificarea : „În ziarul „Voința” de la Cluj, am pu-
blicat în cursul celor doi ani (1920-1922)  de apariție 
a ziarului mai multe articole despre gândirea filosfică 
rusă. Erau, cred, întâiele articole despre acest subiect 
ce au apărut în presa românească din Transilvania. 
În continuare se amintește articolul Silogismul slav 
(„Gândirea”, 1923), Alexandru Blok („Gândirea”, 
1921), traduceri din Esenin („Gândirea”, 1928) etc.

Corespondență din Barcelona

„Poemele luminii” 
în catalană

Marți, 6 septembrie a.c., la Barcelona, în 
cadrul Săptămâna cărții în catalană, a fost lansa-
tă traducerea volumului POEMELE LUMINII / 
Els poemes de la llum, de Lucian Blaga, în tra-
ducerea scriitoarei Corina Oproaie (profesoară de 
limba engleză  într-o școală secundară în provin-
cia Barcelona), care a mai tradus cu reale succese 
în limba catalană o antologie de poezii de Marin 
Sorescu , Per intre ELS moare , în colaborare cu 
Xavier Montoliu, iar anul trecut culegerea de poe-
me Mi patria A4, de Ana Blandiana). Cartea apare 
într-o editare comună: Cafè Central / Llibres del 
Segle, en la colección Balbec. 

Din prezentarea volumului: „En palabras de 
la traductora, «Los poemas de la luz» (1919) nos 
llegan a través de la voz de un poeta órfico, consi-
derado el último existencialista. Escritos desde la 
exaltación desaforada de la juventud, son trozos de 
alma que nos hablan desde la pasión, la expansión, 
pero al mismo tiempo desde una reflexión y ma-
durez sorprendentes. La voz de Lucian Blaga en 
catalán, casi cien años después de haber estallado 
en verso, nos interpela y nos amplía el horizonte. 
Nos habla de de experiencias esenciales que to-
man forma poética alrededor de la metáfora de la 
luz. “ (P.M.)
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totuşi, privind cât se poate de obiectiv, dincolo de 
genul proxim, diferenţa specifică în ceea ce priveş-
te profilul intelectual şi psihic al artistului din cele 
trei provincii româneşti este evidentă. Prin aşezarea 
geografică, prin tradiţie politică şi prin legături cul-
turale, Oltenia este asociată unui spaţiu mai cuprin-
zător – cel muntenesc, difernţiat de cel moldovean 
şi ardelean. Şi G. Călinescu disocia structural tipul 
muntean de celelalte, iar în literatură, o mentalitate 
esenţială de scriitor era – în opinia criticului – tipul 
balcanicului, „mai toţi munteni”. Pământul cel mai 
rodnic pentru stil aici este, conchidea G. Călinescu, 
susţinându-şi teoria cu nume ca Anton Pann, I.L. Ca-
ragiale, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Mateiu Caragi-
ale etc. (G. Călinescu, Istoria literaturii române..., 
1982, p. 814)

După o interesantă teorie a structurii lexicale 
a limbii române, trecând apoi la o definire a particu-
larităţilor interne ale fiecărui grai, istoricul şi criticul 
literar încearcă o descifrare a specificului literaturii 
fiecăreia din cele trei provincii prin particularitatea 
limbii. „Sevele limbii române vin mai ales din Mol-
dova şi din Ardeal, dar Muntenia le trece prin sită şi 
le sublimează”. Concluzia cercetătorului întregului 
peisaj cultural românesc era aceea că graiul munte-
nesc este „graiul coagulant al limbii române”. (op. 
cit., p. 10)

2. Nonconformism
„Sublimarea” limbajlui, negarea tradiţiei po-

etice atât de perfect fixată de versul eminescian, re-
vigorarea şi înnoirea limbajului poetic prin negaţie, 
iată numai câteva dintre caracteristicile noii poezii 
impuse literaturii române de către Tudor Arghezi. 
Un alt spirit novator, maestrul tinereţii celui care 
semnase Ion Theo în Liga Ortodoxă, Alexandru Ma-
cedonski, nu ezita să semnaleze cu entuziasm nou-
tatea talentului arghezian care „rupe cu o cutezanţă 
fără margini... cu toată tehnica veche a versificării, 
cu toate banalităţile de imagini şi idei”. Impresia de 
noutate, de originalitate, pe care o va nota şi Tudor 
Vianu, va fi „motivul interesului pasionat pe care 
opera argheziană l-a stârnit... Noutatea artei poetice 
a lui Arghezi a câştigat pe unii, dar a derutat pe alţii 
şi a trebuit ca un public adaptat mijloacelor sale să se 
formeze în jurul său” (v. T. Vianu, Scriitori români, 
1971, vol. 3, p. 478).

Dar, mutatis mutandis, afirmaţiile de mai sus 
s-ar putea referi şi la poezia lui Alexandru Macedon-
ski, dar mai ales la arta lui Constantin Brâncuşi sau 
la teatrul lui Eugen Ionescu. Fiecare dintre aceştia, la 
care s-ar putea adăuga, cu aceeaşi îndreptăţire, nume-
le lui Marin Sorescu, fiecare dintre aceştia, aşadar, îşi 
propune şi îşi ia ca deviză a artei – schimbarea, me-
tamorfoza sau, cel puţin, înnoirea. Blazonul acestor 
artişti este nonconformismul pe toate planurile: de 
la tematică şi până la orice formă a convenţiei lite-
rare sau chiar a acţiunii umane. Formulele stilistice 
sunt exersate pe rând, negându-se, uneori prin ironie, 
cele convenţionale, pentru ca alteori să asistăm la o 
schimbare de ton, din care nu va lipsi însă niciodată 
nota de modernitate. 

Acesta să fie oare motivul pentru care, în ciuda 
notorietăţii dobândite, au fost totuşi, în egală măsu-
ră, contestaţi sau recunoscuţi ca poeţi de mare valoa-
re? Lui Alexandru Macedonski, deşi avusese el în-
suşi conştiinţa valorii propriei poeziei, i se recunoşte 
aceasta abia mult mai târziu, după moarte. Opera lui 
Tudor Arghezi a cunoscut şi ea detractori înverşunaţi 
(numele lui Ion Barbu fiind citat adeseori). Eugen 
Ionescu, însă, în volumul programatic negator Nu, 
se văzuse nevoit să recunoască faptul că, scriind atât 
de „intransigent negativ” şi citindu-l şi recitindu-l 
pe Arghezi, poeziile acestuia au reînceput să-i pară 

„neînchipuit de frumoase”. (s.n.) Tânărul critic măr-
turiseşte, astfel, pe de o parte impactul iniţial pe care 
l-a avut cu poezia argheziană, iar pe de altă parte, 
din aprecieri, putem înţelege indirect, alinierea sa la 
epoca modernismului avantgardist, la acel spirit de 
frondă caracteristic tinerei generaţii.

Prima cronică dedicată operei argheziene era 
cea despre Poarta neagră, în care Eugen Ionescu 
credea într-o candoare argheziană sublimată în „sar-
casm” şi justifica revolta poetului prin „antagonis-
mul dinamic între ireal şi real”. Negarea, polemica 
de mai târziu, dacă luăm în considerare admiraţia pe 
care nu şi-a putut-o ascunde („poezii neînchipuit de 
frumoase”) are loc, deci, nu cu arta argheziană ci, 
indirect, cu critică prea apologetică, în opinia sa, a 
acesteia. 

Şi totuşi... după o demolare aproape totală, 
concluzia vine derutantă: „recunosc că Tudor Ar-
ghezi este un însemnat punct magnetic”. Şi atunci ce 
a însemnat întregul eşafodaj demitizator? Un fel de 
exerciţiu, un joc al spiritului juvenil (dar nu numai!) 
aflat într-o frondă deliberată cu orice idee care părea 
să fie acceptată, preluată fără a se cunoaşte de multe 
ori textul! „În definitiv, răutatea nu e decât bunătatea 
exasperată”, mărturisea viitorul dramaturg în 1930. 
(apud Gelu Ionescu, Anatomia unei negaţii, 1991, p. 
156).

Şi aşa cum Eugen Ionescu descifrase cele 
„două feţe ale spiritului” ionescian: o revoltă tota-
lă, urmată de o retragere şi o îndoială, având drept 
rezultat „refacerea obiectului transformat în bucăţi” 
(v. E. Simion, Scriitori români comentaţi, p. 66),  tot 
aşa cele două „feţe ale lui Ianus”, contradictorii şi 
totuşi complementare, se pot descifra şi în personali-
tatea umană şi artistică a altor poeţi (fie că se numesc 
Alexandru Macedonski, Tudor Arghezi sau Marin 
Sorescu). 

Eugen Ionescu intra, deci, în câmpul literaturii 
printr-o frondă, prin negarea valorilor acceptate, aşa 
cum, cu numai 50 de ani în urmă, intrase, cu o super-
bă mândrie, dictată de conştiinţa propriei valori, Ale-
xandru Macedonski. Şi Eugen Ionescu, şi Alexandru 
Macedonski, ca şi Tudor Arghezi sau Brâncuşi sunt 
spirite înrudite, artişti având conştiinţa propriei va-
lori, aflaţi în contratimp cu vremea lor, tocmai pentru 
că se situau înaintea vremii. Fiecare dintre aceştia 
(bineînţeles Eugen Ionescu mai târziu ca dramaturg, 
nu numai în calitate de critic literar) se găseşte tem-
peramental împotriva curentului, împotriva norme-
lor acceptate într-o perioadă sau alta. 

Tudor Arghezi: „marea originalitate de ex-
presie”

Poezia română modernă începea, aşadar, cu 
Macedonski! Într-un studiu consacrat liricii arghezi-
ene de către Pompiliu Constantinescu, raportarea la 
poezia lui Macedonski e cât se poate de firească. 

Eminescu, Macedonski, Arghezi. Periodic, ci-
titorul român învaţă a regândi liric! Criticului Pom-
piliu Constantinescu, poezia lui Tudor Arghezi îi ser-
vise ca suport pentru definirea conceptului, devnind 
Modelul însuşi. „Marea originalitate de expresie”, 
pe care o salutase Eugen Lovinescu, decurgea din 
aflarea secretului „tinereţii fără bătrâneţe” al artei 
poetice argheziene, secret pe care ni-l dezvăluie Şer-
ban Cioculescu ca fiind „facultatea organică de îm-
prospătare”. (v. „Vigoare, gingăşie şi umor” în vol. 
Modele de analize literare şi stilistice, 1989, p.264)

Preluând şi negând totodată tradiţia, ca şi Ma-
cedonski de altfel, Tudor Arghezi „împrospătează” 
poezia, dar nu-i lipseşte nici facultatea regeneratoare 
de împrospătare continuă a propriului registru liric. 
„Vigoarea liricii lui Tudor Arghezi e tipic olteneas-
că” şi, ca şi Tudor Vladimirescu în politică, el este 

„un spirit revoluţionar şi novator care sparge tiparele 
pentru a găsi o expresie nouă!”. (v. Petre Pandrea, 
Atitudini şi controverse, 1982, p. 563)

Volumul de debut, Cuvinte potrivite, a însem-
nat cu adevărat, deşi cu greu acceptat, o altă voce 
lirică demnă să intre în dialog cu cea eminesciană. 
Ca orice scriitor modern, dar şi ca orice personalitate 
creatoare a spaţiului oltenesc, Arghezi este un pole-
mist şi un demitizator de fetişuri, dar este în acelaşi 
timp şi un creator de orizonturi complementare. In-
cipitul este, în mod semnificativ, negativ: „Nu-ţi voi 
lăsa...” 

Întâlnim nu de puţine ori în versul arghezian 
opoziţii transpuse în cuvinte aparent incompatibile, 
în aprecieri insolite: „cel-ce-ştie-nu cunoaşte” ori 
„Varsă-ntuneric alb cu mâna mea”. Stihurile sunt ca 
„frunzele-aurite”, dar se scutură „pentru moarte”. 
Dar antiteza – pe care se bazează multe dintre versu-
rile argheziene – poate fi raportată şi la antiteza între-
gii sale poezii faţă de lirica românească de până la el. 
Refuzând totodată muzicalitatea simbolistă, poezia 
sa câştigă prin încărcătura semantică a cuvântului 
şi, mai ales, prin utilizarea acelor „cuvinte potrivite” 
care primesc „frumuseţi şi preţuri noi”.

Macedonski se „revoltase” şi propusese altce-
va, dar în limitele muzicale ale limbii literare create 
de Eminescu. Arghezi merge mai departe şi revoluţi-
onează limbajul poetic. 

Revoluţia poeziei române abia acum are loc 
cu adevărat! Arghezi devine astfel primul nostru 
poet care „şochează” cititorul, propunându-i un lim-
baj nou, din sfera familiarului şi a „ne-poeticului”. 
Dar nu numai atât! El este cel dintâi care poate „po-
trivi” termenii foarte domestici, familiari limbajului 
comun, cu abstracte din domeniul ştiinţific:

 „Soarele - apune zilnic şi răsare 
 Într-ale sale patru buzunare.
..............................................
 „Păretele-i veacul pătrat 
Şi treapta e veacul în lat” 
(Psalm. Vecinul meu)
Poetul nu-şi refuză nici chiar „violenţa de lim-

baj”, termenii fiind preluaţi din lexicul popular, din 
„acele bube, mucegaiuri şi noroi”: 

„Urechea lui închisă pentru graiuri 
 Cu scamă s-a umplut de mucigaiuri
 Gingia moale, înţărcată suge,
 Ochiul porneşte blând să se usuce...” 

Însăşi divinitatea devine familiară, limbajul în 
care i se adresează şi în care o descrie se circumscrie 
ariei domestice, comune: „Doamne, aşa obicinuit 
eşti, biet... (Psalm. Sunt vinovat că am râvnit). Cel 
care încercase „cu arcul” să-l răstoarne pe Dumne-
zeu nu-i cere „nimic” şi îşi spune ruga „fără glas” 
(Psalm. Ruga mea e fără cuvinte), oscilând: 

‚Pentru credinţă sau pentru tăgadă, 
Te caut dârz şi fără de folos.
Eşti visul meu, din toate, cel frumos
Şi nu-ndrăznesc să te dobor din cer grămadă” 
(Psalm. Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere).

Abordarea din perspectivă familiară a divini-
tăţii, din nevoia de cunoaştere, dar şi ca o necesitate 
a apropierii, este tot o perspectivă originală, intrată 
în poezia română o dată cu versul arghezian. Cău-
tarea divinităţii pentru înţelegerea sensurilor ei, dă 
poemelor o forţă şi o tensiune lirică unice în poezia 
noastră. 

Căutările, antinomiile care structurează ma-
joritatea poemelor argheziene includ în subtext şi 
căutări stilistice, înnoiri permanente de registru li-
ric, fiind totodată şi o replică inovatoare la poezia 
înaintaşilor.

SCRIITORII OLTENI...
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Din flori

Eşti palid, băiatule mic.
Şi-e faţa mânjită, tuşeşti, niţeluş,
Şi singur în casă te uiţi pe fereastră,
La ploaie, la ceaţă, la viaţă.
Şi nu vezi nimica din ce se ascunde
În uliţa strâmbă cu casele scunde.
Trăieşti ca un înger lăsat într-o seară
Din cer într-un leagăn de ceară.
În uliţa strâmtă, săracă,
Trei raţe se scaldă-n băltoacă.
Dar luntrea ta, iată, se-neacă. 

Durerea e mare, dar are să treacă...
Era de hârtie.
Cu mâneca şterge-ţi obrazul şi nasul.
Aşa vine ceasul -
Şi până la urmă sunt ceasuri mai multe...
Închide urechia, să nu ţi le-asculte.

Dar ce frumos eşti în fereastră!
Scânteia-ntre gene stufoase, albastră,
Dă zare senină, 
În uliţa fără lumină, 
Ivire de zmalţ de icoană.  

Îţi trec pe la geam
Poverile trase cu jug şi cu ham,
Trec oamenii strânşi subt umbrele,
Luptând cu picioarele grele.
Mai bine să nu ştii ce zic ei de tine,
Că tată ţi-ar fi orşicine...

Şi şoapta mea-i tot de hârtie.
Vorbim împreună şi nimeni nu ştie.
Nici tu.
Cucoana aceea să nu ne auză.
Ea n-a fost lăuză
Şi n-are să fie.
Că-şi dă pe chirie
Mijlocul şi sânii
Să-l ia cocoşaţii bogaţi şi bătrânii.
Pe ploaie-n trăsură, cucoană frumoasă
Întreabă de-o cărturăreasă.

Eşti singur în casă, cu câinele creţ,
Bărbate de-o şchioapă, isteţ,
Bărbatul nădejdilor mamei curate.

Ea pleacă la muncă la cinci jumătate.
Şi-n cuibul tău cald, de lăstun,
Te-acoperă bine: somn bun!
Şi ochii, prin sonm, ţi-i sărută,
Mâhnită, pribeagă prin lume, tăcută.
Din porţia ei de la prânz,
A pus de o parte ceva şi a plâns,
Friptură şi o prăjitură.
Ea n-a spus nimic
Că are acasă un om, un voinic,
Şi că o aşteaptă ibovnicul mic, 
Să-i cânte, să-l legene lin...   

E cam pe la toacă...
Te cheamă copiii la joacă.
Tu stai singuratec şi nu ţi-e urât.
Iei câinele-n braţe, de gât...
Şi el înţelege
Că judeci, moşnege,
Ca un gospodar.
Ai tablă şi abecedar.
Ai pus gaz în lampă şi ai măturat
Cu mătura mare cât tine.
Şi toate sunt puse la locul lor, bine.
Şi-i pusă şi masa, cu pâine.
Câţi sunteţi diseară la cină?
O fată, o candelă, tu şi un câine.
Şi taică-tu mort într-o ţară străină.”

Descrierea peisajului mahalalei bucureştene 
de la începutul poeziei este cunoscută chiar şi din ro-
manul Lina: „În faţa geamului, înălţat peste orizont 
vânăt de păduri, îşi aducea cu groază aminte de cur-
ţile înguste şi lungi, cutreierate, pe ploaie, de raţe, 
rândul de case-bordeie, cu streaaşina la pălărie, ocu-
pate de «familii», - câte şapte-opt oameni de toate 
vârstele într-o odaie. Căţelul plouat de la uşă, lada 
de gunoi deslânată, de-a lungul gardului imens, de 
conţinutul ei. Şi peticele de hârtie, nobilul material 
devenind cel mai cumplit excrement, gogoloaiele, 
mototoalele, zăcute în puroiul bătătirii sau purtate 
de vânt, mînjit şi de atingerea zdrenţelor de ziare. 
Umezeala păreţilor, urcate le geamuri ca o sudoare 
de untură aparentă subt braţele unei dansatoare bă-
trâne. Mucegaiul nesfârşit al  «camerelor mobilate». 
Şi ochiul profesional, iscoditor şi vulgar al patroanei, 
care, după ce i-au murit bărbatul şi copiii, utilizează 
resturile căsniciei lucrativ. Scursorile pârâului de lă-
turi în poartă şi – oroare! – magazia de scânduri, cu o 

gaură triunghiulară în mijlocul ei, pentru 40 de locu-
itori ai unei «proprietăţi». Şi promiscuitate vulgară.”  

Iată aspectul real al străzilor din mahalalele 
bucureştene, unde Ergézi Rozália a avut ocazia să-şi 
ducă traiul zbuciumat.

A stat în chirie în multe locuinţe mizere din 
mahala, datorită stării sale materiale precare, însă era 
constrânsă să-şi schimbe des domiciliul, întrucât se 
străduia să-şi ascundă «fructul interzis al iubirii» din 
faţa clevetirii reavoitoare a oamenilor străzii, pentru 
care tatăl copilului «ar fi orşicine». Băiatul însă îl ştie  
«mort într-o ţară străină».

«Fata» menţionată  în penultimul vers este o 
aluzie explicită la mama necăsătorită, la «mama cu-
rată» care se uită la copil  ca la „«bărbatul nădejdi-
lor» ei. În curtea Mărţişorului poate fi văzută şi azi 
cuşca,  purtând în exterior numele câinelui Zdreanţă, 
mâzgălit odinioară de poet. Prietenii patrupezi erau 
totdeauna tovarăşii de suflet ai poetului. Imaginea lor 
este prezentă  şi în operele sale. Şi în viaţa lui Ioan 
Vintilă, personajul principal al romanului Ochii Mai-
cii Domnului, are un rol important câinele de pază. 
Şi din poezia prezentă aflăm că pentru personajul li-
ric, pentru copilul Arghezi  închis între patru pereţi, 
cel care îşi aşteaptă mama cu nerăbdare «să-i cânte, 
să-l legene lin», prezenţa câinelui face mai suporta-
bilă singurătatea. Eu aş fi foarte curios să aflu ce fel 
de cântece de leagăn au fost îngânate copilului de 
mama, reîntoarsă acasă din munca ei de slujnică de o 
zi. Sunt tentat să cred că sunau acele cântece vechi pe 
care le învăţase în copilărie de la maică-sa, Ágoston   
Zsuzsanna. 

Pentru mine meritul de seamă al poeziei este 
faptul că Arghezi enunţă explicit natura adevărată a 
relaţiei cu mama prin expresia «mama curată», înlă-
turând orice dubiu în această privinţă.

Rica
Printre ecourile cărţii mele se numără nu nu-

mai cele două poezii trimise de către colegii mei 
de breaslă, despre care am amintit. Mulţi au venit 
cu decupări din ziare vechi, îngălbenite, conţinând 
amănunte poate neînsemnate, atrăgându-mi atenţia 
asupra  unor fapte biografice ale poetului, din ceea 
ce reiese că lucrarea mea i-a mișcat pe mulţi cititori.

Ferenczes István
APPENDIX

Catren 

E oltean, însă din fire
Nu-i la minte prea subţire
Şi desigur a minţit
Ca să crezi că nu-i corcit.”

Kocsis Francisco, redactorul revistei Vatra 
din Târgu Mureş,  după lectura cărţii mele Argezi 
- Ergézi. mi-a atras atenţia asupra poeziei de mai 
înainte.  Catrenul  mi-a scăpat cumva din vedere cu 
ocazia lecturii amănunţite a poeziei lui Arghezi, deşi 
cele patru versuri conţin date deosebit de esenţiale 
în privinţa exprimării frământărilor interioare ale 
poetului. În cele patru rânduri poetul se destăinuie 
despre trei probleme autobiografice esenţiale:

1) este mândru de originea sa olteană (noi 
ştim: dinspre tată);

2) pe de altă parte, biografia conţine multe 
confuzii, neclarităţi, jumătăţi de adevăruri, „inven-
tate” de însuşi poetul, într-un cuvânt: a minţit;

3) motivul ascunderii adevărului era teama 
(noi ştim: să nu i-se dezvăluie originea  maghiar-

germană dinspre mamă): „ ca să crezi că nu-i cor-
cit.”

Această temere, aprehensiune poate, îl face 
pe omul secolului al XXI-lea să zâmbească puţin, 
ştiind că o parte însemnată a omenirii se află în 
această situaţie, mai ales cei de aici, în această parte 
a Europei de Est.  Însă în perioada aceea, în viaţa 
poetului această problemă în opinia publică era tra-
tată altfel, i se  atribuia o altă conotaţie, mai ales la 
apariţia în presă a pamfletelor argheziene vitriolice. 
Dacă această „taină” ar fi fost cunoscută de către 
opozanţii poetului, aceştia şi-ar fi ţintuit săgeţile lor 
otrăvite asupra acestui punct deosebit de vulnerabil, 
un adevărat călcâi al lui Ahile al poetului. „A minţit” 
din  cauză că era constrâns să mintă.

În orice caz, dacă va avea loc cândva o ree-
ditare a cărţii mele, i-aş pune acest catren în faţă ca 
moto.

Poezia Catren (trimisă de Dl. Kocsis Francis-
co) şi poezia Din flori, pe care Dl. Vladimir Udrescu 
a avut amabilitatea să mi-o expedieze (despre care 
crede - pe bună dreptate - că prezintă date biografi-
ce univoce ale poetului) pot fi concepute ca unele 

ecouri ale cărţii mele. Aflarea poeziei din urmă a 
devenit posibilă după ce Vladimir Udrescu a avut 
norocul să facă rost de volumul Anii tăcerii al lui 
Arghezi, volum editat în 2010 de Universitatea 
„Vasile Goldiş” din Arad, prelucrând moştenirea 
poetului aflată în posesia lui Baruţu Arghezi (fiul 
poetului), cartea fiind o adevărată raritate ediţio-
nală. Iată poezia întreagă:
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Burus János, profesorul de limbă şi literatu-
ra maghiară din Miercurea Ciuc, mi-a atras atenţia 
asupra rememorărilor  lui Bodor Pál, cel care - print-
re altele - se destăinuie  despre circumstanţele, cum 
a reuşit să facă un reportaj  mai amplu cu Arghezi, cu 
ocazia Congresului scriitorilor din 1956 la Bucureş-
ti, pentru revista  Uniunii Scriitorilor Maghiari din 
România, Utunk, unde era angajat ca redactor tânăr 
pe atunci. Întrevederea în cauză, la care era prezent 
şi Eugen Jebeleanu, a avut loc în incinta unui birou 
al Uniunii Scriitorilor din  Bucureşti. Iniţial Bodor 
avea intenţia să ia un interviu amănunţit lui Arghe-
zi, interviu care - până la urmă  nu s-a realizat ori 
din cauza că Arghezi s-a împotrivit, ori pentru că 
au intervenit unele divagaţii de la programul stabi-
lit iniţial. Astfel că, în sfârşit, Bodor 
renunţă la interviu, dar face un repor-
taj mai amplu, într-un spirit destul de 
„proletcultist” al vremii respective, 
cu toate acestea, textul conţine câteva 
„surprize” pentru posteritate. 

Revenind la derularea între-
vederii, la un moment dat sună tele-
fonul, Bodor este căutat de către cei 
de la redacţia  clujeană. După ce ia 
sfârşit convorbirea telefonică,  pune 
jos receptorul  şi se scuză sfiit faţă de  
interlocutorii săi bucureşteni, pentru 
că era nepoliticos, vorbind în prezenţa 
lor într-o limbă străină, pe care aceştia 
nu o cunosc. Arghezi a pufnit în râs 
dintr-odată:

„Lasă dragă asta, mai bine 
spune-mi, ce înseamnă „körülmé-
nyes”? - îl întreba, pronunţând perfect cuvântul ma-
ghiar. 

-Am rămas cu gura căscată! - scrie Bodor. Am 
început, bâlbâind, să-i explic ce înseamnă cuvântul 
pe care l-am folosit adineauri  în convorbirea tele-
fonică ( ‘complicat, încâlcit, ceremonios’ , sau aşa 
ceva...). Însă nu m-am putut abţine să nu-l întreb, 
mi-a ieşit din gură întrebarea inoportună: de ce a 
ales tocmai acest cuvânt?

S-a uitat la mine cu ochi şugubeţi, dar cu mul-
tă bunătate:

-Îmi place limba maghiară - îmi răspunse şi, 
spre marea mea surprindere, a continuat într-o ma-
ghiară perfectă, literară: „mert erős, férfias, nem mé-
zes és cukros...!” (...pentru că e o limbă energică, 
bărbătească, nu e dulceagă, siropoasă...!)

Îmi închipui că Jebeleanu, cel care cunoştea 
limba maghiară, el fiind unul dintre translatorii  cei 
mai de seamă ai literaturii maghiare, trebuia să fi ur-
mărit toată această conversaţie cu zâmbetul pe buze, 
mai cu seamă că el ştia despre ceea ce Bodor habar 
n-avea, în legătură cu prietenul său, Arghezi. Vor-
bele maghiare ale maestrului rostite cu gust subtil 
mărturisesc despre faptul că trebuia să fi cunoscut 
limba maghiară în profunzime, amănunţit, ca acel 
om, care şi-a însuşit o limbă în primii zece ani ai 
vieţii. Şi ceea ce şi-a însuşit omul până la această 
vârstă - susţine un dicton secuiesc - dăinuie o viaţă.

În continuare, Arghezi, parcă uitând de pre-
zenţa lui Bodor, îi explica mai mult lui Jebeleanu 
că în timpul copilăriei a umblat destul de mult în 
Transilvania, petrecându-şi verile de obicei în Secu-
ime, a cutreierat meleagurile din preajma Oclandu-
lui, a Homorodului, a pârâului Rákos.  De la Braşov 
au călătorit cu căruţa acoperită cu coviltir, timp de 
noapte, prin pădurea minunată, dar înfricoşătoare, a 
Ricăi, au fost opriţi la fiecare 2-3 km de către jan-
darmi cu felinarele în mână, oamenii legii pândind 
tâlhari, răufăcători, haiduci...Îşi aduce aminte cu lux 
de amănunte de cârciuma de la Augustin, chiar şi 
de mirosul mâncării preparate de cârciumăreasa de 
acolo, de aspectul fizic al consumatorilor, de pârâul 
Rákos, având la fundul albiei nişte pietre late, strălu-
cinde - ca  nişte oglinzi de marmură - , de bâlciul de 

...APPENDIX la Rákos cu populaţia pestriţă, multilingvă, oameni 
prietenoşi şi gata oricând de a se împrieteni....”

Bodor în memorial susţine despre familia Er-
gézi că aveau domiciliul în... Homorod. Lasă sub tă-
cere sursa acestei informaţii.

Reportajul scris de Bodor Pál despre Arghezi 
a avut însă şi unele urmări, consecinţe pentru  revis-
ta Utunk. Redacţia solicită telefonic manuscris de la 
poet, iar acesta dă curs solicitării, trimiţând revistei o 
scriere memorialistică succintă, având ca titlu Rica, 
scriere ce va fi tradusă în limba maghiară de poe-
tul Kiss Jenő şi publicată în 31 dec. 1959,  pe prima 
pagină a revistei. Mai mult, Kiss Jenő, după 20 de 
ani,  republică acest articol, cu o mică prezentare, 
în numărul 11/ 1980 al revistei clujene, Korunk, cu 
ocazia centenarului poetului. Textul celor două pub-

licaţii prezintă mici deosebiri. Din varianta apărută 
în revista Utunk este emisă referirea la magnatul 
Ugron Gábor, proprietarul romantic al castelului în-
conjurat cu parc. Pasajul acesta fiind tăiat probabil 
de creionul roşu al cenzorului pentru că, pe atunci, 
în anii proletcultului, nu era indicat menţionarea în 
presă în sens pozitiv a „clasei exploatatoare”. Publi-
căm în cele ce urmează textul integral al scrierii lui 
Arghezi: Rica apărut pe paginile revistei Korunk. ( 
Din cauza că textul original de limba română nu e 
de găsit, am procedat în felul următor: am încercat  o  
reconstituire  a textului original prin traducerea din 
maghiară - nota trad.) 

„Când m-aţi căutat cu solicitarea ca să bat la 
uşa redacţiei Dvs. cu un manuscris oarecare, v-am 
întrebat, ce fel de scriere s-ar potrivi cel mai bine în 
contextul revistei Dvs. Şi a venit imediat şi răspun-
sul: orice scriere ar fi binevenită, chiar şi o aminti-
re...

Acest răspuns mi-a fost pe plac, cu atât mai 
mult, încât, chiar atunci, stând lângă telefon cu re-
ceptorul în mână, mi s-a înfiripat în minte şirul bra-
zilor seculari al unei călătorii lungi transilvănene, 
făcute ca copil mic împreună cu părinţii, acum vreo 
70 de ani.

Din Bucureşti m-au dus cu trenul, în mijlocul 
unor maldăre de bagaje părinteşti până la Braşovul 
cu o atmosferă medievală, de acolo, după ce am că-
lătorit toată noaptea cu un car tras de nişte bivoli 
mirosind a lapte cald şi am traversat  şi  pădurea Ri-
căi, spre dimineaţă am ajuns într-un sat - mi-a scă-
pat numele - cu bazine de apă minerală, unul fier-
binte iar celălalt rece ca gheaţa. Numele celorlalte 
localităţi însă mi  le-am păstrat în memorie chiar şi 
până acum: „Oklánd”, „Lövéte”, „Szentkeresztbá-
nya”, „Homoród”, „Csíkszereda”... şi un magnat în 
vârstă, Ugron Gábor, al cărui castel înconjurat de 
un parc minunat m-a fermecat de-a  dreptul, îl văd 
şi acuma, ca şi Paradou-ul lui Zola din La faute de l’ 
abbé Mouret, primul roman francez pe care am avut 
ocazia să-l citesc, sau mai bine zis să  mi-l închipui. 
Dacă la şcoală am luat note proaste  -  ca de obicei  
-  mi-a fost destul să mă gândesc la livada marelui 

senior şi dintr-odată  mi-am recăpătat echilibrul.
Nici urechile mele nu pot uita drumul: stând 

în  fânul căruţei aud ronţăitul ritmic al cailor cu 
botul în traista cu ovăz...Înaintam în noaptea care 
părea infinită şi din când în când câte-un strigăt ne 
îndemna să ne oprim, după care ba un jandarm, ba 
un agent de percepţie îşi ridica felinarul ca în bezna 
de noapte a pădurii să inspecteze interiorul căruţei 
noastre acoperită cu coviltir. Stând acolo adăpostit 
în fân am şi memorat câteva expresii: „szabad” (‚ 
e liber’), „bizonisten” (‚zău’), „nem tudom” (‚ nu 
ştiu’), „passzus” (‚paşaport’), „kérem szépen” (‚vă 
rog frumos’), „gyermek” (‚copil’ ), „leány” (‚fată’), 
„köszönöm” (‚mulţumesc’). Au urmat apoi alte sate, 
printre ele: Oláhfalu... apoi Munţii Harghitei, în-
văluiţi în aburi albi...Rika, din cauză că  era plină 

de haiduci, întreg drumul care o străbă-
tea, era păzit de jandarmi cu pene strălu-
cinde de cocoş în pălărie, pentru că ceea 
ce purtau pe cap era mai bine o pălărie, 
decât chiveră de armaş. În Oláhfalu  (sau 
Szentkeresztbánya, Vlăhiţa de azi), o co-
mună extinsă, dacă întrebai vreun local-
nic, de ce naţionalitate este, răspunsul 
era totdeauna: „sunt vlah”. Deşi nu ştia o 
iotă româneşte...

Îmi plăcea pâinea de acolo, căci 
era enormă, cât o roată de teleagă, iar 
gospodinele o frământau acasă şi o co-
ceau la ele în cuptor. O luau în braţe şi o 
potriveau sub bărbie ca pe o vioară, cu 
vârful cuţitului desenau pe ea o  cruce, 
iar apoi tăiau din ea o felie  proaspătă 
care era îmbibată de parfumul esenţei 
nobile a pământului sfânt. Dacă cumva 
ai scăpat-o jos, era socotit un mare păcat 

s-o laşi acolo. O ridicai de pe pământ, o sărutai şi 
astfel, binecuvântată, puteai s-o mănânci cu o buca-
tă gustoasă de brânză.

Totuşi, era ceva ce îmi neliniştea sufletul 
pe când mă jucam cu copiii din sat. Din cauză că 
purtam pantaloni scurţi, ca un copil bucureştean 
ce eram, am devenit ţinta batjocurii lor. Au născo-
cit că de aceea ajung pantalonii mei numai până 
în genunchi, pentru că, fiind un „coate goale”, nu 
mi-au ajuns banii să-mi cumpăr pantaloni lungi. În 
timp ce mă jucam cu mingea s-a derulat între noi un 
adevărat proces: ei argumentau poziţia lor în lim-
ba maghiară, eu pe a mea în limba română, pro şi 
contra. Nu puteam ajunge nicicum la comun acord, 
astfel am rămas la verdictul acela că nu aveam bani 
ca să-mi  cumpăr nădragi ca lumea...Însă pentru că 
eu am adus cu mine o minge de cauciuc multicolo-
ră, până în urmă am reuşit să-mi impun poziţia: nu 
eram de acord să ne jucăm cu mingea, până când nu 
ne împăcăm. De comun acord am modificat sentin-
ţa în felul următor: am luat pantaloni scurţi nu din 
lipsa banilor. Am fi avut eu bani, numai că de felul 
meu sunt  aşa, îngâmfat şi trufaş şi de aceea port eu 
pantaloni scurţi...

Nu e mai puţin adevărat că vacanţa de două 
luni petrecută în Vlăhiţa mi-a influenţat în mod se-
ver şi limbajul. Reîntorcându-mă la şcoală  -  cu o 
amărăciune explicabilă în suflet!  -  s-a întâmplat 
nu o dată să-mi scape limba: la ora de matematică 
deseori am răspuns la întrebarea profesorului  cu 
„igen” (‚da’), sau „elfelejtettem” (‚am uitat’). Pen-
tru interjecţia maghiară „Teremtette !”, pe care am 
scăpat-o din gură în timp ce la tablă mă chinuiam 
cu rezolvarea unei adunări, profesorul m-a tras de 
ureche. Nici acum nu ştiu precis ce jignire conţine 
această expresie (‚Fir-ar să fie !’ - nota trad.).  Pro-
fesorul s-ar fi gândit că îmi bat joc de el, îi dau poate 
o nouă poreclă. Şi el suferea de tulburări psihice, 
sau aşa ceva, din cauza unui reflex condiţionat, cum 
se spune... Avea o burtă (nu-mi vine în minte cum 
se spune în limba maghiară), un burduhan enorm 
care se întindea de la guşă până la coapse, modelat 
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astfel, încât nu putea să vadă nicicum în dedesubtul 
lui. Când am răspuns la ora de religie, am aşezat  
cartea deschisă  pe sub pântecul lui, iar copiii aceia, 
pe care îi asculta, citeau de acolo lecţia ca pe roate, 
încasând note maxime.

E adevărat că sărmanului nostru profesor de 
odinioară, fiind om al bisericii, atât natura, cât şi 
statul îi asigura dreptul de a fi corpolent, ca o balenă 
cu ochelari.” 

Sunt de părere că această  tabletă a lui Arghezi, 
despre publicarea căreia în limba română - deocam-
dată - nu avem informaţii, clarifică definitiv proble-
ma descendenţei maternale a poetului. Memorialul 
conţine câteva incongruenţe vădite, peste care cer-
cetătorul (chiar şi cititorul) nu poate să treacă cu ve-
derea. În caz, dacă nu o socotim ca operă literară! Noi 
însă o considerăm ca atare. O creaţie cu mult lirism, 
în care poetul  îşi însumează diverselea amintiri  în 
imagini artistice succinte. Procedând în felul acesta, 
antagonismele dispar şi ne dăm seama că poetul redă 
adevărul în loc de veridic.

Să  luăm însă pe rând aces-
te divergenţe care sar în ochii ci-
titorului.

Chiar în introducerea suc-
cintă poetul (poate: personajul 
literar) îşi aduce aminte de o 
călătorie lungă făcută în Tran-
silvania împreună cu părinţii (!) 
Longitudinea drumului sugerea-
ză faptul că este vorba nu de o 
singură călătorie, ci sunt însuma-
te în acest singur drum nenumă-
rate călătorii efectuate pe aceste 
plaiuri, începute poate în anul 
indicat de poet, pe la 1889, ( cu 
70 de ani în urmă, socotiţi de la 
anul aşternării pe hârtie de către 
poet a acestor rânduri: 1959), pe 
când copilul avea 8-9 ani. Călăto-
ria în cauză fiind repetată în anii 
ce au urmat de un şir de alte că-
lătorii pe aceste meleaguri.  Prin 
această constatare am deblocat 
şi o altă contradicţie vădită, şi 
anume: călătoria din Braşov este 
începută cu căruţa trasă de bivoli 
(„mirosind a lapte cald”), însă în   
pădurea întunecoasă a Ricăi călă-
torul aude „ronţăitul ritmic al ca-
ilor cu botul în traista cu ovăz.” O 
rezolvare posibilă a contradicţiei: 
primul drum a fost străbătut cu 
un atelaj tras de bivoli, în timpul 
călătoriilor ce au urmat drumeţii 
(mama şi fiul) au închiriat atelaje 
mai iuţi, cele trase de cai.

Are referinţă şi faptul că drumul de la Bucu-
reşti până la Braşov - în relatarea naratorului - se face 
în tovărăşia celor doi părinţi. Avem de-a face oare 
aici cu o exagerare (hiperbolă, dacă  o socotim ca  
procedeu poetic)? Deoarece putem lua ca sigur că 
numai mama copilului poate fi prezentă, întrucât în 
timpul călătoriei Nae Theodorescu este căsătorit de 
ani buni, stă la Piteşti cu familia  şi este puţin proba-
bil dacă o însoţeşte pe mama copilului bastard şi pe 
copil. Sau, cine ştie? O altă explicaţie: poetul sfios, 
introvertit, gata oricând să-şi ascundă datele biografi-
ce „mai delicate”, legate de provenienţă, poate  folo-
seşte  tocmai cu acest scop numărul plural: scrie mai 
degrabă „părinţii” în loc de o mamă singuratică. 

Kiss Jenő, traducătorul, în prezentarea succintă 
a  scrierii lui Arghezi face observaţia încât cuvinte-
le maghiare intercalate în text sunt scrise întocmai, 
în limba maghiară, cu ortografie maghiară, de însuşi 
poetul, ele nu sunt traduceri. Ceea ce ne dezvăluie 
că în copilărie băiatul a avut parte de o influenţă 
lingvistică maghiară profundă şi, ajuns într-o şcoală 

bucureşteană, mai scapă câte o vorbă în această lim-
bă, asemenea interjecţiei mai mult şăgalnice, decât 
insultătoare: „teremtette!” (ei, drăcie! fir-ar să fie! - 
sau aşa ceva). (Cuvânt, cu care nu o dată m-a dojenit 
bunica şi pe mine!)

După ce am luat cunoştinţă cu scrierea în ca-
uză, m-am deplasat (din nou) la Vlăhiţa, ca să mă 
conving, unde ar fi putut copilul să se minuneze de 
castelul pitoresc înconjurat de parc şi băile de apă 
termală. Şi în rezolvarea acestei nedumeriri am fost 
sprijinit de istoricul local, Herceg Ferenc, cel care 
mi-a arătat aceste locuri. Castelul magnatului Ug-
ron Gábor   şi parcul feeric ce îl înconjura se afla pe 
un deal ce se înălţa în apropierea fostei forje de fier 
(aflată azi în ruine), în partea inferioară a coloniei. 
Castelul şi parcul în prezent este în întregime ocupat 
de pădurea de brad. Era în proprietatea magnatului şi 
staţiunea balneară  numită: Băile Dobogó, cu bazine 
de apă termală: unul fierbinte, altul rece ca gheaţa. 
Cu timpul au fost înghiţite de uzina de fier în expan-
siune, astfel, viaţa efervescentă de staţiune balneară 
de altădată a luat sfârşit!

Prin urmare, putem constata că Arghezi şi în 
această privinţă relatează numai şi numai despre lu-
cruri reale!

În fine, câte ceva despre pădurea Rica:
De aceasă pădure imensă, străveche, ocupând 

ramificaţia nordică a Munţilor Perşani, întinsă pe te-
ritoriul a trei judeţe (actuale): Harghita, Covasna şi 
Braşov, se leagă nenumărate legende. Potrivit uneia 
dintre aceste legende, aici se află mormântul soţiei 
regelui hunic, Attila, numită Réka (Rika). Mormân-
tul ei este identificat cu o stâncă enormă. În apropiere 
se mai pot zări ruinele cetăţii Kustály.

În acele vremuri, când a  trecut pe aici copilul 
Arghezi, într-adevăr, au circulat nenumărate poves-
tiri, întâmplări cu haiduci, legate de acest teitoriu, 
chiar şi în presa vremii  au fost relatate multe ase-
menea istorioare. Marele enciclopedist secui Orbán 
Balázs în opera sa voluminoasă: Descrierea Secuimii 
tratează destul de amănunţit acest ţinut, unde jandar-
mii sunt mereu în urmele haimanalelor la drumul 
mare: „ circulă sute şi sute de istorioare în legătură 
cu Rica, din care ar putea fi compuse mai multe volu-

me .”  Orbán Balázs enumeră numele haiducilor ves-
tiţi din acest ţinut: Czifra, Niczuj, Borzos, Bokrétás, 
Dregus şi cetele acestora, ale căror fapte săvârşite 
circulau pe atunci pe buzele locuitorilor din această 
regiune. Aceste istorioare trebuia să fi lăsat urme şi în 
fantezia copilului Arghezi, pe care le asculta cu en-
tuziasm şi uimit totodată. Câteva asemenea întâmp-
lări vor fi incluse şi în operele scriitorului de mai târ-
ziu. În poezia Ucigă-l toaca (din volumul Flori de 
mucegai) este relatată istoria întâmplată cu un cărăuş 
care se îndrepta spre casă, după ce a vândut lemnele 
la bâlci. În drum spre casă este oprit de o „damă” 
care îl roagă s-o ducă la o destinaţie oarecare, însă 
cărăuşul isteţ îşi dă seama că are de a face de fapt 
cu  un bărbat deghizat în femeie şi în loc s-o ducă 
prin pădure cu el, îl predă în mâinile autorităţilor la 
primăria dintr-un sat.

În poezia scrisă în stil de baladă Pui de găi 
este povestit istoria unui părinte şi a fiicei acestuia 
care se îndreptau şi ei spre casă, iar în drum sunt ata-
caţi de nişte tâlhari. Tata cade victimă atacului, însă 
fetiţa scapă  cumva şi  are „norocul” să fugă într-o 

casă izolată în câmp, este noapte, gazda 
o culcă alături de fetiţa ei în pat, însă ea 
nu poate adormi din cauza amintirii eve-
nimentelor cumplite trăite. În casă apar în 
curând  şi tâlharii,   din convorbirea lor 
cu gazdă reiese că femeia,  fiind gazdă de 
hoţi, este complicele lor. Răufăcătorii îşi 
dau seama cine este fetiţa oaspete şi fap-
tul că banii trebuie să fie la ea, se sfătui-
esc s-o omoare, dar mai înainte, fără să fie 
observată, ea îşi schimbă locul în pat cu 
cea a fetiţei gazdei, iar tâlharii o omoară 
pe aceasta din urmă...

Poezia epică are următorul dez-
nodământ: Femeia ajunge în închisoare, 
iar tâlharii tocesc lanţurile lor în ocnă.

***
Chiar şi datorită relatărilor de mai 

înainte, a devenit şi mai clară problema 
originii lui Tudor Arghezi din partea ma-
mei. Elucidarea acestei taine mi-a cons-
tituit o aventură febrilă, pasionantă. Un 
câştig real pentru mine: în decursul cer-
cetărilor mi-a fost dat să cunosc de în-
deaproape şi aprofundat lirica lui Arghe-
zi, al acestui mare poet român. O poezie 
excepţională ce m-a încântat, m-a vrăjit. 
Evidenţiez înc-odată: este un excelent 
poet român, iar această calitate proprie 
nu este diminuată câtuşi de puţin, cu nicio 
iotă de originea secui-maghiar-germană a 
mamei sale.

Ceea ce mă nelinişteşte şi în conti-
nuare este faptul că, în dauna atâtor evi-
denţe, chiar şi acum, după o jumătate de 

veac  de după trecerea în nefiinţă a poetului, se mai 
află unii care au îndoieli în veridicitatea istoriei Er-
gézi - Arghezi şi nu pot depăşi pragul acelei „stâlciri 
de nume de sat”: Sechelisban.

Cu toate că, după cum am văzut, comunitatea 
maghiară de scriitori a contribuit în mod conştiincios 
cu nenumărate mici amănunte la clarificarea punctel-
or obscure ale biografiei argheziene. După cum am 
aflat şi din reportajul lui Bodor Pál, deja din timpul 
vieţii poetului.

Subsemnatul, parafrazând poezia Testament, 
le consider ca nişte „trepte” toate contribuţiile mele 
la această cauză. Sperând să contribui la transforma-
rea acelui drum anevoios într-unul mai lesne. 

Ferenczes ISTVAN
Miercurea Ciuc 

Aprilie 2016

(Laureat al Premiului de argheziologie – 
Festivalul Internațional „Tudor Arghezi”, ediția a 
XXXVI, 2016)
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�Urmare din pag.1posibilitatea cercetării în biblioteci publice a unor 
lucrări apărute după 1944, anul când își încetează 
apariția atât „Revista istorică” cât și „Revue His-
torique du Sud-Est Europeen”. În 1946 își încetase 
acțiunile și Universitatea Populară de la Vălenii de 
Munte, participanții fiind urmăriți de organele de 
poliție, iar conținutul discuțiilor făcând obiectul unor 
rapoarte înaintate ministerului de interne condus de 
torționarul Teohari Georgescu.  Instaurarea regimu-
lui de stânga, aplicat după Scriptura Stalinistă, cum 
observa Lucian Blaga în romanul postum „Luntrea 
lui Caron”, falsifica, odată cu domeniul culturii și 
învățământui,  însăși Academia, în care un Nicolae 
Iorga nu s-ar mai fi recunoscut, din cauza simula-
crelor reformiste devenite politică de stat comu-
nist.  

Istoric și critic literar de mai largă paletă 
interprettativ documentară, dl Valeriu Râpeanu 
s-a dovedit și un editor de marcă și bună practică. 
Pe lângă volumele despre N. iorga publicate înce-
pând din 1981 încoace, domnia-sa a editat peste 
20 de volume din opera lui Nicolae Iorga, înce-
pând din 1972 (O viață de om așa cum a fost, I-IV, 
1972-1984) până la ediția critică integrală Oameni 
cari au fost (I-III, 2009-2012). Se adaugă la toa-
te acestea volumele alcătuite și îngrijite (N. Ior-
ga, Omul. Opera. Prietenii, 1992), studiile despre 
Nicolae Iorga în volume personale și colective, 
precum și un număr foarte mare (aproape 80) de 
articole, din ziare și reviste, ceea ce îl recomandă 
pe autor drept unul din cei mai probi, perseverenți și 
capabili exegeți ai vieții și operei lui N. Iorga din zi-
lele noastre.

Recenta apariție editorială, N. Iorga, 1940-
1947 (2016), semnată de Valeriu & Sanda Râpeanu, 
constituie, de fapt, ediția a II-a, revăzută și adăugită 
(prima, în două volume, apăruse la Editura Gramar, 
în 2001-2002, 560 p.). Antologia este prevăzută cu o 
„Introducere” de Valeriu Râpeanu, în care ni se ex-
plică faptul că anii 1940 și 1947, cei care mărginesc 
intervalul cercetării antologate de azi, reprezintă  „doi 
ani fatidici” atât pentru N. Iorga cât și pentru istoria 
României.

În noaptea de 27/28 noiembrie 1940, marele 
Iorga era asasinat de o bandă legionară (deci de ex-
tremă dreaptă), iar anul 1947 anunța, prin interzice-
rea Partidului Național Țărănesc și arestarea lui Iuliu 
Maniu, o teroare sălbatică abătută asupra societății 
românești prin comunizarea țării după model sovie-
tic, ceea ce a dus la nimicirea intelighenței românești  
și pervertirea valorilor, a întregii societăți, în spiritul 
și litera utopiei socialiste aduse pe tancurile armatei 
ruse.

Structurată în douăsprezece capitole, care ur-
măresc posteritatea lui N. Iorga pe parcursul celor 
șapte ani, de la data asasinării, când guvernarea vre-
mii nu a permis publicarea niciunui articol despre 
odioasa și criminala faptă, până în anul 1947, când 
are loc lovitura de palat prin alungarea Regelui și pro-
clamarea Republicii Populare Române.

Deși este o „reconstituire cronologică” prin 
textele inserate, cartea reprezintă, dincolo de o atot-

cuprinzătoare culegere de texte esențiale, „prima 
tentativă de a oferi cititorului o percepție științifică, 
întemeiată pe cunoașterea directă a surselor, a texte-
lor din primii șapte ani ai existenței sale postume.” O 
epocă din istoria societății românești destul de bulver-
sată, frământată de seisme politice și ideologice, soci-
ale, economice și culturale, vizând schimbarea din te-
melii a societății românești  și mentalității unui popor. 
Așadar, nu împrejurările crimei din noaptea de 27/28 
noiembrie 1940 sunt evocate în articolele culegerii de 
față (aceasta făcând obiectul unor lucrări semnate de 
N. Stoian, Nicolae Dragoș, Haralamb Zincă), ci felul 
în care percepe posteritatea din intervalul temporal 

respectiv  personalitatea marelui Iorga, opoziția lui 
fermă față de extremism și imperialism, manifestate 
în forme violente atât pe plan extern cât și pe plan 
intern. De aici înțelegerea exactă a contextului politic 
și ideologic în care s-a comis crima și motivațiile pro-
funde ale acestei odioase suprimări.

Întrucât textele de atitudine din presă lip-
sesc, adică nu există de facto, autorii fac apel uneori 
la Jurnalele intime, și nu la amintirile apărute între 
timp (asezonate la „cerințele epocii”!), sau la arti-
colele unor autori care după 1944 au suferit ei înșiși 
interdicții, încarcerări, persecuții (Gheorghe I. Brăti-
anu, Al. Lapedatu, Pamfil  Șeicaru, Nichifor Crainic 
ș.a.).

Fiind o selecție de texte, autorii mărturisesc că, 
din cauza volumului mare de pagini (dar și din rațiuni 
calitative), nu au putut reproduce tot ceea ce s-a scris 
în cei șapte ani de posteritate, dar au avut mereu în 
vedere „paginile esențiale”.

Într-un prim capitol, Preludiu tragic, ca și în 
următorul, Asasinarea morală, sunt reproduse artico-
le care „au pregătit” Asasinatul lui Nicolae Iorga (III), 
întâmpinat cu „o tăcere impusă” de regimul legionar, 
apoi de regimul antonescian, în ciuda Cuvântului de 
doliu de la Academie ținut de președintele acesteia, 
savantul filosof C. Rădulescu-Motru, sau a Memoriu-
lui adresat de Iuliu Maniu lui Ion Antonescu, Condu-
cătorul Statului.

Al patrulea capitol, Opinia publică omagiază 
portretul lui Nicolae Iorga, reproduce texte semnate 
de Nicolae Jianu, N. Bănescu, Perpessicius, I. Simio-
nescu, Pamfil  Șeicaru, N. Georgescu, Al. Ciorănescu, 

„NICOLAE IORGA, 1940-1947” Volbură Poiană-Năsturaș, Ion Zamfirescu, Șerban 
Cioculescu, Vladimir Streinu, Ionel Teodoreanu, G. 
Călinescu, Gh. I. Brătianu, Barbu Theodorescu, Alice 
Voinescu, Zoe Pisani, N. Davideanu, Petru Sfetca ș.a.

Sub genericul anului 1942, Continuitate și 
contestație (V), facem cunoștință cu cele scrise de 
Simion Mehedinți și Eugen Lovinescu („Un straniu 
atac postum”), dar și cu ideile solidarității cărturărești 
exprimate de N. Batzaria, M.R. Paraschivescu, Aurel 
Tita, Gh. A. Cuza, Al. Ciorănescu, Pamfil Șeicaru, 
Gh. I. Brătianu, N. Davideanu ș.a.

Capitolul Culminația prezenței postume (VI, 
1943) ne oferă rarul  prilej de a lectura articole de 
emoționantă prețuire și sinceră admirație, semnate de 
Pompiliu Constantinescu, Barbu Theodorescu, Gh. I. 
Brătianu, C. Rădulescu-Motru, N. Roșu, Ion Agâr-

biceanu, Petre Antonescu, Lucia Demetrius, 
Mircea Ștefănescu, M.R. Paraschivescu, Petre 
Drăgoescu, N. Bănescu și alții.

Anul 1944, marcând Răscrucea. Înce-
putul ofensivei împotriva lui N. Iorga (VII), 
ne aduce în prim-plan atitudinile curajoase ale 
unor N. Berza, M. Sadoveanu, Dr. N. Lupu, 
Horia Liman, Petre G. Papacostea, Sergiu File-
rot, G. Mărgărit, Toma Alexandrescu, I. Ludo, 
F. Aderca, Dimitrie Gusti, D. M. Pippidi, Vla-
dimir Streinu, Al. Lapedatu, Barbu Theodores-
cu…

Anul 1945 se petrece Sub semnul celor 
cinci ani de la asasinare (VIII), consemnând 
omagiile semnate de Zaharia Stancu, Dr. Pe-
tru Groza, D. I. Suchianu,Manea Mănescu 
etc., iar anul 1946 înregistrează câteva Exegeze 

științifice și prevestiri sumbre (emoționant articolul 
lui Tudor Arghezi, Vălenii, sau viziunea istoricilor 
maghiari despre N. Iorga).

Sfârșitul unui deceniu de activitate științifică 
reproduce luările de cuvânt ale academicienilor Mi-
hai Berza și Gh. I. Brătianu, la 1 aprilie 1947, pre-
cum și unele mărturii, evocări, interpretări semnate 
de Barbu Theodorescu, Tudor Teodorescu-Braniște, 
Petru Comarnescu, H. Soreanu (X. Cortina cade pen-
tru mai bine de un deceniu).

Ultimele două articole (Presa Partidelor Is-
torice și N. Iorga și Epilog dramatic: Opera lui N. 
Iorga interpretată de Siguranța generală a Statului) 
urmăresc ecourile din presă și felul în care din 1947 
opera lui Iorga nu mai are circulație publică, realitate 
la care își dau concursul instituțiile Statului îndrituite 
cu Siguanța…Națională!

Cursivă sub aspectul ilustrării documenta-
re, discernând opinii și atitudini, aspecte și strategii 
caracteristice  celor șapte ani de posteritate (1940-
1947), lucrarea semnată de Sanda și Valeriu Râpeanu 
se citește deopotrivă cu interes cultural și incitantă 
curiozitate istorică, dezvăluindu-ne felul în care per-
sonalitatea marelui istoric și naționalist Nicolae Iorga 
devine incomodă pentru derapaje ideologice, ba chiar 
o «frână» în dezvoltarea societății românești  după 
false principii umanitarite, eludând tradiția și organi-
citatea… Un om care se confundă cu o întreagă epo-
că, de care nu poți face abstracție, o direcție cultura-
lă cu vechi rădăcini în cultura și literatura română, 
fără de care însuși modernismul nu poate fi înțeles în 
complexitatea esteticii și dezvoltării sale.

Autorul a ajuns la maxima concentrare a versuri-
lor şi a dus meditaţia poetică la frontiera tăcerii, care re-
prezintă performanţa extremă a exprimării actoriceşti. 

Domnul George Drăghescu e un actor de altă factură 
decât Emil Botta şi, consecutiv, se înscrie şi într-o diferită 
tipologie poetică, undeva în apropierea universului lui Lu-
cian Blaga, de exprimare aforistică sentenţioasă. 

Discursul minimalist propune o maximă concentrare 
textuală şi o redusă eflorescenţă expresivă, aşa cum am lăsa 
pe scenă un actor, un cabotin tragic, legat cu o funie, de la umeri până la călcâie, 
aplicându-i şi un căluş în gură. Ce ar putea el oferi unei săli pline, decât ima-
ginea tragică a unui condamnat la moarte, care nu ştie că armele plutonului de 
execuţie nu au gloanţe. Cabotinul tragic nu mai are decât ultima soluţie – să se 
roage fără să ştie că interogaţia sa tragică va ajunge la Dumnezeu. Dar există şi 

o retorică a tăcerii cu o mare demnitate a mesajului, care 
nu poate să nu ajungă la Cel de Sus.Diversele cupole sub 
care se roagă poetul nu se poate să nu ajungă unde trebu-
ie, pentru că Pantocreatorul poate să fie şi moşneagul din 
reprezentările folclorice şi chiar o einsteiniană „particulă 
a lui Dumnezeu” – pentru că rugăciunea sa are cea mai 
înaltă funcţie comunicantă – credibilitatea. 

Şi chiar rugăciunea particulară pe care o înalţă 
George Drăghescu devine mai complexă, paradoxal, nu 
atunci când se adresează direct Creatorului, ci în ipos-

tazele umile, de „poverello”, când aduce imnuri creaţiei lui Dumnezeu, „de la 
plăpânda iarbă” – cum spune un mare poet – „la fruntea gânditoare”.

Aureliu GOCI

O retoricã a tãcerii
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Nu voi spune nimănui cine eşti

Scoate-mă din întuneric cu mâna ta,
cu ghiara ta, cu dinţii tăi, leagă-mă
cu lanţuri de tine şi trage-mă,
scoate-mă din frigul lui lipicios,
ca pe un berbec târăşte-mă!
Ia piatra de pe mormântul meu
şi aruncă-mi 
firul paianjenului celui ce face odgoane tari!
Poate dacă mă ardeai ar fi fost mai bine.
Scoate-mă şi aşază-mă pe lespedea pietrei,
pune o boltă fără fereastră deasupra
şi nu mă acoperi cu nimic!
Dacă ţi le pot spune pe toate acestea,
sunt viu, la capătul lor voi fi mort
şi o supărare neagră se va întinde
peste faţa iubitei mele şi a fiilor mei.
Scoate-mă din întuneric şi lasă-mă să-mi adun
de pe jos bumbii cămăşii, aruncă pe foc tenebrele
şi ele vor fi veşnica sursă a flăcării iertătoare
care-ţi va înflori chipul!
Nu te lua după vorbele mele, ia-te
după durerea mea!
Numără-mă!

Nimeni nu crede canarul

De aici mi se va trage, că eu tot aştept
să vină o zi care să nu treacă,
dar ea nu mai vine, câinele, zmeura ei de zi!
Azi credeam că va fi aceea, dar n-a fost,
sudoarea i se răspândise uniform în jur,
se aprinsese lampa sub farfuria din care mâncam,
vedeam adâncul şi sorbeam din el, peşti leneşi
se prefăceau că mă văd, fericit îmi ridicam
poala cămăşii şi-mi ştergeam buzele cu ea,
trăiam netrăitul de până atunci,
nu mă îndoiam de nimic, acul secundei
număra altceva decât timpul
un chirurg alb scotea firele orei şi nicio urmă
niciun semn cât de mic nu rămânea.
De aici ni se va trage! gândeam.
Până am ajuns dincolo, unde toţi dormeau,
liniştiţi, cu burţile umflate de moarte. 
 

