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Dispariția cercetătorului Ion 
Pogorilovschi (n. 18 februarie 1938, 
com. Rădăuţi-Prut, jud. Botoşani – m. 
6 iulie 2009, Bucureşti), susținătorul 
primei teze de doctorat de la noi în 
materie de Brâncuși (1975,  „Comen-
tarea capodoperei. Ansamblul sculp-
tural Brâncuşi de la Târgu-Jiu” , 
Iaşi: Junimea, 1976;  „A Commentary 
on the Masterpiece of Brâncuşi. The 
Road of the Heroes’Souls” , Iaşi: Ju-
nimea, 1987),  a lăsat un loc gol în 
brâncușiologia românească, care se 
resimte și azi cu atât mai mult cu cât 
problemele privitoare la posteritatea 

și moștenirea lui Brâncuși se dove-
desc complicate, ba chiar insurmonta-
bile și în seama unui aproximativ dacă 
nu îndoielnic profesionalism… 

După studiul editat de soția 
sa, prozatoarea și eseista Genoveva 
Logan, („Tăcerea Mesei Tăcerii”/ 
„The Silence of The Table of Silen-
ce”, Bucureşti: Criterion Publishing, 
2010), iată o nouă lucrare, „NOICA 
& BRÂNCUȘI. Deschideri în seni-
nătatea ființei” (Editura Academiei 
Române, 2016), care vede lumina ti-
parului, cu un efort imens de deslușire 
și ordonare a textelor și fișelor răma-
se. Este vorba de cartea pe care o pre-
gătea Ion Pogorilovschi, în ultimii ani 
de viață, printr-o amplă documentare 
și structurată pe o viziune originală, 
așa cum de fapt ne-a obișnuit. Din 
fișele rămase „grupate de autor con-
form unui cuprins întocmit ad hoc”, 
Dna Genoveva Logan a putut recon-
stitui acest proiect, suficient pentru a 
înțelege că ne aflăm în fața unuia din 
cei mai profunzi și avizați critici de 
artă cu aplicație în filosofie și estetică.

„După efortul de o viață, de-
dicat exegezei operei lui Brâncuși – 
scrie G. L. într-o Scurtă prezentare -

ION POGORILOVSCHI:

„NOICA & BRÂNCUŞI.
Deschideri în seninătatea fiinţei”

Zenovie CÂRLUGEA

George Coșbuc – 150
Intuiţia fondului arhaic indo-european 

şi clasicitatea mythosului poporal

�Continuare în pag. 2

Conceptul de „recitire/ revizi-
tare” a clasicilor a însemnat, în cazul 
lui George Coşbuc, uneori - precum 
în cazul lui Ion Creangă - o suprae-
valuare formativă a artistului rafi-
nat, capabil de o inventivă dexteri-
tate prozodică, aplecat spre stilizări 
expresive, traduceri remarcabile şi 
„inspirate”, prelucrări şi imitaţii de o 
coerentă specificitate, totul izvorând 
din livresc, tehnicism, intelectualism. 

Pe urmele unei intuiţii a lui 
Nicolae Iorga („poezie de atelier” – 
Istoria literaturii româneşti. Intro-
ducere sintetică, 1929), Vl. Streinu a 

vorbit de perspectiva intelectualului 
rafinat, de travestiul atitudinii lirice. 
Mai târziu, Mircea Zaciu îi va zice 
poetului năsăudean chiar „citadin”. 
O asemenea imagine contravine – 
când nu i se subsumează, în com-
plementaritate definitorie – imaginii 
unui Coşbuc clasic, tradiţionalist, 
ilustrând clasicismul folcloric, myto-
sul „poporal”, dimensiune care, de la 
Gherea încoace („Poetul ţărănimii”, 
1897) a făcut obiectul atâtor cerce-
tări analitice convingătoare (Octav 
Șuluţiu, D. Micu, George Muntea-
nu, I. D. Bălan, Aurel Martin, Petru 
Poantă, Radu Drăgulescu ș.a.). 

Dar fondul arhaic al clasici-
tăţii coşbuciene, uşor identificabil şi 
recognoscibil peste tot, deci de ne-
ocolit, a constituit mai puţin obiectul 
unor analize de profunzime. Un stu-
diu de referinţă în această problemă 
rămâne, fără putinţă de tăgadă, lu-
crarea lui Adrian Fochi, G. Coşbuc şi 
creaţia populară (1971). Cercetăto-
rul, graţie formaţiei sale folcloristice 

Dan Radu ABRUDAN

Reînvie copilăria umanităţii
Anul 1907 a fost pentru Brâncuşi anul marilor decizii. L-a părăsit pe 

Rodin, a renunţat la lut, care nu are vigoare şi măreţie ca piatra, şi a început să 
practice tehnica cioplirii directe în piatră, tehnică practicată 
de popoarele primitive, şi a descoperit lustruirea. Brâncuşi 
pornise pe un drum nou, intuind ideea lumii arhaice, inspi-
rat de esenţialitatea tradiţiei.

Munca de pietrar nu-i fu de silnicie, ba chiar o îndră-
gi. Atunci a fost răscrucea lui de drum, un fel de declaraţie 
de independenţă faţă de Rodin. Cioplirea directă presupu-
nea îndemânare şi talent, gândire rapidă şi lovitură precisă.

Începe Sărutul prin cioplire directă. Procedeul îl in-
cită, piatra, marmura ascund minunăţii, trebuia cu grijă să 
le descopere. Înfruntând natura materiei, prin curaj şi risc, 
atinge limita dintre împlinire şi distrugere, dintre viaţă şi 
moarte, salvând spiritul materiei. Fiecare lovire nouă era 
ca şi cum s-ar fi străduit să deschidă cu mâini ferme uşi 
încuiate. Auzind lacătele deschizându-se, unul după altul, apoi câteva lanţuri 
căzând şi, în cele din urmă, scârţâitul deschiderii, apariţia formei.

„Prin lovirea virilă, directă şi perfectă, crestând cu barda, agresivitatea 
masculină devine maximă. Procedeul poate sugera satisfacţia luării în posesie, 
prin forţă, a feminităţii nocturne a materiei. Propria sa Victorie era să elibereze 
spiritul din captivitatea materiei.“ (Lucian Gruia)

„Lucrările nu sunt greu de făcut, ceea ce e greu e să te 
pui în starea de a le face, trezindu-ţi facultăţile psihice solare, 
luciditate, curaj, calm, energie pozitivă, entuziasm.“ Ca să poţi 
face saltul către spirit ai nevoie de graţie şi har. Crezul său 
artistic a fost de a reda în opera sa, spiritul din materie, într-o 
mentalitate arhaică.54 

Spiritul l-a sugerat prin esenţializare de forme, în sine 
pure, şi prin lumina din lucrările sale polisate, care dau impre-
sia că se înalţă.  A descoperit polisajul şi cu respect şi-a lustruit 
singur operele din marmură, bronz, lemn. 

Lucrarea Sărutul a definit turnura sa, schimbarea tehni-
cii de lucru prin cioplirea directă, o ieşire din impresionismul 
rodinian şi o revenire la primitivism, la rădăcini, la ţărănia sa, 
în care trăise într-o permanentă corespondenţă cu natura. 

Din calupul de piatră, Brâncuşi a scos simbolul dragostei, Sărutul, îm-
preunarea de trup cu trup. 

BRÂNCUȘI – PRINȚ AL FORMEI PURE

Ana Calina GARAȘ
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şi competenţei unanim recunoscute, porneşte, foarte 
minuţios, de la acele date biografice susceptibile a 
explica interesul lui Coşbuc pentru folclor şi tra-
tează, în capitole diferite, concepţia folclorică, su-
biectele de această origine, considerând „asimilarea 
mentalităţii folclorice” drept „treaptă calitativ supe-
rioară, în creaţia folclorică a lui George Coşbuc”.

Rămânând multă vreme necunoscute, eseuri-
le coşbuciene privind literatura populară sunt poa-
te dovada cea mai elocventă că acest fond arhaic 
(inimitabil şi, deci, de neocolit, în exegeza poetică 
coşbuciană) există şi el depune mărturie asupra unei 
conştiinţe poetice adânc împlântată în spiritualitatea 
arhaică, în mytosul poporan (George Coşbuc, Ele-
mentele literaturii poporale, Cluj-Napoca, 1986. 
Antologie, prefaţă şi note de I. Filipciuc). De pes-
te tot rezultă că G. Coşbuc identifică în literatura şi 
cultura „poporală” o adevărată mitologie în datele ei 
esenţiale, ale cărei ecouri simbolice, solare ori co-
mogonice, se pierd în mentalităţile colective indo-
europene. El are intuiţia ancestralităţii şi abisalită-
ţii  culturii „poporale” şi, chiar dacă în probleme de 
susbstrat nu putea încă să se rostească, un instinct 
sigur  îl conduce de multe ori, spre ipostaze intere-
sante, multe din ele corecte şi astăzi. Astfel, imagi-
nea tradiţională a unui Coşbuc clasicizat de şcoală şi 
studiat în câteva compartimente tematice, face loc, 
însă, acelui demers de profunzime, apt a sonda relie-
ful motivic al mentalităţii „poporale”, ritmurile sem-
piterne ale etno-psihologiei şi străvechimii noastre.

Cât de interesat ni se arată Coşbuc de funda-
mentele culturii/ literaturii populare, ne stau mărturie 
momentele cruciale ale vieţii sale. Dacă ar fi rămas 
în satul natal, poetul ne mărturiseşte că ar fi ajuns 
un bard popular, prin excelenţă asimilat de mediul 
folcloric. Şcoala năsăudeană i-a deschis, însă, un 
larg orizont cultural dar nu l-a îndepărtat, evident, de 
literatura populară. Ca student la Universitatea din 
Cluj va aprofunda, sistematic, cultura greco-latină, 
dar şi înţelegerea fenomenului folcloric drept artă re-
prezentativă şi comparabilă, culturaliceşte şi spiritu-
aliceşte. Climatul ideilor tribuniste, mai apoi – epoca 
cea mai rodnică a activităţii sale poetice, după cum 
însuşi o apreciază – îi consolidează convingerile, 
încă de acum ispitându-l ideea unei epopei naţiona-
le (o „mitopoetică” despre care va scrie în vremea 
noastră Radu Drăgulescu). Pentru ca în epoca bucu-
reşteană studierea faptului folcloric să devină ceva 
„organizat şi sistematic”, deschizându-i perspective 
inedite în valorificarea culturii „poporale”. Coșbuc 
aderă acum, fără rezerve, la teoria mitologică pusă 
în circulație de fraţii Grimm (în speranţa de a găsi 
acea „cheie universală” în explicarea folclorului) şi 
se angajează publicitar şi eseistic împotriva supersti-
ţiilor, prejudecăţilor şi practicilor iraţional-obscure. 

Preocupat a da o viziune sistematică, coeren-
tă, în ciuda acelor «membra disjecta» ce alcătuiesc 
creaţia populară, Coşbuc visa, probabil, la un cor-
pus folcloric, comentat şi adnotat. Dacă asemenea 
intreprindere îl exceda, ideea unei epopei naţionale, 
afirmată în postfaţa volumului Fire de tort (1896) 

îl mobiliza şi îl înălţa poeticeşte. Acea „unitate” (şi 
„extensiune de epopee”), pe care doreşte s-o impri-
me creaţiilor sale, viza, de fapt, o viziune mai puţin 
istorică (comparaţie cu proiectul epopeic eminesci-
an) şi mai mult mitologizantă, folclorică, imaginară. 
E, de fapt, drumul pe care-l parcurge poezia sa de 
la independenţa subiectului (basm, baladă, legendă), 
rămânând loial prozodiei, până la spiritul de selecţie 
şi creativitate şi, apoi, reintegrarea unui bogat regis-
tru motivic de extracţie folclorică într-o concepțiune 
lirică personală, o atitudine de mai liberă interpreta-
re, o asimilare  în substanţă şi o transcendere a date-
lor folclorice în originalitatea unei viziuni specifice 
şi reprezantative.

Un studiu precum Elementele literaturii po-
pulare trata problema istoricităţii folclorului şi mi-
graţionismului cultural. Coşbuc respinge teoria mi-
graţionistă, dar se entuziasmează pentru concepţia 
mitologică, nu aderă la teoria antropologică, de dată 
recentă, dar va îmbrăţişa doctrina lui Max Müller 
privitoare la fondul comun lingvistico-spiritual al 
arienilor, în care şi-ar avea originea mitologia po-
poarelor indo-europene (oare abordarea sanscritei şi 
traducerea „Sakontalei” lui Kalidassa trebuie înţe-
lese în afara unei „obsesii” indo-europeniste, către 
care se canalizase și interesul tânărului său fiu, Ale-
xandru?!): „Fondul baladelor, al basmelor, al colin-
delor, al bocetelor şi descântecelor e acelaşi, întru 
toate acelaşi cu fondul poeziei populare a tuturor 
indo-germanilor. Toate cântă fenomene ale naturii, 
toate sunt simple adaptări ale câtorva mituri vechi 
de mii de ani”.

Acest Atque nos teoretic împinge, de fapt, si-
militudinile, dincolo de mitologia greco-romană, în 
lumea miturilor indice, persane, germane ori slave, 
vorbind de străvechimea şi universalitatea motivică. 
Referindu-se bunăoară, la Mioriţa, Coșbuc – a cărui 
operă e dominată de solaritate și optimism -  res-
pinge, datorită teoriei mitologizante, ce o practică 
aici, ideea fatalismului mioritic (a resemnării), ca 
dominantă spirituală a poporului nostru. A intra, pe 
acest teren, în dispută critică cu B. P. Haşdeu ori Al. 
Odobescu, aceasta nu e o vanitate şi îndeletnicire de 
diletant, şi poetul „Baladelor și idilelor” ajunge să 
distingă în literaturile populare cele două straturi: cel 
originar, limpede, de fond mitic şi cel recent, tulbure 
al „influențelor creştine şi străine”. Sau, contrave-
nind opiniilor lui M. Gaster ori N. Cartojan, conside-
ră că o carte precum Alexandria şi altele asemenea,  
circulând în lumea satelor câteva sute de ani, nu a 
exercitat asupra folclorului aproape nici o influen-
ţă, dimpotrivă, asimilând şi absorbind ea însăși nu-
meroase elemente folclorice (acest punct de vedere, 
surprinzător în epocă, a fost  ulterior confirmat  de 
specialişti în materie – v. I. C. Chiţimia şi Dan Si-
monescu, Cărţile populare în literatura româneas-
că, Buc., 1963, XXVIII).

Interesante sunt şi o parte din glosările sale 
asupra basmului, baladei, ghicitorilor, proverbelor 
şi zicătorilor, acestea din urmă interesându-l în mod 
special (v. Naşterea proverbiilor), atât ca geneză cât 

şi ca structură, circulaţie… Coşbuc scrie apoi despre 
atâtea tradiţii şi legende din popor (soarele, stele lo-
gostele, babele şi moşii). Se ocupă de legendele mă-
năstirilor noastre, dar şi de demonologia populară, 
de simbolurile erotice (mărul, cucul), dar şi de cre-
dinţe, superstiţii, practici magice (zburătorul, stri-
goii, vântoasele, făcăturile aşa-zişilor „păscălitori”, 
priveghiul), ori alte elemente oglindind mentalitatea  
poporală (hora, doina, chindia). 

Din acelaşi abstrus fond metafizic izvorăsc 
bocetul (înţeles ca manifestare panegirică) şi des-
cântecul, cu întreg ceremonialul de împresurare 
magică mobilizatoare. Nu de puţine ori Coşbuc ia 
atitudine şi ni se pare chiar polemic, bunăoară, față 
de anumite interpretări neavenite privind mitul etno-
genezei (v. Absurditatea unei explicaţii sau Obice-
iuri şi credinţe). Când e de tot ascuţit, spiritul critic 
vizează eticul cu aplomb, ca în Un capitol despre 
lene şi superstiţie, în care - în maniera literaturii de 
„popularizare” ştiinţifică (dar nu lipsit de o oarecare 
jovialitate sfătoasă), - se ridică împotriva ignoranţei 
şi superstiţiilor din lumea satelor.

Colindele, pricoliciul, strigarea peste sat, pro-
rocii de Anul Nou, cântecul zorilor, focurile morţilor, 
mărţişorul, sufletul după moarte, mitul reînvierii lui 
Făt-Frumos (în similitudine cu acela al Păsării Pho-
enix) constituie subiectul altor articole interesante, 
unde reflecţia, captaţia orală, corelarea ori concluzia 
inedită vin să definească un spirit profund angajat în 
problematica de fond a disciplinei.

Proiectul acelei epopei naţionale râvnite de 
Coşbuc poate fi, aşadar, identificat, atât în dimensiu-
nea lui teoretică (valoroasă şi de substanţă, în ciuda 
atâtor corecţii/disfuncţionalităţi), cât şi în planul cre-
aţiei poetice propriu-zise. Rezultatul e, însă, unul şi 
acelaşi cu imaginea etnopsihologică a satului, în care 
fiorul arhaic grăieşte de o experienţă a mentalităţii 
„poporale”, de câteva ori milenară. 

Cele mai multe poezii în direcţia acestei pre-
ocupări epopeice datează din perioada Tribunei sibi-
ene (1884-1889), climat în care creaţia coşbuciană 
a primit un impuls de substanţă. De acum datează 
Atque nos (1886), încercare de clasicizare a unui ro-
mantism folcloric în concepţie:

 
„Oh, îmi place mult povestea, căci poporul se descrie 
 Singur el pe sine însuşi în poveşti – şi-mi place mie 
 S-ascult pe popor, ca astfel să observ cum s-a descris…”

 Poetul se lasă furat de „plăsmuirea vecinicilor idealuri” 
şi a tuturor „tipurilor” vii „pe cari le-avem/ Şi pe-a căror 
frunte pus-am mitologic diadem.” 
Şi în acest fel figurile mitologiei populare româneşti îşi 
găsesc corespondente în panteonul mitologiei greco-lati-
ne: 

„Tipurile drăgălaşe toate-mi trec pe dinainte 
 Şi-mi revocă-n veac de aur, plin de farmec dulce-n min-
te…
 Şi-atunci gândurile mele îndărăt prin secoli trec,  
 Și, zburând prin Capitoliu, se opresc pe-Olimpul grec…
 Şi-ncet timpurile sfinte de mitologii greceşti 
 Se-ncrustează cu-ale noastre fantazii de prin poveşti 
 Tot mai mult şi tot mai tare, tot mai strâns până ce-n fine 
 Din subiectele-nrudite un subiect comun devine! 
 Din Helada rătăcit-a mitul vechilor eroi 
 Şi pe-o cale-ndreptăţită s-a prelins până la noi…

 Poliphemos recunoaşte frate bun pe Surgă-Mură 
 Şi se bucură că-şi află ochiul ars de Odiseu; 
 Pipăruş-Viteaz îşi află prototipul lui Teseu: 
Ăst din urmă războieşte cu giganţi şi minotauri! 
 Cel dintâi, pe-această cale, cu zmei negri şi balauri. 
 Regi eleni din timpul mitic, cu-a lor fapte de mirat, 
 Mai trăiesc în basmul nostru pe la Verdele-mpărat; 
 Şi trăiesc în basmul nostru  fantaziile păgâne, 
 Căci din graţii și zeiţe şi din nimfe-am făcut zâne, 
 Iar din Marte, din Zeus, din Venus, din Mercur creat-am noi 

George Coșbuc – 150

�Continuare în pag. 4
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Lapte matinal 

Cum picură 
diminețile 
cum
aidoma unor 
stropi de 
lapte cald 
pe degete
pe pantaloni
pe sandale
și-o pisică 
deretică
printre flori 
cu mișcările
moi
ale cozii
alungă mirosul
laptelui.

E ceva ciudat aici 

E ceva ciudat aici un loc strîmt
cum o cămară pustie (proviziile
 se află-n altă parte)
și tu intri acolo zăbovești
pîndind lumina 
să cadă sub un anume unghi
ca să simți golul
și stînjeneala lui de-a fi
un gol atît de mic. 

Lingvistică 

E frig vorba
o formă a frigului
conotația sa căldura
ușoară ce-i dă tîrcoale
apoi se retrage lasă frigul
în plata lui. 

Pe Calea Victoriei 

Cît de umile sunt amintirile mele
din forfota senzuală-a marii metropo-
le
cum un portmoneu gol

pe Calea Victoriei în dimineți
ce n-au fost nici atunci

în amiezi ce nu sunt nici azi

în amurguri ce nu vor fi niciodată. 

Cină 

Fărîmîndu-se-ntre degete obscuritatea
cum un miez de pîine
și obiectele din preajmă opintite-n 
așteptare
prefăcîndu-se-n obscuritate
spre-a te hrăni pe tine. 

Montană 

Pietre care se scurg
unele-n altele cum lichidul din pahare

stînci golașe care ne fac semn
să intrăm în ele

mucegaiuri plutind 
pe norii grizați

poezia sărmana de ea
cum un animal lihnit de foame. 

Damnare 

Și mîna dreaptă gata să
citească din nou
cu bunăvoință
aceeași istorie captivantă

pe care-a scris-o mîna stîngă. 

O zi ca leii 

Ziua aceea neverosimil triumfătoare
cu legi enigmatice fragilă asemenea 
artei

alcoolul o păzește fidel cum un cîine

dragile de ele nevrozele cîntă la chi-
tară

știu, am mai spus-o: iubind uităm iu-
birea. 

Matinală 

Atîta gol e-n fereastra camerei tale 
atîta gol dur
dimineața umbrele fierb aidoma cea-
iului
e încă devreme îți spui mereu
mai poți trișa cu candoarea mai poți 
ieși
la plimbare cu cîinele Rocki mai poți 
ajunge la rîu
să te-apleci milostiv s-acoperi apa
atît de neajutorată
cu chipul tău răsfrînt. 

Toți avem uneori 

Toți avem uneori
o nebună nevoie de dragoste

care trece din viscere în gînd
din gînd în vis
capricioasă la culme
ca și cum ea ar fi cea
care inventează visul. 

În grădină

Ies stele pe boltă
coarne de melc

aplecată floarea de crin
de-o boare de vînt

de-ai zice că-i însăși
boarea de vînt. 

Ora cinci după-amiază 

Îngrămădite pe ceruri bolovanii zgura 
mocirla
neavînd ce face statuile pălăvrăgesc
vîntul ud își adună boarfele
lumini de nimic trag la țintă-n ferești
o melodie rătăcită pe străzi dosnice
aidoma unui om beat
așteptîndu-ne pe masă pîinea se umflă
aidoma unui mormînt proaspăt. 

Disperat ochiul 

Disperat ochiul întins cum un elastic
gata de-a crăpa
între un capăt și altul al Lumii
(capete tot mai mici tot mai fragede
ca două mîini de copil). 

 Sunt zile umplute cu nopți 

Sunt zile umplute cu nopți pîn’ la re-
fuz 
(posibilul e lipit de tîmplă
cum un revolver)
sunt dimineți mototolite cum un ghe-
motoc de hîrtie 
(punctele și virgulele se-nscriu
pe coala lichidă a ploii)
sunt seri ca niște căni goale
(o fereastră ascunsă bine
în fundătura întunecoasă a țipătului). 

Fructieră

Așa sunt strugurii semn de liniște
de demult cum un cîntec de leagăn
și merele grave chibzuite
cum o sumedenie de trepte-n urcuș
și galeșele prune ce se ordonează
cum slovele stîngace într-o scrisoare 
de-amor
și perele feciorelnice parc-abia
ar fi ieșit de la prima comuniune
și nucile nurlii ce se tot joacă

în preajma bisericii de-a v-ați ascun-
selea 
și pepenii oho pepenii cutezători
ce pleacă peste ocean
apun aidoma Soarelui. 

Nu-ți mai încap în privire 

Nu-ți mai încap în privire atîtea ima-
gini
cînd nu ești atent încep să se reverse

un deal se scurge din ochi cum o la-
crimă 
un nor vîscos ți se prelinge pe bărbie
o lucioasă cupolă ți s-a oprit pe obraz 
cum o bubă. 

Picnic 

Pofticios cum o muscă la brînzeturi
gesturile tale largi aidoma unor per-
dele
fîlfîind sub acest lînced soare de lut
respirația grea a nucului aidoma unui 
cort
cîntînd de zor privighetorile își aplică 
absconsele teorii pe hîrtiile tale 
sinucigașe
la ora cinei intri domol în cort s-adapi 
oglinzile. 

Nume 

Sunt nume care tac și altele ce strigă
sunt nume leneșe și altele active cu 
prisos
sunt nume hrăpărețe și altele miloase
sunt nume rafinate și altele barbare
sunt nume duse-n cîrcă de lucruri și 
ființe
și nume care încă n-au
pe cine să numească. 

Cade imaginea

Cade imaginea de la sine
cum o picătură de apă pe calculator
nici nu trebuie s-o mai cauți
nici nu trebuie s-o mai găsești
te găsește ea singură
din pură întîmplare. 

Fabulă neterminată 

Numai că fostul tigru
e fostul lup
numai că fostul lup
e fosta vulpe
numai că fosta vulpe
e fostul raton 
numai că numai că…

GHEORGHE GRIGURCU
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 Sfântă Marţi, şi Vineri, Sfântă Mercuri, Sfântă Joi! …
Iat-aici pe Făt-Frumosul, iat-aici pe Cosânziana: 
Dânsul nu-i decât Apollo, dânsa nu-i decât Diana. /…
Şi-mi vine să-mi înalţ fruntea şi s-o scutur veselos 
Şi să strig în lumea largă: «Et in Arcadia nos!»”.

Tot de acum datează Filosofii şi plugarii 
(1884), Blestem de mamă (1885), Fata Craiului 
din cetini (1886), Brâul Cosânzenei (1887), Fulger  
(1886), Crăiasa zînelor (1889), Un Pipăruş modern, 
Pipăruş-Viteaz (1889), Nunta Zamfirei (1889), ca să 
le numim pe cele mai reprezentative în această di-
recţie.

Nu există, de fapt, element al literaturii „po-
porale” evocat teoretic care să nu fie şi ilustrat deta-
liat sau chiar aluziv, în poezie, de poetul năsăudean. 
Iată ceremonialul nupţial arhaic, cu toate etapele sale 
cufundat în lumea feeriei joviale, care e, în fond, nu 
altul decât cel „poporan”, în Nunta Zamfirei, scrisă la 
Gura Râului, lângă Sibiu, un sat de veche tradiție și 
spiritualitate românească, în care, peste o jumătate de 
secol, un alt mare poet al neamului românesc – Luci-
an Blaga ˗ venea să se încânte de „Bocca del Rio”…

Ori valorificarea nuanţată a bocetului în 
Moartea lui Fulger, ori superstiţia legăturii indisolu-

George Coșbuc – 150
�Urmare din pag. 2

bile natură-om din Moartea lui Gelu. Iată superstiţia 
ielelor în Vîntoasele („Fire de tort”, 1896), obiceiul 
oraţiei în Colindătorii (Ibidem), credinţa în moroi 
în Strigoiul („Ziarul unui pierde vară”, 1902), mitul 
zburătorului în Un basm („Balade şi idile”, 1893). 

În aceeași ordine a apetenței pentru istoria ve-
che, se cuvine amintit și dacismul poetului, cam tul-
bure, însă energic, agitat de ideea libertăţii cu preţul 
sacrificiului suprem (Decebal către popor – „Fire de 
tort”, Podul lui Traian – „Cîntec de vitejie”, 1904, 
Perirea dacilor – în „Periodice”…). 

Vine apoi rândul migraţiilor barbare şi câteva 
piese, precum Regina ostrogoţilor,  pun în vibraţie 
o mare încărcătură emoţională, un lirism pregnant. 
Sau piese precum Hora, Doina, Ex ossibus ultor, In 
opressores, cu puternicele lor accente de revoltă so-
cială. 

Multe piese evocă, însă, calendarul creştin, 
altele credinţe, superstiţii, eresuri, precum atâtea 
„legende” titrate explicit („Legenda trandafirilor”, 
„Blăstem de mamă”, „Inima mamei”) sau subiecte 
baladești de inspiraţie autohtonă (Baladă, Rodo-
vica, Ceas-rău, La logodnă, Nunta în codru) ori 
„prelucrate”(„Cornul”, „Baladă albaneză”, „Popasul 
ţiganilor”, „Puntea lui Rumi”…).

Un fapt rămâne, totuşi, de domeniul eviden-
ţei. Indiferent că e vorba de o tematică sau alta, ecoul 

ritmurilor sempiterne, pulsiunile substratului arhaic, 
elemente abstrus-profane de mentalitate „poporală” 
pot fi detectate mai peste tot. 

G. Călinescu vorbea de „un mecanism etern 
al ingenuităţii umane”, de „un hieratism al instinc-
telor”, generate de lirismul în formă obiectivă  („re-
prezentabil”), sesizat încă de Gherea,  muzical, 
declamatoriu, teatral chiar, dar mai ales interior: 
„Desfăşurarea sentimentului e rituală, ca în dansu-
rile barbare, aici litanică, aici simetrică”. Chiar în 
privinţa pastelului monografic coşbucian, criticul se-
sizează că natura, grupată pe îndeletniciri omeneşti, 
e „socială” şi „calendaristică”: „Coşbuc avea de fapt 
simţul sublimului cosmic, dar fiind lipsit de putinţa 
reprezentării lui de sus se mulţumea a-l sugera în ora-
riul terestru”. Privind cele două capodopere (Nunta 
Zamfirei şi Moartea lui Fulger), apropiindu-le de 
eminescienele „Călin  - file din poveste” şi „Strigo-
ii”, Călinescu identifică aici o anumită „filozofie” a 
vieţii: „supunere împreună cu poporul la datinile ce 
simbolizează impenetrabilitatea misterului”. Este o 
gândire sănătoasă, desfăşurată discursiv – zice criti-
cul – şi înscenată în ritualul celor două evenimente, 
o adevărată „demonstraţie de ceasornic arhaic care 
merge, exterior şi interior, inexorabil…”

Azi nimeni 

Azi nimeni nu-și mai amintește stihiile
care dorm între șuvițele părului tău
vijelios odinioară 

lipești abțibilduri pe sclipirile muntelui
nădăjduind să-l ascunzi

munții se urcă pe dealuri
dealurile se urcă pe copaci 

Jiul ciugulește musculițele
precum o pasăre.

Semn de carte

Și te uiți te uiți
cu nesaț te uiți
vrei să vezi Lumea 
prin crăpăturile focului
cum ale unui gard înalt. 

Frigul perpendicular

Frigul perpendicular pe propria sa încremenire 
aerul frecat de zgomot care se-aprinde cum un chibrit
micul vid muritor aidoma unei ființe
începură să facă drumul înapoi
toate intersectîndu-se bulucindu-se
într-o oglindă ce se teme de imagini
cum un copil se teme de-ntuneric. 

Sunt lucruri 

Sunt lucruri care trăiesc foarte puțin
sunt lucruri care trăiesc foarte mult
  
sunt lucruri care mor brusc
sunt lucruri care mor exasperant de încet

sunt lucruri care nu cunosc
nici moartea nici viața

lucruri dumnezeiești. 

Pe punctul de-a recupera 

Pe punctul de-a recupera o uitare de-a-mpacheta
cum se cuvine ascuțișul extremităților
de-a merge de la un timp de-a-ndărătelea
de-a termina
ceea ce trebuia mai întîi început de-a mîzgăli
strigătul în neștire pe-o hîrtie de-a te purta
aidoma unui copil ce hărțuiește labirintul
ca pe-un pui de pisică. 

Poezia 

Pretutindeni ascunsă
în artere și-n cești
în nori și-n pubele
în scorburi și-n clopote
în năvoade și-n rafturi 
în dosare și-n crengi
în telefoane și-n cizme
în poduri de case și-n haine
ca să iasă din cînd în cînd
la iveală în locul Domnului
sacrilegă. 

Poem de toamnă
Octavian DOCLIN

ADC
adică Adei

În copilărie
privea la nesfîrşit
dansul liliacului spînzurat
de pe grinda încrustată cu bripta bunicului
din podul casei
asculta înfiorat noaptea
ţipătul bufniţei prevestitor de moarte
cum îl tălmăceau ăi bătrîni
dar şi dangătul clopotului într-o dungă
din biserica satului de vecernie
despre toate acestea îşi aminteşte acum
deşi vremile şi vremurile
nu sunt tocmai potrivite amintirilor
de acest fel
aminteşte-ţi însă era o fostă după-amiază
fierbinte ca într-un vast deşert de nisip
cînd şi trupurile se topeau unul în altul
cum a două vipere încolăcite în timpul împerecherii
aşa cum a văzut în aceeaşi copilărie
două cîmpuri înverzite supraetajate
au devenit trupurile acum
peste care păşesc adică alunecă
încolăcite alte vipere
adică liliacul şi bufniţa
două stenturi implantate în arterele memoriei.
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PALMIRA

Setoși de sânge alb, Nebunii
De azi nu dau foc ca Nero Romei sale,
Nu fură tot ca el, statui Eladei,
Ci trag în ele cu mitraliere.
Aceste temple-nalte, arcade peste-abisuri
De mii de ani legând pământ de cer,
Le culă la pământ, jucând pe ele...

Nebunii-și zic „ostașii lui Alah“
Cel blând de felul său și tot încearcă
Să-l facă un dușman al lui Iisus
Aducător în lume de dragoste-ntre oameni,
Frăția și iubirea între semeni
Nu seamănă nebunii-aceștia cu inspirații
Din neamul musulman, care văzând odată
„Piatra sfântă“ își ard privirile
Să nu mai vadă o altă-asemenea minune a-lumii...
Nebuni! Nebuni! Trăsnește-i, Doamne,
De trei ori trăsnește-i, acolo printre valuri de nisipuri
Fă-i pulbere, cenușă, s-o ducă și furtuni 
Și vânturi, în vecie să nu se mai audă
De numele fanatice, nebune!
Doar de PALMIRA iar, minunea lumii!

SUFLET BĂTRÂN

„Efecte de lumină“ de la soare
Nu poți obține, suflete al meu!
Și dacă întunericul te doare
Și aerul îți pare mult prea greu,
Îndreaptă-te spre lună, dragul meu.

Triumfător vei fi când – lună, soare
În sufletul bătrân o să coboare...

SCALDĂ

Mă scald în muzică. Un prunc bolnav
Ce vrea să prindă aripi. Le-mprumută
De la copilul Mozart. El te-ajută
Cu geniul lui dumnezeiesc să-ajungi
La ușile închise de Beethoven…
Le-nchide, surd, pe când se ia la trântă
Cu miile de piane și viori,
Ca să le ducă toate
În largi furtuni sonore…
Doar ele-aș vrea să-mi scalde bătrânețea
S-adorm așa, uitându-mi și de nume...

SYMPOSION CIUDAT

Symposion. Platon. Despre natura iubirii.
La cuvânt, Pausanias: „Dacă există două Afrodite,
Există și doi Eros. Unul o dăruie cu iubire înaltă,
Altul, pe alta, cu o iubire vulgară. Alegeți!
Corp de bărbat? Corp de femeie? Superb dacă este,
Sunt bune, să știți, amândouă!
Dar niciunul scos la târg de mercenari!“

Socrate la cuvânt: „Nu știu dacă există
O Afrodită unică sau două!
Urania? Pandemos? Aceasta ne desfată numai trupul!
Pe când cealaltă, sufletul întreg, toate splendorile iu-
birii...
Alegeți voi! Eu doar atât v-am spus!

CULORILE MEMORIEI

Memoria cere culoare?
Cine-mi poate răspunde?
O ia de la soare?
De la lună, de unde?

Sunt culori blânde de pace?

Sunt aspre culori de război?
Cine-n amestec le face
Suferind numai noi?

Una s-a furișat pe fereastră,
Alta a pătruns până-n vis,
Era provocator de albastră
Ca să mă-ndemne la scris.

Dar ce-aș putea scrie
Despre atâtea ciudate năluci?
Dă-mi, Doamne, lumina ta vie
Când parcă presimt că Te duci...

SĂ MÂNGÂI O FLOARE

Să mângâi o floare!
S-o-ntrebi ca pe-o soră uitată
Și ea, în loc de răspuns,
Să-și resfire polenul
Ca o miere dulce pe buze,
Ca o mângâiere pe gene, pe frunte.
Parcă aș vrea să-mi ceară
Să plecăm împreună la munte.
– Cum te cheamă? O întreb mai târziu
Și ea, ca o cadână, jucându-se:
– Nu știu! Nu știu! Nu știu!
– A cui ești?
– De unde vii?
– Dintr-o țară bogată-n povești,
Altădată, și mai bogată-n copii...

Aș vrea s-o iau în brațe... Mă tem
Să nu moară
Ca-ntr-un blestem
Că m-am atins de cea mai plăpândă comoară...

ZODIE

Zodie, Zodie,
Ce te tot miri?
Mi-ai cerut o rodie...
Mi-ai cerut o rodie...
Mi-ai cerut trandafiri...

Ți le-am adus pe toate,
Acuma de ce tot suspini?
Ori vrei doar ciulini?

Dacă nu știi
Și ciulinii fac flori –
Vineții, vineții,
Brodate cu măestrite culori,
Să le cunoști, să le-adori...
De ce taci, de ce nu-mi răspunzi?
Zodie, zodie,
Soră de rodie,
Fată cu ochi imenși
Rotunzi,
Cum îi avea și ea,
Dragostea mea,
Dacă nu se grăbea,
Dacă nu se grăbea...

CHEMARE

Nu sunt bolnavul care nu suportă
În munți curatul aer de-nălțimi.
Am dibuit și-acum deschid o boltă
Spre zilele și nopțile ce vin

Să-mi dea ozonul lor să mai respir,
Să-mi cânte cu izvoarele, să-mi cânte
Să murmure cu cetine subțiri,
Și nici un gând prea negru să frământe.

De sunt bolnavi ce se sufocă sus
Îi chem pe toți să vină-n rugăciune,

Să ne-nchinăm la Doctorul supus
Doar celui Preamărit în cer și-n lume...

VIZIUNI

Columne-nalte și havuzuri
Răsar adeseori în vis,
M-ademenesc să-mi fac iluzii
Că mă îndrept spre Paradis

Luat de mână de Magistrul
Alighieri care m-a purtat
Și în Infernul lui sinistru
Să văd păcat după păcat

Cu ce pedeapsă exemplară
O să m-aleg – chiar orb să fiu,
Să nu mai văd, scăpând afară,
Că lumea-i leagăn și sicriu...

ARTA REPETIŢIEI

Motto: Dumneata ești nebun, nebun, nebun,
toate le spui de trei ori, trei ori, trei ori.
(Parodie în epocă la versurile poetului maghiar Ady 
Endre)

Nici chiar odată nu era nebun, Poetul
Care știa că melodia
Nu-i doar o curgere, prea lentă de cuvinte…
Vârtejul lor se joacă în cascade...

De două, de trei ori și chiar mai des Poetul „Glossei“ 
repeta, 
De câte ori morișca lumii-și cerne
Cadențele și triste și-nțelepte.
Veneția-n amurgul ei se stinge,
Când Luna doar îi privighează fastul.
Repetă, tot repetă, și uităm
Chipul iubitelor ce nu mai vin
Chemate de Poet. Și ale noastre
Banalele, chiar de le-mpodobim cu flori.
Nu sunt mai mulți Luceferi, numai unul
Pândesc la cer și plâng cu lacrimi grele:
Un ritm universal la repetiții...

Și-apoi, venind aproape, mai aproape,
Un alt Poet, tot „singur“, „singur“, „singur“
Bacovia aruncă fraze sparte
Și litere de plumb, din care apare
Un „mugur alb și roz și pur“…
Să nu-l uităm acum în primăvară
Și mai cu seamă-n toamna bolnavă de ftizie
Și-e-nghețată clanța de la ușă…

Iar astăzi printre noi avem trei prinți
Bogați și în sonete și-n rondeluri
Și-n alte forme fixe mai dulci ori mai rebele
În care se repetă cu-ncântare
Idei și melodii mântuitoare.
În luntra lor m-aș cățăra și eu,
De trei ori repetând: Suntem nebuni!
Trăim!
Trăim!
Trăim!

(Din volumul „De senectute”, în curs de apariție)

De senectute
ION BRAD
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  concretizat în cele nouă cărți și peste o sută de ar-
ticole, ajuns în etapa fericită a sintezelor prolifice 
pentru gândirea filosofică, autorul urmărește convin-
gător paralelismul subtil, determinat de rădăcini cul-
turale comune, între substratul temelor sculptorului 
și ideile de bază ale operei lui Noica”.

Așadar, „un înțeles românesc al ființei prin 
Brâncuși” – aceasta este miza lucrării îndelung gân-
dite și atât de febril consemnată în fișele ce ne dau 
măsura eminentului întreg.

Se știe că însuși Constantin Noica afirma că 
„devenirea întru ființă” este un concept central al 
sistemului său filosofic, el  însuși făcând clare trimi-
teri la Brâncuși, care ar fi sculptat „ființa ca ființă”, 
îndeosebi în lucrarea ”Istoricitate și eternitate. Re-
pere pentru o istorie a culturii românești” (1989). 
Raportându-și comentariul filosofic nu rareori la 
Brâncuși, a cărui operă ar fi „de infinite lungi” 
(înțeleasă fiind mai profund de exegeți străini decât 
de români!), Noica observa în „Jurnal de idei” acea 
filosofie a „desprinderii” și „zborului”, a năzuinței 
spre ideatic, ce engramează revelatoriu  întreaga sta-
tuară brâncușiană, de la Păsări l a Țestoasă.

În pregătirea lucrării, dna G. Pogorilovschi s-a 
bucurat de concursul dat de cercetători de la Institu-
tul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-
Motru” (colegi ai regretatului brâncușiolog), precum 
și de ajutorul primit din partea scriitorului Lucian 
Gruia, un fost „discipol” al maestrului care i-a super-
vizat acestuia câteva lucrări despre Brâncuși.

Așa că, date fiind aceste împrejurări, avem 
acum lucrarea integrală, reconstituită capitol cu ca-
pitol, pe baza fișelor, care grăiește de la sine des-
pre impresionanta desfășurare de concepte și idei, 
de convingeri și reflecții acute, dând măsura unei 
ireproșabile metode de cercetare și a laboratorului 
său de lucru.

*
Să precizăm că în 1987, la cinci ani după ce 

lui Ion Pogorilovschi i se interzisese să profeseze în 
cercetare/ învățământ și să publice, îi apare volumul 
„Arhetipul expresiei lirice românești” (Cartea Româ-
nească, 400 p.). Un exemplar este trimis lui C. Noi-
ca la Păltiniș, al cărui destin îl urmărea de ani buni, 
rezonând întrucâtva cu gustul amar al anilor săi de 
interdicție. Noica a avut „o reacție promptă”, cunos-
când, la rândul său, consecințele „pseudoprocesului” 
cu ușile închise ce i se intentase autorului în 1982 
(între intelectualii și scriitorii condamnați în ches-
tiunea „Meditației Transcedentale” figura și Andrei 
Pleșu).

„Mă bucur că «existați» și vă manifestați – îi 
scria Noica la 8 aprilie 1987, de la Păltiniș – urându-
vă să faceți la fel ani și ani de acum înainte. Exist 
și eu, dar încă pentru puțină vreme, desigur. Am fă-
cut ce mi-a fost dat, față de alți colegi de generație, 
stinși din viață nedrept, înainte de vreme.”

Ideea de arhetip îl preocupase și pe Noica 
(cum îl chinuise și pe Petre Botezatu, profesorul de 
filosofie de la Universitatea din Iași) într-un proiect 
numit „Cartea Arheilor”, așa că lucrarea lui I. Pogo-
rilovschi căzuse la timp.

În a doua epistolă din 21 august 1987, C. No-
ica îi comunica mai tânărului confrate că s-a hotărât 
să schimbe titlul cărții sale, care va fi exclusiv filo-
sofică, în loc de arhei - «marile întruchipări»: „va fi 
vorba de o treaptă nouă către ultimul sau penultimul 
meu proiect (din «Scrisori»), reluată la un mod mai 
riguros.”

În privința „temei noastre «comune»” (proble-
matica arheilor), C. Noica îi mărturisește că personal 
a preferat alt drum („nu ne întâlnim”): „Arhetipul 
dvoastră – atât de interesant elaborat – poartă asu-
pra unei realități existente, lirica românească, iar nu 
asupra esenței arhetipale. Am admirat sincer supu-
nerea dvoastră la obiect și extraordinara cuprindere 
pe care o poate obține modelul dvoastră; dar e vorba 

de înscrierea arhetipului într-o realitate istorică, nu 
și de arhetipalitate dincolo de istorie”.

Felicitându-l pentru studiul său atât de origi-
nal și profund „asupra românescului (de la Brâncuși 
până la lirică)”, C. Noica îl îndeamnă pe I. Pogori-
lovschi să nu întârzie în astfel de abordări istorice 
(dincoace de istorie), ci să vadă „dincolo de istorie”, 
amintindu-i reflecția lui Sergiu Al-George potrivit 
căreia „suntem blestemați să fim într-o lume ce pen-
dulează între Occident și Răsărit.”

„Noica & Brâncuși. Deschideri în seninătatea 
ființei” începe un un text publicat de I. Pogorilovschi 
în „Revista de filosofie”, intitulat „Constantin Noi-
ca – individualitate și universalitate” (Tom XLVIII, 
sept.-dec. 2001, pp. 543-557). Evocând atât opera 
antumă cât și revelațiile postume și trecând în revistă 
abordările românești și străine ale sistemului onto-
logic noician, precum și contribuțiile sale în gnose-
ologie, logică, filosofia culturii, antropologie filoso-
fică și axiologică etc., I. Pogorilovschi conchide că 
„meditația filosofică nicasiană” nu este la sfârșit de 
mileniu doar „de interes ecumenic”, întrucât prin 
întreaga lui operă el țintește „un dezirabil model 
european al condiției umane”, „o nouă condiție a 
filosofării”, extrasă dintre propriile limite logistice 
seculare și revigorată generos sub semnul „paradig-
mei complexității” și al „transdisciplinarității”.

Studiului despre Noica îi urmează altul, 
„Brâncuși sau provocarea filosofiei” (publicat în 
vol. „Brâncuși, artist-filosof”, Tg.-Jiu, 2001), în care 
I. Pogorilovschi observa că, încă din 1925, Lucian 
Blaga, scriind despre „noul stil”, se raportează la 
Brâncuși ca la un artist al „extrazului abstract” și 
„esențelor” exprimând „un instinct metafizic” ca dat 
intrinsec al ființei umane.

„Al doilea vârf al meditației filosofice 
românești” ar fi Constantin Noica, scrie I. Pogori-
lovschi, care „îl recomandă pe Brâncuși ca pe un an-
tidot al crizei de mijloace a cugetării moderne” (idee 
accentuată de Alexandra Laignel-Lavastine în exe-
geza „Paradoxul Brâncuși”, Ed. Humanitas, 1998). 
„Cu sau fără paradox, la Noica, Brâncuși devine 
caz exemplar a ceea ce poate să fie în lume mesa-
jul filosofic românesc”, precizează I. Pogorilovschi, 
convins că ideația creatoare brâncușiană în limbajul 
plastic universal constituie ea însăși o „provocare” a 
filosofiei, „o filosofie de suport expresiv artistic” mai 
validă decât cea „pur-sânge”, doctrinară, a vremuri-
lor moderne.

O metafizică imanentă expresiei artistice 
brâncușiene, căreia îi este indus un „fond autohton”, 
căci „pietrele lui filosofale” comunică tainic cu „o 
suprarealitate esențială”, ca niște „entelehii” plastice, 
ca niște „monade” ale refracției universale (Comen-
tatorul se oprește la „capodoperele” ce concentrează 
complexitatea și profunzimea artei sale: Memorialul 
de la Târgu-Jiu și Templul Meditației și al Eliberării 
interioare, de la Indore, rămas în fază de proiect).

*
După aceste „preparative” ale dosarului de 

fișe care reconstituie miezul cărții (atât de bineve-

nite pentru a înțelege exact miza lucrării proiectate,  
concepute și realizate în această primă fază, aș zice 
„brută”), Capitolul 1 își propune să trateze „Despre 
semnul & așezat între Constantin Noica și Constan-
tin Brâncuși. Doi ahoretici”. „Legitimitatea” acestei 
comparări (pe temeiul că „Brâncuși este o șansă de 
a-l accesibiliza și, totodată, de a-l aprofunda pe No-
ica”) rezultă din însăși „relația euristică” ce poate fi 
stabilită între cei doi: Noica întruchipând „cea mai 
valoroasă viziune filosofică asupra lumii pe care 
au dat-o românii până la sfârșit de mileniu” (Ma-
rin Diaconu, „Istoria limbajului filosofic românesc”, 
2002), iar Brâncuși reprezentând „o paradigmă a pu-
terii românești de exprimare artistică în secolul al 
XX-lea”.

De unde lansarea ipotezei: „Lucrarea Noi-
ca & Brâncuși – ca o contribuție în acest sens. O 
contribuție, mai ales, pentru o reciprocitate epis-
temologică, nu numai prin Noica, ci și Noica prin 
Brâncuși.” Pogorilovschi  a meditat asupra „asce-
zei” intelectuale (a lui Noica) și „artistice” (a lui 
Brâncuși), amândoi devenind cei mai populari, unul 
ca filosof, altul ca artist.

Prin demersul său, I. Pogorilovschi încear-
că „o punere în relație a filosofiei lui Noica cu arta 
celuilalt Constantin al culturii noastre – Brâncuși”, 
relație cu ecou „în spațiul universal al culturilor”.

Autorul urmărește în amănunt „obsesia” lui 
Noica față de Brâncuși, cel care dă „un înțeles româ-
nesc al ființei” (cu cuvintele lui Noica: „Un înțeles al 
ființei din perspectiva operei lui Brâncuși”). Așadar: 
Brâncuși prin Noica, dar și Noica prin Brâncuși.  

Exemplele lui Noica din creația plastică 
brâncușiană sunt comentate în fișe numerotate și cu 
extrase din lucrarea nicasiană Istoricitate și eternita-
te („Un înțeles românesc al ființei”).

Sunt urmărite apoi, în același mod con-
cis al fișelor de lucru, câteva „Entități sculpturale 
brâncușiene comentate nicasian” (stăruind asupra 
„Păsării Măiastre”, „Somnului”, „Domnișoarei Po-
gany”, „Fiului risipitor”, „Danaidei”, lui „Socra-
te” (notându-se un gând: „Noica-Socrate”, dar și 
„Brâncuși-Socrate”), desenul „Sinea mea, oarecum”, 
„Noul născut”, „Sărutul”, „Masa tăcerii”, „Coloana 
fără sfârșit”.

Tot de capitolul întâi aparține și secvența 
„Prima încercare a filosofului Noica în materie de 
Brâncuși: comentarea capodoperei de la Târgu-
Jiu”, intenționând a urmări atât pe logicianul cât și 
pe ontologul Noica, cel din „Sentimentul românesc 
al ființei” și „Scrisori despre logica lui Hermes”.

Ideea că explicarea Coloanei corespunde unui 
synalethism (cinci formații logice: propunerea temei 
– deschiderea liberă – închiderea – deschiderea or-
ganizată) aduce în discuție și ideea de pentadă (Al. 
Surdu) în structura legendei Brâncuși. L-am auzit 
și noi pe acad. Al. Surdu vorbind despre „pentada” 
brâncușiană: Masa tăcerii – Aleea Scaunelor – Por-
talul – Coloana Infinită – Masa ultimă (!), neștiind 
că este în eroare atunci când include „Masa rebut” 
(forma inițială la care Brâncuși a renunțat, coman-
dând alta la atelierul „Pietroasa” din Deva), aflată 
multă vreme la extrema de răsărit a Memorialului de 
la Tg.-Jiu. Așezată acolo în regimul comunist, prin 
anii 60, pentru a o recupera din parcul unde fuse-
se abandonată ca „rebut”, azi Masa aceea nu se mai 
află acolo (ca «ultim element» al „pentadei” lui Al. 
Surdu!), ci amplasată în grădina Casei Gănescu de 
lângă Prefectură, în care artistul a locuit în perioada 
1937-1938 când a lucrat la edificarea Ansamblului 
sculptural.

I. Pogorilovschi, rectificându-și el însuși ide-
ea, scrie de data aceasta despre „Rebutul Brâncuși”, 
reținând elementele pentadei brâncușiene astfel: 
Masa tăcerii – Aleea Scaunelor – Poarta – Biserica 
– Coloana (apud G. Popa, „Semnificații Brâncuși”, 

„NOICA & BRÂNCUŞI. Deschideri în seninătatea fiinţei”
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în „Repere în spiritualitatea românească”, 2004). A 
patra secțiune a Capitolului 1 fișează despre „Ispiti-
rea maximă: «Cumințenia pământului» sau cum o 
măruntă operă de artă bagă în accelerație gândirea 
lui Noica”. Considerată „ciceronele” (ghidul) intrării 
noastre în înțelesul devenirii întru ființă, „Cumințenia 
pământului” îl determină pe I. Pogorilovschi să ape-
leze la L. Blaga propunându-și să scrie despre „stihi-
al” și „sublim”, dar și despre „antic” și „modern”, în 
ipostază de „coincidentia oppositōrum”. Statueta ar 
reprezenta, pe scurt zis, in nuce, „gândirea (conștiința 
filosofică) brâncușiană”…

Așadar, o „metafizică a pământului”, nu una a 
„cerului”, cum ar fi și filosofia lui Blaga.

Capitolul al doilea (pp. 81-138) își propu-
nea să detalieze „O istorie nicasiană a filosofiei 
românești; marile ei temeiuri: limba română, Emi-
nescu, Brâncuși.”

O filosofie a limbii văzută în varii concepții 
(ontolingvistica nicasiană, lingvistica cognitivă, 
cunoașterea idiomatică, idiomatic și universal, 
națiune și globalizare etc.) este conspectată în amă-
nunt, precum și apropierea lui Noica de „spațiul mi-
oritic”, iar a lui Brâncuși de „dimensiunea populară, 
creație a românescului” ș.a.

Un subcapitol își propune să trateze proble-
me de „semasiologie a rostirii populare” și despre 
„Noica în câmpul cuvintelor intraductibile. Grăito-
rul mod în care sculptorul își intitulează lucrările”. 
Apropiați / comparați și sub acest aspect al apetenței 
pentru „intraductibilitatea” rostirii românești, Noi-
ca și Brâncuși se dovedesc arhetipuri complexe ale 
ființei și gândului românesc (o „idealitate de esență”).