Crupierul de noapte

O corabie trece
prin sângele meu
spre inimă
încărcată cu mirodenii.
Pe catargul ei,
un pavilion negru!

MARCEL MUREŞEANU
Studiu de caz

Şi era atât de mare
şi de frumos uriaşul
încât lacrima lui
căzută de sus
putea stinge
un incendiu
pe pădure!

O bazaconie, cuvânt uitat

Se încalecă timp pe timp!
Ieri mi-au trecut trei zile în una,
mă simt umilită,
susură Susana.
Cu ce drept mi se ia înainte
ceea ce n-am apucat să am?
Cine face colac din viaţa mea?
Cine-i pupăza care croncăneşte?
Cine-i corbul cu băsmăluţă
roşie? 

O făbricuţă

Lumea se înarmează
ţările se înarmează
adultocraţia se înarmează
copiii se înarmează
cei fără arme se înarmează
cu răbdare rece
numai păsările de noapte
croncăne a pace
de pe clonţul lor ascuţit
picură lacrimi însângerate!

Drumul uitării sau toate la timpul 
lor

Azi vom orăcăi despre lumină!
strigă în cor broaştele verzi.
Dumnezeu ne-a făcut şi nouă parte de ea.
La creşa de mormoloci s-au montat
panouri solare.
Miroase a petrol pe aici!
profeţeşte broasca râioasă.
Nu lăsa, Doamne, să ajungă la noi
cabinetele de înfrumuseţare!
se roagă broscoiul-prelat.
Cad stropi de ploaie, pic, pic,
din pipeta cerului, peste baltă.
Pe mal, umbra berzei sparge ochiul apei.
Refugiaţi-vă în trecut, porunceşte regina,
înveliţi-vă în mătasea broaştei,
legaţi lipitori de picioarele berzei,
săriţi în linişte!
Dar barza n-a venit să omoare,
ea a venit să-şi ia rămas bun,
mâine pleacă în ţările calde.
Barza a venit să întrebe broştimea
ce complimente trimite
îndepărtatelor surori de pe Nil.
Pace se face! Regina şi barza se sărută,
corul urcă iar pe malul drept:
oac! oac! cântă corul.
Puştimea se bate pe burtă!
Ia acest sandviş cu tine!
o roagă regina pe barză,
aşezând două broaşte virgine
între patru foi de podbal.
Barza refuză! Virginele se aruncă la
pieptul berzei.
Din colţul ei, lumina nu mai poate răbda,
hohotele ei de plâns, bucuria

scăpată din arc, până la cer se ridică.
Mai încet, lumino, o imploră regina şi barza,
să nu dai foc stufului,
în ziua asta măreaţă!

Lista lui Marcel

Cocoşul de Tablă
Temnicerul
Moartea
Tu
Potârnichea gri
Trunchiul
Adi Domnul
Cromwel
Fata lui Lot
Mady
Lătăreţu
Jeni de Trier
Kankud
Jung
Carlo
Tromvald
Cârlig
Gatsby
Papahagi
Manta Verde
Fertigulis!
Sunt 21?
Sunt!
Destui!
Cinci cuvinte pentru fiecare!
Atât!
Va oficia Nicolae
Buză subţire!
Adunarea la şase!
La locul ştiut!

Se adună, dar nu se încheagă, 
prinţe

De ce se şterge trecutul pe buze
de fiecare dată după masă?
Ce a înghiţit el şi ce se pregăteşte
să mai înghită?
Prezentul, firoscoşilor, aşa greu este de înţeles?
În burta lui diformă merge ziua de azi,
în sucurile ei gastrice se dizolvă
în chinuri şi dureri.
Trecutul n-are milă de nimeni,
n-o cunoaşte pe ea,
în el cu cât se adaugă cu atât
se scade mai mult!
Până să ne dăm seama, ne-a luat scalpul!
Acum, că suntem fără piele pe cap,
ora bate mai încet, buciumaşul
sună cu jale.
Căpcăunul acesta e ca un sat
fără toboşar, ca o cădelniţă
fără tămâie.

O zgardă nouă

Bătrâneţea gângavă şi rea
stă-n peşterile de pe ţeasta mea,
acolo bate-n osul de argilă
fără vreo noimă şi fără milă.
Dac-o întreb ce vrea să spună
parcă-i picată din lună!
E-atât de flămândă de i se pare
că n-o să-i ajung nici pentr-o mâncare!
Când pătrunde din lumea de sus câte-o rază,
stalactitele ei sângerează.
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Un proiect cu totul aparte, ale cărui prime pa-
gini publicate în „Orizont”datează de prin 1970 (vezi 
și anchetele de aici din anii ̓ 80)  este cel dedicat „Ge-
ografiei literaturii române, azi”, din care au apărut 
volumele dedicate „Munteniei” (2003) și „Banatu-
lui” (2005), un Banat „definit altfel decât sub sem-
nul Bucureștilor sau al Ardealului”... În 1996 apărea 
la „Polirom” volumul intitulat „Geografia literară 
a României”, o perspectivă nu numai inedită dar și 
mereu plină de interes, câtă vreme  privirea criticu-
lui constată că, în marele Tabou național de valori, 
fiecare provincie istorică vine cu zestrea ei cultural-
literară specifică, într-o sintagmatică a dezvoltărilor 
valorice și pe o paradigmatică funcțională a faptelor 
de cultură.

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

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

Reexaminarea  fenomenelor literare din aceas-
tă perspectivă presupune recontextualizări și corelații, 
grație cărora scriitorii revizitați și operele lor capătă 
acel profil distinct al situărilor „face à face”. Operație 
critică destul de incitantă, prin care fenomenele lite-
rare pot exprima, contextual, noi valențe, dar totodată 
un exercițiu critic periodic necesar și menit a resusci-
ta/ a pune în evidență „opere uitate, abandonate din 
întâmplare sau din graba cercetătorilor improvizați, 
din absența mesajului epidermic, atât de necesar lu-
mii noastre postmoderne, postcoloniale, postcomu-
niste ș.a.m.d.”

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

Generoasa idee a „geografiei literare” – cu care 
s-a operat  și în alte literaturi (v. A. Dupouy, Géo-
graphie des lettres francaises, Paris, 1942; A. Ferré, 
Géographie littéraire, Paris, 1946; Robert Éscarpit, 
De la Sociologia literaturii la Teoria comunicării ori 
școala anglo-saxonă) – este una ordonatoare, în cadre-
le unor entități teritorial-istorice, și, fără a eluda cri-
teriul axiologic, evidențiază contribuția provinciilor 
istorice românești la marea literatură națională. Fie-
care entitate concepută astfel este «parte din întreg», 
cum i-ar zice criticul Al. Ruja. Dincolo, așadar, de 
inerțiile unor abordări centriste, criticul are în vedere 
un amplu tablou literar național, în cadrul căruia 
fiecare provincie istorică intră cu aportul său de spe-

cificitate și diferențiere. Avem a face, altfel zis, cu o 
panoramare „regională”, neaservită totuși etnicului, 
ale cărei ecouri în literatura noastră critică trimit la 
Ibrăileanu sau Lovinescu, ba chiar la D. Caracostea 
și G. Călinescu, Istoria acestuia din urmă fiind văzu-
tă și ca o „geografie a literaturii”, cu ample „excursii 
de documentare în locurile nașterii și ale creației, în 
spațiul originar al scriitorului...” Neabandonată nici 

în Istoriile mai recente (vezi Ion Negoițescu, Nico-
lae Balotă), ideea de „geografie” literară îl va face pe 
ultimul citat să schițeze chiar o „hartă tipologică” a 
literaturii române.  

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

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

O astfel de sinteză „topografică” – ce nu se 
dorește nici împotriva globalizării «deteritorializan-
te», nici împotriva postmodernismului exprimând 

«criza» canonului -  se sprijină pe specificul spiritului 
identitar, criticul având grijă să-și argumenteze de-
mersul cu citate din Bachelard, G. Jung, René Girard, 
Gilbert Durand, Robert Caillois, M. Eliade ș.a., me-
nite a contura, cultural și sociologic, o nouă știință: 
„geografia literaturii române”. O „știință” sau mai 
degrabă o metodă de abordare impusă de noile abor-
dări ale „policentrismului creator”, cu evidentă miză 
identitară: „Identitatea noastră europeană, central-eu-
ropeană, răsăriteană sau balcanică, nu instaurează un 
sistem de opoziții, ci un tip de dialog necesar lumii 
de azi și de mâine și, mai ales, lumii de mâine.” (II. 
Muntenia)

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

Departe de a se pierde într-un impresionism de 
țesătură artistică, criticul, tot mai nuanțat în aborda-
rea doctrinară și tot mai sigur pe instrumentarul con-
ceptual-operativ și analitic, apelează frecvent la citat, 
la un bogat fond documentar, văzând operele și scrii-
torii abordați în contextul social-istoric, în perspecti-
va unei organice diacronii. De unde „pluriperspecti-
vismul” hermeneutic prin valorizarea unor specii ale 
literaturii de frontieră (jurnale, memorii, confesiuni, 
epistolare...). Cât de hotărât este criticul în a corecta 
fie viziuni aproximative, fie poncife și prejudecăți, 
relevând „dedesubturi” și „zone de penumbră” ale 
fenomenelor literare în atenție, se poate vedea și 
din lucrarea „Istoria secretă a literaturii române” 
(2007, reeditată în 2016). Este vorba de un impresi-
onant efort de recuperare a unor valori marginaliza-
te sau ignorate de-a dreptul, neocolindu-se sensibila 
discuție despre „canonul literar” (structurat centrist) 
și tendințele dogmatizării estetice. Adevărat specta-
col de „valorizare”  și „restituire”, critica de acest fel 
este un fel de „incursiune” meticuloasă și asiduă, in-
dependentă, laborioasă și plină de surprize, punând 
în vibrație un exhortativ spirit de referențialitate do-
cumentară.

*
Literatura Banatului – istorie, personalități, 

contexte (Brumar, 2015, 690 p.), editată acum în 
cadrul unui proiect asumat de Primăria și Consiliul 
Local Timișoara, este o revizie îmbogățită a volumu-
lui Banatul din 2005, apărut după „Muntenia”, părți 
componente ale deja cunoscutei lucrări, Geografia li-
teraturii române, azi. E tot mai limpede că interesul 
acordat de autor Banatului, acestei părți de geo-isto-
rie literară este atotprezent în activitatea de istoric și 
critic literar a dlui Cornel Ungureanu.

Activând în gruparea „A treia Europă”, alături 
de Mariana Babeți și Mircea Mihăeș, autorul preci-
zează că această nouă editare a Literaturii Banatului 
trebuie înțeleasă „în contextul larg al cercetărilor, tra-
ducerilor, întâlnirilor” realizate de «A treia Europă» 
(…) aparținând seriei inaugurale Mitteleuropa perife-
riilor și ilustrate de Geografia literară a României.”

Dovedindu-se un concept de geometrie varia-
bilă, Europa Centrală este, în concepția autorului, o 
realitate geo-politică și istorică cu larg ecou, spiritul 
mitteleuropean (de care vorbeau Jacque Le Rider, 

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

„LITERATURA BANATULUI -
– istorie, personalităţi, contexte”

(Editura BRUMAR, 2015, 690 p.)
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Carl E. Schorske, Michael Pollak sau W.M. Johnston) 
reverberând până în marginile imperiului, în provin-
ciile acestuia, unde conștiința apartenenței la spațiul 
central-european a cristalizat în conștiințe artistice și 
acțiuni culturale. Ajunși aici, ne vine în minte arti-
colul lui Lucian Blaga despre „Aurel C. Popovici”, 
publicat în revista „Banatul” (nr. 2/1926), considerat 
de poetul rezident la Lugoj „fără îndoială, cea mai 
importantă personalitate intelectuală răsărită din pe-
isajul Banatului”, ba chiar „dincolo de acest orizont 
pe podișul cel mai înalt al gândului românesc”, în 
sfârșit „în cultura noastră A. C. Popovici, europeanul 
bănățean, e cel dintâi și cel mai consecvent reprezen-
tant al aristocratismului țărănesc”.

Prezența lui Lucian Blaga nu putea să lipsească 
din această panoramă a literaturii bănățene, autorul 
„Fețelor unui veac” (1925) și „Ferestrelor colorate” 
(1926), apărute la Editura Librăriei Diecezane din 
Arad prin grija lui Aron Cotruș, fiind evocat alături 
de Camil Petrescu, G. Călinescu, Liviu Rebreanu ș.a. 
(V: Călătorii. Teritorializări. Programele resurecției, 
1910-1930). Dintre toți poate și dintr-un sentiment 
de atașament regional prin alianță matrimonială, L. 
Blaga a scris la Lugoj o bună parte din opera sa, în 
nici doi ani efectiv, articolele publicate în diferite 
publicații din țară, îndeosebi în presa de la București 
(„Adevărul literar și artistic”, „Cuvântul”, „Gândi-
rea”, „Darul vremii”, „Drumul nou”, „Familia”, „Ba-
natul” etc.) putând alcătui un volum consistent , cu o 
bogată și variată tematică.

De asemenea, este de reținut interesul acordat 
de poet definirii „specificului bănățean” (Barocul et-
nografiei românești), chiar prin articolul inaugural din 
„Banatul” (nr. 1/1926), ca și alte articole și eseuri pe 
teme literar-etnografice bănățene (din care s-ar putea 
alcătui un volum aparte). Nu știm, însă, dacă Blaga 
a încercat „a construi aici o revistă și o viață cultura-
lă dinamică”, de vreme ce el însuși mărturisise într-o 
scrisoare adresată amicului său Oscar Walter Cisek 
din 29 decembrie 1925: „Eu sunt simplu colaborator”, 
îndemnându-și prietenul să colaboreze cu articole în 
germană, care se plătesc cu 1000 de lei. Blaga fusese, 
la rândul lui, contactat de redactorul Grigore Ion 
care-i propusese această colaborare, pe care poetul o 
onorează în primul trimestru cu articolele: Barocul et-
nografiei românești și Literatura anului (Nr. 1/1926), 
Aurel C. Popovici și «Legătura roșie» de Emanoil 
Bucuța (Nr. 2), Teatrul de Vest și O antologie a 
poeților de azi (Nr. 3, martie). Abia în numărul 8-9 
(august-septembrie) vom mai întâlni micul eseu Stu-
diul proverbului, semnat „L.B.” (ca și altele de până 
acum), revista menționând într-o notă  din acest nu-
măr că secretarul de redacţie Emil Gherga s-a stabilit 
la Paris, iar „Dl Lucian Blaga, colaboratorul revistei 
noastre, a fost înaintat ataşat de presă la Varşovia”.

Dezamăgit și el de „decadența” și apoi de 
„dezastrul” mitteleuropean, Blaga se va întoarce într-
o Românie „în care toate trebuiau să înceapă”, de aici, 
crede dl C. Ungureanu, spiritul inaugural al acțiunii 
sale în toate privințele. În acest sens, trebuie înțelese 
definirea și statuarea «spațiului mioritic» hrănit de 
un inconștient «cosmotic», structurant, în dezacord 
cu diatribele verzi ale lui Cioran la adresa spiritului 
românesc și spațiului balcanic. O „lecție” a timpului 
bănățean ar fi plenitudinea istorică pe care filosoful o 
intuia în emergența spiritualității românești, în lecția 
de deschidere din 1940 de la Sibiu („Va  veni vremea 
sud-estului european”, cugeta Blaga).

Criticul și istoricul literar C. Ungureanu vede 
în Blaga, din acest unghi al acțiunii sale literare și 
teoretice, un spirit profund mitteleuropean, creator de 
„nou centru”, depărtat,  așadar, de o tradiție Bieder-
meier și concentrat asupra consolidării unei opere li-
terare (poezie și teatru) și a unui sistem filosofic, totul 
izvorând dintr-o gândire „întemeietoare”, pentru ca în 
anii războiului și în cei ce-au urmat acestuia  opera 
acestuia nefiind decât „un discurs despre Haos”, au-
torul retrăgându-se într-un centru „interior” din fața 
agresivității istorice, aidoma poporului nostru în mo-
mente de răscruce („retragerea din istorie”).

*
Literatura Banatului e, în definitiv, o istorie 

cultural-literară și ideologică a acestui „Banat al Eu-

ropei Centrale”, desenat de istoria cea mai apropiată 
de noi. Este vorba de o doctrină mitteleuropenistă, 
conform căreia autorul integrează fenomenele cul-
tural-literare investigate în noi corelații și raportări, 
având permanent sub ochi harta culturală a Bana-
tului cu izobare și izoglose de judicioasă distincție. 
Nu factorul estetic în variile lui întruchipări literare 
primează aici, ci viziunea unor integrări și vecinătăți 
geo-culturale, peste care se simt mereu vibrațiile și 
adierile mai cuprinzătorului spirit mitteleuropenist. 

Aparținând unui timp nou – A treia Europă – 
când, după pulverizarea Centrului imperial apar pe 
hartă noi centre restructurând viața popoarelor după 
noi aspirații, interese și viziuni, literatura din această 
parte de țară are un statut aparte. Într-o astfel de struc-
turare regional-etnică și cultural-istorică, Ardealul și 
Banatul intră de un secol încoace , mai exact de la 
realizarea „României Mari”, sub egida „României in-
augurale” . Fără de acestea, România nu s-ar bucura 
de aportul Europei Centrale, căci Banatul și Ardealul 
au rezonat istoricește și cultural, chiar etnic și confe-
sional, cu interese majore mitteleuropene, de unde și 
accentul pus de critic pe literatura „descălecătoare” 
ardeleană și bănățeană, al cărui spirit a fost emergent 
și catalitic și în Țările Române. Așadar, nu atât un 
„conservatorism” al marginilor, cât un reviriment de 
noi întemeieri.

Sub acest aspect „inaugural”, autorul se oprește 
asupra unor „clasici” precum: Ioan Slavici, A.C. Po-
povici, Valeriu Braniște, Aron Cotruș, dar privește și 
asupra unor contemporani, de la Sever Boncu, Traian 
Lalescu, Teodor Botiș, Mihai Șora, la Virgil Nemoia-
nu, Lucian Velea, Traian Liviu Birăescu, Radu Cioba-
nu, Paul Eugen Banciu…

Odată stabilită „Literatura graniței” (III), de la 
Nicolae Stoica de Hațeg și Eftimie Murgu, la Florin 
Bănescu, Pavel Șușară ori Iosif Băcilă, autorul încear-
că a stabili câteva Topografii, itinerarii (IV), unde-i 
găsim evocați pe Ioan Popovici-Bănățeanul și Victor 
Vlad de la Marina, pe Gabriel Țepelea, Ioan Ardelea-
nu ș.a., autori provenind din varii spații bănățene cu 
aportul respectiv de concepții, viziuni și specificități.

Dacă un capitol întreg se ocupă de „Călătorii. 
Teritorializări. Programele resurecției, 1910-1930” 
(V), altul tratează despre „Revoltații Banatului și ai 
Europei Centrale”, de la Ion Stoia-Udrea și Virgil 
Birou la Petru Sfetca, Petre P. Bellu, Al. Jebeleanu, 
Petru Vintilă, la Frányó Zoltan, Franz Liebhard, Me-
liusz József, Herta Müller). E vorba de o generație 
greu încercată nu atât de anii războiului, cât de opre-
siunea regimului comunist căruia i s-a răspuns cu o 
„literatură a refuzului”, cu atitudini desidente clare, 
făcându-i pe unii să ia calea deja consistentei diaspo-
re românești. Sub acest comandament al libertății de 
expresie se formează „grupul de acțiune Banat”, acel 
faimos „Aktionsgruppe Banat”, având ca reprezen-
tant de seamă o viitoare laureată a Premiului Nobel, 
Herta Müller (n. 1953).

Cu aceeași obstinată privire disociativă și 
integratoare într-un mitteleuropenism de sorginte 
bănățeană, este comentată „Viața și literatura teo-
logilor” (VII), dar mai amănunțit contribuția scrii-
torilor moderni și postmoderni ai Europei Centrale, 
șaizeciști, optzeciști, nouămiiști și douămiiști, de 
la Anișoara Odeanu, Sorin Titel, Nicolae Breban, 
Alexandra Indrieș, Livius Ciocârlie, Crișu Dascălu, 
Doina Bogdan Dascălu, Gheorghe Schwartz, Ioan 
Viorel Boldureanu, Aurel Turcuș, la postmodernii: 
Adriana Babeți, Mircea Mihăeș, Viorel Marineasa, 
Daniel Vighi, George Șerban, Dan Negrescu, Lucian 
Vasile Szabo, Mircea Pora, Lucian Petrescu, Corina 
Ciocârlie, Tudorel Urian, sau cei din ultimele valuri, 
nouăzeciști și douămiiști: Simona Constantinovici, 
Marius Lazurcă, Ciprian Vălcan, Dan Ungureanu, 
Radu Pavel Gheo.

Un al doilea capitol de „moderni și postmo-
derni” îi trece în revistă pe: Petre Stoica, Anghel 
Dumbrăveanu, George Suru, Ion Cocora, Șerban 
Foarță, Dușan Petrovici, Eugen Dorcescu, Dami-
an Ureche, Mandics Gyorgy, Marcel Tolcea, Traian 
Dorgoșan, Eugen Bunaru, Ion Monoran, Adrian Der-
lea, Mircea Bârsilă, Robert Șerban, Adrian Bodnaru, 
Gabriel Timoceanu, Tudor Crețu, dar și pe alții pre-

cum : Leonard Gavriliu, Ion Arieșanu, Simion Dima, 
Valentina Dima, Laurențiu Cerneț, Maria Pongracz 
Popescu, Veronica Balaj, Titus Suciu, Nina Ceranu, 
Constanța Marcu, Ion Jurca Rovina.

Într-un „Interval” sunt  tratați: Toma George 
Maiorescu, Gheorghe Jurma, Ionel Bota, Gheorghe 
Azap, Nicolae Sîrbu, Nicolae Irimia, Octavian Do-
clin, Ada Cruceanu, Ion Chichere, Costel Stancu, 
Iacob Roman, Raul Bribete, Simion Dănilă, Vasile 
Pistolea, Ioan Cormăzan.

Atât de dense în alăturarea uluitoare de nume, 
aceste două capitole (pp.282-467) își cer o structu-
rare mai funcțională, o sistematizare mai coerentă și 
echilibrată, inclusiv cu integrarea celor din „Interval” 
în clasificările de gen, căci această parte constituie 
„miezul” acestei temeinice lucrări deopotrivă  doctri-
nar-mitteleuropenistă, dar și istorie cultural-literară 
a Banatului, «parte» din marele tablou de valori al 
culturii naționale.

Un ultim capitol, Literatura granițelor, adună 
din nou autoriconsacrați, îndeosebi poeți,  de la Dosi-
tei Obradovici la Vasko Popa, Petru Cârdu, Ion Miloș, 
Adam Puslojic, Ioan Flora, Dușan Petrovici, Slavco 
Almăjan, Liubița Raichici, unii din aceștia regăsindu-
se și în alte capitole…

Un „Post scriptum”, face loc unor însemnări 
despre întâmplări și oameni din timpul Revoluției an-
ticomuniste din 1989 (Timișoara, primul orș liber…, 
Lumea bună a balconului ș.a.), precum și evocării 
unor dascăli de seamă și studenți (G. Tohăneanu, Iosif 
Cheie-Pantea, Aleksandar Stoicovici, Marius Ștefan 
Aldea). 

În final, sunt reproduse două interviuri luate 
autorului de Adriana Babeți și Robert Șerban, 
interesante sub aspect informativ privind stadiul 
în care se află celelalte patru volume din șase ale 
proiectului  Geografiei literare, până acum fiind pu-
blicate doar două: Muntenia (1) și  Banatul (4). O în-
trebare a Adrianei Babeți, nu tocmai comodă, sună 
așa: „Cât de actuală e în 2008 abordarea regională a 
culturii?”, la care criticul răspunde: „Excelența pro-
vincială se măsoară prin performanța literară/cultu-
rală, să vedem cine câștigă și cine ratează.” Aferim!  
O altă întrebare vizează corpusul de 2000 de pagini al 
noii abordări , „o istorie topită în geografie, un timp 
devenit spațiu”, un fel de „replică la cele câteva istorii 
monumentale ale literaturii române”. „Nu-i replică – 
precizează criticul -, e o cercetare liniștită, a trecut 
vremea replicilor. «Da, scriu o istorie a literaturii, 
precizase și G. Călinescu în Introducerea sa, dar fac 
geografie literară și geopolitică.» Scriitorii păzesc 
hotarele, subliniază autorul Scrinului negru./ Eu scriu 
o Geografie a literaturii, de fapt o istorie a literaturii, 
care arată că hotarele nu despart, ci unesc. Realizea-
ză dialoguri importante. Redefinesc granițele.”

Și această mărturisire de luat aminte din 
interviul acordat lui Robert Șerban: „Fiecare carte pe 
care o scriu e cartea cea mai importantă. Cel puțin 
Proza românească de azi, Mitteleuropa periferiilor, 
Istoria secretă a literaturii române lansau idei de 
lucru sau legende de geografie literară, de geopoli-
tică, de antropocentrismul culturii. Cum am stat o 
viață la Timișoara, am observat că Istoriile literaturii 
scrise fie de Manolescu, fie de Marian Popa, de Alex 
Ștefănescu, de Mihai Zamfir, de Alexandru Piru sau 
de Ioan Holban selectează autori din preajmă. Dacă 
sunt la doi pași, vizibili, e bine. Ca fiecare carte de 
mare cuprindere, Geografia… va supăra pe mulți. Fi-
ecare istorie a literaturii supără: cei prezenți consi-
deră că e prea puțin important ceea ce s-a scris acolo 
despre ei (și de multe ori poate fi așa), cei absenți se 
consideră victime. Și s-ar putea să fie așa. Cei tineri 
vor fi «supărați» că generația lor nu e prezentă cum se 
cuvine, vârstnicii…  și s-ar putea să fie așa.”

Universitarul timișorean Cornel Ungureanu 
este astăzi un nume de referință în critica literară ro-
mânească, iar vastul proiect  al Geografiei literare  
adună, ca un fluviu, toate apele din relieful scrierilor 
sale, într-o operă doctrinar structurată de largă cu-
prindere,  în care se simte ideea națională, și încă în 
desfășurare...  
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Între criticii credibili sub aspectul indiscutabil 
al opțiunii valorice și capabili de  expertiză filologică, 
universitarul timișorean Alexandru Ruja (el însuși 
autor de ediții critice și antologii, de la Anton Pann 
și Șt. O. Iosif la Gala Galaction, Rebreanu, Al. O. 
Teodoreanu și, stăruitor cu excelență, Aron Cotruș) 
s-a dedicat deopotrivă istoriei literare și comenta-
riului  critic. „Traseul hermeneutic aplicat cărților – 
precizează autorul recentelor Rotonde critice  – este 
un act de critică literară, dar și de poziționare pe un 
drum al istoriei literare”. Căci „actul lecturii critice” 
se transformă într-unul de „valorizare critică”, care e 
totodată și unul „de fixare în circuitul mai larg al is-
toriei literare”. Recentul volum de comentarii și stu-
dii („fixate pe opera unor scriitori cuprinsă în ediții 
de referință sau în volume de autor”) se înscrie, de 
fapt, într-o serie de lucrări din care amintim: „Ipos-
taze critice” (2001), „Literatura prin vremi” (2004), 
„Literatura română. Poezia” (2002), „Printre cărți” 
(2006), „Printre cărți – Prin ani” (2009), „Lecturi – 
Cărți – Zile” (2012).

Este vorba, așadar, de un ansamblu literar în 
viziune critică, menit a da seama despre opțiuni ma-
jore din literatura română clasică, modernă și con-
temporană, însemnând deopotrivă „deliciul” și „su-
pliciul” lecturii atât față de opere „încheiate” (autori 
clasici) cât și asupra unor scriitori „care creează încă 
în contemporaneitatea noastră literară”. Despre pri-
mii (clasicii abordați), lectura critică și comentariul 
s-au făcut pe „ediții validate ca realizare valorică”, 
iar pentru contemporani criticul a avut în vedere 
„antologii” (care „sintetizează o creație derulată în 
timp”), ediții de autor sau volume reprezentative.

În privința autorilor comentați, vom întâlni 
și scriitori „din proximitatea mea”, despre ale căror 
cărți Alexandru Ruja mărturisește a scrie „cu pasiu-
ne” atunci când operele acestora „se susțin prin ele-
mente de valoare estetică”. Așadar, dincolo de opțiuni 
„centriste”, vom regăsi în recentele Rotonde critice și 
autori „din imediata apropiere”, cărora criticul le-a 
dedicat cu ani  în urmă – când „alții ocoleau acești 
scriitori, ațintindu-și ochii doar spre Centru?!” -  două 
volume de istorie literară, Parte din întreg (I, 1994; 
II, 1999), precum și secțiuni consacrate din volumele 
apărute sub genericul Literatura spațiilor marginale.

*
El însuși realizator de ediții critice, Al. Ruja 

observă, în „Rebreniana”, situația „dezastruoasă” a 
edițiilor critice în cultura română de azi, urmare a 
„dezinteresului factorilor de decizie culturală!” Al. 
Ruja știe că munca la o ediție critică implică nu nu-
mai calități de istoric și critic literar, dar și abilități 
de „comportament”, deprinderi de „hermeneut”, ta-
lent de „creator”, familiarizarea cu arhivele, depotri-
vă pasiune și tenacitate ș.a.m.d.

În acest sens este apreciată munca tenace și 
pasionantă a editorului Nicolae Gheran, care cu 
vol. 21-22 din Opere (Corespondența de familie și 
cu alți scriitori) reușește a întregi portretul scriito-
rului, Scrisorile către Rebeanu (A-F) dând la iveală 
relațiile acestuia cu Sebastian Bornemisa (din vre-
mea debutului editorial la Orăștie cu „Frământări”, 
1912), Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Camil Baltazar.

O altă ediție critică, începută în 2011, este cea 
de Opere din „Seria Fundoianu-Fondane”, coordo-
nată de Mircea Martin, care, pe lângă volumele an-
tume de poezii, reproduce eseul mai puțin cunoscut  
„Baudelaire și experiența abisului”, tradus pentru 
prima dată în românește și însoțit de un bogat aparat 
critic (ediție critică de Ion Pop, Ioan Pop-Corniș și 
Mircea Martin, Ed. Art, București, 2013). Este vor-
ba de un proiect de anvergură al unei ediții integra-
le în 23 de volume, intenționat de exegetul Mircea 
Martin cu mult timp în urmă, important nu numai 
pentru cultura română cât și pentru spațiul cultural 
european. Cele două volume apărute până acum re-
prezintă un exemplu de valorificare în ediție critică a 

scriitorului modernist de mare rafinament B. Fundo-
ianu – Fondane.

Tot astfel ediția de Opere complete – I. Budai 
Deleanu, realizată sub egida Academiei Române în 
2011, îngrijită de Gheorghe Chivu și Eugen Pavel, 
cu un Studiu introductiv de Eugen Simion.

În ceea ce-l privește pe Lucian Blaga, un în-
ceput s-a făcut, dar lucrurile au rămas baltă de mai 

bine de trei decenii. După eșuarea edițiilor derulate 
ani la rând de G. Gană (începând din 1982) și Dor-
li Blaga (încă din 1974), Editura Humanitas – care 
deține drepturile absolute asupra operei – continuă 
să publice  „nu în sistemul edițiilor critice” opera 
filosofului, criticul Al. Ruja oprindu-se la Trilogia 
valorilor (2014), ce ne arată „modul în care Luci-
an Blaga era conectat la mișcarea europeană de idei, 
în cadrul căreia a avut un rol important prin conso-
lidarea unui sistem filosofic de evidentă originali-
tate.” (Observația privește ultima parte a Trilogiei, 
Artă și valoare, în care Blaga își aduce o importantă 
contribuție la estetica filosofică, după cum el însuși 
recenzase în tinerețe, prin 1925, teza de doctorat a lui 
Tudor Vianu despre «poetica schilleriană»).

Urmând, însă, realizarea edițiilor critice în 
cultura română, Al. Ruja comentează traducerea 
„Divinei Comedii” (G. Coșbuc, Opere III, realizator 
Gh. Chivu, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 
2013). Este o lucrare ce completează colecția Opere 
fundamentale (I.Poezia, 2006; II.Proza, 2007), coor-
donată de Eugen Simion, editorul Gh. Chivu reunind 
într-un singur tom cele trei volume din ediția critică 
dedicată traducătorului și apărută în 1985, 1988 și 
1998.

Se adaugă, la toate acestea, ediția I. D. Sîr-
bu -  Opere I, îngrijită de Toma Velici în colabora-
re cu Tudor Nedelcea, în care se reproduce integral 
„Jurnalul unui jurnalist fără jurnal”, scris la matu-
ritate  de cel ce i-a rămas  lui Blaga cel mai devotat 
și loial (cerchist), apreciat de colegii săi (Șt. Aug. 
Doinaș, Ovidiu Cotruș) drept „cel mai inteligent” 
dintre toți. Completat cu bogata Corespondență (nu-
mai scrisorile trimise), jurnalul devoalează o mare 
și rară conștiință morală și artistică, un destin literar 
de excepție. „În ce mă privește – conchide, cu o 
diferențiată empatie și cu o înțelegere mai nuanțată, 
Al. Ruja – nu văd bufonerie și histrionism nici în 

corespondență nici în jurnal. Gary joacă spectacu-
los, nu spectacular. Nu el are mai multe «fețe», ci 
doar mai multe ipostaze într-o aproape incredibilă 
existență, scriptorul rămâne același, lumea este pre-
zentată în povestirile din epistole poliedric.”   

Seria edițiilor continuă cu comentariul „G. 
Călinescu și măștile existenței”, în care criticul se 
ocupă de volumele XI și XII de Opere (Publicisti-
că, Conferințe. – Publicistică, postume și inedite), 
ediție critică coordonată de Nicolae Mecu, ce im-
plică muncă de colectiv (Alexandra Ciocârlie, Al. 
Farcaș, Ileana Mihăilă, Daciana Vlădoiu și Pavel 
Țugui). Spectaculoasele „metamorfoze” ale publi-
cisticii călinesciene, derapajele scriitorului, iluzi-
onările teatrale, falsele percepții sau confuzii, apoi 
atacurile dirijate ideologic, țintind discreditatea uni-
versitară, în general cabala Roller-Răutu, ca și statu-
tul ambiguu în care a fost ținut de regim (deputat în 
Marea Adunare Națională și membru al Academiei, 
dar îndepărtat de la catedra universitară!), toate aces-
tea sunt decelate cu atenție în studiul lui N. Mecu, 
confirmând sau ilustrând în amănunt aspecte evocate 
de Ion Bălu în monografia sa, iar mai recent de cer-
cetătorul I. Oprișan, care dă la iveală dosarul de se-
curitate, opera unui regim criminal față de unul din 
„monștri sacri” ai literelor românești (procedura de 
urmărire informativă asemănătoare cu aceea aplicată 
lui Lucian Blaga, inclusiv montarea în casă a unor 
dispozitive de ascultare!).

Același Nicolae Mecu este și coordonatorul 
volumelor E. Lovinescu. Opere I - II, editate în 2015, 
prilej pentru criticul și istoricul Al. Ruja de a scrie 
despre „Istoria literaturii române contemporane” 
(1920-1925), proiectată de autor în șase volume, dar 
realizată în cinci, volumul ce trebuia destinat „dra-
maturgiei” nemaifiind scris. În varianta prescurtată 
de sinteză din 1937, „Istoria literaturii române con-
temporane” (1900-1937),  Lovinescu va include și 
un capitol dedicat dramaturgiei. Impresionismul 
critic „dezvoltă o frază care învăluie, uneori, chiar 
liric portretul scriitorului și atinge esența operei”, 
observă Al. Ruja, dând câteva exemple de comen-
tariu „precis”, în care valorizarea operelor se face 
din perspectiva „axiologiei estetice” (O. Goga, T. 
Arghezi, H. Papadat-Bengescu ș.a.). Nu e lipsit de 
interes faptul că Blaga, comentat  și din perspectiva 
esteticii expresioniste, este totuși inclus în capitolul 
„Poezia tradiționalistă”.

Tot în anii din urmă s-au editat volume din 
publicistica lui Mihail Sebastian întinsă pe aproa-
pe două decenii, 1926-1945 (Opere III-IV, 2013), 
coordonarea aparținând cercetătoarei Mihaela Con-
stantinescu-Podocea. Diversitatea tematică și varie-
tatea modalităților de abordare, un spirit ascuțit al 
observațiilor ce ating societatea, moravurile, filoso-
fia vieții și legătura scriitorului cu semenii, precum 
și foarte numeroasele considerații privind literatura, 
arta reprezentării dramatice, statutul modern al poe-
ziei și prozei, chiar un anumit simț polemic și o luci-
ditate din care rezultă că „viața e o întâmplare, arta 
este o disciplină” – toate acestea fac din foiletoanele, 
eseurile, cronicile literare și dramatice ale lui Sebas-
tian o operă fără de care nu poate fi înțeles nici omul 
ce trăiește într-o epocă a persecuțiilor antisemite 
(prezentă în „Jurnal”) nici scriitorul cu destin tragic.

Desigur, în preajma acestor comentarii la 
ediții critice, foarte potrivite sunt eseurile dedicate 
lui Eugen Simion (Erudiția ideilor) și Mircea Muthu 
(Repere transilvane), ca și unele articole în care au-
torul  fie se întreabă „Cum a ajuns Ovidiu Cotruș, 
«trădător de patrie»”, fie se apleacă cu osârdie asu-
pra „cronologiei vieții și operei” lui Ioan Alexandru, 
adăstând asupra unor exerciții de hermeneutică apli-
cate clasicilor Eminescu și Caragiale, al căror sar-
casm și spirit critic îl determină pe Ioan Derșivan 
să gloseze asupra «catilinarilor»  și  «temperatori-
lor»…

ALEXANDRU RUJA:

„R o t o n d e   c r i t i c e”
(Editura Universității din Oradea, 2015, 258 p.)
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O structurare mai aplicată a volumului în 
discuție ar fi pus mai  în evidență și o altă secțiune, 
bunăoară cea dedicată unor scriitori de azi, de la 
Octavian Doclin (Melancolia ca stare de spirit) și 
George Vulturescu (Un «Orfeu» al Nordului), la 
Aurel Pantea (Limitele și neantul), Marcel Turcu 
(Consecvența suprarealismului), Mihai Avramescu 
(Poetul însingurării și singurătății), Mircea Bârsilă 
(Forța imaginarului poetic), Ioan Petraș (În căuta-
rea iubirii-bucuriei-luminii) și Paul Engen Banciu 
(Între luminare și iluminare). Calificările sintagma-
tice sunt, după cum ușor se poate deduce, destul de 
transparente în a sesiza spiritul operei și figurația 
emergentă a creației, ca specificitate psiho-artistică 
și diferențiere estetică.

Într-o foarte interesantă secțiune finală, întâl-

nim Corespondență cu Lucian Costin: Al. Rosetti, 
Sextil Pușcariu, Carlo Tagliavini, din care vedem 
prețuirea acordată acestui fiu adoptiv al Banatului, 
activității lui didactice și culturale, „fapte de cultu-
ră care au rămas” de la acest membru al Societății 
Scriitorilor Români: poet, culegător perseverent 
de foclor bănățean, director al „Banatului literar” 
relaționând cu mari scriitori din epocă. Identificân-
du-se întrucâtva cu aspirațiile culturii bănățene,  
suceveanul Lucian Costin (n. 1887), discipolul ce-
lebrului folclorist Simion Florea Marian,  a rămas, 
în Caransebeșul iubit, până la sfârșitul vieții (1951).

Spirit pasionat, tenace și convingător, 
desfășurând cursiv și coerent comentarii și analize 
aplicate unor scriitori clasici și moderni (aflați în 
stadiul de ediții critice în desfășurare), dar  și con-

temporani (ajunși la ediții și volume reprezentative), 
Alexandru Ruja și-a construit tabloul opțiunilor cri-
tice în două registre, care coexistă, indisolubil deci, 
sub aspectul reprezentării axiologice: unul deschis, 
în general, literaturii române, altul privind scriito-
rii „din proximitate”, adică din spațiul Banatului, 
capabili prin indimenticabila dimensiune valorică 
să intre în tabloul general de valori, ca «parte din 
întreg», dincolo de eventuale inerții și prejudecăți 
centriste. Conștiință a literaturii, critica dă seama de 
aceasta, ceea ce se vede cu prisosință și din „roton-
dele critice” ale universitarului Al. Ruja.  

Zenovie CÂRLUGEA

Cofa

Firul de iarbă
din curtea casei
spărgînd cimentul
mereu în acelaşi anotimp
încărcînd de nelinişte sfîntă
albina de pe floarea de vişin
din aceeaşi curte
ea nu are timp pentru nimic

Cofa – Graalul copilăriei
 din care sorbea cu nesaţiu
 laptele curajului şi puterii
 diamantului.

Obosit

Poetul însă
nu poate fi ucis cu cuvintele altora
cum odinioară cu pietre
femeia adulteră
hipnotizat ori drogat cu ele
viziunile sale fiind
închipuiri ale poemelor viitoare
le aude scîncetul prevestitor
al unei morţi tîrzii
ca un roi de lăcuste vorace
ele se strecoară
nu ca pe uşa din dos
pe furiş
arătîndu-se atît noaptea
în timpul insomniilor neîndurătoare
cît şi ziua
cînd obosit fiind
stă culcat
privind cerul
cu ochii închişi.

Clopotul

Copil
urca în clopotniţa bisericii
împreună cu clopotarul satului
fascinat de măiestria mîinii acestuia
cu care trăgea sfoara clopotului
legănîndu-l dintr-o parte în alta
limba lui îl făcea să scoată anume sunete la amiază
altele la vecernie
şi în alt fel bătea dimineaţa
astăzi numai dangătul acela unic
îi răsună spărgîndu-i timpanul
al limbii bătînd clopotul
doar în dungă
înştiinţînd vreo primejdie iminentă
dangătul acela doar îl aude
şi numai atunci cînd se naşte poemul
semn că se va naşte poema
precum acum.

Sărbătoare inventată

După ce l-a înţărcat
mama sa a început să-l hrănească
numai cu lapte de pasăre
după o reţetă doar de ea ştiută
cînd a crescut 
l-a înlocuit
cu laptele de capră
mare de tot ajuns
avea ochii roşi-vineţii
ca sîngele de vişin
cu ei priveşte acum
trupul de demult al iubitei
o amintire de mîine
sau poate o sărbătoare inventată
precum acest poem poate.

Uzurparea

Dormea gol pe blănuri
cu lînă de aur (de păpădii)
visînd turmele de stele căzînd
profeţind ziua treaz fiind
sfîrşitul lumii cuvîntului
nu bănuia măcar
că în curînd se va ivi
cel nenumit ca împărat
să repună în drepturi
dîndu-le libertate deplină
celor ce
n-au a-grăit vreodată.

Vocea

Ce trebuie să faci 
auzi întrebînd Vocea
şi în acelaşi timp răspunsul
dezbracă-te de orice sărbătoare
de care ai putea deveni dependent
ca de unul din drogurile acelea
împreună cu care-ai crescut
făcîndu-te imun totuşi
la atîtea cuvinte otrăvitoare
prin care ai salvat
fără tăgadă
poemul bastard născut
aproape mort.

Testamentul
(boala-masca)

Dorinţa de a sta
pe scaunul împărătesc al Domeniului
a avut-o Pivnicerul
înainte de a-l cunoaşte Scribul
cînd s-a descuiat însă Cartea
Stăpînul a terminat deja
şi la timp şi în vreme
Testamentul său 
născut dintr-o inspiraţie secretă

OCTAVIAN DOCLIN

cum o boală insuportabilă
altfel decît o mască
indescifrabilă.

Orbirea

La vamă
singurul obiect
pe care nu-l putea justifica Pivnicerul
era Cartea
i se porunci s-o deschidă
dar cheia era de mult
trecută în Testamentul Stăpînului
cu puţin înainte de părăsirea Domeniului
ca moştenire de patrimoniu
de care doar Scribul a luat ştire
aşa se face că Pivnicerul
întors din drumul său
ce semăna mai mult cu o fugă
lovi cu sete dar fără ură
Cartea de piatra Eben-Ezer
şi ea se deschise
o lumină ca un foc stelar
ţîşni pe loc
orbindu-l pentru toate zilele
ce-i mai rămăseseră
(şi un gust de cenuşă 
simţi pe cerul gurii).

Ultima

De-abia după ce părăsise 
Stăpînul pentru totdeauna Domeniul
Scribul a înţeles
că acesta a fost de fapt
Avatarul     Iluminatul vremii lui
în sfîrşit pentru cele ce vor
mai fi cîndva în pîrgă deplină
intră pentru ultima oară în Pivniţa părăsită
culese şi ultimele seminţe ale Cărţii proaspăt des-
cuiate
împrăştiindu-le pe ogorul rămas virgin pînă atunci
dar sterp al Domeniului
cu gîndul ascuns că
o nouă piatră Eben-Ezer ultima
se va ivi în curînd
iar el va fi primit deja
Cetăţenia atît de rîvnită în secret
a unui alt Domeniu moştenit
de la un Stăpîn al cărui nume
nu va fi vreodată cunoscut.

(Din volumul Sărbătorile, în lucru)
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Cea de-a XVI-a ediție 
a Colocviilor revistei  de 
artă, cultură și civilizație 
„Reflex” din Reșița, ce apare 
din anul 2000 sub egida Uni-
unii Scriitorilor din Româ-
nia, s-a desfășurat în perioa-
da 22-25 iunie 2016, la Băile 
Herculane, în cadrul mirific 
de pe Valea Cernei. Având 
ca moto celebra exhortație a 
cronicarului Nicolae Stoica 
de Hațeg („…și ține-te de 
Banat!”), revista  s-a consti-
tuit în timp ca un valoros pro-
iect cultural inițiat în urmă 
cu 16 ani de talentatul poet 
optzecist Octavian Doclin 
(tehnoredactor: Ada Crucea-
nu), valorificând tradiția, lite-
ratura și faptele de cultură din 
regiune, în special din zona 
Banatului Montan, dar nu numai, de vreme ce în paginille revistei își dau întâlnire 
scriitori români din țară și de peste hotare, într-o armonioasă arhitectură de voci și 
stiluri, dar și de aleasă prezentare grafică. Apărută cu sprijinul Consiliului Județean 
Caraș-Severin, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale, revista REFLEX este una din publicațiile de prestigiu ale Banatului 
de azi, bucurându-se de colaboratori de seamă din spațiul culturii și literaturii ro-
mâne, generând până azi o bibliografie impresionantă, adunată recent în lucrarea 
„Bibliografia revistei REFLEX, 2000-2015”, semnată de Mariana Șerban). 

Conform multașteptatului moment îndătinat, prima seară a fost dedicată 
revistelor și editurilor invitate, dintre care menționăm:: Actualitatea literară din 
Lugoj (redactor şef Nicolae Silade), Arca din Arad (redactor şef Vasile Dan), Ar-
dealul literar din Deva (redactor şef Mariana Pândaru), Aurora din Sibiu (redac-
tor şef Ionel Stopiţa), Banat din Lugoj (redactor şef Dorin Murariu), Poesis din 
Satu Mare (director George Vulturescu), Portal-Măiastra din Târgu Jiu (coordo-
nator Zenovie Cârlugea), Argeș, Orientul Latin ș.a. Dintre editurile cu prezentări 
de carte amintim: Editura Academiei, Brumar (Timişoara),Călăuza v. b. şi Dani-
mar (Deva), Eubeea şi Excelsior Art (Timişoara), ), Mirador(Arad), Tim (Reşi-
ţa), Waldpress (Timişoara). Au fost lansate cărți de poezie, proză, istorie și critică 
literară, documentare, publicistică: George Vulturescu (Abaţia), Iosif Badescu 
(Cum am devenit medic), Anda Maria Neagoe (Dragostea are picioare lungi), Ion 
Corlan  (Dulap de vânătoare), Zenovie Cârlugea (Editura Ram Aninoasa-Gorj, 
1934 – 1947), Mihai Moldovan (Haita de câini şi alte povestiri), Simion Todo-
rescu (În viziunea contemporanilor), Vasile Dan (Lentila de contact), Dorin 
Murariu (Literatura Banatului. Metamorfozele personajului), Mariana Pândaru, 
Dan Cioată (Medicina ca misiune), Nicolae Sârbu (O căsnicie infernală), Ioan 
Alexandru (Opere, ediţie de Alexandru Ruja), Costel Simedrea (Ouă de cuc), Dan 

Cioată (Taina iubirii), Vasi-
le Petrica (Titu Maiorescu 
şi Banatul), Goran Geor-
gevici ,Serbia (Ţinte pe 
piept), Gheorghe Schwartz 
(Vocalize) şi Mihai Murariu 
(Zigurat). Prezentările au 
aparținut scriitorilor: Geor-
ge Vulturescu,  Nina Cera-
nu, Clara Constantin, Titus 
Crisciu, Simion Dănilă, 
Octavian Doclin, Zenovie 
Cârlugea, Gheorghe Jurma, 
Adela Lungu-Schindler, 
Ioan Matiuţ, Dorin Murariu, 
Mariana Pândaru, Liubiţa 
Raichici, Alexandru Ruja, 
Nicolae Sârbu.

A doua zi a fost 
dedicată unei  teme ce a 
declanșat discuții foarte in-
teresante și pasionante, cu 

exemplificări din literatura română și universală: Literatură şi medicină. Scri-
itori-medici, medici-scriitori. Au conferențiat: Toma George Maiorescu (Post 
scriptum pentru şapte zile), Gheorghe Mocuţa (Trei prozatori medici: Florin Bă-
nescu, Ion Corlan, Gheorghe Schwartz), Alexandru Ruja (Pius Brânzeu), Adela 
Lungu-Schindler (Lucian P. Petrescu), Titus Crisciu (Lucian P. Petrescu), Maria 
Niţu (Florin Bănescu), Mircea Bârsilă (Ion Biberi), Zenovie Cârlugea (Scriitori 
medici români și străini), Anda Maria Neagoe (Literatură şi medicină). Con-
semnăm depotrivă și intervențiile invitaților: Dan Cioată, Vasile Petrica, Vasile 
Dan, Gheorghe Schwartz, Ion Corlan, Constantin Cilibia, Ella Iakab, Mariana 
Pândaru, Zoe Elena Deju, Olga Neagu ș.a.

Un moment de elevată  atmosferă culturală a fost susținut  de invitatul de 
onoare, dirijorul şi compozitorul  Sabin Pautza, conferențiind atât despre înde-
lungata sa experiență muzicală americană cât și despre „Banatul muzical” (la 
realizarea acestei întâlniri și-au dat concursul Fundaţia Culturală Metarsis din 
Reşiţa, condusă de  Lucian Duca, cu implicarea  coordonatorului de programe 
Camelia Duca).

Ultima seară a fost dedicată poeziei, sub genericul „Revelația. La Pădurea 
verde”. Au urcat pe podiumul poetic al Colocviilor „Reflex” – 2016 următorii 
autori, întrecându-se în frumoase și emoționante stihuiri, răsplătite cu vii apla-
uze: Goran Georgevici, Serbia ( invitat de onoare, Toma George Maiorescu, 
Liubiţa Raichici, Zenovie Cârlugea, Mariana Pândaru, Alexandra Gorghiu, 
Adriana Weimer, Olga Neagu, Nina Ceranu, Ela Iakab, Zoia Elena Deju, 
Nicolae Silade, Costel Simedrea, Ilie Ştefan Domaşnea, Vasile Dan, Mircea 
Bârsilă, George Vulturescu, Gheorghe Mocuţa, Ionel Stopiţa, Nicolae Sâr-
bu şi Octavian Doclin, moderatorul recitalului.(REPORTER)

Raportul dintre statutul profesional al creato-
rului  și propria operă este nu numai o chestiune de 
sociologie a artelor, ci și una de estetică ori de psiho-
logie artistică. În ce măsură profesiunea creatorului 
poate amprenta opera sau, altfel zis, cât din duhul 
creației este insuflat de exercițiul profesiei? Iată o în-
trebare care, dincolo de a avea pretenția că aduce un 
spor de înțelegere în metafizica procesului de creație, 
introduce o posibilă discuție menită a revela întru-
câtva raportul dintre creator și operă. Căci nu întot-
deauna creatorul vine dintr-un domeniu specializat, 
apropiat artei pe care o practică. Este și cazul cre-
atorilor cu instrucție medicală, cunoscători ai omu-
lui sub aspectul complexității sale psiho-somatice, 
care, nevenind din direcția filologicului sau gândirii 
filosofice, au performat în creația artistică. Avem, în 
cultura română, spre exemplu, cazul artistului plastic 
Ion Țuculescu (1910-1962), creatorul unor remarca-
bile tablouri, evidențiind o pecete coloristică incon-
fundabilă, originală și de real gust estetic, dar și al 

unor scriitori consacrați ori pe cale de afirmare.
Revenind, așadar, la literatură, la arta cuvân-

tului, vom constata că o parte din scriitori, cu profe-
siuni din largul domeniu al cercetării medicale, au 
dat patrimoniului cultural universal opere de valoare, 
de toate genurile. Vom aminti, în poezie pe Alfred 
de Musset ( 1810-1857), John Keats (1795-1821), 
Fr. Schiller (1759-1805), William Carlos William 
(1893-1963),  Gottfried Benn (1886-1956), în pro-
ză de Anton Cehov (1860-1904), François Rabelais 
(1494-1553), Mihail Bulgakov (1940), Jean-Paul 
Sartre (1905-1980), W. S. Maugham (1874-1965), 
Arthur Schnitzer (1862-1931), George Duhamel 
(1864-1966), Hans Carossa (1878-1956), Albert 
Schweitzer (1865-1965) …

Avem și în literatura română de ieri și de azi 
exemple suficiente pentru ca întrebarea să rămână va-
lidă: Vasile Voiculescu poet și prozator (1884-1963), 
Victor Papilian (1888-1956), nuvelist, dramaturg, 
romancier, Valeriu Anania poet, dramaturg, memo-

rialist (1921-2011), Grigore T. Popa, filosof  (1892-
1948), C. Rădulescu-Motru, filosof (1868-1957), 
Ion Biberi prozator, dramaturg, eseist, filosof (1904-
1990), Max Blecher prozator(1909-1938), Geor-
ge Magheru poet (1802-1880),  Sașa Pană (1902-
1981), dramaturgii Aurel Baranga (1913-1979),  Dan 
Tărchilă (1923), Horia Stancu (1926-1983), Horia 
Deleanu (1919-1999), romancierul și eseistul Florin 
Bănescu (1939), poetul Emil Brumaru (1934), proza-
torul și eseistul C. D. Zeletin (1935)…

O sumară consultare a Dicționarelor bio-bibli-
ografice ale scriitorilor români, mai vechi sau mai re-
cente, ne-ar putea indica exact domeniul profesional, 
important pentru un istoric literar, exeget ori herme-
neut în stabilirea unor conexiuni, reflexe, relaționări  
între viață și operă. Având această minimă curio-
zitate, - întrucât nu este de neglijat acest aspect al 
relației dintre creator și pregătirea sa profesională, 
dincolo de eventualul reflex autodidacticist, oricâtă 
relativitate ar intra în această poveste încă neeluci-

COLOCVIILE REVISTEI „REFLEX” – Ediţia a XVI-a

Băile Herculane, 22-25 iunie 2016

   Literatură și medicină
Scriitori în halate albe
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dată, - consultând astfel de lucrări, am găsit situații 
grăitoare și demne de amintit.

Cei mai mulți scriitori au ca pregătire profe-
sională (universitară) domeniul filologiei, filosofiei, 
dreptului, psihologiei, teologiei, artelor muzicale și 
plastice. Urmează, nu puțini,cei cu pregătire tehnică, 
economică, medicală, inclusiv școli postliceale etc.

A nu se înțelege că pregătirea profesională 
este o condiție sine qua non a talentului, dar nici nu 
putem nega că între cariera unui artist (fie el scriitor, 
pictor, sculptor, muzician) și pregătirea de bază nu 
ar exista o relație, o intercondiționare sau, mai bine 
zis, o stare de emulație, de reciprocă stimalare. Ba, 
aș avansa ideea că, spre exemplu, scriitorul cu pro-
fesiune tehnică are de „recuperat” acel domeniu că-
ruia creația domniei-sale  i se dedică (atât din punct 
de vedere istoric și cultural, cât și teoretic, critic și 
estetic). Este cazul scriitorilor-medici (și nu al medi-
cilor-scriitori, pentru care „creația” este un divertis-
ment, un capriciu, o formă de socializare cultural-pu-
blicistică!), care s-au afirmat cu opere incontestabile, 
fie că vorbim de poezie (ca la Emil Brumaru), fie 
că avem în vedere prozatori ca Augustin Buzura 
(n.1938). Sau dacă tot vorbim de scriitori bănățeni, 
să-i amintim aici pe: Ildiko Bárányi László, prozator 
și publicist (n. 1937), Peter Barth, poet (1898-1984), 
René Fülöp-Miller, profesor universitar, scriitor, is-
toric, jurnalist (1891-1963), Corina Victoria Sein, 
poetă, prozatoare, editor (1936), Ion Cocora (1938), 
Lucian Petrescu, prozator (1956), Pia Brânzeu, critic 
și istoric literar, eseist, traducător (1948) ș.a. 

Oprindu-ne la poezie, vom constata că, în 
literatura română, Vasile Alecsandri este cel care 
deschide seria poeților îndreptați inițial către carie-
ra medicală (studii la Paris), părăsind fără regret și 
neîntârziat aceste cursuri (cu practică de necropsie) 
pentru a frecventa cafenelele literare parisiene și a 
face ulterior o frumoasă carieră literară (poet, proza-
tor, dramaturg, memorialist), ceea ce îl determina pe 
Titu Maiorescu să-l așeze în fruntea „direcției noi” în 
cultura română de la 1872. După această „regalitate 
literară a lui Alecsandri”, căreia un Nicolae Iorga îi 
dedica un capitol întreg în „Istoria literaturii române 
contemporane”, va veni Eminescu, cel care spunea 
că „nu disperăm să avem și un împărat al poeților”, 
după ce «bardul de la Mircești» fusese numit în 
„Epigonii” «rege al poeziei»…

Dar ce se întâmplă, însă, cu 
poeți ca Vasile Voiculescu, doctor 
în medicină la 1910? Ce legătu-
ră poate fi între poezia scrisă, de 
elevată spiritualizare creștină, 
din „Poeme cu îngeri”, bunăoară, 
sau din „Ultimele sonete ale lui 
Shakespeare în traducere imagi-
nară”  și „rezecția intestinului”, 
cum suna titlul specializării sale 
doctorale?! Desigur, nu se poate 
stabili nicio legătură, dimpotrivă 
poezia lui, de mai largi meditații 
gândiriste și mai apoi spiritualis-
te (de natura „Rugului aprins”, 
grupare din care făcea parte), 
ajunge la epurarea senzației și 
a afectivului, ridicându-se în 
registrele intelectualității, spi-
ritualizării, idealității transmun-
dane. De la emoția faptului trăit 
la intelectualizare și spiritualiza-
re, la acea aspirație a purității și 
desăvârșirii…

Dar dacă privim și proza 
poetului, spre exemplu bucata 
Behaviorism, vom constata că, 
dincolo de aspecte ale fantasticu-
lui, există un fond magic ce vine 
dintr-un limbaj al pasiunilor, din-
tr-o trăire la limită a inexprima-
bilului magic, care are o oarecare 
rezonanță cu paranormalul, cu 
reacția „behaviorică” al persona-
jelor în contexte date (comporta-
mentism analizabil), de unde și amestecul de real și 
imaginar, de realitate și fantastic, de „istorie” și „fapt 
concret” învăluite într-o atmosferă rezonantă de mi-
turi, de magie neagră și viziuni suprasensibile… Un 
fel de „fantastic eseistic”, menit a infuza un sens în 
complicata substrucție a operei, modalitate evaziv-
comportamentală întâlnită din abundență în proza lui 
Mircea Eliade (spre exemplu, fenomenul macran-
tropiei la personajul Cucoaneș din nuvela „Un om 
mare” sau al Oanei din „Pe strada Mântuleasa”).

Tot astfel vom constata că în unele opere ale 
unor scriitori-medici se afirmă personajul „Herr 

Doktor”, o acută percepție a vieții, a fiziologicu-
lui și aspectului clinic (ne amintim aici de Prințul 
Maxențiu din „Concertul…” Hortensiei Papadt-
Bengescu, care-și trăiește boala, sub observația cli-
nică a fiecărei zile, cu obsesia iminentului și temu-
tului sfârșit). Când medicul este și personaj literar, 
ca în proza lui Augustin Buzura, bunăoară, atunci 
reușita e sigură sub aspectul autenticității, ca la Tho-
mas  Mann, F. Dostoievski, L. N. Tolstoi, A. Cehov, 
Augustin Buzura ș.a. Mai rămâne ca și conturarea 
din punct de vedere literar și estetic a personajului 
să fie viabilă…

Senior al culturii caraș-severinene  (după cum titrează Diploma de laureat 
din 2008) și Cetățean de Onoare al județului, TITUS SERGIU CRISCIU (n. 30 
septembrie 1939) s-a identificat o viață întreagă cu cultura și oamenii de spirit ai 
Banatului, pe care le-a evocat și i-a intervievat atât în presa culturală regională 
(„Banat”, „Reflex”, „Jurnal de Caraș-Severin etc.) cât și în cea națională, de la 
„România literară”, „Contemporanul”, „Cultura”, la „Tribuna”, „România pito-
rească”, „Flacăra” ș.a.

Înzestrat cu acea perseverență și conștiinciozitate  reportericească necesare 
unor astfel de demersuri publicistice, dl Titus Crisciu a reușit un fel de „portre-
te în mișcare” ale personalităților intervievate, ca un aquafortist al evidențierii 
profunzimilor în cazul unor scriitori de primă linie, de la Eugen Simion, Nicolae 
Manolescu, Augustin Buzura, Ana Blandiana, Cornel Ungureanu, Adrian 
Popescu, Laurențiu Ulici, Livius Ciocârlie, la bănățenii de forță de azi, precum 
Toma George Maiorescu, Octavian Doclin, Adrian Dinu Rachieru Simion Dănilă, 
Gheorghe Jurma, Ada D. Cruceanu, Ion Pop, Theodor Damian, Titus Suciu… 
Se adaugă la aceste interviuri, succinte „portrete” ale unor contemporani, de la 
universitarul Marcu Mihail Deleanu („artistul de lângă noi”), Gheorghe Azap 
(„singuraticul din Ticvaniu Mic”), Păun Ioan Otiman („academicianul din Valea 
Almăjului”), Rudolf Graf („un bănățean de frunte”), Sorin Titel („«vârful de 
lance» al scriitorilor bănățeni”), Ion Marin Almăjan („în fruntea almăjenilor”),  
la folcloristul Velișcu Boldea, matematicianul Ciprian Ilie, bibliotecarul Filialei 
timișorene a Academiei Ioan David, Tata Oancea ș.a.m.d.

O astfel de artă a interviului se capătă, desigur, în timp și cu mare tru-
dă, căci, dincolo de a cunoaște viața și opera celui intervievat, sunt necesare 
multe alte cunoștințe și abilități privind psihologia creatorului, sociologia feno-

menului cultural, relațiile interumane, elemente de comportamentism, de istoria 
mentalităților, axiologie, de limbă și comunicare. 

Recenta culegere de interviuri, portrete și articole diverse, Aniversări 
și alte scrieri (David Press Print, 2015, 240 p.) reproduce, în genere, materiale 
publicate în „Jurnal de Caraș-Severin”, în perioada 2014-2015, iar interviurile cu 
Marius Sala, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Theodor Damian, Mircea Pora, Jeana 
Morărescu, Adrian Dinu Rachieru, Livius Ciocârlie, publicate de-a lungul aces-
tor ani în revistele „Cultura” și „Banat”.

„Bolnav de gazetărie” – cum însuși recunoaște într-o autoscopică reflecție 
– Titus Crisciu, autor a nu mai puțin de 10 volume de interviuri, este, în fond, 
un optimist, dar nu lipsit de indignările și atitudinile față de unele aspecte îngri-
jorătoare din societatea noastră galopant globalizată, în care economia, sistemul 
sanitar, învățământul, cultura, credința străbună suferă distorsionări, răstălmăciri 
și falsificări, aflându-ne astfel într-o nesfârșită vânzoleală și neașezare... Desigur, 
generația noastră, crede autorul, nu ant globalizată.u va mai prinde ziua când 
„lucrurile vor fi așezate în matca lor” firească, dar „precis va veni o zi” în care 
ordinea va fi restabilită! Acesta este mesajul articolelor sale de atitudine civică.

În  publicistica sa directă și jovială, însă de aleasă ținută (departe de a face 
critică literară, cum mărturisește), dl Titus Crisciu scrie despre bănățeni, faptele 
și cărțile lor cu acea pasiune dezinteresată și spirit de solidaritate ce-l recomandă 
cu adevărat „senior” al culturii caraș-severinene de azi.

Întru mulți ani cu sănătate deplină și deosebite satisfacții pe toate 
planurile, domnule Titus Crisciu, la împlinirea celor trei sferturi de veac!

Titus Crisciu despre aniversaţi şi alte scrieri
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De mult n-am 
mai citit un roman 
de formulă epistolară 
modulat, precum în 
cazul de față, într-o 
manieră jurnalieră, de 
o autenticitate atât de 
frustă, probantă, ne-
trucată, plină de clo-
cotul vieții de familie.

Semnat de 
Ani Oprea Deleanu 
și Marcu Mihai De-
leanu, acest „jurnal 
epistolar” are, de fapt, 
ca autor pe cunoscutul 
prozator (și cercetă-
tor în dialectologie), 
semnatar al romane-
lor „Baraj” (1985) și 

„Zodia berbecului” (1987), care de data asta valorifică in 
integrum scrisorile iubitei și soției sale din perioada 1959-
1964, trimise de la Timișoara, Reșița ori din Becichere-
cul bunicilor, adăugându-se la acestea epistole primite 
din partea unor prieteni și colegi din mediul universitar 
și academic, precum și fragmente diaristice din ul-
timii ani de viață ai familiei (până în toamna lui 
2012, anul decesului Anei). Romanul se constituie 
deci ca o dureroasă și lungă rememorare a faptelor 
de viață și trăirilor cuplului Mihai-Ana, el arde-
lean mureșean din Boiu de lângă Sighișoara, iar 
ea bănățeancă reșițeană, cunoscuți încă din timpul 
studiilor universitare în orașul de pe Bega.

Asistăm la o frumoasă poveste de dragos-
te dintre doi „filologi”, legitimată în numele unor 
sentimente puternice de maritală devoțiune.

De o parte Ana, studenta eminentă, repar-
tizată, după obținerea licenței, la  școala generală 
cu limba de predare germană din Stânca de lân-
gă Lugoj, de unde se va transfera în orașul natal, 
fire așezată și iubitoare, de cealaltă parte Mihai, 
zis Brecu, mai tânăr cu un an, rămas să-și termine 
facultatea, caracter singuratic, mai puțin sociabil, 
permanent în „ciondăneli” orgolioase (unele lega-
te de „matematicianul din studenție”) care nu sunt 
decât vanitoase tachinări de familie (vorba prover-
bului francez, „qui sʼ aime se taquine”).  „O să 
fiu geloasă și în viața de dincolo!”, îl apostrofea-
ză Ana, la gândul că Brecul ei va rămâne singur 
(Cap.6/p.177). Căsătorindu-se, la insistențele fetei, 
înainte de repartiția ministerială (1962), Ana va ști să-și 
menajeze iubitul rămas la facultate, ajutându-l  totodată 
cu sume de bani din modestul salariu de profesoară debu-
tantă : „Fără tine toate sunt pustii și lipsite de farmec. 
Te simți prost acolo, eu și mai prost aici.” (5/154). Așa 
se face că tânăra navetistă, intrată în vâltoarea profesiei, 
îi va adresa zilnic iubitului scrisoarea „obligatorie”. „Abia 
acum îmi dau seama ce hain am fost, pretinzând o scri-
soare în fiecare zi”, obligație de care Ani s-a achitat „ cu 
mare cinste, multă dragoste și reale calități epistolare”  
(Cap. 9/ p. 281), inclusiv în perioada satisfacerii serviciu-
lui militar de către Mihai la Piatra Neamț.

„Parfumul, la propriu, al scrisorilor tale aduce cu 
el anii când eram doar noi doi pe lume, unul pentru ce-
lălalt, visând să rămânem împreună până la bătrânețe”. 
Scrisori „din alt veac”, precizează Ana, cu numele de alint 
„Vulpea”, convinsă că „o scrisoare în fiecare zi nu a fost 
pentru mine o corvoadă, ci o dulce povară, o meritată și 
plăcută osândă” (p. 282): „Visul tău, Brecule, a devenit, 
din fericire, mirabilă realitate și motiv de supraviețuire, 
trăim de dragul copiilor, păcat că nu suntem lângă ei…” 
(Cap. %, p. 153).

Anii au trecut, familia s-a stabilit la Reșița (după 
vreo doi ani de încadrare a tânărului în structurile aca-
demice de la Timișoara), au venit și copiii (băiatul mai 
mare cu nouă ani decât fata), ajung ând ei înșiși la case-
le lor. Părinții au rămas singuri, devenind pensionari și 
apelând frecvent, în anii îmbolnăvirii Anei, la frumoase și 
emoționante amintiri de familie: „Acum a rămas doar… 
căsnicia, un amestec ciudat de casnă, camaraderie, 
prietenie și, mai presus de toate, grijile pentru copii.” 
(Cap.6/178). Boala de inimă a femeii, cu internări (in-
criminante) în spitale și lungul tratament nu întotdeauna 

ameliorativ, le flutură de la un timp, tot mai obsedant, prin 
fața ochilor, obsesia morții. E momentul de criză al cuplu-
lui, iar ca alternativă la drama trăită zilnic (Ana fiind tot 
mai slăbită și obosită), Mihai, cu experiența de o viață a 
scrisului, îi propune soției un refugiu în cea mai frumoasă 
perioadă a vieții lor, intenționând a valorifica scrisorile de 
atunci într-o carte…

La început, Ana refuză, considerând drept viola-
re a intimității publicarea scrisorilor adresate iubitului cu 
ani în urmă, însă mai apoi se prinde ea însăși în acest joc 
al lecturării paginilor scrise cu acea tensiune de inimă și 
cuget („scrise dintr-o răsuflare ca un sărut prelung…”, 
p.11), în urmă cu o jumătate de secol și adresate iubitului, 
fiecare lectură, distribuită pe capitole, stârnind „comenta-
riile” -   „mult sub nivelul scrisorilor”, observând malițios 
„Responsabilul de carte” (în subsolul de la p. 203, cap. 7), 
ceea ce constituie „tocmai ce mi-am propus”, completează 
autorul, -  pe seama oamenilor  din preajmă, a faptelor, în-
tâmplărilor și evenimentelor petrecute. Deloc parazitare, 
aceste discuții pe seama textelor citite vin să completeze 
tabloul social și al vieții de familie. Se reconstituie, astfel, 
din pasajele epistolare și marginalele discuții, o întreagă 
lume, așa cum a fost – e vorba de perioada anilor ̓ 60, când 
socialismul încă nedevenit  „multilateral dezvoltat” și 
avântat, vorba lui Ceaușescu, „spre comunism în zbor”, cu 

propaganda-i specifică de pervertire a conștiințelor, dădea 
primele semne de criză economică, ducând în anii urmă-
tori la înfometare, mizerie morală, degringoladă socială și 
fanatism ideologic păzit de cerberii Securității, stâlpul de 
rezistență al regimului de tristă amintire.

Dacă Ana, provenind ea însăși dintr-o familie mo-
destă, nu are probleme de acomodare social-profesională 
(participând conștiincios la ședințele de învățământ politi-
co-ideologic), Mihai este în sinea lui un „disident”, refu-
zând să se înscrie în partidul comunist, iar, mai apoi, după 
evenimentele din decembrie 1989, refuzând mentalitatea 
de stânga  („ați mințit poporul/ cu televizorul”), chiar prin 
discuțiile cu Ana  care era „pro-Iliescu” (Ana  încet-în-
cet îi va da dreptate, lămurându-și ea însăși opțiunile). 
Într-o notă mai amplă de subsol, este reprodusă o discuție 
cu „Responsabilul de cenaclu” pe seama viitorului titlu 
al cărții, care ar trebui să sugereze ideea de mărturisire, 
de spovedanie: „Pentru nemerniciile mele sunt dator cu 
acest roman, cu această poveste de iubire din alt veac” 
(Cap.7/p.205).

Mihai este, în context social și familial, o conștiință 
problematică, rămânând în fond un intelectual pasionat 
de munca de cercetare și documentare (sunt reproduse 
câteva scrisori relevând tribulațiile angajării sale la Sec-
torul de Lingvistică al Filialei Academiei din Timișoara, 
1965-68), după o scurtă perioadă de profesorat  la școlile 
nr. 4 și 7 din Reșița,  și director pentru mai multă vreme 
la Casa Orășenească de Cultură din Reșița (1968-2014), 
președinte al  Filialei reșițene și apoi caraș-severinene al  
Societății de Științe Filologice din România, în sfârșit, 
după înregimentarea în partidul comunist (1968) condu-
cător al unor structuri culturale județene  (Comitetul de 
Cultură și Artă, Comitetul de Cultură și Educație Socia-

listă ș.a.). Romancier de talent și cercetător de seamă al 
etnofolcloristicii bănățene, literaturii dialectologice din 
Banat, consemnat de mai toate dicționarele, de la cele 
regionale, la Dicționarul General  al Literaturii Române 
(2004) și Bibliografia română de lingvistică, elaborate de 
Academia Română.

Trauma romanului (boala Anei, ultimii ani de viață 
și obsesia morții), fixată încă de la început, nu duce însă la 
o scriere melodramatică, autorul ferindu-se de a cădea în 
capcana edulcorărilor sentimentale. Ori de câte ori textul e 
pe cale să genereze indignare, îndurerare și lacrimi, auto-
rul știe să evite accentul melodramatic prin glumă, tachi-
nare, istorisiri pitorești, rizibile (vezi laitmotivul „cotoar-
belor” cu care-și tachinează soția), de un umor inteligent, 
prin care simțul limbii se dovedește mereu surprinzător în 
alterități de sensuri și expresivitate ad hoc.

În centrul cărții este atât Ana, cu viața ei liniară, 
iubitoare, înțelegătoare, dăruindu-se fără preget omu-
lui iubit („te-am așteptat toată viața, așa cum așteptan 
scrisorile tale, să vii acasă de pe unde hălăduiai «pe te-
ren» și nu ne-am înșelat încrederea unul în celălalt”, p. 
15), dar și Mihai dârz în orgoliul lui, portret alcătuit din 
referințele diaristice și epistolare, fără de care nici com-
plexitatea comportamentului psihologic feminin nu poate 
fi detaliată. Personajele acestui „jurnal epistolar” se lu-

minează reciproc, prin simultaneitate ambivalen-
tă a gesturilor și  sentimentelor, nelipsind micile 
„lămuriri” ale unor situații. Folosirea subsolului 
în care apar pe lângă secvențe dialogice sau na-
rative ca adaosuri  ori explicații, adnotări, mici 
texte poetice ori  epistolare, „voci” marginale, cu 
aprecieri și lămuriri de rigoare, cu aluzii privind 
„facerea” romanului (Poetul, Conducătorul de ce-
naclu, Redactorul de carte, Sorina, Ouelia, Copiii, 
Vulpea Mică, Chița Brândușa de la Valea Mare 
ș.a.), ca de altfel și „ideea de roman” al unui roman 
esențial, de viață și moarte, ori folosirea frecventă 
a procedeului intertextualist, punând în evidență 
o consonanță de cuget și sentiment, toate acestea 
nu sunt decât aspecte ale  prozei postmoderne, ale 
ceea ce se înțelege prin „metaroman” ca expresie a 
„facerii” și „desfaceii” scrierii, conform inginerii-
lor prozastice ale „noului nou roman”… 

Bun cunoscător al acestor tehnici com-
poziționale, autorul  (doctor în științe filologice cu 
o lucrare despre Evoluția artistică a prozei arde-
lene, 1977, apoi al unei lucrări de stilistică a unor 
motive literare, 1981) ne atrage într-un spațiu al 
gravității, știind să se (ne) apere de inevitabilul 
emoțional, prin ironie și autoironie, prin colaj și 

fragmentarism, prin textualism și inginerii de subsol, prin 
punerea în scenă a ideii de roman și răsucirea cronolo-
gică a unor elemente cu efortul stabilirii acului indicator 
la o anume perioadă, cea mai tumultuoasă și frumoasă 
din viața cuplului, prin destructurarea acelui „cod fami-
lial” accesibil în general cuplului în detalieri și precizări 
punctual-narative. Rezultă din toate acestea, în ciuda 
compoziției postmoderne, o scriere cursivă, o proză an-
trenantă și concentrată pe un anume interval determinat 
de viață, cu bucurii și așteptări, cu iluzii și deziluzii, cu 
împliniri și scăderi… Romanul este și o mărturisire cu va-
loare terapeutică, despovărătoare: la observația Poetului, 
personaj de subsol al metaromanului, Brecu face o târzie 
mărturisire de conștiință: „Avea dreptate, am fost și am 
rămas un orgolios, cum se vede și din scrisorile mele, fală 
goală, traistă ușoară…” (Cap. 1/ p.21).

Lipsa de literaturizare și sentimentalism, de 
convenție plată, fără relief, dar și de ostentație textua-
list-postmodernă, ca și o anumită structurare a faptului 
autentic, colocotind de pasiune și substanțialitate, de la 
debutul ex abrupto la ultimul capitol (al 14-lea) cu ecou 
laitmotivic, fac din Poveste de iubire din alt veac o car-
te frumoasă în sens tragic. Roman al unei experiențe de 
viață cotidiană, precum o târzie și tulburătoare mărturisire 
de conștiință, suprapunându-se unei epoci și mentalități, 
scrierea „cu punct de pornire legat de realitate” este „chiar 
realitatea însăși”, autorul Radu Mihai Deleanu – cunoscut 
prin „modestie și temeinic profesionalism” - făcând parte, 
după cum observă scriitorul Augustin Buzura pe coperta a 
IV-a „din categoria de scriitori pentru care imaginea omu-
lui e una și aceeași cu a scrisului”.

Zenovie CÂRLUGEA
August 2016

Un roman postmodern  «de amore, more, ore, re…»:
Prin iubire, comportament, vorbire si imprejurare sunt puse la incercare prieteniile

„Poveste de iubire din alt veac”
(Ed. Palimpsest, București, 2016, 348 p.)
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Dialog banal

doctore! doctore
 sunt sfârșit, sunt bolnav
ceva nu mai merge,
 ceva scârțâie-n mine:
clopotul inimii
 bate surd, bate grav
 vântul plămânilor
un foc întreține
  Copile, copile, nu e ce crezi,
  Copacii-s în floare, câmpiile-s verzi!

doctore! doctore1
 sunt un braț de catarg
eșuat pe un pat
 în spital de fantome:
ce țărm e acesta
 de care se sparg
 doar razele lunii
polare, diforme
  Tinere, tinere, nu e ce crezi,
  Copacii au fructe, câmpiile-s verzi!

doctore! doctore!
 respir tot mai greu,
dinspre luncă se pleacă
 sub coasă otava:
este iunie – luna
 zodiacului meu
 și cireșii irump
hemoragic, otrava..
  Omule, omule, nu e ce crezi,
  Câmpia, copacii nu mai sunt verzi!

În noiembrie

Se cântă Grieg. Noiembrie valsează.
Din Nord pletoase cețuri se desfac
Și curge-afară spaima unui veac
Iar tu în somnul nordic ești o rază.

Se cântă Grieg. Și sufletul visează,
Tristeți din fiorduri năvălesc buimac.
Și curge-afară spaima unui veac,
Iar tu în somnul nordic ești o rază.

Se cântă Grieg. Ce demon mă veghează,
Că în dorinți mi-e sufletul sărac.
Vechiul tumult învăț cu greu să-l tac,
Mi-ajung puține lucruri în amiază.

Se cântă Grieg. Noiembrie valsează.

Pastel în ceruleum

Deci, astăzi, vom schimba singurătăți…
Deci, astăzi, iar te voi zidi în mine…
Deci, astăzi, de va fi să te arăți
Pe sub arcadă cu zăpezi alpine

Să nu te sperii. Templul este mic,
Așa e trupul nostru cald de oameni.
Fără sfială, sufletul de-l vezi
Să-l iei în mâini și între crini să-l sameni,

Să-l duci la buze cu șoptit cuvânt,
Să-l liniștești cu vorbă legănată
Și-apoi să ieși. Numai atunci să ieși
Când inima în loc va sta mirată.

Atunci voi fi puțin nedumerit,
Puțin mai grav cu riduri lângă tâmplă,
Puțin mai singur poate că voi fi
Ne-nțelegând ce am, ce mi se-ntâmplă.

Plopulus tremula

de la șase pânʼ la șase
de la infinit la stea,
înspre mine cine dase
cu un bici de catifea
poate este ora unu
și greșeala e a mea:
de la infinit la unu
și de-aici, până la stea

poate două este ora
poate trei că se făcu
ori e patru-al tuturora?
cât e ora, spune-mi tu
cinci nu vreau să se mai facă
frică mi-e de ora cinci…
ora ultimă e sacră
ora ultimă o strângi

toate-s două câte două,
plus și minus – mare, mic
ora-aceea, ora nouă
e acum un mic nimic
fluviul meu înfiorat
se-avântà-n câmpii pâcloase:
frunza plopului curat
arăta și ora șase

cine mai stătea să-l creadă,
totuși, plopul tremura
umbra lui se înălțase
ora – secole dura…
zilele erau stufoase
nopțile – un cer și-o stea,
soarele clipea pe case
și, ca lacrima, plutea…

ora se cutremurase,
ori plopul ce-o arăta?!
cine spune șase-șase,
dacă știi, nu întreba.
dacă vezi aceleași zaruri,
care oră începu
vis cu ramă de mătase:
cât e ora, spune-mi tu

fluviul meu înfiorat
risipea ore stufoase
umbra plopului, ciudat,
arăta și ora șase.
de-aceea, nu știu ora
ca un bici de catifea:
ora este-a tuturora
și, doar stingerea, a mea

Baladă medievală
(viziune pe un pod însângerat)

I
în Iași, la Podu Roș, spre seară,
se lasă-o liniște ocultă;
se face-o liniște de ceară;
Bahluiul, râu bolnav, ascultă.

la Podu Roș, din Iași, odată,
erau decapitați damnații.

securea gâdelui, mirată,
străfulgera din alte spații

în parcul plin de-atâtea roze
din fața Poștei, unde stau
pe timp, ca pe-un album de poze,
chiar unde capete cădeau,

azi parcă văd o fată zveltă,
cu șoldul legănat de nerv,
o tătăroaică sau o celtă
dintr-un alt parc și din alt ev.

II
 ce-a fost pe pod e azi părere:
dar, de privim pe ape-n zori,
înveșmântate în tăcere,
trec suflete, mai trec cocori,

trec maladii de mult uitate
din veacul de demult uitat –
la urmă trece chiar călăul
nevinovat și vinovat,

iar noi pășim lejeri pe podul
pe care-atâta sânge-a plâns!
trecând pe pod, călcăm pe sânge, 
plutim prin veacul necuprins.
…………………………………
la Podul Roș e azi tăcere…
dintr-un balcon îmi face semn
un vechi prieten – tinerețea
trecea pe calul ei de lemn!

Doar…

doar o clipă nomadă
 timp de timp îl desparte
doar năvodul de pradă
 cât o filă de carte
doar o plasă de fire
 dintr-un vechi calendar
doar o ramă subțire
 sau un vânăt chenar
doar un semn pe copertă
 mațial demiurg
doar lumina incertă
 dintr-un roșu amurg
doar o foame de forme
 necuprinse și grele
doar în spații enorme
 cu secundele mele
doar o stampă fugară
 dintr-un timp dintr-un burg
doar o dată spre seară
 roșii ploile curg
doar un strigăt pe lanțul
 ca un vânăt chenar
doar o dată balansul
 se va frânge
doar doar

LUCIAN TEODOSIU
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De la scriitorul Ion Brad primesc în mod regu-
lat cărți. Actul de a dărui o carte îi este specific, e pe-
cetea prieteniei înainte de toate. La fel, înspre adresa 
sa din București se îndreaptă săptămânal cărți de la 
prietenii săi din țară, cărți pe care Ion Brad le pre-
zintă ulterior în revista ,,Acasă” sau în alte publicații 
bucureștene: ,,Cultura” (pe când apărea), ,,Flacăra”, 
,,Bucureștiul literar și artistic”. Din acest travaliu 
îndelung și solicitant al criticii de întâmpinare, Ion 
Brad a adunat câteva tomuri bune. Între ultimele ast-
fel de apariții se află și Alte cărți ale prietenilor mei 
(București, Editura Anamarol, 2016), două volume 
masive, în paginile cărora încap scriitori mai mult 
sau mai puțin cunoscuți, toți priviți cu aceeași serio-
zitate și solidaritate literară.

Volumele de față vin în continuarea unui pro-
iect mai vechi, început în 2014, când în Cărțile pri-
etenilor mei erau recenzați 119 autori. Între timp, 
cărțile primite, ca și paginile dedicate acestora, s-au 
înmulțit, pentru că, ne spune autorul în nota de în-
tâmpinare a volumului: ,,la vârsta mea, exercițiul 
lecturii rămâne, alături de cel împătimit al scrisului, 
o bucurie, o mângâiere sufletească, un îndemn de a 
continua ceea ce am început acum vreo șaptezeci de 
ani.” Din numeroasele cărți publicate, înțelegem că 
cele spuse de autor sunt profund adevărate, cum pro-
funde sunt și tot recentele poeme într-un vers, Co-
coarele în ultimul lor zbor, unul simbolic, scrutând 
abisul și dându-se pentru veșnicie amurgului. Aces-
te poeme extraordinar de frumoase rămân pentru 
creația de ansamblu a poetului ca niște străfulgerări 
de lumină și înțelepciune în forma versului deopotri-
vă liric și aforistic.

Revenind la cărțile prietenilor despre care Ion 
Brad scrie cu atâta dărnicie și dragoste, nu se poa-
te să nu înțelegem (sau să ne facem că nu vedem) 
această devoțiune pentru scriitor, pentru text, pentru 
cultura și literatura română. De fapt, nota auctori-
ală precizează răspicat gândul însoțitor al volume-
lor în discuție: ,,În vălmășagul evenimentelor ce ne 
înconjoară, care au răvășit uneori și câmpul cultu-
rii și literaturii noastre, aș dori ca aceste cărți să fie 
un porumbel care zboară cu o ramură de măslin în 
cioc.” Așadar, un gest compensativ ce aduce cu sine, 

în aceste rânduri, sensibilitatea și meditația actului 
critic.

Pagini mișcătoare dedică autorul unor nume 
mari ale literaturii române, cum este Ion Agârbicea-
nu și Ioan Alexandru spre exemplu, cu referiri perti-

nenete de istorie literară, pornind de la edițiile criti-
ce dedicate celor doi și apărute în colecția de Opere 
fundamentale, coordonată de acad. Eugen Simion. 
Bineînțeles, între zecile de autori se regăsesc nume 
dintre cele mai cunoscute, precum Valeriu Râpeanu, 
Mircea Popa, Horia Bădescu, Irina Petraș, Al. Cis-
telecan, Theodor Codreanu, Constantin Cubleșan, 
Niculae Gheran, Ilie Rad, Dumitru Micu, Florentin 
Popescu, Aurel Rău, Eugen Uricariu ș.a., poeți, pro-
zatori, eseiști și critici, din București sau provincie, 
tuturor Ion Brad dedicându-le sumare schițe biogra-
fice și aprecieri critice. Traversarea acestui atât de 
diversificat spațiu literar presupune, după cum se 

știe, multă răbdare și înțelegere, calități pe care scri-
itorul Ion Brad le-a dovedi din plin. În plus, buna 
cunoaștere a istoriei noastre literare face ca demersul 
critic să fie suplu și bine adecvat contextului anali-
zat, iar panorama oferită să aducă lămuririle și clari-
ficările necesare.

Instructive și atent documentate, pagini-
le acestei cărți de dimensiuni apreciabile, acoperă 
o anumită parte din arena vieții literare și a pieței 
editoriale contemporane, cu mențiunea că Ion Brad 
mută centrul de reflecție asupra unor autori despre 
care nu se vorbește îndeajuns (Ion Buzași, Ioan 
Popa, Zenovie Cârlugea, Anatol Covali, Marin Ian-
cu, Rodica Lăzărescu ș.a.). Astfel, ,,răspunsurile” pe 
care Ion Brad le formulează în cazul fiecărui autor în 
parte izvorăsc nu doar din generozitate și o îndelung 
exersată diplomație, ci și dintr-o dorință de a radio-
grafia prompt și obiectiv un prezent literar, de a con-
verti nemulțumiri sau îndoieli în respirația literar-
culturală a momentului. Cu alte cuvinte, cronicarul 
salvează clipa, adăugând numeroaselor volume de 
memorialistică o mărturie nouă, căci adnotările sale 
pe marginea cărților primite  sunt adeseori afectuoa-
se, încărcate de admirație și tandrețe, în aceeași mă-
sură în care își păstrează sobrietatea specifică unui 
astfel de text. Aceste cronici transcriu un climat lite-
rar și prilejuiesc un șir de întâlniri cu scriitorii-prie-
teni și cărțile acestora, despre care Ion Brad găsește 
judecățile cele mai potrivite. Uneori, afirmațiile cri-
tice se însoțesc de pasaje portretistice, foarte reușite, 
ca și de referințe culturale dintre cele mai elocvente.

Alte cărți ale prietenilor mei se adaugă de-
mersurilor exegetice anterioare, întregind un proiect 
mai mare și în continuă desfășurare încă, prin inter-
mediul căruia Ion Brad vine în sprijinul scriitorilor 
cu o lectură empatică, experimentată și pertinent 
proporționată critic. În definitiv, Ion Brad scrie des-
pre prietenie, despre această meticuloasă artă de a 
te apropia prin iubire de ceilalți. Avem certitudinea 
deplină că poetul și scriitorul Ion Brad rămâne un 
prieten statornic nu doar al Ardealului literar sau al 
condeierilor din alte provincii, ci al literaturii româ-
ne în genere.

Încă de la o primă lectură, se poate lesne 
înțelege că poemele lui Ioan Adrian Popa se cir-
cumscriu unui spațiu interior al sacralității, al ru-
gii fierbinți, al căutării sinelui profund. Sensibi-
litatea deosebită pentru cele nevăzute îl apropie 
pe poet mai mult de metafizic, de dimensiunile 
ascunse, sacralizate ale vieții, desenul lumii în-
conjurătoare păstrând amprentele unei nostalgii 
a primordialului, a purității pierdute. Căci, inevi-
tabil, se simte în aceste poezii un fior recuperator, 
o sete de imaculare, de reîndreptare a spiritului 
spre cele curate și înălțătoare. Universul poetic 

primește relevanță nu doar prin modalitățile de expresie, tot mai diversificate, 
ci, mai ales, prin tematica religioasă, constantă și nuanțat reluată cu fiecare 
volum publicat (Devenirea celui de-al șaselea simț – 1997, Instaurarea în ar-
hanghel – 2001, Rugul – 2004, Sărut nelocuit – 2008).

Noul ciclu liric, intitulat Biblice, s-a plămădit în ani îndelungi de 
meditație, 2001-2009, conținând un număr semnificativ de 33 de poeme-expo-
nate. Destul de recent, autorul a mai dat tiparului un volum, Biblicele II (Alba 

Iulia, Editura Reîntregirea, 2014), adăugând încă 44 de poeme, concepute în 
aproximativ patru ani. Intuim astfel că poezia lui Ioan Adrian Popa se scrie 
cu trudă, ivindu-se greu din magma întrebărilor și căutărilor ontologice. ,,Am 
reluat, cu smerenie, scrierea Biblicelor, sperând că voi reuși să Îl înfățișez prin 
poezie pe Dumnezeu lumii, într-o perioadă în care aceasta se leapădă atât de 
ușor de El.” – mărturisește autorul și aceasta este și impresia pe care ne-o lasă 
lectura, anume că în orizontul actualității se creează o falie luminoasă pe care 
înaintează Cuvântul poetic în deplina-i încercare de identificare a sensului su-
prem, unic și unidirecționat spre revelația divină.

Seria Biblicelor II se deschide cu un motto preluat dintr-un autentic 
mărturisitor al credinței, părintele Arsenie Boca: ,,Un om atâta prețuiește câtă 
apropiere de Dumnezeu și-a câștigat în sine.” Impresionează în versurile de 
față sinceritatea confesiunii, puterea dez-văluirii sinelui până la nuditatea ex-
tremă. Acest proces al devoalării crizelor interioare, al autoscopiei lucide, cali-
grafiate cu multă atenție și obiectivitate, se reliefează liric în tonalități diferite. 
Notației sobre îi corespunde un lirism când grav, când accentuat epic, impreg-
nat de imagini livrești și motive predominant biblice. În centrul poemelor se 

MONICA GROSU despre...

Ion Brad şi cărţile prietenilor săi

Versuri biblice
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Eseist și poet înzestrat cu mai mulți talanți, 
devotat om de cultură și admirator al lui Lucian 
Blaga, coordonator de nădejde al trimestrialului 
,,Portal-Măiastra” și neobosit cercetător și editor, 
profesorul Zenovie Cârlugea publică la intervale 
mici de timp câte o carte. Una dintre aceste ultime 
apariții este Lythiada (Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 
2014), volum de versuri dedicat epopeii sculptura-
le brâncușiene. Pe de o parte, acest volum comple-
tează o traiectorie poetică, asumată încă de la de-
but cu Fericirile (1995) și continuată prin poemele 
din Deseninări de cleștar (1995), Gheață la mal 
(1997), Foișor în Heliopolis (1997), Ochiul înrou-
rat (1999), iar, pe de altă parte, transpune în sfera 
sensibilității lirice mai vechile preocupări exegeti-
ce pentru creația și destinul artistului din Hobița, 
concretizate în numeroase articole sau eseuri și 
în cele două lucrări: Brâncuși – orizonturi critice 
(2009), Brâncuși – studii și eseuri (2009).

Lythiada brâncușiană, așa cum o vede de 
această dată poetul, cuprinde trei trepte pe care 
marele sculptor a poposit în urcușul său spre 
desăvârșire. Transpuse în trei părți ale volumului, 
acestea sunt: Carele Faraonului, Grădina cu vietăți 
de piatră și Terasa delfică – o cale de sanctuar, 
toate precedate de motto-uri semnificative, fie din 
Biblie, fie semnate de Constantin Brâncuși. Așadar, 
un templu liric brâncușian ce se ridică pas cu pas, vers cu vers, însumând toată 
truda, dar și experiența folclorică, credința în forța creatorului, zbaterea, con-
templarea misterelor lumii, cum ar zice Blaga, odiseea căutărilor, desăvârșirea. 
Avem în aceste versuri o împletire epopeică a unui destin uman și a unui creator 
ce ,,N-a vrut să vegheze la umbra/ marilor arbori a năzuit la trecerea/ Mării Roșii 
(oricând drumul prin apă/ te curăță de impuritatea deșertului)/ ieșit dintr-o itine-
rantă robie intra/ într-o delungă cutreierare a pustiului/ bătut de mană și de cuie 
solare pe/ crucea făgăduinței//Se înnora la orizont/ veacul marilor măceluri  din 
umerii/ lui creșteau nevăzute aripi uriașe/ un bestiariu întreg din pietrele râului/ 
secat la drumul mare ieșea cerându-și/ dreptul la diligența întârziată gata/ să trea-
că prin defileu la ceas de seară// Și carele faraonului nu l-au ajuns/ se spune că au 
fost înghițite/ de valurile înroșitei mări – clocot/ despărțitor de lumi”.

Ca niște cânturi, numerotate și fără titlu de sine stătător, poemele fac înde-
lungi ocoluri prin marile mituri ale lumii, îndeosebi prin cultura antică, greacă și 
latină. Lexicul este variat și predominant neologic, de o clasicitate cultivată, însă 

formula artistică aleasă înclină spre modernitatea unei 
strofe asimetrice, cu versuri ce eludează normele de 
punctuație și rima. De asemenea, imagistica textelor 
înglobează o alură elegiac-meditativă, de profundă in-
teriorizare și expresivitate, iar nota aforistică închide 
poemul în simbol: ,,O pasăre țâșnește/ flacără de lu-
mânare/ tot prelungindu-se/ sabie înspre zdrobitoare/ 
ceruri/ ori fulger prelung/ spintecătură de cometă/ pe 
coama Neantului/ iluzorie/ și totuși reală...”. Versul 
prinde în dinamica sa imaginea păsărilor brâncușiene 
în al lor zbor spre înalt, parcă desprinzându-se în orice 
clipă de sol și țâșnind ca apa dintr-un izvor.

În al doilea grupaj liric, discursul se intensifică 
de invocații, interjecții, repetate adresări divinității, în 
aceeași măsură în care se simte filonul popular-fol-
cloric. Aproape fiecare poem face trimitere la o ope-
ră brâncușiană, precum și la imaginea maestrului în 
atelier, înconjurat de blocuri înalte de marmură, un 
blând mângâietor al formelor reci, ,,gata de zbor și 
totuși așteptând/ o conjuncție favorabilă!”. În labora-
torul creației, suferința, truda dau contur nou lumii, 
universul devine fluctuant, în continuă metamorfoză, 
obiectele din jur capătă identități noi, fiecare vis se 
corporalizează, povestea se naște din starea de grație 
a creatorului în raport cu universul din jur: ,,În pos-
tav alb și împovărat de clepsidre/ printre blocuri de 
marmură – / atâtea ființe visează la ceruri și stele/ și 

așteaptă desferecarea poveștii – / prin noianul de cioburi și praf/ își trage cu 
greu încălțările albe// (pudrate ca niște actori figurinele/ picotesc într-un somn 
devălmaș/ cu brazi, stejari și arțari/ în care s-au cuibărit duhuri albastre)// Începe 
să friguie o noapte de nichel/ și bătrânul se strânge în albul halat/ dând sobei 
prisosul spornic/ al cioplirii în fibra uscată”.

Intertextualitatea și un anume aer de sacralitate definesc ultimele poeme 
ale Lythiadei, unde polifonia simbolurilor înclină tot spre un decor bucolic, an-
cestral, peste care se suprapune un amurg blând, biruitor: ,,O ploaie ne-a sinistrat 
pe dealul/ bisericii și acum începe/ să bată piatra – acoperișul de tablă/ un ciur de 
cernut mălaiul poveștii/ adamice...” sau ,,În Rugul Amurgului/ trăgând perdeaua 
blând/ Mângâietorul”.

Poezia lui Zenovie Cârlugea din acest volum materializează liric momente 
și etape din ,,biografia fabuloasă a sculptorului-demiurg” (Lucian Gruia), printr-
o încercare adâncită de identificare și numire a sensurilor profunde, metafizice, 
neconvenționale ce se desprind din epopeea sculpturală brâncușiană.

Terase și sanctuare brâncușiene

află eul poetic, subiectiv, scindat între Dumnezeu și lume, tânjind după liniștea 
veșniciei și asumându-și permanent eșecurile urcușului: ,,Îți voi vorbi despre 
mine, Doamne,/ Într-o singură limbă,/ Cuvintele gurii mele/ Ți le trimit pe toa-
te întregi – [...] Însă n-am mijloace potrivite/ Să scurtez distanța ce ne separă/ 
Când puterile îmi slăbesc/ Și-ți trimit, să Te-ajung în înalt,/ Litere articulate 
minuțios/ În Tine astfel să mă fixez!” (Fixare).

Aproape fiecare poezie dezvoltă unul sau mai multe episoade biblice, 
insistând pe tâlcul ascuns, reactualizat al acelor întâmplări reluate de omenire 
sub o formă sau alta. Evident, poetul își asumă prozaicul ca element consti-
tutiv al lirismului, din intenția clară a exprimării adevărului istoric și fără a 
renunța însă complet la melodia interioară a versului, la rimele spontane și la 
o anume muzicalitate ritualică. Cu alte cuvinte, epicul religios, aglomerarea 
detaliului semnificativ și o potențată libertate de exprimare poetică situează 
creațiile de față în modernitatea structurantă a revigorării unui anume stil și a 
unei anume tematici, evident cea religioasă. Dialogul implicit cu Divinitatea 
rămâne fierbinte până la capăt, eul liric își ridică mereu ochii spre cer, arzători, 
scrutând înaltul, intuind sursa luminii, dibuind semnele unei călătorii ce se 
arată din ce în ce mai lungi, din ce în ce mai asaltate de îndoială. ,,Nu îmi răs-
punzi,/ Distanța e prea mare – / Între pământ și cer e-un hău imens,/ Pesemne 
nu m-auzi/ Și întrebarea/ Nu vrei s-o lămurești cu glasul Tău!// Dar nu disper 
– / Țin fața către Tine,/ Urc munte după munte/ Să Te-ajung...” (Jertfă).

Într-o frazare melancolică și hieratică, versurile lui Ioan Adrian Popa 
trasează conturul unei lumi în plină alienare, o lume în care poetul este 
amenințat de singurătate, resimțind acut sfâșierea tragică a păcatului, căderea 

în trup, regimul provocator al realului cu toate inadvertențele sale: ,,Eu sunt 
recent ivit/ În acest peisaj urban – / Am luat în folosință un imobil/ De pe o 
alee nepopulată/ Cu denumire încă neatribuită/ Și mi s-a pus în vedere/ De 
către autoritățile locului/ Că trebuie să ridic repede un vițel/ La care să mă în-
chin pios./ Numai că eu/ Duc mare lipsă de aur,/ Nu stăpânesc deloc cioplitul 
cu dalta,/ Iar de viței/ Mă încearcă o spaimă teribilă.” (Intrus). În societatea 
contemporană bulversată de idoli și impostură, evadarea posibilă se petrece 
doar în revelația mistică și în rugăciune, iar acestea au nevoie de un anumit 
profil: ,,De la întâia zvâcnire a nașterii/ Mi s-a eliberat din oficiu/ permis de 
liberă traversare a pustiului lumii/ În picioarele goale,/ Cu mâinile încătușate/ 
Și instinctele setate pe profilul silențios.” (Traversare).

Dumnezeu poate fi găsit oriunde este căutat. Întâlnirile cu El sunt mereu 
așteptate, imaginate, râvnite, pregătite parcă și de lexicul bine ales, bine po-
trivit unui cronotop spiritual: smochin, Cana Galileii, cina cea de taină, Irod, 
Iona, pustiu, văpaie, Baraba, Pilat ș.a., adică o întreagă incursiune în istoria 
religioasă a Vechiului și Noului Testament. Pe acest traseu, poetul peregrinea-
ză gânditor, încercând să vadă, dincolo de aparențe, întâmplările lumii pe care 
le antrenează în spațiul esteticului. În oglinda poetică a lui Ioan Adrian Popa 
nu este exilată nici rima, nici strofa clasică, deși preferințele sunt evident spre 
versul asimetric, eliberat de constrângeri formale, zvelt, dinamizat prin vari-
etate, ușor aforistic, articulat coerent, cu o anvergură semantică și un limbaj 
aparent simplu, nesofisticat.

Biblicele lui Ioan Adrian Popa își asumă programatic o experiență poe-
tică de reală amplitudine religioasă, pe cât de originală, pe atât de emoționant 
implicată.
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Balada saltului mortal

Cuvine-se ca pasărea să zboare 
La înălţimea cântecului ei 
Cât timp se va mai scutura lumina 
Pe-această iarbă şi pe-acest polei

Încât sunt scări întinse sub cupolă 
Pentru un trist şi omenesc curaj 
Cu care ieşi din starea ta să tremuri 
Mai sus doar câţiva metri de pavaj

Uitând că mult deasupra se desprinde 
De la trapez câte un trup vibrând 
De-al cărui sânge încă nici nu-ţi pasă 
Cum se roteşte-n aer până când

E de ajuns suflarea unei stele
Ca-n saltul ăsta clătinat puţin
Să te priveşti adânc – ca-ntr-o oglindă
În care-l recunoşti pe arlechin.

Balada trenului

Ecranul cu sosiri pulsează verde
Plecările scrâşnesc pe osul frunţii
În dinastii întârzie cărunţii
Delfini visând coroana să dezmierde

Gările-s trase în compartimente
Halat imaculat emite ceaţă
Mânerul de alarmă se dezgheaţă
În prelungirea lui ard mări stridente

Trec şinele adânc prin carne vie   
Semnale sângeríi înţeapă zarea –      
Rană prescrisă pentru vindecarea
Lui Dumnezeu de agorafobie
                                                                                                                       
La geam cicatrizate flori polare
Vestesc alunecări de piramide
Răbdarea subţirimilor decide
În urma trenului să curgă sare.

Balada ninsorii milenare

Oraşul zvârle-n noapte greieri morţi
Prin temelii se gudură tăcerea
Începi un vis pe care nu-l suporţi
Din când în când plesneşte-n sâmburi fierea

Străzile-s aripi strâmte de asfalt
Schiţate pentru zbor – amăgitorul – 
Tot sare pe tărâmul celălalt
La câte-o intersecţie zăvorul

Cu dinamită-ţi vine să-nfloreşti
Zăpezile pe căpriorii lumii
Să ningă milenar ca în poveşti
De parcă-n cer au explodat salcâmii.

Adrian Frăţilă / BALADE
Balada ploilor ce urcă

Dacă eşti drept şi cauţi în cuvinte
Corăbii subţiate suveran 
Fii oaspetele stându-mi dinainte
Precum un rege simplu din ocean

De vei deschide setea cea mai mare
Crezând că bei cel de pe urmă vin
S-o strecura-ntre noi cu stele-n gheare
Flămândă fiara-mi suplă din destin

Uimit, numai să te lipseşti de pleoape
Aşa încât să urce ploi din fân
Ţinutul meu de nu-ţi va fi aproape
Mă iartă şi permite-mi să rămân

Închin ca pe o cupă bolta toată
Când marea-i plânsul munţilor sărat
Când noaptea nu-i decât o zi ciudată
În care ne trezim cu-adevărat.

Balada bătrânului vameş
  
Drumule-drum, neostoit balaur
Veşnică fiară vămuind păcate
Oh solzii tăi m-au luminat că-n toate
Un pumn de sare-i cât un pumn de aur

Ades te-am părăsit fără ruşine
Cu paşii grei arşi de subţiri speranţe
Din plumbul lor mereu se toarnă gloanţe
Care-şi lungesc rafalele spre mine

Am şi pierdut îndemnul ce mă poartă 
Ca un soldat cu zalele crăpate
Te du, bătrâne vameş de păcate
La fel de tainic şerpuind prin soartă

Rămân la liziera unui gând
Să-ascult sedus de tihnă şi răcoare
Cum în pădure sevele amare
Înalţă cruci sub coajă. Pe curând.

Balada piramidei călătoare

Mai colindăm prin lande nesupuşi 
Tot mai lăsăm în urmă spaţii vaste 
Către izbândă ridicat-am oaste – 
Strânsură de absenţe şi intruşi

Cresc munţii fără margine aici 
În solzul mării universu-ncape 
Doar că pe-aceste lungi cărări şi ape 
Secundele sunt rozătoare mici

Eroii nărăviţi la vechi iubiri 
Despică valuri mari de tămâioasă 
Precum o joncă fulgerată-şi lasă 
Pe uragane stemele subţiri

Memoria se face greu talaz 
Sclipind, un gând escaladează fruntea 
Însă acolo se destramă puntea 
Şi chiuie instinctul pururi treaz

Târziu păşim pe-un astru arzător: 
Deşertul – piramidă călătoare 
Umbriţi de ascuţişuri şi de sare 
Gură-nsetată-i fiecare por

În zare-s râuri pline cu balsam 
Dar zarea-i o republică pribeagă 
Dintre tiparne barca îşi dezleagă 
Şi ne-nsoţeşte blând Omar Khayyam.

Balada calului de lemn

Realul are braţele deschise 
De astăzi vreau să intru-adânc în viaţă 
Voi fi statuia falselor premise 
Glorificând istoria măreaţă

De-acum voi răspândi erori decise 
Desigur cu o minte mai isteaţă 
În care-am să pătrund c-un soi de fise 
Bătute într-o fabrică de gheaţă

Călăuzit de nişte legi nescrise
Descoperite-ntr-un muzeu de ceaţă
Voi cultiva păianjeni în culise
Şi mii de măşti am să mi-aştern pe faţă
Cu toate slăbiciunile omise 
Voi arbora o mină mai semeaţă 
Şi-am să strecor aşa precum Ulise 
Un cal de lemn în orice fortăreaţă...

Dar calul bate cu copita-n vise
Şi ne trezim pe-a mărilor fâneaţă.

Baladă haiducească

Vino, lume! vino, lume!
Nu-s strigoi, sunt prins în hume –
Cu trei plumbi în cingătoare
Şi-o rugină în spinare

Colo-n colţ de cimitir
Îmi crescu pe frunte ştir
Şi mai am nişte fârtaţi 
Tot cu ştir încoronaţi

Cântă moartea pe-un pietroi
Cântă ea şi jucăm noi
Eu mi-s ăla mai cu fes
Care joacă cel mai des

Pălămida mă alintă
Fi-mi-ar crucea bot de flintă
S-o înşfac cu anasâna
Să-i sparg morţii căpăţâna!

Balada cornului de vânătoare

Sunteţi aproape; cornul strânge
Îndelungate vânători
Şi iar vă furişaţi în sânge
Arhaici şi necruţători

Acolo fulgerară arme
Din vechi orgolii care dor
Iertaţi dar fiara care doarme
Şi aripile fără zbor

Ca într-o scorbură albastră
Zăvozii ochilor vă ard
Când mă arunc în faţa voastră
Şi mă prefac în leopard.
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Max Blecher ( 8 
septembrie 1909 
– 31 mai 1938) 

a suferit de tuberculoză osoasă 
(morbul lui Pott) şi a fost internat 
în sanatorii din Franţa, Elveţia şi 
România.

Opera sa constă dintr-un 
volum de versuri („Corp trans-
parent“, 1934) şi două de proză 
(“Întîmplări în irealitatea imedi-
ată”, 1936,  “Inimi cicatrizate”, 
1937) , publicate în timpul vieţii 
autorului, pentru ca o altă carte a 
sa, „Vizuina luminată“, să fie pu-

blicată fragmentar în periodice şi să apară integral mult mai târziu, în 1971, la 
editura Cartea Românească.

În opera lui M. Blecher, aşa după cum s-a mai spus de altfel, se pot depista 
atât elemente suprarealiste cât şi de filosofie existenţială.

„În proza sa, B. amplifică un accident clinic personal la rang de experienţă 
ontologică, ridicînd sentimental la viziune, fiziologia la filosofie”afirmă Radu 
G. Ţeposu în “Dicţionarul scriitorilor români” A-C, (coordonat de Mircea Za-
ciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu). 1995, p. 297, pentru ca, privitor la  „Vizuina 
luminată“, să constate că aici Blecher “probează ultima posibilitate de regen-
erare a fiinţei mutilate, şi anume visul“ (op. cit., p. 299).

De remarcat că toate cele trei volume de proză ale lui M. Blecher au 
apărut în Germania în traducerea lui Ernest Wichner, la editura Suhrkamp din 
Frankfurt am Main, mai nou cu sediul mutat la Berlin.

“Vizuina luminată”* cu subtitlul “Jurnal de sanatoriu” în care este vorba 
despre perioada petrecută în  sanatoriile din Berck-sur-Mer (Franţa), Leysin din 
cantonul Waadt (Elveţia) şi Techirghiol (România) a apărut în germană iniţial în 
2008 şi acum este din nou editată, în condiţii mai modeste dar la un preţ mai ac-
cesibil, în tiraj de masă , în cadrul “Bibliothek Suhrkamp” Band /volumul. 1434.

Cartea stă integral sub semnul tristeţii şi pesimismului, fraza aleasă şi 
publicată pe coperta cărţii  fiind edificatoare în acest sens: “Semnificaţia unei 
clipe? Permiteţi-mi  să râd. Clipele vieţii noastre au semnificaţa cenuşii pe care 
o împrăştii”. 

În postfaţa semnată de traducător, “Rândul 19, locul 7 – o groapă în cimi-
tirul evreiesc din Roman: Max Blecher dincolo de autobiografie “(pp. 175-200) 
sunt incluse nouă fotografii cu M. Blecher precum şi patru desene în tuş  reali-
zate  de acesta (“Viaţa nemiloasă”, 1934, p. 185, “Prinţul meu”, fără dată, p. 195, 
“Autoportret”, 1934, p. 196 şi “Fără titlu”, p. 197).

Traducătorul află de la sora autorului , Dora, că “Maniu” – cum i se zicea în 
familie – deja la vârsta de doisprezece ani a început să scrie poezii şi eseuri (p. 197). 

Această operă postumă , “Vizuina luminată”, pentru Ernest Wichner este 
cea mai importantă carte a lui M. Blecher, care le include în sine şi pe celelalte 
două scrise şi publicate anterior.   

* M. Blecher: Beleuchtete Höhle. Sanatoriumstagebuch. Aus dem 
Rumänischen und mit einem Nachwort von Ernest Wichner,1. Auflage 2016,  
Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Berlin, 202 p.      

Sub semnul nemulţumirii se în-
scrie noul volum de versuri, „vi-
sul şi aproapele“, cu subtitlul 

„sau adevăratul nume al faptelor“apărut re-
cent la editura clujeană «Grinta» şi semnat de 
bănăţeanul Eugen D. Popin, devenit de câteva 
decenii cetăţean bavarez.

Demnă de semnalat este prefaţa semna-
tă de italienistul Geo Vasile, intitulată sugestiv 
„Ars scrivendi, ars memorandi, ars cogitandi“ 
(pp. 9-13) în care este analizată succint dar la obiect tematica celor patruzecişi-
cinci poeme inluse în carte.

O nemulţumire răbufneşte din versurile poetului faţă de ceea ce s-a în-
tâmplat în trecut (moartea bunicului dar şi a tatălui)  precum şi faţă de prezentul 
care este departe de a fi aşa cum ar trebui să fie.Vinovaţi de această stare a lucru-
rilor sunt oamenii sus-puşi, plini de aroganţă şi incapabili.

Pesimismul poetului rezidă din faptul că o societate ideală este şi rămâne 
o utopie.

Câteva pete de lumină sunt aduse de cele câteva mici însemnări din călă-
toriile făcute de poet.

El scrie “despre ceilalţi / cei pentru care / îngâmfarea / s-a cocoţat pe ca-
talige / dezlănţuindu-se mai apoi / cu nemăsurată iubire / pretutindeni”(p. 44).

Poetul se străduieşte cu obstinaţie în “încercarea de a evada / din com-
promis” (p. 18). El nu a învăţat “în cei şapte ani petrecuţi acasă /…/măiestria 
coatelor” (p. 30).

Nici politicienii corupţi şi demagogi nu sunt iertaţi: “…tot li se vede ce-i 
pe dedesubt / din păcate abia după / ce s-au cocoţat în jilţul / aurit cu rotile / 
pentru alergătorii / la maratonul de patru ani / cu pauze absolut obligatorii pen-
tru somn / pentru povestit basme / pentru golit ulcioarele pline…”(pp. 46-47).

Generos, poetul încheie astfel unul dintre poemele sale critice: “pe toţi îi 
dăruiesc nemărginit / cu iubire / şi iertare” (p. 54).

Poetul Eugen D. Popin se împacă în cele din urmă cu soarta sa de mânui-
tor al slovei: “casa mea / dintotdeauna / şi pretutindeni / a fost cuvântul în care 
mă rostesc…” (p. 70).

Încheiem, re-dând un sintetic poem metaforic, în care în puţine cuvinte 
se spun multe:

“cuvinte --  împietrite de mult
răni – sângerând în nisipul fierbinte
seninul – revărsat pe nesfârşitul mării
Herodes- urmându-şi umbra sub ruine“  (p. 98)
Ar fi de dorit ca acest poet sexagenar, traducător şi editor, care a debutat 

editorial deja în 1988 la editura Facla din Timişoara, să-şi adune acum toată 
creaţia sa poetică de aproape trei decenii într-o antologie de autor. 

Mircea M. POP
Heidelberg

O carte de M. Blecher reeditată 
în Germania

MIRCEA M. POP  despre...

Sub semnul nemulţumirii

Balada domnului eteric

Domnul eteric tot presară
Insidioasele ninsori
Pierzând cu graţie cărarea
Din palma noastră deseori

El potriveşte printre sfere
De adâncimi contaminat
În reci odăi pecetluite
Bătrânul vremii aparat

Trăgând pe roţile dinţate
Secunda-n vecii răbdători
Neîncetat oferă lumii

Aceleaşi riduri şi culori

Domnul eteric nu dă seamă
Când a venit, când a plecat
Incendiind o clipă iarba
Unui poem neterminat.

Balada ultimei căderi

Râde sub cupolă 
Viforul de nord
Parcă pe-o galeră 
Cu nebuni la bord

Care-ntre grimase 
I-au descoperit
Clovnului acesta 
Chipul gârbovit

Ce-şi trăia pe culmea 
Fiecărui rid
Viaţa – ca o lungă 
Prăbuşire-n vid

Costumat de gală 
Pentru nicăieri
El refuză fardul 
Ultimei căderi.
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p. 23

O serie de apariţii editoriale din ultimii ani, 
semnate de Sterian Vicol, dau măsura unei depline 
maturităţi literare şi, aparent, a unei seninătăţi din vi-
braţia căreia poemele par să se scrie aproape singure. 
Şi totuşi, seninătatea de care aminteam rămâne cum-
va înşelătoare, asemeni unei ape ale cărei adâncuri 
trimit ecouri şi semne dintr-un foarte departe. 

Sterian Vicol este poetul unor mari nostalgii 
peste care, însă, tot el aşterne surdina – rarisimă as-
tăzi – a unei mari discreţii. Chiar şi acolo unde ai cre-
de că discursul va atinge intensităţi eclatante, apare 
mereu simţul măsurii, iar vibraţiile pasionale nu urcă 
tonalitatea rostirii, ci o coboară în umbrele nocturne 
ale şoaptei. De unde şi forţa cu mult mai penetrantă 
a lirismului său. Aş spune că discreţia devine chiar 
semnul heraldic al acestei scriituri. E vizibil  într-un  
poem publicat recent: „...Cine-i oare, femeia aceea 
cu rochia fluturând/ ca un vechi manuscris, deasu-
pra/ invizibilei cetăţi?/ Când să văd mai bine şi mai 
bine,/ aripa unui pescăruş, învolburând/ nisipul, a 
şters încet, literă/ cu literă, manuscrisul unei/ scri-
sori de dragoste!” (titlul?)

Îl regăsim şi într-o perioadă, să-i spunem 
mediană, a evoluţiei sale: „Colina aceea cu meri ti-
neri vibrând/ Din flama căzută-mi deschide o poartă 
/ Ca nişte lămpi de petrol, aşezate în rând./ Fructele 
sunt oarbe şi cad să mă ardă//  Şi rup primul măr şi 
îl muşc în delir,/ Lumina sapă cu zgomot în rană./ 
A cui e mâna subţire ca un fir/ Abia adiind pierdut 
ca-ntr-o năframă?//  Şi alte mere cad când ramul îl 
ating/ Zidind sub ele iarba ce-au orbito,/ Mă clatin 
pe colină cum numai pe un ring/ Cel ce mai speră 
încă, la mâna ta, iubito!” (titlul)

După cum se manifestase vizibil încă de la de-
butul cu Harfele grâului (Editura Eminescu, 1976): 
„...Cum presimt eu moartea ca pe-o rouă lină/ iri-
zând pe floare pulberea mătasei;/ Vămile din fructe 
cresc peste grădină/ Şi aprind cu miere toţi pereţii 

casei// Şi rămâne lemnul de corăbii şi rămâne/ Să-l 
însemne marea cu cerneli albastre/ Pe care flăcări 
dănţuiesc şi zâne/ Când se întretaie stelele-n dezas-
tre”

Dezinteresat de mode, de apartenenţe la diver-
sele generaţii (şaptezeciste, optzeciste, nouăzeciste) 
Sterian Vicol rămâne un poet oarecum solitar. Nu ad-
eră la catehismele de grup şi nici la postmodernitate, 
ale cărei amalgamări destul de contradictorii, nici-
odată şi de nimeni limpezite, nu pare să-l fi tentat. 
Poemele cu care îşi întâmpină cititorii sunt expresiile 
unei libertăţi ce şi-o asumă cu orgoliul firesc al celor 
care ştiu să rostuiască în limbaj adevăruri profunde. 
La el lumina şi întunericul, frumuseţea şi tragismul, 
dragostea şi moartea se împlinesc într-o deplinătate 
a inefabilului şi evanescentelor acelor stări prin care 
Poeticul se luminează în sublimul vastității vedeni-
ilor lumii. Frapează firescul şi simplitatea rostirii, 
precum şi o anume fulgurantă adiere de suprasensi-
bil, când dintr-odată misterul inundă în poem şi când 
timpurile lui alunecă sub amurgul poveştilor în care 
Dumnezeu şi Sfântul Petre cutreierau pe la porţile din 
uliţa satului: „Între două ciubere cu struguri striviţi/ 
de picioarele Mariei,/ flutură pânza vinului cel 
tânăr-coamă de leu,/ de neatins ca şi pleata copilului 
dormind. // Eu mă joc în oglinda vinului cel tânăr / 
şi lama cuţitului e roşie ca un trandafir/ strivit,lângă 
mine  e aevea fără umbră,/ umbra-i chiar pânza 
vinului cel tânăr// Ţâşnind puternic printre degetele 
Mariei/ vinul cel tânăr pare un foc ce-mi ademeneşte/ 
trupul înnoptat, mirarea mea de-a fi încă/ stăpân pe 
vinul cel tânăr ca pânza-i pe ochi// Şi totuşi eu caut 
dincolo de pânza vinului/ cel tânăr, caut zumzetul 
cenuşii ce va fi/ ultimul din destrămarea focului, mai 
aproape/ de strigătul meu cu vinul fluturând în tine.” 
(titlul)

Şi, brusc, pe desupra ori pe dinlăuntrul 

cuvintelor, se insinuează tăceri a căror forţă latentă 
spune ceva ce nu mai atinge rostirea. Asemeni 
comorilor îngropate, acolo îşi fac apariţia flăcări ale 
pământurilor. Iar sufletul locurilor, prinde să glăsu-
iască. Şi locurile sunt mereu, în aceste poeme, perso-
naje, prezenţe tainic şoptitoare, senzitive, dialogând 
cu arşiţa amiezelor, cu casele de ţară, cu vinurile roşii 
băute la gura beciului unui Moş Costache, cu vântu-
rile de toamnă, cu ploile, cu sălciile de lângă izvoare, 
cu nopţi sau cu ceruri care se crapă de ziuă. Ca şi 
oamenii, au numele şi poveştile lor: Râpa Zbancului, 
Dealul bobocilor, Poarta Ţărnii, Valea Gliganului. 
Prin ele desluşim chiar un anume fel de glăsuire a 
ţinuturilor din care vine poetul, o glăsuire ce încă 
adastă cu toată umbra şi taina de dinaintea ivirii Cu-
vântelor. Şi astfel, de acolo răsare şi străluce încă 
ceva: de-ne-despărţitul dintre imaginea omului şi 
imaginea lui Dumnezeu.