Eminescu, invocat într-un alt subcapi-
tol și considerat „primul nume deplin al culturii 
românești”, este asociat automat cu Brâncuși sub 
semnul identității depline („Euristica identității 
eminescianism – brâncușianism”). După Eminescu, 
însă, Brâncuși este „ultimul nume deplin al culturii 
românești”, de unde și relația schițată de I. Pogo-

rilovschi  în subcapitolul „Brâncușiana trecere în 
«adevărata realitate» și nicasiana «devenire întru 
ființă»”. 

Al treilea capitol, ultimul, își propune să deta-
lieze „conceptele proprii filosofării lui Noica” care 
„îngână iscodirile „plasticii brâncușiene – și 
invers” (în analize concrete „de consonanță”).

În alt subcapitol, avem schițată „critica inter-
pretărilor «operei totale» a lui Brâncuși (Templul 
eliberării) prin prisma «modulațiilor românești ale 
ființei» (posibilul nicasian).”

Și, în sfârșit, o altă secțiune venea să rotun-
jească ideile, ca un recapitulatio în triumf: „Senti-
mentul românesc al existenței de la nicasiana «seni-
nătate» la brâncușiana «bucurie curată»”.

Există, așadar, o „bucurie simplă” și o „bu-
curie curată”, un mod sărbătoresc al „devenirii în-
tru ființă” și o seninătate ca „măsură a deschiderii 

românești întru ființă” – reflecții ilustrate cu citate 
din autori români și străini, menite a reliefa „feeria 
ființei la români față de ontologiile grave ale altora” 
(din filosofia occidentală, de pildă).

Seninătatea, bucuria, sacrul, uimirea, miraco-
lul, mirarea, cosmicul, sublimul – toate acestea la un 
loc ar fi în măsură, prin Brâncuși și Noica, să impună 
„un model identitar al culturii românești”, cu des-
chidere mesianică către universalitate. În acest sens, 
nume ca Eminescu, Blaga, Brâncuși, Noica sunt  în 
măsură să legitimeze metafizica unui popor aflat în-
tre Orientul mistic și Occidentul profan-pragmatic, 
„în cel mai înalt plan al spiritului”. 

Să reproducem și „fraza finală” rotunjită 
astfel de autor: „Devine o imposibilitate logică și 
emoțională să admiri arta lui Brâncuși, dar să rămâi 
indiferent la filosofia lui Noica. Sau invers. Deci, 
practic, de o asemenea unilateralitate a spiritului în 
actul de «consum» al culturii, vinovații nu sunt Noi-
ca sau Brâncuși.”

*
Recuperată astfel din câteva dosare cu fișe, 

„Noica & Brâncuși” se dovedește rodul unei în-
delungate și profunde meditații filosofice, ce urma 
să încununeze opera unuia din cei mai temeinici și 
pasionați brâncușiologi, care duce de astă dată co-
mentariul și exegeza într-o filosofie a ideilor cu ac-
cent pe specificitatea românească a creației și „deve-
nirii întru ființă”… 

„Abia prin Noica – conchide Ion Pogo-
rilovschi – îl putem înțelege pe Brâncuși ca 
profund apartenent la ființa culturii române.”

Efervescența ideilor, relaționările de mare 
profunzime, comentariul de larg orizont hermeneu-
tic, analizele punctuale pe empatii conceptuale, biu-
nivocitatea cu sens ideatic a relației artă – filosofie, 
discursul înalt menținut la nivelul farmecului expre-
siv, dicția cursiv-memorabilă, loialitatea și respectul 
ideilor oricât de corijate ar fi ele, sunt mărci, calități, 
semne ale unei personalități de excepție în domeniu, 
care rămâne unic și mereu frecventabil în excursul 
de idei și gust estetic – ION POGORILOVSCHI.

ELEGIE
pentru mărul de lângă casă

Prin ani, pe cer zvelt înălțat
Cu-ncoronate ample ramuri,
Mărul părea un Împărat,
Înveșmântat în sacre flamuri.

A fost simbolul fabulos,
Ce îmi veghea, tăcut, nesomnul
Și, înflorit, un Făt-Frumos
Ce-n dar mi-l trimisese Domnul.

Zâmbind, veneau să mă îmbie
În toamnă roșii ionatane
Pe care le-aș fi vrut să fie
Rame de veghe la icoane.

Mi-l aminteau mereu pe tata
Într-un mijit de primăvară
Cum mânuia atent lopata
Pe măr tulpina să nu-l doară.

Prin viață,-au fost pe-același drum
Tata și mărul împreună,
Dar într-un an n-a avut cum
Mărul să-i spună: „Noapte bună!”

Am mai rămas, pentru o vreme,
În doi să mai vorbim de tata,
Din timp doar gândul să-l mai cheme
Cum sădea mărul cu lopata.

Pe-acoperiș ritmic cădeau
Mere-ntristate, sângerii…
Pe-atunci, în nopțile târzii,
Duios, de tata îmi vorbeau.

Apoi, și mărul – scorburat
De ploi și ani, ca vechi poveri –
Nemaiaflând în flori puteri,
Tot în pământ a-ngenuncheat

…Acum, în nopți de iarnă dure,
Când luna-mparte raze sumbre.
Parcă zăresc, dinspre pădure,
Cum vin spre mine două umbre.

14-16 octombrie 2016
Glogova

NICOLAE DRAGOȘ
FIUL RISIPITOR 

– Ceața prin văi se ridică: 
Tată, mi-e noapte,Tată mi-e frică! 
– Nu se mai vede drumul acasă?
 – Lumina-i ruptă, inima roasă. Punțile toate 
s-au frânt sub dorul de mine însumi, risipitorul. 
Ceața din munte viclean coboară pe lângă moară, 
pe lângă moară... 
Nu în părere se-aud cocorii? 
– Ba da, cu ceață te-nșală norii... 
– Unde ești, Tată – nerisipit rămas cu mult mai 
aproape 
ca propriul meu glas?
 Doare tăcerea, dar eu tot te strig: 
De Tine mi-e foame și tare mi- frig.

PSALMUL PARDOSIT CU PIETRE
Se face frig în mine când fața Ta e-ntoarsă!
Merindă-mi fu greșala, nămol hrănindu-mi crinul,
De parcă-n palimpseste, în viața fostă, ștearsă,
Pe mine-ai scris povestea cum mi-ai iertat smochinul.
E buche răzuită, sau fu un semn aparte
Că-mi lași ca moștenire și ieslea și colindul?
Nu gard, părutul zării, de Tine mă desparte,
Ci scrisul în țărână, când duhului perindu-l.
Tu ai în palme sânge din răsărituri roșii,
Eu am în palmă linii ce nu au ghicitură.
Orfan cerșesc o vorbă, dar îmi răspund cocoșii
Lovindu-mă cu-aripa de trei ori peste gură.
Tu plângi cu fața-ntoarsă... N-auzi cum strigă verbul...
Sunt însetat iertării ca de izvoare cerbul!

DUMITRU ICHIM
Kitchener - Ontario
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Am primit recent de la poetul ION BRAD (pe 
care Marin Sorescu îl considera încă din 1966 „ar-
tist autentic și de mâna întâi”) o carte admirabilă sub 
toate aspectele, la care a trudit cu o generoasă pasi-
une și reală distincție, promițând s-o continue: „Co-
morile unui prieten tânăr: George Corbu-Junior” 
(Editura Muzeul Literaturii Române, 2016, 454 p.). 
Este vorba de „comoara” de autografe, manuscrise, 
documente și cărți rare pe care a descoperit-o în bibli-
oteca mai tânărului său prieten George Corbu-Junior, 
fiul cunoscutului umorist, epigramist și eseist George 
Corbu, pe care l-am cunoscut și noi aici, la Tg.-Jiu, 
cu prilejul unor ediții ale Festivalului Național de 
Umor „Ion Cănăvoiu”, în ultimele decenii.

Domnia sa, însuși bibliofil de rară distincție, 
cu mirajul bibliotecilor în sânge (amintindu-ne de 
„cel mai mare colecționar de carte rară”, Timotei Ci-
pariu, poliglotul filolog originar tot din Pănade, sat 
din orizontul vestitului Blaj), s-a hotărât s-o ia îna-
intea Juniorului și să „deconspire ceva din tainele 
comorilor sale” (nimeni altul nu ar fi putut valorifica 
mai bine numita „comoară”, imbold asumat de ve-
nerabilul scriitor). Este vorba de cărți, documente, 
autografe din respectiva colecție, pe mulți din acești 
autori cunoscându-i personal. De aici consemnările 
și evocările memorialistice din care rezultă relațiile 
mai apropiate sau mai rezervate avute de-a lungul 
timpului cu zecile de scriitori prezenți în această car-
te greu de clasificat și, așa cum observă acad. Eu-
gen Simion într-un „Cuvânt înainte”, „greu de pus 
într-un compartiment al literaturii”, întrucât se în-
trepătrund, în acest dosar compozit, documente și 
informații, pagini memorialistice de mare interes cu 
schițe biografice, pagini de istorie și critică literară, 
cu texte inedite și de referință, toate având darul de 
a lumina epoci, personalități, destine literare din ul-
tima jumătate de secol, mai exact zis începând din 
anii războiului. Contemporan cu aceștia, așadar, dl 
Ion Brad aduce în câmpul istoriei noastre literare 
un material incontestabil sub aspect valoric, inedit 
chiar, fără de care viitorii cercetători (monografiști 
chiar) și interpreți nu vor putea închega tablouri cât 
mai complete privind scriitorii și epoca respectivă.  
Valorificarea propriei arhive, din care deja a donat 
fonduri importante unor instituții de cultură de la 
Cluj, Alba Iulia și București se face după un plan sui 
generis, această modalitate de realizare a cărții fiind 
ea însăși de un interes inedit. O formulă care topește 
la un loc pagini de cercetare literară (istorie și critică) 
cu altele aparținând literaturii de frontieră (memorii, 
confesiuni, epistolare, jurnale chiar)...

Frecventând pe marii anticari și procurându-
și pe diferite căi cărțile (inclusiv prin donații), Ju-
niorul Corbu (acum manager în cadrul unei firme 
multinaționale), - stăpânit de această pasiune nu-
mită de vechii greci „nebunie sacră”, - nu a prege-
tat nicicând să ia avionul de Londra, Bruxelles, Pa-
ris ori Florența pentru a fi de față la unele licitații, 
adjudecându-și astfel tot felul de rarități bibliografice.

Pe această dimensiune de bibliofilie cam 
„pătimașă”, prietenia cu Juniorul s-a consolidat într-
o admirație reciprocă, care-l determină pe cunoscutul 
poet octogenar să alcătuiască nu doar o carte de in-
ventar bibliofil, ci o lucrare de sine stătătoare de toată 
lauda, în care predomină memorialistica documenta-
ră, evocând atât de calm și cald, cu o așezată men-
talitate ardelenească, fără excese muntenești așadar, 
pe autorii „rarităților” bibliografice, într-o admirație 
echilibrată, exactă, autentică.

Un prim grupaj de texte privește gruparea in-
surgentă „Albatros” (1941, 7 numere), mai exact pe 
Geo Dumitrescu (incontestabilul conducător, cu care 
a avut o relație foarte apropiată, ca secretar al Filialei 
Cluj a Uniunii Scriitorilor, ba ulterior chiar ca vecin 
pe aceeași stradă din București), Dimitrie Stelaru, 

Revelații bibliofile și memorialistice

ION BRAD ŞI SCRIITORII VREMII SALE

Mereu te iubesc, Românie,
iar în lacrima numelui tău
îmi limpezesc gândul
şi ţi-l picur ogorului
ca os al creştinului,
mereu te iubesc, Românie,
cînd pe culmile munţilor tăi
mă tămăduiesc de amărăciune
şi rănile toate mi le închid
cu toate rănile tale,
sângelui tău mă închin
şi sângelui strămoşilor mei
ce ţi-a ajuns cărare
şi mireasmă de la glezna văilor
până la juneţele valuri ale mării,
mereu te iubesc pe tine, ţara mea,
când îmi eşti călăuză
şi întinăciune vrăjmaşului
la fiere cu dublă măsură,
şi pe mine iar mă izbăveşti
şi mă aduni de pe pământuri streine
şi mă predai pământului
mereu al părintelui meu

Ben Corlaciu, Sergiu Filerot, Ion Caraion, Marin Pre-
da, Constant Tonegaru, Miron Radu Paraschivescu, 
Virgil Ierunca, Ștefan Aug. Doinaș, Al. Cerna-Rădu-
lescu, Mihnea Gheorghiu și alții. Relațiile cu Geo Du-
mitrescu („un mare poet”), a cărui evocare se întinde 
pe cele mai multe pagini, este una specială, datând 
din 1950, deși tânărul Ion Brad îl urmărea în presa 
literară încă din anii războiului. Sunt date publicității 
scrisorile dintre cei doi scriitori, unul deja afirmat 
printr-o lirică insurgent-înnoitoare, celălalt aflat la 
început de drum literar, venind apoi în Capitală, în 
mijlocul unei vieți literare agitate și cu restricții ideo-
logice. Aflăm din aceste evocări de suflet date foarte 
importante privind viața literară a obștei, contextul 
social și politic, relațiile dintre scriitori, lupta celor 
nedogmatici cu cenzura ideologică în varii forme. În 
acest deceniu 1950-1960 („cel mai dramatic al cul-
turii române”), dl Ion Brad îl cunoaște și pe Marin 
Preda, despre care lasă mărturie pagini substanțiale 
privind atât omul în relația cu semenii cât mai ales 
opera sa, cu destinul ei în timp. Lângă acest „nume 
pentru eternitate”, dl Ion Brad dedică pagini de bună 
observație „nefericitului” Ion Caraion, precum și al-
tora ajunși și ei „nefericiți”, zicem noi, precum Petru 
Dumitriu, Ben Corlaciu, A.E. Baconsky, C. Noica, D. 

Micu, Tudor Mușatescu, Pericle Martinescu, Gellu 
Naum, Barbu Brezianu, Adrian Păunescu ș.a., toți 
aflați în colecția de „carte rară” a Juniorului George 
Corbu.

Foarte interesantă pentru anii formării sale 
culturale și literare este secțiunea despre „scriito-
rii ardeleni” Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Emil 
Isac, Aron Cotruș, Emil Cioran și, bineînțeles, Luci-
an Blaga, care își exprima în 1954, în autograful de 
pe volumul de Poezii, dăruit mai tânărului confrate 
clujean, bucuria „nespus de rară/ de a fi întâlnit uniți 
în/ aceeași ființă un poet și un om.”(Lucian Blaga, 
23 Iulie 1854). Considerat de autor „ardeleanul cel 
mai important”, Blaga a avut față de tânărul Ion Brad 
o înțelegere și apreciere cu totul aparte, într-un mo-
ment destul de nefericit din viața marelui nostru poet 
și filosof.

Cât privește secțiunea de „Mari poeți contem-
porani”, dl Ion Brad formulează o memorialistică 
vie, incitantă, inedită chiar, mai întâi despre Nicolae 
Labiș, „buzduganul unei întregi generații” (E. Simi-
on), la înmormântarea căruia (24 decembrie 1956) a 
citit poemul publicat acum, observând că în ultime-
le săptămâni gândul civic-reformator al tânărul poet 
asimilase spiritul evenimentelor de la Budapesta 
(revoluția maghiară). Tot aici sunt evocați Nichita 
Stănescu, Marin Sorescu, Adrian Păunescu, colegi de 
generație și de cauză literară (foarte interesante pa-
ginile ce reproduc dialogul cu Nicolae Ceaușescu al 
scriitorilor, pe tema cenzurii și libertății de exprimare, 
în care poziția ofensivă a lui Adrian Păunescu, recent 
reîntors din Statele Unite ale Americii, merită aminti-
tă, în contextul tezelor ideologice din vara lui 1971).

În totul, Comorile unui prieten tânăr, consa-
crând amicala relație cu bibliofilul George Corbu Jr., 
este o carte admirabilă, doldora de informații literare 
bogate, variate, de cele mai multe ori inedite, o carte 
care, pe de o parte readuce în atenție o serie de scrii-
tori importanți îmbogățindu-le profilul uman și scrii-
toricesc, pe de alta consacră, în prim-planul realității 
noastre literare, figura unuia din scriitorii de mare 
prestigiu ai literaturii postbelice – poetul, prozatorul, 
eseistul, memorialistul, omul de cultură, Românul 
transilvănean ION BRAD, încununat azi cu laurii 
unei opere de mare rezonanță culturală și spirituală.

Z.C.

ELEGIE ROMÂNĂ

de la facerea legii străbune,
mereu te iubesc pe tine, ţara mea,
o, dulce stăpână a mângâierilor
de pe altă selenă aflată în pregătire
de râuri şi de visterie,
mereu te iubesc, Românie,
în chipul sânului mamei
şi în chipul icoanei,
mereu te iubesc, ţara mea,
cu margini trecute, prezente şi
viitoare în al Domnului trup,
Amin! 
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Barca 

În sfârșit veni și ziua bărcii 
Ea nu putea fi altfel față de 
Căscatul omului cu proteză dentară 
Se potrivea cu fiecare rid 
Cu fiecare molfăială 
Lacul s-a înspăimântat când a văzut-o 
și s-a urcat într-o lucarnă 
Apoi împovărat de sughițuri 
În vârful unui mirt care zi de zi 
Era cu chipul în oglinda lui 
Barca deșirată traversează 
Laguna plină de țânțari 
și ajunge pe mâna celui mai aprig pescar 
Care o sfârtecă și reușește să facă din ea 
O vâslă nouă 
Lustruită 
Pe care o vopsește în roșu și o îngroapă 
Pentru totdeauna 
În cangrena din stâncă ... 

Roua 

Are un cânt al ei pentru că are anii ei. 
Și ea poate avea curaj; nu neapărat trebuie să fie 
curajul altora. 
Despre inocența ei nu se vorbește. 
Ar trebui să fie 
o vorbire sferică, cu irizări spiralate  -  
dar regina bălții se înșurubează 
în cerul verii. 
Sunt sigur că nu e din zgură. 
și cred totuși că e zgură. 
Ea este adevărata zgură. 
Este rezultatul unei arderi, deci a avut loc o 
transformare. 
A fost o incandescență mare  -  cu umbră lungă, 
așa cum am pus nuferii în chenare 
întretăiate, 
pentru că în jumătatea de jos 
a paginii era singurătatea. 
Nici umbra și nici pagina nu au ars. 
Ar fi fost un scrum sfărâmicios. 
Dar  -  de unde „am luat”  boabele de rouă? 
Cuvântul   „bob” este desuet. 
Aș putea să spun, uitându-mă mai sus, cercul verii. 
Iar aici,  -  ghetoul rouăi, fără ghilimele. 
În ghetou am trăit, toți erau aprinși. 
Sălciile trebuie să se piardă fără cuvinte. 
Violetul pune totul în evidență, mai ales frunzele ier-
nii. 
Se poate ca ferestrele de oțel să fie oaspeții acestui 
ram 
din cărbune.

Macul 

Este scump patrulaterul lui aruncat în os, 
în piatra plină de scobiturile ochilor tăi. 

De aceea rătăcește măslinul prin degetele de la pi-
cioare. 
De aceea are un genunchi plin cu pietrele din prundiș. 

Orice perete este, se știe, un patrulater, 
dar la încheietura tuturor pereților, 
între briza din stânga și cea din dreapta, 
există o lămurire prin firul de alamă. 

Noi ne învârtim în jurul 
firului de alamă și ne întrebăm 
dacă pereții se preling pe fața noastră 

sau de „ a dreptul în ochiul 
pe care știm să „ l rupem la nevoie 
dacă se va schimba vântul de la țărm. 

Sub stratul de var am găsit spuma gigantică în piatră 
și os, 
și mi-am dat seama că este mai ușor 
să scot o zi de vară din chenarul albastru 
și să o duc pe deal, fără albul din coală. 

Toți nucii trec prin acel chenar, 
cum trec prin pereți, iar firul de alamă l -ar înconjura 
undeva între cer și pământ și prin el 
ar trece și păsările.
 
Ele ar ieși, nu se știe unde, ca un pumn   -   
această petală plină de îndârjire, 
un pumn alămit, 
păsări alămite și cu patru laturi, 
alămire prin cameră, când 
se scutură petalele din glastră.
 

Pasărea 

S - a produs o transformare și de atunci ea este 
un licăr   -   
scurt sau prelung   -   ascuns în piatra 
din vioară. 

Pe coarde s-a auzit un   „Ah!”- de zăpadă. 
În niciun caz piatra 
nu tace 
pe o altă coardă.
 
Sunt corzi făcute numai din lemn de măr. 
Poți să întinzi corzile printre frunze și ramuri 
în vârful coroanei. 
De cele mai multe ori vioara răsună dinspre miazăzi. 
Atunci 
nordul 
devine un snop de valve, cu paiul înalt până la 
streașină.
 
Fiecare a spus ce a vrut; unul, de pildă, 
a spus  „ Violetă!”  -   toți au spus că violetele 
cresc numai în interiorul valvelor: de aceea 
violetele sunt din sidef, de aceea ele crapă 
groaznic de adânc. 
Așa se aud strigătele salviei, așa se vede 
creierul acela care este cerul rănit,   -   de la el, florile 
de măr 
au luat zidul pentru 
petalele lor. 

  „Am spus…”  -   și m - am oprit pentru că 
erau prea multe crăpături profunde, pentru care unii 
au plătit 
foarte scump.

 
Marea 

Am aruncat toate pietrele în orice fel de lemn. 
Când se întâlnesc în aerul serii, dungile indigo 
se ciocnesc și scot clinchete sparte. 
De ce să se urce ea în cireșii înfloriți: 
sperietorile de păsări se pot spăla cu diferite argu-
mente. 
Dacă aerul ar cădea de acolo, 
ar fi cârlige și pietruiri de agățat, pentru 
că ea nu rotunjește nimic. 

La dreapta nopții a fost așezat, în partea de sus, 
un copac alcătuit din jăratic. 

GHEORGHE BĂLAN

Inscripția de sub copac este nesemnificativă. 

Sonoritatea dezafectează uneltele cioplitorilor de 
pietre, 
care au început să bată cu dălțile 
în sângele din spinii care se sting. 

Într - o amplă risipire, nu neapărat după dezgheț 
și pe jos, este acea carne a pescarului. 
Nici printre frunzele toamnei, nici printre emisfere, 
poate doar printre revenirile care nu coincid 
cu razele. Dar nici cu mâlurile. 

În fiecare arcadă este un plop, același plop. 
În fiecare arcadă vine pescarul, 
sparge bolta, aruncă vreo câteva cârlige afară 
și așază ceva în spărtură   -   o vază cu flori, 
o bicicletă, la primul ei rod, și casca de protecție, 
o adevărată corabie prin lumea măslinului.

Măslinul 

Nu știu ce dungă să - i pun. 
Nu știu între ce chenare să - l cuprind. 
Nu știu dacă are un fel de stea în partea dreaptă. 
Atunci l - am aruncat pe podele și l - am spart, 
de la vârfurile ramurilor la vârfurile rădăcinilor. 

Poate că el era într - un moment când privea orizon-
tul. 
O, câte cioburi! 
De orizont sau de măslin? 

Să spună el! 
Cel care a intrat pe ușă   -   care ușă?   -   și a privit 
cum se ridicau umbrele picioarelor sale 
pe măslin. 
Ușa era de - a dreptul în frunza măslinului de lângă 
cornișă. 
Cealaltă frunză pocnea în bazaltul de sare.
 
Apoi mi s - a părut interesantă linia de pauză, 
era o linie lungă, 
pentru măslin ar fi bună. 
El ar putea să fie liniștit și să doarmă. 
Ușa s - a așternut peste măslin 
și l - a învelit. 
Cealaltă ușă   -   noroasă   -   a învelit picioarele 

pag.9
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de sare ale omului care a intrat 
de - a dreptul în scoica orizontului, 
răvășindu - l, 
răsucindu - l, 
aruncându - l în capul călătorului de pe peron, 
care pleca spre pustiul unde crește linia de pauză, 
numai pentru faptul că peluza lui a scos un urlet 
înfricoșător, de bronz lustruit.
 

Sensul apei care sclipeşte 

Nu seamănă cu împletitura, 
cu nicio cioplitură nu seamănă. 
Chiar dacă ambele sunt circulare. 
Sigur, circulația sclipitoare este cea mai bună idee. 
De aceea cad crengile copacului în țepii intențiilor 
și regretă   -   este prea multă însângerare. 
Prea înalte sunt violetele de lângă 
această însângerare răsfirată. 

Vântul mai spulberă câte un ochi, 
mai taie câte o lizieră prin unda îndurării, 
mai rupe prieteniile din vâsc. 
Pentru că tufele de soc au crescut în vanitate. 
Nu era vanitatea lor, dar au fost puse 
să o lepede în smârcurile pe care 
le - am înnobilat cu un simplu creion albastru 
plângând lângă arcade. 
Trebuie să zdrobesc primăvara de genunchi. 
Trebuie să mă urc cu bocancii grei pe 
țeasta verii. 

Trebuie să pregătesc coasa pentru alte uși. 
Fierul! 
El trebuie să fie bine ascuțit. Pregătiți cutea! 
Puneți esențialul în tocul ei, nu fire de iarbă     
lăsați mătrăguna și ovăzul. 
Forjați oglinzi. De ape, de nuferi, de ce - o fi. 
Căutați - l în prevenirea ferestrei din glasul meu.
 
Pe partea lui interioară, unduind în mii de bucăți, 
plutește o barcă. 
A plesnit coaja vâslei, sămânța ei a fost eliberată. 

Capetele lor sticloase, filosofii și le - aruncă în 
marile canale.1

 
Pacificul 

Are un avion deasupra lui. 
Care a adormit. 
Văzul și preafericirile spumegă printre lăstărișuri 
și flori suspendate între avion și valuri 
și vreo câteva deprinderi care zăngăne pe fuselaj. 
Apoi se produce un fel de rostogolire 
și el, cu valuri mărunte pe nasturii de la cămașă, 
apasă pe gogoașa de mătase. 
și odaia ar putea să crească în acel pește uriaș. și po-
mul 
verde din valul din stânga își caută un alt chenar, 
mlădiu, și tremură de - nviorare. 
Suspendarea și zăngăniturile au avut gândul pietri-
ficării. 
Dar amintirea a intrat prin piatră, în zebră și mac. 
O, cele 15lămâi prin care privește pasărea. 
Orga și mătasea și lămâile 
care au găsit un chenar rafinat în borcane săgetând 
fagii nehotărâți. 

Mâna a avut o mișcare bruscă și a fost o trasare 
fulgerătoare, cu o îndoitură interioară. 
  „În taxi” am privit doar   „Lămpile”   -   tot interiorul 
a fost luminat. Atunci mi - am dat seama de precizia 
fazanilor. Nu! Erau păuni. 
Zebra a adormit pe un nasture. 
Macul are petale de oțel pe cele două aripi țâșnitoare. 
Nimeni nu știe despre perforările ultimului val, 
care avea o creștere impetuoasă în cupa rotundă. 
Un bot sclipitor de pește taie nicovala în două   -   
cele 
două jumătăți se hrănesc cu cargourile lacrimilor

Crepuscul 

E greu să pui linii, unele pe altele, 
Peste el. 
Toți vorbesc de floarea de măr, dar, uite, 
acum este februarie și floarea, albă în timpul zilei, 
a devenit neagră și mă întreb:   „Cum pot petalele să 
susțină 
atâtea case înnegrite, atâtea crengi?” 
Cu ce să compar soarele? 
Un Waterloo în care se întretaie, prin mlaștini, 
aureole și viori. 
Când floarea de măr se avântă, se bâlbâie și ghidul   
-   și nu 
știe ce să mai spună. 
Sub bolțile petalelor e cineva care strigă:   „ Vrem 
arii, 
vrem arii!” Și oricine recheamă o izbucnire prin 
crengile negre. 
Arături prin vioară, trailere pe corzi, autotrenuri pe 
cornișele asfaltate, avalanșe de cupru și zinc. 
Ghidul, arat pe spinare și pe creier, are un suflu nou, 
o vorbire limpede. 
Corzile se - ntind în el din tălpi până în creștet. 
La Waterloo lebedele bat cu ciocurile și cu aripile 
în aureole până când ele rămân pline de însângerări. 
În mlaștini scânteiază aripi și sânge. 
M - am repezit peste arături și am pus un chenar al-
băstrui. 
L - am întretăiat cu unul violet. 
Am construit intersecții din fulgere moi, am accen-
tuat 
petele de negru. Am bătut mânerul frigului pe 
rostogolirea din smârcuri. 
  -   Petale de zinc, petale de trailere, petale în 
care de - abia mai încăpeau arăturile.
 
  „Intră!” am auzit o voce din disc. 
Am intrat. Am ars. Sunt cărbune în propria 
mea mână. 
și desenez, mâine seară, un Austerlitz în care 
toate lebedele din seara aceasta îmi retează capul, 
pe rând. Aștept, desigur, să fiu arat prin vioara 
în care merg pe cornișele asfaltate. 
Când cade capul, petală - n contopire, redarea 
se ridică dintre brazde.

 
Garoafa 

O gâfâială prin mlaștini. 
Gâfâiala crapă, mlaștina curge. 
Sau crapă mlaștina și se scurge gâfâiala. 
Torentul petalei lucitoare. O cădere de smalțuri care 
zumzăie. Un ceainic!   -   își pierde temeinicia în 
floarea 

fiartă sau numai opărită. 
În ceainic se adună toți copacii asediați. Atunci se 
ridică o 
aripă și încremenește, în dungă, asemenea unui ca-
targ. 
Pentru cine se topesc zăpezile în ceainic? 
Catargul e putregăios și ar putea să cadă ceainicul 
din 
vârful lui. Fluturarea îi este din piatră. 
Gâfâiala ridică frunzișuri în smalțuri. 
Fragonard este un nume scânteietor, distribuind 
crengilor 
negre și ultimele reflexe ale mlaștinii. 
Ce să faci cu garoafa dacă este amurg? 
Pun garoafa în zgură. 
Lopătează zgura și catargul ruginit. 
Lopătează ceainicul și garoafa fiartă. 
Lăsați - l pe Fragonard să rupă sonoritățile și să se 
afunde, pentru totdeauna, în mlaștină. Când va ieși, 
va relua totul   -   și lopătarea numelui său, și lopă-
tarea 
garoafei din craniu. 
Fragonard își lopătează craniul. 
Sudoarea zăpezilor este albastră și grea. Fragonard!   
-   
lopătează - ți și grumazul; prin gâtlejul tău urcă luna 
spre ceainic, spre lopată și zgură. 
Da, da! Ai dreptate. 
Ea a fost doar frunza de arțar. 
Cred că lopata a contribuit la coacerea fructului ro-
tund. 
Toți aleargă dincolo de zidul sfărâmicios.   „S - a 
găsit o 
stea”  spun unii. 
Nu a căzut sânge pe zăpadă   -   a fost o liniște mare.

 
Cântece cu fruntea ruptă 

Din bocanci au ieșit petale mari. 
Cu șireturile lor poți să înnozi clăbucul lunii. 
Cine a căzut mort pe podele, printre petale, cu frun-
tea 
sfărâmată de urzica ofilită a lunii? 
Răsăritul ei a fost un bulgăre negricios și turtit late-
ral, 
fiindcă tocmai arsese. 
Aici fumegă ligheanul și podelele și fruntea aceea 
înnegrită. 
Bocancii nu fumegă, ci lucrează, sparg ungherele. 
Le vor umple cu degetele care luminează interiorul 
păsărilor. 
Din livezile de aseară au fost tăiate calapoadele moi, 
roșii 
și pestrițe. 
Se opreau călătorii pe podele și ascultau 
cântecele omului cu fruntea ruptă. 
Atunci și - au rupt și ei frunțile pentru ca să 
devină captivii podelelor. 
Omul din străfundul ligheanului grațios 
a ridicat podelele pe verticală. 
Au găsit porțelanuri care ieșeau din macii groși. 
Câtă sclipire și dantelărie a luat cu el! 
Acum șinele se construiesc de - a dreptul în frunzișuri. 
Pentru fixarea lor se folosesc cuie noi: frunțile acelea 
rupte. 
Se aud bocănituri. Alte bocănituri. 
În pavilionul urechii se cioplesc și se construiesc 
calapoade și frunți noi.
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Posteritatea unui poet de excepţie:

GHEORGHE BĂLAN – o metafizică a suferinţei
În 1978, Gabriel Liiceanu îl descoperă în 

Sanatoriul de Psihiatrie din Gătaia (Timiș) pe gra-
ficianul, pictorul decorator și poetul GHEORGHE 
BĂLAN (18 iunie 1947, Dealul Lung, Vrancea – 31 
mai 2003, Chizătău, com. Belinț, Timiș). Invitat la 
București să expună lucrările de grafică la Institutul 
de Fizică Atomică de la Măgurele (eveniment ver-
nisat de Andrei Pleșu), Gheorghe Bălan s-a bucurat 
de un succes deosebit. Au urmat expoziții la Lugoj 
(1980) și Timișoara (1981), - despre care au scris G. 
Liiceanu, Andrei Pleșu, Radu Bogdan, Paul Eugen 
Banciu, Nora Iuga, Ion Arieșanu - , totodată graficia-
nul publicând la Cartea Românească volumele de po-
ezie Ferigi (1979) și Draperie și beton (1983), des-
pre care au scris scriitori avizați precum Ion Caraion, 
Laurențiu Ulici, Sorin Mărculescu, Virgil Ierunca, 
Ion Arieșanu, Brândușa Armanca, Adrian Popescu, 
Lucian alexiu, Marian Oprea ș.a.

„Adâncindu-se într-un nefast radicalism reli-
gios – scrie editorul Simion Dănilă în schița biogra-
fică de la pagina a doua a cărții în discuție - , care-l 
determină să-și schimbe viziunea despre rosturile ar-
tei, încetează pentru o lungă perioadă să se manifeste 
ca poet și grafician, revenind parțial din această rătă-
cire abia în 1996, când expune din noile sale lucrări 
de două ori în Timișoara (vernisaje: Deliu Petroiu și 
Șerban Foarță). Și de această dată, opera lui grafică 
este apreciată de spirite avizate (Adrian Bodnar, An-
drei Medinski, Ildico Achimescu ș.a.).

Devenit membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, fapt ce i-a susținut precara existență din 
ultimii ani de viață, Gheorghe Bălan n-a mai avut 
timp să-și publice apoi și cel de-al treilea volum de 
versuri, din care au apărut în revistele timișene  „Ba-
nat”, „Reflex” și „Coloana Infinitului” câteva poeme.

La un deceniu de la moartea sa, îi apare la Edi-
tura „Brumar” albumul Grafică. Poezie (sub îngriji-
rea lui Marian Oprea), conținând poeme din volumul 
postum „Draperie și beton” și lucrări de grafică din 
ultimul deceniu de creație artistică.

Grafician și poet (arte ce s-au servit, și în acest 
caz, într-o rodnică reciprocitate abstract-vizionară), 
Gh. Bălan s-a dovedit un spirit singular în poezia 
noastră, care, după „ceasul solar” al afirmării sale la 
București, a intrat într-o perioadă de căutări tulburi, 
amenințat fiind de anonimat, astfel că abia acum, prin 
grija traducătorului nietzschean de elită Simion Dă-
nilă, versurile sale postume, alcătuind un al treilea 
volum destul de consistent, sunt editate sub titlul in-
citant N-am știut să sting un trandafir (Ed. Euros-
tampa, Timișoara, 2014, 266 p.).

Preluând un vers dintr-o poezie, chiar titlu, 
volumul cuprinde o prezentare datorată eseistului și 
cercetătorului S. Dănilă („Gheorghe Bălan postum”) 
și nu mai puțin de zece cicluri de poeme, precum: Re-
gatul munților, Pălăria, Viorele algebrice sau răsare 
aburos… a√3

2 , Desen cu creta pe sânge, Nimeni nu 
mai întreabă unde e sudul, Cântece cu fruntea rup-
tă, Oare mai înflorește liliacul?, Coaja de castană, 
Oglindă încolțită, Piciorul întors în lacrimă…

S-o spunem de la început, poezia lui Gh. Bă-
lan a generat inițial un „șoc” din cauza insolitului el 
formal, receptarea critică relevând aspectul ei abs-
tract-vizionar și ideatic, un fel de „poezie a poezi-
ei” (cum observa Eugen Simion în cazul lui Nichita 
Stănescu – Scriitori români de azi, I), cu trimitere la 
abstractizările (nu neapărat muzicale) ale purismului 
mallarmean și valéryan. Lʼ ésprit geometric subordo-
na afectivitatea într-o dicțiune la marginea din urmă 
a suprarealismului, lăsând să se reverse în poezie o 
percepție hieratic-abstractă cu aer de savanterie lu-
dică, o poezie geometrizată de linii, de raporturi și 
ecuații algebrice care, adăugate unor versuri de in-

solite asociate lexematice, creau impresia de ceva 
absolut nou.

Modernismul abstractizant al lui Ion Barbu 
(care l-ar privi ponciș pe poetul ivit după mai bine 
de o jumătate de secol de la publicarea „Jocului se-
cund”, 1930) era dus mai departe, într-o conjuncție 
postmodernă de vers și ecuații algebrice, până la 
ultime consecințe ale „reacției” alchimice dintre po-
eticitate și algebrizare… Poetul însuși era convins 
că textele acestea constituie „o cotitură în poezia ro-
mânească” (dintr-o scrisoare a acestuia adresată lui 
Ștefan Aug. Doinaș), ba chiar „o piatră de hotar în 
poezie”…

Superioară modului poetic nichitastănesci-
an, cum avea să-i mărturisească Gh. Bălan bunului 
și devotatului prieten belințean Simion Dănilă, po-
ezia acestuia din culegerea postumă „N-am știut să 
sting un trandafir” propune, în acord cu volumele 
anterioare dar mult mai radical, un metalimbaj ce 
amintește nu numai de suprarealiști explozivi în ima-
gerii ca Réné Char, dar și de poezia abstractă a unor 
Trakl, Rilke, Ezra Pound, Eugenio Montale, Pierre 
Reverdy ș.a.m.d.

Violent imagistică în abstractizarea ei algebri-
zată, ca în ciclul insolit „Viorele algebrice sau răsare 
aburos…”, unde ecuații de numere și lexeme/ sintag-
me, cu aer savant, încalecă de-a dreptul „poeticul”, 
poezia practicată aici de Gheorghe Bălan rămâne, 
desigur, o fulgerare de mirabil experiment, precum: 

„Pot să-l = 9,4 îi luceau.
A privi 0,13 și au:
Ca în al doilea cu stropi
                            de pătrimi”…

„E măcinare de 2.
O să = 8 supra 3,5  în lacrimi.
De frunziș apei; 
                            Prin nu-mi era.”
(Haiku-uri) 
Desigur, totul pare o joacă de om debusolat, 

ba chiar un experimentalism dus cu bună știință până 
la ultimele lui consecințe, în direcția răsucirii logicii 
verslibristice scontând pe asocieri șocante de cifre și 
cuvinte/ propoziții torsionate, intenționat delogiciza-
te. De unde și „șocul” receptiv-ideatic față de această 
rostogolire de numere, fracții, ecuații cu radicați, cal-
cule de adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri ș.a.m.d.

Chiar titlurile trimit direct la lumea matemati-
cilor, în geometrizări și algebrăzări ce sufocă „poeti-

cul” până la impresia de funcționare „în gol” a ma-
nierei compoziționale: Tangentă, pătratul unui nufăr, 
Spre 2ab, +(plus), Pătrat sonor, √2dm, 5√unitatea 
fundamentală/ Reverbere pentru o fracție etc.

„Terorizarea” poeticului, trecerea lui prin-
tre Scilla și Carybda abstractizărilor matematice, 
în general toată această manieră funambulească de 
melanj sui-generis e, desigur, interesantă sub aspect 
formal, dar atât de puțin convingătoare sub unghiul 
expresivității înăbușite de un „experimentalism” 
ce-ar putea fi taxat drept diletant și obsecvios în 
intenționalitatea lui artistică.

Nu în astfel de texte imposibile (imposibile și 
de reprodus!), sufocate în propriile exersări scientist 
și ludic-abstractizante trebuie căutată „noutatea” po-
eziei lui Gheorghe Bălan, „Viorelele (sale) algebrice” 
rămânând atât de fade în artificiozitatea lor, dincolo 
de gustul vreunei prezumtive concesii estetizante…

Mai reușite, așadar, ni se par poeziile în care 
suflul liric are ceva de spus, oricât de trudnic și sufo-
cat, fabulator și oniric, ca în poemul Crepuscul, din 
care cităm:

„E greu să pui linii, unele pe altele,
         Peste el.
Toți vorbesc de floarea de măr, dar, uite,
acum este februarie și floarea, albă în timpul 

zilei,
a devenit neagră și mă întreb: «Cum pot peta-

lele să susțină
atâtea case înnegrite, atâtea crengi?»
Un Walerloo în care se întretaie, prin mlaștini,
aureole și viori.
………………………………..
M-am repezit peste arături și am pus un chenar 

albăstrui.
L-am întretăiat cu unul violet.
Am construit intersecții din fulgere moi, am 

accentuat
petele de negru. Am bătut mânerul frigului pe
rostogolirea din smârcuri.
-Petale de zinc, petale de trailere, petale în
care de-abia mai încăpeau arăturile.
«Intră!» am auzit o voce din disc.
Am intrat. Am ars. Sunt cărbune în propria
mea mână.
Și desenez, mâine seară, un Austerlitz în care
toate lebedele din seara aceasta îmi retează 

capul,
pe rând. Aștept, desigur, să fiu arat prin vioara
în care merg pe cornișele asfaltate.
Când cade capul, petală-n contopire, redarea
se ridică dintre brazde.” 

Sau ca în Cântec cu fruntea ruptă unde, ori-
cât de brută ar fi imageria, rezultă aceeași sforțare 
și torsionare a spiritului, aceeași suferință (senzație 
de torționare) și tânjire organică de „zicere” 
întemeietoare, de angajări în „bătălii” și „predestinări” 
(Waterloo, Austerlitz!),  aceeași cabrare existențială a 
ființei, același „disconfort” al omului „cu fruntea rup-
tă” îngenuncheat în umilitate și „căzut mort pe pode-
le”,  în general un supliciu vizual și acustic al portre-
tului psiho-artistic, în hilare anamorfoze:

„Din bocanci au ieșit petale mari.
Cu șireturile lor poți să înnozi clăbucul lunii.
Cine a căzut mort pe podele, printre petale, cu 

fruntea
sfărâmată de urzica ofilită a lunii?
Răsăritul ei a fost un bulgăre negricios și turtit 

lateral,
fiindcă tocmai arsese.
Aici fumegă ligheanul și podelele și fruntea 

aceea înnegrită.
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Fiindcă Vântoasele
mă mistuie cu scântei de virgule,
paranteze și alte ciudățenii
fumegând ca mucurile de trăiri
în scrumiera nopților,
citesc acatistul iubirilor sterpe
cu glasul lui Don Quijote.
Strănutul stihiilor rezonante
stă mărturie că le-a profețit
orbul gol primordial
în răspărul amarelor unduiri
ale curviei luminii
filtrate prin orizonturi
cu dioptrii ușuratice.
Coastele grețurilor mele
sunt clape de pian sensibile
la amprentele picăturilor de vid
din spațiul unde notele muzicale
fac sex cu mugete vântură-anomalii…

Mi s-au cocoţat privirile,
tot sprijinind
tavanul singurătății
în care mă trăiește
moartea nopților.
Un fel de cer -
grăbit
să-mi curbeze auzul
cu glas de prăpăstii.
Mă sufocă
parfumul reveriilor
cu ii
de imensitate în doliu.

Viaţa de-aici
are memoria tributară morții
pe care absența ta,
iubitoareo de vid,

o-mbracă glacial în ie țesută
de insomniile lunii.
Regrete ale facerii în grabă

a luminii,
nopțile noastre
adorm pe genunchii îndurării
povești spuse de stihii...

Cu eternitatea clipei
când buzele noastre
vibrau rumen
cum o liră atinsă
cu degetele sărutului
nu ne-am mai întâlnit.
Se aude că a fost evaporată
de dogoarea întrupării
în fiori insomniaci
pe un cer
unde stelele ard
lumină de doliu.

Morţii măsurate
de clepsidre
cu pași mărunțiți sub dorirea

tainelor divine
lacrimile timpului
îi răstignesc pe obraji
râsul
veșniciei iluzorii.

Slăvire dantelată cu năduf,
glasul instinctelor
în gura cutremurului biologic.
Lava fosforului vestitor
de metamorfoze în nordic balans,
surâs păscut
cu buzele amăgirii
prin raiul promis păpădiilor.
Odoarele duratei
inundă cadranul extazului
cu miere de haos...
În marginile nesfârșirii
vibrează
fiorii tangajului -
tremur de nuferi plăpânzi
pe harta cu (im)perfecțiuni
după care se orientează
limanul visat de îndrăgostiți.

Albia
fluviului de călătorii lactee,
călimară din care se adapă
cuvintele mele.
Au colmatat-o nemargini
moștenite de la orizontul
cu globule de pustiu în sânge.
Scriu din maternitatea
unde mama frigului lunar
alăptează
ochii amurgului – deveniți
imprimante cu jet de-ntuneric.

ELEODOR DINU

Bocancii nu fumegă, ci lucrează, sparg un-
gherele.

Le vor umple cu degetele care luminează in-
teriorul păsărilor.

Din livezile de aseară au fost tăiate calapoa-
dele moi, roșii

și pestrițe.
Se opreau călătorii pe podele și ascultau
                 cântecul omului cu fruntea ruptă.
Atunci și-au rupt și ei frunțile pentru ca să
                 Devină captivii podelelor.
Omul din străfundul ligheanului grațios
a ridicat podelele pe verticală.
Au găsit porțelanuri care ieșeau din macii 

groși.
Câtă sclipire și dantelărie a luat cu el!
Acum șinele se construiesc de-a dreptul în 

frunzișuri.
Pentru fixarea lor se folosesc cuie noi: frunțile 

acelea rupte.
Se aud bocănituri. Alte bocănituri.
În pavilionul urechii se cioplesc și se 

construiesc
               Calapoade și frunți noi.”
Tentația minimalismului din „Haiku-uri” re-

vine în ciclul „Coaja de castană”, unde poemele par 
răzuite de vâscozitatea imagisticii devălmașe, rămâ-
nând „nude” în expresivitatea lor dolorifică: „Cum 
s-au urcat/ Păsările pe venele lui? Contorsionându-i 
pereții și tavanul/ Într-o zorea de carne…” Sau: „Ni-
cio desprindere de jarul sublim/ Te vei răsuci pe axa 

făpturii tale/ Vei înota prin toate trestiile deodată/ Și 
apa întunecă muntele/ M-am rănit în fuga spicului 
pe cer/ Arborii par mult mai zimțați pe placa/ de 
argint.” (Deasupra zării). Mesajul obstaculat ob-
stinat-manieristic din „Viorele algebrice…” devine 
în aceste poeme aproximativ inteligibil, traducând 
foarte bine turbulențele spiritul poetic cu reflexe de 
metalică luciditate: „O durere-extaz care se întoarce 
întotdeauna/ La faldurile perdelei părăsind nopțile/ 
Care nopți? Căci nu există vreo/ noapte fără să nu-
și vorbească sieși.” (O durere extaz). Sau ca în Lu-
ciditate pătimașă: „Abisul fără colier/ Luciditate 
pătimașă/ Stă pe un lujer (…)/ Se aud traseele/ Îm-
pinse de trandafirii roșii/ Reflexele pe steiurile din 
plopul cu nisipul în jăratic/ Taie orice presimțire/ 
Gândul nu poate să șovăie? E o aripă translucidă/ 
Care s-a oprit din fâlfâit în cretă/ Întunecimile ră-
nilor/ Sunt și sus/ Și jos/ Între ele somnul este fir 
adâncit/ Aripa pe care o brăzdează paharul/ Curge/ 
În flacăra pârâului.”

E destul să reproducem anumite lexeme și 

sintagme imagistice, alese ca titluri, pentru a iden-

tifica reliefurile acestei poezii, înălțimile pierdute 

în cețurile și norii acutei meditații cu sens ideatic, 

exorcizând extazii (Luciditate pătimașă, Setea de 

azur și gâtul lebedei, Ceva încântător, Înfloriri-

le, Desupra zării, Sideful, Deschiderea trandafi-

rului, Marginea crinilor ș.a.), dar și mărșăluirea 

prin toposuri aride, mocirloase, de corporalități 

zgrumțuroase, de predestinată condiție existențială, 

de stranietăți funambulești, torționând simțurile în 

percepții exasperante de un neorealism crud (Cli-

pocitul, harpă de bazalt, biciul de amiază, vârful 

C al nopții, febre sângeroase, Calul pe coardă, Tril 

dezlănțuit, Crepuscul, Apropierea vântului, , Rămâ-

ne golul, Gardurile grele, Încrâncenare, O durere 

extaz, Extrema înmiresmare, Deodată - cerul, Tru-

da, Colțurile caselor, Barca martirilor, Cădere I, 

Cădere II, Smulgerea libertății, Ruptură, Arcaș la 

vânătoare ș.a.).

Care alta să fie situarea poetului Gheorghe 

Bălan decât în seria promoției optzeciștilor, hotărâți 

să restaureze limbajul liricii, de astă dată pe latura 

gravă, nu ludică, a unui existențialism translucid, cu 

deschideri către o metafizică a suferinței percepu-

tă cu halucinantă organicitate, date fiind și reperele 

existenței sale.

Caius MESEȘAN 
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Colaborator mai vechi al revistei „Portal-MĂIASTRA” cu eseuri de 
observație profundă și gust critic, poetul Vladimir Udrescu a practicat în 
ultimii ani comentariul pe marginea unor cărți de valoare, vădind o recep-
tivitate complexă ce ne-a reamintit aprecierea, încă din 1969, a lui Adrian 
Marino din revista „Familia”: „Înțelegând adevărata ierarhie de valori și 
metode ale criticii, Vladimir Udrescu a intuit imediat superioritatea ideii 
de construcție și sinteză.”

Cărțile despre care scrie („primite cu bucurie de la prieteni, de la 
cunoștințe, de la neștiuți”) aparțin unor autori 
„de calibre diferite”, aflați mai mult sau mai 
puțin în atenția criticii. Conștient că aceasta 
reprezintă „singura instanță” în validarea ac-
tului creator, Vladimir Udrescu încearcă în 
anumite cazuri și un act de justițiară temeri-
tate, cu suficientă acoperire, față de unii scri-
itori care n-au prea fost „firitisiți” de critică, 
neintrând așadar „sub reflectoarele” acesteia 
sau în grația ei: „Ceea ce nu înseamnă au-
tomat că duhul lor creator nu are căftăneală 
estetică ori sigiliu original”.

Întrucât „Orient – Express”-ul 
literaturii nu oprește, mai zice criticul, în toa-
te haltele și gările, unde e mereu prezent „un 
diligent primar de Mizil” (ce fină observație 
la adresa „magistraturii” în cauză!), Vladi-
mir Udrescu preferă autorii „nebătătoriți”, 
neînrolați „în diferite găști sulfuroase ori 
plutoane de asalt, în sotnii de presiune sau 
în legiuni de manufacturieri diletanți, în co-
horte de posmagii pastișori sau în gloate de 
zavragii grafomani.”

Astfel de aprecieri, de-a dreptul teri-
bil-scandaloase pentru cine nu cunoaște în 
detaliu unele dedesubturi, moravuri și nă-
ravuri din viața noastră cultural-literară, vin 
din partea unui veritabil poet, care, la rândul 
său, după o relativă recunoaștere în anii ´80, 
a trebuit să aștepte căderea regimului comunist (scriind despre poezia lui, 
i-am spus că au mai pățit-o și alții!) pentru a-și putea publica volumele de 
poezie, nu multe, dar care au impus o voce inconfundabilă, un stil ușor 
recongnoscibil, o poezie de o cuceritoare diferență specifică, aleasă în ex-
presivitatea ei cărturăresc-ideatică, memorabilă oricum față de mizarabi-
lismul  încurajat nu numai de publiciști de duzină, ci uneori și de case mai 
mari…

Recenta culegere de poezii de la „Tipo Moldova”, îmblânzitorul de 
lumini, („scot cavaleria”, 2009 și „dolor”, 2010) este destul de motivată 
și ilustrativă chiar, în măsură să impună un poet „recuperat” al generației 
șaptezeci, dar care scrie ca în 2010.

Selecția autorilor din „Telegarii de poștă” (Colecția „Publicistică 
și eseu contemporan”, 2016, 330 p.) ar putea deruta, la rândul ei, spiritul 
unor „cucernice canoane oficiale”, însă ierarhiile în literatură „nu se fi-
xează prin ucaz tiranic”. De unde și apetența criticului ce se rezumă „pe o 
varietate democratică, funcțională de viziuni”, relevând „limbajele expre-
sive”, „cristalizările unor repere, structuri și reflecții”. Dincolo de a ilustra 
superstiția vreunui model „canonic” ori „canonizat”, Vl. Udrescu îi invită 
pe autorii „vizitați” în „poștalionul de Kronstadt”, pentru „o mai dreaptă 
cinstire a lumii” lor (aluzie barbiană!).

Telegarii acestei „diligențe”, hrănindu-se nu cu jar ca în povești, ci 
cu „spiritul tomurilor” în discuție, încearcă a duce în lumea valorilor reale 
câteva nume de scriitori. E, desigur, o selecție „de buzunar”, dar una „cât 
pentru un ceas de epocă”. Eșantionul cu pricina este în măsură sa instituie 
și alte asocieri seriale pe coordonatele aceluiași prob și loial cu sine spirit 
critic. Să precizăm că aceste texte au văzut lumina tiparului, mai întâi, 
într-o seamă de publicații literare, precum: Arca (Arad), Astra (Brașov), 
Bucovina literară (Suceava), Bucureștiul literar și artistic, Euphorion și 
Tribuna (Sibiu), Gând românesc (Alba Iulia), Portal-MĂIASTRA (Tg.-
Jiu), Pro Saeculum (Focșani), Romanian Review (București), Szekélyföld 

(Miercurea Ciuc) ș.a. Din cuprinsul volumului, vom remarca comentariile 
la cărțile unor autori cunoscuți sau mai puțin comentați, de la etnologul 
Petru Ursache (Carte românească de învățătură) și Magda Ursache (cu 
ale sale grave „Eseuri atipice”), la Vasile Fanachi (Bacovia în vidul on-
tologic), Nicolae Florescu (O reevaluare imperativă: Ioan Chinezu), Ion 
Caraion (Umbra lui Caraion. La Aiud/ Cazul „Artur”), Monica Grosu 
(Literatura unor topoi: Munții Apuseni), Mircea Dinutz (Un condotier 
„în stare de urgență”). O lectură nu numai plăcută dar real instructivă 

ne oferă analizele unor jurnale (scrieri) de 
Șerban Codrin (cu revelarea unei „literaturi 
de sertar” anticomuniste), Constantin Florin 
Pavlovici (Teama ca mod de existență), N. I. 
Dobra (Jurnalul francez), Constanța Buzea 
(Jurnalul ca  plâns lăuntric) ș.a.