Şi pentru că tocmai am vorbit aici despre 
imagine, s-ar mai putea spune că, în ceea ce-l 
priveşte, chipul real al lui Sterian Vicol, ca şi al 
oricărui alt poet autentic, rămâne captiv în interiorul 
propriilor scrieri. 

Încercând, cu posibilităţile noastre modeste, să 
îi schiţăm un contur cât de cât apropiat de realitatea 
interioară prin care singur se defineşte, am considerat 
că dificultatea amintită se poate depăşi, desigur 
parţial, doar apelând la o aparentă deconstrucţie. 
Aşadar Sterian Vicol este: cel care îşi recită salcâ-
mii/ care-şi vede plopii însângerând stelele/ care 
coase de marginea cerului tiparul albastru al tăcerii 
celei iubite. În ceremonialul scrierilor lui, dragostea 
este poemul pe care îi e teamă să îl scrie/; mereu 
neliniştit în aerul plin de melancolii/ trage iarba mai 
aproape de propriile singurătăţi.

Iată deci profilul inconfundabil al unui liric 
pentru care poezia e o stare de graţie a erosului.

Mariana Popa a publicat două volume de tris-
tihuri: Depărtări alungate și Odihnă în zbor, ambe-
le la Editura Amurg sentimental, iar parcurgerea lor 
îmi prilejuiește, mai întâi, o meditație – care poate 
să intereseze și pe alții – despre formele fixe ale po-
eziei: ce sunt acestea, care sunt ele, de ce are ne-
voie poezia de ele, de ce se poate dispensa de ele? 
Reducând discuția, observ că  poezia veche greacă 
și latină constă în îmbinarea dintre cuvânt și număr: 
hexametrul are șase măsuri, pentametrul cinci, etc. 
– iar apoi măsurile se diversifică între cuvinte rezul-
tând dactile, anapești, amfibrahi etc. – o sarabandă 
de accente ordonate ce dau muzică textului. Poezia 
stă între Pitagora („La început a fost numărul”) și 
Ioan („La început a fost cuvântul”), chiar termenul 
ritm însemnând, pentru greci, număr, cifră (arith-
mos, vezi aritmetica, știința despre numere inițial).
Cei vechi nu concepeau poezia fără cifre, fără verb 
de fapt, adică fără mișcare. Gramatica are două ca-
tegorii fundamentale: substantivul (hypokeimene pe 
grecește, adică ceea ce stă, ceea ce este sub obiect, 
ideea lui ca să zicem așa) și verbul (grecește: rema, 
ceea ce curge, vezi panta rei, toate curg). Cu stare 
pe loc și mișcare se face o limbă, punând la lucru 
prepozițiile, adjectivele, adverbele, conjuncțiile etc. 

În poezie substantivul este cuvânt iar verbul este nu-
măr. Cam asta ar fi forma. Evul Mediu a inovat adu-
când rima (care ritmează curgerea, rema, în diferite 
moduri) – iar poezia modernă inovează încontinuu 
în favoarea mișcării, a verbului, dispensându-se de 
ritm, cifre, tocmai pentru că se în-cifrează în ele, 
disprețuind sau fiind indiferentă față de starea pe loc, 
de substantiv, pentru că dezvoltă metafora, ea însăși 
o continuă mutare interioară de sensuri. Iată, însă, 
haihu-ul, invenție japoneză, ce ne propune lipsa ver-
bului și, în loc de ritm, de accente, simpla numerație. 
El face prozeliți peste tot în lume, ca rebusul de pildă, 
creează asociații, cluburi, concursuri. Din punctul de 
vedere al poeziei clasice grecești, haihu-ul ar putea fi 
considerat  extrapolarea substantivului, a substanței, 
a lui hypokeimene(Caragiale avea ipochimen, iar noi 
am reinventat, astăzi, cu masculin și feminin: tipul, 
tipa/tipesa: este cam același lucru).Imaginați-vă o 
lume de tipi și de tipe fără mișcare între ei, fără atin-
gere, pătrundere, etc.: cred că nu se poate. Este ca și 
cum ai umple lumea întreagă cu flori de cais – sau, 
restrângându-ne la un singur cais, ca și cum ai da 
voie fiecărei flori în parte să devină caisă. Gândiți-vă 
că ar trebui ca fiecare pom să facă peste un milion 
de fructe: se poate așa ceva? Câte mere face un măr 

– și câte flori are el? E obligatoriu ca cele mai multe 
flori să se scuture – de vânt sau de atingere între ele, 
de mișcare în fond –pentru a lăsa loc numai câtorva  
pentru rod. În regim poetic eminescian, autorul tre-
buie să ia viață și să dea viață: „Unor să le dai viață 
/ Altor viața să le iei”, tot ce poate el să ofere fiind 
un buchet, o alegere, un florilegiu din ce-i trece prin 
minte. Vreau să spun că haiku-ul, poezia fără verb în 
general, tinde către infinit, adică nu are limite, face 
floare din orice și fără număr. Cu cât este mai mică, 
poezia substantivală este cu atât mai prolifică; ea nu 
se mișcă, se deplasează, e ca o formă de cozonac ce 
face cozonaci din tot ce e materie plastică. Tocmai 
pentru că trăiește pe  acest paradox ea este, cred, 
atracțioasă, interesează poetul ca experiment dându-
i posibilitatea să poetizeze orice gând îi trece prin 
minte.

    De altfel, infinitul este și tema predilectă a 
Marianei Popa. Citesc o variațiune pe această temă 
dintre haiku-urile cărții sale, Odihnă în zbor1: „Tru-
pul timpului / E al eternității. / Noi, ai cui suntem?” 
Discutând logic, noi de aici corespunde la trupul tim-
pului, ceea ce presupune că timpul are un trup, deci 
ceva finit, că noi suntem de asemenea trup cu toții…
1 Mariana Popa, Odihnă în zbor, Tristihuri, ed. Amurg sentimen-
tal, 2012.

Dan ANGHELESCU
Poetul Sterian Vicol şi stările lui de graţie

Mariana Popa -  Fuga din haiku
Nicolae GEORGESCU
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Ai cui să fim, dacă nu tot ai eternității?! Cugetarea 
se învârte în loc. Poeta fuge din haiku numai pentru 
că dă verb multor „tristihuri” ale sale (foarte multe 
altele nu-l au) – fiind „furată” ca să zic așa de cuge-
tare, de fulgurația gândului. Dar nici denumirea de 
„tristihuri” pe care o folosește nu e prea fericită. E 
drept că în greacă asta înseamnă trei stihuri, dar mai 
mult decât atât nu înseamnă. Distihul (la singular) 
da, desemnează ceva ferm, este o pereche de stihuri, 
de cele mai multe ori un stih rupt la jumătate, dar de 
la acest cuvânt  nu putem face tetrastih, pentastih 
și așa mai departe. De altfel, ce ar putea să însemne 
un tristih, la singular, ca să îngăduie categoria?! E 
un joc de cuvinte, și iarăși vin la întrebarea de la în-
ceput, de data aceasta cu aplicație chiar la volumele 
Marianei Popa: ce sunt acestea? Sunt forme de po-
ezie? În ce constau ele? Literatura are terțina, dar 
cu regulile ei (vezi Dante), ca unitate de construcție 
a unui poem, a unui cânt. În fine, această fugă de 
haiku a nimerit într-un termen fără singular care se 
aplică la… În fond, aceste lucrări sunt meditații, 
cugetări, metafore concentrate, interogații, s-ar pu-

tea numi „concetti” în sensul poeziei vechi italiene 
– au, deci,  „trup” și chiar consistență, doar forma 
de prezentare le lipsește.

    Făcând abstracție de aceste considerații, 
meditațiile Marianei Popa sunt, mai toate, bine 
construite, asociațiile sunt atrăgătoare, mai fiecare 
poem propune o „metaforă inteligentă”  întreținând 
jocul gândirii într-o continuitate pe deasupra 
realului ce face, ca țesătură, un fel de umbrelă a 
sentimentelor bănuite sau abia bănuite sar bine 
ascunse în rațiune. Când spune, de pildă: „Casa de-
acasă, / izul pâinii în cuptor, / șoapta din suflet”, 
poeta conceptualizează, nu exprimă un sentiment 
– nici măcar pe cel al nostalgiei; raționalizează în 
jurul „sufletului” în sine, nu al meu sau al tău ci în 
generalitatea lui: pentru orice suflet se întâmplă la 
fel, este aproape o definiție. La fel: „Tămăduirea 
/ Înflorește în rugă, / umple sufletul” – definește 
ideea de tămăduire și-i explică, pentru a zice așa, 
modul de folosire: prin rugă. Poemele (metafore-
le, fulgurațiile) se desfășoară preponderent în jurul 
ideii morale, tind să ajungă proverb sau vorbă de 
duh, definesc prin excelență, construiesc o platoșă 

din experiența colectivă asumată – pentru, repet, un 
suflet ce stă foarte bine ascuns și are, parcă, nevoie 
de formule magice pentru a ieși la suprafață.  Există 
chiar o artă a disimulării la Mariana Popa, o „îm-
brobodire” în cuvinte și formule poetice care-ți iau 
ochii, îți descântă urechea și te trag în jocul lor. Mă 
întreb ce se va întâmpla când poeta va depăși aceas-
tă fază rațională a creației sale și va construi nu din 
puncte ci din bucăți de suflet. Dar…poezia nu este 
evoluție, nu are „faze”, și poate că Mariana Popa nu 
vrea altceva de la ea decât să-i dea această putere de 
definire a realului ca umbrelă a vieții. În acest sens 
obține maximul avantaj posibil – cu condiția să te 
păstrezi în jocul pe care-l creează nativ, oarecum 
natural,  și căruia nu știe sau nu vrea să-i dea un 
nume propriu, al jocului ei, împrumutând ca să fie 
datoare. Nu numai haiku-ului îi este datoare, dar și 
ei înseși, în cochilia de melc pe care și-a creat-o tre-
buind să urzească poeme mai largi în care sufletul 
să nu mai stea atâta pe gânduri ci să se deschidă în 
experiență, în aventură pe cont propriu către realul 
său, interior.

Motto:
„Lasă-mă să te privesc, omule,
Aşa cum eşti!”
(Cecilia Moldovan – nimic nu rămâne ascuns)

Cecilia Moldovan, membră a USR, s-a născut 
în 1950 la Bacău şi a absolvit Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iaşi. Este profesoară şi traducătoare auto-
rizată de engleză.  

Vulumul Şi cerul ne era aşa aproape (Ed. Li-
mes, 2015) este al optulea volum de versuri al autoa-
rei şi-l vom comenta în continuare.

Lucian Blaga în Izvoade şi în Spaţiul mioritic, 
reiterează printre alte mituri autohtone,  pe cel al „ce-
rului megieş”, pe care oamenii neprihăniţi ai acelor 
începuturi îl puteau atinge cu mâna. După un timp, 
oamenii devenind păcătoşi, Dumnezeu le-a îndepăr-
tat cerul ca să nu-l murdărească.

Autoarea noastră are nostalgia cerului apropiat 
nouă, când bogăţiile solului şi subsolului ne aparţi-
neau şi trăirea sufletească era sacră. În contrapondere 
cu această epocă aurorală, Cecilia Moldovan ne pre-
zintă perioada actuală la antipod. Astăzi cerul e foarte 
îndepărtat întrucât ne-am pierdut autonomia devenind 
piaţă de desfacere pentru concernele multinaţionale, 
guvernanţii noştri corupţi au distrus economia şi au 
vândut tot ce paradisul nostru avea mănos, iar decizi-
ile importante pentru ţara noastra se iau la Bruxelles.

Comprând perioada contemporană cu epoca 
aurorală, poeta ia atitudine civică radicală. Aşa cum 
remarcă Paul Aretzu în prefaţa cărţii (De la imanent 
la transcendent), poezia polemică a Ceciliei Moldo-
van se înscrie pe filiera: Dimitrie Cantemir, Ion Budai 
Deleanu, paşoptişti, Eminescu, Arghezi şi Păunescu.

Primul capitol al cărţii, Stele de import, impu-
ne prin acerbia urgentă: „la fiecare patru ani/ ei ne-au 
vândut şi creierul,/ pe bucăţi,/ aproape gratis.” (prima 
mea dragoste de pensionar-erou)  În locul hoardelor 
barbare, acum ne invadează grupuri interesate şi hră-
păreţe: „... îmbrăcate/ în smoking cu papion,/ în loc 
de suliţi/ împrăştie cadouri,/ cutii goale cu fundiţă 
aurie/ ca să ne îndatoreze,” (mi-au călcat moşia nişte 
prieteni în smoking).   

Apocalipsa se apropie, nu ne mai poate ajuta 
nici Dumnezeu: „Vorbele mele sunt prea blânde,/ răul 
făcut ţării pe vecie rămâne,//(...)// Nu mai recunoaş-
tem Răul după faţă,/ îl lăsăm să ne intre în casă ca pri-
eten,/.../ am mazilit şi ucis în zile de crăciun,// (...)// 
ai noştri copii nu se mai uită-napoi,/.../ toţi – până şi 

Tu ţi-ai luat mâna de pe noi -,/ La cine să mergem, 
Doamne?” (la cine să mergem, Doamne?) Acesta este 
cel mai usturător poem invectivă din întreaga econo-
mie a cărţii.

Capitolul al doilea, Feţele diamantului, im-
pregnat de nostalgia provocată de  trecerea timpului, 
presară scrum pe jăratec. Zborul viselor s-a domolit, 

prin tăierea pădurilor „pământul” a „chelit”. Părinţii 
îşi dăruiesc viaţa copiilor, dar: „Anii curg nepsători/ 
şi tot dai, dai.../ la o vreme vrei/ cât de cât înapoi.../ 
(...)/ cu tine n-ai de luat/ şi pleci numai/ cu cât ai dat 
(simplă contabilitate).

Disconfortul existenţial rămâne. Sub pretextul 
diferenţierii limbilor, autoarea înfierează războaiele: 
„Limbile pământului – cele din turnul Babel -/ dictate 
din văzduh s-au cernut în secole/ atât de felurite meş-
teşugite/ că fiii tăi nu se pot înţelege ca fraţii/ în nici 
una dintre ele.” (le-am găsit pe toate de-a gata)

Poeta dă oamenilor exemplul copacilor ale că-
ror rădăcini se împacă pe sub pământ.

Dragostea conferă nemurire sentimentului. Sa-
cralitatea devine implicită: „Doamne, iubitule, greu a 

fost să aleg,/ numai tu ai ferecat biserici în trup/ sfin-
ţindu-mă până la strigăt// şi de atunci/ noi doi păzim 
universul// (la umbra mâinii Sale). (varianta câştigă-
toare de „noi doi”)

Amintirea copilăriei şi natura de atunci îi amin-
tesc de „cerul megieş”: „Păşesc sfios prin ierburile 
mele de fată/ desculţă, înfrigurată, să aud incognită/ 
puţinii tei cu peruci grizonate,/ pe atunci flăcăi, cum 
freamătă./ Ne stângem în braţe/ după cât dor aduna-
sem,” (incognito prin tei grizonaţi)

Capitolul al treilea, un pic a-ti-pic, ne oferă o 
poezie în care autoarea îşi autocaracterizează demer-
sul liric, ea merge pe bordură, nu pe centrul drumului, 
cu alte cuvinte a optat pentru originalitatea stilului, 
fapt sesizat şi de Mircea Petean pe postcoperta vo-
lumului: „nu merg pe căi bătătorite/ (acolo nu se află 
nici o uimire),/ prefer mersul pe cant, pe bordură,/ 
mai ales dacă pe drum/ trece căruţa cu proşti/ şi mă 
poate împroşca cu noroi.” (un pic „off standard” nu 
strică)

Apoi, poeta revine la tema predilectă, înfiera-
rea societăţii contemporane care-i seacă inspiraţia. 
Compensaţia o aduc dragostea, amintirile şi poezia 
care nu o va părăsi până la sfârşit: „uită-mă în pustiul 
foii de scris,/ început de lume, margine de vis...” (par-
că lumea ar începe cu mine) 

În concluzie să analizăm succint arta poetică şi 
stilul Ceciliei Moldovan. Poezia înseamnă inspiraţie, 
har: „A căzut o aripă de înger/ în grădina mea,/ am 
fost aleasă s-o primesc,” (drumul înapoi). Versurile 
înving efemerul: „Vine un timp când vezi mai de sus,/ 
mai departe de mrejele clipei.” (vine vremea să dai 
mai departe)

Poeta practică o poezie de atitudine socială 
în care umorul şi ironia sarcastică se completează. 
Umorul apare din asocierea unor fapte minore cu ţe-
luri majore: „Dincolo de gulerul de foc al veşniciei/ 
fiecare îşi împinge bocceaua noduroasă”... ((mi-au 
cam ruginit pedalele)). Ironia usturătoare are ca ţintă 
pe cei care (autohtoni şi străini) au dus ţara de râpă. 
Ei sunt comparaţi cu păsările care îşi depun oăle în 
cuiburile altora, cucii.

Stilul este voit simplu, clar, confesiv şi lucid. 
Versurile sunt îndeobşte libere, propice transmiterii 
ideilor. Dramatismul este surdinizat prin estetic.

Poeta şi-a pierdut speranţa de a mai aştepta ca 
cerul să redevină aproape. 

Poezia Ceciliei Moldovan izvorăşte dintr-un 
patriotism înalt.
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Lucian GRUIA
Cecilia Moldovan – Şi cerul ne era aşa aproape 
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Pasărea Dosoftei

Uneori îmi ascund chipul într-o
tunică de înger de pe fresca
unei biserici
în amvonul căreia este aşteptată
doar o aripă a Păsării Dosoftei.
Ar trebui să fiu singur atunci
ca un pumnal în glie,
ca un pieptar greu de vreme rece
peste curtea cu troparele.
Iar Pasărea Dosoftei e doar
împărăteasă peste adierile de iertăciune
ale psalmilor şoptiţi de maicile
lunecând în resemnare.
E cursă lupilor şi legătură şerpilor,
oglindă cu pierderea luminii
ca o corabie a zorilor
preschimbată pe-o altă naştere.

*
Până la urmă ninge
cu îngeri peste toată livada
ca într-o burtă de chit
din care Iona a fugit,
a fugit.
Până la urmă ninge
cu spaime strânse
într-un şal
dintâi.
Şi mă rog ţie, Pasăre
cu clonţul de tei
pe care şi-a depus o lacrimă
tremurătorul de viersuri
Dosoftei.

*
Iar s-arată Pasărea Dosoftei, nu este
nicăieri, cu a sa iertată Psaltire
se ascunde în slovele de pulberi
şi în toate
şi în afară de toate, căci e de faţă
cum e sângele în aripă.
Oriunde eşti zărit, Doamne,
nici în piatră,
nici în potecă,
nici în icoane,
ivire de viers
de pe urma celor căutate.

*
Am dorit să te văd, Păsăre Dosoftei,
cum aş vedea spre apus un genunchi de var,
cum un rest de lebede în descreştere
în risipa luminii
cea rătăcită până în viscere,
cum un mormânt pieziş
în ora cea dintâi, despină
unei singure rostiri.

*
Până la urmă Pasărea Dosoftei
se aseamănă chipului cel îngeresc
al unui cocon de arbore
ce strânge la rădăcină
toată ţarina
în închiderea trupului său,
în semnele rele de dincolo
de uşa unei chilii
ce nu-i aici.
Pasărea Dosoftei de n-ar fi
să-i pună la încercare
a corăbierului răbdare din nori graşi

mereu înjunghiaţi
ca viţeii în abatoare,
aşa cum şi-ar fi tăiat în cer
o singură aripă şi în locul
întreruperii aceeaşi rană
de cuţit turnat în osul cel putred
dat de Dumnezeu.

*
În ce limbă visezi, Pasăre Dosoftei?
într-o limbă păgână
prin care trec stăpânitorii amurgului
dintr-o teamă în alta
ca prin ochii unui câine
neînvăţat cu talanga
de turmă.

*
Îmi cere să ţip - Pasărea Dosoftei, îmi
cere să o însoţesc în sunete
şi nu ştiu ce se află dincolo
de ţipetele noastre îngropate
în cer
ca apa dintr-un ştiubei
măsurat în umbre.
Îmi cere să mor - Pasărea Dosoftei, îmi
cere să o însoţesc în moarte
şi nu ştiu ce se află dincolo
de amurgurile noastre stinse
în cer,
fiecăruia după vrednicie
şi să putem cuprinde.

*
Or Pasărea Dosoftei se desprinde
din o samă de cuvinte
din clipa cea mai prelungă
dintr-un clopot cu limba de aur
şi cu bătaia în dungă.
Or şlefuită ca un os
de pe urma vremii, Pasărea Dosoftei
se fixează în spaţiu
în straturi de strămoşi
sporind la mănăstiri de rouă
răsturnate peste Moldavia toată.

Rostirea

Dumnezeul meu – te-am căutat şi în poemul
desenat ieri pe zăpada mieilor
cu sângele prelins de pe ascuţişul
săbiei mele vrednice.

Dumnezeul meu – te-am strigat
ca lăcusta lovită de-o alică
slobozită dintr-o muschetă arabă
pierdută în pustie.

Dumnezeul meu – te-am aşteptat
cum îşi aştepta nouă scriptură litera
cea cu frică şi cea cu sfinţi flămânzi
însoţindu-ţi Ţie singurătatea.

Dumnezeul meu – te-am vânturat
cu tot cu ţepi şi mărăcini pe o holdă
de deal cleios în parfumuri
cu maci interiori
şi alcătuiri de izvoare.

Dumnezeul meu – te-am petrecut
cu vin de lină lumină

şi te-am slăvit în vrednice
chiuituri de pe coamele cailor.

Dumnezeul meu – şi în carnea clopotelor
de la mănăstirile din Bizanţ
eu ţi-am rostit numele.

Binecuvântare

Am să exist cât o funie
de păianjen marcată între două
buburuze, cât un pod
şi cu toate legănările bobiţelor de rouă
în văzul tuturor doar clopote 
atât de mari, ca să pară
dumnezeieşti.

Am să exist anume felinarului
cu seul pătruns prin urechea
unui ac de gherghef
neodihnit la sărbătoare.

Am să exist prin ascultarea
viforului, printre lupi şi fluturi
arsenici în zbor de nerăbdare,
gând al copacului
sădit şi răsădit
şi răsărit în binecuvântare.

Smerenie

Uite, Doamne, cum ziua se face
după îngăduinţa gândului tău
iar lumina vine ca un cariu
prin arborii plantaţi în galaxiile
ce se împuţinează mereu.

Uite, Doamne, cum dimineaţa se sparge
în geamuri ninse cu păpădii stelare
şi în oglizi se săvârşesc
foşnetele ca esenţe
de icoane.

Uite, Doamne, calul pe care-l călăresc
ca un rob şi am palmele sărate
de marea sângelui Tău,
iar ţipătul din chipul meu
mi-l vindecă doar un doftor
medieval de-atâta singurătate.

Uite, Doamne, cum dealul pe care urc
dacă m-aş putea urca
porneşte în smerenie către tine
ca o negrăită hulă a tuturor lucrurilor
răbdătoare şi existenţiale.

(*Din cartea aflată în curs de editare)

ALEX GREGORA

PASĂREA DOSOFTEI
*
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La 3 septembrie 2016, regretatul Ovidiu 
Drimba (m. 29 aprilie 2015) ar fi împlinit 97 de 
ani… Este, după cum însuși a declarat, „fiu al Marii 
Uniri”, întrucât cu nouă luni în urmă tatăl său, das-
călul din Marginea-Bihor, a însoțit delegația ce a fost 
prezentă la 1 Decembrie 1918 la proclamarea Marii 
Uniri de la Alba Iulia.

Înzestrat cu un fond de rară omenie, dar și cu o 
memorie culturală extraordinară slujită cu luciditate 
și demnitate până în ultimele clipe ale vieții, savan-
tul „care a dăruit României cultura lumii” a acordat 
relativ puține interviuri în timpul vieții. Pe lângă cele 
acordate lui I. Oprișan (Lucian Blaga printre con-
temporani. Dialoguri adnotate, Editurile Saeculum 
– Vestala, București, 1995, ediția a II-a necenzura-
tă, pp. 269-293) și Zenovie Cârlugea (Lucian Blaga 
între amintire și actualitate, Editura „Scrisul Româ-
nesc”, Craiova, 2011, pp.9-38), se cuvin amintite 
alte două acordate, la mare distanță, publicistului și 
memorialistului clujean Constantin Mustață. 

Având privilegiul de a fi fost în preajma pro-
fesorului și omului de cultură vreme de peste trei 
decenii, C. Mustață a consemnat și înregistrat pe 
bandă de magnetofon câteva discuții avute cu fos-
tul asistent al lui Lucian Blaga la catedra de „filo-
sofia culturii” de la Facultatea de Litere și Filosofie 
a Universității din Cluj (aflată în refugiu la Sibiu în 
perioada 1940-1945).

În ultimii ani de viață, Constantin Mustață 
(5 iulie 1938, Izvoru de Sus/Argeş - 20 aprilie 
2013, Cluj) a intenționat să alcătuiască un volum 
omagial dedicat lui Ovidiu Drimba, socotit „unul din 
marii bărbați ai culturii române”. În consecință, după 
frecvente vizite făcute Profesorului la București 
(Strada Speranței, 28), a contactat literați oarecum 
apropiați acestuia, care au scris câte ceva despre 

om și operă, precum: Mircea Popa, Liviu Grăsoiu, 
Adrian Voica, Stan Velea,Ion Brad, Teodor Vârgo-
lici, Alexandru Lazăr, C.D. Zeletin, Adriana Bo-
tez-Crainic, Gavril Cornuțiu, Geo Călugăru, Mihail 
Diaconescu, Liviu Tudor Samuilă,Ioan Țepelea, I. 
Oprișan. În acest context a fost contactat și subsem-
natul de către publicistul clujean, care mi-a cerut un 
text evocator, inserat în prezenta carte (Darul mira-
bil al prieteniei, pp. 174-180). Cartea mai reproduce 
și interviul „Cu scriitorul Ovidiu Drimba despre… 
Amintirea lui Lucian Blaga”, realizat în perioada „15 
iulie – 3 august 2005, București – Tg.-Jiu și publicat 
inițial în revista „Portal-Măiastra”, Nr. 3/2005, pp. și 
reprodus în cartea de interviuri „Lucian Blaga între 
amintire și actualitate”, menționată mai sus.

Soarta, desigur tristă, a făcut ca publicistul de 
mare talent și cultură care a fost Constantin Mustață 
să treacă în lumea umbrelor cu vreo doi ani înain-
te de moartea intervievatului  O. Drimba. E, așadar, 
meritul dlui I. Oprișan, editor de prestigiu, critic și 
istoric literar de formulă academică, de a face să 
apară această carte (recuperată nu tocmai ușor), la 
Editura „Saeculum Vizual”, într-o condiție grafică 
aleasă, cu elemente color de album și cu o preciza-
re intitulată „În loc de postfață – Pledoarie pentru 
edițiile definitive”.

 De o scrupulozitate  și acuratețe filologică 
proverbiale în materie de editare, dl Ovidiu Drimba 
și-a dat acordul în vederea retipăririi monumenta-
lei  Istorii a culturii și civilizației, inițial apărută în 
4 volume, dar retipărită în XIII volume de editorul 
I. Oprișan. Câștigându-i încrederea,  dl I. Oprișan a 
reușit să-i  reediteze și alte lucrări de mare valoare: 
Dicționar de literatură universală, 1996; Istoria li-
teraturii universale, I-II, 1997; Istoria teatrului uni-
versal, 2008; Leonardo da Vinci. Titan al Renașterii, 
2001; Ovidiu. Marele exilat de la Tomis, 2001; Lite-
ratură, cultură, civilizație, 2004; Studii și eseuri de 
literatură spaniolă, 2006; Geniul Spaniei, 2007 ș.a.

În partea a treia,  Aprecieri critice, sunt re-
produse fragmente relevante din articolele și studi-
ile ce i s-au dedicat lui O. Drimba în presa literară 
mai de demult sau mai recentă, semnate de: Octav 
Șuluțiu, Tudor Vianu, Mircea Mancaș, Nicolae To-
toianu, Barbu Solacolu, Alin Teodorescu, Constantin 
Daniel, Ion Ianoși, Francisc Păcurariu, Răzvan The-
odorescu, Adrian Marino, Paul Caravia, Dan Simo-
nescu, Iacob Mârza, Lia Pop, Corneliu Crăciun, Geo 
Șerban, Jeana Morărescu, Gh. Bulgăr, Răzvan Von-
cu, Alexandru Țion, Valentin Protopopescu, Maria 
Urbanovici ș.a.

Apărută prin bunăvoința doamnei Anca Mol-
doveanu, legatara testamentară a cărturarului de 
rară specie Ovidiu Drimba, - care și-a găsit odihna 
de veci binemeritată, alături de soția sa Adrienne, în 
ograda bisericii din Lugașul de Jos, lângă Oradea, 
unde se află și Școala Gimnazială „Ovidiu Drimba” 
cu un mic muzeu de documente din arhiva și biblio-
teca scriitorului, - lucrarea este un incontestabil gest 
de omagiu și ferventă prețuire, editorul îngrijindu-se 
să apară „într-o formă pe care, desigur, autorul i-ar fi 
dat-o, dacă mai trăia”. 

Cartea este, așadar, nu numai binevenită la un 
an de posteritate, dar restituie un om, o epocă, o bio-

grafie de scriitor și profesor universitar de anvergură 
(Cluj, București, Milano, Torino), la dimensiunea 
exactă a valorii celui considerat nu numai „unul din 
cei mai profunzi oameni pe care îi are cultura ro-
mână”, căci – așa cum notează editorul I. Oprișan 
pe coperta volumului, - acest proiect cultural „gigan-
tic, unic în bibliografia universală”, este realmente 
„o operă în sine, cu greu de continuat și cu atât mai 
puțin de reluat de o singură persoană!”  Subscriem, 
în deplină cunoștință de cauză. Z.C.    

Constantin Mustață:

OVIDIU DRIMBA
Savantul care a dăruit României cultura lumii

(Saeculum Vizual, Bucureşti, 2016)
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Nu de mult, la editura timișoreană „Eurostam-
pa”, a apărut, sub semnătura lui Eugen Dorcescu, un 
tom masiv, cuprinzând textele poetice reprezentative 
dintr-o creație de peste patru decenii, cu repere edi-
toriale notabile (peste treizeci de volume publicate, 
dintre ele majoritatea fiind de poezie), care rămân 
mărturia unei incontestabile bune conviețuiri cu po-
ezia și cu ideea de spiritualitate generatoare de artă 
literară autentică, în cel mai de sus grad al noțiunii: 
Eugen Dorcescu, Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, 
Ed. Eurostampa, Timișoara, 2015, 608 p. 

La finalul volumului, o parte însemnată 
(cca 160 de pagini, culese cu caractere mici, deci 
substanțială ca număr real de pagini) o reprezintă un 
Eseu hermeneutic asupra poeziei lui Eugen Dorces-
cu, scris de o cunoscătoare excelentă în materie de 
comunicare (d-na Mirela-Ioana Borchin este speci-
alist în pragmatică, semiotică și semantică). Pentru 
a marca în mod real munca selecționerei de texte, 
trebuie să adaug că structura volumului se rotunjește 
(întregește) prin alte capitole care îi aparțin, premer-
gătoare selecției propriu-zise: o Schiță biobibliogra-
fică, din care desprindem repere privind activitatea 
literară și receptarea critică a poeziei celui antologat, 
o listă de referințe critice (selectiv, pentru că despre 
poezia lui Eugen Dorcescu s-a scris foarte mult), 
premii, distincții și câteva opinii valoric-critice, pre-
cum și o Notă asupra ediției, cu indicarea surselor 
(volume, reviste) privind texele poetice ale lui Eu-
gen Dorcescu. Dincolo de păstrarea unor texte (im-
plicit, renunțarea la altele), mai ales din primele vo-
lume, remarcăm integralitatea cu care sunt prezente 
ultimele volume, ceea ce ne determină să credem că 
poetul (întotdeauna consultat asupra selecției) s-a re-
alizat deplin în volumele publicate după 1990, când 
exprimarea necenzurată devine perfect posibilă. Nu 
voi comenta, în rândurile care urmează, nici criteriile 
de selecție pentru texte, nici, amănunțit, eseul doam-
nei Mirela Borchin, pe care, mărturisesc, l-am par-
curs de vreo trei ori, încercând să-i asimilez cât mai 
bine și mai corect mesajul hermeneutic. Informația 
vine în avalanșă și lasă mai puțin loc lectorului să 
se familiarizeze ușor cu punctele de vedere ale au-
toarei eseului. Scriind o carte despre un autor (asi-
milez prezentul eseu cu o carte), așa se întâmplă, să 
ai în vedere întregul, să te raportezi mereu la text în 
integralitatea lui, iar informația e multă și, uneori, 
dificil de urmărit. Marele merit al d-nei Mirela-Ioa-
na Borchin constă în știința de a selecta esențialul, 
de a comenta avizat și „la subiect”, fără digresiuni 
inutile, de a descoperi în textul poetic al lui Eugen 

Dorcescu acele constante expresive și tematice care 
contribuie esențial la „rotunjirea” unei opere. Pentru 
că, trebuie spus, d-na Mirela-Ioana Borchin trans-
mite, permanent, mesajul că lectorul se află în fața 
unei opere, nu în fața unor simple volume de versuri. 
Voi avea în atenție însă cu totul altceva, o particula-
ritate compozițională care face posibilă o apropiere 
reală și (bănuiesc) consistentă între textul lui Eugen 
Dorcescu și eseul hermeneutic al d-nei Mirela-Ioa-
na Borchin. Faptul e sesizabil ușor în corpul eseu-
lui, grație culegerii cu aldine: poetul își marchează 
prezența aici printr-o veritabilă „ars poetica”, un fel 
de filosofie de viață implicată în operă, transmisă în 
proză, direct, explicativ, limpede, una mai presus 
de toate textele sale poetice (din care putem selecta 
totuși destule fragmente dintr-o asemenea posibilă 
artă poetică). Nu-mi rămâne decât să încerc a des-
prinde și sintetiza acele elemente (percepții, familia-
rizări, avataruri) ce au stat la baza structurilor ideati-
ce și poetice care formează osatura poeziei lui Eugen 
Dorcescu, menționând, în același timp, că, de cele 
mai multe ori, „poziția” poetului vine ca un răspuns 
la un fel de provocare a celei care îi sistematizează 
opțiunile poetice și alcătuiește, astfel, eseul herme-
neutic. Nu fac o neapărată apropiere între capitolele 
eseului și textele de „ars poetica” ale lui Eugen Dor-
cescu, mai ales că unele idei sunt reluate, se deta-
liază, devin mai limpezi pe măsură ce comentariul 
d-nei Mirela-Ioana Borchin are în vedere alte și alte 
structuri poetice. Cele două tipuri de text (comen-
tariul d-nei Mirela-Ioana Borchin și textul poetului) 
sunt complementare; am sesizat stabilirea unei ar-
monii necăutate, intrinseci, benefice pentru posibile 
percepții ale poeziei, între cele două modalități de 
raportare la textul poetic (una venind dinspre „inte-
rior”, alta datorată comentariului dinspre „exterior”). 

Prima afirmație care reține atenția este cea 
referitoare la asimilarea poetică a unor semnificații 
existente independent de poet, în spațiul „exterior”, 
dar care își pot pune amprenta pe o entitate sensibilă 
artistic, în ale cărei spații adânci, de obicei insesiza-
bile de către cei din afară, se sedimentează imagini, 
mituri, gesturi, obiceiuri care devin ulterior gene-
ratoare de artă. Așa sunt „peisajele” spațiului natal 
(poiana, râul, muntele), relațiile familiale (percepția 
absenței bunicului, importanța tatălui, casa, mama), 
miturile locului (unele, precum cel despre lup, cu pro-
funde rezonanțe europene) , probabil, percepția unei 
prezențe a Divinității în pridvorul casei și, indubita-
bil, existența unor avataruri, ca trubadurul, cavalerul, 
domnița, existente mai întâi în „vis” și abia ulterior 
venite prin cultură (lectură). Afirmațiile mele reiau 
„mărturisirea” poetului: „Cantitatea de ființă absor-
bită în operă îi asigură acesteia trăinicie și valoare” 
(p. 461). Această „cantitate de ființă” e prezentă în 
orice element purtător de semnificații artistice, altfel 
spus nici nu știm (în cazul că avem predispoziții ar-
tistice) de unde poate veni impulsul declanșator al 
actului de artă, ce anume și când ni se impregnează 
în sensibilitatea eu-lui, a ființei. A doua, și poate una 
dintre cele mai importante particularități ale poezi-
ei lui Eugen Dorcescu, este permanenta raportare 
la ființă ca unitate dintre materie și spirit, gest (în 
primul rând, artistic) cu multiple fațete, care aparțin, 
concomitent, filosofiei, artei (poeziei, în special), mi-
tologiei, gnoseologiei sau altor domenii înrudite. Po-
etul revine asupra ideii în numeroase fragmente din 
confesiunea inserată eseului hermeneutic. Aici bănu-
iesc că putem afla punctul de plecare al situării po-
etului întotdeauna de partea primatului spiritualului 
din componența entității numite „ființă”. Niciodată 
artistul cuvântului care e Eugen Dorcescu nu separă 
tranșant materia pasageră de spiritul nepieritor, și in-
sistă asupra dualității ființei și perisabilității laturii ei 
materiale, atunci când aceasta își află locul efemer în 
terestritate, când, din motive care țin de apartenența 
noastră șì la spațiul limitat al biologicului, manifes-

tările ființei sunt dominant terestre, meschine, depăr-
tate de spiritualitate. Lupta dintre „carne și duh”, ca 
particularitate a acestei dualități, e „tragică, dureroa-
să”, dacă o privim din perspectiva biologicului. Con-
vingerea, „intuitivă”, a poetului este „că nu există, de 
fapt, diferență între Materie și Spirit. Că, în esența 
lor, ultimă, Spiritul și Materia sunt identice”. Liantul 
între suflet și trup, între carne și duh, îl constituie 
iubirea. Scriind despre ființă, poetul scrie, implicit, 
despre iubire: „Eu scriu despre condiția umană, des-
pre ființă.(...) Eu scriu despre lupta dintre suflet și 
trup și despre iubirea lor disperată. Asta fac duhul 
și carnea: se iubesc cu disperare, adică se urăsc și 
se iubesc la cotele cele mai de sus. Nu pot unul fără 
altul, dar nu pot nici unul cu celălalt (...)”. Conflic-
tul trup – suflet este permanent, poetul având, deci, 
„conștiința eternității iubirii”, incluzând aici și vre-
melnica iubire trupească, fizică, la urma urmei – te-
restră, care însă trebuie „să se întemeieze pe trezirea 
conștiinței, pe revelația că „duh” și „carne”, Spirit și 
Materie, pot fi Una, pot fi un întreg fericit, dacă se 
recunosc în Lumina și Înțelepciunea supreme”. Defi-
nitorii sunt și alte rânduri confesive: „Cred, sunt con-
vins, că există o iubire samsarică – sinistră, sordidă, 
fugară, biologică etc. – și o iubire nirvanică. Aceasta 
aduce adevărata voluptate. E durativă, apelează și 
la suflet, și la trup, se consumă în realitate și vis”. 
Cele două repere fundamentale ale ființei – carnea și 
duhul – trebuie puse în relație cu alte posibile mani-
festări ale acestei dualități, manifestări care coexistă 
și interrelaționează, se presupun reciproc. Găsim, în 
confesiunile lui Eugen Dorcescu, numeroase astfel 
de posibile corespondențe, uneori precizate explicit, 
alteori sugerate. Voi încerca să stabilesc, mai jos, câ-
teva, asumându-mi riscul de a fi contrazis de însuși 
poetul sau de alți cititori-comentatori ai textului. O 
primă „serie” de astfel de echivalențe ar fi cea care 
cuprinde noțiunile: Nirvana, lăuntricitatea, spiritul, 
visul, uimirea. Centrală pentru toată construcția poe-
tică a lui Eugen Dorcescu, Nirvana e expresia totală 
a absolutului, sau, cum spune poetul, „este afirmația 
absolută și negația absolută, stingerea oricărei zba-
teri samsarice. Nirvana e Lumina clară, e Realitatea. 
Noțiunile sunt, de fapt (...), sinteza dintre poezia cea 
mai înaltă și gândirea cea mai înaltă”. Nirvanei îi co-
respund toate celelalte realități invizibile din ființă, 
numite mai sus. Lăuntricitatea, spre care e îndrep-
tată toată „atenția” poetului, presupune „plonjări în 
abis”, care, „treptat, sunt însoțite de un fel de euforie, 
de înfrigurare, de curiozitate, de o bucurie a autodes-
coperirii”. Revelația Sinelui are loc preponderent în 
vis: „Noi ne visăm viața. Dacă o trăim cu adevărat, o 
visăm”. Dar, „nu visul, lânced, dulceag, ci visul su-
pra-lucid, cel ce forează eu-l adânc, unde e adevărul 
ultim al ființei noastre”. În apropiere, se așază uimi-
rea, care „reconfirmă misterul și fragilizează gândul. 
Întărind convingerea deșertăciunii absolute a lumii”. 
O altă relație de congruență poate fi percepută ca ve-
nind dinspre latura strict biologică, terestră, a ființei. 
Aici și-ar afla locul noțiunea-nucleu Samsara, alături 
de care își au locul exterioritatea, materia, efemerul, 
„otrăvurile” lumii telurice. Samsara, „cu cele CINCI 
OTRĂVURI (poetul scrie cu majuscule) ale ei”, „de 
neocolit” în drumul ascensional al ființei, e genera-
toare și de suferință, derivată „din acțiunea lor” (a 
„otrăvurilor”). Dar, Samsara este și „primul pas spre 
inițiere, spre îndepărtarea vălului așezat de ignoranță 
pe mintea subiectului, primul pas spre iluminare”. 
Altfel spus, suferința e necesară pentru ridicarea 
omului spre Nirvana. Poetul a resimțit ”agresiunea 
Samsarei. Năvala iluziilor. Senzația că, deși iluzorii, 
sau tocmai de aceea, fenomenele rănesc adînc, pro-
voacă suferință”. Trăirea biologic-socială determină, 
neîndoielnic, „șocul, la contactul cu exterioritatea. 
Cu anecdotica Samsarei. Acum are loc cunoașterea 
fenomenală, la suprafață, a Samsarei”. „Poetica” 

LIVIUS PETRU BERCEA

POEZIE ŞI HERMENEUTICĂ
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lui Eugen Dorcescu (am situat termenul între ghi-
limele, căci, realmente, e vorba de o filosofie care 
transcende o poetică propriu-zisă) mai cuprinde 
aserțiuni definitorii despre om, moarte, absență. Si-
tuată deasupra ideii de biologic, „persoana umană 
nu este un simplu individ. Este acel exemplar uman 
purtător de excelență, care trăiește pentru un ide-
al, care cunoaște nu doar sentimentul, ci și cultul 
valorii, și are necesități spirituale conștientizate”. 
Gândul e reluat mai încolo, dintr-o altă perspecti-
vă, omul fiind văzut ca „ființă întru mântuire (...), 
nu ființă (existență) întru moarte. Atitudinea ființei 
întru mântuire nu are de-a face nici cu pesimismul, 
nici cu optimismul, în înțelesul curent al acestor ter-
meni...” Moartea nu este decât o extincție parțială, 
trupească, ea însemnând, în realitate, „satisfacerea 
unei aspirații spirituale prin mijlocirea unui trup 
înduhovnicit ...” Unirea ființelor care se iubesc cu 
adevărat, se produce venind „dinspre moarte”. 

„Șocul thanatic” generează unul dintre cele 
mai originale concepte cu care operează poetul, 
anume „absența”. Cuvintele poetului relevă o sta-
re (nu numai psihică, ci aproape dureros-fizică) 
proprie ființei, care presupune „transformarea unei 
prezențe în absență și transformarea acestei absențe 
în prezență”. Această realitate e ”descrisă” mai larg 
în alt fragment de confesiune: „Moartea Tatălui, 
moartea Mamei îl determină (pe individ – n. n.) să 
întrezărească atotstăpânitoarea Absență, dar „trezi-

rea” (...) are loc atunci când eul constată concret, nu 
teoretic (...), ci concret, în patul de acasă, absența 
celei mai prezente persoane de până atunci din toată 
viața sa. Acum (...) se deschide treapta absenței, cea 
care elimină obișnuința, deprinderea de a crede că 
ceva sau cineva e prezent, aici și acum, ca un fapt 
de la sine înțeles...” Această Absență devine „indis-
cutabil absolută” și toată exterioritatea se umple de 
„prezența absenței”. 

În numeroase pagini ale volumelor, exponen-
tul acestor „voci” ale poetului este Bătrânul, „per-
sonaj” emblematic și reprezentativ, care, „înainte 
de a exprima condiția geniului, evocă, mai ales, 
dilema existențială a persoanei, a omului ca proto-
tip, a omului nedecăzut. El întreprinde o călătorie 
inițiatică, dar nu una intergalactică, nici terestră, 
nici măcar în timp, ci în abisul non- spațial și non-
temporal al Sinelui. Are această dramă, care este 
axa vieții sale: își caută sufletul. Bătrânul este, într-
adevăr, un psihonaut”. Acronic fiind, „ Bătrânul nu 
privește cu nostalgie spre trecut, nici cu încredere 
spre viitor; concomitent, tratează lucid, compasiv 
și distant prezentul. Pe el nu-l interesează anecdo-
tica umană, pasageră, iluzorie, deșartă, ci condiția 
umană, enigma condiției umane, pe care n-o vede, 
din câte aș presupune eu, nici tragică, nici de dorit, 
ci, în cel mai fericit caz, incomprehensibilă”. Eu-
gen Dorcescu și-a considerat opera poetică drept 
„O EPOPEE LIRICĂ DEDICATĂ CONDIȚIEI 
UMANE”, refuzând, explicit, alte posibile „catalo-

gări”: „Poezia mea nu e peisagistică, deși are foarte 
plastice „descrieri” de natură. Nu e religioasă, deși 
îl are în centru pe El Shaddai. Nu e thanatică, deși 
vorbește mereu despre moarte. Nu e erotică, deși 
e plină de aluzii la iubirea sufletească și trupească. 
Poezia mea nu e nimic din toate acestea, și, de fapt, 
este toate acestea”. Având în „centrul” său ființa, 
ca sinteză a existenței fizice, a trăirilor religioase, a 
iubirii, a inevitabilei extincții, „totul se subsumea-
ză acestui statut. Adică temele fundamentale: Dra-
gostea, Moartea, Lăuntricitatea, Dumnezeu. Și, în 
egală măsură, arhitectonica, imaginea, sintaxa, pro-
zodia”. S-a scris puțin despre latura „exterioară” a 
poeziei lui Eugen Dorcescu. Îndrăznesc să dezvălui 
aici o primă impresie de lectură. Ieșită vulcanic din 
acumulări multiple și succesive, această poezie are, 
formal, totuși, aspectul unui construct bine stăpânit 
și „dirijat” așa cum dorește poetul, iar impresia mea 
e susținută de segmentarea abruptă și imprevizibilă 
a versului, de ruperea unor sintagme și așezarea lor 
în versuri diferite, de rimele „la distanță”, dar bine 
orientate semantic, aproape „controlate”, de o so-
noritate interioară care se răspândește ca un ecou în 
întregul text. Repet, e doar rezultatul primului im-
pact al lecturii, dar nu cred că mă înșel prea mult. 
În final, să revenim la confesiunile poetului. Fiecare 
profesie are „armele” sale. În totalitate, poezia lui 
Eugen Dorcescu e temeinic susținută de ceea ce po-
etul consideră arma sa esențială: „cuvântul iubitor 
și îndurerat”. 
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… Uneori vrei să te odihnești de lectură înaltă, 
și recurgi la culegeri de folclor ori, când nu le ai la în-
demână, la volumele de „poezie populară”  ce ți s-au 
adunat pe raftul de așteptare. Am scris despre câteva 
astfel de volume de versuri (eu le numesc „așezări”, 
versul fiind prețios pentru ele), încercând să înțeleg eu 
însumi de ce le citesc, de ce până la capăt, de ce scriu 
acești rapsozi populari, ce cred ei despre darul acesta 
pe care-l au de a rima și ritma liber discursul – și câte 
și mai câte. De câtva timp mă delectez cu volumul 
de poezii pentru copiii al d-nei Raveca Vlașin: Fres-
ca anotimpurilor albastre (Ed. „Astra-Dej”, 2008), o 
cărticică în vers popular, foarte vioaie dar cu „poezii” 
lungi ca zilele de post, și de câte ori vreau s-o las mă 
obligă cu câte un fragment, ca acesta dedicat Bunicii: 
„Când eram eu cât surcica / Dulce glas avea bunica./ 
La glasul bunicii mele / Tremura cerul cu stele, / Zor-
năiau blidele-n cui / De puterea glasului. ”Vedeți și 
dumneavoastră, nu e de loc dulce glasul bunicii, mai 
degrabă puternic – dar nici doar atât: e cam aspru, 
poruncitor, cred că uneori chiar bubuie… Dar cuvin-
tele se așază bine, creează atmosfera – iar urmarea e 
de-a dreptul interesantă pentru filolog: „Iar când se-
așternea să cânte / Grijile erau topite./ Lăsam jocul 
cu-mprumut / Și cu drag veneam s-ascult.” Expresia 
de limbă este ea însăși poezie: vrea să spună lăsam 
pe altcineva să-mi țină locul: dintr-odată înțelegi uni-
versul copilăriei, cu jocuri în care nu intră toți copiii, 
mulți stau pe margine și așteaptă să obosească vreun 
jucător, ori să-l cheme acasă, ori să plece și să-i „îm-
prumute” locul…De acord că asta este poezia lim-
bii, nu a autoarei. În altă parte, despre bobul de grâu 
la moară spune: „Din bob de aur…/ albă ca zăpada, 
/ sub piatra morii fulguie făina.” Lasă că trebuie să 
citești pi-a-tra, trisilabic, pentru a fi în ritm, dar aici 
autoarea nu are sentimentul metaforei, nu se gândește 
la fulg – ci pur și simplu descrie o ninsoare fulguită. 
Inadecvare de două ori: una că făina măcinată este 
caldă, a doua că nu fulguiește, ci curge abundent 
pe urdiniș…Dar îmbinarea de cuvinte și imagini se 
așază, iarăși, bine. Poetul popular nu prea este atent 
la sensuri, așa cum le dorim sau înțelegem noi, el este 
un izvor de cuvinte, cum îi ies – așa le lasă. Poate că 

și asta mă atrage la poezia de acest fel: ruperea din 
naturalețe – sau, mai bine zis, naturalul cu care se 
creează nonsensuri, lucruri nenaturale. Un bătrân îi 
spune nepoatei, cu vorbe aflate de prin cărți: „E doar 
un vis de împrumut / Al vremii pas și-al vremii scut - / 
Prezentul curge din trecut- / Spre viitor privește drept, 
/ Dar și-n trecut, să fii-nțelept, / Spre-a cântări ce n-a 
fost drept.”  (să-i iertăm pe țărani, reformele ortografi-
ce sunt mai vinovate, ele au luat apostroful din scrierea 
naturală a limbii române și-i încurcă…). În alt poem, 
însă, când scrie despre Moș Crăciun, se exprimă foar-
te clar și frumos: „Moș Vreme,-s arhivarul, / Îngrop, 
dezgrop, păstrez / Așa cum scrie-n stele / Pe toate le 
așez.” De aici înțelegem că timpul curge din viitor că-
tre trecut, vine din stele, din scrisă – așa cum e firesc, 
de altfel (mai sus, bătrânul cugetător este excedat  de 
moralism). 

Totuși, mie îmi plac…cum să le spus? Sâmbu-
rii de poezie presărați în această lungă scriere versi-
ficată. „Sfâr, sfâr, sfâr… / Și iară sfâr / Se-nvârtește 
fusu-n fir…”; „Apă proaspătă a luat / Și trei cruci 
cu dunga palmei / Peste cană a schițat” (Deochiul; 
ce asociere de neologism și autentic!) – și, mai mult 
decât atâta, îmi plac expresiile de limbă pe care le 
folosește fără să știe că nu toată lumea le înțelege. La 
o clacă de porumbi, o bătrână îi amăgește pe copii ca 
să-i facă să mai lucreze: „Cu mult umor ea inventa / 
Cimilituri cu miere-n glas / Și cu pănuși ne înfoia / 
Și ne-amăgea că stă de mas.” Va să zică, îi îngropa 
în foi de porumb – și le promitea că rămâne, adică 
își așterne de mas peste noapte la ei, decurgând că 
le va spune povești până când adorm. Atenție: aceste 
lucruri se înțeleg de la sine la o lectură atentă, nu tre-
buie traducere. Tot această bătrână: „Haideți copii, 
încă puțin, / Zece știuleți ne-au mai rămas / Să fie sa-
cul iarăși plin, / Că orele-au crescut în ceas…”  Ce-o 
fi înțelegând o bătrână doldora de cântece și ghicitori 
prin expresia din ultimul vers – care în limba poezi-
ei dă o metaforă superbă? – Oare vede ea ceasul ca 
pe o colivie în care cresc orele, ca pe o clocitoare? 
Nu cumva, însă, avem aici sensuri mai adânci, vechi 
de când lumea dar șterse de tehnicismul nostru? Cei 
vechi nu aveau „ora exactă”, de pildă, iar orele nu 
erau de atâtea minute ori secunde, etc. Pur și sim-

plu orele, sau horele, doar erau și se învârteau una 
după alta – delimitându-se, ca să zicem așa, orele 
unei zile, ale unui pătrar, ale unui conac, etc. Chiar în 
tinerețea mea (și a noastră, a tuturor) se spunea: sunt 
orele 9, sau au fost orele 11 – asta însemnând că ne 
aflăm în spațiul „horal”, în timpul horelor/orelor de 
la 9 (dintre momentul 9 și 10), sau că am depășit ho-
rele/orele lui 11. Ideea de „oră exactă” este un dulce 
paradox tehnic și condicăresc, ca și ideea de oră (la 
singular): ați putea spune, de pildă, „a fost clipa 9”? 
– Pentru că ora asta este, clipă. Arghezi este aproape 
științific zicând: „Prin aer timpu-i despărțit de ore / 
Ca de mireasma lor niște garoafe.”  Intervenția unui 
termen nou, „ceas”, care a venit și cu obiectul (ce a 
luat locul orologiului, termen cu sens, cu „logos”) 
complică mult lucrurile. Oricum, bătrâna înțeleaptă 
de mai sus vrea să spună doar că se încheie orele unei 
perioade, s-au adunat aproape toate. 

Raveca Vlașin scrie natural, la ea cuvintele și 
expresiile de limbă se împletesc cu neologisme cum 
s-ar amesteca în flora spontană de pe o colină crini 
ori orhidee ori alte flori aduse de peste mări și țări, la 
ea spectacolul poetic constă din neobosită răsturnare 
a vocabularului, ca într-o toarcere fără sfârșit. Poeta 
simte nevoie să-și numească aceste creații „frescă” 
– pentru că te cheamă  acasă la ea, în odăi zugrăvite 
și iarăși zugrăvite peste zugrăveala veche, vrea să-ți 
arate, să te plimbe prin spații interioare, să-și aducă 
aminte împreună cu tine de ce e vechi: bunici, bă-
trâni, unelte ancestrale, obiceiuri, cuvinte, expresii, 
jocuri. Multe din aceste poezii populare au melodia 
lor, pagini întregi de portative ritmând textul. Un 
fel de mixtum compositum făcut cu grijă – dar fără 
simțul echilibrului, ca și când echilibrul însuși ar stri-
ca, ar împuțina, ar „raționaliza” această floră poetică 
ce tinde să cotropească timpul, sufletul, mintea…
Și de aceea recurg, uneori,  la lecturi de literatură 
populară: din dorința de a fi agresat, sâcâit; poezia 
înaltă de (prea) multe ori mă umilește prin mândrie, 
„mă bate la cap” – pe când aceasta, de acum, vrea 
doar să-mi bată în inimă. Uneori con-cordăm. Iar ca 
poezie pentru copii, cum se dorește, este întru totul 
onorabilă.

Nicolae GEORGESCU
RAVECA VLAŞIN - Scrisul ca deprindere
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Impetuoasa și exigenta activitate a istoricului literar Ilie Rad, datorită 
căruia se conturează noi perspective asupra unor epoci ale culturii ro-
mâne contemporane și se îmbogățește cunoașterea unor personalități 

care au influențat cultura noastră, s-a concretizat în ultima vreme prin tipărirea 
unei ediții critice însoțită de note, comentarii, precizări și corectări din memo-
rialistica lui Mihai Beniuc.1* Acest al doilea volum memorialistic nu putea să 
fie tipărit decât astfel deoarece textele dispersate consemnează 
evenimente cotidiene sau amintiri care l-au urmărit cu tenacita-
te sau mai bine zis l-au torturat după cele trei zile fatidice (21-
23 februarie 1965). Atunci când, după cincisprezece ani cât a 
condus cu o mână de fier Uniunea Scriitorilor, a fost „oferit” de 
„conducerea superioară” a partidului conferinței pe țară a scrii-
torilor. Tacit scriitorii au avut libertatea să-l sfâșie și să-l treacă, 
după o expresie care mi se pare că i-a aparținut lui Vladimir 
Ilici Lenin „la lada de gunoi a istoriei”. Acum șaptesprezece ani 
a apărut un alt volum memorialistic semnat de Mihai Beniuc, 
cu titlul dat de autorii ediției, Ion Cristoiu și Mircea Suciu, 
„Sub patru dictaturi” (1940-1975). Ediția și studiul introduc-
tiv aparținând colegului nostru de ziaristică și de istorie litera-
ră sunt citate de Ilie Rad, și aceasta deoarece motive, situații, 
aprecieri revin în memorialistica lui Mihai Beniuc. Nu ne aflăm 
în fața a două volume distincte cu structuri aparte ci de ceeace 
legatarii lui Mihai Beniuc au încredințat istoricilor literari (în 
cazul de față regretatului V. Fanache). Pentru că Mihai Beniuc 
vorbește de o masă considerabilă de însemnări zilnice din diferite perioade a 
vieții sale despre care nu mai știe unde sunt, dacă mai sunt, la cine sunt sau 
dacă pur și simplu nu s-au piedut... Nu se pot face decât supoziții. Dacă au să 
mai apară și alte pagini acestea vor aduce fără îndoială precizări biografice sau 
alte elemente de natură să situeze atitudinea social-politică, literară, umană a lui 
Mihai Beniuc. Dar ceea ce s-a publicat până acum reprezintă autoportretul său 
moral. Când citim însemnările apărute până acum nu putem să nu spunem: da, 
acesta a fost Mihai Beniuc! 

Așa l-am cunoscut în vara anului 1954 când din luna iunie, proaspăt 
absolvent al Facultății de Filologie din București, la propunerea 
lui George Macovescu, profesorul meu de teoria literaturii care îi 

ceruse părerea lui Tudor Vianu, am fost angajat redactor la nou înființata „Gazetă 
literară”. George Macovescu era unul din redactorii-șefi adjuncți, iar Zaharia 
Stancu redactor-șef. Redacția se afla pe strada Ana Ipătescu, nr. 15, la primul 
etaj. Tot acolo se afla și conducerea Uniunii Scriitorilor, adică secretarul general 
Mihai Beniuc și cei trei secretari din vremea aceea, administrația ocupa spațiul 
de la subsol.

De cum pășeai pe culoarul de la primul etaj în partea dreaptă se afla biroul 
lui Mihai Beniuc. Pe partea stângă o ușă dădea în încăperea în care se aflau Geor-
ge Macovescu și secretarii tehnici. De aici se intra în biroul lui Zaharia Stancu. 
În trei ani și jumătate până ce Uniunea Scriitorilor s-a mutat în localul din stra-
da Kiseleff, nr. 10 (acolo unde se află acum sediul Partidului Social-Democrat) 
niciodată Mihai Beniuc nu i-a trecut pragul lui Zaharia Stancu și nici invers. 
Colaborările (numeroase) ale lui Mihai Beniuc la „Gazeta Literară” erau cerute 
de redactorii-șefi adjuncți, iar textele ni le dădea nouă celor tineri secretara sa 
Leontina Nițelea. Când erau scrise de mână le transferam celor două dactilografe 
ale „Gazetei literare” și după aceea mergeam în biroul lui Mihai Beniuc să-și 
revadă manuscrisul. Era politicos, te poftea să iei loc, mai schimbam două-trei 
cuvinte convenționale, spunându-i în ce pagină să apară. (Odată i-am cerut să-
mi lase manuscrisul. A fost puțin uimit, dar mi l-a dat.) La sfârșit îți mulțumea. 
Dar simțeai că mai departe nu poți și nu trebuie să mergi. Când manuscrisul 
ajungea la Zaharia Stancu vedeai cum o negură îi pogoară pe chip. Nu-l citea, 
arunca doar o privire vădit grăbită, vădit neinteresată, nu-și așeza inițialele ZS 
cu care orice manuscris lua calea tiparului. Ne spunea sec și indiferent „Dă-l la 
secretariat”. Când apărea un volum de Mihai Beniuc criticii din prima linie (Paul 
Georgescu, M. Petroveanu, Savin Bratu) se grăbeau să scrie o cronică de obicei 
în două numere. Când simțea și vedea că se întâmplă așa ceva, Zaharia Stancu 
devenea pământiu la față, mâna începea să-i tremure ca atunci când avea motive 
de enervare. Nici Eusebiu Camilar, unul din cei „demascați” cu înverșunare de 
Beniuc în actualul volum memorialistic pentru trecutul său legat de formația 
politică a lui A.C. Cuza (ceea ce este adevărat) și pentru împroprietărirea cu 
zece hectare de pământ din ordinul mareșalului Ion Antonescu pentru că fusese 
pe frontul din est, nu-și putea ascunde mânia când auzea că iar se scrie despre 
Mihai Beniuc și încă multe foiletoane. Am fost martorul scenei când una din 
1 (Mihai Beniuc, Însemnările unui om de rând, pagini de jurnal și memorii (1965-1969; 1971; 
1974), cu un argument de V. Fanache. Ediție îngrijită, prefață, notă asupra ediției, note și comen-
tarii, indice de nume de Ilie Rad, Editura Mega, 2016).

dactilografe i-a spus că nu-i poate bate articolul pentru că are în mașină partea 
a doua a cronicii despre Mihai Beniuc. Și-a dus mâinile la cap vrând parcă să-și 
smulgă și puținele fire de păr care îi mai rămăseseră și-a plecat roșu de mânie. 
Ne era teamă să nu facă un atac de apoplexie.

Lui Mihai Beniuc i se cerea colaborarea pretutin-
deni: presă cotidiană, literară, militară, pentru 
tineret și copii. De aici și remarca lui Victor Ef-

timiu care într-o zi stând de vorbă cu câțiva redactori ai revis-
tei „Luceafărul” ne-a spus „totul în poezie e căutarea formei”. 
„Talent ai sau n-ai”. Uitați-vă ce se întâmplă acum: „Rimează 
pâine cu salam și trage tata Beniuc poezii pe pagina întâia”. 
Din această carte memorialistică răzbate o netă antipatie față 
de Victor Eftimiu: „Nu aveam păreri grozave despre Victor Ef-
timiu nici ca scriitor nici ca om.” Reciproca era valabilă. Ne-
putând să-și spună în scris părerile despre Beniuc – cine i le-ar 
fi publicat!. Victor Eftimiu îl înțepa oridecâteori  putea, având 
grijă să fie cât mai multe persoane de față. În 1954 mă aflam 
în redacția literară a Radiodifuziunii. A intrat Victor Eftimiu 
totdeauna disponibil să stea de vorbă. Bineînțeles a fost întrebat 
ce volum îi apare. Ne-a spus că trebuia să-i plece la tipar un 
basm versificat. Dar întârzie pentru că cineva a făcut un referat 
și a spus că e prea mare. „Între timp am aflat – continuă Victor 
Eftimiu – cine a făcut referatul: Mihai Beniuc. Și e normal să i 
se pară mare, fiindcă el e mic.”  

Mihai Beniuc nu refuza pe nimeni. După cum nu vorbea niciodată despre 
onorariu știind că are să fie plătit la maximum. Dar cum se vede din ediția lui 
Ilie Rad, era cât se poate de atent cât încasează ceilalți, în special Tudor Arghezi, 
relatând aproximativ și tendențios unele procedee redacționale pentru a onora 
așa cum se cuvine versurile lui Tudor Arghezi.

Ura împotriva lui Blaga a rămas o permanență a existenței sale. S-a 
adăugat – ne referim la cei din generația veche, a „clasicilor în 
viață”, Tudor Arghezi. Și acesta atacat dur și fără menajamente în 

însemnările publicate recent. Revenirea lui după 1955, retipărirea scrierilor din 
trecut, ca și a celor noi, nu putea decât să-l agaseze pe Beniuc, deși, așa cum ara-
tă alcătuitorul ediției, a prefațat una din edițiile de versuri ale lui Tudor Arghezi 
în care îl atacă pe… Lucian Blaga. Adevăratele sentimente ale lui Mihai Beniuc 
față de Tudor Arghezi – profund negative – se află în cartea memorialistică re-
cent apărută. În coloanele revistelor literare și ale ziarelor se scriau cronici lau-
dative despre Tudor Arghezi. Era numit nu numai o dată „al doilea Eminescu”, 
apăreau cărți dedicate operei lui (Tudor Vianu, Ovidiu S. Crohmălniceanu etc.). 
Era reacția împotriva anilor de interdicție, când numele lui Tudor Arghezi nu 
putea să fie amintit decât într-un context negativ. Infamant ar fi mai bine zis. 
Mihai Beniuc focalizează totul asupra drepturilor de autor pe care le primea sau 
mai bine zis le pretindea Tudor Arghezi, de cele mai multe ori prin intermediul 
fiului său Baruțu. Ca unul din cei care am ținut direct legătura cu Tudor Arghezi 
la „Gazeta Literară”, „Luceafărul”, „Scânteia”, pot spune că multe din cele ce se 
vehiculează pe această temă sunt pur și simplu fantezii sau exagerări. E drept, 
orice redacție vroia să aibă colaborarea lui Tudor Arghezi și se străduia să o 
onoreze material corespunzător valorii ei, ceea ce tarifele din acea vreme nu 
permiteau și de aceea se recurgea la anumite artificii. Mihai Beniuc a fost un pro-
letcultist până în măduva oaselor și volumul alcătuit de Ilie Rad ne demonstrează 
fără nici-o posibilitate de tăgadă această trăsătură a ființei sale. S-ar putea aduce 
drept contraargument studiul introductiv la primul volum de poezii de Octavian 
Goga apărut după 1944, mai precis în 1957. Ilie Rad dovedește că explicația 
apariției acestui studiu dată până acum nu are nici-o bază reală. S-a afirmat fără 
să se poată proba că Mihai Beniuc a fost angajat în perioada interbelică de partea 
extremei drepte. Ce i-a spus odată Bucur Șchiopu lui Titus Popovici nu poate 
constitui în nici un caz o probă. În 1957, când începuse perioada „reconsiderări-
lor”, Octavian Goga reprezenta un nume cu larg răsunet public.

Octavian Goga era de o jumătate de secol unul din poeții care s-au bucurat 
de cea mai largă popularitate. Reapariția versurilor sale era însă cât se poate de 
dificilă din pricina activității sale politice dintre cele două războaie mondiale, 
tragic încununate de guvernarea ridicolă de patruzeci și patru de zile, în tim-
pul căreia România a făcut primii pași spre totalitarismul de extremă dreapta. 
Ambiția sa de a deveni prim-ministru l-a făcut să-și lege numele de măsuri ne-
demne de un suflet de poet. Mihai Beniuc a calculat – în 1957 – lovitura de ima-
gine pe care  avea să o dea. Devenea brusc intelectualul curajos datorită căruia 
poezia lui Octavian Goga vedea lumina tiparului după un deceniu de strașnică 
interdicție. Calculat cum era, Mihai Beniuc n-ar fi scormonit tocmai pe tărâmul 
cel mai periculos pentru cariera sa, aflată atunci la apogeul ei. Tot calculată a 

VALERIU RÂPEANU - '80: 

„Tata Beniuc”
„Ochii Emmei și mâna Moscovei...”
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fost și publicarea în anul 1959, în „Gazeta Literară”, a articolului „Despre arta 
lui Tudor Arghezi”, preluat ca prefață la volumul lui Tudor Arghezi - Versuri din 
același an. Un fragment îl aflăm în anexele ediției Ilie Rad.

 Așa cum se arată în același Dosar în textul din „Gazeta Literară” – 19 
februarie 1959 – despre Tudor Arghezi, Mihai Beniuc începe atacul împotriva lui 
Lucian Blaga. Și încă un atac doar spunând că poetul a ajuns „la un moment dat 
să fie considerat exponentul ortodoxismului”, exact atunci când „gândirismul”, 
preambul al huliganismului fascist, „atinsese culmea reprobabilei sale glorii”. 
Peste câteva luni numai, 16 iulie 1959, tot în „Gazeta Literară”, apare fragmentul 
din romanul „Pe muche de cuțit”. Romanul fusese dat la cules de Editura pentru 
Literatură și Artă, în 22 iunie 1959. Prefața la Tudor Arghezi, deși mai mult ca 
sigur a fost o comandă editorială, devine un pretext pentru Mihai Beniuc: elo-
giindu-l pe Tudor Arghezi, vroia să-i aplice o lovitură lui Lucian Blaga și încă 
una de natură de a-l situa printre precursorii „huliganismului fascist”! Ceea ce 
în acele vremuri era deosebit de grav. Că Lucian Blaga nu mai era pentru Mihai 
Beniuc un caz literar și politic ci pur și simplu o obsesie ne demonstrează că, 
deși a fost deseori întrebat (vezi Dosarul actualului volum) despre Pe muche 
de cuțit și relația cu Lucian Blaga, deși în 1961 poetul trecuse în lumea de veci, 
umbra lui nu-i dădea pace. Așa se face că la 1 ianua-
rie 1974 notează: „am refăcut parțial romanul Pe mu-
che de cuțit, aproape în întregime volumul doi Cuțitul la 
os, refuzat din motive politice în 1958, și le-am predat 
Editurii Eminescu”. În ziua de 4 ianuarie 1974 consem-
nează două vizite, una la subsemnatul, cealaltă la Aurel 
Martin, directorul Editurii Minerva „propriu-zis din mo-
tive protocolare, de Anul Nou”. Bineînțeles atât eu cât 
și redactorul de carte am citit – cum se spunea atunci 
– cu „maximum de operativitate” romanul. Impresia a 
fost dezastruoasă: paragrafele despre Marele Anonim 
nu fuseseră eliminate. Dimpotrivă, ceea ce era negativ 
în prima ediție fusese îngroșat acum. Cât privește ima-
ginea globală asupra societății românești nici aceasta 
nu suferise modificări. Ilegalitatea rămăsese obsesia 
lui Mihai Beniuc și lupta pe care o dăduse atunci el și 
ceilalți „comuniști cinstiți” reprezenta substanța cărții. 
Cât privește soarta celor care, după „anii negri”, s-au an-
gajat cu dăruire și entuziasm, înfruntând greutăți de ne-
descris pentru instaurarea socialismului, aceștia se văd 
marginalizați, izolați, uitați. Trăiau a doua ilegalitate, de 
data aceasta nu în închisoare ci în libertate asistând cum 
unii din cei scoși în afara societății, întemnițați după 23 august 1944, începeau 
să revină, să-și recapete măcar parțial drepturile. Îmi amintesc un episod carac-
teristic din roman: ilegalistele acum femei bătrâne, având statut de pensionare, 
se întâlneau și, după ce schimbau informații cotidiene, începeau să fredoneze 
vechile cântece din ilegalitate! Obsesia ilegalității nu era nouă sau mai bine zis 
nu se cristalizase după îndepărtarea de la conducerea Uniunii Scriitorilor. Nu 
numai „Mărul de lângă drum”, emblema poeziei realist socialiste, era recitată, 
recomandată, studiată, ci și poezia în care Mihai Beniuc își refăcea genealogia 
revoluționară:

„Venisem flăcău de pe Crișuri/Cu sufletul-n trei învelișuri/De jale, de 
dor de răscoale/A celor din deal și din vale”, ca să ajungă la evocarea avata-
rurilor publicării poeziilor sale în timpul regimului burghezo-moșieresc, când 
redacțiile îi cereau „Un cântec ori vesel, ori trist/Nu d-astea cu iz comunist”. În 
intervențiile sale publice în fața oricărui auditor cea mai mare parte a alocuțiunii 
era dedicată luptei în ilegalitate. În anul 1961, fiind redactor la revista „Luceafă-
rul”, am participat la patru asemenea întâlniri publice la Craiova și Ploiești, or-
ganizate sub egida revistei „Luceafărul” al cărui director era Mihai Beniuc. Prin 
anul 1957 s-a propus ca „Tânărul scriitor”, revistă lunară a Uniunii Scriitorilor, 
să se transforme într-o publicație săptămânală, apoi s-a convenit ca la început 
să fie bilunară dar într-un format mare. Toată lumea era sigură că redactorul șef 
avea să fie Mihu Dragomir. Numirea lui a întâmpinat opoziții puternice. Paul 
Georgescu, cel care își păstrase întreaga influență în forurile de partid, spunea 
pe toate drumurile că atunci când îl întâlnește pe Mihu Dragomir primul impuls 
este să strige „Trăiască Legiunea și Căpitanul”... Într-adevăr foarte tânăr fiind, 
poetul brăilean parcursese un scurt episod legionar. Din bătălia dată a câștigat 
Mihai Beniuc. S-a găsit formula Mihai Beniuc director și patru redactori șefi 
adjuncți: Mihu Dragomir, Dan Deșliu, Dumitru Corbea și Haralamb Zincă (aces-
ta din urmă fiind și secretar general de redacție). Acum nu numai Zaharia Stancu 
era directorul unei reviste a Uniunii Scriitorilor, ci și Mihai Beniuc. Rămânând 
bineînțeles și secretar general al Uniunii. Dar după trei ani, „Luceafărul” înce-
pea să bată din aripi. Tirajul scădea, ajunsese cam la 3.000 de exemplare. Pentru 
a avea abonamente mai consistente s-a recurs la aceste deplasări în provincie. 
Prezența lui Beniuc aducea un număr important de abonamente la biblioteci în 
școli. În fiecare oraș dimineața avea loc o întâlnire într-un liceu, iar după amiaza 
într-o sală din oraș. Era epoca „regalității literare” a lui Mihai Beniuc: primit ca 
un șef de stat, întâmpinat de pionieri îmbujorați la față, care recitau gâtuiți de 
emoție „Mărul de lângă drum”, salutat de directorii școlii sau de reprezentanții 
organelor de partid în cuvinte care nu precupețeau nici un elogiu. Totul se înce-
pea printr-o lungă expunere a lui Mihai Beniuc. Aproape în întregime dedicată 

luptei în ilegalitate. Un episod se repeta identic. După ce evoca diferite momente 
ale acestei lupte, Mihai Beniuc spunea: în primele rânduri alături de noi a parti-
cipat Dumitru Corbea. Și în timp ce rostea aceste cuvinte îi punea protector mâna 
pe umăr. Iar Corbea striga să se audă în sală „Cu Beniuc împreună! Cu Beniuc 
împreună!” Era un fel de împăcare publică. Atunci, în 1961 „se știa” că Dumitru 
Corbea fusese pe punctul să-l răstoarne pe Mihai Beniuc. Dar că „sus” se oprise 
totul. Că între ei doi relațiile n-au fost dintre cele mai cordiale este evident. La 
paginile 70-71 ale actualului volum, Mihai Beniuc povestește o vizită pe care 
i-a făcut-o Dumitru Corbea în 1959 la Spitalul Elias. „Totuși, într-o duminică 
a venit să mă viziteze Dumitru Corbea care trăiește în obsesia că, din cauza 
mea, n-a ajuns mare port, ca și Jebeleanu; le-am luat locul!” „Corbea, după ce a 
plecat dela mine, a organizat o frumoasă ședință de partid, oarecum lărgită. Din 
inițiativa cui?” Dar aici intrăm pe tărâmul unei confuzii a lui Mihai Beniuc pe 
care o vom lămuri mai târziu.

Să revenim la discuția care a dus la respingerea de mine a romanului „Pe 
muche de cuțit. I-am cerut să elimine tot ce se referea la Lucian Blaga (Marele 
Anonim în roman). N-a vrut. Când credeam că cedează, intervenea Emma Be-

niuc. La un moment dat soția lui ne-a spus: „Mihai are 
scrisori de la Blaga prin care acesta îi mulțumește pentru 
ajutoarele bănești primite dela Fondul Literar în perioa-
da când era interzis.” Atunci m-am adresat lui Mihai Be-
niuc: „Vă rog să vă scrieți memoriile în care să fie pre-
zentate toate documentele și bineînțeles vi le publicăm.” 
Nici el, nici Emma n-au răspuns imediat. După câteva 
minute a spus că o va face. Până acum nu cunoșteam 
decât una din scrisorile despre care mi-au vorbit soții 
Beniuc: cea reprodusă în interviul regretatului nostru 
coleg Nicolae Florescu (vezi ediția Ilie Rad, pp. 352).

Despre volumul al doilea din „Pe muche de cuțit” 
am vorbit. Acum citind însemnările din noua apariție 
memorialistică, cele mai multe contemporane cu redac-
tarea variantei romanului predată Editurii Eminescu, 
mi-am întărit părerea că pentru Mihai Beniuc ideea că 
după 1965 au fost trădate idealurile comuniste, devenise 
o idee fixă: „În România, fasciștii sunt în plină ofensivă, 
mascați oarecum în uniformă comunistă… națională!” 
scria în ziua de 2/16/1968. Văzând o piesă sovietică, 
scrie în seara zilei de 21 septembrie 1969: „Nouă ăsto-
ra bătrânii comuniști, ne rupe inima când o vedem – e 

soarta noastră de acum, acolo, aici și pretutindeni poate.” A fost indignat când 
revista Secolul XX a aniversat 60 de ani de la nașterea lui Mircea Eliade „așteptat 
să revină în țară”.

Nici Zaharia Stancu nu privea cu ochi buni ideea întoarcerii, măcar pentru 
scurtă vreme a lui Mircea Eliade. Ani de zile se lăudase – după 23 august 1944 – 
cu lupta sa împotriva „criterioniștilor” și un episod din „Rădăcinile sunt amare” 
„transfigurează” această luptă. Nu a fost o bătălie ideologică ci un atac dur al lui 
Zaharia Stancu și Sandu Tudor împotriva lui Petru Comarnescu prilejuit de că-
sătoria acestuia cu Gina Manolescu-Strunga. Reproșul pe care îl face lui Zaharia 
Stancu – acesta din urmă era președinte al Uniunii Scriitorilor și în consecință 
avea răspunderea a ceea ce se publica în paginile revistelor, precum Secolul XX, 
îl face pe acesta să dea vina pe redactorul-șef al publicației: Dan Hăulică. „Hău-
lică o face!” Mihai Beniuc nu cedează și-l întreabă: „de ce-l sărbătoriți?” Imediat 
intervine Iorgu Iordan prezent la festivitatea – convocată în grabă – pentru săr-
bătorirea celor 60 de ani de viață ai lui Mihai Beniuc: „N-o să pretinzi, tovarășe 
Stancu […],  că tot Hăulică pe răspunderea lui l-a invitat. Și desigur o să-l pri-
mească o delegație de scriitori, cu discursuri la gară sau la aeroport.” 

Am reprodus acest episod deoarece reprezintă un document semnificativ, 
pentru climatul anilor în care generația tânără a început și a dus bătălia, având ca 
finalitate readucerea în circuitul public a valorilor naționale, excluse prin ares-
tare, prin epurare, prin interzicerea de la orice formă de publicare imediat după 
23 august 1944. Demersul a întâmpinat o acerbă rezistență din partea mai mul-
tor categorii: foști activiști cu rang înalt în anii când s-au produs aceste masive 
epurări, intelectuali, nu puțini membri ai Academiei Române având o influență 
marcată asupra forurilor de partid (Iorgu Iordan este un exemplu concludent), 
scriitori sau ziariști care dețineau sau deținuseră funcții, își clădiseră un piedestal 
în anii ’50 pe care îl vedeau clătinându-se acum prin apariția celor pe care chiar 
dacă nu i-au demascat ei asistaseră în tăcere la excluderea lor morală. Mihai 
Beniuc este un exemplu tipic dar și alții, așa cum s-a văzut în cazul Antologiei 
poeziei românești de N. Manolescu, retrasă de pe piață, directorul Editurii Ion 
Bănuță, destituit, vicepreședintele Consiliului Culturii care răspundea de Edituri, 
Alexandru Balaci, eliberat și el din funcție.

Metodele prin care își manifestau opoziția erau diferite: reclamații 
la forurile superioare cum a procedat Iorgu Iordan în momentul 
în care i-am cerut să elimine din volumele de Memorii ata-

curile foarte dure la adresa lui N. Iorga și Gheorghe I. Brătianu. Văzând că nu 
cedez, m-a reclamat lui Cornel Burtică, secretarul C.C. al P.C.R. care avea în 
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subordine editurile, și lui Miu Dobrescu, președintele C.C.E.S. Le-am răspuns 
că nu cedez și până la urmă Iorgu Iordan a făcut câteva tăieturi. Una din metode 
era conferința publică. Un exemplu îl reprezintă expunerea ținută în mai 1981 
în fața studenților și cadrelor didactice ale Facultății de istorie-filozofie de la 
Universitatea Babeș-Bolyai-Cluj, de profesorul universitar, membru corespon-
dent al Academiei, ilegalist Tudor Bugnariu, apreciat de Mihai Beniuc drept „un 
comunist, inteligent și de treabă” (p. 367). Expunerea la care ne referim a apărut 
în volumul „Tudor Bugnariu: profesorul militant”, culegere alcătuită de Marin 
Diaconu, 2013, și reprezintă un document revelator asupra acestei coaliții adese-
ori nevăzute și neorganizate care se împotrivea reconsiderării valorilor trecutului 
românesc. Mihai Beniuc bineînțeles nu cunoștea ce a spus Tudor Bugnariu când 
a scris însemnările publicate acum. Dar concordanțele ideologice sunt izbitoare. 
Tudor Bugnariu citează pe Mihai Beniuc ca unul din cei ce au aderat la Asociația 
Amicii U.R.S.S. (p. 53), iar despre Iorgu Iordan spune: „În fruntea Mișcării an-
tifasciste, în fruntea căreia fusese ales prof. univ. Iorgu Iordan, atacat cu aceeași 
virulență de scribii unei anumite prese de acum.” Și Tudor Bugnariu milita ferm 
împotriva reapariției celor pe care îi socotea reprezentanți ai curentelor de ex-
tremă dreapta, susținători ai fascismului și ai regimului Ion Antonescu, „agenți 
mascați de azi ai dreptei de ieri” care „se străduiesc să readucă în circulație pe 
Ion Petrovici, ministru al Educației în timpul dictaturii antonesciene, pe Mircea 
Eliade, care-și ascunde trecutul legionar, pe George Brătianu, pe C.C. Giurescu, 
care l-au servit pe același Antonescu, precum și pe alții” (volum citat, p. 60).

Să mi se permită o mărturisire personală. Tudor Bugnariu îl numește 
și pe G. Brătianu. Se referă fără nici un dubiu la 
ediția: „Tradiția istorică despre întemeierea statelor 
românești”, prima lucrare a marelui istoric apărută 
după 1945, ediție îngrijită și prefațată de subsem-
natul, apărută în anul 1980 la Editura Eminescu. 
Conferința lui Tudor Bugariu a fost ținută, repet, în 
mai 1981. Că Tudor Bugnariu mă considera drept 
unul din „agenții mascați ai dreptei de ieri” dovedește 
la ce se pretau acești paznici ai marxismului și ai li-
niei dure pe care au întruchipat-o după 1944. Aș mai 
vrea să fac o precizare: și Ion Petrovici, și Gheor-
ghe I. Brătianu, și C.C. Giurescu fuseseră excluși 
din Academia Română în 1948, unde peste șapte ani 
Tudor Bugnariu avea să fie ales membru corespon-
dent. Să comparăm bibliografia lui Tudor Bugnariu 
din volumul citat cu ceea ce scriseseră cei eliminați 
din Academia Română, apoi arestați, deținuți (în ce 
condiții!) iar Gheorghe I. Brătianu mort la Sighet. 
Dacă Tudor Bugnariu ar fi avut o minimă decență, 
ar fi trebuit cel puțin să se abțină. N-a făcut-o. Ca și 
Mihai Beniuc.

Nu putem propune o cercetare paralelă a Bi-
bliografiei academicianului Tudor Bugnariu al cărui 
loc îl luase în înalta instituție științifică. Nu avem 
ce compara. Dar nici nu ne reținem un sentiment de 
tristețe când vedem că cei ce uzurpaseră locurile acestor savanți se alarmează și 
în momentul când operele acestora încep să reapară. Ei nemaifiind în viață. Să se 
fi temut de o comparație pe care oricine ar putea să o facă? Cred că aceeași teamă 
îl rodea și pe Mihai Beniuc.

Cei numiți și incriminați de el s-au  manifestat pe față (în afara lui Titus 
Popovici care afișa o atitudine de imparțialitate în perspectiva ocupării scau-
nului de președinte al Uniunii Scriitorilor, dar nu în 1965 – așa cum lasă să se 
înțeleagă Mihai Beniuc, ci în 1981). Aici este cazul să ne oprim o clipă deoarece 
inexactitățile, erorile, trimiterile false abundente în însemnările sale memorialis-
tice nu se datoresc numai fatalelor eroziuni ale memoriei ci unei stări psihologice 
provenite din mânia cu care au fost scrise aceste pagini. Nu caută să reconstituie 
adevărul ci să răspundă celor ce-au contribuit atunci și au pregătit mai înainte 
înlăturarea sa din funcția pe care o avusese atâția ani. O precizare în celebra 
ședință din februarie 1965: Mihai Beniuc nu a intrat în polemică, nu s-a apărat. 
Doar câteva gesturi la început, ca apoi să părăsească ședința. Fapt relevat de Za-
haria Stancu în fulminanta lui cuvântare, care l-a taxat pe cel ce „fugise” din fața 
judecății scriitorilor drept un „laș”.

Ofensiva inamicilor săi începuse mai devreme. Înainte de Conferința Uni-
unii Scriitorilor din 1961, pe care Mihai Beniuc o evocă fragmentar ca să nu 
spunem chiar trunchiat. Nu spune de ce a fost convocată o ședință preliminară 
conferinței pe țară, cum s-a desfășurat și ce rezultat a avut. Ședința s-a desfășurat 
într-una din sălile Muzeului de Istorie a Partidului, aripa dinspre Biserica Ma-
vrogheni. A fost condusă de V.Em. Galan, secretarul de partid al Uniunii Scriito-
rilor, care a fost tot timpul trup și suflet alături de Beniuc. Soția celui ce scrisese 
romanul „Bărăgan”, Monica Galan, despre care Beniuc vorbește și în aceste În-
semnări – bănuind-o odată de anume complicități, a fost ani de zile responsabilă 
cu relațiile externe ale Uniunii Scriitorilor, „ministrul meu de externe” cum îi 
plăcea să-i spună Beniuc, în glumă și cu emfază. Era și în realitate, având pu-
teri discreționare, deoarece lucra direct cu președintele Uniunii Scriitorilor. Se 
înțelegeau foarte bine. Dar să revenim la ședința condusă de V.Em. Galan, care 

a comunicat celor de față că Biroul de partid al Uniunii Scriitorilor, care organi-
zase această ședință, s-a gândit la o participare mai largă convocând deopotrivă 
biroul U.T.C., conducerea revistelor etc. La ședință a participat Leonte Răutu. 
Care era rostul acestei ședințe? Să rezulte că Partidul susține pe Mihai Beniuc 
în funcția de secretar general al Uniunii Scriitorilor la viitoarea Conferință pe 
țară. Tactica folosită de Leonte Răutu a fost perfidă. Nu a făcut elogiul lui Mi-
hai Beniuc ci i-a descalificat pe adversarii lui, în așa fel încât aceștia, ca și alții 
care ar fi îndrăznit să-l conteste să nu aibă curajul să o facă. La un moment dat a 
luat cuvântul – chiar printre primii – Cicerone Theodorescu. Era un bărbat înalt, 
falnic, vorbea răspicat, avea un text scris, nu se poticnea. Spre final a spus că 
nu-l va vota pe Mihai Beniuc chiar dacă ar fi dus în fața plutonului de execuție. 
În acel moment Leonte Răutu l-a întrerupt și pe un ton de o duritate menită să 
înghețe orice replică l-a întrebat pe oratorul care părea neînfricat cum de își per-
mite să spună că în țara noastră cei ce afirmă o poziție personală sunt trimiși în 
fața plutonului de execuție când regimul socialist care încurajează dezbaterea 
publică... A spus și că Cicerone Theodorescu a scris numeroase rondeluri care îi 
conferă un loc important în istoria genului, rămânând un adevărat model pentru 
cei tineri pe acest tărâm, dar poziția lui de astăzi este inacceptabilă și trebuie 
înfierată de toată lumea. În câteva momente falnicul Cicerone Theodorescu s-a 
prăbușit moral. Am avut în fața noastră un om înspăimântat, care nu mai putea 
decât să bâiguiască: „Respectuos vă rog, tovarășe Răutu”. Acesta se făcea că 
nu-l aude, continuându-și filipica, iar când Cicerone Theodorescu a bâiguit „N-
am vrut să spun…” Leonte Răutu s-a enervat, a devenit și mai dur luând scuzele 

preopinentului drept un atac personal. I se adresează di-
rect „Cum, n-am înțeles noi bine?” și a urmat un potop 
de invective care l-a făcut pe Cicerone Theodorescu să 
amuțească pur și simplu să mai încerce două-trei scuze 
pe care Leonte Răutu nici nu le-a auzit. Atunci pentru 
prima dată am avut în față adevărata înfățișare morală a 
unor oameni care băteau cu pumnul în masă redacțiilor 
de reviste, editurilor ca să fie publicați imediat și plătiți 
cât mai bine (la maximum), ca să li se reediteze cărțile 
care stăteau în vitrinele, rafturile și depozitele librării-
lor – ca în fața câtorva fraze rostite de Leonte Răutu să 
tremure și să se bâlbâie, să-și ceară scuze. Trist specta-
col, mai ales dacă adăugăm și momentul în care Zaharia 
Stancu, terminându-și cuvântul, este la rândul lui inter-
pelat de Leonte Răutu și întrebat ce a făcut în calitate de 
secretar al Consiliului Uniunii Scriitorilor? De,ce n-a 
luat atitudine împotriva relelor pe care le denunță acum. 
Lui Zaharia Stancu i s-a făcut rău, sau s-a prefăcut că 
i se făcuse rău, spunând că are un atac de inimă și ce-
rând patetic ajutorul lui Ion Vitner, „doctore Vitner” îi 
spunea. Acesta s-a ridicat foarte încurcat de pe scaun 
neștiind dacă este permis să-i dea ajutor celui criticat 
de Leonte Răutu! A fost o ședință care nouă celor tineri 
ne-a stârnit meditații amare despre condiția umană. Cu-
vântul final al lui Leonte Răutu n-a lăsat nici un dubiu: 

Mihai Beniuc trebuia reales. Și așa a fost. Dacă în 1961 P.C.R. a impus reale-
gerea lui, în 1965 a fost doborât tot de partid în urma poziționării lui împotriva 
noului curs al politicii externe a României adică desprinderea de tutela Uniunii 
Sovietice. După cum mărturisește Mihai Beniuc a fost atras într-o cursă cerân-
du-i să organizeze rapid o conferință de înalt nivel în cinstea viitorului Congres 
al Partidului în spirit critic și autocritic, așa cum suna una din lozincile vremii. 
Nu trecuseră decât patru ani și cei ce eram în 1965 în Sala Mică a palatului nu 
puteam să ne repudiem gândul că violența de astăzi, curajul celor care l-au atacat 
pe Beniuc își avea sursa în faptul că știau, erau siguri, că Partidul „și-a luat mâna 
după el”, că nu vor avea de înfruntat replica dură a lui Leonte Răutu, ca în urmă 
cu patru ani, că pot să-și desfășoare în voie talentele oratorice și pamfletare pen-
tru că nimeni nu le va face nimic. A fost bineînțeles și defularea „urii personale”, 
ca să împrumutăm titlul unei nuvele de Mihai Beniuc, bucuria că pot să spună 
orice – Bogza a propus să fie ars și scaunul de la Uniunea Scriitorilor pe care a 
stat Mihai Beniuc. A fost contrazis doar de Ion Lăncrănjan. Dar… surpriză: în 
locul lui Beniuc n-a fost propus nici unul din tenorii ședinței, ci… Demostene 
Botez. Avea șaizeci și doi de ani și aparținea „vechii generații”. Prieten cu Mi-
hail Sadoveanu și cu Mihail Ralea, se alăturase imediat după 1944 noului regim. 
Literatura pe care o publica acum „angajată” era de-a dreptul penibilă… Fuse-
se redactor-șef al revistei „Tânărul scriitor”. La Congresul tinerilor scriitori din 
1955 din momentul în care i s-a dat cuvântul a fost pur și simplu ovaționat mi-
nute în șir. Trimis ca reprezentant la nu știu ce organism internațional din Elveția 
sau Franța, a fost repede rechemat pentru că – așa se spunea – intrase în legătură 
cu un fost client – practicase avocatura la Iași și București – care îi dăduse ceva 
cadouri. A devenit apoi vicepreședinte al Societății Române pentru Răspândirea 
Științei și Culturii, încunoștiințând toate redacțiile (ziare, reviste, edituri) că are 
această nouă funcție. Cum se explică această spectaculoasă reducere în prima 
linie? Atitudinii lui Demostene Botez în 1933-1934, când a scris în presa din 
stânga împotriva condamnărilor fruntașilor greviști dela Grivița – Gheorghiu-
Dej în primul rând – fapt pus în evidență în 1963, când se împlineau treizeci de 
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an de la evenimentele respective. În același timp, Cuvântarea din 1962 la aduna-
rea care consfințea încheierea Colectivizării agriculturii, ținută la Sala Palatului, 
a avut un rol însemnat în această alegere. Față de celelalte luări de cuvânt care 
se întreceau în a cumula cât mai multe platitudini lozincarde, în a nu uita niciun 
clișeu, nicio formulă consacrată, nicio frază stereotipă, creând o atmosferă de 
plictis mortal, cuvântarea lui Demostene Botez, care era construită pe leitmo-
tivul „Vine de departe țărănimea noastră”, a fost aplaudată în repetate rânduri. 
Deoarece semnalul aplauzelor era dat de Gheorghe Gheorghiu-Dej, care urmărea 
cuvântarea cu încântare, cu o satisfacție nedisimulată. Alegerea lui Demostene 
Botez ca președinte al Uniunii Scriitorilor a fost ovaționată de cei prezenți în sala 
Mică a Palatului.

Deși alții – Geo Bogza, Eugen Jebeleanu, Zaharia Stancu se așteptau ca 
alegerea „de sus” să cadă asupra lor. „Forurile superioare” au crezut că, prin 
desemnarea lui Demostene Botez, un „maestru” care nu fusese implicat în 
sfâșietoarele lupte de până atunci, se va pune capăt disputelor „neprincipiale” 
din Uniunea Scriitorilor. A fost doar o iluzie. Aș vrea să rectific o eroare prezentă 
în unele Dicționare. Demostene Botez nu a fost „interimar, președinte al Uniunii 
Scriitorilor 1964-1965”, ci președinte ales care nu și-a încheiat mandatul din pri-
cina unor nereguli financiare intervenite în timpul unei deplasări în Italia. Schim-
barea s-a făcut într-o ședință a Consiliului Uniunii Scriitorilor, când a fost propus 
și ales Zaharia Stancu. Singurul oponent a fost Miron Radu Paraschivescu, care 
a susținut că Demostene Botez ne-a învățat ce e „libertatea” și „democrația”. Nu 
l-a urmat nimeni.

În februarie 1965 „regalitatea literară” a lui Mihai Beniuc s-a încheiat.
A cunoscut oare timp de 23 de ani până la moartea sa acci-

dentală (?) soarta celor care după 23 august au luat calea închisorilor 
(unii au și decedat acolo), au fost interziși ani și ani (inclusiv când el era secretar 
general și președinte al Uniunii Scriitorilor?). Cum a fost cazul lui Nichifor Crai-
nic, căruia chiar Comisia Ideologică i-a aprobat două volume de poezii înscrise 
în planul editorial. Cu toate acestea volumele nu au apărut. Cunosc foarte bine 
situația pentru că trebuia să semnez studiul introductiv. În mod cert nu numai 
Mihai Beniuc a fost „revoltat” așa cum rezulta din aceste însemnări de posibila 

reapariție a lui Nichifor Crainic ci și alții ca el, dovadă că aceștia au reacționat 
atunci când a apărut antologia poeziei românești a lui Nicolae Manolescu. Cu 
rezultatele care se știu.

Ilie Rad ne-a dat posibilitatea de a pătrunde în meandrele unei epoci în 
care s-au manifestat curente subterane alimentate de personaje ca Mihai Beniuc 
alarmați de revenirea „naționalismului”.

A numărat ședințele, conferințele naționale, congresele la care n-a fost in-
vitat și le-a consemnat pe cele la care a fost chemat, bucuros că un număr de 
„comuniști vechi” îi strângeau mâna. A numit publicațiile care îi cereau colabo-
rarea (erau atât de multe că uneori după ce numește câteva adăuga etc.). Avea 
momente de luciditate: știa că i se cere pentru că scria poezie angajată. Nu spune 
că patru ani a fost deputat în Marea Adunare Națională. Demnitate temporară pe 
care o avusese când scria: „În general sunt ținut la periferie – dar asta nu mă de-
ranjează”. Se referea la periferia vieții oficiale, de partid și de stat. Pentru că, așa 
cum arată Ilie Rad, în 23 de ani i-au apărut 20 de volume de poezie!

N-a publicat numai poezie. Despre volumele lui s-a scris chiar dacă nu în 
proporția dinainte de 1965. Și nici cu epitetele din acea perioadă. Singura carte 
respinsă a fost noua ediție din „Pe muche de cuțit”. Mi-am asumat integral atunci 
și îmi asum și acum refuzul de a o tipări. Nu mi-a purtat pică. Mi-a dedicat chiar 
o poezie despre Arad pe care o inclusesem într-o emisiune TV închinată orașului 
de pe Mureș. După moartea Emmei Beniuc m-a invitat la restaurantul Capșa 
împreună cu soția mea și cu Elis Bușneag, redactorul volumelor sale de versuri. 
Ne-a vorbit despre Emma timp de aproape două ore. Atunci am înțeles că imagi-
nea ei nu-l părăsise.

Mai târziu am citit emoționantul necrolog pe care Jean d’Ormesson l-a 
scris la dispariția lui Louis Aragon – cel aflat la antipodul convingerilor sale po-
litice, sociale, literare, dar pe care îl numea „poetul tinereții” lui. Am aflat acolo 
o imagine care mi-a reținut atenția: „Ochii Elsei [Triolet] și mâna Moscovei i-au 
condus toată viața”, care cred că s-ar potrivi și lui Mihai Beniuc. Ochii Emmei și 
mâna Moscovei l-au condus timp de mai bine de patru decenii, după 23 august 
1944. Și după ce Emma a trecut în neființă. Singură, și nu amândoi, cum spune în 
aceste Însemnări că s-au gândit la un moment dat să meargă împreună pe tărâmul 
celălalt.

Nicolae Sârbu este unul din cei mai originali 
scriitori din Banatul Montan, cu o biografie literară în-
tinsă pe o perioadă de peste patru decenii. După anii 
estudiantini petrecuți la Cluj, când a făcut parte din 
prima echipă a „Echinox”-ului, alături de Eugen Uri-
caru, Dinu Flămând, Ion Pop – realizator al antologiei 
„Echinocțiu. Vocile poeziei” ș.a. (revistă care în 1918 
își va sărbători semicentenarul), N. Sârbu  a optat pen-
tru gazetărie. După trei ani de presă la Râmnicu-Vâl-
cea, în 1972 se transferă la Reșița, devenind „reșițean 
cu acte în regulă” și membru al unui cenaclu cunos-
cut în vreme, „Semenicul” (și revistă), fiind coleg de 
generație cu alți scriitori bănățeni din zonă, cu care 
„am crescut împreună”: Gheorghe Jurma, Gheorghe 
Zincescu, Nicolae Irimia, Ion Chichere, Olga Neagu, 
Iosif Caraiman, Constantin Brândușoiu ș.a.

În ciuda acestor auspicii de efervescentă 
emulație scriitoricească, generația ʼ70, de la care auto-
rul se revendică, s-a afirmat cu greu, mult mai susținută 
fiind următoarea de critici precum Nicolae Manoles-
cu, în contextul unui postmodernism tot mai articulat 
teoretic și artistic. După 1990, generația ʼ80 „a luat 
puterea literară”: reviste, edituri, catedre universitare, 
burse în străinătate, traduceri en gross în alte limbi „pe 
spesele Institutului Cultural Român” etc. Iată de ce 
Nicolae Sârbu, dedicat profesional gazetăriei, afirmă 
că „generația a rămas fără mine și eu fără generație”. 
Orgolios pe aceste temeiuri  biografist-literare (au mai 
pățit-o și alții!), N. Sârbu s-a considerat permanent 
„prezent în cultură, nu în conjunctură”, conștient că 
„până la urmă, scrisul și opera țin de individualitatea 
creatoare”, care, când e puternică, „nu are nevoie de 
cârje generaționiste”…

Apreciat drept „cel mai talentat și mai spumos 
gazetar pe care l-a dat Carașul în ultima jumătate de 
veac”, - autor de reportaje „puternice, dure, acuzatoa-
re” (Mircea Martin), - N. Sârbu a pierdut trenul literar 
al generației sale tocmai din această pricină, gazetăria 
fiind o meserie pentru care – cum spune – „am sacri-
ficat literatura”. Să amintim că volumul său de debut  
era o carte de reportaje despre Anina (Aurul din aripi, 
1986), un gen publicistic în care autorul va excela 
la modul unei recunoașteri generale (colaborând și 

la publicații centrale). O altă „sirenă” care l-a abătut 
de la calea predestinatei vocații artistice a fost „ma-
nagementul cultural”, vreme de 14 ani, la Biblioteca 
Județeană „Paul Iorgovici”, fapt ce i-a permis să fie în 
mijlocul cărților, adică „prezent în Cultură”… în acest 
fel, „directorul” de instituție l-a ținut în umbră pe poet, 
chiar dacă au existat periodice „revolte” în presa lite-
rară („Steaua”, „Orizont”, „Luceafărul”), simțindu-se, 
ca și confrații cărășeni, ignorat, marginalizat „pe ne-
drept”. Oricum, managementul cultural i-a stârnit mari 
ambiții, căci a dorit să facă, din biblioteca de nivel 
mediu dispersată în 14 locuri, cu 400.000 de unități și 
35 de angajați, o unitate de referință  în viața culturală 
caraș-severineană. Demersurile sale de a ridica un nou 
local, cu funcționalități moderne și platformă informa-
tizată, așa cum văzuse în multe reședințe de județ, s-au 
lovit însă de viziunea restrictiv-opacă a diriguitorilor 
județeni (cam ce s-a întâmplat  și cu seria de dicționare 
proiectată în cinci-șase volume, din care a apărut doar 
Dicționarul Scriitorilor din Caraș-Severin), astfel că, 
odată cu plecarea la pensie, Nicolae Sârbu a revenit cu 
toate resursele sale creative la beletristica aptă să-l ex-
prime pe deplin, „original și liber în absolut”, așa cum 
gazetarul a năzuit mereu.

Scriitorul mărturisește că de-a lungul activității 
sale nu a avut un mentor anume, trebuind să descopere 
totul „pe cont propriu”. Un fel de a spune, cu cuvin-
tele unui mare reprezentant al realismului magic sud-
american: „Scriu, fiindcă nu sunt fericit.” (M.V. Llosa). 
S-au strâns în bibliografia sa (însoțită de o biografie 
deloc fericită: divorțurile, boala copilului, inamicițiile 
confraterne, moartea dragilor și chinuiților părinți 
etc.), de-a lungul celor patru decenii, nu mai puțin de 
20 de cărți, în care s-au sublimat, desigur, toate aceste 
suferințe, obsesii, trăiri, fie la modul mărturisirii des-
povărătoare, fie în registrele metaforei și viziunii ar-
tistice.

Nicolae Sârbu. deși fiu al pustei bănățene, are 
mândria de a aparține unui spațiu literar distinct (Ba-
natul Montan, în general Banatul fiind considerat „lada 
frățească” a etniilor componente), dar refuză totoda-
tă ideea de „regionalizare”, multdiscutata chestiune 

a raportului Centru – Provincie părându-i-se  restric-
tiv-simplificatoare și falsă. „Regionalizarea”, poate 
eficientă la nivel economic, nu e operativă mai întâi 
din punct de vedere național, „pentru România, pentru 
ideea de român”. La o sută de ani de la Marea Unire, 
„e prematur să ne fărâmițăm iar”. Dezvoltându-se în 
condiții istorice complet diferite față de alte provin-
cii, Banatul – mult mai legat de Curtea Imperială din 
Viena – are un specific și o deschidere a lui, pe care 
„orgoliul Centrului” refuză a le pune în evidență, a le 
recunoaște în ideea „integrării” în Cultura Română… 
De aici ideea de „margine” mitteleuropeană, ale cărei 
valori, structuri,  idei au fost puse în evidență de câțiva 
exegeți și critici literari de azi (Cornel Ungureanu, Ale-
xandru Ruja). Astfel de „nerecunoașteri” constituie „o 
gravă lezare a demnității spirituale a unei părți de țară”, 
temă pe care Nicolae Sârbu a publicat o carte de „re-
voltă” și susținere cultural-doctrinară, De o sută de ori 
Banat (2003).

Atașat consancvin la ethosul și spiritualitatea 
Banatului, N. Sârbu – cu toate accentele lui de revol-
tă și polemice uneori confraterne – oglindește același 
orgoliu recunoscut dintotdeauna și aceeași mândrie 
de a fi una din antenele foarte sensibile ale scrisului 
bănățean de azi. Este „un farmec discret și tulburător”, 
propriu doinei bănățene, insinuat și în beletristica sa.

„O căsnicie infernală” (Editura TIM, 2015, 322 
p., cu o Postfață de Gh. Zincescu) este o culegere de 
reportaje realizate și publicate de-a lungul vremii în 
diferite periodice, îndeosebi cărășene, începând din 
1972 (cu acad. Constantin Daicovici, „rectorul meu” 
din perioada 1964-69)  până în 2015 (interviul luat de 
Vasile Todi).  „Căsnicia infernală”, ziaristica, - prac-
ticată vreme de trei decenii, este, alături de ipostaza 
de „manager cultural”, o primă „cruce” a destinului 
său, din care n-au lipsit „greșeli” și „compromisuri”, 
pe care le înțelegea ca absolut necesare în exercitarea 
profesiei. Considerată „obligatorie” pentru un scriitor 
(F. Neagu), cu condiția de „a fugi la timp din ea”, zi-
aristica l-a acaparat atât de mult încât nu a mai putut 

„Căsnicia infernală” a poetului Nicolae Sârbu
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1. Introducere: Constantin Amăriuţei, 
un gânditor dedicat esenţelor spiritualităţii ro-
mâneşti

Stabilit în 1947 la Paris, Constantin 
Amăriuței apare ca una dintre personalităţile exi-
lului literar românesc în ale cărei scrieri – eseuri, 
proză sau poezie – se face vizibilă aglutinarea, cu 
înaltă valoare de sens, a unei adevărate tipologii 

metafizice a spiritualităţii româneşti, gândită şi înţeleasă drept esenţă a dimensi-
unilor noastre identitare. Tot în Franţa a susţinut un strălucit doctorat în filosofie 
(la Sorbona cu o teză de metafizică) și s-a ilustrat ca unul dintre romancierii de 
succes ai momentului cucerind, odată cu elogiile presei literare şi premii im-
portante: Premiul Rivarol, 1955, pentru romanul Le Paresseux şi, de asemenea, 
onorantul  Prix de la Fondation del Duca pentru La Fiancee du silence,1957. 

În eseurile sale, deşi riguroase, erudite şi ample în expunere, meditaţiile 
vădesc în acelaşi timp vocaţia cu totul aparte a unui lirism de mari profunzimi, 
gravitând mereu către străvechile noastre orizonturi aurorale. În toate acestea 
se lasă întrezărită o sensibilitate singulară unde, cumva, pe urmele lui Blaga, se 
operează o pătrundere în adâncimea pelagică a universului folcloric, aspirând la 
surprinderea volatilei specificităţi a experienţelor existenţiale ale românităţii. Se 
ajunge astfel la o eşafodare a unui veritabil Letopiseţ metafizic al Ţării Româ-
neşti. 

În 1973, alături de N. Neculce, Mihai Cismărescu, M. Korne, G. Filiti, D. 
Damian şi D.C. Amzăr, Amăriuţei a participat cu un studiu substanţial, Starea 
d’întîi (introducere la o schiţă de tipologie metafizică a poporului român), în ca-
drul unui volum colectiv intitulat Rânduiala. În Perspective româneşti, publicat 
de editura lui Ioan Cuşa la Paris, prin scrisului său se configura una dintre cele 
mai importante contribuţii în materie de gândire românească, dat fiind că Prole-
gomenele din Perspective...aveau să se complinească prin Metafizica creaţiei lu-
mii, Metafizica „Stării pe loc”, Lucian Blaga metafizician al sacrului românesc, 
Starea de urât. Toate aceste eseuri care vor fi publicate în Revista scriitorilor 
români reprezintă, în fond, capitole ale amintitului proiect de Letopiseţ metafi-
zic. Se poate distinge aici un demers filosofic menit să trezească şi să activeze 
conştiinţa de sine a naţiei. Aşa cum sublinia Nicolae Florescu „procesul fenome-
nologic era urmărit şi descifrat pe un parcurs spiritual ce evoluează de la etnic 
la cultural, iar mai apoi de la cultural la ethos, descriind tipurile de conştiinţă 
naţională – istorică, organică, socială, spirituală (axiologică) şi ontologică – în 
raport cu motivul originii, al statului şi al destinului românesc. Exemplificarea şi 
analiza aserţiunilor teoretice se modulează, ca şi la Blaga, pe trunchiul creaţiei 
folclorice şi al tradiţiei anonime, tinzând să sistematizeze letopiseţul metafizic în 
trei cronici: cea a Firii, a Cugetului şi a Exilului.” (Florescu 1998. 189). 

2. Drumul de la poezie la metafizică
Eseul Eminescu sau lumea ca substanţă poetică a apărut în anul 2000 la 

editura „Jurnalul Literar” a regretatului cercetător şi editor, Nicolae Florescu. 
În lapidarul Cuvânt înainte, Constantin Amăriuţei procedează la o deschidere 
abruptă a orizonturilor sub care intenţionează – evident polemic – să restaureze 
sensul şi implicaţiile vaste ale creaţiei eminesciene în cultura şi spiritualitatea 
românească: „A considera, spune el, cum s-a făcut până astăzi, că Eminescu este 
un poet romantic din secolul al XIX-lea, influenţat de filosofia schopenhaueriană 
şi de ecourile gândirii budiste (Nirvana) – ceea ce pentru o simplă critică literară 
este evident – nu justifică cu nimic definiţia de poet naţional, şi nici chiar pe 
cea de poet universal (în măsura în care universalul trebuie să decurgă dintr-o 
excelenţă a individului, în speţă a specificului naţional).” (Amăriuţei 2000. 5) 
O primă idee pune tranşant problema receptării poetului (Metafizica „stării pe 
loc”), subliniind că filosofia lui „…a fost considerată în funcţie de fondul cul-
tural, desigur temeinic, acumulat de poet în Occident”. Însă, dintr-o asemenea 
perspectivă, arată el, discursul exegetic a fost depreciat, prin greşită orientare, 
accentul plasându-se nu atât pe „originalitatea românească a poeziei” cât pe 
împrumuturile dintr-o gândire străină, ceea ce „…a desrădăcinat inspiraţia ve-
nită dintr-un străfund ce ne este propriu.” (Ibid. 23) Reinventariind influenţele 
arhi-cunoscute şi prea ades comentate, pesimismul schopenhauerian, iradiaţiile 
perspectivei hegeliene (Spiritul absolut invocat drept Veşnicul Demiurg), resem-
narea stoică (Nu spera şi nu ai teamă), nirvana budistă (Eu nu cred nici în Iehova 
nici în Buddha-Sakya-Muni) eseistul găseşte că amestecul acesta heteroclit de 
gândire occidentală şi spiritualitate indiană nu ilustrează, nu sporeşte şi – în fond 
– nu susţine prin nimic originalitatea creaţiei eminesciene, astfel că totul rămâne 
departe de a închega ori de a constitui o filosofie autentic naţională. Evident, 
poetul, „…n-a versificat idei filosofice pentru că i s-au părut adânci sau pline 
de înţelepciune. Ci inspiraţia lui ne-a relevat ceva tainic şi absolut, fără de care 
nu-i posibilă, nici intuiţia filosofică, nici iluminarea mistică, nici inspiraţia po-
etică. Tocmai, pornind de aici – apare revelaţia: „Eminescu a spus ceva nescris 

în cărţile de filosofie occidentală, ne mai spus de nimeni până la el în poezia 
românească. /..../ poet-metafizician, nu s-a dedat discursului filosofic, fie el po-
emitizat, cum s-a spus. Şi nici la fabricarea unei mitologii personale, cum crede 
G. Călinescu. Din acest punct de vedere „… poetul ţării s-a situat în perspectiva 
românească a Stării d’întîi ce reprezintă ethosul naţional. Felul poetic, personal, 
prin care s-a exprimat şi care reprezintă adevărata filosofie a lui Eminescu, este 
Starea pe loc.” Iată de ce valoarea filosofică a scrisului eminescian „nu mai poate 
fi pusă în relaţie cu tema lui a  fi de tip occidental. Starea d’întîi iese dintr-o intu-
iţie mult mai adâncă decât manifestarea gândirii onto-noologice moştenite de la 
Greci./.../Fiind vorba de o poetică a stării, izvorul de inspiraţie răsare direct din 
Starea d’întîi, şi nu din Schopenhauer sau din Lenau, căci mijloacele de expresie 
sunt în primul rînd stări: de dor şi de urât./.../Această gândire poetică este struc-
tural ecstatică. Ea realizează starea pe loc a Lumii, fie în farmecul fiinţării ei ab-
solute/.../fie în melancolia desfiinţării totale a lumii sortită morţii.”(Ibid. 24-26) 

Întru desluşirea susţinerilor sale, Constantin Amăriuţei redescoperă în des-
făşurările gândirii româneşti (de la Cantemir, Neagoe Basarab şi până la Blaga şi 
Vulcănescu) o mare vocaţie metafizică ce s-a manifestat fie în termeni materia-
lişti (la Conta – ondulaţia universală), fie într-o viziune mistică (a ritmurilor – la 
Vasile Pârvan), fie într-o simbolistică a unduirii cum se întâmplă la Blaga şi Dan 
Botta, toate la un loc fiind întemeiate pe o profundă intuiţie a ceea ce, la el, se află 
cuprins în strania sintagmă de Starea d’întîi. Sensul termenului se circumscrie 
aceluia de „stare absolută, pre-ontologică în spiritualitatea românească (nici 
Fiinţă, nici Nefiinţă) /.../ înţeleasă ca stare pe loc. Spre ea tinde poetul: setea 
liniştii eterne, cântecul vechi ce obsedează şi pe Hyperion (mi-e sete de repaos). 
(Ibid. 16) Aceasta – se mai spune – se vădeşte ca rezultat fie al unui „cântec ce 
a încifrat realitatea/.../ prin metaforă/..../fie a unui cântec ce des-cifrează Starea 
d’întîi ca Enigmă prin alegorie.”(Ibid. 17) 

Fenomenologia creaţiei poetice pe care Eminescu o instaurează ca discurs 
(„deja prezentă în spiritualitatea românească sub forma de folclor”) priveşte, 
potrivit autorului, o estetică a „stărilor de dor şi de urât.” Pentru Poet, dorul 
este infinit, ceea ce deschide orizonturi către imaginea Firei ilimitate; urâtul 
este legat de starea de finitudine a lumii. Dialectica gândirii lui poetice este deo-
sebit de subtilă şi permite stranii, tulburătoare treceri dintr-o ontologie în alta ca 
în Mortua est, sau O rămâi. Frumosul estetic devine, din perspectiva amintită, 
Starea d’întîi a poeziei în creaţia eminesciană şi „este chiar o stare ontologică: 
imagine absolută, transcedentală. Dar nu ca Fiinţă exprimată în idei (ca în filo-
sofia occidentală) şi nici ca Mister (redat de Icoana divinului, ca în fenomenul 
religiosului în general) ci ca Enigmă.” (Ibid. 17)

Devine astfel sesizabilă, dimensiunea specifică filosofiei şi Poieticii emi-
nesciene: iluminarea stării originare din lucruri. Ilustrative, pentru aceasta, în 
viziunea eseistului sunt, înainte de toate, versurile din Scrisoarea I : „La-nceput, 
pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă, / Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,/ 
Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns.../ Când pătruns de sine însuşi 
odihnea cel nepătruns.” Ceea ce (ni se mai spune) transpare dincolo de ele este 
tocmai „substratul (o sub-stare) metafizic” al unui discurs ontologic de o „admi-
rabilă şi precisă precuvântare a lumii, o spunere a ei înainte de cuvinte.”(Ibid. 
30) 

Nu fără o tentă de maliţiozitate, Amăriuţei îl taxează pe Călinescu, cel care 
n-a rezistat ispitei de-a explica cultural „ideile” cuprinse în versurile amintite, 
identificându-le sursa în altă gândire decât cea românească (Rigveda). Nici lui 
Constantin Noica (considerat mai pătrunzător în ale metafizicii!) nu i se trece cu 
vederea faptul că ideea de nefiinţă e pusă pe seama influenţelor cunoscute din 
gândirea indiană, opinând că, la fel de bine, episodul cosmogonic din Scrisoa-
rea I putea foarte bine să trimită şi către alte teritorii culturale precum Teogonia 
lui Hesiod sau Metamorfozele lui Ovidiu. Dar, nu numai atât. Reproşurile faţă 
de Noica se amplifică, pornind şi de la faptul că acesta asimilează nefiinţa din 
versurile lui Eminescu cu Haosul, trecând „de la nefiinţa ontologică (negati-
vă), la mitologie.” Or – subliniază eseistul – ceea ce Eminescu exprimă prin 
Nepătruns, haos omogen, nediferenţiat, sau matrice cosmogonică (haos-mamă 
pentru punctul Tată)” apare din temeiurile unei intuiţii cu totul diferite de aceea 
a Haosului (Nefiinţă). Ceea ce devine evident atunci când scrie: Umbra celor 
nefăcute nu-începuse a se desface,/ Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace. La 
Constantin Noica, se spune în continuare, identitatea dintre Fiinţă şi Haos e deja 
stabilită, astfel că, practic, el „modifică versul eminescian într-un sens ce amin-
teşte creaţia continuată de tip cartezian: Umbra celor nefăcute nu-nceta a se 
desface/ Şi în sine neîmpăcată stăpânea eterna pace.” Şi Amăriuţei îşi amplifică 
argumentaţia: „Că eterna pace, adevărat leit-motiv de căutare a poetului (ca şi 
setea de repaus) era neîmpăcată, iată ceea ce apare nu numai curios, dar şi impo-
sibil. Adevărul este că Fiinţa şi Nefiinţa, teme de ontologie (adică de fundament 
noologic), privesc Lumea în totalitatea ei fiinţată sau des-fiinţată. Nepătrunsul 
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lui Eminescu nu are nimic comun cu ontologia (el este pre-ontologic), şi nici cu 
mitologia cosmică. În starea lui de eternă pace, Nepătrunsul de la Început este 
intuiţia Stării d’întîi.” (Ibid. 32)

Concluzia analistului se formulează în sensul că versurile care deschid 
Scrisoarea I reprezintă o Precuvântare la discursul cosmogonic, iar în jocul lor 
literar, realizat cu concepte din arsenalul filosofiei „...apare clar efortul de de-
păşire a limbajului, a de-construcţiei semantice”. Tot de aici, întorcându-se la 
ideea sursei de inspiraţie din Rigveda, se afirmă, tranşant, că orice comparaţie 
– în ceea ce priveşte esenţa – „se opreşte aici (dat fiind că) gândirea liturgică 
a brahmanilor nu este gândirea ecstatică a poetului român. Din prima va ieşi 
mitul cosmogonic, din a doua starea pe loc.” 

Privitor la aceasta din urmă (starea pe loc), Constantin Amăriuţei con-
sideră că gândirea filosofică a profitat, într-un anume fel, de pluralitatea sem-
nificaţiilor cuprinse într-un cuvânt, fapt care „a permis înţelegerea nu numai a 
obiectului vizat şi spus de cuvânt (ca un concept noologic), dar şi a ceea ce este 
ne-spus, sub-spus sau pre-spus de el. Aceste multiple şi tacite cuvântări, pe care 
limbajul de toate zilele le-a uitat, cu toate că ele se află înscrise în miezul cuvân-
tului, participă la bogata invenţie poetică/.../ aceste înţelesuri anexe conceptului 
obiectiv sunt în realitate stări.” (Ibid. 34) 

Referitor la arta de a scrie, ni se mai spune că ea are capacitatea de a 
trezi din somnul dogmatic secretul unei noţiuni simple dat fiind că poeziile lui 
Eminescu  aduc în percepţie fiinţările lumii văzute ca stare pe loc, stare intimă 
a lucrurilor pe care poetul o presimte printr-o gândire ecstatică. Ceea ce aspiră 
să facă, prin poezie, se mai afirmă aici, este să aducă în lumină un miez de stă-
ruinţă universală care este starea pe loc în forma ei originară de sine, de stare 
principală (Ibid. 36). Aspectul, într-o ultimă instanţă echivalează cu o ieşire din 
timp, în starea pe loc a lucrurilor unde: Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici 
totdeauna. (Rugăciunea unui Dac). Şi comentatorul precizează în continuare: 
„Totdeauna are sensul de veşnicie cantitativă a lucrurilor nu de permanenţă a 
lor. Starea lucrurilor (sinea) este preontologică, ea nu poate fi gândită speculativ 
sub pecetea categoriei cantităţii (ca la presocraticii Parmenide, Heraclit, Empe-
docle, Melisos etc) /.../(ci) este starea stăruitoare de sine a tuturor lucrurilor, ca 
în versurile următoare: Pe când pământul, ceriul, văzduhul, lumea toată/ Erau 
din rândul celor ce n-au fost niciodată.” (Rugăciunea unui Dac).