Foarte aplecate, la obiect, sunt recen-
ziile dedicate unor cărți de poezie aparținând 
lui Teofil Răchițeanu (în care și noi vedeam 
cândva „un Orfeu eminescian al Apuseni-
lor”), Lucia Negoiță (cu „sfiala îndurătoare” 
a liricii sale), Ioan Vidrighin (foarte exigent 
cu sine, care „în 50 de ani a publicat o singură 
carte, în timp ce alții au publicat 50”!) și Ni-
colae Stoie, Petru M. Haș (Insurgență lirică: 
democratizarea limbajului), George Dan cu 
„baladele și poemele” sale, precum și co-
mentariul dedicat Aureliei Stoie Mărgineanu 
(grafician) etc.

Două din eseurile acestei cărți sunt 
dedicate unor cercetări de ultim moment în 
istoria noastră literară, plecând de la cerce-
tările scriitorului maghiar Férénczes Istvan 
din Miercurea Ciuc, căruia îi datorăm stabi-
lirea originii secuiești a Rozaliei Ergézi din 
Vlăhița (Harghita), mama lui Tudor Arghezi. 
Laureat al secției de argheziologie din cadrul 
Festivalului Internațional „Tudor Arghezi” 
(Ediția a XXXVI – 2016, Tg.-Jiu), Ferenczes 

István, colaborator al „Măiastrei” pe această temă, are meritul de a duce 
documentarea (care se oprise cu o jumătate de secol în urmă, undeva pe la 
Brașov, într-o localitate…inexistentă) până la capăt, stabilind pe bază de 
documente și scrieri nu numai originea secuiască a mamei poetului dar și 
imaginile referențiale din opera acestuia (se știe că însuși poetul, octoge-
nar fiind, într-un interviu publicat în „Argeș”, clama că numele său „Ar-
ghezi” ar veni de la denumirea geto-dacă a râului „Argeș, când în realitate 
provenea de la numele mamei sale, Rozália Ergézi, venită din secuime la 
București, unde o cunoaște Nicolae Theodorescu, patronul unei prăvălii 
din apropierea băcăniei în care aceasta lucra.

Este vorba de cele două comentarii pe seama cercetărilor lui Ferenc-
zes István, publicate și în „Portal-Măiastra” în anii 2015-2016: Secuianca 
Ergézi Rozalia – mama lui Tudor Arghezi (pp. 58-70); Viața ca palim-
psest: Arghezi (pp. 71-80).

Poet de reală vocație și publicist aplecat spre analiză și comenta-
riul de mai larg orizont literar-estetic, reușind adevărate eseuri, Vladimir 
Udrescu aduce în critica noastră de azi, cu Telegarii de poștă, o voce de-
loc confortabilă, mereu în restabilirea/restituirea unor juste perspective și 
ierarhizări valorice. Comentariile sale au nu numai viziune structurantă 
și încadrare în gustul specific genurilor frecventate (poezie, proză, jurna-
le, restituiri etc.), dar și acel freamăt stilistic antonomatic, remarcabil în 
surprinzătoare formulări sintagmatice și enunțuri. Avem de a face, deopo-
trivă, cu un comentator orientat de un gust estetic sigur, care înaintează 
metodic și lent, pentru a „lovi” din plin/ a da „lovitura de maestru” (vorba 
lui Slavici), dar și cu un stilist încercat, nu de puține ori memorabil în eva-
luarea expresivă a ideilor și convingerilor sale. În general, un estet cursiv 
al ideii critice, de la care ar avea de învățat unii comentatori din presa 
literară de azi, atât de grăbiți și cu gusturi literare discutabile… 

Cezar BRAIA-BARASCHI

O „lovitură de maestru”:

„TELEGARII DE POŞTĂ”
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Haikul a cunoscut în literatura noastră, în ultimele zeci de ani, o indu-
bitabilă „resurecție”, atât prin varii traduceri cât mai ales prin „producția”  
editorială care nu e deloc puțină. O virtuoază în domeniu și binecunoscută 
în lumea culturală din multe țări este CLELIA IFIM, autoare de proză și 
traduceri, laureată a unor concursuri naționale și internaționale (Grand Prix, 
Festivalul Matsuo Basho, Japonia, 2011).

A debutat în 1979 în revista„Luceafărul”, cu poezii în care Aurel 
Dragoș Munteanu remarca „încadrarea gândului și exactitatea expresiei, ce 
traduc suferința artistului”. În 1986, o întâlnim  cu proză în volumul colectiv 
„Debut” (editat la „Cartea Românească”), po-
vestiri pe care Laurențiu Ulici le găsea „stranii, 
vădind o sensibilitate extremă de neliniștită și o 
imaginație în regim fantastic”…

În povestirile din volumele ce-au urmat  
comentatorii au reținut când „proza delicată și 
gravă, de un fior magic” (Adrian Sângeorzan), 
când „revelația, și, prin urmare, certitudinea 
absolută a unei lecturi incitante și savuroase în 
orele fertile ale însingurării” (Andrei Zanca), 
când „replica esențial dramatică, precisă” și 
cuvântul care are „duritatea și răceala diaman-
tului” (Elisabeta Pop) în piesa de teatru „Câmp 
de medalii” (premiată la una din edițiile Festi-
valului Internațional de Teatru Scurt și jucată la 
Oradea)…

Prezentă în diverse antologii de poezie din 
țară (Antologia Sonetului Românesc, Haiku) și 
străinătate, Clelia Ifrim este autoarea a nu mai 
puțin de 18 cărți, între care My laved Japan (Best 
Books of 2011, The Japan Times), carte în ro-
mână, engleză, franceză și germană, a cunoscut 
o circulație mai amplă, bucurându-se de atenția 
unor cunoscuți critici. Un comentator precum 
Hidenori Hiruta de la „Akita International” are 
revelația de a descoperi „un foarte original gân-
ditor și artist, a cărei sensibilitate umple inima 
fiecărui cititor cu cea mai subtilă muzică a cuvin-
telor și ideilor pe care le-ai ascultat odată.”

Ba mai mult – trebuie reamintit – autoarea a participat cu materiale la 
un proiect spațial derulat de JAXA – Agenția Spațială Japoneză. Două din 
poemele sale au fost selectate în 2009 de JAXA și depozitate pe modulul 
spațial Kibode de pe ISS – Stația Spațială Internațională (Prima Bibliotecă 
din Cer).

A colaborat la revista „KO” editată în engleză (Nagoya, 2001-2011) cu 
traduceri din maestrul incontestabil al haikului Matsuo Basho.

*

Când luna e o pasăre la geam (LIMES, 2016) este o carte de „eseuri 
despre haiku și genuri înrudite”, cu reproduceri din Mamora Nakanishi, poet 
și maestru caligraf. Apărută mai întâi în periodice culturale din țară (Cronica, 
Luceafărul, Albatros, Boema, Portal-MĂIASTRA) și străinătate (Alternanțe, 
Germania), eseurile Cleliei Ifrim constituie o mărturisire de credință în do-
meniu și lămuresc mai bine aplecarea și dragostea poetei față de această spe-
cie lirică de proveniență orientală:

„Am considerat totdeauna aceastăcompoziție orientală, infimă de al-
tfel, dar existentă,această filă lejeră, elastică, drept un mare avantaj”, „un 
punct de plecare” dincolo de care„mă voi deplasa pe ruta mea artistică”.

Haiku-ul – desprins la rândul lui din tanka - este „o poezie pură”, ho-
lografică, scrisă „dintr-o singură suflare”, neîngăduind modificări, întoarceri, 
reluări, părând „o poezie închisă, autodevorându-se”. Haiku are o logică a 
lui internă după care „comunică” și „se comunică”, în sensul „intranzivității” 
reflexive, fiind un fel de ideogramă a unui gând  oglindit în azur sufletesc.

Exemplificând cu haiku-uri din Basho, Clelia Ifrim mărturisește că a 
asimilat această formă de poezie, care o exprimă perfect, pe de-a-ntregul, 
aici, la Porțile Orientului, unde speră, ca poet român, să scrie „un haiku la 
fel de frumos ca unul japonez” (Haiku la Porțile Orientului). Aici, în sud-
estul Europei, la Porțile Orientului, „où toute est à la légère”, vorba lui Cle-

manceau (vezi mottoul la romanul matein „Craii de Curtea-Veche”, 1928), și 
unde pe țărmul Pontului Euxin a murit exilat de împăratul Augustus marele 
poet latin Ovidius (43 1.e.n. – 17 e.n.), Clelia Ifrim trăiește revelația haiku-
ului în care rezonează spiritul Extremului Orient: 

„Marea Neagră, imperturbabilă, își leagănă valurile de țărmurile an-
ticului port, Pontus Euxinus, și deschide prin această poartă de apă, lumea, 
Europa, spre Orient. Într-un fel România și Japonia sunt cele două puncte 
extreme ale lumii orientale (...) Vechile cărți sfinte, filosofia și poezia orien-
tală, sau un vers din Longfellow, ne amintește faptul că «viața nu este decât 

un vis». 
Componenta mea orientală, atât în viața 

de zi cu zi, cât și în poezie, urmează acest drum 
al visului.” (Viața văzută, visul nevăzut). 

Este o plăcere să citești aceste suple și 
sprintene eseuri cu citate din haijini, comenta-
te cu o sensibilitate acută și vizionară, o dova-
dă foarte clară de dăruire și pasiune inițiatică 
(Basho, Ryokan, Chiyo-jo, Ogawa Shushiki, 
Marakoshi Kaseki, Yamaguchi Hatsujo, Seishi 
Yamaguchi, Yoshiko Yoshino, Masaoka Shiki, 
Kaneko Totha, Yosa Buson, Fay Aoyagi, Kyo-
shi Takahama, Saito Fumi (1909-2002, „regina 
poeziei tanka din Japonia” – Susumi Takiguchi), 
Michio Nakahara,  Murakoshi Kaseki (1922-
2014)… Am mai aminti, în acest context inter-
cultural, și alte nume de haijini din opera cărora 
puțin câte puțin s-a tradus și în românește: To-
mizawa Kakio (1902–1962), Nakatsuka Ippe-
kiro (1887–1946), Sumitaku Kenshin (1961 – 
1987), Nagata Kôi (1900 – 1997), Kakimoto Tae 
(n. 1928), Takahashi Mutsuo (n. 1937), Sugawa 
Yoko (n. 1938), Imai Sei (n. 1950), Natsuiishi 
Ban’ya (n. 1955) ș.a. 

Bună cunoscătoare a literaturii în dome-
niu (creație și lucrări teoretice, interpretative, fie 
de la sursă, fie prin canale englezești europene 
și americane), Clelia Ifrim a tradus în românește 
„Istoria Haiku-ului – 10 haijini și poezia lor” 

de Ryu Yotsuya (Ed. Universitară, București, 2010), căreia i-am dedicat noi 
înșine un comentariu în coloanele acestei publicații. Este, altfel zis, la curent 
cu tot ceea ce s-a scris despre haiku, atât din punct de vedere istoric și cultu-
ral, dar și estetic, ceea ce vădesc din plin eseurile de față. 

Foarte interesante sunt considerațiile sale de tip impresionist  despre 
estetica artei japoneze, cu opțiuni pentru „gradul zero al scriiturii”, sintagmă 
barthiană ce trebuie înțeleasă „în sensul oriental al cuvântului”  și nu în cel 
occidental (zero, ca spațiu de origine): „Ajungând la acest grad zero, putem 
găsi sensuri nebănuite și înțelesuri mai bogate, fertile pentru imaginația noas-
tră, și implicit pentru a scrie haiku sau a picta, sau a fotografia imagini care 
conțin poeme haiku.” (Despre Yohaku).

Comentând realizarea artistică a unor creații aparținând unor haijini de 
mare prestigiu și însemnătate în cultura japoneză, de la Matsuo Bashi (sec. 
XVII) până la Kaneko Totha sau Michio Nakahara (sec. XXI), în special 
starea estetică a visului ca reverie onto-poetică în variile ei ipostaze, autoarea 
comentează anumite metafore-simbol întâlnite la acești autori, reținând date 
esențiale din practica speciei, devenită figură eponimă în cultura japoneză: 
emisia concentrată a emoției lirice, delicatețea liniei imagistice, concretețe și 
transfigurare, contemplare și reverie, metafora „ca realitate intensivă” („joc 
de foc”), jocul expresiv al sonorităților lexicale, al bivalenței imagistice și 
contrariilor, percepția senzorială și saltul într-o idealitate oglinditoare/ sal-
vatoare a ființei, imanentism sezonal și iluminare, „viața văzută, visul nevă-
zut”, estetica relațiilor etern (fueki) – efemer (ryuko), spațiul alb (yohaku) 
– spațiul plin (yojo) ș.a. 

Constituind o recapitulare a unor eforturi  creatoare și culturale, re-
centa carte de eseuri despre haiku și alte genuri înrudite readuce în atenție 
deopotrivă o poetă a percepțiilor delicate, subtile și grave, și o eseistă pe 
măsură, calități ce se luminează și se completează reciproc, într-un spor de 
profil scriitoricesc pe deplin original și inconfundabil.

Roby  Yako MONTEAN

Versuri ale unui poet român pe modulul spațial Kibode – ISS

 „CÂND LUMINA E O PASĂRE LA GEAM”
Eseuri despre haiku și genuri înrudite

de CLELIA IFRIM
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     La ora confesiunilor (Editura Pallas Athena, Focșani, 2015), este o carte for-
matoare, cu mărturii importante și prețioase în contextul general al căutării unor adevă-
ruri fundamentale despre trecutul apropiat. Autoarea Rodica Lăzărescu, distins gazetar 
și om apropiat al școlii, cheamă la masa interviului personalități prestigioase din înaltele 
foruri științifice și artistice românești, academicieni, profesori, scriitori și artiști care au 
un cuvânt de spus, iar amprenta mărturiei lor rămâne una memorabilă. Aceste convor-
biri cu nume rezonante ale culturii românești (e de ajuns să-i amintim pe academicienii 
Ioan Aurel Pop, Dan Berindei, Răzvan Theodorescu, Alexandru Zub), oferă privilegiul 
unei corecte raportări la valorile prezentului, în aceeași măsură în care amintesc despre 
maniera în care se învăța carte cu decenii bune înainte, despre eforturile intelectualilor 
români de a rezista în vremuri dificile, fără a-și altera personalitatea și opera. Bineînțeles 
că, în cazul unora, au existat concesii, însă acestea trebuie privite obiectiv, apoi judecate 
ca atare. Cartea de față cuprinde 14 interviuri, publicate inițial în revista ,,Pro Saeculum” 
din Focșani, în perioada 2013-2014, inițiativă ce poate provoca ecouri și reacții variate. 
Cel puțin, în cazul nostru, impresia a fost că asistăm la un curs interdisciplinar, la o masă 
rotundă, în care dezbaterea, moderată de doamna Rodica Lăzărescu, este direcționată 
spre diverse domenii de interes ale culturii, de la istorie la literatură și de la medicină la 
muzică, de la cinematografie la critica de artă și la teologie, totul pentru a pune în lumină 
personalitățile cu adevărat reprezentative ale momentului, cărora, după o meteahnă mai 
veche, nu le dăm atenția cuvenită. Pentru tineri și nu numai, acest gen de dezbatere poate 
facilita apropierea între generații, între studenți și profesorii lor, între învățăcei și maeștri, 
creionând căi de urmat, arătând răspicat modele. Iar tinerii au nevoie de modele, de fapt 
toți avem, iar confuzia tot mai mare a valorilor din societatea românească actuală nu 
poate fi eradicată în alt fel.

Rodica Lăzărescu a ales în mod inspirat această metodă (agreabilă) a interviului 
pentru a aduce în prim-plan (și implicit pentru a facilita apropierea) nume de scriitori, 
istorici, muzicieni, oameni de știință, a căror activitate rezonează profund în memoria 
culturală a ultimelor decenii (Tudor Gheorghe, Romulus Rusan, Mihail Diaconescu 
ș.a.). Alături de personalitățile intervievate, călătoresc și cititorii (în timp și în spațiu, în 
ficțiune și în istorie), captivați de poveștile trecutului și ale prezentului, empatizând cu 
încercările, speranțele, dezamăgirile, succesele ori renunțările din biografia celor invitați 
la dialog. Reuniți ,,la ora confesiunilor”, aceștia sunt provocați de Rodica Lăzărescu să 
se destăinuiască, ferind preț de câteva pagini cortina imaginii publice, pentru a ni se dez-
vălui așa cum sunt, cum gândesc și cum înțeleg cursul evenimentelor. O carte cu portrete 
(predominant masculine, dar avem și o excepție), ancorate în timpul care le-a creat, mai 
mult sau mai puțin compatibil firii lor. Spre exemplu, despre scriitoarea Ioana Pârvules-
cu, găsim următoarea prezentare: ,,Delicată, sensibilă, de o eleganță venită parcă din alt 
veac, cu chipul ei de belle époque (nu o pot gândi decât înveșmântată în alb, ținând cu 

distincție o umbreluță dantelată, așa cum apare în cadra de pe coperta volumului În inti-
mitatea secolului 19), înconjurată de un halo de liniște ca de o aură protectoare, Ioana Pârvu-
lescu își duce viața în ritmul ei catifelat, cu acea viteză bună de trăit ce nu trebuie depășită, 
apărându-și feminitatea și puritatea, purtând nostalgia unor vremuri în care se scriau scrisori, 
iar buna creștere era, într-o societate civilizată, valoarea de căpătâi...” (p. 38).

Întrebările și succesiunea acestora nu sunt previzibile, așa cum se întâmplă uneori 
în interviuri, prezentarea biografică și profesională ce precede convorbirea propriu-zisă 
este lapidară, simbolică, punctând totuși cadrul esențial și definitoriu pentru evoluția 
personalității în cauză și pentru crearea unei atmosfere propice destăinuirii. Rodica Lă-
zărescu reușește să conducă discuția în mod adecvat pentru a obține răspunsuri ample și 
concludente ce pun în lumină nu doar aspecte cu caracter personal, ci și referiri la eve-
nimente istorico-politice importante și la însemnătatea unor gesturi și întâlniri conjunc-
turale. Reținem coincidențe de destin (profesorul și istoricul Ioan Scurtu s-a născut în 
ziua în care a fost asasinat Nicolae Iorga), opinii bine formulate și viziuni clare, îmbinate 
cu referiri la revuistica vremii, la exil și autoexil (Constantin Severin, dr. Mihai Neagu 
Basarab) sau detalii ce țin de laboratorul propriu de creație. În definitiv, o carte-docu-
ment, cu întrebări și răspunsuri care pulsează viață, implicare, mărturie, devotament și 
supunere față de adevărul istoric. 

La ora confesiunilor propune, prin condeiul strateg al autoarei, incitante exerciții 
de cunoaștere și înțelegere a culturii românești în ansamblul ei, prin referire directă la 
câteva personalități cu nuanțele vieții și activității lor profesionale, cu amintirile și mo-
mentele emblematice care le-au creionat destinul. Pe lângă cei menționați deja, volumul 
de față prilejuiește dialoguri frumoase, ludice pe alocuri și de o mare disponibilitate afec-
tivă, cu Nicolae Cabel, Lucian Vasiliu și Radu Cârneci. Într-o societate scindată, cum e 
societatea românescă acum, considerăm necesară o repoziționare în raport cu trecutul, cu 
valorile umane, spirituale, materiale pe care le deținem, iar lecția dialogului, chiar dacă 
nu ușoară, chiar dacă presărată cu ironii și intervenții polemice, ne aduce tradiția pierdută 
a răbdării, respectului și bunelor maniere. 

În oglinda prezentului, școala și societatea în genere, afectate de consumism și 
modernizare excesivă, au nevoie de o mai bună așezare în paradigma culturală a momen-
tului, au nevoie îndeosebi de puncte avizate de vedere, ,,ce pot consolida relația dintre cei 
ce discută și marele public. De aceea, interviul, ca orice act de cultură, implică o imensă 
responsabilitate intelectuală, civică, morală, patriotică și, bineînțeles, jurnalistică” (Mi-
hail Diaconescu). Așa cum implică și o inevitabilă emoție. Vom cita, în final, rândurile 
aceluiași interlocutor referitoare la valențele unui dialog autentic: ,,Un interviu este un 
dialog. Dialogul exprimă foarte bine necesitatea profundă a fiecăruia dintre noi de a fi 
împreună cu alții. Comunicarea întreține comuniunea.”

Poezia lui Dumitru Cerna decupează din rama 
cotidianului detaliul afectiv, melancolia metafizicului și 
a luminii tutelare. Realul corespunde unei zone simboli-
ce, Dobrogea natală, irizată de soare și lumină, de mit și 
amintiri. Biograficul și prozaicul desenează adeseori nu 
doar traseul destinal al plecării din sat, ci, mai ales, crono-
topul simbol, vârsta fericită, copilăria eternă, purtată într-
un nesfârșit exil interior pe drumurile Clujului. De aceea, 
rostirea poetică nu se poate produce decât în gamă melan-
colic-meditativă, ca un cântec suav îngânat în surdina unui 
apus de soare, dar atât de viu și colorat, atât de îmbujorat 
de reveria trecerii.

Scriitor prolific, Dumitru Cerna s-a impus în pe-
isajul literar contemporan atât prin numeroasele volume 
de versuri, definite de originalitate, tandrețe și irizări sudi-
ce, cât și printr-o bogată activitate editorială: îngrijitor de 
ediții, autor de prefețe, lector și redactor de carte, colabo-
rator la diverse volume colective. Cărțile care îl reprezintă 
sunt invariabil frumoase, vădind ochiul estetului care ve-
ghează la formarea actului artistic complet. Recentul vo-
lum Răscolitorul. Poeme paidușcă (Casa Cărții de Știință, 
Cluj-Napoca, 2015), scormonește, în rezonanță cu titlul, 
printre amintiri și fotografii ce intercalează textul într-un 
joc alternativ și niciodată previzibil. Astfel, pe coperta în-
tâi a cărții străjuiește ,,Băiatul cu chitara”, adică fotografia 
poetului însuși, elev la Liceul Pedagogic din Tulcea, anul 
1971.

Se cuvin amintite (măcar) și alte câteva titluri de 
volume ce împreună alcătuiesc o arhitectură poetică so-
lidă, purtând ecoul unor perpetue transformări lirice și 
mirajul meleagurilor de origine. De la Cireșe amare, vo-
lumul de debut din 1993 și până la cele mai recente, poe-
tul transferă angoasele în registrul melancoliei și realul în 
așteptare contemplativă, în mirări și gesturi blagiene de 
apropiere față de misterele lumii. În acest mod, diversita-
tea devine dominantă: Poeme translucide (1996), Pasărea 
Ibis și Agresorul (1998), Poeme dobrogene (ediție bilin-
gvă, 1999), Trist. Poeme bonsai (2000), Dumicatul de pe-
lin (ediție bilingvă, 2003), Magdala (2005), Fiul. Poeme 
lutnice (2006), Peștera din pom. Poeme caju (ediție bilin-
gvă, 2012), Dar dacă vine (2013), Simțul care va veni. Po-
eme ațipite (2014) ș.a. Această înșiruire de titluri facilitea-

ză și o oarecare structurare a creației poetice în discuție, 
Dumitru Cerna confirmând prin anvergura orizontului es-
tetic o deschidere accentuat postmodernă și o conștiință ce 
reverberează liric realitatea personală pregnantă. 

,,Poemele paidușcă” din Răscolitorul aduc în pagi-
nă imaginea unui început auroral, poziționat sub semnul 
jocului, al învârtirii amețitoare în cercul cunoașterii și al 
conștientizării (asimilării, însușirii) lumii din jur. Plon-
jăm, așadar, în visul copilăriei unice, iar seva acestui timp 
aproape mitic își păstrează savoarea, forța, frumusețea, 
filonul popular străvechi: ,,Celor mai frumoși din Cerna/ 
Pentru care-aprind lanterna/ Să trec puntea-n precuvânt/ 
Pentru ei mă mai avânt/ Prin Chervant spre înmurire/ Și 
tot pentru ei sunt mire/ Poeziei de smarald/ Îmi ard trupul 
plânsu-mi ard/ Spre a lumina mormântul/ Mamei mele din 
lut cald/ Când durerea udă perna/ Sunt străinul ce presim-
te/ Port Poemul să-i alinte/ Pe cei mai frumoși din Cerna”. 
Această Dedicație împrumută tonalitatea ritualică a unui 
(des)cântec, focalizat pe substratul magic al lumii evocate, 
pe ritmurile folclorice și sentimentul identitar.

Într-un fel, întregul volum stă sub semnul unei fi-
guri tutelare – tatăl – personaj absent la propriu, dar per-
ceput în vagi neliniști și mereu reluate așteptări: ,,mi-a 
trebuit o întreagă viață ca să învăț să-l iubesc/ mult timp 
am considerat moartea ca pe-o trădare/ acum muntele mă 
privește de parcă mi-ar spune/ ce mult semănăm avem 
același plâns și-aceeași înseninare” (Muntele). Cu toate 
acestea, copilăria nu-și pierde culorile angelice și aroma 
bomboanelor cu lapte, căci mama caligrafiază cu tandrețe 
desenul fiecărei zile (învinge foamea și frigul prin mires-
me culinare dintre cele mai ademenitoare, își duce copiii 
în vizite, la biserică, la cimitir, și mai ales îi dă la școală, 
după îndemnul strașnic al soțului plecat în eternitate). Mai 
multe versuri transpun această atmosferă sărbătorească: 
,,copilăria mi-a fost în fiecare zi duminica” sau ,,în pofida 
morții tatălui eu n-am încetat să cânt/ urcam pe scena din 
parc încă de la grădiniță/ oamenii mă priveau ca pe un biet 
orfan/ iar lacrimile mamei stingeau praful pe uliță// era un 
timp al fericirii absolute cred/ mama îmi strecura în mână 
o bomboană cu lapte/ [...] copilăria-mi miroase a bomboa-
ne cu lapte/ amintirea mamei e parfumată la fel/ numai în 
sat scena din parc a putrezit de parcă/ doar prin inima ei ar 

fi trecut năvalnicul sel”. În această dialectică a depărtării 
și apropierii de sat, de ființele dragi, se insinuează diverse 
secvențe, episoade fugare și chipuri întipărite în memo-
ria afectivă. Din imaginarul personal izvorăsc tot felul de 
nume ce rezonează puternic melodia copilăriei pierdute și 
dau întregului univers creionat un aer pitoresc. Fragmen-
tele de timp sunt recompuse cu ajutorul unui lexic specific 
– o altă dimensiune a poeziei lui Dumitru Cerna – care îi 
susține intertextualitatea, referențialitatea puternică, rosti-
rea ca un exercițiu cantabil, calofil adesea, mereu savuros 
și sugestiv. În acest topos paradisiac al Dobrogei natale, 
răzbat și imagini ale maleficului (conflicte între vecini, 
răutăcioasa do-Trâpca, o vrăjitoare a satului), precum și 
primele tensiuni erotice, primul sărut, primul dans ce des-
chid un drum lung și tulburător al căutării de sine. Așa 
cum redau și ultimele poeme din carte, această căutare se 
continuă la Cluj, unde se simte mai întâi un intrus: ,,n-
aveam înveliș pentru toate primejdiile/ eram firav și iarna 
făcea ce voia din mine/ chiriaș sfios pe Codrului ultima 
casă/ împreună cu adolescența mă rostogoleam către tine// 
atunci intram în catedrală/ și genunchii mi-i striveam de 
cuvinte/ n-aveam decât noaptea acoperiș provizoriu/ iar 
ziua mă adăposteam în poemul din minte”.

Plecările și întoarcerile se intensifică în timp, bi-
ografia se rescrie cu fiecare poem în parte, evocarea fi-
ind tot mai transparentă, versul deschis spre epic, sedus 
de poveste, fără a eluda simbolul: ,,eu mă întorc acasă 
mereu asemenea cerbului/ călcând toropit pe urmele 
mele dinainte/ adăpostit în coasta poemului la Cluj/ ca 
rana în Iisus am sângerat nu doar în cuvinte”. Poezia lui 
Dumitru Cerna recuperează în aceste ,,poeme paidușcă”, 
răscolitoare, dinamice, febrile, un spațiu interior, fragil 
încă și încărcat de nostalgie. Această anamneză lirică 
se însoțește de expresivitate și sens, dobândind valențe 
programatice: ,,dragostea mea cea mai mare este țărâna 
din Cerna/ și cimitirul primăvara înflorit abundent în al-
bastru/ Marcel mă-ndeamnă să le revăd când în sat vine 
Învierea/ iar trupul meu se va putea arăta numai prin du-
hul acelui sihastru”. Confesiunea lirică a Răscolitorului 
se încheie în această notă reflexivă, privilegiind iluzia, 
întâlnirea, întoarcerea acasă.

Confesiuni şi portrete
 MONICA GROSU despre....

Răscolitorul
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poem de duminică

știu că lumina de azi e bețivă
mai scurtă
decât sarea topită în apă
și-o ploaie veștedă 
legănându-se
între plictis și uitare
mă contopește
într-o iluzie 

și ploaia cu întrebări
îmbibate în galben
îmi adâncește groapa din mine
de parcă aș fi fost ceaiul
din care viața a uitat
să mai bea
în diminețile ei bune

acestui trup ca o frunză
lipită de cuvânt
îi voi scrie
uitarea 

adânc

am deschis fermoarul cerului
și s-a făcut lumină în viață
nu suficientă
să-mi încălzească 
adâncul  

vid

prin crăpăturile vidului
a început
să plouă 
cu frunze moarte 

jos putregaiul
nu mai avea hotar
pentru bocetul 
vântului 

alt poem de duminică 

soarele s-a făcut 
gol-goluț
pe fruntea noastră
plină de cer

și-am auzit lumina 
desprinzându-se 
dintr-o geană neagră

poate oglinda noastră
visează ceva frumos
printre fisuri  

foșnete

atâția îngeri foșnesc
în copacul din fața casei
de parcă această ceață 
i-ar fi înrăit 
să cadă în păcat  
monotonie

am lipit tăcerea
cu o lacrimă caldă în fereastră 
mi-am luat medicamentele
și am deschis puțin fereastra 

era duminică la noi în vid
și-n sâmburele de nucă
tot încolțea monotonia 

poem la geam

la geam frunzele nucului
uscate
îmi ștergeau melancolia
trândavă

dintr-o ceașcă
pusă în decorul autumnal
am vrut să sorb
câteva picături ale infinitului

un înger plouat
mă sună la telefon
apoi îmi încălzesc sufletul
vorbindu-ne

cer 

atât de albastru e cerul
simultan cu sine însuși
o îmbrățișare nedusă la capăt
pentru stolurile 
de suflete culcate
în amurg 

soarele cocoțat
într-un ceas de veghe
tremură
cum inima unui porumbel 
pietrificat în odihnă  

poem

zilele scrise rămân
amintiri pentru viitor
o conexiune între ochii orbi
ce-au blestemat lumina
răstignită în palme  

plâns

azi-noapte
la streașina casei
a început să plângă
infinitul 

mirare  

mai este nevoie de puțină atenție
să sculptăm
conturul aripilor

o bătaie de daltă 
în lumina caldă
și forma aceasta palidă
va fi depărtarea
unui înger 
ce ne mai ține în picioare 
mirarea

abis  

un vis galben 
deasupra neputinței noastre
ne-a uscat
și abisul din lacrimă 

un clocot de întuneric
străpunge
răsuflarea
unui posibil răspuns
la orice întrebare
transparentă 
 
poem scris pe întuneric 

în întunecimea brazilor bătrâni
morții stau căptușiți
în haine de mușchi 
cerurile apăsate de-atâta aripi râncede 
respiră murmurul unei posibile învieri 

îmi voi agonisi toată viața
să mor 
doar pe-aici 

vis ce scârțâie 

vai 
oglinda mi-a văzut
în sfârșit
cruzimea obrazului

și stau câteodată
într-o continuă uitare
și nu știu din care pântec
de strugure amar 
va răsări o lacrimă 
pentru batista uscată

sunt doar o schiță a vieții
ce-i place să viseze
printre frunze

acum cred că-mi scârțâie
încet
visul 

cor

ultima strofă din acest poem nescris
am mototolit-o 
până a rămas
un cor de fluturi
cântându-și tăcerea 

existență 

trec dintr-un vis în altul
cu bezna pe beznă călcând
aducându-mi aminte
de fiecare gest 
al iernilor prefăcute în praf

picioarele înghețate prin stații de autobus
se înălțau ca niște aripi 
grele de sudoare  

și undeva printre 
învechitele spasme 
lumina a început să mă doară acut

mi-am rostogolit visul
(așa cum faci un bulgăre de zăpadă) 
și uite s-a întâmplat
că mai exist 

Marian Hotca
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pag. 18

  ADRIAN DINU RACHIERU:
REVIZITĂRI POLEMICE

Recenta carte a criticului-sociolog Adrian 
Dinu Rachieru, Polemici de tranziție (Editura Ti-
biscum-Uzum, 2016) reia, într-o perspectivă mai 
nuanțată față de „revizuirile inchizitoriale” aplicate 
literaturii noastre postbelice, ideea că este necesară o 
„complementaritate a perspectivelor”, în cadrul că-
reia, pe lângă grila estetică, este imperios necesară 
investigarea texturii ideologice a epocii, „meandrele 
politicului”. 

Observând primejdia de a transforma „re-
vizuirile”, câte s-au făcut și se vor face, în „revizi-
onism”, criticul optează pentru o receptare „calmă” 
a valorilor printr-o grilă „lărgită” și foarte atent la 
„constrângerile contextului”: „De fapt, estetismul, ca 
marotă o criticii în vremuri neprielnice, nu se cuvine 
repudiat. Iar ideologicul, reamintim, nu trebuie res-
pins, ci recuperat; de aici, credem, încep adevăratele 
revizuiri.” (Epilog: Este necesară o istorie politică a 
literaturii postbelice? – Trei încercări, pp. 171-180).

Precizând că „orice epocă este, inevitabil, 
politică”, criticul cu vocație sociologică Adrian Dinu 
Rachieru susține, așadar, recitirea literaturii noastre 
postbelice printr-o grilă cu două canale receptoare: 
esteticul și sociologicul, menite a explica nu numai 
paradigma „realismului socialist” și „mica liberali-
zare”, dar și „grefa postmodernistă” de mai târziu, 
rezistența „canonului”, „imperativul revizuirilor” etc.

Fractura istorică adusă de evenimentele 
din decembrie 1989 a permis o primă evaluare a li-
teraturii postbelice, dar, departe de doritul „calm al 
valorilor”, revizuirile – chiar dacă exprimă un me-
tabolism cultural normal – au îngroșat anumite linii 
până la „revizionism”. Frisonul acesta „revalori-
zator-demolator” odată trecut, cu toată larma incri-
minărilor (de la satanizarea ideologică la anatema 
colaboraționismului), putem azi constata, în lumina 
aceleiași perspective îmbogățite, că „o istorie literară 
nu poate fi concepută în absența unei percepții con-
textuale”. De aceea, criticul își propune a deschide 
„un vast șantier”, în care să reia cazul unor scriitori 
„aparent definitiv clasați și apoi retrogradați, taxați 
drept «expirați», suspecți de «integrare ideologică», 
producând o literatură afectată de virusul comunist.” 
O discuție calmă, așadar, care devine acum posibilă 
„având ca premisă (obligatorie!) recitirea cărților”, 
fie că acestea aparțin literaturii propagandistice sau 
aceleia așa-numite „esopice”, scrisului „pe dedesubt” 
(cum ar zice Arghezi), îndatorată „cultului șopârlei”.

Investigând câteva „cazuri”, A.D. Rachie-
ru explorează „contexte”, „convingeri și umilințe”, 
„bruiajul ideologic”, „eforturile de a proteja auto-
nomia esteticului”, „jocurile duplicitare”, „ispitele, 
compromisurile morale”, „negocierile cu cenzura” 
și, negreșit, „rezistența, câtă a fost”…

„Trei astfel de încercări” stau în atenția cri-
ticului Rachieru, pornit a cerceta „mersul literaturii 
în defunctul regim”. În primul caz, este comentată 
acțiunea criticului Marian Popa, autorul unei inci-
tante „Istorii a literaturii române de azi pe mâine” 
(Ed. II, Vol. I-II, 2009), care, din cauza unor adevă-
ruri „neconvenabile”, nu s-a bucurat de o „recepție 
senină”, nefiind scutită de „răbufniri umorale ori de 
achitarea de polițe”.

Pornind de la premisa „caracterului acut po-
litic, terifiant”, al epocii, implicit al „ritualului corup-
tiv”, autorul, iritând azi pe mulți scriitori (contempo-
rani cu acea epocă defunctă), a făcut o „nemiloasă 
radiografie” a vieții literare, cercetând deopotrivă 
atât „faza sovietizării” cât și cea a „re-naționalizării”. 
„E chestionat mereu contextul” – observă A. D. Ra-
chieru – care pune în lumină factorii ce au influențat 
destine și oameni, de la „afacerismul”, „alcoolismul”, 
„huliganismul verbal și factual”, „tributul sexual”, 
„dispoziția imnică”, la „opoziționismul” (ca „specta-

col medial de export”, cum scrie M. Popa) și figurile 
„colaboraționismului”.  Listă în care se regăsesc Eu-
gen Barbu, Adrian Păunescu, Ana Blandiana și atâția 
alții, dar nu și M. H. simionescu, de pildă…

În ciuda tuturor imperfecțiunilor sale (de 
la titlu restrictiv „de azi pe mâine”, până la erori 
și precarități de informație), această „Istorie”, 
din fericire, există”, și ea este „pasibilă” de cori-
jări, de îmbunătățiri, de îmbogățiri cu noi cazuri 
de scriitori „colaboraționiști” ori ale unor români 
„extrateritorializați”, „angajați ai serviciilor secre-
te”…

Acuzată fie de apetență „cancanieră”, fie de 
„o viziune securistică”, Istoria benedictinului Marian 
Popa („cumplit de incomodă”) rămâne „o pasionan-
tă”, „epuizantă” și „impozantă” lucrare, venită după 
edițiile din 1971 și 1977 ale „Dicționarului” său.

Nu e un model, desigur, această „Istorie”, ci 
un „început” care trebuia făcut, ideea investigării li-
teraturii postbelice cu o grilă estetică îmbogățită mult 
cu considerațiuni și aprecieri contextual-ideologice 
rămânând, iată, un prim deziderat și al criticului A. 
D. Rachieru.

O a doua „încercare” de definire a acestei 
epoci literare și prin evaluări extraestetice a făcut-o 
Petre Anghel în „O istorie a literaturii române post-
belice” (RAO, 2014), în care stăruie interesul cerce-
tătorului față de binomul literatură-societate. Deși 
atent la miza estetică, criticul vine cu exemple „mi-
nore” și o „selecție anapoda”, de unde „ecoul palid” 
și „eșecul silențios”, binemeritat. 

În schimb, pe aceeași linie, volumele lui 
Gabriel Andreescu s-au bucurat de mai mare interes 
(Cărturari, opozanți și documente. Manipularea Ar-
hivei Securității, 2013; Existența prin cultură, 2015), 
contribuind la „alcătuirea unei doctrine de lucru”. 
Propunând, așadar, față de „rezistența prin cultură”, 
un concept mai relevant și mai adaptat, mai operant: 
existența prin cultură, Gabriel Andreescu vizează o 
adevărată „etică a memoriei”, prin redimensionarea 
unor imagini aplicate fie diform, fie inadecvat unor 
destine literare, mai ales acolo unde lucrurile nu sunt 
limpezi și dovezi noi ies la iveală despre „mediile 
literare, colcăitoare și veninoase”. Nepropunându-
și a scrie o „Istorie politică”, autorul oferă totuși 
informații de arhivă prețioase și de neocolit pentru 
viitorii cercetători ai epocii respective, tocmai în ide-
ea unor imagini cât mai veridice, cât mai aproape de 
reala (nu virtuala) personalitate a scriitorilor și adevă-
rul trăit al epocii.

*
Constatând de la bun început că, în ultimii 

ani, „contenciosul revizuirilor” și-a domolit „furiile 
revizioniste” întreținând „o necurmată gâlceavă”, cri-
ticul ADR își propune să aducă în fața cititorilor (să 
repertorieze) câteva cazuri, în proiecție istorică, „cu 
argumente pro și contra”, urmărind fluctuațiile de 
recepție, inventariind opiniile criticilor, denunțând la 
rândul său, „cu probele la vedere”: „strategia encomi-
onului” / „cohorta de osanaliști”, „tăcerea conformis-
tă”, „cosmetizarea unor biografii”, „valul de amnezii, 
răstălmăciri, «năpârliri» după 1989”, într-un cuvânt: 
manipularea posterității și deci a Istoriei…

Epoca se cere cercetată/ investigată etapizat, 
căci, inevitabilele revizuiri critice, sub o dublă lectu-
ră, estetică și sociologică, „fac dovada unui metabo-
lism cultural normal”…

Criticul își dorește, astfel, prin gestul său 
„reparativ”, „fagocitând” esteticul – „o privire mai 
așezată, slujind calmul valorilor»”. Dincolo de „în-
crâncenarea” și „logica manihestă”, studiile sale pe 
anumite „cazuri” tind spre acea „răceală” științifică 
dorită, mai exact zis, spre o detașare a eului critic față 
de subiectele literare investiogate: 

„Polemismul acestor mici studii, aduna-
te într-un prim volum, privește soarta unor autori 
«tranzitați», controversați (retrogradați, «expirați» 
etc.), cu pierderi de popularitate, fără a mai stârni en-
tuziasmul criticii tinere. Riscul, deloc ignorabil, nu 
rezidă în impunerea unui nou canon, ci în manevra-
rea unui canon «fără memorie», cum observa Nico-
lae Manolescu. Or, «revizitarea» acestor mari nume 
este obligatorie. Criticii din noul val, observa Bogdan 
Crețu (și nu e singurul), propun un nou cod de lectu-
ră, împăcând esteticul cu ideologicul. Doar din acest 
unghi poate fi scrisă, cu onestitate, Istoria politică a 
literaturii noastre postbelice.”
*

Primul eseu, „Mihail Sadoveanu, de la scri-
ere la rescriere”, evocă destinul versatil al marelui 
romancier care, carlist convins, după ce a fost „exe-
cutat public” prin arderea cărților de către extrema 
dreaptă, se va înrola cu arme și bagaje în „marele 
efort” al comunizării României („avantajele lumii 
nouă”, vorba lui!), luând, desigur, „o decizie drama-
tică” (E. Negrici). Altfel spus, după ce evitase poli-
ticul într-o operă consacrat clasică, Sadoveanu se 
va angaja în prim-planul vieții politice, dobândind 
statutul de „prim-scriitor al țării” (vicepreședinte al 
M.A.N., 1947-1961; președinte al USR, 1956-1961). 
Uitând parcă de o întreagă operă, Sadoveanu „începe 
o nouă carieră, autoscriindu-se”,  convins încă din 
1945 că „Lumina vine de la Răsărit”, ceea ce lăsa să 
se înțeleagă „modelarea sovietică”, dar și „conotațiile 
mesianice” ale caracterului său.

Condamnat pe drept, „cameleonismul sado-
venian” ilustra spiritul  arghirofil și oportunismul, 
autorul „Fraților Jderi” (1935, 1936, 1942) dându-
ne asigurări, vorba lui Arghezi, că „a supt la toate 
țâțele politice”. Rescrierile sale, de la „Împărăția ape-
lor”(1928) la „Nada Florilor” (1951), de la „Priveliști 
dobrogene” (1914) la „Aventură în Lunca Dunării” 
(1954), de la „Șoimii” (1904) la „Nicoară Potcoavă” 
(1952) se orientează după un „tropism răsăritean” 
fără rezerve.

Autorul lui „Mitrea Cocor” (1949), zburdând 
spre zările însângerate ale „noii religii” adusă pe tan-
curile Armatei Roșii, va prezida în 1951 ședințele 
Academiei Române în care opera lui Brâncuși va fi 
respinsă în numele odiosului realism socialist.

În ciuda acestui imens „tribut ideologic”, 
operele de senectute îl exprimă pe autorul „Balta-
gului” (1930) parțial sau caricatural de-a dreptul (D. 
Micu), autorul plutind amnezic într-o utopie confor-
tabilă.
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pag. 17 REVIZITĂRI POLEMICE
Pornind de la negarea absolută a acestei eta-

pe, critica a ajuns la radiografierea sufletului sadove-
nian, intuind anumite „figuri” ale portretului său psi-
ho-artistic (mitocritica și psihocritica ar putea avea în 
acest sens un teren mănos de observații și reinterpre-
tări…). Deși interesante ca metodologie și „specta-
col” interpretativ, astfel de metode instituie mai mult 
„cosmetizări” (pe suportul unor structurări în timp 
a personalității scriitoricești) și „revizitări”  în ca-
dru estetic și istoric, însă fără surprize recuperatorii, 
achiziții inedite, redimensionări valorice… Prin ur-
mare, cine e interesat să mențină în viață niște fantoșe 
ideologice, furnizând iluzia unor „ideatice” rețele ar-
heice de reverberație psiho-antropologică etc. etc.

Un alt „strateg” iluzionat, impetuosul G. Că-
linescu suferă la rândul său de „nevindecabile răfuieli 
ciclotimice”. Devenit un „tolerat ornant” (I. Oprișan), 
G. Călinescu trăiește și el drama „adeziunii” la noua 
„religie” a comunizării României, fiind recompensat 
pentru serviciile aduse, inclusiv cu calitatea de „de-
putat” de Botoșani și Brăila. Deși în „Bietul Ioanide, 
bunăoară, „nu se zărea picior de comunist” (Monica 
Lovinescu), autorul încerca să împace programul său 
„clasicist” cu ideologia „propagandistă”, conform nă-
valnicelor cronici ale unui „optimist” supus la rândul 
său cenzurii… Spirit teatral, grandilocvent și baro-
chizant, G. Călinescu va deveni cinic, cabotin, mega-
loman, pedagog al „noului” umanism, regăsindu-se, 
complementar, într-un Ioanide convins că „a construi 
e necesar”… Oricum, ideea la care ajunge ADR este 
că, dincolo de toate aceste „acrobații”, Călinescu 
rămâne Călinescu (cum scrie mai tânărul Bogdan 
Crețu), căci pe linia estetismului său a înaintat ulte-
rior critica literară românească din deceniile 6 și 7. 
De la Maiorescu și Eugen Lovinescu, la George Că-
linescu și Nicolae Manolescu, critica noastră literară 
și-a definit pe deplin imperativul autonomiei esteti-
ce. Devenită „obiect de cult”, Istoria sa este expresia 
unei puternice personalități (în care își dau întâlnire 
istoricul, criticul și scriitorul), care „nu are urmași”, 
conchide ADR, deși această propoziție rămâne ea 
însăși supusă unor reconsiderări…

Foarte incitant, eseul Mihai Beniuc, un poet 
fără viitor? pune în evidență „zelul proletcultist” de 
neîntrecut al „mediocrului” poet stahanovist, consi-
lier cultural moscovit atât de temut în epocă. Sunt 
cunoscute veleitățile de lider și de ideolog prolet-
cultist, idiosincraziile acestuia, inclusiv comportarea 
incalificabilă față de Lucian Blaga (care întârzia să 
„capituleze” ținându-se „la distanță de mulțime” - 
„obsesia Blaga”) a acestui sumeț moț „cu sufletu-n 
trei învelișuri” (jale, dor, răscoale). Abia văzându-se 
decăzut din rang, trântit de nărăvașul cal ideologic, 
acad. Beniuc – dominat de binecunoscutul „egotism 
patologic”, - „se redescoperă ca poet”, scrie ADR, 
oferindu-și volumul testamentar „Rugul poeziei” 
(1985). În ciuda tuturor acestor eforturi, vaticinarul 
poet al „Cântecelor de pierzanie” devenit „toboșar” al 
vremurilor noi, vărsător de imensă „lavă” vezuvică, 
rămâne un „caz trist” (H. Zalis), inclusiv în memo-
rialistica sa suspectă/ tarată de „cosmetizări” și „jus-
tificări”, încrezător într-o iminentă „reabilitare” prin 
acea parte a operei care ar rezista timpului (printr-o 
selecție la sânge, cele „o sută de poeme fundamenta-
le” – E. Simion). Sau cu cuvintele criticului nostru: 
„îndreptățesc truda unor reconsiderări”…

În privința eseului Cei doi Labiș (publicat în 
„Portal-MĂIASTRA”, nr. 4/2015), ADR reconfir-
mă o idee mai veche a criticii noastre potrivit căre-
ia, pe lângă „eternul copilandru” din Primele iubiri, 
putem vorbi, în clocotul evenimentelor, și de „Celă-
lalt” Labiș, când poetul, descoperind „divorțul” din-
tre realitate și utopie, se îndepărtează progresiv de 
„rețetarul” epocii, fiind animat de militantism civic și 
elan revoluționar, atitudine prin care „a spart gheața” 
proletcultismului (nu e lipsit de observat că poetul, 
contemporan cu „revoluția maghiară anticomunistă”, 
devenit incomod regimului, fusese dat exemplu nega-
tiv în Raportul prezentat de M. Beniuc la Congresul 

breslei din 18-23 iulie 1956). Avem, așadar, un „Labiș 
în doi timpi”, scrie criticul, care tulbură clișeele sedi-
mentate. Acest „ultim Labiș” – secerat la 21 de ani 
dar producându-și efectul în epocă ca „buzdugam” al 
unei generații (E. Simion) – „ar trebui redescoperit și 
în Arhivele CNSAS, luminând o secvență tenebroa-
să.” 

Un alt „caz” îl constituie poetul și traducă-
torul Ion Miloș (1930-2015), un scriitor sârb de lim-
bă română stabilit la Malmö (Suedia), stins departe 
de țară, la Lekattens, într-un cămin de bătrâni. Spirit 
„cioranian” (M. Tomuș), căruia și noi i-am tipărit o 
consistentă carte de poezii, Coloana Infinitului (Tg.-
Jiu, 2007), Ion Miloș i-a acordat criticului ADR un 
lung interviu-spovedanie (vol. „Durerea de a fi ro-
mân”, 2010), recenzat în coloanele acestei publicații 
la timpul potrivit (Anul VI, nr. 3-4 /22-23/ 2010, pp. 
11-12), din care rezultă amărăciunea de a trăi depar-
te de țara natală, de limba română și puținii prieteni, 
traduși în suedeză dar care l-au abandonat pe rând, o 
„ingratitudine” cu care a fost răsplătit acest „ambasa-
dor al culturii române” (pe buzunar propriu), un „om-
punte” între națiuni (Ion Miloș sau drama identității). 
Raționalist, reflexiv până la gnomism, de o tranzitivi-
tate morală de-a dreptul deranjantă față de preopinenți 
(cum ni s-a înfățișat și nouă, într-un amplu interviu 
acordat acestei reviste, în Nr. 3/ 2007, pp. 26-28), Ion 
Miloș („temperând egoismul creatorului prin osârdia 
traducătorului”) ar fi rămas „un poet fără impact”, că-
ruia numai posteritatea îi va acorda locul binemeritat, 
deși prezența sa în literatura noastră în ultimele două-
trei decenii a fost aproape constantă și despre cărțile 
lui s-a scris mereu (iar grație dnei Catincăi Agache și 
universitarului ieșean Constantin Dram au apărut și 
primele monografii și exegeze despre acest scriitor de 
prim-plan din diaspora românească).

Un alt eseu, Hipnoza Nichita, poet căruia cri-
ticul i-a dedicat și o monografie, evocă admirația și 
pizma ce l-au însoțit mereu pe autorul „Necuvintelor” 
și „Operelor imperfecte”, într-un „învolburat peisaj 
exegetic”, de care nimeni de la Eminescu încoace n-a 
avut parte. Apărând ca o speranță sigură într-un peisaj 
literar ventilat de iluzia liberalizării, poetul a fost pro-
pulsat de instanța critică în fruntea generației sale. Un 
mit ce a penetrat „topul oficial”, nefiind deloc impus 
de regim, mai degrabă tolerat, ceea ce i-a atras vajnici 
contestatari, inclusiv în epoca „neoanalfabetismului 
TV”. „Socializarea” mitului stănescian „s-a produs 
pe cale naturală”, contribuind din plin și personajul 
din spatele operei, care și-a trăit din plin „destinul de 
mare poet”. Imaginea aceasta de poet mare a trecut 
din spațiul public în istoria literaturii noastre. Consi-
derat, deopotrivă, una din marile „iluzii” ale literaturii 
noastre (Gh. Grigurcu, E. Negrici), de alții seducător, 
original și cumplit de inegal („versificator diabolic de 
abil” – E. Simion), Nichita Stănescu este, după ADR, 
„nu doar un creator de limbaj, ci și de mitologie”, 
revoluția sa poetică marcând în lirica românească „un 
uriaș impact”…

În privința „secondantului” la generația ʼ60 
(Marin Sorescu sau „democratizarea” poeziei), criti-
cul observă popularitatea de care s-a bucurat autorul 
„Liliecilor”, impunându-se printr-o „destructurare” 
a poeticului, prin parodiere, oralitate, narativitate. 
„Marca” Sorescu a regenerat lirismul, încurajând 
prozaismul, intertextualismul, poezia cotidianității și 
banalului, poetul fiind avant la lettres un optzecist… 
De la interesul ce l-au trezit „parodiile” sale lui G. 
Călinescu („singura descoperire literară făcută în 
ultimii săi ani de viață”!), la ambiția de a se afla pe 
lista „nobelibilor” (y compri „rolul nefast al ocultei 
românești”!), Marin Sorescu și-a creat o operă de „o 
nedomolită fantezie ironică și o metafizică tăinuită 
sub faldurile parabolei”, dorindu-se „scriitor total” cu 
multrâvnitul zel de integrare „în viața internațională”, 
după cum ne arată volumele din „Jurnalul” său dat 
publicității în anii din urmă…

„Oricum – conchide criticul – singuraticul 
Marin Sorescu, ins fragil și talent robust, dovedește 

că are în spate o operă, impunând un stil: scriind în 
răspăr, amalgamând, sub iluzia accesibilității, pe un 
fond tragic, o nedomolită fantezie ironică și o metafi-
zică tăinuită sub faldurile parabolei.”