Aici este  vorba despre o anume specială cunoaştere: „gândul ecstatic cu-
noaşte starea pe loc a Lumii în Nefiinţa ei”. Şi Amăriuţei, preocupat de o descri-
ere fenomenologică a acestei stări consideră că merită să fie subliniată frecvenţa 
clipei ca trăire a destinului şi identificarea ei cu  starea pe loc, ca formă de de-
păşire în permanenţa stăruinţei, a Lumii: La ce simţirea crudă a stinsului noroc/ 
Să nu se sting-asemeni, ci-n veci să stea pe loc.(Despărţire). Opinând că, într-o 
serie întreagă de rostiri poetice, Eminescu aspiră la o oprire a desfăşurării isto-
rice a Lumii (panoramă a deşertăciunilor), pentru a evita Răul şi a opri Clipa 
(!) pentru o stare pe loc fericită, analistul enumeră Memento mori şi Povestea 
magului călător în stele. Aceasta, consideră Constantin Amăriuţei, este, în fond, 
filosofia lui Eminescu, cel care aude mereu chemarea stării pe loc întrezărită „ca 
o fiinţare sau ca o desfiinţare absolută, cu tot farmecul şi cu toată melancolia 
vieţii şi a morţii.”

În opinia lui Constantin Amăriuţei, sensul şi finalitatea dorului la Emi-
nescu sunt în trăirea unei stări absolute de iubire, acolo unde frumuseţea (lumii) 
este pură, fără corp; fiinţare ideală a stării pe loc. De aici funcţia ecstatică a 
gândirii în mersul ei transcendental spre un dincolo de hotarele clipei, reţinută 
totuşi în ea ca stare de dor. În sprijinul acestor aserţiuni sunt citate versurile: 
„În ochii mei acuma nimic nu are preţ,/ Ca taina ce ascunde a tale frumuseţi.” 
Vorbind mai departe despre Fiinţa lumii realizată în stările de dor, comentatorul 
consideră că poetul preferă imaginile împietririi, ale încremenirii, ale îngheţării 
lumii în clipa stării de dor pătrunsă de starea d’întîi, iar dorul eminescian face 
din iubire modul ultim de fiinţare ideală. Pentru demonstraţie, autorul eseului 
extrage din texte un număr semnificativ de exemple: fulger încremenit din nori 
(Mitologicale), ...şi cu stânci încremenite printre nouri de purpur (Memento 
mori), mare îngheţată (Odin şi Poetul), de gheaţă-nalta-i domă/... că orice-i 
viu în lume acum încremeneşte/ (Strigoii) etc. Aşadar, consideră el, Erotica 
lui Eminescu este o regăsire a lumii în ideal, adică în starea pe loc, dat fiind că 
poetul „iubeşte nu femeia ca atare, ci fiinţarea ei dincolo de lume în frumuseţea 
ei ideală”.

Vorbind despre Luceafărul în care desluşeşte un centru de perfecţiune 
şi genialitate/.../(fără de care) creaţia noastră literară ar părea nedesăvârşită”, 
Amăriuţei consideră că „o estetică pretenţioasă şi pedantă/.../ s-a grăbit să cau-
te, în genialitatea poetului şi a poemului, izvoare de inspiraţie şi reminiscenţe 
din cultura universală. Rând pe rând, poeţi ca Ovidiu şi Lucreţiu, filosofi ca 
Schopenhauer şi Kant, moralişti greci şi imnuri indiene au servit de substrat 
(filosofic şi etic) poetului român. Ca şi cum /.../ Eminescu /..../ nu putea găsi în 
fiinţa neamului său metafizica pe care voia să o exprime.” În consecinţă, eseistul 
denunţă inacceptabila situaţie la care s-a ajuns prin faptul că „substanţa acestei 
capodopere lirice /.../ cea mai românească operă literară” să fie pusă pe seama 
unor iradiaţii străine. Şi argumentaţia lui începe prin a spune că ceea ce poetul 
„a pus în temă şi în formă lirică” în Luceafărul este o „metafizică preexistentă, 
născută odată cu fiinţa şi limbajul românesc”. Pentru român, insistă Amăriuţei, 
„lumea este un cerc de lumină” şi, în acest sens, îl citează pe Mircea Vulcă-
nescu, cel care observase că „Lumea vine de la latinescul lumen, adică lumină”, 

ceea ce duce, în cele din urmă la ideea de loc privilegiat „unde firescurile acestei 
orânduiri (divine) intră ca ursită (Omul) sau ca menire (tot ceea ce nu este Om) 
pentru a constitui casa acestei lumi./.../ Metafizica populară românească ne oferă 
multiple exemple de ursire şi de menire. Ceea ce vom reţine aici, pentru a înţe-
lege aspectul românesc al Luceafărului, este deocamdată caracterul incantatoriu 
al acestei intrări în lume, adică în orânduirea gospodăriei (şi a categoriilor ei).” 
(Ibid. 118). Amăriuţei subliniază aici repetarea (de  trei ori) a chemării adresate 
de fata de împărat către Luceafăr, către cel „ne-lumesc”, cel dintr-un „dincolo” 
să coboare, să intre în casa lumii. Ceea ce, se spune mai departe, constituie 
o ursire ca om, intrarea în vremelnicia omului, părăsirea ne-omenescului de 
Luceafăr „străin la vorbă şi la port”. Încercând să lumineze sensul şi tâlcul lui 
a fi ursit ca om în  metafizica românească, analistul aduce în discuţie ideea de 
noimă a lumii acesteia. „Dorul de luceferi precum şi primirea în bătătura casei 
a lui Dumnezeu, sau a unui sfânt sunt şi ele orânduite de aceeaşi lumină a lumii 
româneşti.” Însă restricţiile, se face observaţia, încep de la depăşirea „cercului 
(nostru) strâmt unde norocul (ne) petrece pe toți”.  Iată de ce apare concluzia 
că o legendă inversă a Luceafărului „este o imposibilitate”. Ca o consideraţie 
esenţială  asupra poemului, eseistul avansează ideea că Eminescu se apropie 
aici „de două aspecte esenţiale metafizicei româneşti: 1) Chemarea (incantaţie) 
a firescului transcendent lumii în cercul luminos al ei; 2) Tema norocului sau a 
soartei de om, în noima lumii.” Concluzia se impune inevitabil: „Luceafărul 
eminescian nu avea nevoie de învăţătura lui Schopenhauer pentru a vorbi de 
dragoste, sau de Rig-Veda pentru a descrie originea intenţională a lumii, tot aşa 
noi nu avem nevoie de Husserl sau de Heidegger pentru a ne înţelege rostul sau 
norocul nostru în lume.” (Ibid. 117-118-119)

Din perspectiva prin care priveşte valorile literaturii române, Constantin 
Amăriuţei consideră că „desvăluirea a ceea ce stăruie, ca frumos poetic, se da-
toreşte fie stării de dor, fie stării de urât”, poeticul, într-o astfel de situaţie, ţi-
nând loc de gnoseologie, dar nu a unui fond ontologic, ci adresându-se exclusiv 
unei stări absolute a lumii. Astfel că Geneza Frumosului Românesc îi apare ca 
o bivalenţă a stărilor revelatoare de absolut în cadrul celor două stări enumerate 
mai sus: de dor şi de urât care sunt în acelaşi timp stări reductive şi de extaz, 
funcţia lor reductivă, mai precizează el, fiind înţeleasă cu sens de metodă asce-
tică şi de metamorfozare poetică a lumii, caracterul lor ecstatic permiţând „con-
templarea stării absolute trăite ca frumos”. Dintr-o asemenea abordare, prin „...
limbajul în mod inevitabil ermetic”, se exprimă „Fiinţa (dacă starea este a doru-
lui) sau Nefiinţa, (în cazul că absolutul este relevat prin urât). Natura bivalentă 
a stărilor revelatoare de absolut de care se amintea mai sus îi pare deosebit de 
revelatoare în momentul când este aplicată la analiza a două dintre cele mai im-
portante poeme (capodopere) din literatura română: Luceafărul şi Domnişoara 
Hus (v. „Zborul” liric din „Luceafărul” şi „Domnişoara Hus” (Ibid. 130) Atât 
în ceea ce-l priveşte pe Eminescu, cât şi pe Ion Barbu, ambii, consideră comen-
tatorul, abordează o aceeaşi temă a iubirii absolute dar, observă el, „...Frumosul 
acestei stări, redate prin demersul exilului din lume şi a extazului contemplativ, 
apare însă ca Rugăciune la Eminescu şi ca Descântec la Barbu.” Acestea, în 
consideraţiile lui Amăriuţei devin „forme diferite de ermetizare prin limbaj a 
supremei stări poetice, fruct diurn al dorului la Hyperion, rod sterp al urâtului în 
Domnişora Hus”, (Ibid. 132 ş.u.), primul aflându-se în starea de dor, cealaltă în 
starea de urât, ambii condamnaţi la exil de lume. Pentru Hyperion, se înţelege, 
setea ce-l soarbe e setea de Fiinţă şi zborul lui e gând purtat de dor, în vreme ce 
la Domnişoara Hus ceea ce domină e starea de urât, adică o plenitudine opresivă 
a lumii, ceasul rău ce a acoperit lumea (cheag alb şi chip de coabe). Zborul (în 
care eseistul îl vede o „asceză de lume”) fiecăruia este esenţial diferit: pentru  
Luceafăr este „întoarcere spre Fiinţa absolută, cădere în Ziua fără început”. 
Pentru  Domnişoara Hus zborul este de liliac, de şoarece sur, „cădere în Noap-
te, cădere spre Nefiinţă”. Hyperion ajunge la Părintele celor ce sunt în timp, 
Domnişoara Hus îl întâlneşte pe „amăgitorul celor ce se cern prin sita nopţii,” 
Ţiganul Aurar („expresie populară pentru Nefiinţa, aşa cum Ţiganul este lucra-
rea Ne-Fârtatului din Povestea lumii de demult), într-un („loc transcendent” pe 
care poetul îl ilustrează în versurile: Hai în zbor de şoarec sur,/ La alt ciur /Des şi 
rar; Clătinat la râul nopţii/ De Ţiganul aurar,/ Ciuruitul prapur sur/ Ce-n azur 
străvechi întinge/ Îngălatul de Azur:/Rupta lumilor meninge.

Apropierea celor două poeme, Luceafărul şi Domnişoara Hus, pune faţă 
în faţă starea de dor la Eminescu şi starea de urât la Ion Barbu, ilustrând astfel 
modul în care frumosul românesc, destăinuit printr-o aceeaşi temă (dragostea), 
apare diferit, după cum limbajul ermetizează respectiva „stare stăruitoare”. El 
consideră că „numai înţelegerea rolului pe care îl joacă dorul şi urâtul poate da 
socoteală, cu folos, de geneza frumosului românesc.”

Dorul, ca şi urâtul constituie, în înţelegerea eseistului,  „starea afecti-
vă pur românească, revelatoare de Stare metafizică./.../Dorul este...dorinţă şi 
drum, nostalgie şi asceză spre Absolut./.../ Sentiment al distanţei şi înstrăinării” 
şi, ca atare, el revelă „valoarea absolută a obiectului dorit în starea de absenţă”. 
Opusul, exilul, prin starea de urât, „provine din prezenţa apăsătoare a lumii ca 
silnicie istorică”. 

În decursul uneia şi aceleiaşi poezii, Scrisoarea I, Eminescu (subliniază 
Amăriuţei) ar fi exemplificat „frumosul Fiinţei, prin starea de dor, şi frumosul 
Nefiinţei, prin starea de urât”. Acolo, „absenţa de lume (haos originar) nu în-
seamnă Nefiinţă, deoarece există un punct (un atom primitiv/.../) ce devine Tatăl. 
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Or, prin actul lui – dorinţă pură de lume – începe 
existenţa: De atunci negura eternă se desface în fâ-
şii,/ De atunci răsare lumea, lună soare şi stihii...De 
atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute/ Vin din 
sure căi de chaos pe cărări necunoscute/Şi în roiuri 
luminoase isvorând din infinit,/ Sunt atrase în viaţă 
de un dor nemărginit.” (Ibid. 140)

Pentru a ilustra opusul, starea de urât, Amări-
uţei citează din cuprinsul aceluiaşi poem sintagmele 
ce sugerează moartea, dezagregarea „ca viaţă şi ca 
noimă” a universului, când „...planeţii toţi îngheaţă 
şi s-asvârl rebeli în spaţ/ Ei, din frânele luminii şi ai 
soarelui scăpaţi”. Aici, în starea de urât eminescia-
nă, se „descoperă ontologia inversă a Nefiinţei” şi 
imaginile pline de forţă ale poemului sunt elocvente: 
„...Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine veşnicie,/ 
Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie,/ Şi în 
noaptea nefiinţei totul cade, totul tace,/ Căci în sine 
împăcată reîncep- eterna pace.”

Un aspect asupra căruia Constantin Amăriuţei 
revine – de mai multe ori în tentativa sa exegetică 
– este acela al influenţei/ non-influenţei culturii occi-
dentale şi nu numai: „S-a spus, de altfel, că refuzul 
lumii la Eminescu este de factură schopenhaueriană; 
iar Nefiinţa dorită este propria Nefiinţă budistă. În 
pofida influenţelor străine, trăirea exilului prin actul 
somnului este la Eminescu un mod aparte de existen-
ţă. Totdeauna limbajul poetic hermetizează o experi-
enţă de exil fundată, nu pe doctrina învăţată la curţi 
apusene sau răsăritene, ci pe starea de urât specific 
românească. Nu plictisul sau spleenul baudelairian 
îl cuprind pe poetul Ţării de la Nistru pân-la Tisa, 
ci urâtul aprig al lumii în ceea ce are ea mai adânc, 
mai biologic. Somnul vameş al morţii este acel ce 
permite fuga dincolo de lume, în adâncul ei arhaic. 
Somnul duce la starea în care, de la origine, pietrele 
dorm cuprinse de vis şi extaz. ”. (v. capitolul Nefiinţa 
lirică, 141 ş.u.)

Referitor la semnificaţiile şi sensurile som-
nului eminescian, Amăriuţei distinge în ele un „in-
strument existenţial” călăuzitor către (în) „împărăţia 
gândirii neînfiinţate”, considerând totodată că „actul 
de exil în starea de urât a somnului este, prin exce-
lenţă act de asceză, în sensul filosofic de reducere 
a lumii la o anumită faţă esenţială a ei” şi pune un 

accent aparte asupra „procesului eminescian al Nefi-
inţei”, care (prin somn sau moarte) „duce de la urâ-
tul lumii la starea de extaz a lumii arhaice, lumea în 
absenţă de viaţă: Tu stingere! Tu, chaos- tu lipsă de 
viaţă!/ Tu, care c-o suflare stingi jocul cel feeric.”

Şi iată o subliniere esenţială, asupra căreia se 
revine cu insistenţă: niciun poet „...în afară de Emi-
nescu, nu s-a încumetat să fundeze lumea poetică pe 
extazul Nefiinţei”. Dar, se mai accentuează şi faptul 
că „Nefiinţa eminesciană nu-i Neantul dogmatic” 
ci „un Neant al cunoaşterii, nu al existenţei. El 
poate fi chaosul originar nevizitat de Spirit, mate-
ria neinformată de Gând, starea absolută ne-relevată 
în extazul dorului sau urâtului românesc.” Dincolo 
de toate, definitorie, se impune concluzia: „Emi-
nescu/.../ rămâne mai ales creatorul stărilor de dor, 
al Absolutului ca Fiinţă.” 

3. Concluzii
Dacă – preluând una dintre seducătoarele gân-

diri ale lui Mikel Dufrenne – am fi înclinaţi să vor-
bim despre acel Ceva ce se pretează a fi nelimitat 
într-o lume a poeziei (Dufrenne 1971. 108) evident, 
vom spune că acesta devine identificabil în literatu-
ra română abia începând cu Eminescu. Opera lui se 
vădeşte în deschiderile vaste către mari orizonturi – 
inclusiv cele din sfera cunoaşterii – configurându-se 
din acea energie atât de singulară prin care  poezia a 
devenit capabilă să se cuprindă, să se gândească şi să 
se reflecte în sine pe sine. În călătoria sa, fascinan-
tă, de la poezie la metafizică,  Constantin Amăriuţei 
operează o situare a Poeticului într-un statut onto-
logic originar, capabil să-şi analizeze configuraţiile, 
să-şi (re)pună în discuţie condiţia şi determinaţiile 
propriului mod de fiinţare. Prin urmare, numai înce-
pând cu Eminescu a devenit posibilă apariţia acelui 
joc secund al energiilor spirituale ce se cuprinde în 
evanescenta sintagmă de conştiinţă poetică. Aceasta 
şi pentru că autorul eseului concluzionează într-un 
mod care îi este propriu: „Recea nemişcare analiza-
tă de critica literară, reprezintă la Eminescu conşti-
inţa unei stări în care viaţa şi moartea, fiinţa şi nefi-
inţa, dorul şi urâtul, Ziua şi Noaptea lirică, sunt unul 
şi acelaşi lucru./.../ Descrierea Stării d’întîi solicită 
din partea gîndului ecstatic efortul nemaiîntâlnit în 
literatura mondială de-a trece dincolo de hotarele 

limbajului poetic. Versurile devin Discurs metafizic, 
fără să cadă în retorism, sau în didacticism filoso-
fic. Luceafărul reuşeşte să dea în mod lapidar (cu-
vintele sunt „pietre”) adâncul unei stări fără timp 
şi loc. Versurile cu care se încheie Discursul Stării 
d’întîi a Luceafărului naţional sunt tocmai afirma-
rea acestei  „stări” absolute (în-locuitoare de lumea 
relativă):Ci eu în Starea mea mă simt/ Nemuritor şi 
rece” (Amăriuţei 2000./ Eminescu /66-67)

În Cuvântul înainte la volumul ce aduna la un 
loc textele pe care, de-a lungul vremii, le scrisese 
despre Mihai Eminescu, Constantin Noica lansa (din 
ameţioare adâncimi de gând) tulburătoarea afirmaţie: 
„...cu un singur volum de versuri – e drept răscoli-
toare la culme – şi cu unul sau două volume de proză 
neîmplinită, cititorul român crede a şti ce este feno-
menul Eminescu şi ce ne este el.”. (Noica 2014. 7)

În actualitatea noastră fals culturală, pretins 
post-modernă, pretins... nu se mai ştie cum, ecoul 
dubitativ al aserţiunii lui Noica ne urmăreşte şi e 
cazul să întrebăm din nou, la rândul nostru dacă as-
tăzi, noi, românii, mai suntem în stare să înţelegem 
ce ne-a fost, ce ne mai este şi, cu atât mai mult, ce 
ne va mai fi El?
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O aripă
O aripă-și pierduse pasărea,
pe care o purta
în zbor...

Pasărea, sărmana,
își pierduse zborul.
O ochise vânătorul...

Prin văzduh,
ca un duh,
doar aripa zbura...

Eclipsă
S-a-ntunecat planeta.
Soarele ardea pitit
sub obrocul Lunii,
iar noaptea se plimba în voie
în amiaza zilei.
Părea că fața-și acoperea 
cu Lună plină-n plină zi...
Eclipsă!
Apus de soare la zenit,
când Luna, al Terrei satelit,
i-a-ntunecat lumina.
Și-n plină zi,
o noapte-a răsărit...

Rugă

Părinte Atotștiutor,
ce vină are-acest popor?
Deși-i născut poet, se știe,
el piere fără poezie!
Ce vină are-acest popor,
căci nobilă îi este vița?
Cu Abel frate, ca el păstor,
el piere fără Miorița!
Ce vină are-acest popor,
lovit de toți, dar totuși teafăr?
Că mii de stele nasc și mor,
doar cerul lui are Luceafăr!
Ce vină are-acest popor?
Deși-i născut latin, romantic -
e-un plâns de Doină soarta lui
și-o Odă-n metru antic!
Ce vină are-acest popor,
că-i de blestem lovit mereu?
întins pe cruce, jertfitor,
se stinge fără... Dumnezeu!

...Constantin Amăriuţei: Drumul de la poezie la metafizică

Ticu LEONTESCU
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Lumea

Am privit orizontul: 
cutezanţă e să-nţelegi 
rana
din cântecul ciocârliei!

M-am uitat peste câmpuri
cutezanţă e să-n-nţelegi 
arsura
din focul privirii!

Am deschis cartea:
cutezanţă e să-nţelegi
de-ne-înţelesul -
Omul!

Vară toridă

Se bate miezul zilei.

Lumina arde gânduri
taie visarea
ia cu sine îndrăzneala
cerne peste fire 
culori/ iluzii
 dans ameţitor 
 fata morgana

Florile tac ostenite
miresme amorţite sub arsură;
oraşul a albit deodată. 
Irealul....
Se înlănţuie ispitele
cer însetat de albastru
şi nopţi.

Zăvor la uşi 
iubirea
E un  vis ...

Spre noapte

… graba cu care vine toamna!
Aud cum creşte iarba peste 
aduceri aminte/

Umbră de storuri la ferestre de gând.
Printr-un ochi de geam
culoarea reveriei e 
 dimineaţă în primăvară …

văpăia e un semn şi
scut spre întuneric.

Eternul e
… graba cu care vine toamna!

Rugă

Întoarce-te la mine
şi lumina va înflori,
noaptea va trimfa în ziuă
locul uscat va naşte iarbă
Cerul îl va oglindi.

Întoarce-te la mine
şi apusul fi-va răsărit
în sinele-mi odată plumbuit;

Întoarce-te!

zăgazurile se vor rupe
de cascada de dor împlinită.

Întoarce-te la mine!
 nu ne vor mai fi
 paralele cuvintele

Întoarce-te la mine!
Îţi voi îmbrăca visele-n culori
în noaptea care deşteaptă zorii;

Un ceas de taină, cu tine, îmi e
de-a pururi  
– mirabilă poveste!

Fascinaţie

O melodie-ntreagă e-această sfântă noapte
Luna varsă lumina cântec divin.
Şi eu Te cânt 
cu gândul
cu dor fără saţiu
şi suflet prea plin.

Trece un freamăt de nuntă prin arborii nopţii
Stelele cern albe speranţe pe lumile triste
Iubirea bate aripi 
cheamătoare
iluziile
se-ascund 
în inimi 
cu grijă, cu teamă…

Incertitudine

Precum Alice
am trecut amândoi pragul
 - încrezători -
în Ţara Minunilor…

Eu
mi-am lăsat la uşă
sandalele grele de tină
şi mi-am spălat 
fruntea, pleoapele, picioarele
cu lumină.
Păşeam încrezătoare ...
îmi-erau braţele încărcate 
 cu aromitoare mirări
pe drumul ce ştiam că duce
ca întotdeauna –
spre nicăieri
spre niciunde
sau spre învolburatele unde
ale acelui început
chemat
dinainte de-a şti 
cum încolţeşte 
sămânţa
de Bine şi Linişte.

Tu

De prea plin – cupa dă peste margine;
Neştiute drumuri s-au deschis –
Lumina ne-nconjoară în ţipătul triumf
Plesnesc muguri
Freamătă Firea …

Şi tu – 
între elegie şi sonet
slujeşti Iubirea
cu suflet de Poet ….

Mihaela ALBU

Risipitorii

Ce risipă, ce mare risipă 
a ecoului de paşi neumblaţi
în dimineaţa ce încă n-a tăiat 
perdeaua necunoscutelor întunecimi.
Ce risipă de aşteptări!
Cu ce sete băute!
Tăcerea cade grea
ca un de-neştiut
învinuit de ne-păcat.
Se varsă cerul peste mare
şi-o umple de albastru pur
eu nu-mi iau ochii de sub zare
şi-aş strânge-o în braţe toată ca un fur.

Şarpe de orice culoare
I.
Nu-mi amintesc ce mi-ai spus...
Ţin minte numai un şarpe verde
or fi existând oare şerpi verzi...? –
în fine ... un şarpe de orice culoare
foşnea cu grijă (parcă) frunzele unui gând.

Mi-ai spus ceva important pesemne
Dacă şi şarpele verde a venit 
să asculte
sau numai să-mi distragă atenţia...
Cine (mai) ştie?

II.

Nu mă-ntreba ce ţi-am spus eu ...
doar lumina albastră de început de lume
o mai am în minte ...
în rest- cuvinte amestecate într-un curcubeu.

În lumina albastră mă scald de atunci 
  când cade Noaptea...

Tristeţe optimistă

Ce veche toamnă!
Nu mai încape în ea mirarea
nici întristarea …
frunze veştede 
se aştern
gânduri de tăină
prin colţuri cu umbră
sfielnică …

Mergem de mână
călcăm pe umbre
amintirea luminii răneşte înţelegerea

aşteptarea doare…
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Urmare din pag. 29

Vecinul meu, croitorul…
(entuziast portret dintr-un discurs liric)

Părinţi şi fraţi, nepoţii, după o sacră lege,
Cum vechea vorbă spune, nu ai cum a-i alege.
Nu poţi să scapi, se ştie, de primii tăi vecini
Dacă nu pleci în lume să mori printre străini.

Norocul îmi aduse vecin un croitor,
Om brav şi de ispravă, culant, cu mult umor,
Pe care cu plăcere mă-ncumet să-l descriu
Că e, fără-ndoială, viu ca argintul viu.

E gureş, se distinge prin replici dintr-o sută…
Normal! Prin meserie vorba nu-i e cusută,
Că el pe alţii-i coase, după cum vrea şi-i place,
Pe faţă şi pe dos. E liber, ce vrea face.

E veşnic asortat, şi-i pus la patru ace,
Iar mai presus de alţii are pe vino-ncoace.
Cu moda-n pas, la haine, gulere late-i plac,
Să umble încliftat şi ţeapăn ca un ac.

Cum purecul te-nţeapă în ritmul cunoscut,
El grabnic te urzică, te-mpunge „la minut”.
Chiar pe nevasta lui, în clanţă ne-ntrecută,
O coase ca să poată să fie descusută,

Iar dacă nu îşi face nod strâns, la timp, la gură
Cu metrul o măsoară, că-i dreapta lui măsură.
Cum ea e guralivă, un fapt e de-nţeles:
Are motive multe de-a o croi mai des.

Prieteni sau duşmani, îi foarfecă degrabă,
Când sus, când jos îi poartă, ca litera-n silabă;
Le schimbă înţelesuri, cuvintele-i transformă,
Îi vezi când o poveste, când patimă enormă.

Cu acul, când e cazul, te sâcâie şi-mpunge,
Pentru un an de zile dojana lui ţi-ajunge.

E generos din grai, dar ca să dea-i avarul
Ce n-ar da de la el nici chiar cu degetarul.

Nu caută, găseşte în papură nod strâns,
Pe oricine doreşte aflându-l că-i de plâns.
Îi butonează glasul cu nevăzute fire
Că pentru mulţi el are mari ghemuri să deşire.

Cu gingaşele fire, păstrate-n papiote, 
Le coase straie rare făpturilor bigote.

Cum viaţa l-a-nvăţat, e bună socoteala
Dacă nu uiţi povaţa: „Să faci la timp croiala!”

E meşter la tot felul de mici însăilări,
Însă şi mari, de-i cazul. Nu pune întrebări
Că l-a-nvăţat maşina – un Singer – bine şcoala
De-a apăsa la timp, cât trebuie, pedala.

El ştie cel mai bine că viaţa e ca aţa,
Se rupe când vrea ea, când vrea, îţi coase faţa,
Şi tocmai de aceea, pe mulţi, în mod sever
Îi prinde-n copci deodată, i-apucă de rever.

Dacă-l înţeapă-n treacăt aluzia năucă
Nu stă prea mult pe gânduri, de guler te apucă
Şi-i fericit că are un bun şi clar motiv
Ca hainele să-ţi aibă nevoie de nou tiv.
Să le repari de cauţi soluţie, mai bună, 
Nu-l ai decât pe el, că-i unic în comună.

Pricep, n-ar fi motive prea multe să mă mir
De ce de el duşmanii sunt scrişi cu tibişir.
Îi ia la descusut doar când îi cade bine
Şi straşnic îi destramă, să-i facă de ruşine.

Cum am văzut, cu clienţii se poartă cu mănuşi,
Politicos din fire, dar niciodată nu-şi
Îngăduie vreunul să-l critice, vezi Doamne!, 
Că nu ar şti să coase şi rochii de cucoane…
Doar multe dintre ele pot spune că doar el
Cunoaşte-n mod estetic să tragă un tighel.
Când talpa calcă stofa şi-adună două fire
Să le unească trainic, fără-a-şi ieşi din fire,
Sunt toate conştiente – şi meşterul la fel – 
Că din împreunare se naşte bun tighel.
Doar numai el posedă tot felul de tipare
Din care ies „podoabe” de fuste şi taioare.

De îndrăzneşti să-l critici, se schimbă socoteala,
Te face să-nţelegi din ce stofă-i croiala.
Discret şi tipicar, are ascuns tipar
Că nu a dat secretul reclamă la ziar.

E mulţumit de viaţă, şi are bani în pungă,
Iar pantalonii lui au o perfectă dungă.
Mai are şi cu ce duşmanii să-i împungă:
Ascunse-s multe fire strâns pe mosorul lui,
Iar tainele din ele nu se deschid oricui.

Celebrele cucoane, cu comportări alese,
Sunt tare bucuroase când probele-s mai dese,
Dar numai când de el oferta-i acceptată
Şi după ce măsoară măcar de şapte ori
Să taie doar o dată.

Nu are interes, ca artizan de rochii,
La curioşi – şi-s mulţi – să le deschidă ochii,
Chiar dacă şi ei vor să-nveţe cum să coase
Cele mai scumpe rochii pentru femei frumoase.
N-ar vrea cumva să afle, greşit, vreun soţ de-al lor
C-ar fi, fără s-o vrea, la croitor dator
Ori, cum l-a-ndatorat pe viaţă croitorul
Consoartei lui să-i cadă, pe sâni, perfect taiorul.

L-a învăţat supusă, maşina de cusut
Să ştie când să fie volubil, când tăcut.

Spiritual, când vrea, nu-şi odihneşte gura
Să-şi laude cât face de fină cusătura.
Cu iscusite vorbe e gata să te-nveţe
Că are şi costumul, ca omul, două feţe…
Şi cum orice costum îşi are autorul
E de-nţeles că e tot om şi croitorul.

Se vede că-ntre vorbe se ţes subtile taine,
Purtate, neştiute, de nişte simple haine,

Când nu e dat oricând şi nu-i e dat oricui
Să afle ce pot spune grav nişte biete fire
De pe mosorul lui;
Sau ce poveste poartă un nasture cusut
La locul cel mai bine de soartă potrivit,
Însă numai la timpul când vremea i-a venit…

„Altfel, n-ai putea şti ce ghinion ai că
N-ai înţeles s-ascunzi cum se cuvine-o gaică,
Spre-a agăţa-n cuier, ori într-un banal cui
Un drag taior… Al cui? Cum ai putea să spui
Când, până şi amica ce-o are, – ai lui pizmaşi
Nu s-au gândit s-o lase în pace la oraş.
Ba, au lansat chiar zvonul cum că până şi ea
Cu croitoru-a dat la pace, cum dorea,
Că-n haine scumpe-a vrut s-o-mbrace şi dezbrace,
Să se arate-n lume gătiţi la patru ace.”

Mari blasfemii de care nu s-a simţit atins,
Când se ştia burlac de-atâţia ani, convins,
Şi mai ales că, totuşi, amica lui, precis,
Îşi coase rochii scumpe mereu, dar la Paris.

Deşi de mult se ştie, din moşi şi din strămoşi
Că, orişice ai face, n-ai cum s-ajungi să poţi
Ca lumii gura mare, cum ai dori, să-i coşi
Uitând că-i croitorul cel mai tăcut din toţi.

…Vedeţi ce noroc am, ca simplu creator,
Să am vecin de casă un mare croitor?
Om bun şi de ispravă, culant, cu mult umor
Îşi face meseria cu patimă-n amor.

Cu el tocmeala-i scumpă, ori ieftină-i tocmeala:
Face numai cui vrea pe trup perfect croiala
Şi nu-i dator la nimeni, să-i deie socoteala!

1-11 aprilie 2016

NICOLAE DRAGOŞ

„să fugă” la timp, scrisul său stând „sub sem-
nul pactului făcut cu diavolul gazetăriei.”

„O căsnicie infernală” este, în primul rând, o 
carte de „spovedanie”, nu pentru un învins, ci pentru 
un scriitor care reușește în ultimul timp să-și recu-
pereze „pierderile”,după cei 25 de ani de gazetărie. 
O coabitare „infernală”, la capătul căreia poetul, cu 
experiența teribilă a vieții, reușește să-și edifice „mo-
numentul”. Dincolo de câteva interviuri luate unor 
personalități culturale și din sfera vieții politico-ad-
ministrative (Nicolae Manolescu, Ada D. Cruceanu, 
Amza Pellea, Dr. Sorin Comoroșan, dr. Walter En-
gel – Germania, Carol Kōnig, Traian Jurchelea, Emil 
Constantinescu), în care se „discern” teme fierbinți la 
ordinea zilei, inclusiv problema  mai serioasă a speci-
ficului bănățean (ca în interviul luat Adei D. Crucea-
nu, Un  «pugilat» din drag de Banat, pp. 70-87), cele 
mai multe sunt interviuri ce i se iau autorului nostru 
de scriitori precum: Gh. Zincescu, Olga Neagu, Da-
niel Botgros, Dumitru Dem Ionașcu, Lucian Alexiu, 
Mircea Cavadia, Adrian Crânganu, Mihai Moldovan, 
Titus Crisciu, Nicolae Irimia, Ioan Ardelean, Angela 
Martin, Veronica Bălaj, Dorina Sgaverdia, Alexandra 
Gorghiu, Karl Walter Fleck, Vasile Todi.

Foarte interesante sunt „dialogurile cu sine 
însuși”, așa-numitele autointerviuri, nu atât din ne-
voia narcisiacă de cosmetizare a imaginii proprii, cât 
din necesitatea redefinirii/ reevaluării, repoziționării/ 
clarificării/ resituării  în context cultural, un fel de 
mărturisiri cathartice fără menajament, de vreme ce 
poetul N. Sârbu consideră poezia, într-o definire me-
morabilă, „o suferință de lux”.

Z.CÂRLUGEA  

pag. 31

„Căsnicia infernală”...
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 Prea delicată, într-o societate grosolană, prea emotivă, într-o gloată 
vulgară, prea sensibilă, într-o realitate brutală, prea romantică, într-o epocă 
grobiană, Zoia Elena Deju îşi sintetizează, cu dureroasă sinceritate, inexora-
bila ei condiţie existenţială, printr-o terţină ce aminteşte de „Oda” eminesci-
ană:

                                        „O, Doamne,
                                        ai risipit în mine
                                        toată tristeţea lumii...”

vuiet de poduri

mult în toamnă
înaintează septembrie!
nu se vede nimic
dar se aude scârţâit
de şenile şi vuiet amețitor
de poduri trecute

chiar o stârnire
de frunze ca după o repede
trecere a trenului

după care totul se linişteşte
vălurelele apei se sting
într-o oglindă fără de răsfrângeri
netedă şi nebănuit
de  adâncă

colţ de poem

ca de obicei viaţa
întrece realitatea
dar nu o poate substitui

cu ochi flămânzi
mă aţinteşte
un colţ de poem
cuvinte nerostite
la pândă
şi plină de norii
mâhnirii
o rugăciune
în cerul gurii

candelabre

castanii în candelabre
şi poemul
în amieze sorine
deasupra largilor văi

se porneşte o ploaie
de cuvinte
 arse-n cerul gurii
şi un cântec 
fără egal
de  logostele
peste îmbrumate
păduri

arderea-de-tot

într-un fluier 
pe care doar ciobănaşul 
din lună îl are
sună cu tărie

septembrie
tresaltă duhuri
silvestre,
în foalele potcovarului
pretutindenea arămie –

arderea-de-tot 
cu fum nevăzut

iscălitură

în tinda
neantului
s-au ceruit ramele
gândului
îți regăsesc numele
pe-o stea-logostea
în ochiul fântânii
în cercuri de apă-ncepută
de un duh 
cu plisc sperios

amuţire

deschid fereastra
şi îngerul
mă atinge cu aripa
(cerul e-n gheare
de vifor)
de atâta zbatere
îi sângerează 
o aripă –

odată intrat în rama
din perete
îşi află odihna
şi definitiva lui
amuţire

atol în pacific
Fiicei mele, Anemona, din L.A.

în valea acestor
plângeri
e bine să ştiu
că exişti
atol în mijlocul
Pacificului
umbra ta mireasmă
de floare
adusă de vânt
aplecată pe culmi

dreptul la ardere

cu viaţa pe roata
olarului

MĂIASTRA CERULUI

ZOIA ELENA DEJU

o lume întreagă
de forme îşi cer
dreptul la ardere
 
şi când totul
e smălţuit şi frumos

ochi de genune

cu ochi de genune
moartea la pândă
când vreo cometă
spintecă neantul
clipeşte,
nouri ca scame 
îi plutesc prin priviri
şi cu toate astea
are destul de bună
vederea –

nimic nu trece cu ea
nimic nu uită 
este mereu la timp
când bate ceasul în turn

cu tine însăţi

o rugăciune
dinaintea iconostasului
nu e decât o convorbire
cu tine însăţi 

nu te lepăda de veşnicie
fii fără teamă!

ţărmul de dincolo

miroase a  mosc
a smirnă  şi mir
visez cu fulgii de nea
aţa subţire a lumânării
tot mai puţină mai
apropiată de nisip
tot mai clar ţărmul
de dincolo

LA GHETSIMANI
Dacă sensul primar/originar al cuvîntului irmos încă se mai păstrează, 

atunci numele cel mai potrivit pentru placheta de terţine semnată de Zoia Elena 
Deju ar fi, fără îndoială, „Irmoase”, adică suite de imnuri şi rugăciuni religioase.

Căci, Doamne, ce imnuri şi ce rugăciuni, de profundă religiozitate, revelă 
această sfioasă, discretă, modestă fiinţă, care, pe bună dreptate, s-ar putea aşeza 
alături de cei mai avizaţi imnologi din litaratura română, de la acel cvasi-necu-
noscut Filotei Ieromonahul, cu „Pripealele” sale, pînă la poetul, prin excelenţă 
religios, Nichifor Crainic. Ion FILIPOIU

România Cultural - Viața cărților
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Deunăzi, am descoperit cu emoție, în cutia 
poștală, cartea pe care încerc să      v-o prezint. Ci-
tindu-i și dedicația care o însoțea, emoția a sporit 
copleșitor. De Sergiu Pavel Dan ne leagă amintiri 
dintre cele mai plăcute încă din vremea studenției, 
când  ne-a fost profesor. La seminarii, comunicam 
ireproșabil. Îi admiram eleganța, probitatea profesi-
onală, ironia fină prin care amenda, întotdeauna co-
rect, și mediocritatea veselă, și prețiozitatea juvenilă 
cu fard intelectual. Trăiam senzația că Dumnealui 
avea încredere în devenirea mea. După absolvire, 
am urmărit cu atenție modul cum și-a edificat opera 
de istoric și critic literar, până a ajunge, astăzi, unul 
dintre cei mai importanți specialiști români pe dome-
niul fantasticului în literatură. Este numai vina mea 
că nu am fost destul de receptiv și la un alt aspect al 
creației Domniei Sale, cel care vizează eseul poli-
tic, afirmat mai cu seamă în ultima vreme.  Volumul   
Învolburări și vremuieli politice (apărut la Editura 
Școala Ardeleană ) este al patrulea, în ordine crono-
logică, într-o serie din care mai fac parte Republică 
și uzurpare (2007),Cărările diversiunii (2009), Răs-
timpul dezlănțuirilor politice (2012).  E o deosebit 
de plăcută surpriză pentru noi a-l descoperi pe autor 
și în această ipostază în vremurile de profunde învol-
burări politice pe care le traversăm. Simțim cu toți 
nevoia ca intelectuali de prestigiu să iasă din expec-
tativă și să-și afirme răspicat atitudinea față de farise-
ismul generalizat din politica românească.

Sergiu Pavel Dan este nu numai literat, are și 
o temeinică pregătire de istoric. Se mișcă ușor prin 
meandrele istoriei universale, din antichitate până în 
modernitate, dar stăpânește la fel de bine și istoria 
națională. Cunoaște desfășurarea și tâlcul acelor  vre-
muieli la care se referă. Și-a format gândirea politică 
nu plecând de la situații de conjunctură, ci urmărind 
fenomene sociale pe o lungă perioadă de timp. Nu a 
fost și nu este un om politic activ, ci un intelectual cu 
o cuprindere largă a vieții publice românești. Se trage 

dintr-o familie prestigioasă, care și-a pus amprenta 
asupra formației sale. Fiu al ilustrului scriitor Pavel 
Dan și nepot al unui distins preot greco-catolic din 
părțile Clujului, s-a impregnat, din copilărie, de etica 
și rigoarea românismului Școlii Ardelene. Atitudinea 
sa civică a fost și a rămas fermă, incapabilă de com-
promisuri. Un om care emană distincție pretinde și 
celor din juru-i aceeași ținută. Nu ezită niciun mo-
ment să-și afirme clar opțiunea politică. Sergiu Pavel 
Dan este un monarhist convins. Vede în monarhul 
constituțional nu numai conducătorul de stat  ideal, ci 
și un simbol atestat printr-un lung parcurs istoric. De 
pe această poziție veștejește prestația  președinților 
de republică postdecembriști, mai cu seamă a doi 
dintre ei, Ion Iliescu și Traian Băsescu. Dimensiu-
nea pamfletară nu lipsește în eseurile de actualitate 
politică, dar nici nu se rezumă la asta. Autorul are 
curajul să spună lucrurilor pe nume și perspicacitatea 
să descâlcească ițele numeroaselor diversiuni care au 
intoxicat societatea românească de astăzi până a o 
aduce în situații disperate. Un președinte cu apucă-
turi de autocrat care își subordonează instituțiile de 
forță ale statului este periculos, sugerează autorul, nu 
numai în perioada mandatului său, ci și în continuita-
tea istorică. O dată pervertite, aceste instituții greu își 
mai revin, astfel că democrația pierde unul din sen-
surile sale majore. În perspectiva aceasta, monarhul 
luminat, educat de copil pentru funcție, este singurul 
capabil să asigure echilibrul între puterile statului și 
liniștea  în societate. El nu are cum fi nici mârlan, nici 
insul cu educația precară a mahalalei sordide, ci doar 
omul distins, model de cultură și civism, care impune 
respect prin personalitatea sa. Nu-s mai blânde nici 
observațiile autorului față de numeroasele decizii sau 
indecizii aberante ale justiției aservite politic, încât 
te întrebi, firesc, în ce așa-zisă democrație trăim ? Și 
culmea fariseismului, uneori, toate acestea sub oblă-
duirea unor guvernanți din democrații occidentale 
consolidate, ale căror interese strategice primează în 
fața decepției românești aproape generalizate.

Istoricul Sergiu Pavel Dan cuprinde în acest 
volum și câteva eseuri de politică, să zicem, retro, pe 
subiecte franceze. Deloc întâmplător. Distanțându-se 
de actualitatea imediată, nu face decât să adune, indi-
rect, argumente pentru viziunea sa privind învolbură-
rile politice de azi. Primul moment la care se oprește 
este Blocada continentală antibritanică instituită de 
Napoleon în 1806, pe care o consideră o aberație is-
torică. Trebuie precizat de la început că autorul nu-l 
simpatizează pe celebrul împărat. Autocratismul său, 
de inspirație plebee, îl decepționează. Unui spirit de 
sorginte clasică îi vine greu să-și asume exuberanțe 
romantice, de orice natură ar fi. Admiră, în schimb, 
spiritul englez, demnitatea acestuia, echilibrul său, 
vocația sacrificiului. El s-a format și s-a consolidat 
în jurul ideii de monarhie, al tradiției monarhice... Al 
doilea moment istoric , de anvergură mai redusă, se 
referă la „cronologia tumultoasei afaceri Dreyfus”, 
pornită în 1894, care a ținut trează atenția societății 
franceze aproape un deceniu.  Caz tipic de diversi-
une naționalistă, în care interese politicianiste și o 
justiție coruptă își etalează precaritatea morală în 

toată splendoarea ei. Expresie, sugerează autorul, 
a manifestărilor unui regim republican, care, ieșind 
din chingile unui autoritarism sufocant, dacă nu are 
instituții publice credibile, dă curs unui liberalism 
deșănțat, ce poate inspira orice samavolnicie. Chiar 
dacă nu rostește părerea direct, autorul dă de înțeles 
că societatea românească, în evoluția sa modernă, a 
fost cam pripită luând de model regimul republican 
francez. Poate că ar fi fost mai potrivit să se fi ținut 
de modelul englez, în spiritul tradiției monarhice. 
Multe dintre cele prin care am trecut și trecem nu ar 
fi cauzat atâtea învolburări generatoare de crize  de 
identitate.

Ultimul capitol din volum, Gânduri despre 
nuvelă, cuprinde eseuri  circumscrise, aparent, strict 
domeniului literaturii. Sergiu Pavel Dan vede în nu-
velă  „specia mișcărilor epice viguroase”. Etimologia 
termenului ar sugera lucrul acesta.  Novella, în itali-
ană, înseamnă „noutate, veste sau știre ”. Specifice 
nuvelei i-ar fi fost, deci, încă de la început, „acumu-
lările narative antrenante, cu complicații incitante și 
adesea cu răsturnările finale descumpănitoare ”. De la 
Giovanni Boccaccio până în epoca modernă, specia 
așa a evoluat în exemplarele sale cele mai reprezen-
tative. Demonstrația e făcută pe texte din opera lui 
Cervantes, Guy de Maupassant, Cehov, Dostoievski, 
Pirandello și, nu în ultimul rând, a scriitorilor români 
Pavel Dan și Vasile Voiculescu. Nu profunzimea abi-
surilor psihologice a personajelor îl interesează pe 
autor, ci evoluția tramelor epice prin grila enunțată, 
care justifică autenticitatea primordială a speciei. 
Deci comportamentul personajelor, gesturile, atitudi-
nile lor, care devin exponențiale pentru felul de-a fi, 
pentru modul de-a gândi al unor inși comunitari din-
tr-o anumită epocă.  Și astfel, indirect, ajungem tot la 
politică, pentru că orice comportament e determinat, 
în mare, de ambianța socială în care se manifestă. 
Strălucitele episoade epice din nuvelele Priveghiul 
și Înmormântarea lui Urcan Bătrânul ale lui Pavel 
Dan ori din Chef la mănăstire a lui Vasile Voicules-
cu sunt semnificative, în acest sens, pentru ceea ce 
a însemnat manifestarea capitalismului primitiv în 
satele românești din perioada interbelică  sau facila 
convertire a religioasului la români în pantagruelice 
desfătări bahice.  Spiritul critic al lui Sergiu Pavel 
Dan, subtila sa ironie nu pot lăsa nesancționate ase-
menea devieri de la norma etică, de la statutul civic, 
în consens, firește, cu atitudinea prozatorilor față de 
propriile personaje.

Volumul de eseuri Învolburări și vremuieli po-
litice este, de aceea, o carte unitară, prin tematica sa, 
prin atitudinea autorului față de problematica abor-
dată, în ciuda unui aparent eclectism. Se citește cu 
plăcere, pentru că eseistul are un stil elegant, e franc 
în opinii, polemic numai cât trebuie, fără ezitări în 
a spune ce este de spus la adresa cui merită. Avem 
mare nevoie de asemenea cărți, astfel încât societatea 
românească să poată copleși politicianismul gregar 
din sânul său printr-o atitudine civică dezinhibată, 
care să stimuleze afirmarea valorilor politice autenti-
ce, într-o lume stabilă, cu vocație creatoare.

IULIU PÂRVU
Cluj-Napoca

SERGIU  PAVEL  DAN – Învolburări şi vremuieli politice
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Avignon, este unul din oraşele franceze de 
provincie extrem de vivace. Cu peste 90 de mii de 
locuitori şi o istorie impresionantă el este vechea ca-
pitală a spaţiului provensal. Oraş cu un destin apar-
te, el a fost rând pe rând: straniu, umil, controversat, 
apoi universal. Pe aici au trecut Rhonul, spre Roma, 
armatele strălucitului general Hanibal; de aici, au 
condus Biserica catolică 7 papi (între 1309- 1423), 
cetatea reprezentând chiar una din cele mai delica-
te frontiere din istoria Franţei, cea cu Impreriul Ro-
mano-German. Revoluţia din 1789 a fost la originea 
primei lovituri de graţie aduse acestui centru de pu-
tere. Decăzut, ajungând devastat de revoluţionarii 
antimonarhi şi trecut prin foc, oraşul a început să tră-
iscă o lungă perioadă de dizgraţie. După intergrarea 
Provenţei în componenţa Franţei, palatele papilor au 
devenit chiar depozite, închisori sau garnizoa-
ne. Cele două războaie mondiale nu l-au cruţat 
nici ele, împingându-l în ruină, anonimat şi ui-
tare. Însă istoria Avignon-ului nu s-a oprit aici.

Renaşterea lui se produce graţie politi-
cii de descentralizare operate de către statul 
francez cu începere din 1946. Jeanne Laurent, 
ferventa preşedintă a Direcţiei de Arte şi Li-
tere din Ministerul Educaţiei, personalitate de 
o rară energie, pune bazele politici statale de 
descentralizare teatrală şi democratizare cultu-
rală  între 1946 şi 1952. Din 1947 Jean Vilar, 
om de teatru şi partizan incoruptibil al teatru-
lui popular, va încarna sufletul şi renaşterea 
cetăţii prin organizarea Festivalului de teatru 
de la Avignon, vreme de 17 ani; timp în care 
va reconcilia cu mare succes „arhitectura şi 
poezia dramatică”, liberând arta dramatică din arca-
nele culturii burgheze. Între 1947 şi 1963, festivalul 
devine punctul crucial al inovaţiei franceze în mate-
rie artistică. Aici s-a dat una din cele mai mari lupte 
împotriva „deşertului cultural din provincie”. Între 
1964 – 1979 festivalul evoluează, începând să inte-
greze şi alte discipline artistice, precum dansul (1966 
Maurice Béjart) şi cinematograful (1967 Jean-Luc 
Godard). Publicul răspunde acestei efervescenţe cre-
atoare prin frecventarea tot mai asiduă, ajungând să 
invadeze literalmente oraşul provincial, pe când de 
cealaltă parte a Rhonului, cultura se extinde împreju-
rimilor. Într-o fostă mănăstire se instaurează Centrul 
Internaţional de Cerecetare în Creaţie şi Animaţie 
(CIRCA), rezidenţă artistică, spaţiu de expunere şi 
concerte, propunând în fiecare vară pe durata fes-
tivalului Întâlnirile Internaţionale ale Artiştilor de 
Pretutindeni. Între anii 1980 şi 2003 dezvoltarea şi 
succesul festivalului fac din el cea mai mare intre-
prindere a artelor scenei. Din 1985, odată cu venirea 
lui Alain Crombecque la conducere, evenimentul in-
clude şi lectura poeţilor contemporani precum Mi-
chel Leiris sau René Char, întâlnirile cu mari actori, 
muzica contemporană (Centrul Acanthes) sau tradiţi-
ile extra-europene (Ramayana în viziunea mai multor 
culturi din sud-estul Asiei). În anii ’90, următorul di-
rector, Bernard Faivre d’Arcier transformă Avignon-
ul într-unul din cele mai de seamă poluri teatrale din 
Europa. La acest moment Festivalul se poate deja 
mândri cu 100.000 de intrări, 40 de manifestări ce se 
declină în fiecare vară în peste 300 de reprezentaţii, 
date în cel puţin 20 de locaţii distincte. De la începu-
turile anilor 2000 Festivalul dezvoltă încă două axe 
majore, legăturile strânse cu regiunea, cu partenerii 
locali (propunând manifestări pe toată durata anului 
publicului din împrejurimi), şi ancorarea definitivă a 
Festivalului în spaţiul european, drept una din cele 
mai importante agore culturale de pe continent.

Anul acesta, 2016, Festivalul de la Avignon 
a împlinit venerabila vârstă de 70 de ani! Promo-

varea creaţiei contemporane şi punerea la dispozi-
ţia tuturor a scenei teatrale drept spaţiu universal al 
dezbaterilor ce animă societatea contemporană au 
fost principalele sale preocupări şi totodată cel mai 
important aport dialogului între oamenii şi culturile 
lumii. Secţiunea oficială (IN) a festivalului a propus 
între 6 şi 24 iulie nu mai puţin de 63 de spectacle, 
care au atras cca.120000 spectatori pentru 167000 de 
bilete vândute (cu 5000 mai mult ca în 2015). 70% 
din artiştii invitaţi la această ediţie au participat pen-
tru prima oară. Secţiunea neoficială (OFF) a propus, 
la rândul ei, 1416 spectacole (7 - 30 iulie). Off-ul, 
care se revendică cel mai mare teatru din lume a în-
registrat anul acesta o creştere de 41%. „O adevărată 
explozie”, după cum precizează directorul său Ray-
mond Yana. O frumoasă reuşită a acestei ediţii care a 

sărbătorit anul acesta 50 de ani de existenţă. Această 
secţiune neoficială (regruparea încă din 1966 a com-
paniilor mai întâi locale - André Benedetto, Gerard 
Gélas, iar cu timpul cea a companiilor tinere venite 
din toată ţara - Gildas Bourdet, Bernard Sobel, dori-
toare să acceadă publicului din festival, fără a fi invi-
tate sau selecţionate în cadrul festivalului) a devenit 
în jumatate de secol una din cele mai mari reuniri 
teatrale independente din lume. Cu ale sale un mil-
lion de intrări (de 8 ori mai mult ca IN-ul), ea a ajuns 
chiar să reprezinte prima piaţă a spectacolului viu 
din Franţa. 

Bilanţul Festivalului este deci pozitiv, împo-
triva tuturor temerilor ridicate de climatul intern ac-
tual. În contextul politic contemporan, acestă ediţie a 
fost cea a Rezistenţei, precum a afirmat directorul său 
Olivier Py, care a pus Festivalul de teatru din Avignon 
sub tema „Imposibilităţii (impotenţei) politice”, su-
biect cu o semnificaţie şi mai particulară după aten-
tatul de la Nisa. „L’impossibilité politique”, explică 
directorul festivalului, este dificultatea de a fi astăzi 
un om politic fără a fi politizat, fără a avea un ideal 
politic, este incapaciatea sferei politice de a propune 
poporului o formă de transcendenţă colectivă. Dar 
înainte de toate este deznădejdea ce o simte cetăţea-
nul în faţa unei asemenea societăţi”. Spectatori au 
fost deci invitaţi să trăiască o experienţă collectivă 
împărtăşind, convieţuind, schimbând opiniile con-
structiv. Nici un alt omagiu nu i s-ar fi potrivit mai 
bine premergatorului Jean Vilar, om de o rară deter-
minare şi angajament politic în sfera teatrului francez 
şi european! Olivier Py a ales să perpetueze existenţa 
acestui demers artistic şi eminamente uman: „Dacă 
unii decid să moară, noi am decis să trăim şi să cele-
brăm viaţa şi teatrul, chiar dacă utopiile nu vor reuşi 
niciodată să producă schimbarea fundamentală a lu-
mii politice. Prin schimbul de idei, însă, Festivalul 
are puterea de a reda sens politicii în sânul societăţii. 
Când nu mai ştim încotro să o luăm, trebuie mers la 
teatru, deoarece acesta poate reprezenta un adevărat 

aliat în lupta cotidiană pentru decriptarea alterităţii”. 
Dacă teatrul nu poate palia politicii, originea tutu-
ror relelor noastre, el are măcar virtutea de a palia 
impotenţei politice oferind un spaţiu sinergetic unde 
conştiinţa cetăţenească poate evolua”. Această expe-
rienţă a convieţuirii în teatru ar putea insipra pozitiv 
lumea politică. Anul acesta, publicul a fost conviat 
să militeze pentru ce are mai scump, libertatea. Fes-
tivalul s-a deschis cu piesa Damnaţii, pusă în scenă 
de Ivo van Hove pentru Comedia Franceză, şi s-a 
încheiat cu Babel 7.16 ( în coregrafia lui Sidi Larbi-
Cherkaoui şi Damien Jallet), adevarată apologie a 
şocului între culturi. „Precum în tragediile Greciei 
antice, (Bocitoarele lui Eschil a beneficiat de nume-
roase reprezentaţii în cadrul festivalului) auzim pe 
scena teatrului, cu mult înaintea venirii lui Cristos, 

că democraţia îşi măsoară forţele vitale prin lo-
cul pe care îl acordă în sânul ei chestiunilor emi-
granţilor sau a condiţiei feminine...Acest fapt nu 
rămâne anodin într-o localitate care sărăceşte an 
de an tot mai tare şi care a ajus să voteze în pro-
porţie de 40% cu partidul de extremă dreaptă, 
Frontul Naţional, la ultimele alegeri regionale 
din 2015”. Olivier Py este conştient de aportul 
festivalului adus economiei locale, unde 1 lo-
cuitor din 4 trăieşte de pe urma manifestărilor 
artistice. Festivalul aduce nu mai puţin de  25 de 
milioane pe an oraşului şi regiunii sale. „Făcân-
du-mi meseria cât pot de bine, încerc să particip 
la bunăstarea oraşului şi a locuitorilor săi, ofe-
rindu-le totodată alte alternative, alte perspec-
tive de gândire, ce pot palia extremismul prin 
creaţiile artistice. După atentatul de la Nisa am 

decis că trebuie să continuăm să aplaudăm împreună 
forţele vieţii. În aceste momente de doliu, reafirmăm 
că un spectator este înainte de toate o femeie, un bar-
bat, un copil angajat. Prezenţa lor dezmint tenebrele 
unei lumi a terorii. Forţa noastră constă în prezenţa 
tuturor, azi, aici, împreună. Acesta este un act de re-
zistenţă. În faţa celor ce vor să ne impună tăcerea nu 
vă propun un minut de reculegere ci mai degrabă să 
aplaudăm miracolul vieţii împreună”. 

Acest miracol al vieţii pe care îl pomeneş-
te Olivier Py îmi aduce aminte de vorbele actriţei 
şi directoarei Festivalului de Teatru de la Grenoble 
Renata Scant, cu ocazia interpretării rolului Reginei 
Iocasta din piesa cu acelaşi nume a scriitorului C. 
Zărnescu, în 2003:“Regina Iocasta rămâne cel mai 
important rol tragic din întreaga mea carieră. Mă 
întreb câtă vreme va mai trece până la reabilitarea 
totală şi necondiţionată a Femeii în societate, aceas-
tă creatoare şi totodată protectoare neânduplecată a 
vieţii umane spre care cu toţii ne îndreptăm privirile 
în cele mai cumplite momente de cumpănă ale exis-
tenţei noastre”. Reântâlnirea cu ea pe parcursul fes-
tivalului, unde participa în secţiunea Off cu Richard 
III, jucată de compania La Troup’ment, a fost în ton 
cu spiritul Avignonului; la rândul ei, această curajoa-
să femeie de teatru mi-a declarat că şi ea continuă 
să reziste şi să creeze, împotriva pierderii festivalul 
de la Grenoble, care nu mai există din raţiuni pur fi-
nanciare. Chiar dacă Festivalul de teatru din Avignon 
absoarbe cu o oarecare ferociate cele mai importante 
fonduri alocate astăzi artelor scenice, el a oferit înca 
o data publicului larg, posibilitatea de a comunia în-
tru gândire, transformând oraşul de pe malul Rhonu-
lui, într-un forum uriaş, respirând angajamentul po-
litic al fiecăruia, printre care se afla şi concetăţeanca 
noastră Gianina Cărbunariu, autoarea mult apreciatei 
piese de teatru Tirgen, prezentă în secţiunea oficială.                      

Corespondenţă din Franţa: 
ANITA ZĂRNESCU LEGUAY

FESTIVALUL DE LA AVIGNON – 
SAU SIMBOLUL REZISTENŢEI PERPETUE A TEATRULUI
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SUMATRA
 

Mă voi trezi într-o zi și nu voi 
mai şti limba aceea, limba 
în care mă-însoream la Adriatică 
și-n care amarnic înjuram în Balcani.

 
Mă voi trezi într-o zi și nu voi 
mai şti încotro s-o apuc, doar 
cireșii mi-au mai înflorit în apartament 
pentru că știu prea bine cum mă ofilesc.

 
Îmi voi aminti doar simple  cuvinte 
cu care pot trece peste 
apă: voi păstra ștreangul și boii, 
și brazda albastră, porumbul din sare 
încolţind din spumă, iubind totul.

 
Voi trece cu barca peste marea voastră, 
eu cel plămădit din pulbere, 
și voi primi cuminecătura când voi ajunge 
la acel mal unde nimic nu este  
al meu: nici vinul, nici Sumatra.

 
SÂNGELE

 
Pentru a supraviețui 
ziua îmi vând 
sânge  
la spitalul din localitate

 
iar noaptea 
ascult 
acelaşi sânge 
curgând  în alţii

 
cu nimic mai puţin nefericit 
poate chiar şi mai nefericit 
pentru că va rămâne

pe veci în ei

 
ISTORIA SÂRBEASCĂ

 
Cele mai importante n-au fost războaiele, 
deși au fost multe. 
Cele mai importante a fost cele dintre ele: 

NEBOJŠA VASOVIĆ 
botezuri, nunţi, corupție, 
dezmăţ, ţuică, pensii.

 
Cele mai importante n-au fost graniţele 
mereu în schimbare. 
Cel mai important a fost că în anul

1970 am înotat în râul Ibar, 
apoi am jucat preferans 
sub plopii care azi nu mai există.

PANA
 

Când am emigrat din Iugoslavia 
şi am venit la Toronto, 
în buzunar aveam numere de telefon 
de la cei mai mari borfaşi de aici 
(preoți, profesori universitari) - 
și totuși n-am putut găsi nimic 
de lucru. Apoi am mai făcut  
ceva şcoală, sperând, în naivitatea 
mea, așa cum odinioară sperase

şi Ţârnianski, că voi găsi 
mult mai ușor un job. 
Dar nici asta n-a ajutat la nimic. 
Trecând într-o zi pe o stradă lăturalnică 
şi cam întunecată  din cartierul 
chinezesc, văzui o pisică înfometată 
sfârtecând un porumbel. Atunci

am înţeles că scriind despre asta 
ar fi munca mea, şi că trebuie

s-o fac fără răsplată. Nu de dragul 
poeziei, sau din convigerea 
c-aş putea învinge răul,
ci pentru acel porumbel 

din  care a rămas 
o singură pană.

 
FIICA NOASTRĂ

 
După un reuşit chiuretaj 
soția mea s-a întors acasă

de la spital, s-a pus în pat 
și a adormit.

 
Mai mic decât un bob de mac

stau în bucătărie să n-o trezesc, 
beau bere, privesc în gol pe geam 
şi mă gândesc:

 
Dacă din întâmplare 

s-ar fi născut, cum s-ar
fi numit fiica noastră?
 

Poate oare cineva fără nume 
să fie cu adevărat mort?

CENTRUL
 

Vom fi din nou centrul, 
străinii au început să „investească” 
capitalul soseşte în fiecare zi. 
Străinii cumpără  bloc după bloc, 
teren după teren, piaţă după piaţă.

Cumpără râuri, lacuri, munți, 
cumpără animale și plante, 
cumpără aerul și pământul, focul și apa, 
cu viermi și toate cele  necesare 
pentru renovare. Noi vom fi centrul unui epitaf.

 
CĂMAŞA

 
Prinzând cămaşa 

cu trei degete 
cu care bunicul

odinioară  îşi făcea cruce
 

Fierul ei de călcat alunecă 
pe mâneca albă 
a cămășii de in 
pe care înainte de acest

 
moment liturgic

au purtat-o
trei generaţii de haiduci
şi de europeni 

 
TIMPUL  ŞOARECILOR

 
(lui V. Popa, bătrânul lup)

 
Unul dintre urmaşii tăi 
bătrâne lup

scrie despre
 

cum prinzând un şoarece 
 într-o cutie 
„s-a chinuit mult”

 
Cum până la urmă, 
a învins fiara rea  
„şi merita efortul”

 
Cum după aceea

în numele poporului
l-au purtat pe umeri

Până la Parlament

Cum ţi se pare acum
bătrâne lup
că ţi-ai dorit 
 

Cu orice preţ un nepot?

CAPELA SIXTINĂ
 

(Michelangelo singur pe schele)
 

Primăvara și vara, toamna 
și iarna, le-am petrecut 
pe schele și niciodată 
n-am căzut - Dumnezeule!

 
Mă dor ochii când

privesc în sus
mă dor şi mai mult
când privesc în jos.

Soarele e un clopot 
galben care 
a bătut atunci

când m-am născut. 
 
Pierdut în viață, 
precum cuiul în Iisus, 
mort sunt bătut în cuie

în viaţă.

EMIGRANTUL  FERICIT

Nu de mult din Serbia 
veni în Canada 
unul înalt, vânjos, proaspăt

pus la ţol festiv
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Vineri, 24 iunie 2016, la Muzeu Județean de Istorie „Alexandru Ștefulescu” din 
Târgu-Jiu, în prezența directorului Editurii Tipo Moldova, scriitorul Corneliu Ștefanachi, 
au fost lansate primele două volume din monumentala lucrare „Un dicționar al scriito-
rilor români contemporani”, în care sunt incluși câțiva scriitori gorjeni, în majoritate 
publicați de editura ieșeană în prestigioasa colecție „Opera Omnia” (Zenovie Cârlugea, 
Radu Cârstoiu, Zoia Elena Deju, George Drăghescu, Ion C. Gociu,  Spiridon Po-
pescu, Ion Popescu-Brădiceni).

Este vorba de un amplu proiect editorial sub coordonarea criticului universitar 
Ioan Holban, structurat în 12 volume format A4 (de aproximativ 1500 
pag./volum, cartonat, supracopertă color), care privește atât membri 
ai Uniunii Scriitorilor din România cât și autori de un statut oarecum 
onorabil. Fiecărui autor îi sunt rezervate 12 pagini A4 de prezentare 
(curriculum vitae, aprecieri critice, bibliografia la zi, fotografie de pre-
zentare și 4 imagini din viața autorului): 

„Dorim să menţionăm faptul că, prin acordarea unui spaţiu ge-
neros fiecărui autor, proiectul nostru editorial îşi propune să ofere o 
reprezentare cît mai cuprinzătoare a literaturii române contemporane. 
Menţionăm că autorii interesaţi de proiectul propus au obligaţia să 
achiziţioneze contracost un exemplar din lucrare. Preţul unui exemplar 
este de 250 de RON. Plata se face concomitent cu expedierea materi-
alelor pentru Dicţionar în contul BRD al Editurii(…). În acelaşi timp, 
Editura se obligă să expedieze pe cheltuiala proprie exemplarul către 
autori.”

Administrat de dr. Roxana Alexandra Costinescu și avându-l 
coordonator pe criticul Ioan Holban și redactor pe Aurel Ștefanachi, 
Dicționarul scriitorilor români contemporani de la Tipo Moldova îi 
are ca redactori consultanți pe: Arcadie Suceveanu – președintele Uni-
unii Scriitorilor din Republica Moldova, Cassian Maria Spiridon – președinte al Uniunii 
Scriitorilor, Filiala Iași, Aurel Pantea – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Alba, 
Radu Ioan Văcărescu – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Sibiu, Leo Butnaru – 
președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Chișinău, Calistrat Costin – președinte al Uni-
unii Scriitorilor, Filiala Bacău, Corneliu Antoniu – președinte al Uniunii Scriitorilor, 
Filiala Sud-Est, Emilian Marcu, Marius Chelaru, Icu Crăciun, Florentin Popescu, Tudor 
Nedelcea, Mihai Stan, Dionisie Duma, Sterian Vicol, Ovidiu Dunăreanu, Ioan Barbu, 
Gheorghe Glodeanu, Săluc Horvat, Emil Lungeanu.

Proiectul Editurii TipoMoldova, Un dictionar al scriitorilor români contempo-
rani, având pe copertă imaginea unicului papirus din România și cel mai vechi din Euro-
pa, reprezintă pentru literatura română un demers onest, necesar și echitabil.

Volumul I cuprinde un număr de 60 de autori (poeți, prozatori, dramaturgi, eseiști, 
istorici și critici literari), unii mai cunoscuți decât alții, încercând, dincolo de rațiuni 
elitiste, să redea un tablou mai complet al literaturii române de azi, timpul rămânând 
însă să-și spună cuvântul în sens axiologic. Sub acest aspect al «democrației culturale», 
Dicționarul se dovedește foarte generos, înregistrând autori de mai multe planuri, ale 

căror scrieri vor rămâne sau nu în patrimoniul cultural. Chestiunea 
este cu atât mai sensibilă cu cât se lucrează cu autori în viață, și nu 
cu valori unanim recunoscute, clasate, consacrate, canonice. Iată-i pe 
autorii incluși în primul volum, realizat (ca și cele ce vor urma) nu pe 
litere, ci pe autori care au răspuns demersurilor editurii: Adamescu 
Cezarina, Andreiță Ion , Apostu Mihai, Aretzu Paul, Bacalbașa Ni-
colae, Badea Mihail Gabriel , Bianu Corin, Boiangiu Raisa, Botiș 
Mircea, Cârlugea Zenovie, Cârstoiu Radu, Ciubotaru T. Constantin, 
Codrin Șerban, Corbeanu Aurelia, Cosma Dorel, Covrig Maria Elena, 
Crăciun Icu, Croitoru M. Grigorie, Daragiu Gh. Gheorghe, Datcu Va-
sile, Deju Zoia Elena, Diaconu Olga Alexandra, Drumur Marian, Fătu 
Nalațiu Victoria, Filip George, Ghiur Mihail, Gociu Ion C., Grigore 
Stelian, Harnău Cristian, Hurubă Dumitru, Igna Radu, Iugulescu (Mi-
halache) Magdalena, Jurcă Gheorghe, Kapitza Constantin, Larco Vasi-
le, Lăcătuș Daniel,Lungeanu Emil, Lupașcu Gheorghe,Maftei V. Ioan, 
Codrin Șerban,Maximinian Menuț, Mănucă Dan, Muscalu Neculai C., 
Oancă Constantin, Partole Claudia, Patraș Andre,Pendefunda Liviu, 
Pojar Ovidiu, Răducan Adriana Elena, Romanescu Paula, Smaranda-
che Florentin,  Spătaru Alexandru, Stan Mihai, Știr Veronica, Teișanu 

Victor, Udrescu Vladimir, Valegvi Valeriu, Zaharia Florina, Zavati Constantin, Zegrean 
Ana, Zetu Vasile. 

Să sperăm că, în cele 12 volume, vor intra, alături de cei peste 2500 de mem-
bri ai USR (câți vor opta), cât mai mulți din autorii care, aspirând la acest statut, sunt 
îndreptățiți a onora astfel de lucrare deopotrivă monumentală și generoasă. 

Mihai T. MESEȘAN

 
Şi-mi zise: vezi 
m-am gândit bine 
eu n-aş putea fi alta decât 
diplomat sau artist

 
Îl întreb: diplomat al cărui guvern  
şi ce fel de artist 
nu prea înțeleg 
iar el îmi răspunde:

 
Da numai asta aş putea fi 
orice altceva mă enervează 
vai cât de mult mă enervează, 
înțelegi?

LIMBILE MARI
 

În țările mari, oamenii studiază 
limbi mari 
și nimeni nu-i nebun 
să se dedice unei limbi mici 
şi-apoi să crape pe stradă  
ca un expert de care nimeni n-are nevoie

 
Iar dacă cineva face acest lucru 
atunci el este deja inclus în programul guvernului 
fie ca viitor funcţionar pe la ambasade 
sau ca spion mai sus 
sau mai jos pus 
(dar întotdeauna se poate avansa)

 
De partea cealaltă a acestei arcadii 
mii de poeți în limbi mici 
 visează să fie traduşi  
să ajungă la un public internațional

 
Unii dintre ei (cei mai norocoşi) 

poate că au şi noroc să dea 
peste vreun spion de rangul trei 
şi traducător de rangul treizeci și trei

 
Iar când îşi văd opera  
într-o mare limbă 
simt cum le cresc aripi 
din corpul lor de vrabie de până mai ieri 
intră în trup  de vultur care îşi ia zborul 
liber peste pantele sângeroase ale Imperiului

 
REUNIUNEA G20 DE LA TORONTO  

GROUP
 („Fiule, nu te teme, nenea nu-ţi face nimic”)
 

După cum ați observat 
între noi și voi 

(chiar în  inima oraşului)
pentru orice eventualitate 

s-a ridicat un zid de beton 
în curând va începe G20 
întâlnire la cel mai înalt nivel

a liderilor lumii 
pentru prima dată în țara noastră 
o cinste nemaiîntâlnită 
şi de aceea nimic nu va fi lăsat 
la voia întâmplării

dacă se va ajunge cumva la incidente 
vom răspunde cu bastoane lacrimogene 
gloanțe de cauciuc și de altă natură 
şi cu difuzoare de 96 decibeli 
de care şi surzii vor asurzi 
aici vor fi şi unităţi speciale cu cai 
elicoptere cu lunetişti instruiţi

şi cu toate camerele de filmat disponibile
vor  survola neîntrerupt 

aceasta este o țară liberă 
fiecare  are dreptul să demonstreze 

dar noi vă promitem 
că nu vom sta cu mâinile în sân 
vom face totul să cunoaşteţi 
puterea sforilor din teatrul de păpuși

Un amplu proiect editorial:

„Un dicționar al scriitorilor români contemporani”, vol. I-II
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NEBOJŠA VASOVIĆ / NEBOIŞA VASO-
VICI (1953) poet, eseist şi critic literar. S-a născut la 
Kralievo în Serbia,trăieşte la Toronto în Canada. A 
absovit Facultatea de Filologie din Belgrad (Literatu-
ra iugoslavă şi literatura universală), apoi redactor la 
Kniževna reč/Cuvântul literar/ şi la Programul trei-
Radio Belgrad (1980-1988). În 1988 emigrează în 
Canada, apoi pleacă la San Francisco unde, în 1992, 
îşi ia un master la New College of California, cu o 
temă din poezia lui D.H.Lawrence.În 1981/82 este 
bursier la Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, Portugalia; în 1984 bursier al Uniunii Scri-
itorilor din Slovenia, în 1992 primeşte, la Belgrad, 
Premiul „Nolit”  şi Premiul „Rakici” pentru poezie. 
În 1994 a urmat cursuri postuniversitare de compara-
tistică la University of  Iowa, USA. 

Volume de versuri: Struna/Amurgul 
(1983); Sarea în persoană (1986); Brazilia (1986); 
Perdido (1991); Gongul în lanul de grâu (1991); 
Muzica robilor (1992), Talmudul şi eu (1992); Şapte 
bărci (1995); Pădurile tăiate (2003); Nici dragoste 
nici pâine (2006);  Poezii alese (2011).
De asemenea a publicat mai multe volume de eseuri 
şi critică literară. A tradus din W.Gombrowicz, 
Th.Roethke, I.B.Singer, M.Lowry, Anaïs Nin etc.

Poezia sa a fost tradusă în engleză, franceză, 
germană, spaniolă (în volume), şi în nenumărate 
reviste în suedeză, poloneză, română, maghiară, 
macedoneană, slovacă, slovenă, turcă, portugheză, 
fiind inclus în mai multe antologii de poezie sârbă 
contemporană.

Notă şi traducere: 
Simeon LĂZĂREANU,

Serbia
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 Fără îndoială, cea de a VI-a ediţie a Memoria-
lului Bartolomeu Valeriu Anania, desfăşurată în zilele 
de 10-11, 18 şi 21 martie a.c., la Râmnicu-Vâlcea, Că-
limăneşti şi în comuna natală, Glăvile, a marelui scrii-
tor şi ierarh – de la a cărui naştere se împlineau în acele 
zile 95 de ani – a fost una dintre cele mai frumoase, 
prin încărcătura de omenesc, spiritualitate şi artă cu 
care a fost evocat de către oaspeţi şi oamenii locului.

 Integrată Anului comemorativ al Sfântului 
Antim Ivireanul (la 300 de ani de la martiriu), aces-
tă ediţie a avut o temă generoasă, care unea cele două 
mari personalităţi ale Bisericii şi neamului românesc, 
respectiv, Oratoria sacră de la Varlaam şi Antim Ivi-
reanul la Bartolomeu Valeriu Anania – temă susţinută 
cu deosebire de teologi care i-au fost aproape omului 
şi ierarhului-orator din zilele noastre şi care au avut, 
în cuvântul lor, inerente inflexiuni emoţionale ce s-au 
transmis publicului empatic: arhim. Dumi-
tru Cobzaru, fost stareţ la mănăstirea Nicula, 
acum exarh al mănăstirilor din Arhiepisco-
pia Vadului, Feleacului şi Clujului, arhim. 
Andrei Coroian, fost stareţ la mănăstirea 
Nicula, acum consilier cultural la Episco-
pia Devei şi Hunedoarei, pr. prof univ. dr. 
Ştefan Iloaie, fost consilier cultural al IPS 
Bartolomeu, acum la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai”din 
Cluj-Napoca, pr. prof. Ion Buga, scriitor, 
din Bucureşti, pr. lector univ. dr. Jan Nico-
le, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a 
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia, pr. Ioan Morar, preşedintele Despăr-
ţământului Gherla al Astrei; acestora li s-au 
adăugat, din partea gazdelor, conf. univ. dr. 
Ioan St. Lazăr, preşedintele executiv al Fun-
daţiei Culturale „Sf. Antim Ivireanul” (mo-
deratorul întâlnirilor), pr. conf. univ. dr. Ilie 
D. Ivan de la Facultatea de Teologie a Universităţii de 
Stat din Piteşti, pr. prof. Ştefan Zară, consilier cultural 
la Arhiepiscopia Râmnicului, pr. Nicolae State-Bur-
luşi. 

Cuvintele memorabile ale acestor aleşi vorbitori 
au fost susţinute, în zilele de 10-11 martie, în cadrul 
evocării prealabile (de la Călimăneşti), sub genericul 
L-am ascultat la Nicula şi Cluj-Napoca... (la care pr. 
Jan Nicolae a adăugat judeţul Alba), precum şi în cadrul 
Colocviului Naţional dedicat oratoriei sacre, respectiv 
în partea I, la Arhiepiscopia Râmnicului, precedată de 
Cuvântul de întâmpinare din partea I.P.S. Varsanufie, 
comunicat prin pr. dr. Ştefan Zară, şi în partea a II-a, 
la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”. O menţiune 
specială se cuvine gazdelor de la Biblioteca orăşeneas-
că „A.E. Baconsky” din Călimăneşti (bibliotecar şef 
Georgeta Tănăsoiaca), de la Biserica „Sfinţii Voievozi” 
din Glăvile (unde un sobor de preoţi au oficiat o slujbă 
de pomenire pentru familia Anania), de la Biblioteca 
comunală din Glăvile (d-na. Maria Catană, bibliotecar, 
Ion Ignătescu, primar, pr. Dumitru Popa, prof. Olivia 
Uţă, de la Şcoala generală „Bartolomeu Valeriu Ana-
nia”, cărora li s-a adăugat Zenovia Zamfir, publicistă), 
precum şi de la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivirea-
nul”, unde, din iniţiativa bibliotecarei Ioana Pârnuţă şi 
cu sprijinul colegelor, s-a organizat, în 21 martie, me-
dalionul Bartolomeu Valeriu Anania. De la poezie la 
predică, la care şi-au adus contribuţia o seamă de elevi 
fruntaşi de la Seminarul Teologic „Sf. Nicolae” şi de la 
colegiile naţionale „Mircea cel Bătrân” şi Economic, 
precum şi nepoţii scriitorului şi ierarhului evocat, re-
spectiv, Laurian Anania (Bucureşti) şi Valeriu Diaco-
nescu (Glăvile).

 Manifestarea, iniţiată prin tradiţie de către 
Fundaţia Culturală „Sf. Antim Ivireanul” (al cărui pre-
şedinte de onoare este in aeternum Bartolomeu Valeriu 
Anania) a fost organizată împreună cu Arhiepiscopia 
Râmnicului, cu sprijinul Primăriei Râmnicului (căruia 
scriitorul şi ierarhul evocat îi este cetăţean de onoare) 
şi cu concursul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” 
şi al Forumului Cultural al Râmnicului – cărora li se 
cuvine aleasă gratitudine.

 În context, a fost lansat volumul Trăitor în 
duh şi purtător de duh, antologie de texte despre Bar-
tolomeu Valeriu Anania, în majoritate comunicări şi 
articole prilejuite de ediţiile III-V (2013-2015) ale 
Memorialului, volum realizat cu binecuvântarea I.P.S. 

Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, şi îngrijit edi-
torial de către prof. dr. Ioan St. Lazăr, iniţiatorul şi 
„sufletul” Memorialului. Lucrarea, având ca moto o 
dedicaţie din partea pr. prof. Teodor Damian, scriitor 
din diaspora, conţine mai întâi Întâmpinări din partea 
a trei ierarhi (IPS Varsanufie, IPS Calinic al Argeşului 
şi Muscelului şi PS Macarie Drăgoi, Episcopul româ-
nilor ortodocşi din Europa de Nord), apoi un consis-
tent capitol de Biografice – în care semnează : Valeriu 
Diaconescu, Eugen Petrescu (care a iniţiat o evocare 
din partea regretatului doctor Valentin Popescu), apoi 
stavrofora Iosefina Giosanu, de la mănăstirea Văratec 
(care a oferit spre publicare, din colecţia locului, texte 
inedite semnate de arhim. B.V. Anania şi de către prof. 
Z.D. Buşulenga, precum şi un set de fotografii semni-
ficative), apoi prof. dr. Nicoleta Pălimaru, stavrofora 
Pamfilia Solcan, de la mănăstirea Piatra – Fântânele, 

Tudor Nedelcea, scriitor, pr. dr. Florin-Cătălin Ghiţ, pr. 
prof. Ion Buga. În continuare, capitolul Studii. Eseuri. 
Confesiuni. Recenzii integrează contribuţii semnate de 
arhim. Andrei Coroian, Ioan St. Lazăr, Doina Pologea-
Berceanu, Nazaria Buga, Ştefan Iloaie, Oana Onesim, 
Costion Nicolescu, Jan Nicolae, iar capitolul Ecouri 
editoriale la memoria IPS Bartolomeu (în perioada 
2013-2015) reliefează volume îngrijite de prof. univ. 
Aurel Sasu, de prof. Oana Onesim şi Ioan St. Lazăr 
sau volume personale semnate de către acelaşi Ioan 
St. Lazăr şi dr. Mircea Gelu Buta, o parte dintre aces-
te lucrări fiind comentate, selectiv, de către scriitorii 
Zenovie Cârlugea, Mircea Popa, Constantin Cubleşan, 
Ion Soare. În sfârşit Hronicul Memorialului,  la fiecare 
ediţie, semnat de Ioan Razeş, şi un ultim capitol, inti-
tulat (după o frază a Înaltului Bartolomeu) Unde există 
dragoste nu există despărţire,  cu semnături de Ioan 
Razeş, protosinghelul Gavril Horţ, prof. Ioan St. Lazăr 
şi cu ilustraţii foto din colecţia Laurian Anania, încheie 
o carte de suflet, cu o tematică variată şi atractivă. Încă 
o carte realizată sub egida Fundaţiei Culturale „Antim 
Ivireanul” cu concursul Bibliotecii Judeţene „Antim 
Ivireanul” şi al Forumului Cultural al Râmnicului şi cu 
sprijinul financiar al Primăriei Râmnicului, cărora li se 
cuvine aceeaşi aleasă gratitudine.

 Toate aceste – necesare – informaţii, însă, nu 
pot transmite sentimentul autenticităţii manifestărilor 
decât adăugându-le spicuiri din cuvintele participanţi-
lor. Astfel:

 Arhim Dumitru Cobzaru:
·	Înaltul Bartolomeu îşi pregătea predica. Sâm-

băta după amiaza... citea, deşi ştia atât de multe fiindcă 
se întâlnise cu foarte multă lume, şi-a însuşit multe din 
domeniile altora.... Îşi pregătea doar jumătate din pre-
dică, cealaltă jumătate era în funcţie de auditoriu, de 
ochii celor din faţa lui... La Nicula îşi pregătea pastora-
lele de la Paşte şi de la Crăciun. Mă chema şi îmi citea 
– se verifica pe sine, era responsabil de ceea ce spunea. 
Era cel care lansa idei, mesaje, de obicei, pe termen 
lung, deoarece trebuiau puse în lucrare; avea mesaje şi 
pentru oamenii politici, nu i-a cruţat niciodată... Pentru 
mine, era un model în ceea ce priveşte capacitatea de a 
comunica cu credincioşii şi a spune lucrurilor pe nume 
de la amvon, adică ceea ce aşteptau oamenii de la el; 
era implicat, se simţea dator neamului, bisericii, tineri-
lor...

·	Era un om cu adevărat spiritual, deşi mai me-

reu ne întâlneam cu omul solemn, care făcea adminis-
traţie; era exigent, dar exigent întâi cu sine însuşi. În 
intimitate ştia să descreţească frunţile tuturor, cunoştea 
foarte multe şotii, epigrame, avea umor. Iar noi obser-
vam că ne este mai mult decât un ierarh, un Om! Când 
a fost instalat mitropolit la Cluj, patriarhul Teoctist, la 
masă, a spus un cuvânt, anume că istoria va vorbi la un 
moment dat despre această festivitate ca de o adevărată 
regie a mitropolitului de la Cluj, la care Înaltul i-a răs-
puns: „ – Regie, dar de scenă, nu de culise!”...

·	Însăşi predica sa era o regie de teatru. De fapt, 
Înaltul Bartolomeu ne spunea, uneori, că şi Sfânta Li-
turghie este ca o piesă de teatru, care trebuie să fie ju-
cată foarte bine. Iar el îşi „juca” predica în aşa fel încât 
toată lumea îşi dorea să nu se termine cuvântul său...

Prof. Univ. dr. Ştefan Iloaie:
·	 În ceeea ce priveşte apectul 

tematic al cuvintelor IPS Bartolomeu, acesta 
era foarte complex, fiindcă putea vorbi des-
pre orice. Ca teme anume, aş enumera: li-
bertatea (spunea adesea că, în detenţie, „am 
fost închişi, dar eram liberi în interior”), 
apoi credinţa (cea mai frumoasă definiţie a 
credinţei, remarca, este cea din Evanghelie: 
„Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!”) 
şi chiar îndoiala (spunea: „Eu m-am îndoit 
deseori, dar tocmai pentru că m-am îndoit, 
am avut credinţa mea mare!”).

·	 Înaltul Bartolomeu opina 
ades că predica scrisă este una, pe când pre-
dica auzită e altfel. În 1994 l-am convins cu 
greu să-i transcriem predicile, să şi le reva-
dă, să le dea forma definitivă. Ne tot spunea: 
N-am timp... În cele din urmă a acceptat şi 
mi-a zis: Ia din 3-4 variante şi fă una! Dar 
când i-am adus aşa ceva, a ripostat: Asta nu 

e predica mea, pentru că predica mea era (cea) vorbită, 
era alta! Continuând, am reuşit doar volumul „Cuvinte 
de învăţătură” din 2009, diortosit chiar de el. Acum, 
sunt cinci ani de când a trecut la Domnul şi încă nu 
am reuşit să-i mai facem unul şi am fi pierdut mai mult 
dacă n-ar fi fost internetul! Dar ceva nu ne lasă, fiindcă 
predica scrisă îşi pierde efectul faţă de cea vorbită, iar 
oralitatea lui este unică până acum! Le spunea uneori 
enoriaşilor: „Simt că predica mea şi-a atins menirea. 
Dar îmi va fi dor de privirile Dumneavostră!”...

·	Aş mai sublinia realismul predicii lui Barto-
lomeu Anania. Provenind din realismul biblic. Şi con-
sonant cu gândul părintelui Nicolae Steinhardt, care 
spunea despre creştinism că nu este idealist, ci de un 
realism profund. Pentru Bartolomeu, credinţa nu este 
idealistă, ci realistă, concretă şi profundă. El vedea în 
Biblie mesajul lui Dumnezeu ca să ne transforme...

·	Eu cred că predicile şi diortosirea Bibliei sunt 
cele două mari piscuri ale moştenirii ierarhului Barto-
lomeu Valeriu Anania.

Autorul prezentului hronic consideră că s-ar ex-
tinde nepermis de mult paginile de faţă dacă s-ar spicui, 
măcar, din complexa şi elevata interpretare efectuată 
de arhim. Andrei Coroian pentru pericopa evanghelică 
a Schimbării la Faţă a domnului Hristos în predicile 
lui Antim Ivireanul şi Bartolomeu Anania, sau din sub-
tilele corelaţii realizate de pr. Jan Nicolae referitoare la 
viziunea lui Bartolomeu Anania despre înaintaşii săi, 
Varlaam, Simion Ştefan şi Antim Ivireanul sau referi-
toare la tema Sfintei Treimi la stejarul din Mamvri, în 
viziunea artistică a lui Rubliov şi în aceea românească 
a zugravului hurezean de la mănăstirea Surpatele (Vâl-
cea), ca şi din relevarea dimensiunii euharistice în gân-
direa şi cuvântul lui Bartolomeu Anania, nu o dată de 
o îndrăzneală menită să cutremure, predica fiind pentru 
el un prin moment de cultură liturgică, necesară pentru 
ca poporul român să-şi refacă spiritualitatea. La rândul 
lor, pr. Ioan Morar, cu un „crochiu” pentru portretul 
literar al omului, ierarhului şi oratorului Bartolomeu 
Anania, precum şi ceilalţi vorbitori menţionaţi s-au 
străduit să acopere tematica ediţiei, insistând pe mo-
delul recent al celui care, din „amvonul Transilvaniei”, 
a împletit un triunghi românesc al oratoriei sacre: Var-
laam – Antim Ivireanul – Bartolomeu Anania. 

Ioan Razeş 

O REUNIUNE SPIRITUALĂ MEMORABILĂ
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Sâmbătă, 30 iulie a.c., la Arhiepiscopia Râmnicului – Centrul social-
cultural «Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica», s-au desfășurat lucrările celei 
de-a XII-a ediții a Memorialului „Dumitru Bălașa” – Patriarhul de Drăgășani, 
autorul unor valoroase lucrări privind străvechimea poporului nostru și ideea 
de continuitate de-a lungul  vremurilor, din antichitate prin evul mediu târziu 
până azi. 

Organizatorii s-au îngrijit ca toate momentele memorialului să decurgă 
într-o atmosferă de destindere duhovnicească, omagială, cursivă și fără sin-
cope, drept care amintim aici Arhiepiscopia Râmnicului, Forumul Cultural 
al Râmnicului, Biblioteca Județeană «Antim Ivireanul», Fundația Ortodoxă 
«Ieromonah Arsenie Boca», Federația «Nostra Silva», Comuniunea Stăpâni-
lor de Munți și Codri, Parohia Râureni, Casa de avocatură Bogdan Ioan Tudor 
Todoran.

Evenimentul, organizat ca de fiecare dată de neobositul preot și cărturar 
vâlcean, Nicolae State-Burluși, el însuși editor destoinic și purtător de cărți 
la românii de peste hotare, s-a bucurat de binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
VARSANUFIE, Arhiepiscop al Râmnicului, care a transmis un mesaj de du-
hovnicească apreciere, prin părintele consilier cultural Ștefan Vlad, pentru cel 

Memorialul „Preot cercetător istoric DUMITRU BĂLAȘA”
Ediția a XII-a, 30 iulie 2016

care a fost mai întâi preot de mir la biserici din Dolj și Vâlcea, redactor la 
„Mitropolia Olteniei” și mai apoi cercetător istoric, dacist, medievist, literat. 

Memorialul a început cu o slujbă de pomenire la Catedrala Arhiepisco-
pală, închinată Patriarhului Teoctist, preotului cercetător Dumitru Bălașa și fra-
telui inventator Dumitru Mihăilescu-Panu, - unul din discipolii nedesmințiți ai 
omagiatului și discipol al ieromonahului Ghelasie Gheorghe de la Mănăstirea 
Frăsinei, autorul lucrării „Zalmoxe la hotarul dintre vremi” lansată cu acest 
prilej, - care-și doarme somnul de veci la mănăstirea Cozia.

Lucrările simpozionului  «Părintele Dumitru Bălașa în memoria istori-
că și culturală – 105 ani de la naștere» au  avut loc în Sala «Iosif Gafton Epi-
scopul» de la  Centrului Eparhial, unde, alături de moderatorii prof. dr. Zenovie 
Cârlugea și istoricul Eugen Petrescu, în prezidiu au fost invitați și alți cunoscuți 
oameni de cultură și scriitori: Ioan St. Lazăr, Ion Mocioi, Ștefan Resceanu (fos-
tul decan al Teologiei din Craiova), Toma Rădulescu, Geo Stroe. În prezența 
unui  public numeros, în majoritate rămas fidel amintirii părintelui Dumitru 
Bălașa, a fost evocată viața și opera acestuia, științifică și pastoral-misionară.
(REPORTER)

ZIUA A OPTA
Deşi e ziua a şaptea,
Nu Te odihni încă, Doamne,
Mai sunt multe de făcut – 
Lucrarea Ta măreaţă
De pe parcursul săptămânii
A suferit pe nesimţite transformări radicale:
Spre exemplu, lumina
N-o mai deosebeşte nimeni de întuneric
Aşa cum ai plăsmuit-o Tu;
Pământul a dat din sine verdeaţă,
Ce-i drept,
- Cum voia Ţi-a fost - 
Dar s-au asmuţit asupra ei seceri
Şi-au retezat-o de tot...
Luminătorii, puşi cu grijă
Spre cârmuirea zilei şi-a nopţii împărăţie,
S-au luat, fără ruşine, la trântă 
Pentru supremaţie.
Cât despre om
- Cel creat cu atâta migală  
După chipul şi asemănarea Ta -
Îşi dă cu nonşalanţă în petec 
Sub fiece stea.

De-aceea zic 
Şi-ndrăznesc eu, nevrednicul,
Să-Ţi tulbur liniştea:
— Pune mână de la mână, Doamne,
Şi îndreaptă
Ce se mai poate îndrepta
Din lumea asta 
- Ridicată toată din nimic 

Cu vrerea Ta - 
Iar pentru odihnă aşteaptă, Te rog,
Ziua a opta.

FOBIE

Am fobia distanţelor – 
Numai astfel îmi pot explica 
De ce mă zvârcolesc 
Ca peştele pe uscat 
Când pleci - fără avertisment - la capătul lumii 
Şi pe mine mă laşi la celălalt capăt.

E ciudat 
Cum putem pune, fără remuşcări, 
Atâtea stavile între noi: 
Două-trei oceane nesfârşite,
Câteva mări
Negre, Roşii, Galbene 
Şi care altele vor mai fi, 
O duzină de lanţuri muntoase 
Şi-o infinitate de câmpii, podişuri, dealuri... 
Facem ce facem 
Şi ne extrapolăm sufletele, 
Ne însingurăm ochii 
Unul de căpruiul altuia!
Numai că pe mine 
Mă terorizează înstrăinarea asta 
- Pusă la punct cu atâta acurateţe - 
Mă devorează pe dinăuntru 
Os cu os, ligament cu ligament...
Dar continuu să sper 

C-o să tragă Dumnezeu mai aproape 
Cerurile estice şi cele vestice, 
Să se întâlnească şi buzele noastre 
La umbra mâinilor Lui.

BUZUNĂREALA
De la o vreme 
Nu ştiu cum se face,
Dar de fiecare dată când ies pe stradă
Îmi bagă toţi mâna în suflet
Şi mă buzunăresc!

— „Scoate tot, nu dosi nimic, tinere,
Pune la vedere tot ce ai,
Nu te face că nu vezi –
Trăim în era mercantilismului:
Se fac tranzacţii în mod fluent 
Mai acătării decât se respiră...
Nu-ţi îngreuna situaţia, 
Scoate tot de bunăvoie şi gata
Ţi-am dat drumul!”

— În lături, la o parte, afurisiţilor,
Nu vând nimic din mine
Şi nu mă las expus pe tarabe,
Căutaţi-vă alt depozit uman!
Eu atâta vă spun:
Feriţi-vă-n lături,
Căci mie niciodată nu mi-a căzut bine
Marea buzunăreală!...

Ioan Adrian POPA
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Așa cum se cunoaște, poezia lui Eminescu 
„Pe lângă plopii fără soț” a fost inspirată de Cleo-
patra Lecca Poenaru și a fost publicată, pentru prima 
oară, de Iosif Vulcan, în revista „Familia”, în numă-
rul din 28 august (9 septembrie) 1883. Bucurându-se 
de o celebritate notorie, în anul1896, compozitorul 
Guillem Șorban a transformat poezia într-o romanță 

nemuritoare.

Unde au fost „plopii fără soț” și 
cine a fost muza poeziei

De-a lungul anilor poezia  a ridicat numeroa-
se întrebări, dând  istoricilor  literari și iubitorilor  
versurilor lui Eminescu prilejul unor discuții contra-
dictorii. Astfel, mult timp s-a crezut – și nu puțini 
sunt cei care mai cred și astăzi – că „plopii fără soț” 
au fost la Iași. Cum „muza” care i-a inspirat poetu-
lui celebrele versuri a fost  – fapt cert –  Cleopatra 
Lecca Poenaru, iar aceasta nu și-a purtat niciodată 
pașii prin „dulcele târg al Ieșilor”, varianta aceasta 
este exclusă. Plopii fără soț au fost deci, fără îndo-
ială,  la București, unde „muza” a trăit. Mai mult, 
s-a stabilit că inspiratoarea versurilor locuia, la data 
respectivă,  pe strada Cometei – acum Căderea Bas-
tiliei nr.2-10, pe locul unde azi se află Academia de 
Științe Economice (Augustin Z. N. Popp, Pe urmele 
lui Eminescu). 

Alte întrebări vin de la sine : cine a fost 
„muza”, unde și când s-au cunoscut Eminescu și 
Cleopatra Lecca Poenaru, când a fost scrisă poe-
zia…? Prima dintre acestea este, credem, cea mai 
importantă și cea mai controversată. Astfel, în timp 
ce George Călinescu, Șerban Cioculescu, Augustin 
Z. N. Popp ș.a. au afirmat că „muza” era fiica picto-
rului Constantin Lecca, Barbu Brezianu,  în cel mai 
recent material publicat pe această temă (Barbu Bre-
zianu, Încercare de reabilitare a unei muze,în „Ma-
nuscriptum”, nr. 1/1986), a afirmat că era nepoata 
pictorului. Mai mult, Augustin Z. N. Popp spune că 
muza de care Eminescu era îndrăgostit era „ cu zece 
ani mai vârstnică” decât el, în timp ce Barbu Brezia-
nu afirmă că Eminescu era „mai june cu doisprezece 
ani decât ea”. Adevărul este, credem, pe undeva prin 
apropiere.

 Astfel, de curând, s-a descoperit data nașterii 
Cleopatrei Lecca Poenaru : 18 ianuarie 1837, la 
Craiova (Paul Rezeanu, Constantin Lecca, Editura 
„Arcade”, București,  2005,  p.53). Ea a fost fiica 

„Pe lângă plopii fără soți”, 
cu Eminescu și Cleopatra Lecca Poenaru

Cleopatra Lecca-Poenaru, 
desen acuarelă, colecția prof. Emanueal Cernat, București 

pictorului Constantin Lecca și mai în vârstă cu trei-
sprezece ani decât Eminescu. La data când cei doi 
s-au cunoscut, ea avea deci 43 de ani, iar poetul 30. 

Ce mai știm …despre muză
Cleopatra Lecca s-a născut, așa cum am spus, 

la Craiova. Ea se cunoștea și a copilărit aici, cel puțin 
până în toamna anului 1848, cu Titu Maiorescu (năs-
cut la 1840) și sora acestuia. Părinții lor erau, după 
cum se știe, profesori, colegi la Școala Centrală, ve-
cini și prieteni. Peste ani, când Titu Maiorescu s-a 
mutat la București (în 1875), ea a reluat legăturile 
cu acesta și mergea, din când în când, la seratele lui 
literare. Acolo, după Nicolae Petrașcu (Icoane de lu-
mină), l-a întâlnit , prima oară, pe Eminescu.

Între timp, Cleopatra Lecca fusese căsători-
tă cu căpitanul Grigore Poenaru (mai apoi maior și 
colonel de infanterie), născut la 1830, nepot al lui 
Petrache Poenaru. Cei doi soți  au avut doi copii, un 
băiat, Petre (născut la 1866) și o fată, Maria (căsă-
torită cu Golfineanu (O. G. Lecca, Familia Lecca). 
Cleopatra și Grigore Poenaru au divorțat. Din ce mo-
tive și când anume, nu știm, dar oricum înainte de 
1877. Cei doi copii au rămas în custodia mamei, care 
și-a păstrat numele după soț și locuia în casa sa din 
strada Cometei, stradă pe care se aflau  „plopii pe 
care Eminescu îi numărase și găsise fără soț”  (N. 
Petrașcu, Op. cit.).

Cum arăta Cleopatra Lecca Poe-
nar

S-a afirmat, de unii istorici literari, că Cleopa-
tra Lecca Poenaru a fost „urâtă” (George Călinescu), 
că a fost „corpolentă și tare boită” Șerban Ciocules-
cu), că era „înaltă, planturoasă și că îl privise de sus 
pe poet”  (Augustin  Z. N. Popp) ș. a. ( de notat că 
niciunul din aceștia nu a cunoscut-o și probabil nu 
i-au văzut vreo fotografie).

Toate acestea ne determină, fără să vrem, să 
ne punem întrebarea cum arăta oare Cleopatra Lec-
ca Poenaru la data când poetul era îndrăgostit de 
ea ? Dar cum toți „prietenii” lui Eminescu  
sunt suspecți, din diferite motive,  de subiectivitate și 
cum nici o fotografie a „muzei” nu ne este cunoscută, 
nu ne rămâne decât să ne-o imaginăm și până una 
alta s-o privim în cele cinci portrete executate de ta-
tăl său și ajunse până la noi. Astfel, în primul tablou, 
aflat la Muzeul de Artă din Brașov, Cleopatra Lecca 
apare copil, în vârstă de aproximativ 10 ani, alături 
de fratele său, Grigore. Portretul nu ne spune nimic 
deosebit, în afară de faptul că are o relativă valoare  
documentară și artistică.

Al doilea portret este tot ulei pe pânză și se 
află la Muzeul de Artă din Ploiești. Cleopatra Lecca 
are aici vârste de aproximativ 16 ani și e îmbrăcată în  
„costum național cu ie și fotă, încinsă la brâu, la gât 
împodobită cu o salbă de aur pe o bentiță de catifea. 
Este văzută din față, are o privire melancolică, ușor 
dezamăgită, părul castaniu cu cărare pe mijloc și 
tenul smead .Silueta ei se detașează dintr-un peisaj 
convențional cu eleșteu și lebede” (Barbu Brezeanu, 
Op. cit.)

Al treilea portret este un o acuarelă aflată în 
colecția doamnei profesor Manuela Cernat. Aici „re-
găsim pe viitoarea muză a lui Eminescu, cu privirea 
ei tristă, iscoditoare, cu același obraz frumos tăiat, 
o frunte înaltă și cărarea ei desparte drept la mijloc 
cosițele. Demoazela, cu o siluetă suie, este, de data 
aceasta, așezată într-un jilț de piele cafenie, fiind îm-
brăcată într-o rochie albă, cu dungi și flori albăstrui, 
purtând pe umeri o capă albă de dantelă închisă   în 
față cu o fundă involtă albastră, iar pe bentița din 

jurul grumazului atârnă doar un singur galben. În 
mână Cleopatra ține un trandafir roz palid, de dis-
cretă paloare cu a  buzele sale”(Barbu Brezeanu, 
Op. cit.)

Al patrulea portret, privit în ordine cronolo-
gică, se află la Muzeul de Artă din Arad. Este ulei 
pe pânză și o prezintă pe Cleopatra Lecca în jurul 
vârstei de 25 de ani. E îmbrăcată în rochie cu mânecă 
lungă cu guler alb și închisă în față cu nasturi negri. 
Nu poartă nici o bijuterie,  în afară de cercei. Chipul 
său frumos e trist și gânditor.

Al cincilea portret este de asemenea un por-
tret, o acuarelă, aflată la Cabinetul de Grafică al Mu-
zeului Național al României și ne prezintă o femeie 
tânără, frumoasă , distinsă, în jur de 30 de ani.  S e 
știe, de asemenea, din autoportretele lui Constantin 
Lecca că acesta a fost un bărbat frumos. Cum fetele 
seamănă, de regulă, cu tații, înclinăm să credem că 
muza lui Eminescu n-a făcut excepție de la regulă. 
Cleopatra Lecca a fost deci o femeie frumoasă, altfel 
nici nu ne-am explica cum poetul s-ar fi îndrăgostit 
de ea. Mai mult, el „nădăjduia să fie acceptat ca soț” 
(Mite Kremnitz, într-o scrisoare către Nicu Gane. 
Apud Augustin Z. N. Popp, Op. cit.)

Când a avut loc idila

Nicolae Petrașcu spune că Eminescu și Cle-
opatra Lecca Poenaru s-au întâlnit, prima oară, la 
o serată literară în casa lui Titu Maiorescu. Când 
anume nu precizează. Poate, spunem noi, în toamna 
lui 1878, sau în cursul anului 1879. Barbu Brezia-
nu afirmă însă, în articolul citat, că lucrul acesta s-a 
petrecut „în anul 1878, în elegantul foaier al Tea-
trului Național,cu prilejul unui spectacol de gală 
dat de tragedianul Rossi în rolul lui Hamlet” Nu-i 
contrazicem, posibil să se fi cunoscut atunci, dar 
idila a avut loc în a doua parte a anului 1880 și 
în prima jumătate a anului următor. Dovadă,  în 
acest sens, stau unele însemnări răutăcioase ce răz-
bat din corespondența purtată de Titu Maiorescu cu 
Mite Kremnitz, în perioada respectivă, cât și de două 
bilețele trimise „muzei” , atunci, de poet. 
  Cei doi se întâlneau, de obicei, la 
seratele lui Maiorescu. Nicolae Petrașcu spune că 
„ea vorbea (atunci) politicos cu el”, dar  „păstra în 
ton aceeași răceală și același ascendent…în vreme 
ce cu persoane cunoscute, foști și viitori miniștrii 
dânsa avea o notă francă și intimă în conversație, o 
libertate afectuoasă și priviri de o dulceață cu totul 
de altă natură…”     
 Și cum muza nu răspundea sentimentelor 
poetului, acesta  „se oferi să mediteze copilul Cle-
opatrei, corigent, căruia îi aducea, la fiecare lecție, 
bomboane. Ea continua să rămână însă aceeași, in-
diferentă.” Dragostea lui Eminescu pentru Cleopatra 
Lecca Poenaru a durat „un timp destul de lung”. I-a 
scris atunci, desigur, mai multe poezii. Acestea s-au 
păstrat „într-un pachețel în biblioteca Cleopatrei 
Lecca”. Cum aceasta a murit pe neașteptate, fiica sa 
Maria, „recăsătorită cu un domn Economu, procu-
ror, le-a dat lui Alexandru Djuvara atunci ministrul 
justiției, care i l-a cerut din curiozitate… Dar, s-a 
întâmplat ca și Alexandru Djuvara să moară subit, 
astfel că acele poezii și-au pierdut urma” (Nicolae 
Petrașcu, Op. cit.).

 Nicolae Petrașcu, care l-a cunoscut bine pe 
poet, fiind, la un moment dat, cu el în relație de cal-
dă prietenie, l-a văzut întâia oară  în toamna  anului 
1880. Iată cum i s-a părut : „De statură deasupra 
mijlocie, cu trup bine legat, cu trăsăturile feței regu-
late, părul negru, lucios și cam lung, fruntea înaltă și 

pag. 45



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XII, nr. 3 (48)/2016
45

Prof. univ. dr. Paul Rezeanu

senină, de parcă se coboară din lumea unui vis, ochii 
negri umbriți și adânci…, nasul corect, mustața nea-
gră, buzele armonioase, barba rasă, gâtul rotund și 
larg, pielea obrazului albă, mată și palidă…”

Întâmplarea a făcut ca în anul 2001 să 
achiziționez, pentru Muzeul de Artă din Craiova, un 
Portret de bărbat. Îl știam, îl văzusem, pentru pri-
ma oară (în 1967, împreună  cu academicianul C. 
S. Nicolaescu-Plopșor), la Iosefina Economu, sora 
celebrului profesor craiovean C. D. Fortunescu, care 
decedase de câțiva ani. Ni se spusese atunci, că este, 
că trece drept un Portret al lui Eminescu … Oare 
așa să fie ? Oricum, tabloul mi-a rămas în memo-
rie și l-am urmărit. În anul 2001 l-am cumpărat.  O 
fi, n-o fi, Eminescu, rămâne de văzut. Un lucru este 
însă cert : portretul îmi place, este de bună factu-
ră artistică  și l-am cumpărat la un preț modic. Mai 
mult, tabloul, ulei pe pânză, o,660x0,530 m., este 

semnat și datat : „Elliescu, 1879” . Deci, ca timp, 
s-ar încadra. Mai mult, poetul ca și pictorul , aveau, 
pe atunci, aceeași vârstă, 29 de ani și aveau să moară 
în același an, 1889. Stranie coincidență. În rest, ce să 
spunem… Ar fi prea frumos să fie adevărat. Privind 
tabloul nu putem să spunem că este Eminescu, dar 
nici cu certitudine că nu este ! Anul 1879 a fost, pen-
tru poet,  un an care l-a marcat, în scurta sa existență.  
Bărbatul din portret are fruntea înaltă și senină,  tră-
săturile feței regulate, părul negru, lucios, ochii ne-
grii, adânciți și puțin umbriți, nasul, să zicem corect, 
mustața neagră, ceva mai mare și oarecum altfel de-
cât o știm, barba proaspăt rasă, astfel că obrazul alb 
pare puțin palid… Este, sau nu este Eminescu ?

Când a fost scrisă poezia „Pe lângă plopii 
fără soț”…?

Răspunsul la această întrebare îl găsim în ulti-

mele strofe – și acesta este clar : când idila aparținea 
de domeniul trecutului. Deci nu în 1880, sau în pri-
ma jumătate a anului 1881… Atunci când ? Părerea 
noastră este că în cursul anului 1882, sau, cel mai târ-
ziu, în primele săptămâni ale anului 1883. Oricum, 
la 23 martie acel an, poetul i-a încredințat lui Iosif 
Vulcan mai multe poezii, printre care și „Pe lângă 
plopii fără soț”…Precizăm, de asemenea, că aceasta 
este una din puținele poezii pentru care „Eminescu a 
primit un mic onorariu, singurul cu care a fost răs-
plătit în toată activitatea sa literară” ( Ion Crețu, în 
Eminescu. Poezii ).

 O poezie celebră și câteva tablouri ne dezvă-
luie, în felul acesta, parte din taine… Sau, poate, mai 
mult le încurcă…
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Sodoma şi Gomora

după mii de ani
paginile Vechiului Testament
s-au trezit din amorţeală:
Sodoma şi Gomora urlă
pe străzi şi îşi cer drepturile

din mijlocul civilizaţiei umane
ca un falus imens
Statuia Libertăţii se înalţă
spre Cer

copacii din jurul bisericii

copacii din jurul bisericii
stau drepţi şi nemişcaţi
ca nişte soldaţi
cu armele la spinare

duhurile care zboară
printre ramurile lor
sunt imediat luate la întrebări
şi percheziţionate –
trec mai departe doar cele
cu un CV astral nepătat

preotul iese din când în când
şi cădelniţează
iar fumul de tămânie şi smirnă
rămas în urmă
le împrospătează respiraţie
şi îi face tot mai pioşi

liliecii din podul casei

sute de lilieci locuiesc în podul
de deasupra camerei mele
în casa mai veche de
o sută de ani

în liniştea nopţii ei comunică
într-un limbaj sinistru
se rotesc pe cer şi desenează
umbre de pe celălalt tărâm

dacă te apropii prea mult de ei

ţi se scurtează viaţa şi timpul
şi rişti să-ţi laşi aici treburile
neterminate şi viaţa fără sens

focurile Iadului

s-au deschis porţile Iadului
iar focul de sub 
cazanele păcătoşilor
s-a revărsat peste lume

nu mai contează câte păcate
avem fiecare –
focurile Iadului ne coc
adunaţi laolaltă

o hotă imensă de deasupra lumii
duce fumul şi mirosul de ars
de pe lumea asta
pe lumea cealaltă  

vişinata

în semn de mulţumire
faţă de primăvara timpurie
din acest an
vişinul din grădină a rodit
abundent
astfel că acum
un covor de vişine prea-coapte
deja s-a aşternut împrejur

îmbătată de aroma vişinatei
proaspete
natura stă întinsă pe spate
cu faţa la cer

naşterea

imediat cum m-am născut
s-au găsit unii
îmbrăcaţi în alb
să mă întrebe cine sunt
şi de unde vin?

le-am spus că nu ştiu

şi i-am întrebat şi eu 
la fel:
cine sunt ei şi 
de unde vin?

şi nu au ştiut
să-mi răspundă

chinurile Poeziei

chinurile Poeziei sunt
precum chinurile Facerii –
le cunosc doar cei care
au trecut prin ele

farseorii şi impostorii
n-au nici o durere –
ei trec pe lângă Poezie
fluierând

şi nici nu ştiu că există 

Păcatul Omului  

după ce a urcat pe cruce
Iisus a zis că El este 
Mielul de sacrificiu şi că
după El
nu mai trebuie să moară nimeni 
pentru Păcatul Omului  

dar în fiecare an de atunci
mieii sunt tăiaţi şi lacrimile lor
parcă îmi umblă mie în sânge

ştiaţi că de Paşte
mielul plânge când vede
cuţitul şi ştie că va fi ucis?!...  

vine o vreme

vine o vreme când şi
cei mai apropiaţi sufletului tău 
te lasă baltă
în hăţişul de necazuri
şi au impresia că viaţa lor
e mai importantă ca a ta

retrage-te în tine atunci
şi caută-ţi colacul de salvare
şi lasă legile universului 
să-şi facă treaba şi
într-un târziu
când îşi vor aminti de tine
arată-le şi tu că viaţa ta
e mai importantă decât a lor(!)

invers

eu sunt cel care stau pe un scăunel
într-un colţ
şi mănânc dintr-o strachină de lut
cu o lingură de lemn

în timp ce bogaţii stau la masa înaltă
şi mănâncă bucate alese din care
din când în când
îmi mai aruncă şi mie resturi

îmi e milă de ei...
pentru că ei nici nu ştiu că dincolo
pe lumea cealaltă 
care durează  mai mult decât o viaţă

va fi  invers 

Emilian MIREA
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Menirea 

Către Deschis am tot râvnit
Şi dintru-ntâi, Natură,
Tu viersul mi l-ai hărăzit -     
Măsura cea mai pură 
Cu-aripi bătând în infinit.

Înaripatul Dincolo

Misterul e ajunul a ceea ce-i vădit,
În fiecare clipă cu taina facem schimb.
Vădit e însă numai ce-ascuns e într-un nimb.
Ce nu-i cifru de taină, absent e infinit.

Din cifrul tainei mele gând pur iradiază
Şi-un Dìncolo deschide mereu înaripat.
Iluminatul fi-va vizionară rază
Suind spre transposibil - extatic fulgerat.

Adevărul poetic

Gândirea doar poetic devine-adevărată,
Este vizionară şi e înaripată.

Şi-aceasta ni-i menirea: de-a o schimba-n real, 
Din ea şi zei să-nveţe model de ideal.

Căci Prometeu creat-a mai sus de zei anume
Pe om, în verbul orfic tot ce e viu să-ndrume,

Suind până atingem miracolul suprem –
Când om, pământ şi ceruri le vom schimba-n 

O istorie a filosofiei

În versuri cei dintâi grăit-au şi absolutu-ntemeiară.
Tales şi Zenon, Empedocle şi Parmenide, Heraclit
În ritm de verb cuprins-au Sacrul, întreaga ordine 
divină,
A cosmicelor veşnici ritmuri dintre-ntuneric şi  lu-
mină.
Esenţialele-adevăruri în  văz poetic revelară,
Era prim gând, iluminatul, din Marele Deschis venit.

În Dialoguri, Platon strânge cerescul presocratic 
gând. 
Din ele flacăra-şi aprinde apoi filosofia lumii. 
Iar sus,  pe ultimele creste, în prealumină strălucind,
Rezumă-n Critici Kant gândirea: un adevăr uman al  
spumii.

Frumosul însă ne salvează, sublimul ne răpeşte-n  
ceruri,
Prin ele îşi creează omul nemuritoare adevăruri.
Suind spre ultime-înţelesuri în trepte heraclitiene, 
Avea să-nchidă Hegel cercul sublimelor sofii perene. 

Iar Nietzsche-naripând cuvântul cu absolutul zbor  
poetic, 
Alături de cei vechi  pluteşte în cerul cel mai nalt  
noetic.

Dar Martin Heidegger la urmă, amestecă în mod bi-
zar
Fiinţa parmenidă sacră şi cu păcatu-originar
Vegheat de  kierkegaardiana nelinişte eternă-a mor-
ţii.
Şi astfel omu-avea să piardă spre absolut deschisul  
porţii.

Apoi Camus, Derrida,  Sartre filosofează în răspăr,  
Din paradoxuri şi sofisme cercând să stoarcă adevăr.
Căci, după Kant,  filosofarea devine note de subsol 
La Dialoguri şi la Critici. 
Dar  împăratul este gol.

Calea spre negrăit

De-l vei tăia în stâncă, versul va izvorî la nesfârşit,
De-l scrii cu rază din luceafăr, lăuntric vei deschide  
cerul. 
Poemul tău să fie puntea unind văzutul cu misterul
Din el să izvodeşti o lume transfigurând pe cel menit
Ca visul de-absolut să-l schimbe în pur eter de  ne-
grăit.

Sublima îngemănare

Gândirea şi cu fapta de nu merg împreună,
E searbădă ideea, iar fapta e nebună.

Cei care-nalt le-mbină sunt geniile - sfinţii,
Creând tot altă lume din ilumina minţii.

Şi-naripând cuvântul cu suflul poeziei, 
Deschid drum fără capăt în inima veciei.

Şi-acolo zei şi îngeri, din darul omenesc
Mai naltă fiinţare şi ceruri noi primesc.

Ceasul cosmic

Acesta-i ceasul cosmic : un joc etern de undă -
Murim spre înviere în cealaltă secundă.

Din moarte-şi ia puterea de-a fi oricare clipă,
Din clipa vie moartea din nou se înfiripă.

Căci timpul e o fugă de Bach, fără de nume,
Iar noi aceasta suntem : melodioase spume 

Plutind la întâmplare pe mările de cânt
Din corul unor harfe din alt tărâm răsfrânt -

Şi nu cunoaştem sensul venirii şi-al plecării
Doar fulgerarea vieţii în dansul orb al mării.

Dar noi dăm înţelesuri - o Casă din cuvinte
Cât cosmosul întinsă, şi-n care-altare sfinte

Invocă de milenii neîncetat alţi zei.
Rămânem singuri însă - şi singuri suntem ei.

Sfânta Poezie

Poetul e-aşteptat din veşnicie.    
Fiece gând din  fiecare vers

Nerăbdător pluteşte-n univers,
Cu verb menit să intre-n armonie.

Căci poezia-i cosmica putere.  
Fiică de zeu şi de seraf e soră,
E-a orficelor  ceasuri auroră
Şi a luminii pururea-nviere.

Sensul nonsensului

Noi inventarăm sensul, nonsensu-al demasca :
Durerea, sângerarea şi moartea-s ne-nţelesul.
Viaţa-i inventată spre-a le-ntruchipa.
Şi multe-avem cuvinte ce vor a explica -
Sub stelele tăcute - absurdul şi eresul.

Şi verbe-avem şi pentru o viaţă de apoi.
Zeiţa-Închipuire este nebuna lumii. 
Dansăm o vreme moartea pe melodia spumii
Şi-n urmă-apunem  veşnic de veşnicie goi.
…Doar  Nietzsche tot aşteaptă să vină înapoi.

Jertfa creatoare

Nu poţi opri cometa din goana spre abis
Şi s-o înalţi pe locul menit dintâi pe cer.
Un sens căderea-i are : e veşnicul Deschis
Spre alte începuturi şi către-un nou mister.

Sublima jertfă-a stelei se-nscrie-n Marea Carte:
A vrut să lumineze cu propria ei moarte.
Iar adevăru-acesta din zorii primi se cerne,
Spre-a deveni întâia din legile eterne.

Slăvire 

Doar cel ce să-ngenunche poate,
Văz are pentru o icoană.
Pentru cel orb la suflet, rană
E strâmta lui singurătate.

Decât o lebădă, o floare,
Cu viaţa mai drepţi ştim să fim
Când noi norocu-l fugărim
Din întrebare-n întrebare ?

Slăvind, cu toate drepţi vom fi:
Cu firul ierbii şi cu Unul.
Eternele puteri de-a fi

În tine-Ntregul, sfânt adunu-l
Pe-azur lăuntric al grădinii, 
Unde cresc lotuşii luminii.

Esenţiala armonie

Un adevăr e gândul şi altul poezia.
Când gândul este singur, e fără de arìpe,
 Iar gol de gând, poemul e monolog de mut.
 Sublima îmbinare răsfrânge armonia
 Care pulsează-n stele nemuritoare clipe 
 Şi universu-l schimbă în magic re-nceput.                  