Cu aceeași viziune de înțelegere contextuală 
a destinelor scriitoricești (în relație cu epoca trăită și 
cu semenii favorabili sau nu) sunt comentați și alți 
scriitori importanți, precum Ștefan Augustin Doinaș 
(„Un caz de necrofagie culturală?”), al cărui dosar 
de securitate publicat recent a trezit varii atitudini, 
Paul Goma („Martorul Goma și opoziția «umora-
lă»), Adrian Păunescu (Un histrion mediatic). 

Între cele 13 eseuri-portrete, unul este dedi-
cat enciclopedistului hermeneut Adrian Marino („A 
doua moarte” a lui Adrian Marino), cu accent pe 
redimensionarea caracterială prilejuită de revelațiile 
jurnalului postum, atât de deranjant pentru unii con-
temporani, celălalt închinat filosofului Constan-
tin Noica, din care cităm o propoziție edificatoare: 
„Moștenirea Noica este, însă, dincolo de orice con-
troverse, o pledoarie pentru afirmarea românescului 
în lume, convergența viziunilor cu regimul comunist 
( «agent de influență”,  zel colaboraționist - G. Andre-
escu), «explicând» statutul său special, încurajându-
i-se, până la un punct, nu fără pertractări, «fanteziile 
culturaliste».”(„Învoiala” lui Noica).

*
Adunându-și studiile publicate prin reviste 

sub un titlu structurant și construindu-și cartea oa-
recum doctrinar, ADR manifestă acea fervoare a co-
mentariului susținută de informație bogată și o strânsă 
logică a firului argumentativ, calități vizibile de altfel 
mai în toate cărțile domniei sale. Criticul-sociolog 
vine în receptarea faptelor de cultură cu o grilă pro-
prie, fixată pe coordonatele esteticului și istoricului, 
cercetând literatura în interconexiunile contextuale 
ale vremii. Nu are prejudecăți estetice, nici ideologii 
predilecte, exercitându-și magistratura critică cu acea 
„«voluptate» a scrisului elegant, de citit cu o plăcere 
aparte în desfășurarea frazei, a volutelor ei, chiar (și) 
dincolo de conținut (...) Polemica nu lipsește câtuși 
de puțin, dar și ea are aerul discret al celui care, cu-
noscând nu numai subiectul, ci și «hirea» omului, 
știe că persuasiunea, cu fraza ei învăluitoare, e mai 
bine primită, mai adânc receptată decât «flama» de 
moment, usturătoare, dar (și) trecătoare…” (Ada D. 
Cruceanu, prezentare pe coperta a IV-a).

„Polemicile” acestea sunt, în primul rând, 
ale celor ce au comentat fenomenul literar din epocă, 
față de care criticul se exprimă când tranșant, când 
nuanțat, când, pe alocuri, cu o „prudență” ce-l face să 
lase deschise percepțiile revizuirilor critice.

„Cazurile” reținute în ilustrarea binestructu-
ratei lucrări sunt, desigur, notorii, cu atât revizuirea 
lor este mai interesantă, în contextul contribuțiilor de 
ultim moment la o mai bună și completă înțelegere 
a scriitorilor și epocii respective, în care aportul Ar-
hivelor este incontestabil și de neocolit. Aducând în 
atenție scriitori și gânditori importanți, asupra cărora 
s-au încercat varii „exerciții de admirație”, inclusiv 
tentative „revizioniste”, Polemici de tranziție este, - 
fără a înclina spre concesii și „înțelegeri” - neîndoiel-
nic, o carte vie, recapitalativă, cu miză critică, punând 
în mișcare opțiunea estetică și achizițiile de ultim mo-
ment ale surselor documentare. Totul în ideea unor 
imagini cât mai exacte, prin degajarea tuturor truis-
melor, prejudecăților și mistificărilor ce-au aglutinat 
de-a lungul vremii aceste portrete scriitoricești, dând 
strălucire esteticului (cât poate fi validat de la caz la 
caz și care rămâne suveran) și valorilor cuvenite. 
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Bunul prieten din „Amarul Târg” al poetului  și criticului Gheorghe 
Grigurcu, actorul-poet George Drăghescu a editat, în condiții tipografice 
deosebite, epistolarul-album SAMURAIUL CRITIC – Cronici și articole 
(Editura Revers, Craiova, 2016, 80 p.), care cuprinde, în principal, scriso-
rile trimise de „monahul de la Rohia” criticului stabilit la Târgu-Jiu de-a 
lungul unui lustru din deceniul al nouălea al secolului trecut.

Datând, mai exact, din perioada 1983-1988, cele zece epistole ale 
lui Nicolae Steinhardt (12 iulie 1912 – 29 martie 1989) exprimă o atitu-
dine caldă, prietenoasă și plină 
de o îndatorată recunoștință, 
arătându-se foarte sensibil la 
articolele în care criticul lite-
rar Gheorghe Grigurcu îi co-
menta cărțile sau îi amintea 
numele cu diferite prilejuri. 

Prima scrisoare datează 
din 19 mai 1983, fiind prilejui-
tă de eseul „Nicolae Steinhardt 
ori samuraiul critic”, publicat 
între alte „portrete” dedicate 
unor critici români contem-
porani („Între critici”, Ed. 
Dacia, Cluj-Napoca, 1983). 
Foarte mișcat de comentariul 
asupra „Incertitudinilor lite-
rare” (Ed. Dacia, 1980), în 
care criticul admira stăpânirea 
de sine, curajul intelectual și 
„savoarea” referențială lite-
rar-filosofică, monahul-autor 
Nicolae Steinhardt era încân-
tat de a i se aprecia „aerul de 
trăire intelectuală” care-l situa 
pe comentator într-o aleasă  
familie de spirite: Alexandru 
Odobescu, Garabet Ibrăilea-
nu, Paul Zarifopol, Mihail Ralea. În epistola sa, „monahul de la Rohia” îi 
mulțumește „mult stimatului” confrate, care se arătase „prea bun și îngă-
duitor cu mine”, mărturisind că „folosirea termenului samurai nu numai 
că mă bucură și mă onorează, ci mă și încântă”, dând satisfacție „orgo-
liului” său intim „însetat de înălțare”.

La 29 august 1983, monahul-autor trimite iarăși „mult stimatului 
și iubitului” critic de la Tg.-Jiu un mesaj de gratitudine. „Mă copleșiți cu 
bunăvoința și prea indulgenta Dvs. amabilitate. Și cât de iscusit detectiv 
vă dovediți  a fi (Dvs. și Lucian Raicu: amândoi m-ați dibăcit perfect!).” 

La 23 aprilie, Steinhardt îi trimite criticului de ziua onomastică „cele 
mai sincere urări și felicitări”, iar în epistola datată 31 mai 1984 (trimisă 
din București) îi comunică numărul de telefon al mănăstirii și-l invită la 
Rohia, situată la jumătate cale între Baia-Mare și Dej, explicându-i cum 
poate ajunge acolo: ”Dar mâine dimineață, foarte devreme, plec la Rohia, 
pe vreme mai îndelungată, probabil./ Îndrăznesc să vă întreb: n-ați vrea 
să ne faceți plăcerea și onoarea de a ne vizita mânăstirea? Puteți veni 
oricând în iunie ori iulie (în august nu: e o perioadă foarte aglomerată), 
dându-mi de veste cu vreo câteva zile înainte. Găzduirea va fi modestă și 
nu vă vom putea reține prea mult timp, dar vă vom putea primi cu bucurie. 
(…) / Veți avea prilejul să petreceți câteva zile neiureșite și să constatați 
că acel căruia bunăvoința Dvs. i-a conferit calitatea de samurai e și că-
lugăr. Două ipostaze absolut necontradictorii!”

În 1984, iarăși de Sf. Gheorghe, Steinhardt îi adresase criticului 
Grigurcu  „cele mai sincere urări și felicitări”, urându-i de Sfintele Paști 
„Hristos a înviat!” și iscălindu-se „Al Dvs. devotat și recunoscător, N. Ste-
inhardt” (23 aprilie 1984). Felicitările și urarea de Sf. Paști se repetă și la 

15 aprilie 1985, când îi comunică celui care își pierduse tatăl: „Am făcut 
parastasul pentru răposatul Dvs. tată.” Negăsind timp pentru a merge 
la Rohia, Steinhard își reînnoiește invitația: „Trag nădejde că veți găsi 
prilejul să ne vizitați aici.”

La cumpăna anilor 1985-1986, N. Steinhardt transmite din nou, 
„din inimă și suflet”, „Sărbători fericite și La mulți ani!”, urări și felicitări 
reînnoite la 23 aprilie 1986.

La 9 decembrie 1986, monahul-cărturar îi mulțumește criticu-
lui pentru volumul trimis 
(Existența poeziei, 1986), măr-
turisind: „Tare mă bucur că nu 
mă uitați.” Dorindu-i din suflet 
„tot binele posibil”, îi urează 
„La mulți ani! Cu statorni-
cie, aleasă și recunoscătoare 
afecțiune.” Aceeași urare tri-
misă în iunie 1987.

Un consistent eseu des-
pre Nicolae Steinhardt semnat 
de Gheorghe Grigurcu, Un 
estet al ființei, vine să contu-
reze mai pregnant profilul de 
homo religiosus de mai larg 
orizont intelectual al autorului 
„Escalelor în timp și spațiu” 
(„Cartea Românească”,1987), 
volum conținând comentarii 
asupra unor scriitori români și 
străini. Convingerea criticului 
Gh. Grigurcu era că, aflându-se 
pe „un drum al substanței es-
tetice care ia conștiință de sine 
după lăuntricele puteri ale fie-
căruia dintre noi”, N. Steihardt 
rămâne „un reper de seamă al 

criticii și esteticii românești”. La 20 ianuarie 1988, Steinhardt, „copleșit 
de atâta mărinimie și bunăvoire”, îi mulțumește „din inimă și cuget” pen-
tru „prea îngăduitorul” articol publicat în „Steaua” (Nr. 12/1987).

În ultima epistolă publicată, datând din „Ziua de 23 aprilie 1988”, 
N. Steinhardt își reîmprospectează „felicitările și urările cele mai sincere 
cu prilejul zilei onomasticii”, semnând „Devotatul Dvs. N. Steinhardt”.

Apărând în condiții grafice și materiale deosebite (format de album, 
hârtie lucioasă, reproduceri foto protejate cu pergament), lucrarea conține 
și articolele semnate de Gh. Grigurcu și Nicolae Steinhardt, comentarii 
reciproce care au generat, de fapt, schimbul epistolar respectiv.

Îndrăznim a crede că mult mai interesantă ar fi o ediție în care am 
avea, față în față, de s-or mai păstra, și scrisorile (mesajele) lui Gheorghe 
Grigurcu, deși rezultă destul de clar din această carte-album  „relația” 
dintre cei doi, îndeosebi prețuirea, respectul, amabilitățile și atenția din 
anumite zile de peste an (onomastica, Sf. Pași, Anul Nou) înregistrate de 
mercurialul sensibil al criticului și esteticianului monah de la Mănăstirea 
Rohia. 

Nicolae Steinhardt încetează din viață în spitalul județean  (30 
martie 1989), din cauza unui infact suferit în aeroportul de la Baia Mare, 
unde se afla pentru un drum ce urma să-l facă la București.

Zenovie CÂRLUGEA
Oct. 2016

Restituiri:
Epistolarul „samuraiului” NICOLAE STEINHARDT

către criticul Gheorghe Grigurcu
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Cu volumul de proză scurtă al Mirelei-Ioana Borchin, Apa (Ed.Mirton, 
Timișoara, 2016), se poate constata o dată în plus că, pentru a-ți asigura bucuria 
integrală a lecturii (de orice fel ar fi ea), cu atât mai mult cu cât citești o carte 
prefațată de Eugen Dorcescu, trebuie să lași prefața la 
urmă nu doar ca să-ți confirmi observațiile sau să-ți elu-
cidezi incertitudinile, ci pentru că prefața însăși este o 
specie a receptării, un influent  finis lecturae quod coro-
nat opus. Apoi, o carte de proză semnată de un cunoscut 
lingvist (Caiete de morfosintaxă, 1997; Modalitatea și 
predicatul verbal compus, 1999; Prelegeri de lingvisti-
că, 2010 și nu în ultimul rând Semantica modurilor in-
certitudinii, 2011) se anunță în contextul unor așteptări 
și exigențe speciale, deasupra cărora Mirela-Ioana Bor-
chin face cu har artă literară erudită. Inferențele lecturii 
iscoditoare conduc, așadar, spre subtile surjectivități ale 
trecerii autoarei spre Sine ca simplă  devenire și mai 
apoi spre identitate și diferențiere în chip cartesian, cu 
accente sau prelungiri în emoțional din perspectiva mul-
tor cauzări înalte; trestia cugetătoare a lui Blaise Pascal 
cu  raționalismul său de mai apoi. Totul sub un firesc 
care nu trădează, dar care susține prin simțiri verosimile 
naturalul, contextualizările, receptarea, intuițiile. Într-
un cuvânt, autoarea nu fragmentează lumea prin 
experiențialul ei, ci o umanizează și o întregește 
asumându-și-o ca atare prin proză: „Mi-am stabilit un 
plan cu câteva obiective: să termin o facultate, să mă 
căsătoresc, să am doi copii, să scriu o carte” (Visul unei nopți de iarnă). Proza ca 
factualitate și existență, dar mai ales ca act de memorare împotriva uitării, de 
rememorare prin conectivitatea evenimentului și de comemorare prin recurențele 
perenității unor figuri venerabile, statornicite definitiv în spațiul personal al va-
lorii. Sumarul cărții așază cu grijă lucrurile dinspre copilărie (Fuga, Autodialog 
I), spre adolescență (Visul, Canapeaua) și către maturitate (Punctul, Extempora-
lul), dar nu tranșant, ca într-un tratat de psihologie și nici ca într-un jurnal intim, 
ci exact ca în viață: cu prilejuri de memorare, cu reveniri fie pentru farmecul re-
trăirii (Rusalca, Salvarea sufletului), fie pentru revizuiri de orice fel (Pumnul, 
Autodialog V) și judecăți cel mai adesea concesive (Autodialog VI, Preaferici-
tul). Un spațiu generos este rezervat iubirii ‒ prilej destinal, spațiu al voluptății 
și dăruirii, dar și al dezamăgirii ori al eșecului liminal: „Ai omorât în mine izvoa-
re, și râuri, și fântâni. Și tot mai vii, ca un nemernic, să-mi tragi câte un pumn în 
somn (...). Te-am șters din inima mea, cu buretele (...). De mâine, mă îmbrac în 
negru, ca să-mi plâng de milă...”(Extemporalul). Dincolo de lumea cărților („Vi-
sul unei nopți de iarnă”), viața este un alt fel de conflictualitate; ea nu e o lectură, 
ci participare, efectivitate. Și am în vedere, dintre atâtea prilejuri oferite de au-
toare, drama românilor din Cadrilater (Omule!...), nevoiți să-și lase casele și pă-
mânturile ca să se retragă în Dobrogea și în Bărăgan, dezrădăcinare plătită ade-
sea destul de scump: „De la atâta umezeală, încolțise grâul în saci. Scosese 
frunze verzi prin pânza firavă, destrămată, de veche ce era...  Îi era milă să-i 
arunce... Nu doar că-i aminteau de țara ei, ci parcă așa ducea, peste Dunăre, o 
bucată de patrie, pe care să-și pună capul, când nu mai poate de dor”. La această 
dramă se mai adaugă plecarea soțului pe front, de care bărbatul își dorea să scape 
fiindcă avea copii mulți: „Cum să nu-i fie milă să o lase acum singură, de Anul 
Nou, în pustietatea asta, în nenorocitul ăsta de sat, ca o căldare, în casa lor pră-
pădită, de văiugă, plină de crăpături, prin care intră și vântul, și gherlanii?”  Cu 
o lectură bogată, ordonată, bine controlată și cu evident har scriitoricesc, Mirela-
Ioana Borchin are un simț acut al dramatismului: „Dar ce mai însemna un an 
nou? Încă un copil? În zece ani, făcuse șase. Noroc cu războiul... că s-a mai în-
trerupt șirul lor.” O lume a insatisfacțiilor, a neputințelor și opreliștilor în care 
familia este amenințată până și în cutumele ei morale prin viciu ‒ formă de pro-
test cu defulări amăgitoare: „M-ai jucat la cărți, omule? Ei, uite ce-ai pierdut! Își 
desfăcu nasturii și lăsă capotul să cadă de pe ea. Apoi își scoase cămașa de noap-
te. Nimeni nu râdea. Ea îi căuta privirea, dar el nu o putea ridica din pământ. N-a 
îndrăznit nimeni să pună mâna pe ea. Iar el, de atunci și până la moarte, n-a mai 
atins-o”. Proza Mirelei-Ioana Borchin, în postmodernismul ei original, moderat 
și inventiv ca formulă, se deschide aproape de fiecare dată după schema autodi-
alogului și mai rar ca act epic tradițional: „Din când în când, îmi arăta cu degetul 
spre sticla de whiskey și-mi întindea paharul. Executam comanda, ca o picoliță. 
Nu-mi permiteam să-i fac observații” (Beția). Autoarea, astăzi conferențiar uni-
versitar la Literele timișorene, filolog format atent încă din copilărie, rememo-
rează nu ca la senectute, de dragul amintirii, ci ca la vârsta împlinirii, ca să ree-
valueze, să pună accente: „Nu reușeam deloc să descifrez, însă, ce anume le 
făcea pe Bunica și pe Emilia să țină atâta vreme în mâini o carte deschisă (...) 
Întorceau, tacticos, pagina. Mă usturau ochii de fumul gros al țigărilor Emiliei 

(...). Nu înțelegeam ce anume o ținea trează, ce se află în acel obiect, care gene-
rează atâta plăcere. Ani, la rând, Emilia mi-a dărui cărți. O bibliotecă. M-a oprit 
să scriu la vârsta la care trebuia să citesc” (Visul unei nopți de iarnă). Apoi, deși 

află râzând (ibidem) că „femeile nu au geniu; ele nasc”, 
fiind un sexus sequior, cum credea Schopenhauer, de tâ-
nără, de foarte tânără, Mirela-Ioana Borchin spulberă mi-
soginismul acestor prejudeăcăți și accede impetuos în lu-
mea universitară, în desăvârșirea de sine, în și cu religia 
valorii: „În Aula Magna, ne-am aflat cu toții. Unii s-au 
văzut, alții nu. Am urcat, însă, cu suflete veșnic tinere spre 
eternitatea veșnic eternă”(Lansarea). Prozatoarea își con-
turează personajle ca să populeze cu ele un univers vero-
simil, le iubește fără să discrimineze: „Tanti Lida a murit 
într-o seară de toamnă. Fiul ei a găsit-o  pe scaun, cu mâi-
nile în aluat și capul puțin aplecat. Frământa cornulețe cu 
nucă...” (Tanti Lida); „Frățioare, eu nu am nicio amintire 
fără tine. De mică, am fost învățată să te iubesc. Să nu zic 
ceva rău de tine nimănui”(Dănuț). Însă de la dragostea 
naturală, a filiației, a înrudirii, se trece spre cea a 
condescendenței, cu o altă motivație, din galeria acestor 
figuri desprinzându-se personalitățile puternice, 
copleșitoare, ale unor universitari care își revendică vene-
rarea prin determinări criteriale de natură strict intelectua-
lă: „Când s-au întâlnit, cu prilejul doctoratului meu, Aca-
demicianul Brâncuș l-a întrebat pe Profesorul Tohăneanu: 
‒Ghighi, cine e la  voi Ivan Evseev? ‒Un om vrednic, de 

la Limbi slave. ‒Extraordinare cărți are! Știi cât de mult mă folosesc de 
ele?”(Unchiul Vanea). Alteori, își creionează personajele pe secvențe sau eveni-
mente implacabile ale vieții lor, cum e și cazul profesoarei Doina Comloșan: 
„M-a făcut să înțeleg că numai marile culturi au tragedii, că spiritul tragic nu este 
la îndemâna oricui. Că profunzimea durerii nu este aceeași pentru toți (...) Mer-
geam, zi de zi, în vizită la ea, împreună cu Doamna Ileana Oancea. Ne făceam 
una alteia curaj, fiindcă ni se spunea că decesul poate surveni în orice clipă (...) 
mă aplecam asupra ei, când, brusc, amintindu-și de mine, a îngăimat: N-am mai 
scris cartea...”(Doamna Profesoară). O altă figură memorabilă (vezi și Analele 
Universității de Vest, 2009), profesorul Dumitru Crașoveanu, îi dezvăluie cum a 
ajuns să poarte acest nume în virtutea unei vechi credințe, figură remarcabilă de 
lingvist, care se stinge și el: „Cu două vicii letale: femeia și beutura” (De Sfântul 
Dumitru). Mirela-Ioana Borchin a avut șansa să își intersecteze drumul în carie-
ra profesională încă din vremea studiilor cu personalități memorabile: „Am 
ajuns, la liceu, pe mâna Profesorului Mihai Gafencu, care nu mi-a fost doar pro-
fesor de română, ci și diriginte. Ca el voiam să fiu. Să văd dincolo de rânduri, și 
dincolo de lucruri, și să am curajul să spun ce văd cu voce tare. Să țin la distanță 
lumea și, totuși, să pătrund în sufletul celor ce mă merită”(Bunul John). Nu lip-
sesc din spațiul evocării profesorii G.I. Tohăneanu (și el regăsit în aceleași Ana-
le, în 2008), Ion Muțiu și mulți alții: „În 2008, din mai până în septembrie, mi-
am înmormântat cei mai prețuiți și mai dragi profesori ‒ un careu afectiv de 
neînlocuit: Ivan Evseev, Doina Comloșan, G.I. Tohăneanu și Dumitru 
Crașoveanu”(Unchiul Vanea). Nimicnicia, esență a esențelor, cum zice undeva, 
în prefață, Eugen Dorcescu! Dincolo de evocările strecurate în pitoresc și semni-
ficativ, vin judecățile discret așezate, introiectiv, în autodialoguri, douăsprezece 
la număr, formă a monologisticii fără a fi totuși monolog: „Acestea sunt autodi-
aloguri. Cum le citesc, cum intru în rol. Adică știu care e partea mea, care e a ta. 
Încep să-mi citesc rolul cu voce tare. Nu cumva sunt dialogurile tale ascunse?” 
(Autodialog IX). Pe de altă parte, tentațiile jurnalului, ca manieră, nu pot fi negli-
jate, însă autoarea este prevăzătoare și tot autodialogul e soluția: „Seară de seară, 
o plimb pe Ani. ‒Nu-mi simt deloc picioarele. ‒Nu-i adevărat! Calci pe 
ele!”(Căderea). Aceeași grijă o are autoarea și atunci când o discuție tinde spre 
livresc sau spre metalimbaj. Prin dialogistică, ea menține totul în climat epic, în 
narativ, și o controversă etică este adjudecată de lingvistică: „Nu înțeleg ce vă 
intrigă”. „Pentru noi, ca lingviști, e de neconceput...” „Dar ce anume vă revol-
tă?!” „Adulterul e un păcat de moarte”. „Ce vă veni să vorbiți despre adulter?” 
„Dacă ai un iubit secret...” „Adulter?!... Nu am fost niciodată cununată religios, 
deci termenul acesta nu se aplică în cazul meu. Ca lingviști ați putea să fiți mai 
atenți la referent”(Departe de lumea dezlănțuită). Aceeași atenție și în cazul 
judecăților de valoare; recursul la teză pretinde argumente de la atribut: „...textul 
literar e un text lingvistic cu valoare estetică”(Doamna profesoară). Cartea Mi-
relei-Ioana Borchin este, așadar, cât se poate de generoasă și în acest sens. Iată 
de ce,  Eugen Dorcescu, citind-o atent, remarca: „Doamna Mirela-Ioana Borchin 
evocă, în Apa, cu o precizie și cu o finețe demne de iluștrii analiști ai sufletului 
omenesc”,  trăiri superioare, învăluite în știința și harul scrierii.

IULIAN CHIVU despre:

Apa - spațiul memoriei și al venerării
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Alături de numeroase alte lucrări de referință consacrate unor etnologi 
români de marcă, așa cum ar fi, de pildă, cele închinate lui Petru Caraman, Adri-
an Fochi, Ioan Șerb, Ioanei Andreescu, lui Al. I. Amzulescu ori lui Ovidiu Bâr-
lea, Iordan Datcu, el însuși unul dintre venerabilii noștri etnologi, a adăugat re-
cent o altă evocare a unei personalități nu mai puțin importante din același 
domeniu, universitarului ieșean Petru Ursache (1931‒ 2013). Cu probitatea cer-
cetătorului asiduu, dar și a cunoscătorului direct al vieții celor mai mulți etnologi 
din generația sa, autorul Dicționarului etnologilor români aduce o necesară lu-
mină și în cazul lui Petru Ursache, ca și în cazul lui Petru Caraman și al altora, 
printr-o judecată dreaptă, în temeiul documentelor și al multor mărturii ale vre-
mii de care istoria etnologiei românești are nevo-
ie, dacă se vrea cu adevărat a fi obiectivă. Dacă 
cu datele biografice lucrurile sunt clare în cazul 
lui Petru Ursache1, deși și aici e necesar să se facă 
precizări relevante2, cariera universitară a etnolo-
gului este marcată de multe insatisfacții până la 
sfârșitul ei, exigențele contribuției științifice, ori-
ginalitatea novatoare și modelul uman care se 
rețin fără tăgadă în numele lui Petru Ursache sunt 
sintetizate cu aplomb și acribie de Iordan Datcu 
în recenta lucrare (Petru Ursache, Ed. EIKON, 
București, 2016). Cartea se însoțește, după rigori-
le acestui gen de lucrări, cu bibliografia operei lui 
Petru Ursache (volume, ediții îngrijite, prefețe și 
studii introductive, articole și studii publicate în 
periodice, interviuri), dar și de reperele critice ale 
receptării ei. Urmează indicele de nume și o bo-
gată iconografie (scrieri, ediții și numeroase ima-
gini cu autorul, printre prieteni, la evenimentele 
culturale unde era invitat și la care participa în 
chip remarcabil). Cartea lui Iordan Datcu urmea-
ză în sumarul ei comentarii ordonate după diacro-
nia orientărilor în ideatica etnologică așa cum a 
fost ea percepută în repere teoretice de Petru Ur-
sache: monografia unei mari reviste (Șezătoarea, 
n.n.), etnoestetica, estetica teologică văzută din-
spre filologie și estetica generală, antropologia – 
o știință neocolonială etc. Volumul de debut, mult 
mai mult decât teza de doctorat („Revista 
Șezătoarea”), apare la Ed. Minerva (1972) și își 
extinde preocupările: „Șezătoarea în contextul 
folcloristicii”, ocazie cu care chiar de la Univer-
sitatea ieșeană i se recunosc meritele, prin vocea 
autorizată a lui Constantin Ciopraga. Acesta nota 
atunci că Petru Ursache este „un cercetător cu so-
lidă orientare în materie, informat de asemenea în 
latura etnografiei și a filosofiei culturii”3. Pentru cercetătorul Petru Ursache nu 
este un act temerar să abordeze monografic cea mai lengevivă și cunoscută revis-
tă de folclor a vremii (1892 – 1929), salutată de la apariție inclusiv de Titu Mai-
orescu, în paginile căreia Artur Gorovei aduna nume importante ale folcloristicii 
noastre de la intersecția secolelor al XIX-lea și al XX-lea: N. Vasiliu, C. Paveles-
cu, M. Lupescu, G.T. Kirileanu etc. Cu toate inconsecvențele ei, Șezătoarea se 
arată a fi depășit amatorismul, naivitățile, voluntarismul, diletantismul unor efe-
meride regionale pe care Artur Gorovei le consemnează totuși în revistă și din 
care reține cu un evident simț al valorii doine, balade, descântece, povești din 
mai toate zonele folclorice ale țării, ceea ce îl face pe Petru Ursache să aprecieze 
Șezătoarea, cel puțin în temeiul celui mai incontestabil merit al său, acela de 
veritabil corpus de texte folclorice care se vor deschide inclusiv atenției unor 
cercetători străini4. Petru Ursache însă nu consideră subiectul Șezătoarea înche-
iat odată cu apariția cărții sale, pentru că după mai mulți ani revine cu „noi 
considerații asupra ei și asupra editorului ei, în studiul Artur Gorovei: o concepție 

1 Născut la 15 mai 1931 în satul Hărpășești (com. Popești), jud. Iași, urmează, în capitala spirituală 
a Moldovei, Liceul Național, apoi Facultatea de Filologie a Universității de acolo, debutează cu 
o recenzie literară la „Scrisul bănățean” (1961), se căsătorește cu Magda Marinescu (1967), își ia 
doctoratul ca lector universitar la Iași (1971), își publică, de-a lungul vremii, opera, moare în 2013, 
tot la Iași. 
2 Urmărit de ghinion mai toată viața sa, Petru Ursache nu se poate înscrie la Seminarul Teologic 
Veniamin Costache din Iași, după dorința sa și după sfatul dascălilor săi, fiindcă seminarul se mută, 
după război, la Mănăstirea Neamț, intră cu inocență juvenilă în incindență cu noua ordine socială, 
este șantajat de securitate, este obstrucționat de colegii săi carieriști și politruci, nu va ajunge nici-
odată să predea la catedră ceea ce își dorea și i se cuvenea prin competență, nu primește niciodată 
o bursă de studii în Occident, fiind mereu amânat de conducerea Facultății, și tot printr-un ghinion, 
dacă nu printr-o decizie discutabilă, va și muri (nu i se pune un singur stent, după decizia medicului 
curant, ci i se vor pune patru, după decizia echipei de chirurgi; organismul nu rezistă și se ajunge 
la decesul etnologului).  
3 p. 32.
4 Gustav Weigand (Leipzig), J.U. Jarnk (Praga), Arnold van Gennep (Franța) etc.

folcloristică de recuperat”5, inclus ulterior în vol. Eseuri etnologice (1986), de 
data aceasta accentuând ideea unei reviste bine sincronizate cu cercetarea folclo-
rică europeană, în special cu cea franceză și are în vedere permanent a sublinia 
prin sumarul revistei sale continuități zonale ale culturii populare uzând de me-
tode practicate în culegerea folclorului pretutindeni: chestionare, informatori, 
corespondență. În evidențierea evoluției preocupărilor etnologice ale lui Petru 
Ursache, următorul capitol al lucrării lui Iordan Datcu observă dimpreună Prole-
gomenele la o estetică a folclorului6, Eseurile etonolgice7 și Etnoestetica8 în con-
tiguitate și continuitate. Dacă în Prolegomene autorul stabilea câteva grupuri de 
probleme9, care îl vor călăuzi în demersul său teoretic, ele anunță de fapt metoda 

din Eseuri, precum și domenii de observare va-
loricate în Etnoestetică. Teoria blagiană a cos-
mocentrismului10 cu „satul așezat în  centrul 
lumii” (lucruri consemnate mai apoi sociolo-
gic de Ernest Bernea11) rămâne principiu al 
abordării (cadrul natural unitar al vieții esteti-
ce) care propune faptul social ce nu poate fi 
ocolit de folcloriști și cu atât mai mult de soci-
ologi (cu trimiteri la experiențele înnoitoare 
ale lui Brăiloiu, Gusti, Herseni etc.). Modelele 
metodologice (sociologic, semiotic, psihanali-
tic) conturează conceptul de psihologie popu-
lară și sunt simultan criterii ale esteticii care 
decurg, în fond, din nevoia de frumos și 
exigențele vieții (frumosul, grațiosul, naivul, 
sublimul, tragicul, comicul, absurdul – catego-
rii ale esteticului, alături de fantastic, croma-
tism, stilizare, abstractizare – mijloace simple 
ale imaginarului). Cu Eseurile sale nu se înde-
părtează de ceea ce concluziona în Prolegome-
ne și nu are pretenția unei radicale schimbări 
de perspectivă, fiindcă aceasta ar fi o 
imprudență într-un timp modern, care nu iartă, 
când există discipline care îmbătrânesc și 
chiar mor în mai puțin de un deceniu12. Petru 
Ursache vedea din anii ‚80 cum cercetarea 
propriu-zisă a folclorului cedează în favoarea 
semiologiei, mitografiei, psiho-lingvisticii13 și 
nu se grăbește să avanseze ipoteze, ci actuali-
zează concepte (ex. etnologia), observă faptul 
folcloric în plan dialectal, analizează poetica 
românească în general și poetica folclorică în 
special, problema apriorismului în folclor ‒ re-
pere teoretice în sumarul Eseurilor. Cu Et-
noestetica, Petru Ursache se arată și mai ofen-
siv cu diletantismul, cu ifosele cercetătorilor 

grăbiți, care constată faptul folcloric între două trenuri, atât cât să ia probe în 
epubretă. Aducerea cercetării etnoesteticii în concept pledează nevoia de funda-
mentare științifică (etnoestetica, parte componentă a esteticii populare și a aces-
teia ca parte a esteticii generale). Generalizările unor exigențe ale lui Ursache, 
cel puțin atunci când se referă  insuficiența informației de teren, observă Iordan 
Darcu14, scapă din vedere sârguința lui At. Marian Marienescu de a face portretul 
rapsodului popular, a lui Gh. Dem Teodorescu care-l evoca pe larg pe Petre Crețu 
Șolcanu, ori a lui Al. I. Amzulescu, care notează în Cântecele bătrânești biogra-
fiile și repertoriile informatorilor săi etc. „Petru Ursache aduce în sprijinul fru-
mosului din oralitatea populară nu doar o serie de argumente, ci și de sentințe 
populare, care atestă în mediile populare existența unei conștiințe estetice 
implicite”15, reține Iordan Datcu16, fapt deosebit de important pentru conturarea 
criterială a modelului estetic tradițional, problemă amplu discutată de Petru Ur-
sache în Cadre spirituale, dar mai ales în Fenomenul invenției. Etnologul are o 
bogată cultură în filosofia valorii17, are cultura școlilor etnologice europene, 
cunoaște concepțiile și orientările unor înaintași ca D. Caracostea, Ov. 

5 p.30 
6 1980, Ed. Cartea Românească
7 1986, Ed. Cartea Românească
8 1998, Ed. Institutul European
9  Respectiv, aspecte metodologice, conceptul de folclor, discipline (etnografia, arta populară, 
poetică, stilistică, retorică, semiotică, estetică generală)
10 Vezi discursul academic de recepție  Elogiu satului românesc, 5 iunie 1937 
11 Timp, spațiu și cauzalitate la poporul român , Ed. Humanitas, Buc., 1997
12 Vezi coperta a IV-a a lucrării
13 Vezi „Prefața polemică” a Eseurilor, p. 5
14 p.41.
15 ibidem 
16 A se vedea și Iordan Datcu; Petru Ursache și etnoestetica, în „Răstimp” 2/36, 2006
17 El îi citează pe Spencer, Wundt, Imm. Kant, Em. Durkheim, Leo Spitzer și le cunoaște, astfel, 
orientările estetice.
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Densușianu, Hasdeu, Gusti, Brăiloiu, Blaga etc. Etnoestetica lui Petru Ursache 
se bucură de o receptare bună nu numai printre etnologi, reține Iordan Datcu, ci 
și printre critici și istorici literari dintre care se amintește nu doar recenzia sem-
nată de Leonida  Manu, unde se evidențiază în detaliu transdisciplinaritatea lu-
crării, fapt de mare angajament teoretic, probă a capacității de sinteză a autoru-
lui, complexitatea referințelor etc. Etnoestetica este primită elogios și de Mircea 
Popa, de Adrian Crupa, de Ioan Constantinescu și de mulți alții18. În economia 
evocării lui Iordan Datcu mai sunt aduse în discuție preocupările teoretice ale lui 
Petru Ursache pentru estetica lui Titu Maiorescu, pentru modelul Mircea Eliade, 
pentru estetica teologică și fundamentarea criterial-creștină a esteticii generale și 
altele. Pentru modelul uman Petru Ursache, însă, se consacră capitolul final, Pe-
tru și Magda Ursache, o familie de scriitori. Obstrucționat în cariera didactică de 
veleitari și delatori, de amatorism și mistificări, Petru Ursache se bucură în 
schimb de împliniri în viața de familie prin căsătoria cu Magda, fiica avocatului 
Alexandru Marinescu, din Râmnicu Sărat, născută în 1943, fostă studentă a pro-
fesorului la Filologia Universității ieșene, o diferență de vârstă care nu a incomo-
dat cu nimic armoniile conjugale, dar mai ales pe cele ale vieții spirituale, Magda 
fiind o scriitoare excepțională, un talent natural, un temperament puternic și o 
voință de fier, cum o aprecia soțul său. Rar mi-a fost dat să văd atâta armonie 
intelectuală între doi oameni. „Bătrînul si Magda”, îi alintau prietenii. Dar si 
neprietenii spuneau la fel, notează Adrian Alui Gheorghe19, un apropiat al 
„ursăcheștilor”, la puțin timp după decesul etnologului. El a avut privilegiul de a 
fi alături de Profesor în multe ocazii20 și asta i-a facilitat, mai mult decât lectura 
cărților, cunoașterea personalității sale: „Lista cărtilor semnate de Profesor este 
amplă și acoperă cele mai diverse domenii. Toate au, însă, un numitor comun: se 
revendică de la valoare, de la tradiție și de la o morală sănătoasă. Personalitățile 

18 Vezi repere critice
19 Profesorul, în „Convorbiri literare”, 8/15.08.2013
20 Inclusiv să-i facă o surpriză specială la împlinirea vârstei de 79 de ani prin tipărirea cărții Isto-
rie, genocid, etnocid

la care se raportează Profesorul în scrierile sale sunt emblematice: Titu Maiores-
cu (Titu Maiorescu. Esteticianul), Mihai Eminescu (Doina; Luceafărul), Mircea 
Eliade (Camera Sambo. Introducere în opera lui Mircea Eliade), Paul Goma 
(Omul din Calidor), Cezar Ivănescu (Înamorati întru moarte. Eros-Poesis la 
Cezar Ivănescu). Dar si la Anonimul care a scris Miorița, căreia (căruia) îi face 
un monument impresionant (Miorita – dosar mitologic al unei capodopere)”21. 
Adrian Alui Gheorghe va putea, în temeiul aceleiași cunoașteri reciproce, să 
aprecieze că Istorie, genocid, etnocid este totuși „cartea cea mai apropiată de 
aspirația spre înțelegerea lumii noastre, a răului care ne-a însoțit istoria”22, cea 
care îl reprezintă cu adevărat pe Profesor într-o epistemologie obiectivă a 
contemporaneității sale. În această lume rătăcită de sine însăși Academia seamă-
nă a fi o „conservă cu un conținut expirat”, pe care nu o recunoaște ca atare și în 
care nu și-ar fi găsit locul, deși „într-o Academie adevărată ‒ nu (într-)un surogat 
postcomunist ‒ ar fi avut un loc privilegiat.”23 Profund afectată la dispariția 
soțului său, Magda Ursache găsește de datoria domniei sale să reediteze, așa cum 
au fost ele revăzute și adăugite de autor, o serie de titluri în numele respectului 
pentru operă și pentru memoria autorului căruia, cu același crez, îi închină, în 
2016, un volum omagial (Petru Ursache, omul bun al culturii românești, Ed. 
Eikon, Cluj-Napoca) unde adună, pe lângă o bogată iconografie și documente, 
articole și studii semnate de mulți dintre aceia care l-au cunoscut pe etnosof, 
printre ei găsindu-i, firește, pe Adrian Alui Gheorghe, pe Paul Aretzu, Ion Bel-
deanu, Silvia Chițimia, Nicolae Constantinescu, Iordan Datcu, Lucia Dărămuș, 
Gheorghe Grigurcu, Radu Mareș, Nicolae Mecu, Cornel Nistea, Emilia Pavel, 
Luca Pițu, Isabela Vasiliu-Scraba și mulți alții, dar, consecvenți îndărătniciei lor, 
lipsesc cei care au obstrucționat în diferite feluri ascensiunea firească a Profeso-
rului.

Iulian CHIVU
21 Profesorul, în „Convorbiri literare”, 8/15.08.2013
22 ibidem
23 ibidem
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Cadru didactic universitar, semiotician de re-
nume, autoare a mai multor apreciate studii şi cărţi în 
domeniu, Mirela-Ioana Borchin simte chemarea de 
a se afirma şi în literatura beletristică. Debutează cu 
un roman de factură clasică, „Punctul interior” (Edi-
tura Excelsior Art, Timişoara, 2010), care surprinde 
prin  maturitatea concepţiei, prin siguranţa, de obi-
cei specifică unui scriitor versat, cu care autoarea îşi 
înalţă edificiul epic, prin complexitatea investigării 
şi analizei detaliate a vieţii interioare a personajelor. 
Proza romancierei, este de tip obiectiv, relatarea de-
curge linear, naratorul, omniscient, are o largă per-
spectivă asupra lumii, în care integrează un personaj 
central puternic reliefat şi individualizat. 

Cu noul roman, „Apa” (Editura Mirton, Timi-
şoara, 2016, prefaţă de Eugen Dorcescu), perspectiva 
narativă se schimbă, autoarea adaptându-se tendin-
ţei, cu precădere manifestată în proza modernă, de a 
relata faptele din punctul de vedere al unui personaj 
uniscient, subiectiv, limitat în puterea sa de a cunoaş-
te şi înţelege lumea, dar cu o extrem de bogată viaţă 
interioară, pe care autoarea o poate explora fără nicio 
constrângere. Naraţiunea nu se mai desfăşoară line-
ar, ci discontinuu, ea se încheagă retrospectiv, înţesa-
tă de flashbackuri, ce par aidoma pieselor unui imens 
puzzle,  prin potrivirea cărora cititorul este chemat 
să refacă aproximativ întregul. Proza Mirelei-Ioa-
na Borchin se aliniază în multe privinţe tendinţelor 
postmodernismului, care propune o nouă narativi-
tate, discontinuă, fragmentară, imprecisă, ambiguă, 
dacă ne referim mai ales la strania poveste de iubire 
a protagonistei. 

Acţiunea romanului este purtată pe două pla-
nuri, unul al realităţii fanice, ca să folosim un termen 
blagian, evocată fiind, aşa cum se arată tuturor, fără 

să se respecte o riguroasă linearitate, biografia perso-
najului principal, naratoarea la persoana I, de la vâr-
sta când, asemenea Lizucăi lui Sadoveanu, porneşte 
pe cont propriu să exploreze lumea, până la desăvâr-
şita sa maturizare şi consacrare în mediul universitar.

Pe un al doilea plan, întreţesut celui dintâi, 
evoluează povestea de iubire cu abilitate voalată a 
protagonistei, învăluită permanent într-o abia pene-
trabilă negură, şi ea evocată retrospectiv, cu momen-
tele ştiute ale celebrelor love stories , fazele înfiripă-
rii, creşterii, apogeului şi, în cele din urmă, stingerii, 
prin epuizarea extraordinarei combustii sufleteşti: 
„Am pierdut o lume întreagă. Pe care o credeam fără 
sfârşit. A rămas amintirea ei. Ce ironie! De parcă eu 
aş fi iubit, zi şi noapte, ca să am ce-mi aminti în se-
rile şi dimineţile reci de acum. Sau ca să am despre 
ce scrie. Încă o poveste despre o iubire imposibilă?” 
(p. 232) 

Interesant este că toată povestea rămâne cvasi-
necunoscută celorlalte personaje ale cărţii, protago-
niştii ei fiind constrânşi de împovărătoare conveni-
enţe sociale să păstreze deplină discreţie în privinţa 
relaţiei dintre dânşii. 

Iubirea e precedată de aşteptare. Aşteptarea de 
a purcede pe un drum cu sfârşitul niciodată întrezărit. 
Apropierea iubirii e pre-simţită, iar iubitul, din neant 
parcă ivit, e o prezenţă ambiguă, o entitate cu virtuţi 
de dansator, ascunzându-şi partenera în braţele „nici 
groase, nici subţiri”: „În felul meu te aşteptam. Aş fi 
vrut să mă iei de mână şi să pornim împreună pe acel 
drum, al cărui capăt niciodată nu l-am văzut. [...] Nu-
ţi vedeam chipul, dar îţi recunoşteam braţele. Delica-
teţea cu care m-ai luat de mână. M-am lăsat condusă 
de tine. Am auzit muzica aceea şi am dansat. Cu cea 
mai mare seriozitate. Fără să ştie nimeni.” (p. 24-25) 

În altă referire la momentul înfiripării dra-
gostei, naratoarea consemnează, cu lirismul specific 
unei esemenea evocări, dintr-o perspectivă oarecum 
diferită, ivirea ei neprevăzută, bruscă, precum „ două 
fuioare de ceaţă răsărind dintr-un lac? Sau dintr-un 
râu?” (p.27) Apa se dovedeşte încă de acum a fi sim-
bolul central al naraţiunii, izvoditoare de dragoste, 
element primordial în care freamătă de la începuturi 
viaţa. În altă secvenţă eroina trăieşte revelaţia că iu-
bitul ei însuşi, cu privirea lui verde fosforescentă, e 
o zeitate acvatică, „imaginea perfectă a unui râu în-
trupat” (p.28), că trupul său degajă „un miros discret, 
de ape curgătoare” (p. 50). Iar lui i se pare că ea ar fi 
„o Rusalcă pe ape”, care trăieşte „în muzica trestiilor 
înfiorate de vânt” (p.58). Ca, mai târziu, să adauge cu 
gravitate de poem  eminescian: „Eu nu pot iubi de-
cât o femeie care răsare, odată cu mine, din adâncul 
apelor” (p. 66).

Absenţa persoanei iubite e, cum altfel?, un în-
delung supliciu: „mă gândeam doar cum o să rezist o 
săptămână fără el” (p. 28). Dar şi revederile periodi-
ce atrag după sine calvarul permanentei disimulări în 
faţa lumii, dictată, pare-se, de anumite cutume, con-
suetudini, care nu ne sunt deplin confiate: „Ies din 
cafenea, ţinându-se de mână. Uitându-se tot mai des 
unul în ochii celuilalt. Profitând de orice ocazie, să 
se atingă mai mult, să-şi aţâţe jarul din ochi: „– Oare 
ne-a văzut cineva? – Ne vede Cine trebuie, Cine ne-a 
adus împreună. Ce mai contează alte priviri?” (p. 35) 
Sau: „ «Rămânem aşa... Ne putem iubi oricât dar ne 
ascundem la infinit.» «E singura soluţie realistă.»” 
(p. 37) Despărţirile sunt şi ele devastatoare: „A câta 
oară pleci de lângă mine? A câta oară nu îţi cer să 
rămâi? Sau să mă iei cu tine?” (p. 56)

DAN FLORIŢA - SERACIN

Despre proza Mirelei - Ioana Borchin
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E oare vinovată această iubire, încât trebuie 
atât de bine tăinuită? Autoarea continuă să ne lase 
plutind în ambiguitate. La un moment dat, face re-
ferire la eroinele unor Flaubert sau Tolstoi. Numai 
că între personajele scriitorilor amintiţi şi protago-
nista romancierei noastre sunt deosebiri esenţiale, 
de personalitate, de temperament, fapt de care ea e 
deplin conştientă („Eu, cea atât de sigură pe mine, 
atât de pragmatică” - p. 52 -), ceea ce o ajută în cele 
din urmă să evite destinul funest al celebrelor pre-
decesoare. Imaginea de femeie puternică, fermă, 
voluntară, sfidând cutumele, a personajului Mire-
lei-Ioana Borchin, se conturează tot mai distinct pe 
măsura evoluţiei faptelor evocate: „Eu am creat acea 
explozie, care a aruncat în aer toate inhibiţiile, toate 
preconcepţiile, toate barierele. Eu am făcut , forţând 
limitele, în cele din urmă, pasul de la dragoste la in-
timitate” (p. 62).  Sau: „m-am prăbuşit peste tine, ca 
un copac, smuls din rădăcini şi dus aiurea de vânt. Iar 
tu, izbit din senin, ai deschis ochii şi ai înţeles de ce 
ţi-am ieşit în faţă” (p. 79).   

Nu de puţine ori întâlnirile se petrec în spaţiul 
virtual, îndrăgostiţii scriindu-şi înflăcărate declaraţii 
pe tastatura computerului, văzută aidoma clapelor 
unui instrument muzical: „Când o să ajung acasă, o 
să-ţi scriu de trei ori «Te iubesc». Aşa: «Te iubesc, 
te iubesc, te iubesc!» N-a fost nevoie. Mă aşteptai. 
Simţeam de departe vibraţia acelei aşteptări. Îţi ve-
deam degetele, tremurându-ţi plăcut pe taste. De par-
că ai fi cântat la pian.” (p. 42-43)

Controversele, inerente între personalităţi pu-
ternice, nu vor întârzia şi ele să apară, reproşurile 
reciproce sunt consemnate în enunţuri scurte,  ca şfi-
chiurile unei (auto)flagelări: „«Vrei să fiu posesiunea 
ta absolută?» «De ce mă jigneşti?» «Nu suport să fiu 
urmărit. Nici cât negru sub unghie.» «Subconştientul 
tău mă alungă.» «Eşti de un egoism feroce.»” (p. 75)

Atitudinea posesivă, acaparatoare a eroinei, 
cauza unor discuţii aprinse  între îndrăgostiţi, este în 
cele din urmă recunoscută: „nu pot iubi cu măsură. 
Nu am sentimentul că îmi împart viaţa cu cei dim-
prejurul meu, ci cu tine. Toată ziua am fost împreună. 
Tu eşti în inima mea.” (p. 150) Altădată recunoaşte 
cu neascunsă gelozie: „Inima mi se face arici, ghem 
de ţepi, dacă văd o femeie în preajma ta” (p.194). 
Personajul e din familia eroilor camilpetrescieni, ce 
tind spre împlinirea la modul absolut, dăruire totală, 
refuzul oricărui compromis. Dragostea în concepţia 
ei trebuie să fie adevărată, desăvârşită, imaculată, în-
tre personaje predestinate a fi împreună, precum în 
filozofia vechilor inzi: „Am fugit la Catedrală. Acolo 
unde mă rog eu. Şi L-am rugat, plângând, să-mi dea 
o dragoste adevărată. Să  nu mă lase să mor, fără să 
ştiu ce e o dragoste adevărată... [...] Eşti în afara tim-
pului şi spaţiului. Eşti cel trimis mie...” (p. 152). 

În cele din urmă, inevitabilul se produce. O 
iubire potenţată de o asemenea combustie se auto-
devorează. Apar reproşuri din ce în ce mai dure. La 
observaţia ei că „Mă interesează tot mai puţină lume, 
aproape nimeni în afară de tine”, iubitul observă, 
sensibil panicat, că implicarea ei sentimentală depă-
şeşete limitele firescului: „Asta frizează patologicul. 
Îţi dai seama ce gust amar mi-ar lăsa? Eşti foarte po-
sesivă.” (p. 195). Omul, aproape idolatrizat cândva, 
face penibilul pasul îndărăt argumentând: „Însoţirea 
noastră te-ar compromite!” Sau: „Te-am eliberat de 
o povară. Nu mai puteam continua aşa. Iartă-mă!” 
(p. 227). 

Rănită profund, eroina îşi clamează în capi-
tolul „Sfârşitul” durerea în cuvinte sentenţioase, iz-
vodite din fundamentala experienţă de viaţă: „Îl voi 
pune pe «nu» înainte de toate. Ca la orice comparaţie 
să dea «nu» în dreptul meu. Ca la toate greşelile, la 
toate geloziile, să se adauge şi lipsa mea de tact . 

[...] Am pierdut o lume întreagă. [...] Cu cât ai mai 
mult, cu atât pierzi mai mult. [...] În clipa dinainte ai 
totul. În clipa următoare, nu mai ai nimic.” (p. 232) 
Şi adaugă, în cele din urmă, acestor reflecţii, cuvin-
tele din limba lui Crevantes, care ne sună straniu în 
auz, asemenea ţipătului unei păsări rănite: „Ay, ay, 
ay, cómo me duele!...”   

Finalul („Autodialog XII”) aduce cu sine 
o superioară împăcare a eroinei cu lumea şi cu ea 
însăşi. Mărturisirea dramei sale într-un text literar 
este o formă de eliberare catharctică. Convertirea 
întregii poveşti de dragoste într-un epos corespunde 
unei aspiraţii mai vechi: „Voiam să scriu un roman 
de dragoste foarte bun. Un sculptor de geniu mi-a 
spus: «Pentru asta trebuie întâi să-l trăiţi!»” (p. 62) 
Iată că romanul ce s-a ivit e pe măsura pasiunii trăi-
te. Se arată a fi o minunată formă de defulare a unor 
tensiuni sufleteşti abia suportabile. Iar eroii săi, pro-
iectaţi, cu bunele şi relele lor, în lumea artei, au de-
venit nişte intangibile simboluri: „«Amândoi suntem 
intangibili. Prin raportarea la ape, ne-am creat o aură 
simbolică»” (p. 235).  

Textul Mirelei-Ioana Borchin este foarte inte-
resant şi din punct de vedere stilistic. El este în în-
tregime dialogat, acţiunea evoluând prin dialog, la 
fel ca în teatru. Aminteşte de celebrele versuri ale 
lui Nichita Stănescu: „Cuvintele se roteau, se roteau 
între noi, / înainte şi înapoi, / şi cu cât te iubeam mai 
mult, cu atât / repetau, într-un vârtej aproape văzut, 
/ structura materiei, de la început.” („Poveste senti-
mentală”)

Celălalt plan al romanului, întreţesut cu cel 
erotic, are o puternică tentă autobiografică (autobio-
grafismul este, de asemenea, o particularitate a lite-
raturii postmoderne). Metoda este de sorginte prous-
tiană, diferite detalii ale realităţii imediate stimulând 
memoria afectivă: „Prin uşa deschisă a balconului, 
dau năvală căldura şi lumina de iulie. [...] O aseme-
nea zi îmi aminteşte de Râca.” (p. 47) Sunt evocaţi 
cu nostalgie tatăl, mama, bunica, fratele, mătuşa 
Emilia, soţul, socrul,  fosta învăţătoare, profesorii de 
la UVT ş.a., mai toţi duşi pe-o cale ne-nturnată, vor-
ba poetului. 

Autoarea operează cu dezinvoltură în diferi-
te registre narative, în cel comic, ludic, cu deosebire 
atunci când evocă întâmplările copilăriei sau ale pri-
mei tinereţi, dar mai ales în registrul grav, dramatc, 
cu nuanţe tragice uneori, de pildă, când înfăţişea-
ză moartea prematură a tatălui, într-un accident ce 
îl aduce pe sărmanul om într-o prelungită agonie, 
aproape insuportabilă pentru cei din preajmă, stâr-
nindu-le reacţii apostatice: „M-am supărat atunci pe 
Dumnezeu. Cum poţi spune că ajuţi un om, luându-i 
părintele la 60 de ani??? Am făcut o depresie urâtă, 
care, prin durată, i-a speriat pe medici.” (p. 90)  

Memorabile sunt evocările mai multor perso-
naje, care au exercitat o influenţă hotărâtoare asupra 
devenirii eroinei naratoare. Bunicul, sau Bunul John, 
cum i se mai spune, de pildă, e unul dintre acestea. 
Nevârstnica Mireluţa, după modelul său şi-a dorit să 
fie dascăl, „cu mult înainte de a afla că aceasta e o 
meserie. Eram la grădiniţă şi, în pauze, mă furişam 
pe sub geamurile clasei Bunicului meu, care cânta 
cu copiii despre Domnul Tudor sau despre Ştefan, 
Ştefan Domn cel Mare... Ca el voiam să fiu.”(s.a.) 
(p. 174). O amprentă asupra formării personalităţii 
personajului principal al cărţii a lăsat şi mătuşa ei, 
Emilia, profesoară de limba şi literatura română, în 
biblioteca aceesteia Buftea (porecla medelenizantă 
cu care era dezmierdată de tanti Mimi) lecturând  pe 
furiş primele cărţi, după ce doar  într-o săptămână 
a învăţat să scrie şi să citească. Tanti Mimi a înso-
ţit-o apoi, „pe post de antrenor principal”, la toate 
concursurile şi olimpiadele de limba şi literatura ro-
mână. Tot ea a condus-o la examenul de admitere la 
facultate: „Pe drum, am repetat Vasile Alecsandri. Îi 

ştia pastelurile pe de rost.” (p. 155) Chiar şi după ce 
a devenit cadru universitar, tânăra lingvistă n-a fost 
privată de prezenţa asiduă a mătuşii la toate confe-
rinţele naţionale şi internaţionale de specialitate la 
care a participat. Scena trecerii în nefiinţă a mătuşii 
este de o duioşie fără seamăn: „Înainte de a muri, 
mi-a întins mâna: - Iubita mea, câte bucurii mi-ai fă-
cut tu!...” (p. 156) 

Dintre figurile numeroşilor colegi universitari 
evocaţi, cu cea mai mare pregnanţă se impune aceea 
a Doamnei Profesoare Doina Comloşan. Autoarea 
povesteşte cum a fost remarcată de dânsa încă din 
anul I, pe când prezenta la tablă „cu creta în mână, 
Retorica romanului a lui Booth” La sfârşit este gratu-
lată pentru expunerea ei cu următoarele cuvinte: „Nu 
terminologia contează, ci fenomenele. Şi ştii care e 
fenomenul acum? Că am descoperit în tine o dăscă-
liţă fromidabilă” (p. 166). Cu timpul, între cele două 
personaje se înfiripă o frumoasă prietenie, ajungând 
să scrie împreună un „tratat, care să vizeze formarea 
competenţelor de analiză lingvistică şi literară”. (p. 
167) Iniţial, mai tânăra „dăscăliţă” îşi exprimă reti-
cenţa în a se implica într-un asemenea proiect, dar 
Profesoara îi respinge orice obiecţie, spunând: „Nu 
cunosc pe cineva mai competent şi mai compatibil 
cu mine!” (idem) După apariţia primelor două volu-
me ale tratatului lor, Profesoara se îmbolnăveşte de 
cancer, dar şi în această situaţie, ea nu se dă bătută, 
încât mai tânăra colegă exclamă admirativ: „Luam 
lecţii de viaţă de la femeia aceasta atât de puterni-
că!” (p. 168) La înmormântarea ei mărturiseşte: „Am 
avut sentimentul, când am văzut-o coborâtă în mor-
mânt, că se îngroapă o bibliotecă” (p. 166).  

Şi alte personaje ale romanului evoluează sub 
semnul destinului marcat de un implacabil tragic 
sfârşit. Soţul, de care naratoarea se despărţise între 
timp, piere într-un accident de maşină la numai 29 
de ani. Deşi lasă impresia că încheiase o căsătorie 
de convenienţă („Nu-mi plac căsniciile lungi şi lân-
cede” – p. 213 - ) cu scopul de a-şi împlini în lume 
misiunea procreării, responsabilitate majoră de care 
se simte pătrunsă ca femeie („- La tine maternitatea e 
mai puternică decât feminitatea? [...] – Cred că da!” 
– p. 201 - ), la moartea tatălui copiilor ei, eroina se 
simte lovită şi răvăşită sufleteşte: „- Şi totuşi, spui că 
ai suferit cumplit la moartea lui.” (p.21)

Unul din mentorii săi, profesorul Ivan Evse-
ev, alias Unchiul Vanea, cel mai strălucit slavist al 
UVT, care a pus bazele predării disciplinei Semio-
ticii la Timişoara, se stinge secerat de un necruţător 
cancer al laringelui în 2008. Cu moartea lui, notează 
cu durere în suflet naratoarea, „S-a răsfoit cartea unui 
OM-SIMBOL.” (p. 164) În acelaşi fatidic an, au mai 
trecut la cele veşnice Doina Comloşan, G.I. Tohă-
neanu şi Dumitru Craşoveanu.

Nu mai reţin după a câta înmormântare, eroina 
naratoare se decide să nu mai dezbrace veştmântul 
cernit!

Şi totuşi, aşa cum arătam, ea triumfă, depă-
şind, în cele din urmă, vicisitudinile vieţii. Marea iu-
bire, singura pe care a trăit-o, nu se mai dovedeşte în 
final a fi o experienţă eşuată, ci un câştig. Este trans-
figurată artistic, convertită în literatură, înzestrată cu 
valoare estetică. Fostului iubit îi este recunoscătoare 
că i s-a oferit ca model literar: „Citindu-mă, te vezi, 
te recunoşti ca într-o oglindă. Cred că niciodată n-ai 
arătat mai bine. Niciodată n-ai fost mai împăcat cu 
tine, mai luminos, mai încrezător în perspectiva ta. 
Niciodată n-ai mirosit mai puternic a nuferi.” (p.234) 

Concluzia cu care îşi încheie cele narate eroi-
na romancierei noastre este cea a unui om deplin  re-
cules după tot ce a trăit până la un moment dat, ace-
ea că singurul adversar cu care îi rămâne să se mai 
confrunte este doar timpul, care,  inexorabil (fugit 
irreparabile), „zboară, ca un glonţ spre inima mea” 
(p. 236).
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O nouă carte a D-lui Stan V. Cristea1 vine să completeze, cu o sinteză 
extrem de importantă, studiile autorului despre Teleormanul natal ca vatră de 
scriitori și intelectuali – și, desigur, studiile despre viața atât de stufoasă, atât de 
puțin cunoscută în fond, a lui Marin Preda. Dl. Stan V. Cristea reinventează, sau 
ține trează, pasiunea aceasta benedictină pentru cercetare – pasiune care a salvat, 
de multe ori, prin asemenea oameni-instituție ca dânsul, chiar cultura română în 
esența ei. Aproape zi de zi la Biblioteca Academiei, unde pare a face naveta de 
la Alexandria, autorul ia, de ani buni, la mână 
fondul uriaș de ziare și reviste de aici intere-
sându-l fragmentul teleormănean al culturii 
scrise românești – apoi se cufundă în arhive, 
se avântă în anchete de teren, convoacă și 
provoacă oamenii la răscolirea amintirilor. Nu 
cred că greșesc spunând că, pe lângă campa-
nia etnologică și folclorică a unui Liviu Vasi-
lică, de pildă, asemenea studii precum cele ale 
lui Stan V. Cristea definesc un spațiu cultural 
în toată plenitudinea lui.

Cu abordarea subiectului Marin Pre-
da, însă, campania lui Stan V. Cristea câștigă 
dimensiuni naționale – dânsul făcând biblio-
grafii cvasicomplete, comentate, articulând 
amănuntele într-o construcție vizibilă, însigi-
lând cu numele său un domeniu. Probabil că 
viitoarea știință „prodologie”, sau  viitorul cu-
rent numit  „moromețianism” vor pleca de la 
dânsul, pentru că zăgăzuiește cel mai aplicat 
izvoarele, strânge tot și dispecerează fiecare 
lucru în parte.

 Din cartea de față reiese o față care era 
oarecum ascunsă a lui Marin Preda: ardelenis-
mul său. Anii de școală petrecuți în Ardeal, pe 
de o parte – și, pe de alta, ce, cât și cum s-a 
scris și se scrie în Ardeal despre Marin Preda.

Pentru că autorul consemnează, în alte 
cărți, și micile mele contribuții la „Moromeții”, 
folosesc prilejul acestei cărți pentru a da câte-
va explicații.  

Mi-a picat târziu în mână revista lui 
Goga „Țara noastră”, după ce-mi dădusem 
proba de onoare către mentorul meu, Mihai 
Ungheanu, cu o carte despre Marin Preda (unde căutam ideea de hybris în ro-
mane, pornind de la Eschil; cartea mea a fost respinsă, desigur, la editura Cartea 
Românească sub motivația că este o ciudățenie…multe articulații ale ei au fost 
primite, însă, pe la revistele literare din anii 80 ai secolului trecut). Aici, în „Țara 
noastră”, găsiți cele mai importante editoriale ale lui Goga și bucăți literare din-
tre cele mai reprezentative ale scriitorilor primiți de el în revistă; între altele, 
pamfletul „Pânza de păianjen” dresat împotriva lui Panait Istrati care, în 1924, 
negase violent valoarea publicisticii eminesciene în revista „Adevărul literar și 
artistic”; cam toate aceste texte sunt strânse de către autor în cartea „Mustul care 
fierbe”, una dintre cărțile mari ale neamului. Nu uit că Octavian Goga a fost 
acuzat de presa „progresistă”, între altele, pe când era ministru de interne, că-și 
obligă subalternii să-i cumpere această carte… E-hei, ce vremuri, când miniștrii 
îi obliga pe jandarmi să citească texte patriotice…

 Plin până-n vârful unghiilor de Marin Preda, și știind din „Viața ca o pradă” 
că el, făcând o parte a școlii de învățători în Ardeal, căuta acolo mai ales bibliote-
cile școlare și, desigur, revistele, am avut, și eu, o curiozitate moromețiană, ca să 
zic așa. Știu din experiență proprie, repetată apoi cu alți prieteni și cunoscuți, că 
cine intră într-o bibliotecă și dă de o colecție de ziare sau reviste caută să afle mai 
întâi de toate ce se publica în ziua sau săptămâna sau luna nașterii sale. Așadar, ce 
era în august 1922, luna nașterii lui Marin Preda, în – să zicem – „Țara noastră”? 
Ei bine, acolo era – poate verifica oricine – reportajul lui Goga prin Basarabia. 
Titlul reportajului: „Ilya Moutometz”. Tema: Goga călătorea prin ținuturile unde 
fusese militant activ pentru unire în timpul războiului – și acum, la patru ani, 
constata cu oarecare tristețe că în elitele basarabene începea să răzbată „buzdu-
ganul lui Ilya Mourometz”,  eroul bâlinelor uncrainiene, „Făt-Frumos” al lor, în 
sensul că spiritul slav încerca să le recâștige. Noroc, zice Goga, că avem o clasă 
țărănească unică și compactă, aceeași de la Nistru până la Tisa, în care acest buz-
dugan nu poate răzbate. 
1 Stan V. Cristea: Marin Preda. Anii formării intelectuale (1929-1948), Ed. Aius, Craiova, 2016

Ce ciudat, ce bizar, ce coincidență, cum ar zice Eugen Ionescu. Peste câ-
teva numere, revista lui Goga publică schița „Salcâmul” de Ion Gorun (este o 
reluare, bucata fusese publicată la începutul secolului). Un om taie salcâmul din 
spatele casei, de sărăcie. Dar: după ce arborele cel înalt este doborât la pământ, 
un cârd de ciori se rotesc nedumerite în locul rămas gol… Ce ciudat, ce bizar: e 
ca în „Moromeții”.

Nai departe, „documentația” mea a mers prin iscodiri și intuiții. Mihai 
Ungheanu îmi spunea despre „consilierii” 
Monșerului din tinerețe, iar eu îl întrebam de 
ce schimbă Monșerul numele eroului princi-
pal din Tudor Călărașu (în 1949, când a pu-
blicat în revista „Flacăra” prima scenă din ro-
man, „Fonciirea”) în Ilie Moromete (în 1954, 
când a apărut romanul). De ce a fost nevoie să 
treacă 5 ani până la apariția cărții…Între timp 
a apărut traducerea românească a bâlinelor 
ucrainiene, cu Ilya Moutometz ca erou pruin-
cipal, și – încă mai important – s-a cuibărit în 
elita românească a timpului ideea stalinistă că 
noi, românii, am fi slavi ori că trebuie/merită 
să ne slavizăm.

Dar… are Ilie Moromete ceva din 
spiritul slav?! Da, el este indus în eroare de 
ideea de „zadruga” slavă, familie lărgită cu 
tată, copii, nepoți în aceeași casă – dar asta se 
dovedește un eșec: copiii săi fug de acasă, Bi-
rică și Polina se dau de-a bașca, cum se zice…
Este o anti-demonstrație.

Scenariul pe care mi l-am construit este 
acesta: Marin Preda cedează ideologic, accep-
tă un nume slav (reprezentativ!) pentru ero-
ul său – dar în conținut construiește curat un 
personaj reprezentativ din Câmpia Dunării. 
Este ca și cum ai zice că ne schimbăm cu toții 
numele – dar rămânem tot ce suntem; este 
cum s-a procedat în Ardeal cu maghiarizarea 
numelor, ori în Bulgaria, etc. Or, în cei cinci 
ani de gestație a acestui roman, Marin Preda 
a trebuit să găsească forme, formule de împă-
care a spiritului vremii: a găsit această formă. 
Mai departe, de ce se reazemă el în Octavian 

Goga? – Păi, tocmai acesta „postulase” că țăranul român este același pe toată 
întinderea românească și buzduganul lui Ilya Mourometz nu-l schimbă. Alte ar-
gumente: acțiunea romanului se petrece în anul 1937, anul morții lui Goga. În 
poiana lui Iocan se citesc ziare de epocă, unde printre miniștri trebuie să fi fost și 
Goga, cu neputință de amintit. (Dl. Stan V. Cristea ar putea regăsi acele ziare…
eu n-am avut răgazul să caut.) În plus, Marin Preda lasă și o urmă a acestei reluări 
din „Țara noastră” : imaginea salcâmului. 

Desigur, acesta este un scenariu, n-am cum să-l probez documentar. Dl. Stan 
V. Cristea mi-l reia de câteva ori în cărțile D-sale (rezumând altfel; neînțelegere, 
sau citire trunchiată a articolelor mele) – și aflu că această „acuzație” de slavofi-
lie prin numele eroului principal din roman  făcea refren în pamfletele lui Eugen 
Barbu dedicate lui Marin Preda. N-am nimic de-a face cu asta, eu am intrat în 
literatură după polemica Barbu-Preda, nu m-a interesat subiectul, nu l-am ali-
mentat. Asta e ceea ce constat, și basta. Continui să cred că metafora numelui 
este o inteligentă rezistență prin cultură la ingerințele stalinismului anilor 50 ai 
secolului trecut – și, în studiile mele despre paronomasie și mit (sensul numelor 
de personaje în literatura română populară și cultă) îi atribui un loc important.

Trebuie să spun, în încheiere, că, prin bio-bibliografiile sale făcute cu răb-
dare de adevărat cărturar, autorul continuă un program necesar, întrerupt din pă-
cate la noi prin pasarea lui către instituții inerțiale: a consemna ceea ce s-a scris 
înseamnă a face cadastrarea unei culturi, a o lua cu adevărat în proprietate, a i te 
dedica, în calitate de proprietar însă, adică a-i fi stăpân lăsându-te stăpânit de ea.

E ca la pământ: o cultură fără măsurători, localizări etc. – care va să zică 
nu-ți aparține, e ca și necunoscută de către tine, e a tuturor și a nimănuia, poate 
lua oricine din ea, nu ai act pe ea…

Pentru a intra în proprietate, trebuie o armonie a voinței, a forței creatoare 
– dar și a datoriei: Stan V. Cristea stă în atracția acestor dominante.

Stan V. Cristea sau despre omul dedicat
Nicolae Georgescu:
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Pe blogul său, Dan Tipuriță spune că scrie poezii de la vârsta de 10 ani, 
pe la 16 ani a debutat la revista Luceafărul, apoi a publicat la Săptămâna, a frec-
ventat diferite cenacluri bucureștene – asta, prin anii 60 -70 ai secolului trecut 
– după care, luat cu meseria, (e medic) s-a mulțumit doar să înghesuie versurile 
prin caiete – până când, curând după Revoluție, văzând că se îngroașă gluma cu 
raftul scris din biblioteca sa, și-a pus serios întrebarea ce face cu ele. A publicat 
până acum, în acești ultimi ani, 12 volume de versuri, cele mai multe refăcute 
după sursele vechi, și i-a încolțit în minte ideea de a introduce un criteriu de or-
dine în propria creație, zicându-și că e bine să îmbine lunga experiență de medic 
cu aceea, și mai lungă, de poeta faber – sub semnul integrator de biopoeme.

     M-a incitat, și pe mine, această fișă biografică dedusă din mărturisirile 
sale și din răsfoirea mai multor volume – în care găsesc, de altfel, poezie auten-
tică, scrisă cu grijă la construcție, cantabilă pe alocuri (pe unde cred că ar putea 
fi un bun suport muzical), hrănindu-se aproape exclusiv, aș zice, din comparații, 
revărsându-se, după primele impresii, din Metamorfozele lui Ovidius – (modelul 
său ascuns?) căruia, de altfel, îi dedică un poem în ultimul volum apărut, cel pe 
care-l am sub ochi.1 

    Desigur, mai întâi mi se pare incitantă o chestiune teoretică: ce este bio-
poemul? Autorul (al teoriei, adică) ne spune că acesta duce la „a.d.n.-ul fericirii”, 
că dacă-i pătrunzi sensul te umpli de o stare de grație – adăugând, totuși, prudent: 
„…și astfel, prin această poezie, vei ajunge să recunoști în tine organul de măsu-
rat fericirea, așa cum este ea, doar o iluzie care plutește la marginea tristeții…”. 
Deci nu e vorba de fericirea în sine, ca stare de grație cum m-am grăbit să spun 
– ci o anumită fericire, măsurabilă – dar totuși: la îndemâna tuturor, chiar și a ta, 
cititorule. Vorbe mari, de poet. Ce este, totuși, biopoemul? Înțeleg mai bine din 
aceste versuri: „îmi privesc coastele ca pe un gard de os / în spatele lui e casa 
mea / cea cu lumina inimii mereu aprinsă / la ea vin o mulțime de oaspeți / toți 
sunt îmbrăcați în roșii mantii de călugări / din ordinul cel mai vechi al hematii-
lor / aici toate gândurile sunt de o seamă cu mine / câteodată sunt umflat de ele 
ca norul de apa ploii /altă dată mi se golește casa de respirații / atunci îmi asum 
necuviința de a trăi înecat / în propria goliciune a sufletului dar / cineva a jude-
cat că nu e nevoie / de altă condamnare / atâta timp cât sunt închis în propriile 
celule / ca arestații la domiciliu / de o viață” (arestat la domiciliu). „Biopoemul” 
propune/presupune, după câte înțelegem, această dizolvare a spiritului în ma-
terie și, mai sus, a omului în cosmos; ființa omenească este, practic, expandată 
hipertrofiat, găsește corespondențe în tot universul pentru că trăiește nu numai 
în armonie, dar chiar în asemănare cu universul. Altfel spus (iar poezia, la Dan 
Tipurița, mizează pe acest altfel) tot ce e în lume este și în om, trebuie doar să 
faci legăturile, să ordonezi natura vegetală după „organele” omului, cerul la fel, 
spațiul înconjurător la fel. Prin „organe” nu se înțeleg doar motoarele vitale ale 
trupului (ochi, rinichi, inimă etc.) ci și regulile, legile vieții omenești, ceea ce 
dă organizare, pune în rosturi. În acest sens, biopoemul este terapeutic, invită 
omul să trăiască în corespondențe, să urmărească metamorfozele cosmosului. În 
fond, și Baudelaire sau Ovidius, invitând la contemplarea mișcării în nemișcare, 
vindecă omul agitat – ca să nu mai amintesc de medicii geți, despre care Socrate 
ne spune că nu vindecă niciodată trupul fără a vindeca mai întâi, prin incantații, 
sufletul. 

    Poți contesta această teorie poetico-medicală, o poți „acuza” de simplism/
simplificare – dar ea te cucerește tocmai prin poeticitate, metafora torențială a 
lui Dan Tipurița nu-ți dă răgaz să te depărtezi de text și imagini, te implică într-o 
lectură continuă a cosmosului ca ființă omenească ubicuă, permanentă, parado-
xal vie și moartă în același timp, ascultându-se continuu pe sine, văzându-se pe 
sine, simțindu-se pe sine prin omul-poet, id est: în omul care trebuie să fie poet 
pentru aceasta. 

   O limită, totuși, a acestui om ca spațiu geometric al lumii cosmice: 
zona sentimentelor, a iubirii mai ales. Recitesc poemul acesta: „un zâmbet trist 
treceai ca un arcuș pe buze / eu nu îl auzeam / îmi condamnam ziua trăită inutil 
/ stăteam cu norii pe genunchi gândind / că cerul e arca lui Noe răsturnată cea 
/ care mi-a-mprăștiat strămoșii cu sentința vieții /  lumina lucrează la ocna de 
sare ai spus cândva și /  atunci toamna-și mișca șoldurile a ploaie / eu număram 
picăturile ca pe monezi / voiam să-ți cumpăr câteva indulgențe / între noi se 
întinsese iubirea peste fiorul pielii /  se cosea rochia de mireasă cu două ace de 
brad / ziceam că ne vom căsători la asfințitul ploii / de atunci am rămas cu visul 
strălucind între gene / pentru că / se împlinise numai starea de a fi îmbrățișați 
(dreptul de a fi îmbrățișați). Redau, acum, nota mea marginală la prima impresie 
de lectură: „Ar trebui să-l pună pe gânduri faptul că iubirea nu este. Nu poți spu-
ne (bărbat și femeie): ochiul meu iubește ochiul tău, rinichiul meu idem, ficatul, 
gura etc., pentru că organele noastre sunt la fel, nu ele se iubesc (e greșit, logic 
vorbind, să zicem mă dor picioarele, pentru că nu ele dor – ar trebui, așadar, mă 
doare picioarele, sau mă doare la picioare, prin perifrază, cum zic francezii: eu 
sunt subiectul), nu ele „ se atrag”, e chestiune de suflet aici. Acest fel de poezie 

1 Dan Tipuriță, a.d.n.-ul fericirii, Editura Betta, 2016.

închide trupul în sine, îl face stea, fruct, lucru finit pentru sine – e o temniță de 
singurătăți. Calmă, ținută în a.d.n., în identitate (cu sine; sunt redundant, dar tre-
buie insistat) iubirea nu e un fenomen de „atracție”, ci e ieșire din sine: simțim 
asta mai ales când nu suntem iubiți.” Eu aveam (și am) în vedere chestiunea do-
rului la Eminescu: putut-au oare-atâta dor / în noapte să se stingă…Chiar când 
se împlinește, când perechea s-a împlinit, dorul, iubirea, amorul (la Eminescu 
este nume propriu, dar și zeu, și simbol) are această calitate: vine și pleacă, e in-
dependent de voința oamenilor. Or, zice poetul, luna trece prin stejari / urmând 
mereu în cale-și, mecanica cerească se târâie în cosmos orice-ar fi, lacrămile de 
izvor / n-au încetat să plângă, natura este la fel, continuă, ochii tăi tot încă mari / 
se uită lung și galeși – deci și tu, femeie, exiști, și eu sunt de față – dar dorul, iată, 
nu mai este. Întrebarea poetului are rostul ei: cum să se stingă dorul?! El este o 
entitate, stă printre cele eterne ale lumii (poezia e o replică dată Codrului, care 
disprețuiește omul trecător / pe pământ rătăcitor și se laudă pe el și celelalte: 
Iar noi locului ne ținem / Cum am fost așa rămânem: în această replică poetul 
pune dorul printre cele eterne ele lumii – rezultând că numai omul îl poate capta, 
numai în cântec și-n iubire, pentru a-l reda cosmosului ca să miște sori și stele. 
Reluând ideea în La steaoa, poetul trage cpncluzia: Tot astfel când al nostru dor 
/ peri în noapte-adâncă / Icoana stinsului amor / Ne urmărește încă: dorul este 
tot astfel cu steaua: s-a stins, dar călătorește veșnic în univers (și în om), nu se 
des-ființează.

      Omul propus de Dan Tiputrița este, însă, o monadă, un individ, nu 
dorește captarea iubirii cosmice – sau o consideră, probabil, vreo undă radio de 
rezonanță – nu-i acordă inefabilul, de aici decurgând că „terapia” prin biopoem 
este terapie propriu-zisă, bună, adică, numai pentru unul singur. a.d.n.-ul fericirii 
se verifică doar la fiecare în parte, restul e atracție și respingere, adică fenomene, 
mecanică cerească obosită dar obligată, servitute cosmică ai putea zice. . 

    Dar, dincolo de asemenea limite (către care invită, de fapt, ceea este tot 
un merit al ei), poezia aceasta care se sprijină aproape exclusiv pe corespondențe, 
care se hrănește din întâmplări ca o oră din secundele ei („…nici timpul nu se 
desparte ușor de secunde…” spune autorul undeva), care conține versuri memo-
rabile, precum acestea (redau ce-mi stăruie în minte): „parcă-mi lipsește buza ce 
dantelează vorba”; „acum malul ascute sabia râului”; „am atâta lumină în tem-
plul celular”; „prea trag un tren de gânduri pe șina de păreri”; „ să comunicăm 
iubito cu celulele prin somn”, care tinde să se reverse în cititor cu scopul de a-l 
forma, oarecum, ca poet-cetitor-al-semnelor-lumii, aduce o artă poetică impli-
cată, întru totul interesantă – propune, de fapt, încrengătura de poeme pe o temă 
dată, construcția interioară ca energie creativă.

N.Georgescu

DAN TIPURIŢĂ

Metamorfozele viului

Orizont metafizic
Demiurgul nu este crea-

tor de valori, ci de principii. El 
rânduiește lumi, nu le gestionea-
ză. Pentru pământeni a stabilit 
legi, nu și instrucțiuni de aplicare 
a lor. De aceea, El nu bate pe ni-
meni, numai își respectă principi-
ile.

Dacă există un cadastru 
galactic, e imposibil să ni-i închi-
puim pe cei care care îi asigură 
funcționarea.

Relația omului simplu cu 
Dumnezeu este mult mai directă 
decât a celui complicat.

Dumnezeu nu părăsește pe 
nimeni, doar din când în când îl 
amână.

Nu Dumnezeu ne distribuie rolurile în societate. De ce, atunci, apelăm 
permanent la El să ni le schimbe…

Este o erezie să acceptăm că neamurile se pot pune bine cu Dumnezeu 
despicând moaștele sfinților.

Sfințenia este produsul unor avataruri privilegiate. Prototipul lor stă 
mai aproape de Profet. E mâna lui dreaptă. La un semn al Său, coboară să 
înnoiască jertfa.

Iuliu PÂRVU, Cluj-Napoca
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Genetica studiază structura moleculară şi funcţională a genelor care trans-
mit ereditatea.  În cuvântul înainte la volumul de versuri să ne iubim deşertăciu-
nile (Ed. Betta, 2016) autorul, medic veterinar, aderă la teoria că sentimentele 
omeneşti au un echivalent în lumea fiziologică, în ultimă instanţă a „enzimelor, 
hormonilor, a sistemului nervos  vegetativ (...) în adâncul cromozomilor deţi-
nem aceste însuşiri”. Poetul crede că ne putem modela stările, fiind: „arhitecţii 
frumuseţii sau urîţeniei noastre”. Îndrăgostit de genetică, autorul îşi propune să 
scrie o poezie biogenetică originală, care „încearcă să coboare în aceste abisuri”, 
care să „înţeleagă limbajul stărilor fiziologice dîndu-le puteri magice, ca unor 
adevărate fiinţe”.

În consecinţă poeziile lui Dan Tipuriţă sunt ca nişte clepsidre, în cupa 
superioară avem lumea macroscopică, în cea inferioară lumea biogenetică, iar 
prin orificiul dintre aceste conţinuturile comunică. La naşterea unui nou idivid 
se întoarce clepsidra.

Inspiraţia însăşi îl conduce în lumea biogenetică: “deja am început / să-mi 
adun de prin ungherele harului/ câteva rime/ cu ele îngerii şi-au hrănit cândva/ 
grădinile lor biogenetice/ eu îmi doream să fiu din nou cu ele acolo/ în intimi-
tatea cromozomilor/ pentru că numai la pieptul lor/ crengile braţelor mele rupte 
de îmbrăţişări/ înflorind în poezie/ vor simţi durerea dea nu durea” (durerea de 
a nu durea).

Poetul se închipuie un paianjen care prinde în plasa liricii cuvintele inspi-
rate când: “pe cerul minţii se aprind neuronii/ de sub meninge se aprinde visarea” 
(arahnidul biped). 

Coborârea în lumea celulelor constituie un refugiu reconfortnt din faţa co-
tidianului agresiv şi decăzut. În adîncuri, poetul descoperă “planeta iubirii” dar 
şi “deşertăciunile”. Binele şi răul sunt înscrise genetic. Contează cui dăm voie 
să se manifeste.  Şi poetul alege să se deschidă spre frumuseţe (I-am ordonat 
sinelui să fie fericit). Sau: “pentru că eu sunt poetul tuturor cromozomilor/ îmi 
sprijin existenţa pe genele de profund optimism/ cred doar în ideile purtătoare de 
gânduri frumoase” (poetul cromozomilor).

Inima devine o catedrală pentru hematiile care sosesc prin vena cavă şi 
camerele ei devin neîncăpătoare. Pulsul reglează aglomeraţia.

Armonia corpului, la nivel celular, se traduce prin imaginea cavalerului 
care ilustrează regimul diurn al imaginarului (Gaston Bachelard) caracterizat 
prin cultul eroului solar, al armelor albe, al adevărului: “va trebui să-mi îmbrac şi 
astăzi cămaşa de zale/ să-mi arborez pe lance gândul meu cel frumos/ şi steagul 
de cavaler al privirii senine/ din ordinal roşu al hematiilor tinere apoi/ să-mi 
încalec cu pulsul armăsarul de zi/ să-mi înveşmântez mai ales cu dorul/ să-I dau 
sânge născător de fapte de glorie” (cavalerul). 

Interesante sunt  autoportretele autorului.  Sub blazonul poetul cromozo-
milor, se închipuie o stalacmită vie. Important e autoportretul în care se exprimă 
în rime şi crezul artistic al poetului: “la stâlpul vremii încă stau legat/ bolnav de-o 
diviziune celulară/pe dinăuntru singur şi uitat/ stăpân peste nevoi pe dinafară// 
mai pescuiesc lumina prin pupile/ mai plec cu neuronii printer nori/ mai sfâşii 
blana nopţii de pe zile/ iubindu-le cu rimă uneori// cu dragostea bolnav sunt 
ca de moarte/ dar nu-mi leg frâul pulsului de cord/ şi trag de hăţuri timpul mai 

departe/ să-mi vadă lumea versul cum mi-l port” (să-mi vadă lumea versul cum 
mi-l port).

Naşterea unei celule este sărbătorită creştineşte: “ţi s-a născut o nouă 
celulă/ e sărbătoare în cartierul sângelui / se pune de botez într-o venă albastră” 
(botezul). Dar sunt şi celule care mor. Sufletul se înalţă dar trupul  nu poate  zbu-
ra: “ai zbura şi tu dar îţi e grea celula/ a rămas gravid cu un pământ nebun” (pasul 
cel rotund). Trecerea timpului e resimţită dureros: “şi vei continua cu migală să 
rostogoleşti/ pătratele secundelor pînă când/ vor fi complet rotunjite pe la coţuri/
ca la adânci bătrâneţe”(pătratele secundelor). Până la urmă toate celulele mor şi 
rămâne numai scheletul ca un prieten apropiat. 

Şi moartea este înscrisă genetic: “prin naştere mi-ai dat mamă arta de a 
muri/ ca pe un dar de preţ” (mă ninge epiderma). Extincţia este văzută ca o nuntă 
cosmică naturală, nu mioritică: “până la urmă Terra îmi va devein soţie/ în noap-
tea nunţii se va îmbrăca în alb/ sigur mă va sufoca într-o îmbrăţişare rece/ (…)/ 
în final mă va legăna la pieptul ei matern/ ca într-un coş fără aer/ până când/ ne 
vom contopi ca în cea mai firească/ şi divină împreunre” (soţia mea pământul). 

Poetul dedică chiar o poezie de dragoste hematiei: “îmi apari strălucitoare 
în decolteul zorilor/(…)/până ce pulsul îmi va leşina din nou în braţele tale/ 
draga mea hematite” (bişonii albi ai gleznelor tale).

În ceea ce priveşte relaţia cu divinitatea, aceasta pare îndepărtată: “prea 
sus e slava cerului Tău Doamne/ atât de lung e drumul până la noi” (cât de re-
pede curgem). Dumnezeu este marele pescar ce ne prinde în cârligul unei raze 
(rugăciune).

Există şi poezie socială în volumul biogenetic să ne iubim deşertăciunile. 
Scriera roşie este un poem anticommunist. Politicianismul e cel mai înfierat: 
“am început să ne adunăm neuronii/ în mitinguri de extremă dreaptă şi stângă/ să 
ne tragem strigătul străzilor peste encefal/ ca pe un nou şi umed meninge/ noua 
nostră glugă netezită/ de o nouă igrasie politică” (o ploaie teribilă).

În conluzie, poezia biogenetică inventată de Dan Tipuriţă reprezintă o li-
rică de pionierat. Introducerea denumirii celulelor: globule roşii, neuroni etc nu 
este supărătoare întrucât autorul ştie că nu trebuie să se păstreze în abstracţiunile 
fizico-chimice ci să exprime relaţia lor cu sentimentele umane. Prin acestă con-
tribuţie, poezia sa este neomodernă, dar nu postmodernă întrucât nu ia în răspăr 
idealurile umane. Dimpotrivă, poetul crede că fiecare dintre noi putem să alegem 
să fim mai buni şi mai frumoşi sufleteşte.

Stilul este direct, confesiv, versurile libere, mai rar cu ritm şi rimă.  
De multe ori întâlnim imagini surprinzătoare care îi marchează stilul: „a 

început lumina să se jupoaie până la sânge” (o înserare); „că lui Dumnezeu îi 
place să lucreze doar/ la colietul de diamante al lacrimii” (biciul de sacrificiu); 
„acum îmi trag ciorapii drumului pe paşi” (hainele tuturor răspunsurilor); „în 
câte păsări negre s-a spart oglinda nopţii”(icoanele absenţei); „trece chiar acum 
un nor ca un cîine ploat” (o tempora!) etc.  

Mesajul poeziei lui Dan Tipuriţă este optimist. El ne îndeamnă să simţim 
„că fiecare respiraţie e o nouă venire pe lume/ o nouă fericire de a căuta un aer 
mai pur” (o cheltuială obligatorie).

Dan Tipuriţă – să ne iubim deşertăciunile şi celulele
LUCIAN GRUIA

Lavrele sfinţilor

Păşesc prin peştera
Întunecată cu mădularele 
Înfipte în credinţa
Ce le înveleşte
Ca o mamă protectoare
Şi din suflet îmi picură
Ca dintr-o rană deschisă
Stropi de iubire
Peste mâinile împreunate
Pentru rugăciune
În timp ce mă contopesc
Cu scânteia de speranţă
Din ochiul icoanei

Toamna

Mă ridic  din  toamnă
Înspre fereastra
Prin care intră dimineaţa
Să mă aşeze în cuvânt.

Muza mea e frunza
Uscată din parc
Jumătate de lună,

Mereu plină
Uimită de jocul
Ramului
În bătaia ceasului

Peste  toamnă
Hărăzit e codrul
Jurământului poposit
La izvorul său

Toamna 2

Toamna e vinul
Care se scurge
Din ochii lui Dumnezeu
Peste paradisul
În care copacul
Ajunge până în visul
Copilului părăsit
Pe puntea dintre cuvinte

Muzică de toamnă

Peste poet cerul
Aşterne muzica
Adăpostită

IULIAN BARBU

În metafora de toamnă

Frumuseţea toamnei

Frunza nucului
Îmi imbracă poemul
În melancolia toamnei.
Norii de ploaie
Trec peste codrul
Binecuvîntat de Iisus
Şi roadele coapte
Hrănesc imaginaţia poetului
Adormit sub tei.

Eşti 

Eşti iubirea vieţii mele
Desprinsă din  toamnă
Odată cu nostalgia

Ce şopteşte teiului
Că ploaia cade
Din  lacrima lui Dumnezeu.

Eşti muzica vieţii mele
Deschisă peste ecoul
Versului ce bate
La poarta lui  Iisus
Când lumina îmi aduce
Din sufletul tău
Poemul cald ca o pâine.

Renaștere

Renasc în prima
Literă a iubirii
Protejând toamna
Din privirea ta

La braţ cu copilăria
Străbat cărarea din pădure
Unde timpul e craiul
Adormit  sub teiul
Din palma lunii.

Inima îmi palpită în piept
Şi sunt speranţa
Din ochii lui Dumnezeu.
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Același spirit de meditație incantatorie și acut-
dolorifică definește poemele din recentul volum Fo-
cul nu aplaudă (Ed. „Unirea”, Alba Iulia, 2016, 260 
p.), a cărui „respirație” a fost „aprinsă” de bardul 
albaiulian Ion Mărgineanu.

Engramată de îndurerate încercări biogra-
fice, poezia sa este expresia unei mărturisiri îndâr-
jit-despovărătoare, de unde și o percepție aproape 
epidermică a reificării lumii în cuvinte, o asumare 
a acestora în complexitatea și varietatea șocant-
surprinzătoare a expresivității lor. „Plouă rigid prin 
cuvinte”, scrie poetul, intuind exact că prin cuvânt 
vin și în cuvânt se întorc toate, ca într-o mitologie a 
„facerii” care ne include în ritmurile anotimpurilor 
vieții. În acest sens, arta sa poetică nu poate ocoli 
zicerea care numește și instituie toposul salvării sale 
ființiale, spațiu privilegiat al unei geografii  imagina-
re în care rodește mistica sămănătorului de cuvinte 
sub zodia „răsăritului de soare”: 

„Cuvântul e pământul meu!
Îl hrănesc precum țăranul semințele,
Scuturându-le mereu de singurătate și neghi-

nă,
De încăierările umbrelor și surâsul brumei,
Îl acopăr cu pagina, precum muma pruncul în 

leagăn,
Și-l las să dospească muguri.
Și-s fericit și-s necăjit pentru fiecare slăbiciune 

a lui.
Și-l dau mai departe în custodia răsăritului de 

soare!”
 (Reveniri la tăcerea dintâi)
De pretutindeni o rezonanță biblică a cuvinte-

lor ce trimite la percepția stoică a unui Iov conștient 
de locul lui în lumea Marelui Arhitect și oricând gata 
a-și mărturisi existența și rostul, într-o dichotomică 
pacificare cu năzuințe soteriologice, în numele crea-
torului suprem: „Sunt făcut doar din cuvântul Dum-
nezeu/ să rămân pământ/ și El Cer.” (Abecedar de 
pământ).

Așadar, cuvântul este nu atât „taifas al me-
taforei” cât „rugăciune” de ocrotire și salvare (din 
apele lustrale ale sempiternicului și imanentului). 
„Dorm./Întunericul îmi transformă cuvintele/ în 
fructe amare”, mărturisește poetul, de unde nevoia 
de transfigurare și ideație, de redempțiune în sens 
evanghelic. O predestinare de larg ecou se insinuea-
ză permanent în arta de a transfigura lumea în cuvin-
te, ca în acest Adaos moral:

„Tot înec frunze-n cuvinte,
Să le-ncarc cu lacrimi sfinte,

Să le scap de slăbiciune,
Să le spăl cu-nțelepciune.”
Sau aceste notații din care se vede clar relația 

de reciprocă definire dintre cuvinte și suflet, rezu-
mând, într-o acoladă existențială, o lucidă stare de 
spirit față de alunecarea cu fiecare clipă în „marea 
tăcere” : 

„Abia mai pot umbla!
Cuvintele se înnorează
Și sufletul e numai fulgere și tunete
În vizită nici o floare
Nici un curcubeu
Doar destrămarea –
Hrana tăcerii!” 
(Ierbar intim)
Pregnantă este și amintirea celor pierduți, în-

tre care chipul Mamei, care capătă semnificații ma-
rianice, este apelat în răstriște de gând, ca o instanță 
a regăsirii de sine într-o lume supusă implacabilului 
proces al entropiei, destrămării, risipirii: „Mamă, 
ploaia de azi-noapte,/ de-a valma m-a-mburuienit/ 
cu izgonitele cuvinte./ De-o cruce dinspre răsărit,/ și 
ploaia s-a îmbolnăvit.”  (Sub pelicule negre)

Atotprezente sunt și imaginile crucii, simbol 
central al credinței care, de la „ispitire” la „asumare”, 
își decantează înțelesurile în această frazare, de suflu 
mai larg, de limpidități dolorifice și ecouri christice, 
ca într-o icoană naivă de creștinism popular și cos-
mic: „Mă bați, Doamne, cu o cruce,/ ca Iisus să o pot 
duce,/ să o fac spânzurătoare/ și pahar cu moartea-n 
floare.// Bate-mă cu înălțare/ în mila-ți fără hotare!/ 
Scoate-mă din izgonire -/ Pom al Tău ieșit din fire// 
Lasă-mă fără păcate,/ Doamne, sarea-ți din buca-
te!” (Colind ce încă se preface).

Precum în poezia de până acum, revin cu 
aceeași forță a mesajului îndurerat imaginile satului 
natal din Apuseni, rămas în urmă cu toate amintirile 
de altădată, față de care poetul trăiește un copleșitor 
sentiment de înstrăinare:

„Mă oprește umbra-n tindă
Satul nu mă mai colindă,
Sare plânsul să mă prindă!
Casa părintească plânge
Pe-un rozariu stors în grindă.”
(Crochiu cu lacrimi secate)
Valea Arieșului („lujerul lacrimii”) și Lupșa 

(„pepinieră de Rugăciune”) afișează liric aceleași 
imagini cernite, în care freamătă sălcii plângătoare 
și clipocit de ape, sub cerul învolburat de vremuirile 
veacului… Alături „doarme cimitirul”, iar în sufletul 
poetului „ninge,/ cu pământurile sfinte”… Simțurile 
poetului se dilată enorm percepând ireversibilul: 
„Aud cum bate veacu-n vamă,/ Cum nordul liniștea-n 
ninsori,/ Cuvântul face riduri, Mamă -/ cum bruma 
alungată-n zori.” (Scrisori convenționale) Uneori 
poemul devine un crochiu dens, o emisie scurtă, 
sentențială, un fel de bocet „cu gura închisă” de on-
tologică auto- referențialitate: „Singura moarte sigu-
ră/ este nașterea mea.” (Motto nefolosibil).

Tulburătoare și pline de o substanță de-a drep-
tul organică, în sensul unei autentic filon folcloric 
ardelenesc, se dovedesc, încă o dată, rondelurile, 
nu puține, al căror ciclu deschide de fapt volumul. 
Așa cum observam altădată, Ion Mărgineanu a adus 
înnoiri binecunoscutei forme fixe de 13 versuri, ron-
delul propus de poetul nostru având trei catrene și 
un distih final, care reproduce primele două versuri 
(din strofa întâi) și ultimele două versuri din catrenul 
al doilea. Astfel încât Macedonski, părintele acestei 
forme de poezie fixă în literatura noastră, nu se mai 
simte, căci în tonurile trohaice ale orchestrărilor pro-
zodice de acum îl regăsim pe Ion Mărgineanu, vir-
tuoz și original, în autentica pastă a obsesiilor sale 
lirice, între care apare aici metafora ineluctabil-me-
tafizică a «oglinzii», crudă scrutare a propriului sine:

„Tot mai palidă ieșire
A tristeții din oglindă, -
Mască de compătimire –
Joc al morții să mă prindă.

Cad vocale în rostire –
Iarba nu mă vinde încă,
Tot mai palidă ieșire
A tristeții din oglindă.

Totul pare-o răfuire –

Pom ce vrea să te revândă –
Psalm ce sare din Psaltire –
Înger care-a stat la pândă.

Tot mai palidă ieșire
A tristeții din oglindă.”
(Cerc deschizându-se-n privire)
Alba Iulia cu însemnele-i heraldice ale dăinu-

irii și jertfei, cu catedralele ei față în față ca două 
oglinzi în care se adâncește mărturisirea asumatei 
credințe, cu teii și castanii de la cumpăna anotim-
purilor, cu Celula lui Horea și Crișan deschisă spre 
Dealul Furcilor, cu împovăratele cocoașe ale coline-
lor din zare, cu albia molcomului Mureș, pribegia 
gândului pe Valea Arieșului și chipurile muncite din 
icoanele celor dragi, satul retras în sine peste care se 
perindă norii grei ai vremuirii, Dorna cu chipul lumi-
nos al Mariei și picurândele în suflet note de violon-
cel, amintirea lui Eminescu în școlile „de obște” ale 
Blajului și mersul Târnavelor „în zig-zag”, „veșnicia 
română” a Limbii precurate și Țara de dincolo de 
Prut pe care o vede „mergând cu Dumnezeu de 
mână”, cuvântul, crucea, cimitirul, tăcerea, Dumne-
zeu, moartea, salvarea prin cuvânt, mântuirea prin 
duh și Rugăciune, complexul empedoclian al „fo-
cului” ca artă poetică a salvării prin cuvânt, precum 
și devălmașa imagerie din reflexivele deambulări 
caroline – toate acestea constituie teme permanente 
ale poeziei lui Ion Mărgineanu, autor al unui topos 
articulat și profund în poezia noastră de azi.

Zenovie CÂRLUGEA

«Focul» și «cenușa» din poezia lui Ion Mărgineanu

Dincolo de mine
în amintirea poetului Cătălin Ciolca

Încă un pic, Doamne,
încă un pic!

dincolo de marginea vieții
nu mai este nimic

dincolo de mine
-un pustiu se destramă -

mi-e dor de liniștea
cu mireasmă de mamă.

am tot urcat
și acum cobor în adînc

ceva vine pieziș
și n-am lacrimi să plâng

mi-e frică până și
de o boare

de vînt – adiind
a-ntîmplare –

de inima mea
care va bate și-n clisă

n-am puterea să văd
veșnicia promisă

și nici să-nțeleg
uriașa Lumină ce vine 

mi-e teamă
de cât de puține-am făcut,

Doamne,
mi-e teamă de mine!

                                               Lucian TEODOSIU
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Cu întârziere 
de aproape doi ani, 
îmi fac o datorie de 
conștiință să sem-
nalez volumul unui 
coleg de breaslă 
– un om al cărții, 
vreau să spun -, 
IULIAN CĂTĂ-
LUI.

Cum după 1990 
se publică mult 
(grație și faptului 
că s-au înființat 
multe edituri – mai 
mari sau mai mici 

– în toate colțurile țării, iar – în sens contrar – di-
fuzarea este tot mai defectuaosă), accesul cititorilor 
la informația asupra cărților apărute este extrem de 
deficitar.

Așadar, cum aș fi putut afla de cartea Mari con-
troverse literare, apărută la editura Aldus, Brașov, în 
2014, decât de la autorul însuși?

Dar mai întâi câteva cuvinte asupra identității 
sale, dat fiind faptul că, necirculând cărțile, nu „cir-
culă” nici numele multor autori. O scurtă prezenta-
re o aflăm chiar de pe coperta 4 a cărţii în discuţie. 
Extragem câteva date: Iulian Cătălui este scriitor, 
publicist și ziarist născut în 1962, în orașul Făgăraș. 
Are licență și master de la Facultatea de Litere, Uni-
versitatea Transilvania din Brașov, dar a absolvit și 
cursurile Școlii BBC de Jurnalism Radio și TV din 
București. Este redactor-colaborator al revistelor 
literare Astra și Dealul Melcilor și a colaborat cu 
cronici și articole la Observatorul Cultural, Contem-
poranul, Scrisul Românesc, Oglinda Literară ș.a. A 
debutat în 1988 cu studii, cronici literare și cinema-
tografice în revista Orizonturi Românești din Oslo. A 
publicat de asemenea volumele: Biserici fortificate 
din județul Brașov. O sinteză și un dicționar (2005), 
Avangarda literară românească și visul (2011).

Volumul pe care-l aducem în atenție, Mari con-
troverse literare, este structurat pe trei capitole mari 
– I: Studii şi eseuri despre Caragiale şi Bacovia; II: 
Eseostudii despre avangarde şi avangardişti bizari; 
II: Stereotipuri şi clişee ale evreilor în literatura ro-
mână în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în 
prima jumătate a veacului XX, fiecare cuprinzând, 
în ordine crescătoare, două, trei şi patru subcapitole.

Dintru început mărturisim că titlurile acestor stu-
dii (ori eseostudii, în terminologia autorului!) sunt 
deosebit de incitante, dat fiind şi unele subiecte sen-
sibile (încă) în literatura noastră. Enumerăm câteva: 
Caragiale, Poporanismul şi răscoala de la 1907 (în 
Partea I), Manifestele turbulenţelor şi extremelor (în 
Partea a II-a), Antisemitismul lui Eminescu/ Emi-
nescu și antisemitismul (în Partea a III-a).

O altă remarcă rezultată din propunerile autoru-
lui: comparația (inedită, după știința noastră), între 
un poem al lui Bacovia și unul scris de poetul expre-
sionist german Gottfried Benn, tradus în România 
abia în anii din urmă. Un alt studiu cu trimiteri com-
paratiste, inclus în capitolul dedicat avangardei, este 
cel intitulat „Daniil Harms – un artist al absurdului și 
al morții”. Dar poate cel mai incitant capitol pentru 
cititor este al treilea, în care Iulian Cătălui atinge 
tema stereotipurilor și clișeelor despre evrei în lite-
ratura noastră, cercetând subiectul în secolele 19-20, 
la Eminescu și apoi, în paralel – o „privire dinăuntru 
și dinafară” a evreului în Jurnalul lui Sebastian și în 
publicistica lui Eliade. Autorul volumului subliniază 
faptul că „eseostudiul de față este printre puținele de 

acest tip în critica literară, luând în discuție îndeo-
sebi „viziunea scriitorilor români asupra evreilor”, 
propunând o discuție multi și pluridisciplinară.

În continuare, după trecerea în revistă a structurii 
volumului, având convingerea că am trezit interesul 
cititorului, vom pătrunde în interiorul acestuia, deta-
liinând, din lipsă de spațiu, Partea a III-a, neuitând 
să precizăm că toate studiile se bazează pe o com-
plexă bibliografie, autorul întemeindu-și afirmațiile 
pe citate din cărți și articole de referință pentru tema 
respectivă. 

Astfel, pe baza acestei bibliografii, în abordarea 
unui subiect ca „stereotipul evreului în operele scrii-
torilor români (secolele XIX-XX)”, autorul enumeră 
teoriile – mai mult sau mai puțin plauzibile – privind 
stabilirea evreilor în Țările Române, statutul lor 
de-a lungul timpului, sub diferiți domnitori, până 
în secolul al XIX-lea, când se adoptă Constituția 
României, „aproape copiată după cea belgiană”. De 
mare interes mi se pare derularea istorică – redusă, 
desigur, ca dimensiune – a așezării și conviețuirii 
comunității evreiești în țara noastră. O viziune a 
alterității este în continuare bazată pe studiile unor 
specialiști. Aflăm astfel de la unul dintre aceștia, cri-
ticul și traducătorul Ion Trivale, în volumul Evreii 
în literatura română, cum apar ei „ca creațiune” ori 
cum apar ei „ca creatori”… Sunt luate în discuție 
ambele direcții: respingerea evreilor de către români, 
dar și „atitudinea negativă față de spiritul național 
român a multor scriitori evrei.” Urmează o amplă 
trecere în revistă a unor scrieri pe diverse „faze” 
temporale, cu excese sau cu atitudini moderate: de la 
Alecsandri la Alecu Russo, de la Filimon la Hasdeu 
și apoi la Eminescu, de la Creangă, D. Zamfirescu 
la Macedonski, Hogaș, Caragiale, Rebreanu, Sado-
veanu ori Anton Holban. Se aduc în atenție stereoti-
puri comune fiecărei perioade. Sunt analizați și anii 
din  interbelic, când, potrivit Constituției din 1923, 
pentru prima dată evreii beneficiază de drepturi 
politice și civile asemenea etnicilor români. Aceas-
ta se va reflecta și în literatură, subliniază autorul, 
observându-se în scrierile multora „o viziune mai 
nuanțată, de evocare a unei lumi evreiești pitorești și 
exotice/…/ câteva creații, romane, piese de teatru și 
poezii prezentându-i pe evrei cu simpatie și compa-
siune.” Lista scriitorilor este în mare aceeași, la care 
se adaugă V.I. Popa, Gala Galaction, Panait Istrati, 
Gib Mihăescu. 