GEORGE POPA
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     Profesorul a năvălit în sala unde erau adunați 
cenacliștii, s-a învârtit pe un picior ca un titirez, a ochit 
o elevă și s-a repezit la ea cu aripile desfăcute ca un 
hultan asupra unei puicuțe dolofane, cel puțin așa i 
s-a părut unei eleve, îmbrățișând-o cu efuziune, spre 
stupoarea celor prezenți, căci nu-l mai văzuseră până 
atunci într-o asemenea postură.
     – După lupte seculare care au durat patru ani, în 
sfârșit, ai luat premiu, a rostit el cu o bucurie nestăpâni-
tă, după ce a revenit în fața tinerei. Zărzărică, mergem 
la festivalul de la Răchitoasa, a continuat entuziasmat.
     Până să spună ceva premianta, confirmată acum 
ca poetă, s-au repezit la ea colegii cu felicitări. Pe fată 
o chema, de fapt, Elena Postelnicu, având mai mul-
te porecle. Doar profesorul de istorie, apreciindu-i 
frumusețea, îi spunea Elena din Troia. Pe cel de mate-
matică numai ce-l auzeai câteodată:
     – Ipotenuzo, ieși la tablă, adăugând uneori, poate-
mi prezinți teorema catetelor…, astea fiind bineînțeles, 
picioarele. Altădată i-a spus ceva despre sferele pline 
de viață și a întrebat-o, dacă sunt două, se atrag sau se 
resping, trecând apoi la problemele curente ale lecției. 
Într-o zi i-a cerut, hlizindu-se, să calculeze suprafața și 
apoi adâncimea Triunghiului Bermudelor. A râs copios 
și, după câteva secunde, i-a dat să rezolve cu totul alt-
ceva.
     Geograful îi spunea Vulcaniada, după ce i-a văzut 
reacțiile în urma notelor încă din clasa a IX-a. Pentru el, 
maxima era a lui Dumnezeu, următoarea și-a însușit-o 
încă de la începutul carierei, oferindu-le liceenilor de 
la opt în jos. Pentru profesoara de franceză, o scându-
rică brunetă, Elena îi apărea ca Șmechera cu balcoane 
redutabile  care „mâine-poimâine o să facă de tot râsul 
colegiul nostru.”
     Băieții roiau în jurul ei și unul dintr-o clasă paralelă 
s-a înfipt într-una din zile dinaintea ei, cu o întrebare 
directă:
     – Zărzărică, nu vrei să fii prietena mea și poate mai 
mult decât atât? Dacă accepți, fac un zbor într-o noapte 
tur și retur, cât ai clipi din ochi, să-ți aduc luna de pe 
cer și să te legăn în căușul ei ca pe o prințesă… Ei, ce 
zici?...
     Elena știa bine că Dan Alupei era craiul liceului, de 
aceea l-a înfruntat cu îndrăzneală, tăindu-i pe loc orice 
avânt:
     – Știi ce? Pe mine n-ai cum să mă amețești cu za-
haricalele tale. Caută-ți o altă proastă, cum ai mai avut 
atâtea, mințite și abandonate precum niște cârpe ne-
trebnice!
     A reușit să scape de donjuanul școlii, dar a rămas de 
atunci cu o nouă poreclă nesuferită. Și iată că acum nu 
numai că nu s-a supărat, dar chiar i-a plăcut tonul cu 
care i s-a adresat profesorul Avramie Dinuleț  și mai 
ales a simțit o furnicătură plăcută în momentele cât a 
stat îmbrățișată și asta s-a întâmplat împotriva atitudi-
nii sale obișnuite de respingere a oricărui mascul de pe 
lângă ea. Ajunsă în camera ei, s-a gândit să se destăinu-
ie jurnalului, însă, după ce l-a deschis, ochii i-au căzut 
peste niște rânduri notate pe prima pagină.
     Astăzi sunt cea mai nenorocită ființă de pe lume. Am 
ajuns la sfârșitul clasei a VIII-a și am dus-o pe mama 
la cimitir. Până acum am suferit precum Niculăieș, 
un băiețel dintr-o povestire de Sadoveanu, iar azi s-a 
rupt ceva în mine și cred că n-am să mai fiu întreagă 
niciodată. Bulumacul ăsta de tata i-a terminat zilele. 
Prima dată a bătut-o la o săptămână după ce m-a năs-
cut. Mi-a povestit de pe patul ei de suferință cumplită, 
încercând să-l imite:
     – Fleșcăriță, eu ți-am spus să-mi faci un băiat și tu 
ce mi-ai adus în casă, o japiță?
     A prins-o cu mâna stângă de păr și cu cealaltă i-a 
dat peste măsele, apoi a strâns-o de gât și a ținut-o așa, 
rânjind, până a văzut că se sufocă. I-a dat drumul și s-a 
dus înapoi la băut. Mama s-a speriat, m-a luat în brațe 
și a fugit la bunica Emilia, o femeie cu un suflet în care 

ar fi încăput toată lumea asta, bună și rea.
     – Draga mamei, i-a spus bătrâna, mângâind-o, eu 
te-am învățat să nu te duci după moglanul ăsta și nu 
m-ai ascultat. Tot târgul știa câte parale face. Acum 
ce să-ți fac eu și cu să te ajut? Suntem două femei fără 
sprijin și fără apărare, iar el știe asta.
     A doua zi s-a prezentat la casa bunicii și a spart ușa 
cu o talpă de picior, răcnind mai întâi la mama:
     – Marș acasă, curvă, și să nu mai părăsești do-
miciliul conjugal, că te scalpez! Apoi, către bunica: 
Hoașcă, dacă o mai găsesc la tine, te belesc și-ți umplu 
pielea cu fân, după care te atârn de-un stâlp, să te vadă 
lumea cât de mândră ești!
     Ce țin eu minte este că l-am văzut trăgând-o pe 
mama după el, legată sărăcuța cu un lanț de gât.
     – Mișcă-te, putoare, și fă-mi un flăcău! A hârâit la 
urmă și a trântit-o pe jos în mijlocul camerei. A sărit 
pe ea, după ce-a dezbrăcat-o la repezeală, și acum ho-
dorogea, fără ca eu să-mi dau seama atunci ce-i face.
     În clasa a V-a, mama fiind la spital, i-am cerut 
câțiva lei, să-mi cumpăr trusă la matematică. S-a uitat 
la mine ca la un gândac și m-a plesnit peste obraz.
     – Caradașcă, dacă erai băiat, îți dădeam, așa îți dau 
încă una, să ai la pereche!
     M-a lovit și pe partea cealaltă, apoi, țuguindu-și 
buzele și cu o mutră de animal, mi-a făcut o prostească 
recomandare:
     – Ești mare, n-ai decât să te duci, să-ți faci bani 
singură!
     Din clipa aceea l-am urât atât de tare, încât, atunci 
când m-am retras în camera mea, am făcut tot felul de 
planuri cum să-l omor. Mi s-a părut că cea mai bună 
cale e să-l otrăvesc. M-am dus la spital și i-am spus 
mamei în gura mare ce am de gând să fac. Biata de ea 
mi-a deschis ochii cam ce-ar urma și m-a convins să 
renunț la idee. A doua zi, balaurul mi-a întins o cutie 
metalică fără nici o vorbă. Am pus mâna pe ea și mi-a 
venit să-i crăp capul. I-am întors spatele și m-am re-
tras imediat. De atunci, nu i-am mai cerut nimic. Când 
aveam nevoie de ceva, mă duceam la bunica. Ea întot-
deauna mă strângea la piept și ofta, apoi de multe ori 
plângeam amândouă, fiindcă mama stătea mai mult la 
spital, decât acasă. Căpcăunul nu avea nici o milă de 
ea. Câteodată boceam de una singură și atunci par-
că-mi picurau din ochi lacrimi amestecate cu sânge, 
așa cum mi se întâmplă și acum. Scriu cu batista lângă 
mine și îndată o să trebuiască să-mi iau alta. Înainte de 
a muri, mama s-a uitat la mine lung, mi-a luat mâna și 
a dus-o ușor la buzele ei fierbinți. Atât mi-a spus:
     – Copila mea, să crești un om adevărat, că eu am 
să te veghez…
     Groapa aceea întunecoasă a înghițit-o pentru tot-
deauna, iar eu am rămas cu căpcăunul care s-a îmbă-
tat ca un porc. S-a uitat la mine și mi-a grohăit de față 
cu oamenii:
     – Bea și tu de sufletul mâne-ta!
     – Lasă fata-n pace! a intervenit bunica de la locul ei.
     – Tu să taci în fața mea hoaș…
     S-a oprit. Cred că și-a dat seama că nu e bine, fi-
ind acolo atâta lume, mai ales că s-a băgat în vorbă și 
părintele:
      – Nu se cade să-i dai rachiu la un copil și nici altă 
băutură. Și ar fi bine să te oprești și mata… Necazul nu 
se îneacă în alcool…
     Eu cu ăsta nu mai stau în casă. Cred că am să plec la 
bunica. Măcar n-am să-l mai văd desfigurat și uitându-
se la mine ca un câine turbat. E târziu, el horăie dincolo, 
iar mie nu mi-e somn deloc. Eu aș putea, în răcoarea de 
afară, să urc până la Dumbrava și acolo să îmbrățișez, 
pe rând, arborii, să-mi lipesc obrazul de scoarța lor 
crăpată și să le spun povestea mea. Ei m-ar asculta cu 
atenție și poate și-ar lăsa crengile în jos, să le simt mân-
gâierea frunzelor și oftatul trunchiurilor. Doar ei mi-ar 
înțelege durerea… Dar nu se poate, fiindcă mi-e frică, 
așa că rămân în casă, unde-i pustiu și urât…

     Felicitată și 
îmbrățișată pentru 
anunțatul premiu, 
Elena aproape că s-a 
zăpăcit. A reușit să 
mulțumească parcă 
fără să realizeze importanța momentului și s-a așezat 
în colțul ei obișnuit și, în timp ce profesorul a început 
să le vorbească despre efortul constant și seriozitatea 
colegei premiate, ea s-a dus cu gândul în altă parte. 
Profesorul de științe sociale, care a terorizat-o în pri-
mii doi ani, și-a schimbat atitudinea în cel de-al treilea, 
făcându-i de atunci ochi dulci. De o bucată de vreme 
îi spunea „poeta noastră reprezentativă”, îi punea cele 
mai ușoare întrebări și o nota mereu cu zece. Trecut 
binișor de prima tinerețe și cu o soție absentă din viața 
lui publică, mereu elegant și parfumat, se prezenta în 
orice împrejurare ca un cocoș în căutarea unei perechi. 
Se vedea de la o poștă că pusese ochii pe Elena și multă 
lume știa că de-acum încolo va țese în jurul ei o pânză 
de păianjen și nu se va lăsa până n-o s-o vadă prinsă, 
mai ales că eleva împlinise de câteva zile optsprezece 
ani, când el a abordat-o ultima oară:
     – Poeto, am înțeles că nu organizezi nici un tămbă-
lău, cum se obișnuiește, ce-ar fi să te sărbătoresc eu?... 
Trebuie să-ți declar răspicat că m-am îndrăgostit de tine 
precum magnetul de pilitura de fier… Mergem la căl-
durică în Zăvoiul Îndrăgostiților. E un motel acolo cu 
niște specialități de poveste. Merită să te distrezi la ziua 
asta…
     – Domnule profesor, l-a surprins tânăra din colțul 
unde o ținea prizonieră, timpul dvs a expirat, așa că vă 
rog să vă dați la o parte să pot pleca și vă rog să nu mă 
mai jigniți în felul acesta cât voi mai fi în liceu.
     – Adică pot spera după aceea? s-a repezit Porcobanu 
să întrebe.
     – După aceea s-ar putea să vă treziți cu un pumn 
între ochi, a fost răspunsul, Elena îndreptându-se către 
ieșire.
     – Asta mă incită, sălbătăciunea din tine, a gratulat-o 
el, rămânând pe loc, pentru a-i urmări zveltețea trupu-
lui și înghițind în sec.
     … Acum Elena stătea absentă și se gândea la ceea ce 
ar putea să urmeze. N-a auzit nici măcar când Dinuleț a 
invitat-o să citească poeziile premiate.
     – A înnebunit-o premiul, uitați-vă că nici nu vă aude, 
a râs un coleg, cu pretenții de prozator. Ea se gândește 
deja la un Nobel…
     Colegii au râs și au readus-o în sală. Auzind ce 
i se cere, s-a scuzat că nu are la ea poeziile, urmând 
să citească alții. A făcut-o chiar cel cu remarca răută-
cioasă de mai înainte, scandând un titlu care i-a produs 
frisoane: Vitrega mea cea de toate zilele, făcând-o să 
se cufunde din nou în sine, de data aceasta în oglinda 
jurnalului:
     Am lăsat în urmă totul și am venit la bunica, o sfântă 
pentru mine. Mergem duminica la biserică și aprindem 
câte o lumânare la mormântul mamei și al bunicului. 
E vacanță și stăm toată ziua în grădină. Sunt atât de 
liniștită. Nu mai aud bufneli, mârâieli, râgâieli și înju-
rături. Ca să nu mai spun de privirile piezișe, din fața 
cărora eu trebuie să fug de fiecare dată. Un balaur fără 
Dumnezeu! Aici pot să visez cât vreau…
     Azi e 15 septembrie. Am întâlnit colegi noi, unii 
din ei cam mândruți, iar o parte din fete își dădeau 
aere de vedete chiar din prima zi. o să trebuiască să mă 
acomodez, chit c-o să-mi fie cam greu. Diriga pare de 
treabă, doar că vorbește cam mult și asta mă obosește. 
Deocamdată e bine.
     Ba nu e bine deloc, căci e noapte și eu stau de veghe. 
După amiază a venit balaurul și m-a luat, cu scandal, 
acasă. Bunica n-a vrut să mă lase, iar el de colo:
     – Hoașcă, te lipesc de peretele acela și te fac afiș!
     N-a fost nevoie. Sărăcuța, când să mă îmbrățișeze, 

Lumea e plină de idei…
ION ȚICALO
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a rămas, pe moment, cu mâinile-ntinse și a căzut lângă 
prag. Am dat telefon la 112, după care el m-a smuls de 
mână și m-a târât ca pe-o cățelușă în urma lui. Aca-
să mă aștepta altă surpriză. M-am procopsit cu mamă 
vitregă și nici nu mai știu pentru cine să vărs lacrimi. 
Bunica a murit, în vreme ce eu am început să mor câte 
puțin. Mă zgârâie și acum pe creier, după miezul nopții, 
vorbele de întâmpinare:
     – Eu sunt Gabi și, de azi, mama ta!...
     Mi-a venit să urlu și să-i fac șanțuri pe obraji! Să-i 
las semne pe toată viața! Mama mea zace în pământ, 
iar asta a venit cu pretenția să-i spun… Niciodată! I-am 
auzit cum se hârjoneau după aceea, bătu-i-ar sfinții de 
pe lumea asta!... Pe mama a omorât-o, ca să-și aducă 
alta…
     A trecut o săptămână și m-am convins că această 
coțofană, cu niște buzoaie ca ale lui Gerilă din Harap 
Alb, are talent de șef. Îl ține din scurt și numai ce-l aud:
     – Da, Găbițo! Așa facem, iubito!
     Trăsni-l-ar cel cu coarne, că și eu am ajuns pe mâna 
ei:
     – Elena, programul tău de seară este să pregătești 
mâncarea pentru a doua zi. Nu te culci până nu-mi 
prezinți rezultatul muncii. Altfel, ai de a face cu mine!
     Cucoana, după ce muștruluiește seara, crapă-
n ea a doua zi, se duce la serviciu și după amiază îl 
înnebunește, iar el e în fața ei un mielușel. Doar la 
mine se uită, de parcă ar vrea să mă-nghită…
     Și a sosit ziua fericită. Cu ceva vreme în urmă, 
vitrega i-a zis bărbatului:
     – Mergem la premiere. Eu pun mașina, tu, benzina și 
o ducem să-și ia ce i-a da acolo.
     Dimineața, pe un ger care îți înflorea de îndată tran-
dafiri în obraji, cu profesorul Dinuleț și Elena în spa-
te, au plecat la Răchitoasa. După ce au intrat în sala 
de festivități, Gabriela, îmblănită toată, s-a așezat în 
primul rând, dar n-a avut stare. S-a ridicat și s-a băgat 
printre invitați, cotcodăcind mereu, fără să fie întrebată:
     – Eu sunt mama premiantei… Dacă n-aș fi eu…, 
e-he, ce s-ar fi ales de copilă…
     Balaurul s-a întâlnit cu un fost coleg de liceu și a 
dispărut.
     Aplaudată din belșug în urma lecturii creațiilor, 
Elena s-a întors la locul ei, unde „mama”, plină de 
importanță, a întins mâna și i-a înhățat premiul.
     – Diploma e a ta, banii sunt ai mei, drăguță, că doar 
nu mi-am pierdut ziua pe ciucălăi!...
     În sfârșit, a venit vremea să plece acasă. Jupâneasa 
îmblănită s-a fâțâit din nou printre oameni și a ieșit în 
drum unde bărbatu-său se pupa cu fostul coleg, aflați în 
imposibilitate de a se despărți. Și, în timp ce femeia, s-a 
repezit să-i  desfacă, împingându-l pe celălalt cu putere 
și răsturnându-l în zăpadă, profesorul și-a strâns eleva 
de umeri, ca s-o felicite din nou pentru performanță. 
Cum acela s-a prins în ultimul moment de haina cucoa-
nei, a tras-o de îndată peste el. Cel rămas în picioare 
a început să se hlizească și, cu vrere, ori fără, a venit 
grămadă, săltându-și picioarele-n sus.
     – Găbițo, așa mai zic și eu, a apucat să spună înainte 
de a se prăbuși.
     Femeia s-a grăbit să se ridice, determinându-și băr-
batul să facă același lucru, dându-i în coaste cu vârful 
cizmelor.
     – Bețivanul dracului, lasă că te aranjez eu! l-a trântit 
pe scaun furioasă, demarând în trombă.
     Peste câteva minute în mașină s-a făcut cald. Elena, 
înfrigurată de afară, a simțit cum o cuprinde o plăcută 
moleșeală, a închis ochii și și-a lăsat capul pe umărul 
profesorului. N-a durat mult și mașina a stopat la mar-
gine de drum. Matahala s-a dat jos de la volan, a des-
chis cealaltă portieră, a apucat-o pe Elena de o mână și 
a azvârlit-o în șanț.
     – Afară, profesore! a răcnit apoi, făcându-l și pe 
bărbatul ei să tresară, încetând horăiala. Ce am au aici, 
în mașină? O târfă și un golan care seduce elevele? 
N-aveți decât să vă luați de mână și să veniți pe jos, 
hulubașilor!
     A urcat în mașină și dusă a fost. Cei doi s-au uitat 
unul la altul neliniștiți. Era frig, iar ei se aflau la vreo 
30 de km de oraș.

     – Domnule profesor, ce-a fost asta?
     – Să ne gândim la ce-o să fie…, i-a răspuns Dinuleț. 
Dacă nu ne punem imediat în mișcare, ne vom transfor-
ma în sloiuri.
     Au luat-o din loc pe aripile unui vânt subțire care te 
pătrundea până-n măduva oaselor. După o jumătate de 
oră, profesorul i-a frecat mâinile cu zăpadă și i-a spus 
elevei că ar fi bine să mărească pasul. Începuse și el 
să înghețe, chiar dacă avea pe el palton. Când a văzut 
că Elena dârdâie, și-a desfăcut paltonul și a luat-o sub 
aripa lui. Acum se împiedicau unul de altul și mergeau 
mai încet. Nu, nu era bine nici așa. După niște pași 
făcuți anapoda, profesorul și-a învelit eleva, rămânând 
doar în sacou. Abia așa a putut să simtă ce-nseamnă 
curentul acela dinspre miazănoapte. 
     – Mărim ritmul, că deja se întunecă, a îndemnat-o 
cam speriat de ceea ce li se putea întâmpla.
     Fata n-a răspuns în nici un fel, făcându-l pe Dinuleț 
să se întrebe dacă mai poate reacționa lucid. A prins-o 
de mână și a strâns-o cu putere, determinând-o să țipe. 
„Încă e bine”, s-a încurajat, săltându-și de câteva ori 
picioarele în sus. Peste un sfert de oră, la prima curbă, 
au zărit un geam luminat. Profesorul și-a strâns „mo-
mâia premiată”, cum i-a zis atunci și au bătut la ușă. 
Li s-a deschis. Au intrat înăuntru, la căldurică. Tratați 
omenește de o femeie trecută de patruzeci de ani, 
drumeții au cerut găzduire peste noapte, declarându-se 
tată și fiică, rătăciți.
     – Nu trebuie să-mi declarați prea multe, le-a spus 
gazda. Treceți dincolo și vă odihniți.
     Dimineața, femeia l-a întâmpinat pe profesor, care 
s-a sculat primul, cu un zâmbet acru, o privire piezișă 
și cu un ton caustic:
     – Domnule, dumneata mi-ai vândut aseară o gogoașă, 
pe care eu n-am înghițit-o. Tată și fiică, hai? Ia vino în 
fața calculatorului să vezi niște fotografii…
     – Ai încălcat intimitatea unor oameni și asta nu e 
bine, chiar dacă eram și încă suntem în casa dumitale, 
i-a vorbit omul, uitându-se la poze. Și ce vrei să demon-
strezi cu asta?
     – Uite cum facem, și-a dat drumul la gură din nou 
femeia, parcă mai blând. Ai două alternative: ori le 
împrăștii în toată țara și îți distrug reputația, ori rămâi 
la mine o săptămână singur și ne distrăm și noi cum 
ai făcut astă-noapte… Alege. A, uite că s-a sculat și 
curvuștina și ce ochi are, parcă a muncit-o benga toa-
tă noaptea! Pregătește-te și o șterge, că peste cel mult 
o jumătate de oră ai un microbuz către oraș. Singurul. 
Dumnealui rămâne aici, a hotărât cu o voce glacială.
     – Din păcate pentru dumneata, am să plec și eu, a 
intervenit Avramie calm.
     – Din păcate pentru dumneata, am să vă arunc în aer 
pe amândoi, de-o să se-aleagă numai flenduri din obra-
zele voastre, mai ales că știu cum te cheamă! s-a arătat 
necruțătoare femeia.
     – Succes! îi urează profesorul. Hai la microbuz, Ele-
na. Mai luăm o porție de frig, dar asta va fi ca o călire 
pentru perioada următoare, i se adresează elevei.
     Până să ajungă fiecare la casele lor, în oraș s-a dat 
alarma. Singurul subiect de discuție era cum a reușit 
profesorul Dinuleț s-o seducă pe cea mai frumoasă 
domnișoară a liceului. Cum omul era de o rară corecti-
tudine și n-a stat acasă decât câteva minute pentru a se 
spăla și a se schimba, a fost întâmpinat în cancelarie cu 
o urare adecvată:
     – A, salutare, salutare, colegu’! Ești cel mai tare din 
parcare și fără să-nchizi ochii toată noaptea! Felicitări, 
felicitări, doar ai tras din greu și încă pe întuneric, fe-
ricitule!...
     – Ce știi tu despre fericire? i-a întors-o Avramie, cu o 
undă de tristețe, după care și-a luat catalogul și s-a dus 
la clasă unde era așteptat cu nerăbdare.
     – Domnule profesor, e adevărat ce se vorbește peste 
tot de dimineață? l-a abordat un vlăjgan.
     – Și ce se vorbește? i-a întors întrebarea Dinuleț.
     – … că dvs și Elena…
     – … v-ați iubit! i-a luat altul din spate vorba din gură.
     – De-aceea ne-a refuzat pe toți, a reluat primul. E 
îndrăgostită de dvs?

     – Probabil, a încheiat dascălul, stând liniștit la cate-
dră. Să trecem, totuși, la lecție.
     La amiază, i s-a adus oficial la cunoștință că în ziua 
următoare, la orele 18, este convocat consiliul profeso-
ral și să nu cumva să lipsească, iar, la ieșire, îl așteptau 
două televiziuni.
     – Donule profesor, cum vă simțiți în pielea unui se-
ducător de eleve? l-a pălit o reporteriță. Vă pare rău de 
ce ați făcut? Cum v-ați nenorocit un suflet?
     – Duduie, s-a oprit Dinuleț să-i răspundă, strânge-ți 
sculele și apucă-te mai bine să înveți limba română.
     Omul a plecat împovărat de griji, gândindu-se la 
Elena care nu s-a arătat la cursuri, neștiind că orașul 
fierbea. Cam în aceeași vreme s-a arătat acasă vitrega, 
proțăpindu-se în fața ei și răcnind, cu mâinile-n șolduri:
     – Curvă, să-mi roșească obrazul din cauza ta?!
     – Nu sunt curvă și te rog să nu mai țipi la mine, i-a 
răspuns fata.
     – Atunci, îl dăm în judecată pe golan! Trap cu mine 
la doctor pentru certificat medical! Să vezi cum îl storc 
eu de-o grămadă de bani! a continuat să se agite.
     Către seară, Elena și-a deschis jurnalul pentru o nouă 
confesiune:
     Abia acum consider că m-am maturizat. Ce ros-
togolire de întâmplări și ce cavalcadă de sentimente! 
Când m-am văzut în pat cu El, am început întâi să plu-
tesc, nemaiștiind ce-i cu mine. Am luat foc, mai ales 
la atingere, simțind pe loc o zbatere puternică în josul 
trupului. Eu am așteptat înfrigurată să mă strângă în 
brațe, însă El s-a îndepărtat de mine, a luat o perniță și 
a pus-o între noi, după care mi-a vorbit cu voce scăzută 
și tristă:
     – Elena, eu am avut o fetiță care ar fi avut acum 
aproape zece ani. S-a prăpădit sărăcuța, iar soția m-a 
părăsit. N-am putut suporta atâtea amintiri și am ple-
cat din orașul în care îmi începusem cariera. Tu ai să-ți 
găsești un băiat de aceeași vârstă. Eu aș face acum un 
păcat de neiertat, ceea ce nu se cade… Nu uita nicio-
dată că avem deasupra noastră un Judecător, neluat în 
seamă de omenire, dar prezent permanent în sufletul 
meu. Mai ai în vedere că aș putea să-ți fiu tată… Nu 
vreau ca mâine să mă uit cu dispreț în oglindă… Cred 
că-i de ajuns cât am spus…
     Mi se părea că încetasem să mai respir. Am ră-
mas tăcută și parcă l-am auzit într-o vreme că plângea 
ușurel, ori poate doar suspina. Mie, între timp, mi-a 
trecut tremurul. Am adormit și m-am trezit în mijlocul 
unui calvar țesut de alții… Sus fruntea, Elena, oricum 
gura lumii nu poate fi oprită!...
     A doua zi, în ziarul local apărea o fotografie preluată 
de pe net, asezonată cu un text acid la adresa profe-
sorului „corupător de minore”, stârnind un nou val de 
comentarii dintre cele mai răutăcioase. Cam tot atunci 
era lipită pe ușile de la intrare ale colegiului rezultatul 
expertizei medicale pentru Elena, semnată de medicul 
ginecolog, hârtie pe care trona un cuvânt magic: virgo.
     – Ce tâmpit! a explodat același coleg, intrând pe hol. 
Să stai în pat cu o zeitate contemporană și să nu culegi 
caimacul!
     – Îți spun eu, ăsta-i famen, de aia nu s-a legat nici o 
femeie de când îi la noi, a fost de părere altul.
     – E clar, povestea nu mai are nici un haz, s-a expri-
mat un frizer, auzind de certificat și aruncând ziarul cât 
colo.
     – Cât de neprofesioniști pot fi și ăștia de la tv cu 
comentariile lor! s-a strofocat directoarea în cancelarie. 
Nu mai are loc nici un consiliu.
     Cuiva, pe trotuar, îi pică o idee:
     – Să știi că puișorii au făcut sex oral, de aia…
     Vorbele capătă aripi negre și, fâlfâind amenințător, 
fac înconjurul străzilor, iar urbea se inflamează din nou.
     – Asta-i dom’le! Și eu m-am gândit că așa s-au pe-
trecut lucrurile, o ia de la capăt frizerul…

...Lumea e plină de idei…
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Relaţiile dintre opera lui Cervantes şi Apule-
ius au fost relevate de numeroşi exegeţi, dar interpre-
tarea acestora a fost adesea discordantă.

Pentru a înţelege mai bine acest fenomen pre-
cizăm că romanul Măgarul de aur al lui Apuleius a 
fost tradus pentru prima dată în limba spaniolă de 
Diego Lopez de Cortegana, în anul 1513, şi a fost ti-
părit la Zamora, la Medina del Campo, la Amberes şi 
la Alcala de Henares, în 1584, iar la Madrid, în 1501. 
Romanul lui Cervantes Don Quijote a fost tipărit, tot 
al Madrid, peste un secol, în 1605, fapt care susţine 
ipoteza reminiscenţelor din Apuleius în opera mare-
lui scriitor spaniol.

Oscilarea exegeţilor spanioli între scepticism 
şi realism privind relaţia lui Cervantes cu Apuleius 
se explică nu numai prin documentare ci, îndeosebi, 
prin metoda de analiză comparativ istorică. Menédez 
Pelayo recunoaşte coincidenţe între Cervantes şi 
Apuleius, dar se arată neîncrezător în dependenţa di-
rectă faţă de sursa de inspiraţie latină. Aventura lui 
Don Quijote cu burdufurile de vin roşu (I, 35) poate 
să derive din bătălia nocturnă a lui Lucius cu cele trei 
burdufuri de vin pe care le confundă cu oameni (II, 
32), dar nu elimină ipoteza inventării ei de către Cer-
vantes. Atitudine sceptică faţă de izvoare manifestă 
şi Icaza şi Gonzales de Amezúa, exegeţi ai operei 
Las Novellas Exemplares1.

Atitudine realistă, nu sceptică, manifestă exe-
geţii noi, ca H. Petriconi şi A. Scobie care descoperă 
alte coincidenţe convingătoare între opera lui Apu-
leius şi opera lui Cervantes. Astfel, H. Petriconi2 se 
referă nu numai la aventura cu burdufurile de vin, ci 
şi la scena cu răgetul de măgar (II, 27) din Don Qui-
jote. La rîndul său, H. Scobie3 consideră că aven-
turile din nuvela El curioso impertinente reiterează 
aceleaşi intenţii, sugerate de acest titlu, care se află 
în Măgarul de aur (I, 33-35). În nuvela Il Coloquio 
de los perros, aventurile cîinelui Berganzo valorifică 
schema aventurilor lui Lucius din opera lui Apule-
ius. Berganzo fusese metamorfozat, în sînul mamei 
sale, în cîine, de o vrăjitoare, dar el descoperă un re-
mediu pentru a redeveni om, întocmai ca în autorul 
latin. Vrăjitoarea Camacha, ajungînd în ceasul din 
urmă,, mărturiseşte vrăjitoarei Montiela, mama lui 
Berganzo, că ea însăşi îi refăcuse gemenii acesteia 
în cîini, din pricina unei supărări împotriva ei, dar că 
aceştia vor redobîndi chipul uman peste puţin timp: 
„La forma lor dintîi se vor întoarce cînd vor vedea 

cu grabnică silinţă trufaşii cocoţaţi cum se dărîmă 
şi se ridică cei umili din ţărînă, o mînă atotputernică 
urnindu-i... tu eşti fiul Montielei pe care o voi înşti-
inţa despre chipul în care ai să-ţi redobîndeşti înfă-
ţişarea dintîi, chip ce aş fi vrut să fie lesnicios ca şi 
cel pomenit de Apuleius în Măgarul de aur şi anume 
doar să mănînci un trandafir.” Acest citat este un ar-
gument radical în stabilirea dependenţei literare a lui 
Cervantes faţă de Apuleius, spulberînd scepticismul 
exegeţilor menţionaţi mai sus.

Argumentele noastre pot fi sporite printr-o 
analiză detaliată, la nivel comparativ, a unor elemen-
te de fond (res), de stil (dicta), dar şi de viziune asu-
pra lumii.

1. Observăm că ambii autori cultivă naraţii 
autobiografice, implicînd călătoria, metamorfoza 
protagonistului, slujbe la diverşi stăpîni, prilejuri de 
satiră a societăţii şi a mentalităţilor pitoreşti tradiţi-
onale.

2. Structura narativă, în ambele opere, are 
o poveste centrală, relatată de altă persoană, nu de 
protagonist. În Măgarul de aur o bătrînă relatează 
basmul Amor şi Psyché, iar în Nuvele exemplare, 
vrăjitoarea Canizares deapănă aventura vrăjitoa-
rei Camacha. Tot ca structură narativă sînt inserate 
scurte anecdote care amuză şi instruiesc cititorul (v. 
coada măgarului, calul furat şi vîndut, etc.).

3. La ambii autori, vrăjitoarele se ung cu alifie 
şi se metamorfozează: Pamfila la Apuleius (Met., III, 
21) şi Canizares la Cervantes în Colocviul cîinilor. 
Iată ce destăinuie Canizares: „Alifia cu care ne un-
gem noi, vrăjitoarele, e alcătuită din zeamă de buru-
ieni şi nici vorbă să fie făcută, cum zice prostimea, 
cu sîngele copiilor pe care-i sugrumăm” (p. 483), iar 
mai departe Berganzo relatează metamorfoza in suo 
visu: „Canizares agăţă opaiţul de perete, se dezbrăcă 
pînă la cămaşă, luă din colţ o oală de lut smălţuită, 
vîrî mîna în ea şi boscorodind printre dinţi, se unse 
din cap pînă-n picioare. Înainte de a fi isprăvit să se 
ungă, mi-a spus că trupul ei va rămîne fără simţire 
în acea încăpere, să nu mă sperii şi s-o aştept acolo 
pînă în zori, pentru că aveam să aflu noutăţi despre 
cît îmi mai rămăsese de îndurat pînă cînd aveam să 
devin om” (p. 486).

4. Întîlnim scene burleşti frapante; cum sînt 
cea a lui Lucius în Măgarul de aur, III, 29 şi cea a lui 
Berganzo din Colocviul cîinilor. Lucius trecînd prin 
forul unei cetăţi încearcă să invoce judecata lui Cae-
sar pentru a scăpa de povară, dar rosteşte hilar numai 
o, din sintagma o, Caesar, fapt care irită pe tîlhari 
care îi fac pielea ciur. La Cervantes, Berganzo, încer-
când să vorbească, scoate un lătrat înalt, distonant.

În Don Quijote acest detaliu a fost recreat prin 
scena răgetului de măgar (II. 27) similar celui scos 
de Lucius.

5. Aventura protagoniştilor desfăşurată în tea-
tru este ultima lor aventură, la ultimul stăpîn, atît în 
Măgarul de aur cît şi în Nuvele exemplare, înainte 
ca personajele metamorfozate să îşi redobîndească 
chipul de om.

6. Scenele preluate creator de Cervantes sînt 
mult mai numeroase decît cele prezentate mai sus. 
Schema narativă din Căsătoria amăgitoare, din Nu-
vele exemplare, şi episodul din Măgarul de aur (I. 
5-19). La Cervantes, licenţiatul Peralta întîlneşte un 
vechi prieten, pe stegarul Campuzano, ieşind din 
spitalul Învierii din Valladolid unde se tratase de o 
boală venerică luată de la o prostituată, iar la Apule-
ius, Aristomenos descoperă, în cetatea Hipate, tot un 
vechi prieten care, despuiat de bunuri de către tîlhari 
şi de către vrăjitoarea Meroe, ajunsese cerşetor.

7. Atît opera lui Apuleius cît şi a lui Cervantes 
au un final religios. Lucius ca şi Berganza încheie 
aventurile în sacru, Lucius capătă chip de om şi de-

vine preot al zeiţei Isis, iar Berganzo care nu redob-
îndeşte chipul omenesc dezvăluie astfel apropierea 
sa de monahul Mahudes: „şi astfel m-am retras la un 
loc sfînt precum fac cei se lasă de vicii cînd nu le mai 
pot săvîrşi, deşi mai bine tîrziu decît niciodată. Zic, 
dar, că după ce te-am văzut într-o noapte ducînd fe-
linarul cu bunul creştin Mahudes, te-am socoti mul-
ţumit şi avînd o slujbă dreaptă şi sfîntă şi plin de-o 
pioasă invidie, m-am hotărît s-o iau pe urmele tale 
şi cu gîndul acesta vrednic de laudă m-am aşezat în 
faţa lui Mahudes care îndată m-a ales tovarăş al tău 
şi m-a adus la spitalul acesta”. (p. 498).

8. Nu trebuie să uităm novelas cortas, nume-
roase, inserate în novelas maiores, în Don Quijote, 
în Ejemplares, în Galatea, cum sînt Teolinda y Ar-
tidoro şi Timbrio y Silerio, sau povestirea El curioso 
impertinente (I, 33-35), total autonomă, sau novela 
păstoriţei Marcela (I, 12-13) sau povestirea El Cau-
tivo din D. Quijote, I, 39-41 (cf. tîlharul Hemo din 
Apuleius), toate fac din Cervantes, un nou Boccacio, 
un continuator strălucit al lui Apuleius. Poveştile de 
iubire din Măgarul de aur, c. IX a, 5-7 şi 14-31 fu-
seseră valorificate genial în Decameron VII, 2 şi V, 
10. Prototipul clasic al genului coboară la Milesiene, 
prelucrate de Aristides, şi la Sisena, traducător din 
greacă în latină.

9. Chiar şi opera postumă a lui Cervantes, anu-
me în Persiles, c. III, 17, se întîlneşte o reminiscenţă 
din basmul Eros şi Psyché. Ruperta vrea să răzbu-
ne asasinarea soţului său prin asasinarea lui Crori-
ano, fiul asasinului. De aceea, când acesta adoarme, 
aprinde o lumînare, dar văzîndu-i frumuseţea se în-
drăgosteşte de el şi, cînd îi cade o picătură de ceară 
pe piept, el se trezeşte. Sursa acestei scene se găseşte 
în Apuleius, Met. V, 23, 3.

Motivele preluate de Cervantes din opera lui 
Apuleius nu sînt reproduceri mimetice, ci transfor-
mări novatoare care nu micşorează, ci sporesc lumi-
na capodoperei spaniole. Reflectă un mod înţelept 
de a compune, îmbinînd tradiţia cu inovaţia, viaţa cu 
livrescul, înălţîndu-se de la imitatio la aemulatio. Era 
firesc să fie aşa, căci Cervantes este un geniu al Re-
naşterii europene şi viziunea sa asupra lumii şi artei 
reflectă pecetea vremii şi a locului hispan cu dife-
renţe specifice faţă de lumea romană din secolul al 
doilea al erei noastre. În ultimă instanţă, întoarcerea 
Renaşterii la izvoare antice atestă unitatea în diversi-
tate a culturii noastre europene.

NOTE

1 Las Novelas Ejemplares de Cervantes. Sus criti-
cos, sus modelos literarios, sus modelos vivos y su influen-
cia en el arte, Madrid, 1928 (1901).

2 Cervantes und Apuleius, în Homenaje a Dámaso 
Alonso, Studia Philologica, II, 1961, pp. 591-598.

3 El curioso impertinente and Apuleius, în „Roma-
nische Forschungen”, 1976, B. 88 H., pp. 75-76.

Traian DIACONESCU

CERVANTES ŞI APULEIUS
Imitaţie şi emulaţie în Renaştere
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europene, dar şi a Împărăţiei Chinei numai pentru a 
se mănţinea şi mai departe”9.

Eminescu persiflează modalitatea şi exageră-
rile ziarului „Presa”, condus de Vasile Boerescu, care 
publică notoficarea guvernului român privind Inde-
pendenţa României trimisă ţărilor de pe „ambele emi-
sfere ale globului”, „în 
fine însuşi Fiul Soarelui, 
Împăratul Chinei, toţi 
puternicii pământului 
ştiu acum că România 
e independentă”10. Nu 
notificarea în sine e con-
damnată, ci absenţa unei 
politici interne şi externe 
româneşti consecventă 
şi în pas cu noul statut al 
statului român în context 
european.

Pe primul minis-
tru român al vremii sale, 
I.C. Brătianu, îl apreci-
ază în numeroase studii 
şi articole, dar nu sca-
pă vigilenţei ziaristului 
Eminescu atunci când 
acesta se arată şovăielnic 
într-un domeniu, cum ar 
fi cel privind revizuirea 
Constituţiei: „ne fericeşte 
[I.C. Brătianu, n.n.] cu cele mai curioase teorii asu-
pra istoriei române sau a dreptului român vechi, pe 
cari le cunoaşte atât de bine ca şi pe-ale Chinei”11. 
De fapt, acesta este rostul şi rolul unui ziarist de un 
ziar de opoziţie, de a ţine guvernanţii sub lupa ob-
servaţiei.

O posibilă necunoaştere întocmai a istoriei 
Chinei este folosită în condamnarea organizării ser-
bării guvernamentale de la Iaşi, prilejuită de dezveli-
rea statuii lui Ştefan cel Mare din 5/17 iunie 1883, la 
care societatea ieşeană şi alţi cărturari n-au fost invi-
taţi. La ce să vină? Se întreabă Eminescu. „S-audă pe 
d-nii Cariagdi, Grădişteanu şi C.A. Rosetti vorbind 
despre Ştefan Vodă, a cărui istorie o cunosc tustrei la 
un loc atât precât cunoaştem noi istoria Chinei?”12. 
Dezamăgit de atmosfera poliţienească, revoltat că 
oficialităţile „s-au adunat împrejurul bronzului ce 
reprezintă pe marele domn, nu spre a-l glorifica pe 

9 “Timpul”, V, nr. 228, 11/23 oct. 1880, p. 1.
10 „Timpul”, V, nr. 249, 6/18 nov. 1880, p. 1.
11 “ Timpul”, VIII, nr. 91, 23 apr. 1883, p. 2.
12 “Timpul”, VIII, nr. 148, 10 iul. 1882, p. 1.

China şi valorile ei...
El, ci spre a lustrui nulităţile lor sub razele numelui 
său”, Eminescu definitivează Doina, pe care o citeş-
te la cenaclul literar „Junimea”, poezie deranjantă 
pentru unele imperii vecine, motiv pentru care a fost 
interzisă în regimul comunist13.

Persiflarea neştiinţei de carte, a incompetenţei 
decidenţilor politici români continuă, China fiind o 

modalitate artistică de comparaţie. Operând o anali-
ză pertinentă a situaţiei naţionalităţilor din Imperiul 
Austro-Ungar, unde constată că „grupurile organi-
ce” de aici au fiecare „rădăcinile sale în pământ şi 
propriul său principiu de existenţă”. Oportunismul 
unor etnii sau profesii sunt aspru sancţionate: „Dacă 
China ar cuceri Ungaria, cei dintâi cari s-ar pretin-
de chinezi ar fi evreii şi advocaţii, credem”14.

Privitor la acelaşi Imperiu, austro-ungar, care 
stăpânea Transilvania (unde românii, deşi majoritari, 
n-aveau drepturi civile şi politice), Eminescu criti-
ca imixtiunea administraţiei imperiale de la Viena şi 
Budapesta în chestiunea apelor Dunării, o problemă 
strict internă a României. „Austro-Ungaria nu are 
în apele Dunării de Jos niciun drept (sublinierea 
lui Eminescu), absolut niciunul decât acela pe ca-
re-l are China şi Japonia şi orice altă putere de pe 
glob”15.
13 Vezi pe larg, Victor Crăciun, Tudor Nedelcea, „Doina” lui 
Eminescu. 125 de ani, Bucureşti, Liga Culturală, Editura Semne, 
2008.
14 “Timpul”, VIII, nr. 148, 10 iul., 1882, p. 1.
15 „Timpul”, VIII, nr. 72, 3 apr. 1882, p. 1.

O problemă serioasă a acelui timp ( a doua 
jumătate a sec. Al XIX-lea) privea imigraţia imun-
dă, România urmând să devină o „suburbie” a Im-
periului Otoman, cu „oraşe parazitare”, problemă 
socială deosebit de gravă. „Românii nu mai sunt o 
naţiune, ci o adunătură de naţionalităţi. Negoţ, func-
ţii publice, proprietate financiară – toate foiesc de 

numiri străine, cărora 
li-i de România, cum ni-i 
nouă de China”16. Ace-
eaşi comparaţie pentru 
aceeaşi situaţie social-
demografică este folosită 
şi în alte articole: „ade-
vărat că nu le pasă lor 
de ţară, cum nu ne pasă 
nouă de China”17 sau: 
„Le pasă acestor cumu-
larzi, acestor samsari 
politici, acestor igno-
ranţi, de ţară, cum ne 
pasă nouă de China”18.

Acelaşi „element 
internaţional, fără patrie 
proprie, fără naţiona-
litate, fără limbă” face 
obiectul celebrei sale 
prelegeri publice ţinută 
la Iaşi şi publicată sub 
titlul Influenţa austriacă 

asupra românilor din Principate, conferinţă care a 
mâniat consulul austriac de la Iaşi. Cosmopolitismul 
cultivat de acest „element internaţional” este doar 
pretextul de a nu face nimic concret pentru ţara care-
l găzduieşte şi care „va privi cu un sinţământ de su-
perioritate religia creştină ce i se va părea o palidă 
exegeză a moralei lui Lao-tse sau a eticii Vedelor”19.

Alte trimiteri la măreaţa ţară le găsim în alte 
articole cu subiecte diverse. Scriind despre sinucide-
rea unui ofiţer şi jurat din „lumea aleasă a Rusiei”, 
stabilit la Iaşi, Petru Kuzminski, pe care-l cunoscuse 
personal, Eminescu îi întocmeşte necrologul: „Ser-
vind şi el tot în acel regiment [de ulani de Volhynia] 
şi având în urma sa o carieră militară creată prin vi-
tejie personală în războiul cu China, se bucura de-o 
deosebită afecţie la Curte”20.

Elaborând cronica anului 1881, Eminescu 
consemnează, între altele: „În februarie, marchizul 
Ţzeng iscăli la Petersburg un tratat de pace cu Ru-
sia, în virtutea căruia China va plăti 9 milioane de 
ruble şi cedează Rusiei o bucată de teritoriu în Ili 
apusean; Rusia are dreptul de-a avea în China con-
sulate numeroase, poate avea negoţ nevămuit cu 
mongolii”21.

Criticând politica guvernului liberal, 
„şovăitoare, nehotărâtă, lipsită de energie”, Emi-
nescu îşi exprimă teama de a acorda Rusiei – fără 
clauze concrete – trecerea pe teritoriul României 
(„cunoscând deja cu cine avem a face”), pentru a 
participa la războiul ruso-turc din Balcani (1877-
1878), „astfel din rău în mai rău, până ce vom ajun-
ge în starea Chinei”22.Nu ştim la ce perioadă sau si-
tuaţie din istoria Chinei face Eminescu referire.

Preocupat de soarta ţării sale, după cucerirea 
Independenţei statale, de viitorul ei, Eminescu de-
nunţă falsa şi incorecta aplicare a legilor străine în 
16 “Timpul”, VII, nr. 169, 5 aug. 1882, p. 1.
17 „Timpul”, VII, nr. 233, 23 oct., 1882, p. 1.
18 „Timpul”,  VII, nr. 268, 5 dec., 1882, p. 1.
19 „Convorbiri literare”, X, nr. 5, 1 aug. 1876, p. 165.
20 „Curierul de Iaşi”, X, , nt. 55, 27 mai 1877, p. 5-6.
21 „Timpul”, VII, nr. 2, 3 ian. 1882, p. 1.
22 „Timpul”, III, nr. 218, 4 oct. 1878, p. 1.
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România: „Astfel, fără a discuta sau gândi, s-au 
introdus cu toptanul legi străine în toată puterea 
cuvântului, cari substituie pretutindenea şi pururea 
în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, 
cetăţean al universului, fie din Berber, din Nigrita-
nia, din China sau, în fine estract de Galiţia”23.

În alte articole, Eminescu se dovedeşte un fin 
cunoscător al istoriei Chinei, pe care o prezintă ca 
un demn model de urmat. Vorbind despre activitatea 
clubului studenţesc din Iaşi, fondat în martie 1875, 
preocupat de istoria, limba şi cultura poporului ro-
mân, de progresul învăţământului, de „salvarea 
omenirii prin instrucţiune”, Eminescu face din nou 
trimitere elogioasă la China: „Dovedirea contrariu-
lui acestei teze o avem în câteva zeci de milioane 
de indivizi în China, cea mai instruită ţară de pe 
pământ [sublinierea noastră, T.N.] , dacă-i vorba 
de cât ştiu; cestiunea principală este cum ştiu şi 
la acest «cum»,încetează rolul instrucţiei şi începe 
acela al educaţiei”24.

Implicându-se în conflictul diplomatic ro-
mâno-rus privind retrocedarea ilegală a Basarabiei 
către Rusia („Statele, ca personalităţi politice sunt 
egale de «jure» şi deosebirea «de facto» stă numai 
în puterea pe care o dezvoltă într-ostare nejuridică 
şi anormală de lucruri, adică în război”), Eminescu 
respinge cu argumente temeinice, dar şi cu exempli-
ficări, pretenţiile Rusiei, care consideră că armata sa 
„ar fi plătit 10-20 milioane mai mult decât se cădea 
pentru trebuinţele ei” află în trecere prin România 
spre a participa la războiul ruso-turc (1877-1878). 
Argumentele lui Eminescu sunt pur economice şi 
de bun gust: „E o lege economică, în China, Rusia, 
Anglia, ca şi-n România, că, înmulţindu-se cererea 
unor obiecte, se urcă preţul lor”25.

Pe acelaşi tărâm, cel economic, Eminescu 
critică reforma financiară a guvernului liberal. „Un-
de-s banii?” se întreabă el şi face o „analogie is-
torică, trimiţând la mandarinul Ma-twan-lin, vestit 
economist al Chinei”. Vom lăsa să curgă comenta-
riul lui Eminescu, spre a dovedi că poetul nostru na-
ţional este interesat şi bun cunoscător al economiei 
politice şi chiar a politicii financiare: „În anul 1000 
înainte de naşterea lui Hristos, sub dinastia Tseu, a 
început a se bate monetele chinezeşti numite Tsien, 
dintr-un aliaj de metale nenobile, c-o gaură în patru 
colţuri la mijloc fiecare, pentru a se putea înşira 
capitalul pe aţă, monetă care circulează până azi de 
trei mii de ani.

Sunt însă o mie de ani şi mai bine de când 
China a trecut şi prin faza hârtiei monetă. Într-ade-
văr, la a. 800 după naşterea lui Hristos, adecă acum 
o mie de ani, se făcuse obicei în China ca cine mer-
gea la drum să-şi depună tot ce avea în bani sau alte 
23 „Timpul”, IV, nr. 115, 27 mai 1879, p. 2.
24 „Curierul de Iaşi”, X, nr. 4, 14 iul. 1877, p. 3.
25 „Timpul”, III, nr. 34, 14 feb. 1878, p. 1.

valori la o bancă, care elibera depunătorului certi-
ficate de ale statului pe cari acesta le putea chel-
tui drept bani.«Bani zburători» se numeau aceste 
adeverinţe de depunere. La a. 1200 după Hristos, 
sub dinastia Sung statul a început [a emite] bani de 
hârtie, deocamdată improprii. Aceşti bani erau un 
fel de mandate – Tsgin-ti – ai căror purtători aveau 
drept la diferite mărfuri, precum ceai, sare, alumin 
ş.a., mandate eliberate pe numele purtătorului, însă 
cari se putea transmite asupra unui al treilea. Dar 
guvernul, văzând lesniciunea cu care publicul pri-
mea asemenea bani, se folosi de starea aceasta de 
lucruri şi, în contra oricărei reguli de economie po-
litică, începu să emită mase atât de mari de aseme-
nea mandate fără nicio fondaţiune, încât pieri cu 
totul încrederea în banii cei noi şi o deplină ruină fi-
nanciară cuprinse ţara. Catastrofa veni, statul dete 
un faliment însoţit de sărăcirea, nevoia şi mizeria 
ţării întregi; ba chiar dinastia Sung căzu.

S-au mai făcut conversiuni în urmă, unele 
mai rele decât altele, dar destul că de atunci încoa-
ce Imperiul mijlocului a renunţat pe de-a pururea 
de la expedientul banilor de hârtie şi a revenit la 
înşirarea pe aţă a capitalului”26.

Similitudinile etnologice între români şi chi-
nezi sunt de asemenea comentate de Eminescu, 
prilejul oferindu-i măsura guvernului de a acorda 
recompense din bugetul statului şi care apăsau con-
tribuabilii.

„Există mai în toate ţările din lume, în Tur-
cia republicană ca şi-n China, un privilegiu de-o 
natură specială. Acest privilegiu consistă în dreptul 
pentru câţiva cetăţeni de a purta pe persoana lor 
un semn exterior prin care se deosebesc de ceilalţi 
muritori; în China, de exemplu, o pană de păun sau 
26 „Timpul”, V, nr. 243, 30 oct. / 11 nov. 1880, p. 1.

un nasture de sticlă; la noi o panglicuţă roşie sau 
albastră. Mare privilegiu într-adevăr! Violaţiune a 
principiurilor de egalitate! Cum? Cutare chinez să 
aibă la căciulă o pană de păun şi altul numai de 
cocoş? Aceasta a recoltat sentimentele democratice 
ale d-lui Rosetti”27.

Un comentariu elogios priveşte „cartea cea 
mai mare din lume”, cum îşi intitulează el articolul, 
informându-şi cititorii că revista engleză „Athenae-
um” vrea să cumpere o astfel de carte. Iată povestea 
cărţii, istorisită de Eminescu: „ Pe la capătul veacu-
lui al 17-lea, împăratul de atunci al Chinei au insti-
tuit o comisie însărcinată a retipări într-o singură 
colecţie toate scrierile însemnate sau interesante 
din toate ramurile literaturei. Pe la începutul vea-
cului al 18-lea,  comisia şi-au fost mântuit lucrarea 
şi au fost în stare să supuie împăratului o compilaţie 
cuprinzând 6107 tomuri sub titlul de «Kin ting kin 
too show tsech ching» adică «Colecţie imperială 
ilustrată din literatura veche şi modernă». Mai întâi 
s-a făcut o ediţie restrânsă a acestei opere colosale, 
dar peste câteva vreme amploiaţi neoneşti au înstră-
inat partea cea mai mare a caracterelor de aramă 
turnate anume pentru tipărirea cărţii; iar rămăşiţa 
caracterelor au fost topită şi s-au bătut bani din me-
talul lor.

Focul şi răpirile au redus foarte numărul co-
piilor esistente a ediţiei imperiale tipărite pe atunci 
şi se crede că puţine mai există astăzi. Curatorii 
muzeului brittic, aflând că unele din ele se află de 
vânzare, au început tratările pentru a cumpăra”28.

Eminescu este, după cum am încercat să-l 
acredităm prin aceste simple consideraţii, folosind 
proza sa politică, nu numai cel mai mare poet ro-
mân, dar un om universal, preocupat de toate dome-
niile cunoaşterii umane. El este „expresia integrală 
a sufletului românesc” (N. Iorga), „creatorul doctri-
nei sale naţionaliste” , „este constelaţia care ne-a 
adoptat şi care ne-a arătat cum suntem şi ce suntem, 
transfigurându-ne şi pe noi” (Edgar Papu), „univer-
salitatea Poetului începe de aici şi ajunge dincolo 
şi se termină pe partea cealaltă a globului, de unde 
iarăşi vine acasă” (Marin Sorescu), „un homo emi-
nescianus” (Mihai Cimpoi), „proza politică a lui 
Eminescu este eminantă creatoare (în sens literar) 
în cel mai înalt grad”(Eugen Simion). Sunt lapidare 
comentarii ale unor mari spirite umane despre cel 
care a aşezat literatura română în contextul marilor 
literaturi universale.

Enciclopedistul  Mihai Eminescu este liantul, 
necesar şi valoros, dintre cele două ţări, popoare şi 
culturi.

27 „Timpul”, VII, nr. 7, 12 ian. 1882, p. 1.
28 „Curierul de Iaşi”, X, nr. 52, 20 mai 1877, p. 5.
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TUDOR NEDELCEA:

Oricât ar părea de paradoxal, 
informaţiile despre îndepărtata Chi-
nă au trezit de timpuriu curiozitatea 
românilor, mai ales după invenţia 
europeană a tiparului, prin germanul 
Gutenberg, la 1455. Chinezii deţin 
şi în acest domeniu o prioritate de 
necontestat: prima scriere chineză 
datează de peste cinci milenii, Dang 
Chieh tipăreşte, în anul 868, prima 
carte, iar Pi Sheng inventează, la 
1045, primul aparat mobil de tipă-
rire. La întoarcerea sa din Extremul 
Orient la Veneţia, Marco Polo lăuda 
arta tipografilor chinezi, precum şi 
folosirea hârtiei în procesul tipări-
rii1.

În excelenta şi necesara sa 
enciclopedie, Virgil Cândea înregistrează câteva documente privind relaţiile 
româno-chineze. Astfel, în scrisoarea ţarului Rusiei, Alexei Mihailovici, către 
împăratul Chinei, Kang-Xi, din 28 mai 1675, îl recomandă ca sol pe românul 
Nicolae Spătaru Milescu. Conform uzanţelor diplomatice ale timpului, marele 
prinţ Yu Fuquan întocmeşte pentru împăratul chinez la 27 iunie 1876, un raport 
privind discuţiile avute cu Spătarul Milescu. Un raport „secret” scrie la 7 au-
gust 1676, şi Amuhuran, ministrul Curţii pentru Afacerile coloniale privitor la 
aceleaşi convorbiri avute cu românul Milescu, trimis al ţarului rus. Negocierile 
spătarului Milescu cu oficialii chinezi au fost îndelungate, din moment ce ma-

rele prinţ Yu Fuquan 
elaborează, la 3 sep-
tembrie 1677, un 
memoriu către tron. 
Toate documentele 
sunt în limba man-
ciuriană2.

În Cronica îm-
păratului, elaborată 
tot în manciuriană, în 
epoca dinastiei Qing 
(1644-1911) se men-
ţionează că, la „a 
15-a zi a celei de-a 
5-a luni a celui de-al 
15-lea an de domniei 

a împăratului Kang-Xi”, adică în 1676, este primit la Curtea Imperială, Sala 
Armoniei Supreme, spătarul Milescu, împăratul oferindu-i o masă solului rus 
şi suitei sale3.

Se ştie că scriitorul şi diplomatul român Nicolae Milescu Spătaru (1636-
1708) este angajat de ţarul Rusiei la Departamentul Solilor în 1671 şi-l va tri-
mite în China, în primăvara lui 1675, unde va sta până la 5 ianuarie 1678. 
Şederea cărturarului român în China, ca ambasador, a fost fructuoasă, fiind 
materializată într-un jurnal de călătorie, Cartea în care este descrisă călătoria 
prin ţinutul Siberiei de la oraşul Tobolsk până la hotarul împărăţiei Kitaiei, 
anul 7183, luna mai, ziua 3, precum şi Descrierea Chinei (1685), o carte foarte 
citită (dovadă cele 28 de copii) atât în Rusia, cât şi în Occident.

Am făcut această prolegomenă, oferind doar un exemplu, spre a înles-
ni abordarea unui subiect oarecum insolit: China şi valorile ei spirituale în 
viziunea lui Eminescu (1850-1889), „omul deplin al culturii române”, cum l-a 
numit Constantin Noica. Este firesc ca cea veche, renumită şi perpetuă civi-
lizaţie umană, civilizaţia chineză, să fie obiect de studiu (chiar şi ca autodi-
dact) pentru poetul naţional al românilor. Eminescu era interesat de filosofia 
şi religiile din Orientul Îndepărtat, de Kalidasa, Zoroastru, Brahma, dar şi de 
Confucius.

Într-o splendidă evocare a Paştelui anului 1881, a „biografiei fiului lui 
1 Tudor Nedelcea, Civilizaţia cărţii, Craiova, Scrisul Românesc, 1996, p. 23, 35-36.
2 Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare, vol. 1, Bucureşti, Editura Enciclo-
pedică, 1991, p. 230.
3 Idem, vol. II, 1998, p. 52. 

Dumnezeu”, adică a Bibliei considerată, 
„cartea după care se creşte omenirea”, 
Eminescu face o comparaţie cu alte scri-
eri ale culturii universale: „Învăţăturile 
lui Buddha, viaţa lui Socrat şi principiile 
stoicilor, cărarea spre virtute a chinezu-
lui La-o-tse (sublinierea noastră, T.N.), 
deşi asemănătoare cu învăţămintele 
creştinismului, n-au avut atâta influenţă, 
n-au ridicat atâta pe om ca Evanghelia, 
această simplă şi populară biografie a 
blândului nazarinean a cărui inimă a 
fost străpunsă de cele mai mari dureri 
morale şi fizice, şi nu pentru el, ci pentru 
binele şi mântuirea altora”4.

Din acelaşi mare gânditor chinez, 
Lao-Tzi, Eminescu preia ideea protecţi-
onismului economic, pe care o va folosi 

în studiile sale economice (Poetul voia să tipărească un dicţionar economic şi 
un manual de economie politică!). El comentează, cu acest prilej, vol. Chine 
moderne au Discription historique, géographique et littéraire de ce vaste em-
pire, de Guillaume Pauthier şi Antoine Louis Bojin (Paris, 1853)5.

În cele circa 15.000 de pagini de publicistică eminesciană, referirile la 
China, la personalităţile şi mentalitatea orientală, comentarea şi citarea unor 
lucrări româneşti sau străine privitoare la această ţară-continent, oacupă o pon-
dere însemnată. Astfel, amiralul Jurien de la Gravière, membru al Academiei 
Franceze, publică memoriile sale de călătorie în China: „Voyage en Chine pen-
dant les années 1847, 1848, 1849, 1850 (Paris, 1854) şi Voyage de la Bayon-
naise dans les mers de la Chine (Paris, 1872). Eminescu comentează cartea 
acestuia, La situation du Levant (Paris, 1877), combătând-o chiar, reproşându-i 
autorului francez necunoaşterea întocmai a lumii balcanice, grecii nefiind o 
stavilă în calea expansiunii panslavismului. Din această carte, Eminescu preia 
afirmaţia acestuia, conform căruia grecii „vor avea soarta rasei Mandgiu, cari 
au biruit China, iar pământul Mandgiuirei a trebuit să-l cedeze chinejilor”6.

Nici studiul compatriotului său, T.G. Giuvara, care pretindea că a desco-
perit la Paris „Două manuscripte române ale Bibliotecii Naţionale din Paris, 
ca fiind inedite nu scapă controlului său ştiinţific, mai ales că era vorba de o 
lucrare a Spătarului Nicolae Milescu pe care Eminescu dovedeşte că o cunoş-
tea: „Acolo unde s-a ivit o adevărată greutate s-a încurcat şi d. Giuvara şi 
anume la Descrierea Chinei, scrisă slavoneşte de spătarul Nicolae Milescu, 
pe care d. Giuvara îl numeşte, c-o consecuenţă demnă de o cauză mai bună, 
Miclescu, deşi vestitul spătar nu pare a fi fost rudă cu liberalul Sandu Micles-
cu, supranumit Păgânul, din ţinutul Vasluiului”7. Neadevărul ştiinţific trezeşte 
ironia autorului Luceafărul.

Incultura unor demnitari este aspru sancţionată de Eminescu, uneori cu 
un sarcasm ne-
cruţător. Lipsa 
cunoştinţelor ge-
ografice ale repre-
zentanţilor Mi-
nisterului român 
de Război sunt 
amendate: aceştia 
sunt în stare „să 
caute Persia în 
China”8.

Privitor la 
o eventuală demi-
sie a primului mi-
nistru liberal, I.C. 
Brătianu, aflat într-o situaţie critică, nevoit să accepte orice alianţă, Eminescu 
se pronunţă: „credem că d. Brătianu ar primi alianţa nu a unei puteri serioase 
4 Mihai Eminescu [ „Şi iarăşi bat la poartă...”], „Timpul”, VI, nr. 81, 12 apr. 1881, p. 1.
5 “Timpul”, V, nr. 101, 6 mai 1880, p. 1.
6 Francia, “Curierul de Iaşi”, IX, nr. 112, 10 oct. 1876, p. 3.
7 Mofturi ştiinţifice, „Timpul”, IV, nr. 7, 11 ian. 1879, p. 2-3.
8 “Timpul”, V, nr. 163, 23 iul. 1880, p. 1.

China şi valorile ei
în viziunea lui Eminescu

„China, cea mai instruită ţară de pe pământ”