Panorama asupra literaturii române privită din 
unghiul personajului evreu și al modului în care este 
privit acesta de către autori se încheie cu Mircea Eli-
ade. Concluzia este tranșantă și scoate în evisență 
diferențierea de abordare față de elementul alogen 
în opera literară și în publicistică: „dacă în publicis-
tica sa Mircea Eliade era clar antisemit, în romane, 
în schimb, are o viziune mai nuanțată, mai comple-
xă asupra evreilor, iar personajele cu această origine 
sunt văzute mai pozitiv (sic!), mai uman aproape, în 
toată profunzimea lor.”

Capitolele care încheie Partea a III-a sunt, cum 
am amintit mai sus, „Antisemitismul lui Eminescu/ 
Eminescu și antisemitismul”, urmat de „Privire di-
năuntru și dinafară a evreului în Jurnal 1935-1945 
de Mihail Sebastian și în publicistica lui Mircea 
Eliade”, autorul citând, în favoarea sau contrar opi-
niilor sale, critici și istorici literari care s-au ocupat 
de subiect: Marta Petreu, Mihai Iovănel, Alexandru 
George, Florin Țurcanu.

Un capitol de concluzii asupra celor trei subca-
pitole din Partea  a III-a considerăm că ar fi fost po-
trivit pentru un subiect atât de sensibil încă în istoria 
literaturii noastre și nu numai.

Pe ansamblu, însă, volumul Mari controverse li-
terare, bazat pe o amplă și diversificată bibliografie, 
îl considerăm absolut binevenit în peisajul criticii 
și istoriei literare românești, fie și numai pentru că 
reușește să pună în fața cititorului, sub o temă sau 
alta, autorii și cărțile lor din epoci diferite, propu-
nând, așa cum subliniază în prefață Apollon Cristo-
dulo, „mai mult decât o lectură plăcută”, dar chiar o 
„abordare îndrăzneață”, de cele mai multe ori.

MIHAELA ALBU despre:

Controversele literare într-o nouă abordare

NICOLAE SÂRBU

Închiși într-un ziar
Măcar o frunză din alt veac
să punem pe capetele tăiate
să decoreze baruri.
Germinează glumele sub unghii,
ne jucăm cu zmeie-n labirint,
când lacrimi se-nveșmântă-n zaruri.
O rază bătrână nu vrea pensie
și se dă prin cosmos în hamac.
Nicicând nu se mai face amiază
pentru noi, cei închiși în zaruri.

Vecin cu Euripide
Mă reclamă vecinul de jos
pentru lacrimile mele acide,
îi străpung plafonul de nori,
dar eu voi avea tot mai mulți
vecini acolo jos în firide.
Nu te poți face confortabil
într-o vioară smulsă de la maestru,
geaba-și dă neaua chiloții jos,
nu-s motive, piramidon și piramide
ne sufocăm subtil pedestru,
aerisiți cavoul că nu se poate scrie,
vecinul cere să vină Euripide.

În limba cea stinsă a varului
Era de bănuit că se va ajunge
și la o criză a varului
cum e pe aproape criza mărarului.
Sincer să fiu nu pot a ști
ce crede păretele de var
despre mine când tainic
vorbesc cu varul din mine
și ies din vedenia
stinsă a varului.
Cu mine cel de var
și limba mi-e albă și stinsă ca varul.
În zarea poluată cu parfum
franțuzesc secretul femeii
nu mă auzi victorios când strig
ecce homo zăcământul de ceață,
în însăși limba cea stinsă a varului.

Antidot pentru anima mia
Greu de crezut, dar mârșăvia
Are părul moale, după
Ordinea de zi a vântului.
Un pumn de ziare pe tun,
Intoxicația-i gata, la comandă
Fericirea aleargă pe sub pat
După șoareci și magiun.
Verde, roșu, negru,
Fără nuanțe sufletul lăstun
Cu nuanțe intoxicat.
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Fără să-l fi cunoscut mai demult pe Gheorghe Nicolăescu, acest scriitor 
vâlcean de vocație, talentat și deja experimentat (având aproape cincisprezece 
cărți, dintre care șapte romane, volume de povestiri și plachete de versuri), pot 
spune că am avut șansa de a începe lectura textelor sale chiar cu primul său 
roman, „Poștalionul reformaților” (Editura „Scrisul Românesc”, 1983). M-a 
câștigat dintr-odată, în confesiunea prelungă a eroului principal, autenticitatea 
și expresivitatea limbajului, oriunde era purtat prin diverse zone: mediul rural, 
mediul soldățesc, mediul urban – ceea ce va fi o constantă a întregului scris de 
până acum al autorului. Cel puțin în ce privește limbajul rural, cu particularități 
locale perfect integrate, încât nu ai nevoie de vreun glosar regional, am retrăit 
satisfacția avută când citeam romanul „Niște țărani” al reputatului Dinu Săraru 
și mi-am zis: Iată un nou exponent în literatură al lumii vâlcene, de astă dată, din 
sudul județului.

Dar ponderea limbajului, ca și a acțiunii, de altfel, aparține mediului 
combatanților în război (al doilea mondial), pentru care autorul, valorificând 
o tradiție literară consistentă, dar și experiențe biografice inedite, vădește o 
apetență specială. De remarcat intuiția artistică a prozatorului, care, pentru a 
evita redondanța universului camaraderesc, îl intersectează, în pauzele dintre 
confruntările dramatice între beligeranți, cu rememorări din lumea și vremea 
de acasă – ceea ce permite celor două tipuri de limbaj reliefarea unuia prin celă-
lalt. Astfel, dincolo de tensiunea întâmplărilor sau relaxarea lor, romanul este un 
spectacol de vocabular și stil.

Trama epică instalată dintru început este post bellum: lunga destăinuire 
a unui combatant rănit și reformat, făcută în fața unui medic (îmbrăcat în albul 
purității!), care nu scoate un cuvânt, ci doar înregistrează ceea ce ascultă, pen-
tru a lua, probabil, ulterior, o decizie, în spitalul în care i se prezintă, ficțional, 
pacientul; în această instanță psihanalitică, tăcerea deplină a „domnului doctor”, 
stimulează și pune cu atât mai mult în evidență monologul narativ al eroului și 
caracterul homodiegetic al romanului. Întorcându-se în trecut, într-o lungă evo-
care a vieții personale dinaintea, din timpul războiului (al doilea mondial, e de 
presupus) și puțin după acesta, personajul narator, un învățător de la țară, se 
străduiește ca, în pofida „memoriei involuntare”, să susțină logic și cursiv firul 
povestirii, după cum, prin șirul de întâmplări străbătute – unele „apocaliptice”: 
viituri apucătoare de atelaje, vite, case și oameni sau bătălii culcând la pământ 
ființe până adineauri vii, oscilând norocul cu moartea - , încearcă să-și conducă 
la liman destinul. Ingenioasă ne apare ideea artistică a autorului de a marca, me-
tonimic, acest destin printr-o raniță cu bijuterii („pradă de război”), pe care eroul 
său o poartă obsesiv, o pierde de moment, o recuperează, ajunge să o salveze 
și să o valorifice , dar finalul este, ca și viața, la fel de instabil ca până atunci. 
Ștefanache, căci despre el este vorba, traversează prin lume și viață cu spiritul 

agil oltenesc (cu pitorescul specific, chiar în cadrul militar 
de război) și, când are răgaz, reflectează asupra faptelor 
și întâmplărilor, fără să le înțeleagă și să le fixeze sensul 
în relație cu un context necunoscut dinainte și copleșitor, 
încât lasă toate acestea pe seama „domnului doctor”, care 
poate fi chiar… cititorul.

Abilitatea scriitoricească a lui Gheorghe Nicolăes-
cu s-a amplificat ulterior, prin exercițiul povestirilor (ad-
mirabile și memorabile!), prin diversificarea temelor și 
a formulelor romanești adoptate, urmând parcă modelul 
lui Marin Preda. Profesor de filozofie și psihologie, el se 
arată profund preocupat de condiția umană, în diferitele 
ei ipostaze individuale (de vârstă ori destin), abordând curajos mediul rural, ca 
și pe cel urban, îndeosebi pe dimensiunea psihologică și, subiacent, etică a per-
sonajelor sale. Tematica lui este, astfel, complexă, dominantă fiind răsfrângerea 
evenimentelor mari, contextuale (războiul, trecerea la socialism, colectivizarea 
ș.a.), în psihologia eroilor săi tot mai marcați, ca în proza lui Gib I. Mihăescu, 
de o traumă biografică, de o aspirație obsesivă, care, finalmente, le salvează, în 
catharsisul simbolului artistic, tragismul. Regăsim, în textele lui Gheorghe Nico-
lăescu, „lecția” clasicilor literaturii române din secolul trecut, de la Agârbiceanu 
la Marin Preda și Dinu Săraru, fiind de recunoscut, nu „litera”, ci spiritul unor 
proze din interbelic (de Rebreanu, Camil Petrescu, Gib I. Mihăescu) sau din 
postbelic (de Ștefan Bănulescu, Marin Preda, Dinu Săraru), asupra artisticității 
cărora se vede că a meditat, căutând să ofere creativ, alături, o replică proprie, 
„mustind” de o viață inedită. Aceasta dovedește, din partea lui, personalitate și 
forță de creație, cu reușite, nu o dată, memorabile. L-aș apropia mai mult de 
conjudețeanul său, Gib I. Mihăescu, prin frecvența proecției în fantastic și a su-
gerării veridicității acestuia, prin „înfășurarea” eroului în obsesia lui ca ideal 
absolut. Și nu doar pentru atât, ci și pentru că urmează metoda de creație a acestui 
magistru interbelic, aplicând-o și la personaje din mediul rural, întregind o marcă 
a zonei Drăgășani în „geografia” literaturii noastre…

Ar fi, însă, o greșeală a-l considera un scriitor local; dimpotrivă, ca și în 
cazul magistrului, aripile imaginalului său bat în orizontul general al condiției 
umane (dintr-o vreme anume), iar mijloacele și procedeele narative, folosite cu 
tact și discreție, îl fac aparținător cadrului artistic. Gheorghe Nicolăescu este un 
autor autentic, valoros, pe care numai un „impresariat” modest l-a făcut ca să 
nu-și ocupe, până acum, locul pe care îl binemerită în literele românești de azi. 

Conf. univ. dr. Ioan St. LAZĂR,
membru al Uniunii Scriitorilor din România

Un scriitor de vocaţie, autentic şi valoros

ÎN SPATELE CORTINEI
 
Te invitã sã cobori numeroasele trepte
o frumoasã femeie cu ochii secați
gãseşti o salã cu luminã lâncedã
zornãie monoton zaruri de os
şi freamãtã lasciv orientale acorduri
din pãlãria unui scamator pleşuv
ies muştele-n roiuri
fruntea ta obositã e mângâiatã matern
de o mânã pergamentoasã
ți se suie sângele-n obraji la auzul
atâtor cuvinte de laudã
şi-ți tremurã graiul ori de câte ori
te ajunge din urmã vorba de câlți
a negustorului cu unghii prea lungi
un mãcelar glumeşte ursuz
printre hãlcile de carne mustind
fetițe cu miros de tutun se joacã vulgar
vin mai aproape bãtrânii cu barba murdarã
ca sã te-audã mai bine
ȋn privirea lor pâlpâie o iarbã uscatã
eşti atins pe umãr de un braț ca o funie
în gura scârțâietoare se-amestecã pene de corb
fum şi scântei
țestele se clatinã politicos
în bãtaia vântului rece.

NICĂIERI

Ĩncercam sã mã apropii de oameni
dar ei priveau într-o parte
le vorbeam în zadar

despre cuvânt şi nemoarte
stãteau țepeni în pânzele lor
ca într-un muzeu pãrãsit
vietãți prin unghere
zãmisleau însutit.

STRÂNSOARE

Din privirile ei
ieşeau frânghii subțiri mãiestrit împletite

ținea un fluture mort
între degetele ei ca niste şuruburi

lasã-mã tu sã respir
am strigat
din adâncul ființei
cu tãlpile tale de fier
mi-ai strivit florile
mirosul de ierburi al pãrului tãu
imi tulburã sângele
cruțã-mi privirea
sã mã pot recunoaşte 
cruțã-mi tristețea
sã mã pot bucura

neliniştea mea se sfãrâma între dinții ei
clipã de clipã.

OSPĂŢUL

Mesenii au brațe lungi noduroase
carnea lor lunecã încet de pe oase

o voce se sparge mãrunt ca o crustã
lãutarul îşi mistuie vioara ȋngustã
din ochii lor picurã cearã fierbinte
pe obrajii scobiți şi pe roase veşminte
îşi mişcã buzele de scoarțã crãpatã
amintindu-şi vremurile de altãdatã
de-a lungul gâtlejurilor decojite
licoarea tot gâlgâie şi lipicioase termite
sunt toate cuvintele spuse de-a dreptul
tuşeşte cu sânge chiar înțeleptul.

AMÂNARE

Mergeam fãrã țel
în urmã lãsam
înveninata urzealã de glasuri

tramvaiele se târau înapoi
ca nişte insecte rãnite

undele sonore ale clipei
îmi ajungeau lângã tâmple
îmi era dor de ceva neştiut ne-nțeles

peste acoperişuri de țiglã
aluneca o negurã umedã
ierburi se cãțãrau lacom pe ziduri

dincolo de grilajele vechi
se zbãtea o luminã
între crengile veştede.

Robert TOMA
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Autorul (născut 
în 1953 la Tulcea, unde 
a trăit pana la vârsta de 
30 de ani) este inginer 
de nave cu diplomă 
obţinută la Universi-
tatea din Galaţi. A de-
butat cu proză scurtă 
în revistele „Antares” 
şi „Porto - Franco”, 
în 2005, iar în volum 
cu romanul „Pedeap-
sa de sine”, Editura 
Eminescu, 2009, cu 
o prefaţă de regreta-
tul Traian T. Coşovei, 

care acordă un credit major debutantului la 56 de ani: 
Pedeapsa de sine este o antologie a suferinţei sub un 
regim totalitar care a distrus generaţii de vieţi… este 
un roman psihologic ce denunţă însingurarea într-
un spaţiu claustrofobic, concentraţionar. Uneori îmi 
aminteşte de scrierile din tinereţe ale lui Marin Pre-
da, prin încrâncenarea sa textuală… Geo Naum este 
un maestru al confesiunii, un scriitor pentru care, 
uneori, realitatea s-a oprit la al doisprezecelea ceas 
al adevărului. Romanul său, plin de suferinţă, este 
jurnalul celui doborât, dar niciodată învins.

Previziunile literare ale regretatului poet opt-
zecist s-au adeverit şi, în scurt timp, domnului Geo 
Naum i-a apărut, la aceeaşi editură, al doilea roman, 
„Vera”, 2011, pornit de la o întâmplare reală din tim-
pul celui de-al doilea război mondial în Delta Du-
nării, în care iubirea, ca dimensiune psihologică se 
diseminează în natură.

Cele trei texte de întindere inegală, Întoarcerea 
lui Alex (56 de pagini), Reginuţa Bălţii (38 pagini), 
Năzărirea lui Haralamb (138 pagini) au şi un statut 
diferit fiind, în ordine, o nuvelă, o povestire şi un mi-
croroman, relevând şi capacitatea autorului de a se 
exprima diferit pe spaţii diverse.

Autorul elaborează concis şi trepidant, acţi-
unea telegrafică primează în oricare din nenumăra-
tele poveşti pe care le spune sau le generează. Pro-
tagonistul Alex, proaspăt sosit din Statele Unite (la 
plecare călătorise clandestin într-un container între 
Constanţa şi New York, în întuneric şi frig timp de 
douăzeci de zile), a avut la întoarcere revelaţii turis-

tice. În fond, revenirea în România, după 14 ani, a lui 
Alex, lămureşte falsa lui bănuială, devenită obsesie, 
că ar fi călcat cu maşina un om. De fapt omul, care a 
căzut de pe trotuar, avea un cuţit înfipt în spate. Au-
torul spune deopotrivă o poveste credibilă cu subiect 
de roman schematizat, dar, în acelaşi timp, conturea-
ză şi tipologii viabile, din puţine elemente concentra-
te (Întoarcerea lui Alex).

Reginuţa Bălţii este mai degrabă o povestire 
tot din teritorialitatea marelui fluviu, şi tot într-un 
discurs concentrat, pentru că prima parte începe re-
zolutiv: Era într-o duminică din luna iulie a anului 
1964, iar  în a doua parte, de peste 24 de pagini, actu-
alizează ferm trecerea timpului: Suntem la începutul 
lunii iulie a anului 1999, autorul gestionând scriptu-
ral modificările sociale şi psihologice. Însă „ieşirile” 
în afara acţiunii sunt succinte, abia sugerate şi fără 
intenţii de extensiune în universul social al epocii. 
De asemenea, Geo Naum realizează remarcabile de-
scrieri de natură, mai toate ipostazele Dunării Impe-
riale, de o fascinantă grandoare.

Un reproş care se poate aduce prozei dlui. Geo 
Naum ar putea fi insistenţa cu care explică şi anali-
zează anumite situaţii sau evenimente care ar putea 
fi mai subliniat semnificante prin sugestia fină şi dis-
cretă.

Prin opera sa anterioară şi prin cartea de faţă, 
dl. Geo Naum ar putea aspira spre o devenire foarte 
onorantă de prozator al Dunării în faza apoteotică, la 
vărsarea în Marea cea Mare.

Dar autorul, care are predilecţie pentru refugiul 
în istorie, îşi descoperă şi pasiunea pentru construc-
ţia de universuri ideologice, în sens comparatist, de 
a pune faţă în faţă, ca aici, fascismul şi comunismul.

Autorul, prin personajul său, fraternizează cu 
muncitorii şi face manifeste comuniste, într-un mod 
lozincard – lucruri pe care nu credeam că le vom mai 
citi după momentul Revoluţiei. În fine, dreptul auto-
rului, de a nu merge în sensul aşteptărilor cititorului, 
mai ales al aceluia de vârstă matură. Discursul nara-
tiv e de-a dreptul desuet, dacă nu oportunist. Parcă 
citim o carte scrisă în anii 50 şi 60 ai secolului trecut. 
Nici ritmul naraţiunii nu pare prea potrivit, pentru că 
autorul trece fulgurant prin toate secvenţele de mare 
importanţă dintr-un secol şi mai bine de istorie inten-
să, fără să nuanţeze şi să delimiteze exact perioadele.

Autorul spune bine că ţăranii nu au fost con-

vinşi, ci forţaţi să intre la colhozul comunist, iar 
chiaburii au fost pedepsiţi numai pentru că erau mai 
gospodari decât alţii şi, deci, mai bogaţi.

Năzărirea lui Haralamb este un miniroman 
de război, cu o temă îndrăzneaţă şi o remarcabilă ar-
gumentare privind indirect acţiunea armatei române 
adânc pătrunsă în teritoriul Rusiei, dincolo de Câm-
pia Calmucă la Cotul Donului. Acţiunea însă se cen-
trează pe destinul lui Haralamb, un personaj idealizat 
şi chiar hiperbolizat a cărui existenţă este preluată 
ca istorie cronologică. Omul, „revoluţionar”, cu idei 
noi, a trecut apoi prin toate puşcăriile comuniste şi a 
murit în chip misterios, căzut într-unul din şanţurile 
din jurul blocului şi acoperit complet de zăpadă până 
în luna aprilie. Citatul următor, care conţine tocmai 
informaţia de mai sus, este exponenţial pentru auto-
rul omniscient şi omnipotent, de tip tradiţional, care 
este dl. Geo Naum: 

„În ziua de 10 februarie, zi în care se prăz-
nuia Sfântul Mare Mucenic Haralambie, deşi afară 
ningea viscolit, iar întunericul se lăsase adânc prin-
tre blocurile cenuşii, Haralamb, mânat de frigul din 
bloc, dar şi din dorinţa de a nu fi singur la cea de-a 
şaizeci şi patra sa aniversare, se îndemnă să meargă 
din nou la „Ultimul Leu”.

Lumina slabă din cele câteva camere, câte 
una pe apartament, unde se aduna întreaga familie 
forţată de lipsa căldurii, în care ardea câte un singur 
bec, străbătea geamurile îngheţate şi făcea oarecum 
posibilă deplasarea pe cărările dintre nămeţi, care 
ocoleau şanţurile săpate pentru termoficarea carti-
erului, lucrare care nu se terminase până la venirea 
iernii.

Bătrân şi beteag de picior fiind, Haralamb a 
alunecat pe o movilă de zăpadă împietrită de ger şi 
a căzut într-unul din şanţurile dintre blocuri, fiind 
acoperit complet de zăpada cernută intens de norii 
negri învolburaţi.

Giulgiul alb universal al zăpezilor care i-au 
marcat principalele momente de cotitură în viaţă, de 
data aceasta se aşternuse pentru ultima oară peste 
el, ascunzându-l vederii.”

Romancier progresiv şi din ce în ce mai cura-
jos în ceea ce priveşte abordarea orizontului social, 
dl. Geo Naum poate fi aşteptat cu interes în următoa-
rele sale cărţi.

AURELIU GOCI despre:

Peisajul dominant şi realismul confesiunii
Geo Naum, Năzărirea lui Haralamb, ed. Eminescu, Bucureşti

Neostenit incurs în eul întotdeauna atent şi motivat, către un inevitabil am-
plu excurs spre externalizarea trăirilor în spaţiul generos al universalităţii. Discurs 
punctual, concentrat, axat pe concluzii prezentate drept infailibile, după ce trece 
prin plan definitoriu ori chiar axiomatic o largă percepţie asupra vieţii şi a celor 
care o înconjoară. Poate fi considerat un demers ermetic precum şi deschis, însă ni-
cidecum inert,  dimpotrivă dinamic prin trecerea dintr-o problematică existenţială 
în alta, consecutivitatea nepresupunând întotdeauna legături inerente. 

În „Umbra de fier” (Editura Semne, București, 2016), Octavian Mihalcea 
propune o altfel de abordare a realului, prin prisma unui propriu deci şi asumat exo-
tism ideatic şi de formă. Aş spune că în fond poetica sa, aceea cunoscută şi impusă, 
este adusă într-o altă stare de agregare, însoţită de un fin eufemism filosofal, noul, 
chiar imprevizibilul, surprinzând la tot pasul fără a frapa sau contraria cu orice preţ. 

Poate este mai puţin important cum şi-a ales scriitorul temele, sau ele au ve-
nit de la sine într-un confort deplin. Sunt „Noi învăluiri”, în sensul recompunerii 
justificate cu fermitate a celor deja cunoscute, deja scrise şi rescrise, de la arheti-
pal la profan: „Taina reevaluării plutitoare înspre deja clasicele nume ce au atins 
praful. O inconfundabilă piesă transpusă actual. Noi învăluiri, alte puneri în scenă. 
Ar putea fi şarm, ton imnic, subtilitate. Prăbuşire în istoria ochiului fundamental 
mărit.” Păstrarea energiilor în vie complexitatea lor, având continuitate nu însă şi 
repetabilitate, devine din start o condiţie obligatorie pentru întreg parcursul.

Într-o fericită sclipire, nicidecum formală ci de un adânc înţeles, aflăm ceea 
ce poate ar fi trebuit să fie ştiut, dar nefiind încă exprimat: „Prea multe închipuiri 
false cern scrisorile despre eliberare. Schiţe întunecate. Poate schiţele pericolului. 
Sfârşitul trist nu înseamnă ceva. Va învinge noaptea paradoxului, cumva conton-

dentă. Unde se înmulţeşte solitudinea, arde izbăvirea fostelor promisiuni. Adeseori 
vom fi mulţi. Lumini cutremurând inimi.” (Despre eliberare).

Cât despre inevitabil, sunt perfect de acord că nu trebuie a avea sfială, ci 
o atitudine bine concepută, consolidată în timp şi desigur declarată: „Moartea nu 
poate fi influenţată. Nici teama de ea. Cumplită energie a zeilor. Se descarcă furii 
peste patimi, mânii revenite la origini, cu neputinţă de uitat. Prizonieri din afară 
spre interior, amintim mormintele sufletului. Captivitate strânsă la piept. Doar şa-
manii dansează frenetic lângă Apolo cel prea părăsit sub Lună.” (Captivitate). 

Ciclicitatea universului este cunoscută, demonstrată cel puţin prin prisme 
matematice şi fizice. De aceea şi avem cel puţin aparent limite, mergând într-acolo 
pentru că e singura direcţie, dar neuitând de şansa contrapusă rersponsabilităţii de 
revenire în cu totul alte conjuncturi, pentru că linearitatea e doar un concept pur 
teoretic, orice-am face spaţiul şi timpul dansează pe complicate curbe.

Doar că e frumos şi de dorit să vorbim despre aceste pretinse limite, care 
de multe ori ne îndeamnă spre sublimare lăuntrică: „Cele mult prea vechi. Desigur 
iubirea, bine ştiută desprindere, adâncă aflare tot către limită. Sunt aproape apele… 
Plecări mai departe. Ritm la marginea lumii.” (Tot către limită).

Sunt doar câteva succinte consideraţii pe marginea unei scriituri evoluate, 
pentru că dacă ar fi vorba de cuprindere, atunci întreaga carte ar trebui tratată ca 
atare, în consecinţă, ceea ce probabil ar lăsa loc de un studiu, o eventuală carte 
despre o carte… Cititorului îi revine plăcerea de a trage concluziile care se cuvin!

DANIEL MARIAN

NEAŞTEPTATE ILUMINĂRI DE DUPĂ GRELE UMBRE
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Cronica ediţiilor

pag. 32

Ediţia C. Botez1 a fost anunţată şi aşteptată de 
presă timp de 3 ani ca o ediţie reprezentativă pentru 
Eminescu şi, în acelaşi timp, ca un monument tipo-
grafic al „Culturii Naţionale”, una dintre editurile 
noastre interbelice cu mare prestigiu, condusă mai 
întâi de Vasile Pârvan apoi preluată de Alexandru 
Rosetti, editorul savant, adevărat spirit renascentist 
al culturii noastre, cum i s-a spus. Încă din 1930 Via-
ţa literară anunţă, la rubrica „Săptămâna culturală. 
La ce lucrează scriitori noştri”, că G. Ibrăileanu şi 
C. Botez urmează să scoată în curând o ediţie criti-
că Eminescu’”2. Între timp apare ediţia lui Garabet 
Ibrăileanu la Editura „Naţionala” S. Ciornei, eIe-
gantă, desigur, dar nu este monumentul tipografic 
aşteptat de public. În vara lui 1932 România literară 
preia informaţiile privind „Marea ediţie Eminescu” 
anunţând aproape lună de lună că Garabet Ibrăileanu 
împreună cu C. Botez urmează să scoată cartea3„în 
curând”.Acest „în curând” se va repeta pentru pri-
măvara lui 1933. În august 1933 Adevărul anunţă că 
editorul este C. Botez iar G. Ibrăileanu doar „reve-
de” textele4. Cartea apare în septembrie 1933. Me-
diatizată intens, se pare că presa i-a grăbit apariţia. 
C. Botez a dat Ia tipografie capitolele pe măsură ce 
le lucra5 pentru a putea prelungi, an de an, contractul 
cu editura. 

Însăşi prezenţa lui C. Botez în cabinetul de 
manuscrise al Bibliotecii Academiei Române a fost 
mediatizată. El instaurează, pare-se, oficiul de me-
tronom în jurul manuscriselor eminesciene, acea 
trudă continuă, de zi cu zi, pe care Perpessicius o 
va prelungi ani în şir. Trebuie spus că, după studii-
le lui Garabet Ibrăileanu şi mai ales după ediţia sa 
din 1930, eminescologia s-a concentrat la Biblioteca 
Academiei Române, această instituţie îngrijindu-se 
nu numai să pună la dispoziţia cercetătorilor manus-
crisele eminesciene, dar şi să completeze fondul de 
cărţi şi ziare necesare unei investigaţii de asemenea 
anvergură, şi să pregătească instrumentele de lucru 
adecvate: biblioteci uzuale, bibliografii, dicționare 
etc. Sala de manuscrise a bibliotecii era un centru 
unde se adunau zilnic Perpessicius, G. Călinescu, 
C. Botez, Radu Manoliu, I. E.Torouţiu, N. Iorga, Al. 
Rosetti, D. Murâraşu, etc. Dacă nu era acesta locul 
unde se realiza „cosensul” în privinţa lui Eminescu, 
în schimb discuţiile pe marginea manuscriselor, 
descifrărilor, emendărilor — de aici porneau. G. 
Călinescu ne lasă această informaţie, chiar în prefa-
ţă la ediţia sa6, despre C. Botez: „Ea a fost lucra-
tă cu multă băgare de seamă, precum noi înşine am 
constatat, pe când cercetam împreună cu C. Botez 
aceleaşi manusrise. C. Botez a copiat cu deosebită 
îngrijire, reproducând riguros ortografia originalelor, 
1 M. Eminescu .Poezii. Ediţie îngrijită de Constantin Botez. Cu 
4 planşe în afară de text. Bucureşti, Edit., „Cultura Naţională”, 
1933,550 + XXI p.
2 .xxx: /Prezentarea noii ediţii Eminescu/. în Viaţa literară, V 
(1930), nr. 129, iun. 6/22, p .4.
3 .xxx:Marea ediţie Eminescu/. Notă/ .în România literară, Bu-
cureşti, I (1932), nr. 39, nov. 12 ,p. 3. Nota se reia în nr. 41,26 
nov. nr. 49,21 ian. 1933, nr. 52,11 februarie 1933, etc.
4 xxx: „Poezii” de M. Eminescu. în Adevărul, Buc., 47 (1933), 
nr. 15.230, aug. 30, p. 2 (Caleidoscopul vieţii intelectuale. Li-
tere, ştiinţă, artă). Apariţia volumului se anunţă „pentru toamna 
aceasta”.
5 Vezi: C. Botez: Lămuriri, în Op. cit p. XIII-XIV: „Scrisă în 
grabă — patru ani sunt puţini pentru o asemenea lucrare — şi 
tipărită pe măsură ce o scriam, desigur că se va observa pe alo-
curea lipsa unei unităţi stricte în orânduirea materialului din 
note...”
6 M. Eminescu: Poezii, Ediţie întocmită ţi comentată de 
G. Călinescu, Editura Naţională-Ciornei, 1938. în Prefaţă, p. 5. 
Ediţia a II-a a lui G. Călinescu, din 1943, schimbă prefaţa.

toate elementele din manuscris ce aveau atingere cu 
poeziile eminesciene, dispunându-le în chip de apa-
rat critic, ca nişte variante.” Munca încordată şi con-
centrată în numai patru ani 1- a costat pe C. Botez 
vederea, cum ne spune, la rândul său Perpesseius7: 
„Cu privire la aparat, cată să aducem înainte de toate 
nepreţuitul nostru omagiu aceluia care şi-a irosit ve-
derea (cum însuşi ne-a mărturisit-o) prin mărăcinişul 
manuscriselor, şi poate şi sănătatea.” Perpessicius, el 
însuşi plătind acelaşi tribut iluminărilor succesive, 
îndelungi, obţinute cu ajutorul unor ochelari din ce 
în ce mai groşi, adevărate lupe agăţate cu sârme de 
ureche... Scrisul lu Eminescu naşte dorinţi oedipiene.

În modestia sa, C. Botez arată, chiar în deschi-
derea Lămuririlor la ediţie: „Această ediţie a poezi-
ilor lui Eminescu trebuia să fie lucrată în colaborare 
cu dl. G. Ibrăileanu. Mărturisesc că nu am consimţit 
a-mi pune iscălitura în josul contractului cu editura 
decât cu gândul de a-1 forţa prin aceasta pe dl. Ibră-
ileanu — care pusese această condiţie — să ne dea o 
ediţie definitivă a poetului, pe care de ani îndelungi 
îl studiază cu pasiune şi pentru înţelegerea căruia a 
scris atâtea frumoase pagini.”8 Perioada interbelică 
a eminescologiei a fost dominată de acest imperativ 
al ediţiei definitive care însemna, în intenţia editori-
lor, un text ne varietur, fixat odată pentru totdeauna în 
toate micile lui amănunte, în toate rupturile  lui mari 
ca şi cum l-ar fi publicat Eminescu însuşi. Într-un fel, 
fiecare editor are acest gând de început: de a impune 
un Eminescu definitiv. C. Botez este, după I. Scurtu, 
al doilea editor complet al „mărăcinişului” manus-
criselor emineciene. Dacă I. Scurtu atesta, doar, pre-
zenţa poeziei tipărite în manuscrise — şi alegea, din 
acestea, forme deosebite pe care le prezenta publi-
cului în locul celor cunoscute până la el — C. Botez 
obţine eficienţa maximă din frecventarea celor 43 de 
caiete ale lui Eminescu: practic tipăreşte toată poe-
zia existentă în ele. Dacă era desfăşurat pe un spa-
ţiu tipografic convenabil, aparatul său critic nu era 
cu mult depăşit de cel al lui Perpessicius. Lecţiunile 
sale nu sunt, nici ele, mult diferite de cele ale Iui Per-

7 Perpessicius, în Tabelul Ediţiilor din Introducerea la voi I din 
ediţia sa, p. XXVIII.
8 C, Botez, loc. cit. p. XII.

pessisius — care, de altfel, va pleca şi se va opri de 
multe ori la ediţia C. Botez găsind în ea confirmări 
ori puncte de complexitate pe care se va încumeta cu 
greu să le străpungă.

Şi totuşi, cât de departe este ediţia lui C. Botez 
de ceea ce s-ar putea numi o ediţie definitivă, o spun 
mai întâi ceilalţi editori, apoi criticii de ediţii şi chiar 
cronicarii literari obişnuiţi. Această ediţie n-a mul-
ţumit, practic, nici o categorie de cititori ai lui Emi-
nescu. C. Botez nu face, observă Perpessicius, dife-
renţa între variate, versiuni, bruioane. Nu respectă 
ortografia lui Eminescu, observă G. Călinescu dând 
o listă imensă, aproape completă, de cuvinte pe care 
Eminescu le-ar fi tipărit altfel la maturitate decât se 
află în manuscrisele sale ori în primele tipărituri. Cu 
un argument pe care I.E.Torouţiu i-l va întoarce îm-
potrivă, G. Călinescu galopează prin ediţia C. Botez: 
„Nu trebuie apoi să credem că Eminescu, care um-
bla să scoată forme poetice din tot teritoriul limbii 
române, ar fi căzut într-un dialectalism pe care nici 
Creangă nu 1-a profesat ori într-o pronunţie metecă 
pe care limba noastră cultă n-o cunoaşte ca în zapa-
dă, îmbalsamat, lasară, balani, calare, primavară, 
departare, a sfarama, dascal, vapaie, balaiu, înal-
ţăm, faţarnic, răle, vra, răpit, în zădar, macar, omini-
re, întrare, remăi, resăi, cănd, pănă, călcăie, tămăie, 
întăi, căpătăiu, păseri, păserele, măhni, heinizănd, 
posomorătă, amărăte, frău, stălpi, pănze, ăngeri, 
vănturi, plănge, căteo, măngăind, etc. Asta duce la 
caricatură”9. Sunt forme pe care le foloseşte C. Botez 
şi, aglomerate la un loc, dau, poate, impresia de ca-
ricatură — dar în context îşi găsesc, unele dintre ele, 
justificarea. Limba română, va observa I. E.Torouţiu, 
seamănă din acest punct de vedere cu germana: for-
mele dialectice sunt foarte vii, se folosesc şi se vor 
folosi, nu sunt rudimente. Goethe, Schiller ori Nova-
lis pun termeni dialectali în poezii înalte — şi nici un 
editor nu le schimbă pentru unificarea într-o limbă-
etalon. Absolutizarea limbii literare duce la forma-
lism, la abstracţiune, înlătură din creaţie cuvinte care 
au dreptul deplin de a exista în limbă, desfinţează 
acea „democraţie a cuvintelor” care permite îmbogă-
ţirea continuă a oricărei limbi vii.10 Eminescu folo-
seşte primavara o singură dală, în Epigonii, vorbind 
despre Văcărescu şi parafrazând titlul unei poezii a 
acestuia în pronunţarea şi ortografia epocii acestuia. 
Când spune: Răle-or zice că sunt toate, în Scrisoarea 
I, chiar dacă nu parafrazează vorbirea vreunui „rău” 
al timpului — totuşi, poetul are în vedere acea opinie 
„contra” pe care opoziţia regionalismului (moldove-
nismului) răle faţă de standardizatul rele o conţine în 
intenţie. Problema se rezolvă prin analize de la caz la 
caz, nu refuzând în bloc, pentru standardizare. Una 
este limba literară — alta este limba-standard pe care 
o vor dicţionarele ortoepice şi de punctuaţie, etc.

Putem spune că C. Botez exagerează nepermis 
când uniformizează provincialismele. El foloseşte o 
măsură mecanică: hotărăşte, de pildă, că trebuie re-
sare — şi pune peste tot resare, şi acolo unde Emi-
nescu are răsare, chiar tipărit răsare în Convorbiri 
literare. Acest principialism — atât de sănătos, în 
fond, în domeniul ştiinţelor spitritului — nu poate fi 

9 G. Călinescu, loc. cit., p. 7
10 .1. E.Torouţiu: Ediţiile critice Eminescu în Convorbiri literare, 
iul.  1941, p. 881-897. Vorbeşte de „imperialismul limbii româ-
neşti”, de cuvinte „condamnate la moarte civilă” într-o pledoarie 
ce se va găsi, în filigran, în Concluziile lui G. Călinescu la Istoria 
literaturii române de la origini până in prezent (dovadă a unui 
dialog interior — pe care G. Călinescu îl caută — pe care I. 
E.Torouţiu îl refuză, nu fără obstinaţie).

Eminescu și editorii săi

EDIȚIA C. BOTEZ sau dubla măsură a textului
de NICOLAE GEORGESCU
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aplicat ad litteram la un text care nu este eminamen-
te estetic sau eminamente social, istoric, ştiinţific, 
etc. Cuvintele întâlnite o singură dată într-o limbă se 
numesc, cu un termen grecesc, bapax legomenon şi, 
când se găsesc la un autor clasic, sunt protejate în 
mod deosebit de editori. Cuvintele folosite o singură 
dată în opera unui scriitor au, şi ele, un statut privile-
giat, chiar când este vorba de grafii unice, cum ar fi a 
těu în Mortua est! de M. Eminescu. Poetul tipăreşte 
şi are în manuscrise ateu, ateişti, ateiste, ateistă — 
dar aici, în textul tipărit în revistă, acestă formă poate 
câştiga un sens contextual. Chiar uniformizat la stan-
dardul ateu, trebuie menţionat undeva cum se arată 
termenul în prima tipărire; filologic, acest lucru este 
obligatoriu pentru textele aşa-zicând vechi. Faptul că 
Eminescu a fost resimţit totdeauna ca un poet viu, 
mereu actual, prezent chiar — i-a făcut pe editorii săi 
să şi-1 aproprieze întrucâtva, să-şi însuşească textul 
şi să dialogheze interior cu el — oferind publicului 
rezultatul acestui dialog interior, concluzia deliberă-
rii. Întrucât este, însă, Eminescu mai viu decât Ho-
mer ori Horaţiu, ale căror texte sunt editate cu atâta 
scrupul filologic? Scapă vreun „provincialism” ne-
semnalat la Homer sau la Horaţiu? — Dar, argumen-
tul lui I. E.Torouţiu: unifică cineva poezia lui Goethe 
sau Schiller? Ca să nu mai spunem că obsesia aceasta 
a unificării se reazemă de un concept, acela de limbă 
literară, el însuşi mişcător, dinamic. Şi limba literară 
evoluează — de unde decurge că unificările în sen-
sul limbii literare sunt pasagere — oricum, trebuiesc 
refăcute din timp în timp. Acest prestigiu de instan-
ţă supremă care se dă limbii literare, o abstracţiune 
lingvistică în fond, par a o înconjura cu nimbul unei 
limbi moarte, osificate. Este cazul limbii române?

    C. Botez nu face decât să absolutizeze câ-
teva exemple de moldovenisme cu care Ibrăileanu 
îşi presară ediţia sa. Dacă Ibrăileanu ţintea o măsură 
armonioasă, un echilibru, un parfum local în opera 
poetică a lui Eminescu, păstrând ici şi colo vadană, 
tălharul, etc. — C. Botez aplică mecanic formula 
îngheţând sute de termeni în forme dialecticale. De 
altfel, declaraţia sa din Lămuririle la ediţie că ar fi 
trebuit să-1 coopteze pe G. Ibrăileanu în elaborarea 
volumului rămâne de discutat. C. Botez se desparte 
de maestrul său la tot pasul, tipăreşte forme pe care 
Ibrăileanu nu le-ar fi acceptat cu nici un preţ. Între G. 
Ibrăileanu şi C. Botez este diferenţă de viziune ge-
nerală asupra limbii şi asupra poeziei lui Eminescu. 
Este greu de admis că G. Ibrăileanu ar fi acceptat, de 
pildă, Madona Dumnezeie, cum preia C. Botez Ma-
dona Dumnezee din Convorbiri, ori scânteie (ochiu 
de piatră ce scânteie; scântee, CL — Ibrăileanu), 
frutnuseţei, (frumuseţii, CL — Ibrăileanu), a femeii 
(a femeei, CL — Ibrăileanu), ca să ne referim doar 
la primele patru strofe din Venere şi Madonă, poe-
mul cu care C. Botez îşi deschide ediţia. În acelaşi 
timp, C. Botez păstrează, după Convorbiri literare, 
grădini înbalsamate, îngerii din ceriu, Sufletu-mbă-
tat de raze, surisul, ride, sântă, desmeţit. Sistemele 
de transcriere şi modernizare sunt diferite; Ibrăileanu 
este sobru dar categoric — C. Botez este categoric în 
adaptări dar inconsecvent, dornic să îmbunătăţească 
textul cu orice sugestie fie că vine dinspre manuscri-
se, dinspre revistă ori dinspre ediţii (pe care, însă, nu 
le studiază atent). În fond, proba de foc a ediţiei C. 
Botez nu sunt postumele, adică manuscrisele poetu-
lui — pe care toţi îl laudă că le-a descifrat cu trudă 
multă — ci antumele, adică textul clasic. Când spune 
că este mai inspirat cu manuscrisele decât cu poezia 
tipărită a lui Eminescu, I. E.Totouţiu are mare drep-
tate.11 C. Botez încearcă să introducă oarecum între 
manuscrise poeziile tipărite ale lui Eminescu — şi 
să le pregătească pentru tipar. Nu este vorba de acea 
egalitate între variante, versiuni şi textele tipărite pe 
care o va face, programatic, Mihail Dragomirescu în 
ediţia sa din 1937, ci de un sentiment care „funcţi-
11 Idem, art, cit., loc. cit., p. 892.

onează” ca atare: sentimentul că Eminescu şi-ar fi 
tipărit — el, sau editorii săi! — poeziile aşa cum le 
scrie în caietele de la Academie — că, adică, Emi-
nescu însuşi ar fi editor, administrator al acestor tex-
te, şi ar trebui să se supună unor reguli — care reguli, 
însă, sunt ale lui C. Botez.

Victoriile lui Perpessicius
C. Botez reia Luceafărul cu amputările mai-

oresciene, cum i-ar fi plăcut lui I. Creţu, cum făcu-
se Ibrăileanu — şi înţelegem mai limpede: atât C. 
Botez cât şi I. Creţu sunt „elevii» lui Ibrăileanu, fac 
parte din şcoala acestuia şi vor să resuscite spiritul 
criticului de la Viaţa romînească. Argumentele nu 
sunt, însă, pertinente. Şi G. Călinescu, tot discipol 
al lui Ibrăileanu într-un fel, va păstra în ediţiile sale 
Luceafărul maiorescian. Luceafărul aşa cum îl avem 
astăzi, în forma completă din Almanahul România 
jună este o victorie a lui Perpessicius păstrată în mul-
te lupte şi hărţuieli.

C. Botez pare a nu fi consultat Almanahul Ro-
mânia Jună pentru Luceafărul (nu dă la comentarii 
formele de acolo). V 17 este, în Almanah:   Îl vede 
azi, ‚l vede mâni, iar la C. Botez, ca în celelate edi-
ţii (inclusiv Perpessicius): Îl vede azi, îl vede mâni. 
V.l9: El iar, privind de săptămâni — El iar privind 
de săptămâni (virgula din Almanah, păstrată şi în 
Convorbiri, are sens, înseamnă: cât despre partea 
lui, el tot aşa). În v. 23: De dorul lui şi inema / Şi 
sufletu-i se împle devine inima, umple în Convorbiri, 
iar la C. Botez: Inima, împle. Care împle, însă, nu 
vine din Almanah, ci este generalizat la C. Botez, 
(tic verbal). Versurile 53-56: El asculta tremurător 
/ Se aprindea mai tare / Şi s-aruncă fulgerător / Se 
cufundă în mare — C. Botez are imperfectele lui 
Mai rescu: s-arunca, se cufunda (la fel Perpessicius, 
deşi Convorbirile păstrează perfectele simple din 
Almanah). Virgula din v. 83 este din Convorbiri, nu 
din Almanah: Eu sunt Luceafărul de sus, / Iar tu să-
mi fi mireasă. Almanahul, care pune destule virgule 
în text, aici evită lăsând egalitate între parteneri în 
intenţia Luceafărului. Cu virgulă, el este prea mare 
iar ea este prea mică, pare a o obliga, a-i face o fa-
voare c-o alege (desigur, şi Perpessicius pune virgu-
la aceasta: de altfel, studiile Iui D. Caracostea12 din 
epocă dovedesc tocmai acest lucru: el, care este atât 
de sus, a coborât în „cămara” ei, cu gând s-o înalţe. 
Virgula se perpetuează în strofa următoare: Colo-
n palate de mărgean / Te-oi duce veacuri multe, /
Şi toată lumea-n ocean / De tine s-asculte (Aici nici 
Convorbirile nu mai au virgulă). Aceste fragmentări, 
aceste împărţiri pe paliere ale situaţiilor, aceste vir-
gule, în fine — îi aparţin lui Titu Maiorescu — şi 
cine doreşte să discute „Paternitatea eminesciană a 
versiunii din ediţia Socec” (titlul şi tema articolului 
citat de I. Creţu) trebuie să judece nu numai diferen-
ţele de grafie ori de termeni — ci şi aceste virgule cu 
paternitate sigur maioresciană. Ce rost are fragmen-
tarea discursului înainte de conjunţia copulativă şi? 
Unul singur: să o umilească pe fată, să-i arate stri-
vitoarea situaţie a Luceafărului şi „partida” pe care 
ar pierde-o dacă l-ar refuza. C. Botez - Perpessicius 
preiau versul 94 în forma din Almanah-Convorbiri: 
Luceşti fără de viaţă, refuzând forma maioresciană: 
Luceşti făr de viaţă — şi dând iluzia, prin astfel de 
exemple, că se despart de Maiorescu — când sunt, 
de fapt, ţinuţi ca în chingi în plasa virgulelor sale. La 
v. 109, C. Botez-Perpessicius se abat de la regulă, re-
fuzând vrgula acolo unde o au şi Almanahul şi Con-
vorbirile şi Maiorescu: Cum el din cer o auzi, / Se 
stinse cu durere. Virgula indică, aici, simultaneitatea: 
imediat ce o auzi, cum o auzi. Fără virgulă textul nici 
nu are noimă, pare o înşirare paratactică de situaţii: 
12  Vezi, D. Caracostea:Arta cuvântului la Eminescu. Ediţie în-
grijită, note, addendă bibliografică şi indice de nume de Nina 
Apoetroaie. Studiu introductiv de Ion Apetroaie, Editura Juni-
mea, laşi, 190 (colecţia Eminesciana, nr, 22), p, 361 sqq.

întâmplător el o auzi, când el o auzi, pentru că el o 
auzi, etc. Şi Ibrăileanu păstrează aceste situaţii din 
reviste. C. Botez acceptă, pentru v., 117: Pe viţele-i 
negre de păr din Convorbiri — în timp ce Perpessi-
cius adoptă forma din Almanah, mult mai sugestivă: 
Pe negre viţele-i de păr. Rămâne numai la Ibrăileanu 
acea formă din ediţiile târzii Maiorescu: Coroan›a-i 
arde pare, formă atât de sugestivă, pentru că versul 
următor este: Venea plutind în adevăr. Cum se îmbi-
nă părerea cu adevărul atât de aproape? A-i arde (o) 
coroană este mult mai aproape de portretul adevărat 
al Luceafărului: nu se ştie dacă el are sau nu are co-
roană, pare că arde ceva pe negre viţele-i de păr, ceva 
care poate fi coroană. De fapt: Scăldat în foc de soa-
re — adevărul este că el face efect de eclipsă, razele 
soarelui îl înconjoară.

La v. 125: Dar ochii mari şi minunaţi / Lucesc 
adânc chimeric — C. Botez - Perpessicius preiau 
Convorbirile şi pe Maiorescu; Almanahul are: Doar 
ochii mari şi minunaţi.

La v. 139 C. Botez are: Pe-a mele ceriuri să 
resai, acolo unde şi Almanahul şi Convorbirile au 
răsai (iar Almanahul are: ceruri, păstrat consecvent 
de Perpessicius). La v. 146 nici Convorbirile nici Al-
manahul nu au virgulă după Da: Da mă voi naşte din 
păcat nu înseamnă Da, mă voi naşte, o certitudine, 
o concluzie atât de senină a lui Hyperion care nici 
nu 1-a văzut, până acum, pe Tatăl. Este o întreba-
re interioară a sa, un dar ce va fi reluat redundant 
de acum înainte în discursul Cătălinei. Virgula după 
Primind o altă lege, nu este nici a Almanahului, nici 
a Convorbirilor. Titu Maiorescu pusese punct. Ibră-
ileanu avea două puncte. Revistele nu au nimic şi se 
construieşte, astfel, o frază cu înţeles adânc: Primind 
o altă lege / Cu vecinicia sunt legat. Hyperion gân-
deşte că legea naşterii din păcat îl leagă cu vecinicia, 
cu viaţa din veci în veci — pe când el este ceea ce 
va rămâne: nemuritor, neatins de veac, neatins nici 
chiar de pulsurile apocaliptice ale universului, chiar 
în negurile sfârşitului de veac el rămâne punct fix, 
ca celelalte puncte fixe în jurul cărora se va recrea 
universul. Ci voi să mă dezlege au înseamnă, prin 
urmare, voi să mă dezlege de vecinicie, ci simplu: 
voi să primesc dezlegarea pentru a intra în legarea 
de vecinicie. Ci, tot adversativ, simetric faţă de Dar 
de mai sus.

V. 171: S-a rupt din locul lin de sus este consi-
derat greşeală pentru locul lui. Încă G. Bogdan-Dui-
că, în 1924, accepta, însă, locul lin (vezi şi mai jos,v. 
189: Și-n treacăt de cuprinse lin: termenul încearcă 
să-şi creeze serie poetică; faţă de banalul lui este ori-
cum, de preferat). V. 183: Ia dut’ de-ţi vezi de treabă, 
din Almanah — Convorbiri, este preluat astfel de C. 
Botez, în timp ce Perpessicius preferă forma maio-
resciană: Ia las’, cată-ţi de treabă. Ci stăi cu binişo-
tul, v. 204 din Convorbiri este preluat de C. Botez şi 
Perpessicius: Ci stai cu binişorul, nu după Almanah, 
însă (unde găsim stai) — ci după Maiorescu. Este 
discutabilă virgula lui C. Botez — Perpessicius din 
v. 223:

Ea-1 ascultă pe copilaş
      Uimită şi distrasă, 
Şi ruşinos şi drăgălaş
      Mai nu vrea, mai se lasă.
Maiorescu pune virgulă după drăgălaş, iar 

Ibrăileanu desfiinţează şi virgula după distrasă pu-
nând linie de pauză după drăgălaş:

Ea-1 ascultă pe copilaş
      Uimită şi distrată
Şi ruşinos şi drăgălaş —
       Mai nu vrea, mai se lasă
Ruşinos, drăgălaş, mai nu vrea, mai se lasă: 

acestea au mai degrabă funcţie de adverbe pe lângă 
asculta, se referă la ea. Virgula din locul cratimei lui 
Ibrăileanu schimbă balanţa determinanţilor către co-
pilaş — care, însă, numai ruşinos nu pare ...

...EDIȚIA C. BOTEZ sau dubla măsură a textului
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Strofa următoare este, tot în redacţia Alma-
nah-Convorbiri:

Şi-i zise-ncet: „Încă de mic
       Te cunoşteam pe tine,
Şi guraliv şi de nimic
        Te-ai potrivi cu mine...
Ibrăileanu mută virgula după de nimic, dând 

înţelesul: te cunoşteam guraliv şi de nimic încă de 
când erai mic. C. Botez pune virgula după de nimic, 
dar o păstrează şi după pe tine — iar Perpessicius 
procedează la fel, dând sens final: Pentru că eşti 
guraliv şi de nimic te-ai potrivi cu mine. Această au-
toculpabilizare în exces nu este necesară. 
Te-ai potrivi intră în corelaţie cu Dar un 
luceafăr, din strofa următoare.

La v. 261 C. Botez preia cu virgula 
devenită tradiţională prin ediţia Maiores-
cu: Un cer de stele dedesupt, / De-asu-
pra- i cer de stele, la fel la v., 271: El 
zboară, gând purtat de dor, / Pân pietre 
totul, totul. Sunt forme pe care le va pri-
mi şi Perpessicius.Virgula după versul 
303 fragmentează, iarăşi discursul: Dar 
piară oamenii cu toţi / S-ar naşte iarăşi 
oameni. Cu virgulă, după cu toţi, cum 
redactează Maiorescu, devine retoric. 
Enunţul spune simplu şi adânc: din oa-
meni se nasc oameni, tu, Hyperion nu te 
poţi asemui cu ei, nu poţi fi în rândul lor 
pentru că nu faci parte din această cate-
gorie. Din sânul vecinicului ieri / Trăieş-
te azi ce moare, mai spune Tatăl definind 
această lege a veciniciei cu care se vrea 
legat Hyperion.Trebuie mai întâi să mori 
ca să trăieşti în legea vecilor. Aşa ceva se 
întâmplă, mai spune Tatăl, cu oamenii şi 
cu sorii, nu cu „noi” — cu mine, Tatăl, 
şi cu tine împreună cu lumea ta: Noi nu 
cunoaştem moarte (nu avem timp, loc, 
etc.). Tatăl vrea să spună că chiar dacă 
Hyperion s-ar socoti om şi s-ar asemăna 
cu oamenii, totuşi el nu ar putea schimba 
cu nimic categoria oamenilor, tot oameni 
s-ar naşte şi dacă (după ce) ar pieri toţi oamenii, 
deci nicăieri în mulţimea omenească el, Hyperion, 
n-ar putea rămâne, după holocaustul lumesc, Hype-
rion — nici prin sine, nici prin parteneră, nici prin 
urmaşi. Lecţia este destul de dură, pentru că Hype-
rion voia să devină om ca să se lege conştient de 
o vecinicie, de un ciclu, ca să moară şi să renască 
vecinic, să ineleze tărâmurile. Tatăl îi spune că un 
soare dacă se stinge s-aprinde iarăşi soare, deci sorii 
au această calitate de a străbate apocalpsa — dar în 
cer, aşa cum oamenii o au — dar pe pământ. Legea 
oamenilor este noroc şi prigonire de soartă, ei urcă 
şi coboară ca valul, în grupă, ca boaba spumii cum 
se anunţase în Scrisoarea I unde soarta oarbă: Ca 
şi văntu-n valuri trece peste traiul oamenesc. Omul 
poate să aibă clipa, raza: poate fi, o clipă pământeas-
că, războinic, conducător, să-mpânzească globu-n 
planuri pe un veac. Dar ora/oara de iubire — ce fo-
los aduce, de vreme ce din acea iubire se vor naşte 
tot oameni, zeul neadăugând nimic ceresc la specie 
pentru că chipul de lut este determinat de femeie iar 
chipul, forma, este determinantă, dominantă: sub el 
se aşterne lumea îngerilor. Concluzia ar fi că numai 
femeia absolută, Mama, Feciaoara — şi numai în 
condiţii absolute (dumnezeieşti) — poate schimba 
lumea renăscând-o. Cătălina, însă, fata de împărat, 
este o imitatio Virginis, este Ca Fecioara între sfinţi, 
ea ar putea decât oficia cultul Fecioarei. Conştiinţa 
zeească a masculinului nu este suficientă pentru a 
schimba lumea, pentru a o în- zei. EL, din cuplul 
EL — EA, poate fi demon când ea este înger, se pot 
căuta, astfel, printre ale vieţii valuri, se pot întâlni şi 
despărţi oricând, ori de câte ori: tot ce va putea face 
el este să sporească lumea îngerilor (zburătorilor, fe-
ţilor frumoşi, etc.) dar nu să adauge ceva omenirii. 
EL, în hypostaza Hyperion, poate s-o smulgă pe EA 

dintre oameni şi s-o aducă pe cerurile lui, s-o facă 
stea şi să-şi mărească cununa de stele cu alte stele. 
Pentru că Femeia-i prototipul îngerilor din senin 
(Venere şi Madonă), zeii au nevoie de chipul, de 
forma ei ca să-şi creeze forme în cer, stele, cununi 
de stele, dinastii pe cerurile lor. De aceea zeii iau 
femeile. Acesta este mitul direct, sunt situaţii mitice 
păstrate ca atare. Mitul invers, însă, acela al cobo-
rârii zeului în chip de lut, al naşterii din păcat — 
acesta nu se poate repeta: a fost o singură dată în 
viaţa lumii.

    Eliminarea celor patru strofe din Luceafă-

rul, pe care o operează şi C. Botez, strică demon-
straţia, nu „estetica” poemului. Este ca şi cum din 
Hamlet de Shakespeare s-ar scoate scena actorilor 
în care se petrece, în mic, întreaga tragedie. Trage-
dia lui Hyperion se petrece în scena în care Tatăl îi 
dă înţelepciune.

     După Luceafărul, C. Botez mai păstrează 
în nuclul de bază al ediţiei sale numai Doina (scris 
astfel ca  titlu: Doina, formă accentuată pe care o 
va prelua şi Perpessicius; peste tot, în reviste şi edi-
ţii, este Doină), după care deschide secţunea 1883-
1884, unde publică poeziile paralele cu ediţia prin-
ceps (din Familia) şi pe cele din ianuarie-februarie 
1884. Singura diferenţă la Perpessicius este în pri-
vinţa celor trei inedite din ediţia Maiorescu: Veneţia, 
Sonet (Iubind în taină şi Sonet (Trecut-au anii). C. 
Botez le pune, în această ordine, după Din valuri-
le vremii, cea de-a şaptea poezie din grupajul din 
ianuarie — februarie 1884. Motivele nu se lasă ză-
rite. Perpessicius pune aceste poezii după grupajul 
Odă-Glossă, din ianuarie 1884, însă în ordinea So-
net (Iubind în taină), Sonet (Trecut-au anii), Sonet, 
(Veneţia). Este de neînţeles de ce nu pune Veneţia 
după Odă, aşa cum este plasat sonetul în grupajul 
din ianuarie. Probabil, pentru că ediţia princeps apă-
ruse în decembrie, şi ordinea sonetelor în ea este 
aceasta pe care o dă şi Perpessicius.

    Şi Perpessicius, ca şi C. Rotez, plasează 
Mai am un singur dor în final, iar apoi Criticilor 
mei. În ediţia princeops, Mai am un singur dor se 
află înaintea Scrisorilor, iar în grupajul din februarie 
are locul 9, la jumătatea grupajului (este vorba, de-
sigur, de varianta De-oi adormi, singura publicată în 
Convorbiri). De ce în final, când şi ediţia princeps şi 
grupajul îi rezervă loc median? Criticilor mei, locul 

17 în grupajul din februarie, vine pe ultimul loc la 
C. Botez şi Perpessicius, desigur pentru că încheie 
şi ediţia princeps. În toate aceste cazuri nu mai in-
tră în discuţie cronologia — ci, eventual, ordinea în 
grupaje (Perpessicius mai schimbă în câteva locuri 
această ordine).

      Pentru aceste poezii, observaţiile la text 
ale lui I. Creţu sunt minime. Perpessicius rectifică 
versul 1 din Peste vârfuri, punând în ediţia a doua 
trece lună, ca în manuscrise, în loc de trece luna 
cum aveau Convorbirile şi ediţia princeps (C. Botez: 
lună), dar tot Perpessicius nu acceptă fărmecată, din 
v.9: De ce taci, când fărmecată / Inima-mi spre tine-

ntorn? Aici nu acceptă fărmecată nici C. 
Botez, care avusese peste tot până acum 
această formă (manuscrisele păstrează, 
aici, fermecată). Şi în Lasă-ţi lumea, Con-
vorbirile au fărmecat — pe care-1 refuză 
atât C. Botez cât şi Perpessicius preferând 
tot forma manuscrisă: fermecat. Perpessi-
cius alege, fără a atenţiona, din Convor-
biri, din ediţia princeps sau din manuscri-
se — acest reproş al lui I. Creţu rămânând 
ca atare. Prezentând un text definitiv, Per-
pessicius ar fi trebuit să adauge, la noianul 
de note istorice, şi formele pe care le-a 
respins, cu motivaţia fiecăreia în parte (şi, 
implicit, cu trimitere pentru fiecare în par-
te). C. Botez are o rubrică specială, la co-
mentarii unde anunţă variantele respinse 
din Convorbiri literare; ar fi trebuit, şi el, 
să menţioneze în egală măsură variantele 
primite, pentru că textul nu respectă nici 
pe departe programul.

      Ediţia C. Botez constituie, îm-
preună cu ediţia Perpessicius, baza tex-
tului actual al poeziilor antume emines-
ciene. Perpessicius consultă toate ediţiile 
anterioare, dar foloseşte, mai mult decât 
oricare altele, soluţiile lui C. Botez — 
fiindu-i uşor să simplifice acolo unde se 
putea simplifica, să uniformizeze acolo 
unde putea uniformiza. Criticile pe care le 
aduce, constant, Perpessicius lui C. Botez 

sunt de natură să deruteze întrucâtva cititorul, facân-
du-l să creadă că are în faţă o ediţie slabă, un „rume-
guş” de cuvinte, etc. Aceste critici sunt, însă, privind 
lucrurile din interior, rezultatul unui dialog îndelung 
cu munca lui C. Botez, sunt delimitări, nu respingeri 
categorice. De altfel, sunt duse în limitele eleganţei 
verbale cu care Perpessicius şi-a înduplecat atâţia 
adversari. C. Botez, cel mai categoric dintre ei, nu 
i-a răspuns — însă ediţia sa stă în faţă, ca un răspuns 
continuu, ca un dialog permanent.

       Adevărata măsură a ediţiei lui Constantin 
Botez o dă, chiar în epocă, Şerban Cioculescu. En-
tuziasmat la apariţie, recomandând-o ca pe un mo-
nument tipografic şi o culme a cercetării operei lui 
Eminescu, Şerban Cioculescu revede aceeaşi ediţie 
C. Botez fără notele din partea a doua, în reedita-
rea de la „Ramuri”, şi exclamă: „Noua ediţie Con-
stantin Botez, lipsită de Notele şi Variantele ediţiei 
precedente şi abstracţie făcând de câteva noi lecţiuni 
corecte după manuscrise, e aproape neutilizabilă şi 
prin grafia provincialistă şi arhaizantă ne dă îndărăt 
cu o jumătate de veac.”13 Farmecul ediţiei C. Botez 
stă, într-adevăr, în variantele manuscrise, jumătatea 
a doua a volumului care, oricât ar fi de amănunţit 
„tocată” de către Perpessicius, rămâne un instrument 
de pătrundere în opera poetică a lui Eminescu.

13 Şerban Cioculescu: O nouă ediţie critică a 
„poeziilor» lui Eminescu în Revista Fundaţiilor Regale. 
1 (1934), nr. l,ian.p. 169-168 .Este cronica entuziastă 
la ediţie.Tot Şerban Cioculescu revine, în Adevărul, 
L (1936), nr. 15.971, feb. 14, p. 1-2 (Cronica 
literară), cu textul din care am citat.
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Apărută în colecția „Eminescu” (în care au 
văzut lumina tiparului studii, eseuri și comentarii 
privind opera marelui scriitor și gânditor semnate de 
G. I. Tohăneanu, Eugen Todoran, C. Cubleșan, Ghe-
orghe Jurma, Mircea Popa, Ionel Bota, Ion Buzași, 
Ștefan Cazimir ș.a.), Monumentele MIHAI EMI-
NESCU (Ed. Tim, Reșița, 2016) este ocarte-abum 
dedicată „periplului (eminescian) prin Banat și im-
plicit prin Banatul Montan, atât de drag mie”. Preci-
zarea aparține unuia din autori, documentaristul-fo-
tograf Erwin Josef Țigla, originar din Reșița, orașul 
natal și al celui dintâi traducător al „Luceafărului” 
în limbagermană, Ludwig Vinzenz Fischer (Morgen-
stern, 1889), colaborator al lui Corneliu Diaconescu 
la „Romanische Revue” și medalit cu aur de Regele 
Carol I.

E. J. Țigla (bibliotecar și fotograf la Biblio-
teca Județeană „Paul Iorgovici” din capitala Caraș-
Severinului) aduce mulțumiri „celui mai important 
eminescolog al Banatului Montan,  profesorul Ghe-
orghe Jurma” (celălalt nume de pe copetă), care i-
aoferit posibilitatea să editeze cartea în prestigioasa 
colecție a editurii reșițene. 

Cartea reprezintă „doar un crâmpei al întregu-
lui artei plastice dedicate lui Eminescu, ce poate fi 
completat în fiecare moment”, precizează E.J. Țigla 
în considerațiile introductive, făcându-ne cunoscut și 
ajutorul primit de la câțiva prieteni, inclusiv sprijinul 
Bibliotecii Județene în editarea lucrării.

Odată lămurite aceste chestiuni, E. J. Țigla 
urmărește iconografic amintirea poetului, mai întâi, 
„Pe meleagurile natale” botoșănene, reproducând 
imagistic monumentul ridicat în curtea bisericii Us-
penia (Oscar Han, 1964), apoi casa părintească din 
Ipotești cu bustul din grădină (Gheorghe Anghel), 
bisericuța cu mormintele părinților, Memorialul 
Ipotești, bustul din Parcul central din Botoșani exe-
cutat de Ion Georgescu (1890) și cel din fața Teatru-
lui Național, străjuind „nu numai clădirea ci și actele 
de cultură organizate aici” (1960), precum și cel din 
fața colegiului ce-i poartă numele, executat de R. P. 
Hette, amplasat mai întâi la Cernăuți (1924) și adus 

în 2012 la Botoșani, în urma unei acțiuni de vanda-
lism a șovinilor rusofili locali… 

Dacă sejurul ieșean al poetului este amintit 
atât de „Teiul lui Eminescu” din Grădina Copou 
(cu o vârstă multiseculară) cât și de statuia ridica-
tă în 1929 de sculptorul Ion Schmidt Faur, perioada 
bucureșteană constituie un bun prilej de ridicare a 
unor viitoare monumente de către Gheorghe An-
ghel (Statuia de la Ateneu), Ion Jalea (Rotonda din 
Cișmigiu, 1943), Mihai Onofrei (Herăstrău, 1953), 
Ionel Stoicescu (Liceul „Mihai Eminescu”, 2003), 
Ion Georgescu (efigia de pe monumentul funerarde 
la Bellu, 1890).

Capitolul „În inima Transilvaniei” comentea-
ză și reproduce imagini cu bustul poetului ridicat în 
1991 la Blaj, amintind de „popasul Luceafărului” 
în Mica Romă, dar și cele aflate în Parcul Sub Arini 
din Sibiu (Radu Moga, 1938), Vatra Dornei (Ion Iri-
mescu, 2002), Deva (Tudor Panait, 1970), Alba Iulia 
(Nicolae Pașca, 2000), Cluj-Napoca (Ovidiu Maitec, 
1976), Târgu-Mureș (Izsac Martine) etc.

Și în Banat, amintirea lui Eminescu este încă 
vie, de la Sânnicolaul Mare (Dumitru Bârlad, 1925), 
la Oravița (Romul Ladea, 1933), Lugoj (placă memo-
rială pe fațada fostului Teatru Orășenesc și bust (Du-
mitru Pasima, 1993), Băile Herculane (Oscar Han, 
1948), Timișoara (de același vrednic O. Han, care l-a 
întruchipat pe poet cu consecvență și în monumen-
tele de la Putna, Constanța, Timișoara, Băile Hercu-
lane). Banatul mai are bustul poetului la Moldova 
Nouă (G. Dima), la Baziaș, Jimbolia, Dumbrăvița… 
De menționat și busturile din Banatul Sârbesc, de la 
Coștei (D. Pasima, 1993) și Uzdin (Florin Musta).

Observația că „toate localitățile marginale 
au crezut de cuviință să ridice statui poetului Mihai 
Eminescu” este foarte interesantă, identificându-se 
astfel de monumente  la Dorohoi (Gh. Adoc), Su-
ceava, Câmpulung  Moldovenesc , Piatra Neamț, Va-
tra Dornei, Oradea, Arad, Șiria, Sânnicolaul Mare, 
Timișoara, Oravița, Orșova, Drobeta Turnu-Severin, 
Giurgiu, Galați, Brăila, Vaslui, Bârlad, Târgu-Mureș, 
Brașov, Ploiești, Focșani, Slatina  ș.a.

Să reținem că „cea dintâi statuie din România 

închinată Poetului este cea de la Galați” (F. Storck, 
1911), inaugurată în prezența lui Nicolae Iorga, Mi-
hail Sadoveanu, Duiliu Zamfirescu, Emil Gârleanu.

Dincolo de fruntariile țării, monumente care 
amintesc trecerea poetului pe acolo avem la Cernăuți, 
busturi și efigie (artist Marcel Guguianu, Dumitru 
Gorșcovschi), Chișinău (Lazăr Dubinovschi, 1958), 
Odesa (Marcel Mănăstireanu), Viena (placă memo-
rială și bust), la care se adaugă cele ridicate mai re-
cent la Budapesta, Paris (artist Ion Vlad), în Canada 
(Montreal 2004 – Vasile Gorduz), Hamilton – Nică 
Petre, Windsor-Ontario), New York, Venezuela (Ca-
racas)…

Desigur, monumente dedicate poetului se pot 
întâlni mai peste tot în țară, inclusiv în Oltenia, oco-
lită într-un mod inexplicabil de autori. Spre exem-
plu, la Craiova, Tg.-Jiu și mai ales la Florești, unde 
Eminescu și-a petrecut săptămâni bune din vara anu-
lui 1878 (lunile iunie și iulie), cu o misiune precisă 
din partea Academiei, pentru care a fost remunerat 
(traducerea primului volum din Documentele Hur-
muzaki, Fragmente zur Geschichte der Rumänen, 
apărută în 1879). Popasul floreștean de o vară merită 
amintit la loc de cinste în itineranta biografie a poe-
tului (aici la Muzeul „Mihai Eminescu”și la gara din 
Filiași sunt câteva busturi), față de care se cunoaște 
mai puțin în comparație cu alte locuri prin care a tre-
cut mai repede, dar care au avut grija de a-i cinsti 
amintirea fie în literatura documentară fie în întru-
chipări plastice.

Cartea-abum semnată de Erwin Josef Țigla 
și Gheorghe Jurma este un început bun într-o între-
prindere care ar putea deveni, într-o mai riguroasă 
formulă documentară  și specializată, lucrare de 
referință, de felul celor realizate de regretatul  căr-
turar gorjean Petre Popescu-Gogan (arhivar și cer-
cetător cu state vechi în Academia Română), autor al 
masivului Album documentar „Ecouri eminesciene 
în arta plastică” (Meridiane, 1992), reeditat în 2000 
sub titlul „Rezonanțe eminesciene în arta plastică” 
(Ed. Litera Internațional, Chișinău).

Z. C.

„Monumentele MIHAI EMINESCU”

*
Frămîntătură de linii: portativ somnoros.
Vocile se deșiră, o-mpletitură pe dos...
Liniile se-nghesuie pe-o palmă murdară,
Pămînt de cuvinte-ntr-o glastră, afară...
Una din linii înflorește un mac
La capătul inimii, unde și icoanele tac,
Unde timpul, băț de chibrit ars pe sfert,
Își zălogește sub apă ochiul inert...

Mîna ta adună dreptele în snopi, cîte cinci, cîte patru,
Arc triumfal la ieșirea zilei din teatru,
Statui din țărîna de vorbe, de-o parte, de alta...

De glasul meu se sfarmă, poruncitoare, dalta...

Porunci frămîntate și coapte în spuză
De-o moarte blîndă, umilă, confuză...

Portativul se-nghesuie sub tălpile goale.
Doar noaptea-i mireasă mîinilor tale...

*

Ce femeie mai ești și tu, Doamnă Moarte,
Cu rochia ruptă, și timpul agrafă-ntr-o parte,
Cu sînii la spate, sleiți, alăptînd nenăscuți pe hotare,
Gînduri flămînde,-mpungîndu-se care pe care...
Ce femeie, nehotărîtă și mută,

Ascunsă-ntre cer și pămînt, decolorată derută...
Nici casă, nici masă, nici icoană-n ștergar...

La răsărit, îngerii dau noaptea cu var.

Nici grădină cu prunci, nici covată cu pîine...

Sub talpa casei crește ziua de mîine.

Soră Moarte, ți-o fi frig și foame și sete,
Îmbracă-te-n mine, ușor, pe-ndelete,
Cu-aceeași mînă-om întinge în blidul de linte,
Blidul vînzării-iubirii, oglindă cuminte...

Ehei, soră de lapte, de fum și de coasă,
Același nume pe gură ne-apasă,
Aceleași culori dărîmate ne cară
Treaptă cu treaptă-ntr-a vieții ocară...
O singură dorință avem, numai una,
Doar rugă în cercuri ți-e, soră, minciuna...

Ce femeie, ce soră, ce copilă cu coade...

Într-un stup, Dumnezeu adună cuvintele toate. 

*

Privirea, panglică ruptă a mașinii de scris,
Anotimpuri uzate, palimpsest înțeles pe furiș.

Pe marginea dreaptă, copilăria, fără vedere,
Aruncând înspre noi cu tăceri și cu mere.
 
Pe stînga, îngrămădiri de citanii și ploi,
Gînduri dormind în sicrie, vinovății în pasuri de doi
 
(Panglica se răsucește în jurul trupului tău,
Dorință în mijloc de șarpe, albastru și rău...)
 
Arar, Dumnezeu bate la mașină cîte-un poem,
Prunci fără titlu, la al hîrtiei cherem...
 
Cîteodată, mașina mai scrie aiure:
Două vieți suprapuse, ca vinu-n prescure,
Două priviri într-același tîrziu,
Două nume din apă: botez păcuriu,
Două zboruri cu aripă una...
 
Prelinsă pe tîmpla ta dreaptă, furtuna...
 
Uneori, firul se rupe. Cuvinte-nnodate
Păcătuiesc pe sub pleoape, în ochiul-cetate,
În ochiul-mormînt, fără cruci au statuie...
 
Privirea – panglică de fum în cățuie...

*

Mihaela GRĂDINARIU
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Dumnezeu se ascunde senin într-o umbră,
Noaptea, lumina spaimei printre noi se preumblă.

Trupul de fum ține-n brațe o icoană de carne,
La picioarele mele, urechea lui Malhus nu doarme.

Cruci de hîrtie scrise mărunt ard în ferestre,
Haina de nuntă-i crescută din oase, și peste.

Răstignită pe-o rază, cu capul în jos,
Urechea se zbate sub timpul pietros,
Îmbrățișare moale, liturghii dintr-o carte uitată.

Întunericul învață să-mi fie tată,
Sau mașteră, născătoare de alb și de gri,

Dioptre crescute de gît, limpezii...
E chipul tău în oglindă, prizonier între ape,
Zarcă în cer, de poeme, nimeni nu scape...

Aproape-departe, în paraclisul de fum,
Umbra urechii mușcă din mine, acum...

*

...și rochia mea albă, mireasă fără mire,
Rar fîlfîind în noapte pe crucea-umeraș,
Respiră doar poeme în aerul subțire
Ca struna încordată de-un greier nărăvaș...

E nunta unei rochii purtată doar pe buza

Sicriului pus lacom pe dans și pe găteli,
În noaptea-n care hleiul amețitor acuză
Pe-un dumnezeu ce vinde în palme azi și ieri,

E troc mereu în pierderi, mereu sicriul rîde, 
Inelele de nuntă-s capcane pentru lupi,
Din rochia lărgită descos poeme ude,
Împeticită moarte, cu degetul mă rupi...

Tîrziu, la spartul sorții, și soarele orbește
De albul întuneric prelins din cusături,
Din mîneca fugară ca solzul unui pește...

...și rochia astrucă tăcerea de pe guri...

Binevenită în contextul globalizării galopante, când „conducători mon-
diali vor instituirea unui stat planetar care să le permită accesul neîngrădit la 
toate piețele de desfacere”, lucrarea dlui Lucian Gruia încearcă o recapitulare a 
teoriilor privind „spiritul național”. Este un gest reflex ce poate fi urmărit și în 
alte culturi și comunități ce își reafirmă azi, sub presiunea globalistă, specificul 
identitar, amenințat în anii din urmă de valurile succesive de migrații asiatice, 
de parcă s-ar reedita, mutatis mutandis, o epocă mai 
veche, îndeosebi de ev mediu european, care și-a pus 
amprenta și pe specificul etnic al poporului nostru.

Ideal ar fi (și corect din toate punctele de vede-
re) ca în noua comunitate mondială fiecare națiune șă 
se bucure de respectul propriilor tradiții, după princi-
piul unității în diversitate, un fel de „integrare” în care, 
păstrându-se specificul fiecărei națiuni, s-ar asigura 
condițiile imperative afirmării identitate și unionale. 
Teza „prin noi înșine către o Europă unită și stabilă”, 
care ar putea trimite la ideea de naționalism rău înțeles, 
este așadar încă de actualitate.

Nu este vorba de un „specific național” dat odată 
pentru totdeauna, căci, așa cum observa Tudor Vianu, 
acesta (interesând pe junimiști încă de pe la 1860) este 
într-o continuă „prefacere”. De aici concepția ordona-
toare a lucrării de față, care-și propune să evoce aceas-
tă realitate „în succesiunea epocilor istorice concrete”, 
trecând în revistă succint marile epoci istorice: perioa-
da anterioară etnogenezei, cea „a cuceririi romane”, cea 
„a năvălirii popoarelor migratoare”, apoi „epoca înte-
meierii principatelor”, „epoca modernă”.

Dl Lucian Gruia face, în acest sens, o „recapi-
tulare” a acestei problematici în cultura română, folo-
sindu-se de recenziile și comentariile scrise în anii din 
urmă. Astfel, încă de la început, trece în revistă ideile 
exprimate de Gabriel Stănescu în „Crestomația” sa publicată în 2006 (Pentru o 
definire a specificului național, Criterion Publishing, 2006).

Locul națiunii române fiind unul de „mijloc” în Europa, totdeauna gân-
ditorii au definit etnogeneza daco-romană în contextul situării noastre între Oc-
cidentul pragmatic/profan și Orientul misticist. Numai că la această etnogeneză 
daco-romană s-a adăugat asimilarea elementului migrator (vezi procentul mare 
de cuvinte de origine slavă în vocabularul românesc, apoi de maghiarisme, gre-
cisme, turcisme ș.a.m.d.), ceea ce l-a determinat pe Lucian Blaga să vorbească 
atât de o armonie „latină” a sufletului roman, dar și de o componentă „tulbure” 
de proveniență traco-slavă (Revolta fondului nostru nelatin, „Gândirea”, I, 1921, 
nr. 10, p. 181-182).

Urmărită la reprezentanții istoriografiei noastre umaniste și la corifeii ilu-
minismului românesc, îndeosebi la momentul Școlii Ardelene, etnogeneza româ-
nească a fost încununată de teza latinistă („de la Râm ne tragem” scrisese Gri-
gore Ureche, o sintagmă ce va face epocă în cultura română), care după aproape 
două secole va fi contracarată de concepția „dacistă” a romanticilor, culminând 
cu „Dacia preistorică” a lui Nicolae Densușianu. Astfel că între latinism și da-
cism, care-și dispută pe rând, dar mai târziu și simultan, întâietatea problematicii 
etnogenezei și caracterelor noastre specifice a dat naștere unor lungi discuții și 
controverse, de câteva secole, atrăgând ca un magnet istorici, filosofi, scriitori, 
de la Bolliac, Kogălniceanu, A.D. Xenopol, Hasdeu, Eminescu, la Vasile Pârvan, 
Mircea Eliade, G. Călinescu…

Din comentariile filosofilor noștri este reconstituit acel „Weltanschauung 
românesc” despre care vorbește Anton Dumitriu (Gnoseologia în viziunea lui 
Anton Dumitriu). Așadar, o viziune românească asupra lumii, construită în timp 
și spațiu, la care se adaugă „sensul destinului”. Dintre cărțile recenzate în anii din 
urmă, pe această temă, autorul reproduce comentariile sale la Culturi eleate și 
culturi heracleitice a lui Anton Dumitriu (reeditare C.R., 1987), la Dimensiunea 

românească a existenței a lui Mircea Vulcănescu (ree-
ditare 2010), la Sentimentul românesc al ființei  (1978) 
și Rostirea filosofică românească  (1970) de Constantin 
Noica. De ce nu și Istoricitate și eternitate (Ed. Ca-
pricorn, 1989), în care există raportări substanțiale la 
spiritualitatea artei brâncușiene amprentată memorabil 
de specificitatea românească (a se vedea recenta lucra-
re a regretatului Ion Pogorilovschi, Noica & Brâncuși, 
2016).

O recenzie a cărții lui Gabriel Stănescu, regretatul 
prieten al dlui Lucian Gruia, „Petre Țuțea în conștiința 
contemporanilor” (2010), ne aduce în atenție rostirea 
memorabilă a acestui profund gânditor (este reprodusă 
scrisoarea inedită din 7 iulie 1974  adresată de acest 
„Socrate al nostru”, trist și neconsolat, lui Emil Cioran, 
la Paris, mărturisindu-i că trăiește „cu silă întru ziua de 
azi și cu teamă pentru ziua de mâine”, cum zice poetul. 
Gândul țuțean va fi reluat și în alt context structurant,  
autorul identificând atât la el cât și la Mircea Eliade sau 
C. Brâncuși, plecând desigur de la o intuiție heidegge-
riană, o metafizică a „locuirii” într-un topos dat (Trei 
tipuri de locuire românească: brâncușiană, ciorania-
nă, eliadescă).

În comentarea „crestomației” lui G. Stănescu, 
Lucian Gruia face și câteva „propuneri de completare” 
cu texte din Noica, Blaga, Vasile Lovinescu, Constan-

tin Brâncuși ș.a.
Însă ceea ce unii consideră „calități” sunt în ochii altora „defecte” – de 

aceea autorul aduce în comentariul său argumentativ idei și teorii exprimate de o 
pleiadă întreagă de filosofi, de la L. Blaga, E.M. Cioran, Petre Țuțea, Nae Iones-
cu, la Mircea Vulcănescu, Anton Dumitriu, C. Rădulescu-Motru, Ernest Bernea, 
C. Noica, Al. Surdu… Mai sunt aduși în discuție Nichifor Crainic, G. Călinescu, 
Dumitru Drăghicescu, Ion Zamfirescu, Al. Philippide, Liviu Rebreanu, I. Simio-
nescu, I. Petrovici, Vasile Băncilă, Dumitru Stăniloaie.

Pe lângă aceste comentarii mai vechi sau mai noi, integrate în structura 
tematică a lucrării, autorul reia unele eseuri publicate deja, mai întâi în reviste 
(inclusiv în „Portal-Măiastra”), apoi în volume de sine stătătoare (Eminescu, Bla-
ga, Brâncuși  ). Este vorba mai întâi de amplul eseu „Eminescu, Blaga, Brâncuși 
– nocturnul, crepuscularul și diurnul spiritualității românești” în care își pro-
pusese să cerceteze aspecte esențiale din opera acestora pe mai multe „paliere” 
formativ-constitutive: operele de cotitură (ale afirmării), stările pre-ontologice 
( „stările pe loc”), stările ontologice („vremuirea”), „gospodărirea” plaiului, 
sensul existenței, mandalele (cosmopsihogramele identitare), trecerea hotarului 
lumilor, matricea stilistică românească. 

Această viziune structurantă sui-generis, conform căreia „toți descind din 
matricea stilistică mioritică”, este, desigur, o interpretare hermeneutică perso-
nală, cu trimitere la gânditori și autori români, între care la înălțime este Lu-
cian Blaga cu „Trilogia 

LUCIAN GRUIA:

„ROMÂNII ÎN OGLINDA TIMPULUI”
(Editura LIMES, 2016)
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culturii”, din filosofia căruia este preluat conceptul 
respectiv. Și pe urmă, nu oare Blaga îl considera 
pe autorul ce se anunța drept „părintele” sculpturii 
moderne” un vârf al spiritului românesc, afirmând 
răspicat că „Brâncuși reprezintă cea mai înaltă ridi-
care a spațiului mioritic.”

De fapt, în eseul său, L. Gruia comentează 
concepția blagiană cu toate elementele ei compo-
nente ce-i exprimă pe Eminescu și Brâncuși (ori-
zontul spațial și temporal inconștient, accentul 
axiologic, atitudinea în fața vieții, năzuința forma-
tivă…). Toate acestea, reflectate în imagistica con-
ceptual-operativă a „spațiului mioritic”, exprimă in-
confundabila „matrice stilistică românească”, care 
mai cuprinde și alte elemente precum: apetența spre 
pitoresc, viziunea sophianică a „transcendentului 
care coboară” specific ortodoxă.

Un alt eseu se referă la „Materializarea ma-
tricei stilistice mioritice în sculptura brâncușiană”, 
încercând să explice opera marelui sculptor prin 
concepte filosofice blagiene în spațiul culturii 

românești (se cunosc afinitățile elective dintre cele 
două personalități, pornind de la primele referiri te-
oretice ale celui ce intuise în autorul „Măiastrei” un 
spirit creator consistent menit a ilustra „noul stil” în 
sculptură, dedicându-i apoi poemul „Pasărea sfân-
tă” (Vol. Lauda somnului, 1929).

Tot astfel sub semnul lui Blaga intră și eseul 
„Eminescu, Blaga, Brâncuși - «în marea trecere»”, 
în care este urmărită „tema trecerilor”, cu întreaga 
ei filosofie, pe rând, în operele literare și plastice ale 
acestor spirite creatoare reprezentative pentru defi-
nirea așa-zisei „matrici stilistice” a ființei românești, 
ca modus vivandi și modus cogitandi, dar și ca mod 
de creație…

În zilele noastre, o „cinstire a sufletului ro-
mânesc” încearcă acad. Alexandru Surdu în lucrarea 
omonimă din 2011 (dar și în mai recenta „Pietre de 
poticnire”, 2014), gânditorul care va face „elogiul 
filosofiei românești” scriind atât despre „vocații 
filosofice românești” cât și despre „contribuții 
românești în domeniul logicii în secolul XX”, în lu-
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mina cărora sunt afirmate categoric virtuțile sufle-
tului românesc… 

În totul, „Românii în oglinda timpului” este 
o carte de sinteză și de viu interes pe o problema-
tică periodic reluată și mereu actuală, mai ales azi 
când atâtea provocări și amenințări planează asu-
pra țării noastre în contextul globalizării nivelatoa-
re, cu avantajele ei dar și cu scăderile evidente.

Deși compozită ca arhitectură, alcătuită din 
recenzii și eseuri deja publicate în periodice și cărți 
de sine  stătătoare (cărțile din cărți se fac, nu?), 
noua carte a dlui Lucian Gruia (poet, prozator, ese-
ist și critic literar de reală vocație, unul din titularii 
„cronicii literare” ai revistei noastre) dobândește, 
totuși, o coerență tematică și incită prin spiritul is-
coditor și sistematizant aproape ingineresc al ese-
urilor componente  (l ʼésprit geometrique, pe care 
i-l remarcam și în lucrările de brâncușiologie, de 
o fervoare hermeneutică sistematizantă), în care 
„matricea stilistică românească” este luminată din 
varii unghiuri și cu o constantă aplecare speculativ-
ideatică.

Sorin GRECU

ALEX GREGORA:

„PASĂREA DOSOFTEI”

În peisajul liric gorjean, Alex Gregora este un 
poet de formulă singulară, poezia sa fiind de departe 
recognoscibilă atât ca organizare a unei devălmașe 
rostiri imagistice, cât și ca referențialitate culturală. 
Pe latura livrescului, aceste texte, resimțite de o mai 
veche experiență,  instituie, mai înainte de toate, o 
stare poetică aproape sacerdotală, care coagulea-
ză, ca un magnet pe sub o pilitură de fier, întreaga 
revărsare verslibristă, după liniile de forță ale unor 
semnificații și metafore de atâtea ori obsedante.

Poetul pare un „posedat” al unui mod vizio-
nar de a-și defini stările, discursul liric orientându-se 
după un așa-zis „centripetism” al semnificație meta-
forice în ciuda abundenței (de care vorbeam) ce ar 
putea submina astfel de „închegări” ale sensului.

Sub acest semn se situează și recentul volum 
„Pasărea Dosoftei” (2016), rotunjind o mai veche 
obsesie ideatică: poezia ca definire orfică a destinului 
creator. Ceea ce în cazul lui Alex Gregora înseam-
nă nu atât muzicalitate, creatoare de transă și extaz, 
ci stare poetică specială melancolic-reflexivă într-o 
itinerantă existențialitate, instituită ca trăire frene-
tică în cadență imagistică. Semnul ideativ obsesiv 
al poemelor se orientează, cu precădere, către acest 

registru de artă poetică postmodernă, cu libertăți de 
expresie și imaginație. De fapt, toate eventualele 
teme (creația, dragostea, moartea, sensul ireversibil 
al existenței, salvarea și eliberarea, transcendența) 
vin și pleacă din această structurare nucleică a cărții 
Pasărea Dosoftei, urmând a exprima, în registrul 
autenticității și originalității, o conștiință poetică 
bine articulată, care, în ciuda spiritului barochizant, 
lasă să se întrevadă un centripentism de semnificații 
și sensuri mai general poetice.

În acest regim al imaginarului, congruent cu 
o prodigioasă expresivitate, poetul se dovedește un 
ingenios orfevru de sonorități ludice și expresivități 
livrești, reușind a susține un mesaj coerent, de mai 
largă respirație și de o constructivitate susținută în 
datele lui intenționale, de redefiniri și reinventări su-
gestive. 

*
O infuzie plenară de sacralitate ia în primire 

spiritual poeziei de acum, nu la modul enunțiativ și 
limitrof, ci într-o întrețesere organică a stării poetice 
cu spiritul ideativ al sacralității asumate, în sensul in-
tentional al eliberării, salvării, redempțiunii: „Une-
ori îmi ascund chipul într-o/ tunică de înger de pe 
fresca/ unei biserici/ în amvonul căreia este aştepta-
tă/ doar o aripă a Păsării Dosoftei.”

Metafora-cadru definește blândețea ocroti-
toare a revelației și atotputernicia mântuirii, precum 
deschiderea ușilor împărătești întru întâmpinarea „ri-
sipitorului” pentru o altă naștere:

„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. 
(…)/ Şi mă rog ţie, Pasăre/ cu clonţul de tei/ pe care 
şi-a depus o lacrimă/ tremurătorul de viersuri/ Do-
softei.”

Metafora structurantă a cărții trimite laitmoti-
vic la registrele psalmilor, traduși – cum se știe – la 
1673 de mitropolitul Moldovei, Dosoftei, în versuri 
ce amintesc de cadența trohaică a poeziei noas-
tre populare (Psaltirea pre versuri tocmită). Dar în 
prim-plan se impune nu atât rugăciunea cât ideea de 
căutare a stării psaltice transfiguratoare, sacrul con-

stituind un reper de prim-plan, o perpetuă năzuință și 
nevoie de certitudine, de unde și impresia consola-
toare a unui panteist difuzat în întreaga lume (cam ce 
se întâmplă cu pacificatul Arghezi în poezia de după 
etapa pendulării între „credință” și „tăgadă”, dintr-o 
etapă mai târzie): „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”, scrie poetul, 
definind-o la un moment dat a fi din tagma cetelor 
înaripate și mai aproape de Dumnezeu: „Până la 
urmă Pasărea Dosoftei/ se aseamănă chipului cel 
îngeresc/ al unui cocon de arbore/ ce strânge la ră-
dăcină/ toată ţarina”.

Apelarea „împărătesei” mântuitoare nevăzu-
te și multașteptate („În ce limbă visezi, Pasăre Do-
softei?”) înseamnă totodată și dorința de intrare în 
rezonanță, printr-un limbaj comun, o năzuință aproa-
pe exacerbate a propriilor neliniști și incertitudini: 
„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 - Pasă-
rea 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 cuprin-
de.”

O mai limpidă relație a poetului cu sacrul 
avem în poemele care completează tabloul cărții 
structurate pe metafora-simbol a „Păsării Dosoftei” 
– e vorba de poeme ca „Rostirea”, „Binecuvânta-
te”, „Smerenie”, în care tonul liric împrumută vocea 
„psalmistului” regal întru invocarea Dumnezeului 
celui răscumpărător și drept:

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

Sau această smerită ipostază de pacificare și 
regăsire a liniștii, printr-o convingere de solidară pa-
văză dumnezeiască: „Am să exist prin ascultarea/ 
viforului, printre lupi şi fluturi/ arsenici în zbor de 
nerăbdare,/ gând al copacului/ sădit şi răsădit/ şi ră-
sărit în binecuvântare.” (Binecuvântare)

Totul deopotrivă cu o asumată condiție a dăi-
nuirii într-o lume aflată în paza luminii necreate, ceea 
ce-i oferă poetului posibilitatea prezentării „scrisori-
lor de familiaritate” în rândurile cărora se regăsește 
întregul freamăr al itinerariului trudnic, ca o ieșire 
din „selva oscura” în orizontul revelațiilor:

„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.

(Smerenie)

E lucru cert că poezia din această etapă a lui 
Alex Gregora își fixează un anume regim al ideației, 
menit a-i defini stările de neliniști dar și nevoia 
de certitudini în planul creației. Situat, de-a lun-
gul deambulărilor sale imaginative, între poezie și 
existențialitate, Alex Gregora reface, de fapt, pe cont 
propriu, biografia interioară a spiritelor lucide, isco-
ditoare, redefinind relația sa cu Dumnezeirea în si-
napse lirice de autentică trăire. Tocmai în acest mod 
de a concepe o altă recuzită, ajutându-se de un întreg 
instrumentar ideatic și imagistic, rezidă dimensiunea 
autentică și originală a noii etape, care reprezintă, de-
sigur, vârful maturității sale creatoare.

Liviu Ioan SINCULICI

Doamna Mirela-Ioana Borchin, conferențiar 
universitar doctor, la Facultatea de Litere, Istorie și 
Teologie a Universității de Vest din Timișoara, este 
specializată în Lingvistica generală, Limba română 
contemporană, Semiotică și Pragmatică, cu strălu-
cite realizări recente în Hermeneutică. Era inevita-
bil ca opera lui Eugen Dorcescu, poet român, „poet 
timişorean şi european”, cum, inspirat, se exprimă 
Iulian Chivu, să-i atragă atenția. Convorbirile avute 
cu Eugen Dorcescu în perioada anilor 2015-2016 
i-au consolidat Doamnei  Mirelei-Ioana Borchin 
convingerea că există un metalimbaj cu totul speci-
fic al operei cunoscutului poet. O întâlnire necesară 
pentru literatura română, efectele ei sunt pozitive 
din punctul de vedere al istoricului literar. 

Interviul apare ca abordare practică în dome-
niul lingvisticii aplicate, o noutate în sfera literatu-
rii contemporane din România. Dialogul are ceva 
viu, incitant, radiază mister şi certitudine simultan. 
Sunt condensate mai multe genuri: interviul, eseul, 
monografia, laboratorul poetului sub arcadele lu-
minii. Cartea este structurată în mai multe capitole, 
sunt abordate mai multe teme, concepte literare şi, 
mai ales, reguli de viaţă. O viaţă specială, dedicată 
marii literaturi, acolo unde se declanşează miraco-
lul. Eugen Dorcescu este un poet original, un poet 
care a lăsat o amprentă asupra faliei de timp im-
presionante, cincizeci de ani de creaţie. Punctul de 
plecare a fost antologia poetului, Nirvana. Cea mai 
frumoasă poezie, carte apărută la Timişoara: Editu-
ra Eurostampa, 2015 (selecţie, notă asupra ediţiei, 
biobiliografie şi eseu heremeneutic de Mirela-Ioa-
na Borchin), dar şi  alte surse, menţionate în cartea 
prezentă, intitulată Etern, într-o eternă noapte-zi 
* (Timişoara, Editura Mirton, 2016). Un titlu pro-
fund, la limita spaţiu-timp-viaţă-moarte-abis, pre-
luând un stih al poetului. Fericirea este tema din 
spatele demersului, acea fericire specială generată 
de relaţia artistului cu Dumnezeu.  Cartea are o notă 
explicativă din partea autoarei şi o prefaţă de Iulian 
Chivu. Cuprinsul lucrării indică faptul că analiza 
depăşeşte limitele obişnuite ale hermeneuticii. De 
la algoritmul avatarului la beatitudine şi spirit, de 
la forma poetică la asocierea cu marile religii. Fi-
rul cărţii abordează libertatea poetului (ce temă!), 
receptarea operei, arhi-amintirea, aspecte legate de 
semiotică, despre Shunyata şi, evident, despre Bă-
trân, personajul central al operei lui Eugen Dorces-
cu. Iulian Chivu, în prefaţă, explică cititorului ta-
blourile acestei cărţi, o face sincer, cu pasiune, atent 
la mesaj, la fenomenul complex al poeziei. Dânsul 
reţine: „Aşadar, se poate spune că Mirela-Ioan Bor-
chin, prin aceste dialoguri-interviuri, realizează cea 
mai bună exegeză de până acum a operei lui Eugen 
Dorcescu, iar, dincolo de aceste puţine adnotări pe 
marginea cărţii, cred că întoarcerea la opera cunos-
cutului poet timişorean şi european înseamnă nu 
numai confirmare, ci şi o înnoită bucurie estetică...” 
(p. 19).

Cititorul cunoscător şi serios va aprecia car-
tea ca un timp al bucuriei spirituale. Dialogul dintre 
specialist şi poet declanşează multe idei, teme, con-
trateme, relaţii dintre poet şi opera sa în contextul 
mai larg al relaţiilor cu divinitatea şi oamenii vre-
mii sale. Eugen Dorcescu nu este un artist închis 
în turnul de fildeş, el te invită în „piaţa centrală”, 
este ghid într-o călătorie iniţiatică, te prezintă Bă-
trânului, îţi arată prezenţa abisului ca un moment de 

înfrângere a morţii.
Cine înţelege, se bucură de poetomul care 

vine cu lupul pe umeri... Bătrânul învingător în pus-
tiul vremii…

Ioana-Mirela Borchin ştie să întrebe, este 
şi asta o artă, Eugen Dorcescu are mereu replică, 
explică, devoalează lucruri de la facerea lumii, din 
continentul poeziei sărbătoare. El acceptă jocul 
subtil, are la rându-i întrebări care explică, are răs-
punsuri care cer întrebări.  

Sunt selectate pentru exemplificare poeme de 
o înaltă ţinută estetică, poeme cu mesaj şi semne. 

Despre avatar, Eugen Dorcescu declară: 
„Avatarurile sunt prezente pe tot traseul poeziei 
mele, încă de la debut. Nicio clipă, niciuna măcar, 
fie zi, fie noapte, nu m-am <<distins>> şi nu mă 
<<disting de propriul arheu>> şi de avataruri”.

Fără o cultură solidă, fără cunoştinţe de te-
ologie biblică, de hermeneutică, de apologetică şi 
istorie literară, e greu să înţelegi care sunt limitele 
creaţiei pentru un artist autentic. Deşi este clar în 
exprimare, poetul provoacă mereu cititorul , şi au-
toarea, curioasă, reclamă forţarea limitelor cunoaş-
terii... Gânduri exprimate iniţial în limbile vechi: 
ebraică, sanscrită, apoi greaca veche, arameică etc. 
Poetul le-a preluat, actualizat şi a generat miraco-
lul poeziei care rămâne poezie prin frumuseţea di-
amantelor din versete alese de cei doi pentru ediţia 
de faţă...

Vorbind despre libertate, mai ales despre li-
bertatea poetului, Eugen Dorcescu afirmă: „Eu nu 
sunt nici teolog, nici filosof, eu sunt poet. Nu lovesc 
absolut deloc în niciun principiu. Religia poate fi 
înţeleasă şi ca spaţiu spiritual unde trăirea mistică, 
esenţializarea raporturilor dintre conştiinţa indivi-
duală, definită, şi conştiinţa universală, interferează 
cultura. Trăirile mistice sunt foarte asemănătoare, 
cvasi-identice. Religiile pot fi, şi sunt, diferite” 
(p.72).

Despre Bătrân, ca personaj al devenirii isto-
rice şi al scânteii divine, avem o mărturie profun-
dă: „Bătrânul este omul ce şi-a depăşit avatarurile 
şi arheul; şi e pe cale să devină un iluminat. Poate 
chiar este un iluminat. Se află, viu fiind, în procesul 
transferului de conştiinţă. Are revelaţia faptului că 
el este conştiinţă, temporar individuală, şi aspiră a 
deveni totuna cu conştiinţa universală – vacuitatea. 
Bătrânul este o încarnare a non-eului subiectiv. N-a 
mai rămas niciun dram de egoism în el...” (p. 119). 

Mirela-Ioan Borchin îi spune poetului: „V-aţi 
arătat lumii, în conjuncturi publice, ca profesionist 
în literatură – cerebral, instruit, cu acces la religie 
şi spiritualitate, ca om de cultură, asiduu cititor, 
eseist şi traducător din franceză şi din spaniolă, şi, 
îndeosebi, ca Poet – care se identifică cu Bătrânul, 
cu Sfinxul, cu lupul, cu cavalerul, cu trubadurul. V-
aţi retras din viaţa publică în poezie – în thanatica 
Dumneavoastră oglindă... Într-o poezie metafizi-
că...” (p.143).

Lectura unei astfel de cărţi este o sărbătoare a 
spiritului, care învie peste materia brută a zilei, din 
brazda unui timp atroce. 

Octombrie, 2016 
___________________
* Mirela-Ioan Borchin, Etern, într-o eternă 

noapte-zi. Eseu hermeneutic în dialog cu Poetul 
Eugen Dorcescu, Editura Mirton, Timişoara, 2016. 

CONSTANTIN STANCU
Eugen Dorcescu: Bătrânul, avatarul, 

arhi-amintirea, fericirea… 
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Din speţa fantasticilor febrili, de esenţă folclorică, cu apetit mitologizant 
şi limbaj pitoresc, documentat arhaic-etnografic, cultivând apoi terificul senzaţi-
onalist, sub cupola parabolicului barochizant, vine Marius Tupan (1945-2007), 
azi aproape uitat. El debuta, la optsprezece ani, în coloanele revistei Ramuri, 
ca poet însă, şi ar reprezenta, în ochii ultimului val critic, prin vocea lui Mihai 
Iovănel, un caz de involuţie. Să ne amintim că, în urmă cu ani, un critic acid, stă-
ruind, „în câteva rânduri”, asupra prozei lui Marius Tupan (bazându-se, evident, 
pe ceea ce produsese scriitorul până atunci), credea că are în faţă un caz de „fla-
grantă neînţelegere a prozei”. Proza lirică i se părea „perfect revolută”, reinven-
tând – prin recuzita prăfuită şi temele sleite – sămănătorismul; pregătind, adică, 
un suicid literar. Talentul (incontestabil) se zvârcolea sub ameninţarea acestei 
infuzii poematice, diluând substanţa dramatică. Adevărul e că Marius Tupan nu 
stăruia în analiză. „Fănuşian” pe alocuri, aşternând cu frenezie, în primii ani, 
fraze îndatorate maestrului, el coboară în „bezna primordială”, ascultă clocotul 
magmei, vrea să palpeze esenţialul. Este, altfel spus, un povestitor care înclină 
balanţa spre stări, nu spre întâmplări (deşi, s-ar părea că romanele ultime repun în 
drepturi acest raport uzurpat, preluând şi chiar reciclând teme de circulaţie în epi-
ca anilor de început). Iată, de pildă, cazul unui salcâm „blestemat” pe care pro-
tagonistul îl vroia doborât (Din ce în ce mai multă muzică) în urma conflictului 
cu olăcanii; sau ameninţarea apei „care va înghiţi totul” (Dincolo, insula) şi care 
va spăla totul”, ştergând amintirile lui Ali-barcagiul, descoperind, la prohodul 
insulei, „timpul trândav” al pensiei (în cazul lui Nicolae Şarpe). Marius Tupan nu 
e neapărat analist, dar parantezele descriptiv-naturiste, grija calofilă se asortează 
cu o imaginaţie arhaică, nutrind din humusul credinţelor vechi o memorie fabu-
loasă. Să ne amintim de „făcătorul de urcioare” din Mezareea (1974, volumul 
de debut), o ţară minunată, cu un pământ „muşcat de patimi”. Să invocăm jocul 
bezmetic la Cornul Caprei pentru a cerşi ploaia, noaptea năproorului, ciudăţeni-
ile bălţii „lacomă ca o lipitoare”, vestind „ultima strigare”. Dincolo de amprenta 
fănuşiană, recognoscibilă şi în pasionalitate, balta întunecată de peşti, chiorul de 
Lepădat aşteptând caii, foiala „sufletelor murdare”, prospeţimea străfundurilor 
în erupţie, dezvăluie, credem, un impuls voiculescian. Se ştie, V. Voiculescu, 
încredinţat că „basmul nu minte”, săvârşea un ritual epic; aflată, indiscutabil, în 
prelungirea poeziei, proza sa – trăind sub vraja eposului străvechi – descifra o 
„lume mărturisită”, descoperindu-şi tâlcurile pierdute. Alegorismul voiculesci-
an salva prin sacralitate frenezia vieţii; armătura mitologică îngăduia şi iubirea 
magică şi demonia cărnii. Iată povara eroilor care se îmbată, la Marius Tupan, 
de visare şi iubire, speranţă şi noroc. Şi el crede, precum marele înaintaş, că 
„muzeul sufletului nostru e în folclor”. Acest interes pentru arhaic, subminat de 
infiltraţia lirismului nu ţinea cont de mareele modei. În fond, optzecismul asta 
vestea; noul pact cu realul, invitând la descrierea cotidianului, resuscita proza 
scurtă, ironia salvatoare şi făcea un program din deriziune şi sarcasm, trecând 
de la proza auctorială la cea autoreflexivă, preocupată obsesiv de „scenariul” 
deconstrucţiei. Poate fi acest cotidian opresant „ocupat” de sacru? Mircea Eliade 
ar fi răspuns, probabil, afirmativ. Fantasticul din proza eliadescă îngăduie astfel 
de „treziri”, părăsind universul profan; înnotând în realitatea profană, eroii lui 
Eliade merg, de fapt, spre centru; văd dincolo, depăşind orizontul fenomenal, 
spre lumea preistorică, creatoare de mituri. Concluzia lui Eliade ne e la îndemâ-
nă: sacrul sălăşluieşte camuflat, este recognoscibil în astfel de travestiuri mitice 
(redobândind condiţia adamică), în fine, semnalarea lui permite o autenticitate 
absolută. Dar ultimul val era interesat de inevitabila degradare a sacrului. Este şi 
un reflex polemic aici, sancţionând, indirect, eroziunea morală a societăţii noas-
tre în anii dictaturilor; este, în acelaşi timp, şi un sâmbure caragialean, prezent ca 
adevăr activ şi în proza lui Marius Tupan.

Dincolo de astfel de speculaţii şi filiaţii, vom spune că Marius Tupan adu-
ce în scenă temperamente straşnice, firi violente, arţăgoase. Pagina se încarcă de 
luxurianţa amănuntelor şi „durii” care mişună în lumea şantierului descarcă o 
oralitate savuroasă. Au febra urcuşului şi „patima zămislirii” (Gustul soarelui). 
Au o bogată experienţă a vieţii şi încearcă să se lepede de trecut, spălându-şi 
sufletul (vezi Pia). Apetitul pentru senzaţional, trepidanţa întâmplărilor, mulţi-
mea firilor aprinse, încălzind cuvintele, permit ciné-verité-ul; altfel spus, chiar 
„viaţa adevărată” a constructorilor, precum ar dori scenaristul Doru Rusescu, un 
„romancier valoros”, confiscat de filmările la Tangoul. Bun cunoscător al mediu-
lui, Marius Tupan nu falsifică realitatea; mai mult, sancţionează „ziaristica pom-
pieristică” şi, în acelaşi timp, ascultă „toaca adâncului”, răbufnelile arhaicului 
intarsiind scene groteşti (taraful lui Leonică Geană). Filmările la Porţile de Sus 
cuprind o lume febrilă, agitată, văzută însă naturistic; fiecare om înseamnă „o 
iubire”, fiecare exemplar poartă o istorie. Printre ei rătăceşte, „căzut din cer”, La-
urenţiu Roiban, bibliotecarul-„giornalist”, închis în sine „ca un cocon”. O faună 
colorată, aşadar, temperamentală, în confruntare, fixată cu peniţă de portretist şi 
contrapusă (uneori cu stângăcii de construcţie) universului magic, la care Marius 
Tupan, bineînţeles, nu putea renunţa.

Acestea vor fi fost, la start, datele problemei, desluşind reţeta epică; ele, 
potenţate, se regăsesc într-un roman al prozatorului, sondând „vremurile încâlci-
te” ale crizei din 1933. Suntem în Ursuleasca, un cătun „de la marginea lumii”, 

într-o vreme care, ieşind din ţâţâni, poartă germenii schimbării. Marmură neagră 
(1989) vorbeşte despre această „cucăială”, întreţinută de conservatorul primar 
Fănuş Rogobete care e convins că „puterea unui cătun stă tocmai în izolare”; 
pactul primarului cere prudenţă, aranjamente „cu doseală”, în vreme ce semnele 
(tălmăcite de vrăjitoarea cea „însămnată”) pledează, dimpotrivă, pentru acţiune, 
aducând în scenă chipuri aspre, cu sânge clocotitor, într-un context de forfotă şi 
tulbureală, traversând „un lan de vedenii”. Vremurile, zice prozatorul, „fac cu 
ochiul”. Dona, o femeie practică, are planuri măreţe, avidă de pricopseală; îşi 
face „loc cu gura” şi ascultând „zornăitul banilor” vrea să arunce Ursuleasca sub 
altă zodie. „Nebunia” acestei femei, atinsă de locvacitate, singură pe colina Mi-
anca, zguduie viaţa aşezării: tiribomba urcând spre Mianca, taraba-tir, zvonurile 
despre mină înfierbântă imaginaţia delatorilor. Filareta îşi cheluite rivalitatea în 
scrisori veninoase, Mitriţă Lefterică (iată, un accent caragialean), cel cu „limba 
înnodată” şi minte înceată, soţul Donei, adoptă „poziţia mutului”. Larma colinei 
se înteţeşte, ambiţiile Donei cresc şi ele, provocându-l pe gânditorul Tălăpan, un 
bătrân strivit de roata destinului. Autoritatea misterioasă a acestui spirit hoinar 
(un „savant eşuat”, anexat de întreprinzătoarea femeie, ins care retras în odăiţa 
lui burduşită cu cărţi – îşi propusese să îndure abisul, îngropându-şi trecutul) se 
îndepărta de lumea din jur; or, aflat în serviciile bătăioasei Dona, bătrânul (care 
ştiind cinci limbi avea dreptul, spun oamenii locului, la cinci înmormântări!) 
se bâlbâie în lupta cu vicleniile vieţii. Bobârnacul Donei scoate din amorţeală 
cătunul adormit, vesteşte un nou început. Ţesând atâtea iluzii, vocile vântoaselor 
anunţă „prăpădenia”, denunţă păcăleala; colina trufaşă, ameţită de zgomotele 
tiribombei, suportă o necesară lecţie. Iar Ursuleasca (despre care dascălul pro-
scris, cel cu mintea trează, Ion Ursuleasca ţine o Cronică Ursuleană), buimăcită 
de atâtea veşti false, rămâne în aşteptare, tălmăcind vremile. Marea iluzie se 
destramă, Dona, cea care pierduse simţul realităţii, e „tuflită”, cânepa – planta 
„preamărită” acolo – îşi recapătă prestigiosul statut, umbrit o vreme de clădirea 
„Marmurinei”. Aşteptata venire a minerilor (nu e vorba de mineriadă!) urmează 
a instala vrednicia şi voia bună în cătun.

Romanul, cu multe pagini admirabil scrise, cu plombe exotice şi frenezie 
mitică, sabotând realismul pedestru, aduce personaje care nu se uită; cum ar fi, 
bunăoară, profesorul de naturale Sterică Dulbaba, preocupat de Istoria galinace-
elor. Opera la care trudeşte (şi căreia, în „laboratorul în aer liber” din Ursuleasca, 
îi închină o viaţă de om) priveşte acest jalnic „simbol etern”. În pofida epicului 
despletit, convergenţa se încheagă; sunt scene puternice (spectacolul de sfârşit 
de an), pete de culoare (Marin Potăin, piticul-fierar, ocupându-se de „docărel”, 
cu droaia de „golăşei” alături), secvenţe bucureştene „de contrast” (Ioly învie 
amintirile din casa Avereştilor) şi pagini pulsând de un erotism fiziologic, scăpat 
de sub control (senzuala Roza Rogobete luptă pentru „redresarea entuziasmului” 
în timp ce Fănuş, dominat de insaţiabila nevastă, acuză crize de autoritate într-un 
sufocant matriarhat). Monografia acestui cătun ocolit (s-ar fi zis) de evenimente 
e desfăşurată cu aplomb narativ de individualităţi pigmentate, covârşite (uneori) 
de sarcina epică. Talentul lui Marius Tupan e, aici, mai presus de orice îndoială. 
Iar reproşurile, câte sunt, privesc – deopotrivă – nivelul stilistic (unde foiala regi-
onalismelor e supărătoare) şi cel constructivistic, dozajul fiind, deseori, neglijat. 
Romanul lui Marius Tupan are, să recunoaştem, un relief axiologic accidentat. 
Prelucrarea materiei epice, cum recomanda un critic, trebuie, într-adevăr, să-l fi 
preocupat mai vârtos pe romacier. De o demiurgie aiuritoare, ambalat de „beţia 
creaţiei”, prozatorul inventează în deplină libertate; este vânos, fantezia zbur-
dă într-un ţinut imaginar („vag identificabil”) iar instinctualul covârşeşte regia 
epică. Autorul este un auditiv, scrie sub „povara simţurilor”, interesat de psiho-
logiile rudimentare. Cei care au citit Mezareea nu puteau bănui ambiţia frescei. 
Faţă de atâţia prozatori de vădită anemie epică (combinând, uneori, debilitatea 
cu subtilitatea), Marius Tupan suferă de furia poematizantă a imaginaţiei. Poate 
că dospeala manuscriselor ar fi prins bine, aşezând – prin autocenzură – acest 
epic magmatic în albia liniştită, mitologizantă, impură, totuşi, a unui spaţiu în 
care rodeşte, spuneam, sâmburele caragialian. Deriziunea, şarja fisurează epicul 
şi destramă atmosfera magică, controlate însă de o imaginaţie arhaică, răbufnind 
şi punându-şi amprenta, prin degradare, pe o lume pasională, în zvârcolire ne-
domolită.

Tupaniada va continua tocmai pe această linie epică. Ca roman recuperat, 
Vitrina cu păsări împăiate (1994), topit cândva, (1986, la corectura a doua, ne 
informa autorul), are, desigur, o „preistorie”. Într-un plan strict anecdotic, poate 
fi citită şi ca o carte „cu cheie”, propunând paralelisme străvezii şi invitându-ne 
în culisele puterii. Dar fibra alegorică (cum sesiza Monica Spiridon) dă rezistenţă 
acestui roman, dincolo de savoare. Într-un oraş „ruginit”, un oraş-muzeu (care 
e chiar Cetatea de Aur), dorindu-se „îmbunătăţirea schemei spirituale” a urbei, 
e adus un faimos scriitor, Anatol Rovina, „domnu parizian”; însoţit, fireşte, de 
supraveghetor, profesionistul Gelu Ropotică în al cărui bârlog (o stranie magazie 
doldora cu dosare) poate fi descoperită adevărata viaţă. Fiindcă, pentru Ropoti-
că, ins care cultivă latura diabolică a scrisului (delaţiunea, adică), scrisul însuşi 
este un instrument al căderilor şi al morţii. Dacă în această lume „buimăcită”, 

Recitiri
MARIUS TUPAN SAU „REALISMUL PARABOLIC”
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Triada
În orice loc şi clipă, eram trei:
Eu, El Shaddai şi amintirea Ei.
Triadă metafizică. Cel Sfânt
Ţinându-ne-ntre Ceruri şi Pământ.

Pe tine, cine oare te-a trimis?
Ea? El Shaddai? Sau propriu-mi abis?
Căci, dincolo de-a lacrimii perdea,
O-mbrăţişai. Şi Ea te-mbrăţişa.

Ce tragice priviri! Ce vaier crunt!
Eu, cel de dinainte, nu mai sunt.
În sufletu-mi de-azur, veghează trei:
Tu, El Shaddai şi amintirea Ei.

Eugen Dorcescu

bolnavă, Anatol, cel menit creaţiei, „popicăreşte cuvintele”, Ropotică (pretins 
profesor de conduită civică) ţine în frâu „Cetatea”, asediată de invazia colum-
belor. Prozatorul şarjează, pune sub lupă o faună colorată, în care mişună perso-
naje grobiene şi propune corespondenţe străvezii. Anii petrecuţi la Urzica (unde 
fusese „aruncat”) se simt, iar curiozitatea sa nesleită, traiectul său accidentat 
rodesc benefic. Imaginaţia arhaică, infuzia poematică şi buna stăpânire a oralită-
ţii, inventând o onomastică ciudată, sacrifică, însă, analiza. Dealtminteri, Marius 
Tupan nici nu se vrea un analist. Interesat de timpul mitic, în pofida vioaielor 
incursiuni în imediata noastră actualitate, el construieşte, dincolo de pojghiţa 
amănuntelor, romane „de viziune”. Rezervaţia de lux, recoltând câteva premii şi 
cronici (elogioase) urmează reţeta parabolei şi ne aruncă într-o lume paralelă. E 
lumea lui ca-şi-cum (nota, cu pătrundere, Monica Spiridon): o lume butaforică, 
o comunitate ex-centrică, de o „ambiguitate fertilă”. Azilul-penitenciar (adică 
„rezervaţia” Marelui Cuceritor) ar fi o lume-replică, cu o figuraţie apocalipti-
că, un posibil laborator pentru cei „căzuţi” din lume (decăzuţi, aşadar), vizând 
„ciuntirea puterilor”. Spiritele alese adunate acolo, „turmuite” într-o depresiune 
„închisă”, sunt, prin simulare, supuse unei efervescenţe creatoare, cum vrea pre-
mierul Dăvoniu. Sunt, aşadar, sub supraveghere, într-un popas pe un alt tărâm 
parcă, o lume-model. Arheologul Radu Şarpe, odrasla Izabelei (şi urmându-i „fi-
lozofia”) nimereşte între două tabere potrivnice, vânându-se reciproc. Dar nu va 
ieşi din matca sa şi încearcă, împreună cu Aneta, să afle noul drum. Cutremurul 
(din final) vesteşte că „se prăbuşeşte o dinastie pentru a se pregăti alta”; structura 
rezervaţiei se reface iar sumbrul avertisment are ca adresă şi realităţile postde-
cembriste, chiar dacă personajele sunt „greu detectabile” (în sensul identificării 
corespondenţelor). Mai greoi la lectură, dificil chiar (pe alocuri), Rezervaţia de 
lux continuă trilogia deschisă cu romanul, din 1982, Coroana Izabelei, cu un 
mesaj limpede: coborâm în arhaic pentru a citi (şi descâlci) prezentul.

Prozatorul a trecut prin încercări dure şi experienţa biografică e prelucrată 
şi transferată în spaţiul romanesc cu dezinvoltură stilistică; mai mult, interesat 
de atmosferă (şi mai puţin de eveniment), autorul sondează o civilizaţie exoti-
că, e sedus de vremurile imemoriale, cu aura lor de stranietate şi primitivism, 
încât, finalmente, va mitologiza realitatea (cf. Marian Popa). Sudor, tehnician, 
bibliotecar, „garat” o vreme la Urzica (o istorie, deopotrivă, tristă şi hazoasă), 
Marius Tupan a ştiut să-şi urmărească ţinta înfrângând potrivniciile. Încrederea 
în literatură, cum a mărturisit, l-a salvat. Voinţa de a deveni prozator profesio-
nist (urmând sfatul lui Valeriu Armeanu) s-a sprijinit pe o certă vocaţie. Evident 
că exerciţiul gazetăriei, infuzia poematică, voluptatea povestitului şi încercările 
vieţii au slujit impulsul prozastic. În timp, autorul, credincios spaţiului danubi-
an, s-a fixat într-un topos, îndatorat topografic Olteniei de vest, de la băltăreţii 
din Mezareea şi lumea dură a şantieriştilor (Crisalide, 1977) până la strania en-
clavă în care mişună şipotenii, încercând, sub acoperişul parabolei, o recitire a 
lumii. Ritmicitatea cu care M. Tupan îşi publica romanele a contrariat. Într-o 
vreme care, lipsită de veghea ochiului critic, pare a proteja tocmai „confortul 
grafomanilor” (ca să folosim chiar o sintagmă tupaniană), semnatarul Batalioa-
nelor invizibile ivea, aproape jucăuş, romane dense ideatic, cultivând intruziu-
nea fabulosului şi combinând, după o reţetă savantă, textura biblică cu lejeritatea 
gazetărească sau tonul pamfletar. Să nu uităm de gustul pentru farsă şi onomas-
tica „revelatorie”. 

Romanele din urmă încercau o complicată prezenteificare, radiografiind 
convulsiile societăţii post-decembriste. Inserţiile fantastice, forţa observativă, 
voluptatea dialogică – vizibile în scrisul tupanian – îl conduceau pe Ion Roşioru, 
semnatar al unei monografii empatice (Marius Tupan între Utopie şi Parabolă, 
2001), spre o concluzie fermă, imprudentă, totuşi: Marius Tupan ar înlocui „un 
sobor de sociologi”. Oricum, dincolo de diferenţele de discurs, prozatorul alt-
ceva şi-a propus. Dar observaţiile sociologice, livrate sub alt ambalaj, merită 
tot interesul. Vizionarul Mira Rozeta (în Batalioane invizibile), cel care „dă-
duse dovada hărăzirii sale” poartă o marcă odoblejiană (va recunoaşte însuşi 
autorul); romanul discută, sub pavăza parabolei, despre soarta naţiunilor mici şi 
lupta pentru putere în acea stranie enclavă (un crater cu nouă niveluri, bântuit 
de „sonuri surde”). Încât Ion Roşioru era îndreptăţit să vorbească, în acord cu 
realităţile lumii de azi, despre un război mediatic. În fond, Marius Tupan plonja 
în timpul mitic tocmai pentru a descâlci iţele prezentului. Fiindcă, necruţător 
realist, discursul romanesc propune (voluptuos) breşe fantastice. Realitatea, vor-
ba securistului Gelu Ropotică, un companion agasant, are „o soră geamănă” şi 
intenţia autorului e cea de a palpa „duhul ei ascuns”. Şi Vitrina cu păsări împă-
iate şi cărţile care au urmat, culminând cu trilogia izabelică (deopotrivă o saga 
de familie şi o radiografie a totalitarismului românesc) respectă reţeta, salvând 
unitatea stilistică; şi, desigur, tactica narativă. Rătăcirea Domnului (1999) proba 
o scriitură fluentă, de o apreciată „densitate ideatică şi imagistică”. Farsa pusă la 
cale de Măruş Danu, un actor trecut prin experienţa catalepsiei (un deces „pus 
în scenă”) îi îngăduia prozatorului, eliberând o imaginaţie febrilă, cu aplecare 
înspre caricatural, grotesc, eseistic, popasuri în mediul actoricesc, surprinzând 
foşgăiala veleitarilor şi a complotiştilor. Scriitorul, aflăm, joacă un rol exorciza-
tor. Frenezia erotică, scenarita, mascarada pucistă (lovitura „de crater”) şi regi-
mul parabolic, denunţând inerţia ancestrală, dau forţă unui roman (Batalioane 
invizibile, 2001) care pune în discuţie manipularea „fără frontiere”. Şipote, o 
localitate-lume, în izolament voluntar, cu personaje-roluri (vădind, iarăşi, inven-
tivitate onomastică), conservă „porniri atavice”, bântuită fiind de o „încâlcire de 
voci”. Marian Popa făcea observaţii esenţiale (v. Un roman ca pentru mine, în 
Luceafărul, nr. 10/2001), vorbind despre o „principializare antagonică”. Polari-

zarea autohtonism / globalism, enclavizarea, „privarea de Istorie”, suspiciunea, 
obsesia identitară ş.a. sunt teme fierbinţi, tratate (turnate) în ramă romanescă 
prin exploatarea parabolicului. Dar şi a utopiilor negre, ne previne Ion Roşioru. 
Romanele lui Tupan, interesate de marele angrenaj, se oferă unor problematizări 
vaste şi invită la reflecţie. Ele incită prin miză. Nu se închid în local şi nu întârzie 
asupra cazierului epocii. Surprinzătoare prin deschidere problematică, prozele 
tupaniene propun un alt tip de ficţiune. După „aproximările” lui Marian Popa, 
suntem în clasa Fantasy, ceea ce înseamnă, neîndoielnic, un alt tip de proză. Şi 
dacă asupra formulei lucrurile sunt clare, Marius Tupan a şocat prin ritm, ivind o 
şarjă editorială care ar fi obligat, măcar, la o rediscutare a statutului său. Nu doar 
prin argumentul cantitativist. Om curios, ambiţios, crescând sub protectoratul 
lui Laurenţiu Ulici, Marius Tupan se ţinea deoparte de boemia sterilă. Retras la 
Săruleşti, în acel colţ edenic, prozatorul şi-a încercat forţele şi în dramaturgie, ca 
„antrenament” doar (Crucea de argint, 1996; Alergătorul fatal, 1998).

De la Noaptea muzicanţilor (1978), o colecţie de nuvele pe ton fantast, 
enigmatic, cu inşi lunateci, mişunând într-un spaţiu de precizie etnografică, la 
Coroana Izabelei (1982), poposind în himerica aşezare, cu nume astral, Ursa 
Mică, supusă cataclismelor de tot soiul (naturale şi politice), Marius Tupan dez-
volta, cu imagism debordant-terifiant, o lume de prototipuri, s-a observat, supu-
să disoluţiei; istoria „putrezeşte”, mulţimile, urmând mişcări ritualice, cu scop 
exorcizant, cunosc, lovite de secetă, bejenia, strecurând, totuşi, încrederea în 
„biruinţa rădăcinilor” (lumea matriarhală). Pentru ca Rezervaţia de lux să ne 
ofere o lume butaforică; în imperiul Marelui Cuceritor, experimentele-simula-
cru, printre rezerviştii azilului-penitenciar, au vădit rol de reeducare. Un Marius 
Nicolina, „o legendă vie” este, de fapt, un ales „decăzut”. Iar în Batalioane in-
vizibile, personajul central devine suspiciunea, într-un spaţiu izolat (în Şipo-
te, într-un crater, cu personaje evoluând simetrizant, pe partitura conflictuală 
localnici / venetici), sub tirania ocultei, luminând problematizant, cum spunea 
Marian Popa, „invizibilul”.

Cu apetenţă pentru pitorescul grotesc, terifiant, Marius Tupan are ochi 
sarcastic şi dezvoltă, inventiv, o onomastică bizară, plonjând în esopism şi pa-
ranormal. Sub acoperişul parabolei, alegorizând în exces, el scria cu hărnicie, 
sfidând adversităţile şi oferind trilogii etajate, dificile, străine de povestirea mol-
comă; provocatoare însă, interesate, cu deosebire, de interpretarea politică. Iată, 
bunăoară, Batalioane invizibile invita, prin absorbţia simbolurilor, la o lectură a 
prezentului, impregnat de jocul politic subteran (scenarii, suspiciuni, forţe ocul-
te, trădări), în conexiune, fireşte, cu realismul magic şi haosmosul postmodern: 
o reţea planetară, paradisul mafiot, obligând la decodificare.

Făcând singur, din 1993, o revistă (săptămânală, totuşi) permeabilă şi 
competitivă, înţelegând scrisul ca fapt existenţial, Marius Tupan cerceta acid, 
detaşat, o realitate în fierbere. Faţă de cei preocupaţi strict de evenimenţial, 
justiţiari prezentând voluminoase dosare de epocă, cu aderenţă la un localism 
pitoresc, înecat – de regulă – în sos metaforic, M. Tupan urcă înspre general-
uman. Asta ar fi şi şansa romanului românesc dacă vrea să intereseze şi cititorii 
de pe alte meridiane; lepădându-se de metaforită, de anecdotica înnămolită în 
local, „atacând” omenescul şi reverberând planetar. Iar interesul pentru fabu-
los, stranietate şi coşmaresc dezvoltă luxuriant o „hermeneutică a suspiciunii”, 
cum observase Geo Vasile. Placată pe un discurs intelectualizat (rodul „fanteziei 
autorului”), orchestrând vocile, o astfel de ofertă epică nu poate neglija nici 
meta-narativitatea, nici arhitectonica (ca dovadă, structura triadică). Din păcate, 
Naufragii, ultimul său manuscris, a rămas neîncheiat. El consfinţea eşecul pro-
iectelor melioriste, incriminând „hiatul grotesc” căscat între utopiile sociale şi 
„încarnarea” lor, mereu ratată.

ADRIAN DINU RACHIERU
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ce vedem noi aici întreabă domnişoara învăţătoare
copiii trec fotografia din mână-n mână
aşadar
ce se vede în poză repetă domnişoara Fulvia
noi aicea vedem o casă  

mă sună señor Pedro Ahil Arădeanul
servus îmi zice Petru M.Haş servus răspund
(tocmai mi se revărsase Gangele
într-un manuscript tropical
ce nu va mai vedea astfel a soarelui rază)

vară cu  scară la cer
deasupra pustiului o stea căzătoare
chiar viaţa mea

mda
aflu că poetul Haş este la ţară
(patria mea A4)
s-a retras cu armele şi caii în pustă
să-ngroape toate teoriile (est)etice
cu moartea pre moarte călcând

aşa-i în vestul sălbatic
omul ca şi greieruşul înalţă ode
bârlogului

ceea ce vedeţi în imagine explică
domnişoara Fulvia
e casa Invăţătorului Haş
primul şi ultimul evanghelist în viaţă
al minimalismului ocnaş

aici trag drumeţii somnambuli ai retoricii
printre ucenici
să se desfete
cu parabolele dumisale abisale

altminteri
pe frontul darwinismului social nimic nou
aproape de graniţă cresc versurile
ca troscotul se ştie
numai hârtie să fie
doar Milarepa susţine că în patu-mi îngust pot
să mă-ntind şi să mă-ncovoi

dincolo de zăplazul de zăpodie îşi iţeşte
glasul un cocoş parcă ar apăsa
pe trăgaci un pluton de execuţie
este bravul meu pintenat
mă lămureşte aedul Haş
are brevet de cel mai cu moţ peste
păsăretul băştinaş

mda
mânia poetului cuprinsă-i de crângul
de viziuni de la marginea culturii
un fum ponosit acoperă emblema amiezii
de vară ca un plonjon într-un palimpsest
este clipa când aheul Haş ţăndări face
cu privirea orizontul lecturii
la liziera pădurii de tropi
am impresia  
că plutesc într-o supă de gloanţe
îmi spune

vai
mi se pare că poema română 
îngână un recviem
doar greieruşul e fericit precum

promoroaca pe nucleul unui atom

în preajmă porcii Sămădăului grohăie
sub cerul ptolemeic
(porcii lui Schopenhauer se-mpiedică-n spini
în ţara elitelor
da da bărbaţi atenieni în ţara elitelor
se poartă măşti cu gaze
contra fluturilor justiţiari
sinele însuşi e un porc ţepos)

pe nesimţite un pterodactil
se strecoară în comedia umană a literaturii
zenitu-i boltit peste creştetul
naturii oarbe
cocoşul din ograda haşiotă cucurigeşte
cu moartea-n cioc

e momentul când reptila cu dinţişori
de veveriţă se-nclină în faţa tufului vulcanic
al iluziilor unei lumi ca voinţă şi reprezentare 
fiindcă doar sinele hărăzit/stă şi se uită la mine/
numai piele şi os/stă şi se uită la mine 
după cum se arată în lecţia de retorică
a bardului Haş

dintr-odată un cucurigit bruiază
mesajul alo alo aşezaţi-vă liniştiţi
hărmălaie-n bătătură cocoşul îi smulge
poetului telefonul din mână
şi-mi transmite că e gata pentru
o fericită călătorie într-acolo

asist la o lecţie de rânduială

cocoşul 
mă lămureşte prinţul luptei cu îngerul
îşi numără anii dincolo
de munţii stâncoşi ai elenismului

mda
pintenatul vieţuieşte astăzi  în podişul cu porci
lângă care colonizate-s câteva orci
cântă şi el de bucurie bietul
că s-a întors din infern
poetul

pardon l’enfer c’est moi
apucă telefonul orătania din câmpia de vest
sunt criticul literar temut din pustă
megieşul meu Haş nu-mi prea gustă
opinia justă
cum adică poporul gândeşte scobindu-se-n nas
când nu-l mai are demult
de când deduşca Gogol revizorul 
din cătunul Dikanka l-a ras

am mai scris îmi zice Achilleus
din nacela-i celestă
plutind în văzduhul literaturii daco-romane
chiar şi poeme despre imaginezi
şi băşti leniniste
că aicea plouă de rupe

mda
señor Pedro şi-a plasat sculele de preparat
lucruri netrebnice de folosinţă divină
poezii de dor negru
probe de îngeri şi feştile independente
într-un zigurat ivit din ambrozia zeilor
în inima acelui himeric sat

ce vedem în poză 
lămureşte domnişoara Fulvia micuţii
este casa-muzeu peste veacuri a marchizului
poeziei Petru M.Haş

în ograda năpădită de arşiţă şi bozii
cor de galinacee gureşe
cârâie toate când poetul urmăreşte
prin lunetă deplasarea spre roşu
a universului
şi a liricii postmoderniste
ca să te salvezi e bine să te retragi
din când în când pe la ţară 

pintenatul aude şi înşfacă din nou telefonul
desigur zice cocoşul moartea vine
cântând pe uliţele cerului
aşa cum în antologia sentimentelor tale
adori suflarea îngerului căzut

omul şi greieruşul adulmecă somnul
de la mari depărtări

spun poetului că după cum cântă
se vede că pintenatul
şi-a înfipt ciocul în filosofia greacă

păi e al lui Criton se destăinuie Haş
mi l-a adus plângând în hohote
împreună cu Apollodor să-i dau
grăunţe apă şi adăpost

domnişoara Fulvia compune pe tablă
inscripţia ce va sfinţi frontispiciul casei
în curtea aceasta s-a hrănit cu versuri
cocoşul de jertfă promis de prietenul Criton
lui Socrate 

martirul raţiunii care dovedise
în însoritele palestre
că frumosul e hlamida înţelepciunii
vorbise în secolul de aur
şi despre lucrul cel de pe urmă

acum ultimele raze ale soarelui
se agaţă în creste de munţi
un fâlfâit de pasăre-n vid
şi din cioc scapă o buburuză de antimaterie
pe foiţa de platină a morţii

cucuta deja îi cuprinsese inima pântecele tălpile
cupa fusese golită fără şovăire
în murmurul unei rugăciuni către zei

domnişoara învăţătoare îşi ia catalogul
şi iese cu eleganţă pe uşa istoriei
prietenul cel mai bun al lumii
Socrate 
îşi urma drumul în Hades
să nu uitaţi că îi suntem datori 
lui Asclepios un cocoş
să i-l daţi

m-am plâns pe mine însumi
i-a spus Phaidon lui Echeretas
şlefuitorul de numere pitagoreice

doar omul şi greieruşul aud cum
un clopot mut bate-n infinit
printre arbuştii cometei de fum

pe când corul funigeilor
modelează 
veniţi ajutaţi-ne să plângem

VLADIMIR UDRESCU
pintenatul poetului Haş
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Richard Wagner, născut în 1952 în localitatea Lovrin / Banat şi stabilit 
din 1987 în Berlin, cel care este prezent pe scena literară cu romane, volume de 
versuri şi eseuri bine documentate, a publicat anul trecut o carte ciudată, intitultă 
Domnul Parkinson*. 

Cartea este în format relativ mic (12/19 cm) şi constă din patru părţi inega-
le (I.Ameţeală, II.Honeymon – în engleză –Luna de miere, III. Domnul Parkin-
son şi IV. Ĩn pătratul negru) şi este scrisă la persoana I. 

Autorul la vârsta de doar 51 de ani are probleme cu piciorul drept şi citea-
ză din lucrarea medicului James Parkinson din 1817 intitulată ” Un eseu despre 
parkinsonism”. 

Boala ia numele medicului, în 1895 medicul francez Ėdouard Brissaud 
vorbeşte despre “maladie de Parkinson” (p.16). 

Ĩn 1919 în teza sa de doctorat tânărul medic Konstantin Treatikoff vor-
beşte “despre substanţa neagră a creierului, despre dopamin, care ehilibrează 
motoricul” (p. 17). 

Interesante sunt observaţiile pe care autorul le face în paralela cancer-
parkinson. 

Aflăm cu părere de rău că “Parkinsonul nu este vindecabil” (p. 35). 
“Ironia academică” (p. 41) pe care o cultivă un personaj i se poate atribui 

la fel de bine şi autorului. 
Aflăm că boala aceasta a avut-o şi papa Johannes Paul II, Voitila, la fel 

Muhammad Ali, campionul mondial de box, Peter Hofmann şi scrritorul elveţian 
Jürg Federspiel. 

Actorul Michael J. Fox a creat fundaţia pentru cercetarea parkinsonului şi 
autobiografia lui este cea mai citită carte despre Parkinson din lume. 

Boala aceasta a avut-o şi Wilhelm von Humboldt. 
Uneori apar afirmaţii derutante: “Se spune despre bolnavii de Parkinson 

că sunt fără răbdare şi fără înţelegere. Aceasta nu-iI adevărat. Şi nu este nici 
minciună” (p. 72). 

“Domnul Parkinson încurcă corpul şi lasă capul să pivească” (p.99), pentru 
ca mai departe să afirme: “Parkinsonul este o boală pentru singuratici” (p. 123). 

Interesantă este apoi urmăoarea observaţie: “Spitalul mi se părea deodată 
un hotel în care musafirii au de împărţit camerele” (p. 126). 

Cu privire la această carte a lui Richard Wagner, Walter Engel în recen-
zia sa afirmă: “Deci nu o carte de ştiinţă, nu un bultin medical sau măcar un 
îndrumător, ci un text cu pretenţie literară sprijinit pe cunoştinţele ştiinţifice ale 
autorului după cercetări fundamentale şi nutrit cu propriile trăiri şi experienţe, 
ca persoană afectată” (“Deutsch-Rumänische Hefte / Caiete germane-române”, 
Anul XIX, 2016, Nr. 1, p. 29). 

Este vorba despre o “povestire autobiografică” constată acelaşi recenzent, 
autorul cărţii fiind de doisprezece ani bolnav de parkinson. 

Prin atmosfera creată, cartea îi aminteşte recenzentului german de “Pro-
cesul” lui Kafka. 

“Richard Wagner povesteşte fără amărăciune dar şi fără înfrumuseţare şi 
urmăreşte cu toate speranţele şi recidivele evoluţia acestei boli îăcăpăţânate care 
rupe în două trupul şi spiritul”,scrie pe supracoperta interioară a cărţii. 

Concluzia noastră: boala aceasta este ca o hidră cu mai multe capete, care 
devreme ce te-a prins în mrejele ei , nu te mai lasă liber niciodată. 

*Richard Wagner: Herr Parkinson, Knaus Veerlag, München, 2015, 
144 p.

MIRCEA M. POP despre:

O carte despre o boală

Născută în 1955 la Lipova, jud. Arad, 
Carmen-Francesca Banciu pleacă în 1991 în 
Germania împreună cu cei trei copii ai ei, unde 
avea o bursă DAAD şi din 1992 trăieşte în Ber-
lin ca scriitoare liber profesionistă.

A publicat până acum un volum de proză 
scurtă precum şi câteva romane, iar în 2015 
i-a apărut Vânt uşor în Paradis**, carte care 
însumează 75 de texte, de dimensiuni diferite, 
de la şase rânduri (“Fiecare apus de soare e alt-
fel”, “Ilios se culcă”) la patru pagini (“Ferici-
rea Karelia”, “Iarăşi printre oameni”) sau chiar 
cinci pagini (“Akrogiali, aici şi acum”, pp.45-
49).

Venită din Berlin în Grecia, autoarea 
locuieşte într-o casă singuratecă la marginea 
satului Mani din peninsula Peloponez, propri-
etatea unor prieteni pictori din Lübeck.

Elementele auditive, vizuale şi olfactive 
predomină în carte. 

Autoarea descrie amănunţit flora şi fau-
na specific ţinutului.

Ĩntâlnim lăcuste, muşte, şopârle, o 
pisică cu patru pui, păianjeni, fluturi, ţânţari, 
grieri, râme (după ploaie), buburuze, fluturi de 
noapte, miriapozi, ploşniţe, un câine, cicade, 
un scarabeu şi multe furnici.

Ĩn ce priveşte flora, apar oleandri, crân-
guri de măslini, eucalipţi, curmali, cătină mică, 
mimoze, chiparoşi, grozamă, cedri, oregano, 
mărăciniş, struguri, viţă de vie şi portocali.

Autoarea stă uneori pe terasa cu privire 
la mare şi scrie  despre răsărituri  şi mai ales 
minunatele apusuri de soare, despre căldura 
insuportabilă a amiezii,despre luminile din 
oraşul Stoupa , fumează cu nesaţ ţigările Kare-
lia şi îşi aminteşte de eclipsa de soare de la 11 
august 1999. 

“Cântecul cicadelor face ca tot ţinutul să 
vibreze” (p. 21), afirmă autoarea cu încântare. 

Călătoreşte în împrejurimi cu maşini de 
ocazie. Papanaikos, preotul local de 200 kg, 
care asculta cu plăcere muzică rock, o duce în 
repetate rânduri cu maşina sa. Autoarea afirmă 
cu umor: ”Eu să scuip în sân. Şi să merg nouă 
paşi înapoi. Ca să nu am ghinion. Aşa se zice 
în ţara mea natală” (p.43).

De fapt România mai apare în eco-
nomia cărţii: “Ţâţa caprei  le zice în ţara 

mea natală”(p. 26) – despre struguri.
Aflăm că Patrick Leigh Fermor a fost 

căsătorit cu o prinţesă moldoveancă din casa 
Cantacuzino şi că au stat înainte de război 
mult timp în România. “Să le fie ţărâna 
uşoară”,încheie autoarea relatarea cu aceste 
cuvinte în română. Iar în altă parte: “Cireşe se 
numesc în România” (p.91).

Mai cunoaşte apoi o suedeză care are 
cabinet de masaj şi a angajat o româncă de care 
este tare mulţumită.

Ĩn cafenele şi în vecini cunoaşte au-
tohtoni, cum ar fi clanul Karamanis.  Dacă 
înainte grecii mergeau în America, acum vin 
în Germania, în Anglia, în UE. Pentru tineret 
şansele în ţara natală sunt critice.

Cu autostopul ajunge autoarea chiar şi 
în mica peninsulă Monemvasia, unde a văzut 
lumina zilei Yannis Ritsos. Acum lângă casa 
din deal de acolo este o statuie care priveşte 
veşnic marea.

Autoarea se înţelege cu oamenii uneori 
în germană sau engleză şi, mi greu, chiar în 
greacă.

Pe  plajă urmăreşte famiile de turişti, 
mai ales perechile, şi scrie printre altele, de-
spre două mame care aveau tatuate versuri pe 
tot corpul.

Chiar şi mitologia greacă este prezentă 
în carte: două lăcuste sunt botezate de ea Cly-
temnestra şi Oreste iar războiul insectelor i se 
pare asemenea celui peloponez.

Nici ploaia de vară cu muzica ei nu 
lipseşte din carte.

Adesea întâlnim propoziţii scurte, une-
ori repetate.

Pe alocuri ne duce cu gândul la Calistrat 
Hogaş al nostru, doar că acestuia îi plăcea mer-
sul pe jos…

Ĩn carte sunt incluse şi douăsprezece 
poze făcute de către autoare.

Ĩn concluzie , un adevărat manual de 
vacanţă, care te îndeamnă să voiajezi şi să 
meditezi asupra celor văzute.

**Carmen-Francesca Banciu: 
Leichter Wind im Paradies, PalmArt-
Press, Berlin, 2015, 160 p.   

Un adevărat manual de vacanţă
Poetul

Mă, bunicule,
mă tu așchie fiartă-n 
vinul roșu, aici
pe unde ți-ai ascuns tu
pălăria – în România

Trebuie
să mergem
acum
acasă, Adame

mi-ai băut-o,
mi-am mâncat-o,
mi-am și
înghițit-o de tot

mă, mă
bunicule, nu cumva
tu ești
și un poet.

Nicodim
îmi spune mie
un Nicodim
sfântul acela
al nostru de tot

mă Adame prostule
de poet ce-mi ești
îndrăznește și tu
odată adevărat

spune o comedie
o șopârlă verde
o lume blestemată
un ochi de la cădelniță

ți-ai închipuit și tu
vreodată o căcășcioară
ca un templu
ca un busuioc

a venit vremea
a urcat clipa
aprinde-mi aureola
cu al tău sânge curat

Sunt asimilat
strict
existențial
cânt

versurile mele
luminoase

aduse din lut
și din suflet

un mers de câine
un pas de pisică
un zbor de piatră
un țipăt de nucă

atunci când cade
spre pământ
pot eu și asta
încă mai pot

îngust cânt

sunt verosimil
asimilat
de un singur vers
neașteptat

ah ce bine
și mie îmi sună
acest spațiu

gol
liber ascuțit
cu un cuțit

din propriul meu
os

Culoarea mea

nu vezi 
că sunt și cânt

poate chiar eu
astăzi
sub stele

risipitoare
și sfintecătoare

poate nici tu
nu mai crezi acum
de ajuns în mine
culoarea mea albastră

te caut
prin abisuri grele
aduse din aer curat

al tău sunt
de neiertat

ADAM PUSLOJIČ
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TOMA GEORGE MAIORESCU
Sub aripa Păsării Măiestre

1. Catargul
Stau pe covertă
şi ascult vuind etherul
tăiat de catarg.
Soarele adaugă cercuri concentrice
mişcării noastre în larg.
Cercurile se suprapun
catargul se pierde-ntre nori…
Unde-am mai văzut
această coloană
ca un stâlp de pridvor?

2. Acolo

Acolo pe malul ros de apa
prăbuşită din munţi,
printre arbori cu frunze roşcate
şi stânci culcate-n geometria odihnei.
Acolo printre cele 12 cercuri
aşezate solemn în jurul
Marelui Cerc,
printre cele 12 astre
rotindu-se pe un cadran solar.
Acolo printre cele 12 zodii cu feţe identice
 (fiecare egală cu fiecare)
rotindu-se pe orbita
Marelui Cerc.
Acolo unde e Marele Cerc
– două pietre de moară suprapuse –
roţi măcinând rădăcina ierbii
şi pulberi de astre.
Acolo unde norii rătăcesc peste Parâng
şi coboară cu apele negre ale Jiului,
unde fluvii aştern munţi şi stele
pe orizontala câmpiei,
aleargă spre Ocean
şi Oceanul porneşte spre munţi
cu nori albi plutind nehotărâţi.
Acolo lângă Marele Cerc
şi cele 12 Cercuri Mici,
unde timpul e egal pentru toţi,
şi unde fiecare
îi dăltuieşte conturul
după propria asemănare.

LA PALERMO, BĂLCESCU

Via Butera

Urc aceeaşi scară de piatră
în spirală,
roasă de paşi,
cum ai urcat-o şi tu, ţinându-te de balustrada ru-
ginită
trec prin faţa uşilor negeluite,
(în spatele lor – femei cu mâinile roşii de spălat
şi copii smiorcăind în 4 colţuri)
trec pe-aceleaşi coridoare scunde
ca printr-o galerie de mină
aplecându-mi capul sub grinzile negre,
la fel ca tine, Bălcescule,
şi camaradul tău
Garibaldi,
pe unde-ai trecut şi tu,
de-atâtea ori pe zi, ca o umbră,
căutând aer prin rufele uscate de respiraţie,

înăbuşindu-te, tuşind, scuipând sânge,
cu faţa de cretă
şi ochii arzând ca nişte lumini întoarse
spre îndepărtata-ţi ţară
(simţeai că n-o mai revezi niciodată?).
Îţi caut odaia scundă
ca o hrubă pe Monte Pellegrini,
cu patul ei de aramă
şi cearceaful ud de sânge
(cum s-o găsesc când aici toate odăile
sunt la fel de scunde ca nişte hrube,
şi prin toate oamenii şi-au scuipat plămânii?).
Te caut, şi nu te găsesc.
Se prelinge apa pe ziduri ca lacrima.
În curtea de piatră a tăcut havuzul.
Numai doi copii se joacă cu pietricele,
le aruncă în sus, le prind, le aruncă iar,
şi parcă ar ţâşni apa.

În cimitirul Capucinilor

În cimitirul Capucinilor
îngeri de bronz au chipul de fum şi aripile îndoite,
ochii madonelor înoată în lacrimi de piatră,
sub Crişti cu coastele albe ard lumânări.
În cimitirul Capucinilor
aleile rătăcesc tăcute
prin pădurea cu arbori de marmură moartă
şi coroane uscate de flori,
sub romburile chiparoşilor îndoliaţi
rătăcesc şi nu găsesc locul durerii.
În cimitirul Capucinilor,
acolo unde nu se varsă lacrimi de piatră
şi nu ard lumânări,
unde nu-s palate de marmură adăpostind trufii,
şi nici Crişti cu ochii goi,
unde chiparoşii nu-şi clatină romburile îndoliate,
undeva, la periferie,
într-un mormânt comun al săracilor,
fară nici un însemn
acolo, e adevăratul loc al durerii.
Acolo doarme Bălcescu.

Palermo, 1963

Ante portas

Ieşiţi mantuani pe axa optică a străzilor
eliberaţi decibelii de spaimă
cotropească herghelii sonore
zările şi dincolo de Ziduri

să se audă: strategii suspiciuni pomezi cu venin
ipocrizii conjugale revanşe jigniri
gelozii dobânzi mănuşi de otravă
şi armuri îndelung lustruite
au fost aruncate în beciul uitării

Ieşiţi mantuani în pieţe
împodobiţi de ghirlande şi măşti
(cu nicicând văzutul obraz
al identităţii)
urcaţi care alegorice de carnaval
voi cei decontaminaţi de dublul cotidian
sunaţi din clopoţei răsune chimvale
vestiţi sărbătoarea ieşirii din voi

Frenologi chiromanţi
futurologi de taină decodificaţi
v-ascundeţi în ruşinea nerostirii
ochii de pisică în rut muzica disco
inima de hulub floarea de rododendron
(culeasă la ora de rouă)
fierte în cenuşă de microprocesor şi de chiparos
nu mai prolifică
El e ante portas

Chiar şi scheletul de vultur şi-a pierdut
forţa de seducţie
hidrargirul nu mai e nebunul
Marii Lucrări
(nici un zid n-a crescut peste noapte)
argintul nu mai dospeşte în haloul lunii
amulete ultrasunete larve spectre
incube şi subcube au încetat a fi
excitanţi condiţionali

Ridicaţi mantuani deasupra capului
discul şarpele barca şi lebăda
roata şi celula de cuarţ
alegorii ale ritmului beta solar
(asimilate de neuropsihiatrii
sclipirilor de geniu)
dar mai ales ridicaţi deasupra voastră
oglinda propriei făpturi interioare
eliberată de măşti

Dansaţi mantuani până cădeţi din picioare
sau îngropaţi-vă în picioare
în imense urne comune ca nişte asceţi
dar mai bine cântaţi până vă pierdeţi glasul
dansaţi până vi se inversează conexiunile axo-
dendrice
cântaţi în sudoarea spaimei voastre
sperând întoarcerea

Nehotărât în faţa cetăţii se plimbă Atilla
prin sită de argint el cerne
raze de lună
decibeli bizar galopând peste Ziduri
şi-o întrebare:
înapoi? înainte?

Mantua,1963
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OCHII

„Nu, dragul meu, cum se răresc jaluzelele,
se-albeşte ca în moară.
Cine să şteargă, la anii ăştia!
Nici pianul nu-l mai dezvelesc.
...Când m-am hotărât să-i golesc şi aranjez masa, 
prima dată am găsit-o pe aceasta;
nu ştiu de ce-i plăcea atât de mult fotografia asta.
Odată a prânzit la maică-mea
şi aproape că i-a smuls-o din mâini.
Duminica se mergea la Banja;
eu mergeam în a patra la primară:
ca o greieruşă, cu umbrela aia de soare
şi cu bereta aceea groaznică pe cap, arătam ca un mostru!”
-  N-au rămas decât ochii,
mari, neliniştiţi, adânci, ochi limpezi
în capul ce tremurând încă
poartă un străluciu mov în părul cărunt.

CIREAŞA

Stăteai într-o dimineaţă sub un cireş,
era pe la jumătatea lui iunie şi cireşele erau cam trecute;
şi-ai văzut, pe creanga cea mai de jos,
ca un cercel desperecheat printre frunze,
o cireaşă mare, întunecată ca sângele din venă.
Pentru o clipă, cât o priveam amândoi,
mi se părea că văd cum ghemuit
în întunericul ei dulce şi roşu
roade după măsura fiinţei sale un tunel, cuprins
de dorul de-a avea aripi, un vierme.
Atunci te-ai ridicat pe degete după cireaşă, 
ai cules-o şi-ai mâncat-o, gustoasă
pe măsură şi atârnând drept din locul său.
Cam asta ar fi tot, când am amintit cireaşa.
Da, dar pe lângă carnea ei, pe lângă sângele ei,
nu trebuia să-l înghiţi şi pe el?
Când ai întins mâna, se limpezea sângele fructului,
încă se limpezea  – precum într-un glob de cristal.
Acum, că nu ţi-e mai la îndemână cireaşa aceea,
ce să ne mai batem capul? Viermele-i tot vierme.

LAPTE ŞI MIERE

De ne-ar fi dat să ştim, ţie şi mie,
a cui e casa aceea din pădure,
ne-am abate pe la ea, căutând urma
ce duce la scorbura unde s-adună miere,
căutând ugerul din care lapte curge;
şi-n care am înnopta frunte lângă frunte:
„mieji îngemănaţi într-un sâmbure”.
De ne-ar fi dat să ne aşezăm, ţie şi mie,
sub seară, la masa din casa aceea,
am asculta vremea cum zgârâie
şi ţiuind orbecăie prin pivniţă,
în timp ce între tine şi mine –
ca între limbă şi cerul gurii –
numai lapte şi miere la masă
insuflând intimitate prin oale de pământ
semănând lumina fiinţei în vorbirea ochilor.

ÎN FAŢA BIBLIOTECII 
 
În faţa Bibliotecii într-o după-amiază de sep-
tembrie  
se plimbau doi tineri oprindu-se  
la  umbra unui mic frasin. La jumătatea vorbei  
tânărul zvârli  precipitat un negru caiet:  
pasărea se-nalţă-n coroana frasinului 
şi apoi căzu o ramură uscată în urma ei. 
Ridică crenguţa şi porni să lovească cu ea,  
din răsputeri, caietul otrăvitor din iarbă.  
Ce să spun, curat ritual magic;  
şi nu părea că glumeşte ori ba.  
Nu cumva coperta, coperta tare,
şi-nvelitoarea prea neagră 
pentru ochii lui, ascundea sub ea 
jurnalul ei cu două-trei detalii despre altcineva;  
sau poate însemnările din care au pregătit  
examenul la care s-au prezentat şi poate au picat?  
Sau poate că această  carte  
a împins suflete pe rugul aprins
arzând din vremuri de demult  
pe când părinţii încă mai udau scutece;  
dacă tot trebuia să fie un joc plăcut -  
sau cine ştie ce – trebuia atunci să aibă şi miros de fum? 

TRECĂTOAREA

Timpul de vizită la bolnavi s-a scurs.
Pe  poleiul de februarie
pierdută, imediat aici, după uşă, o femeie vânjoasă,
de vârstă mijlocie, zgribulită
într-un palton strâmt care-i alungea mâinile,
cu sacoşă şi pachete de mâncare,
nehotărâtă s-o ia din loc dar nici să lase
bagajul din mână şi să-şi şteargă faţa
înroşită de ger sau de lacrimi.
Cuiva i s-ar părea că ar fi
văzut-o la secţia de interne, să zicem,
într-o cameră de bărbaţi cu trei paturi
dintre care deseori câte unul e gol,
în care zac doi obraji
pământii neraşi şi doi ochi arzând
zile la rând uitându-se într-o parte,
undeva printr-o portocală de pe noptiera albă;
în sala de aşteptare pentru doi
care tac, fiecare în faţa propriului sfârşit
conştienţi că se-ndepărtează unul de altul
tot mai mult, atât de mult 
încât nu mai au ce să-şi spună.

ÎN CURTE

Bătrânii caişi sunt pe sfârşite. În primăvară
va mai înfrunzi poate vreo creangă.
Dacă curând nu se vor tăia trandafirii,
zăpada-i va rupe din rădăcină.
Ziarele galbene se împiedică-n vânt precum
câinele printre picioare... În ţinuturile calde
se poartă războaie; mai cade vreun guvern pe undeva.
Iar aici trebuie găsită o greblă,
adunate frunzele şi turnat mortarul
în crăpăturile dimprejurul casei, înainte de ploaie.

BORISLAV RADOVIČ
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LÂNGĂ DRUMUL DE VARĂ SPRE SCHELĂ

Lângă drumul de vară spre schelă, câteva
ciori ciuguleau agale hoitul
unui câine mare şi galben. Îmi amintii de 
câinele meu Lupu, când se-ntindea în pragul casei
şi dormea-n arşiţă, cum clănţănea
din fălci după fiecare muscă picată în blana-i,
un fel de număr doi lăbărţat.
Cu picioarele din spate răşchirate, dar cu pieptul puternic.
Amator de hoinăreli, nunţi şi-ncăierări.
Din primăvara Cernobâlului mereu năpârlea, 
iar părul îşi pierdu luciul.
Într-o dimineaţă geroasă nu s-a mai întors
acasă. Dacă cumva încă mai rătăceşte
în împărăţia rudei sale Anubius, nu-l
însoţeşte sentimentul că undeva, cândva,
şi el va fi pentru oclipă
o pungă-nsângerată din care răzbeşte duhoarea?

VIS PARIZIAN

Şi-n această dimineaţă cerul se va albi  
deasupra acoperişurilor din rue Honore, sau  
oriunde, în oricare alt oraş.  
De undeva se va auzi guguştiucul.  
Va fi chiar linişte, după o ploaie măruntă,  
când bărbatului şi femeii, obosiţi,  
nu le arde nici de scris, nici de amor.  
Şi atunci se vor auzi din nou paşi,
lovituri de ciocane, zgomotul ferestrăului.  
Trecătorii îşi vor arunca privirile  
spre podiumul din scânduri din piaţă.  
Se va aduna  grămada de gură-cască  
apăsând trotuarul din împrejurimi.
Se va opri rumoarea. Se vor auzi tobele.
Se va opri respiraţia în gâtul uscat.  
Tăişul va cădea zgomotos,
rumeguşul va fi inundat de roşu. 
Iar capul se va odihni în coş,
de parcă nici nu s-a mişcat de pe umeri. 

ÎN IERNATIC

În iernatic, încătuşate-n gheaţă,  
staţionează bărcile. Nicăieri pescăruşi,  
numai jeturi de tescovină friptă
pe prelate şi lamperii.  
Gâştile sălbatice abia că se aud 
ca într-un poem de Lu Lun;  
şi se ridică o şuviţă subţire de fum  
deasupra plopilor sub care se ascunde  
în pânza de păianjen din vreun şopron 
un butoi vechi de tinichea pe trei cărămizi,  
unde cu mare bucurie ar veni, în amurg,  
umbrele prietenilor, plutind  
deasupra aburilor de pălincă. 

10.PLUGUŞOR

Anii pot fi pietre obişnuite  
de care se sparge privirea, pietre  
cu care îngrădeşti ogorul,  
zideşti pragul ce se scufundă,  

sau pardoseşti camera de iarnă.  
(Iarna-i o călătorie lungă, casa 
o navă ce străluceşte-n vârful dealului.)  
Din ani, în piuă, poţi stoarce uleiul  
cu care flacăra înnegreşte tabla 
seara, atunci când se pune lampa   
în fereastră şi poarta nu se încuie.  
 
Iarna e un anotimp domestic, gerul  
şuieră un cânt aspru pentru colindătorii sosiţi.  
(Iarna e farmecul cetei, veselia grasă,  
căciula cu coamă, coada de bou,  
omul-cap de câine, şoimul crăcănat;  
iarna,   ceata puştilor  
adunaţi în rândurile fotografiilor de familie,  
uneori coboarând de pe pereţi în vorbă:  
ne purtăm frumos cu ei, îi purtăm 
în jurul mesei şi al patului,  
le-mbrăcăm cămaşa belşugului , 
le ieşim din găurile ochilor,  
ne schimonosim după feţele lor.)  
Se scot mănuşile cu clopoţei,  
se suflă în degete,  
şi se spune mesajul lunii dinţate, Gerar.  
 
Va fi oare rost şi de daruri?  
„Ce ne va aduce anul”, întreabă primul;  
„e cineva aici”, strigă al doilea.  
Pe masă, sub pulberea de miere uscată,  
colacul întărit, început,  
lucind la mijloc.  
„E prea greu de dus,”  
spune unul. Ceilalţi îl privesc.  
„Va fi o iarnă grea,” zice cineva îngândurat,  
aplecat privind piatra dulce,  
„ştiu după cum luceşte când se-ncheagă aşa”.  
„La noapte va ninge iar”, îşi murmură 
cel mai mic în barba-i de câlţi,  
„ar trebui să fim cât mai degrabă pe la casele noastre.” 

Traducere şi notă de SIMEON  LĂZĂREANU

BORISLAV RADOVIĆ /Radovici/(n. 1935, Belgrad). Poet, 
eseist şi traducător. A terminat Facultatea de Filologie din Bel-
grad – Literatura generală şi universală şi Teoria literaturii. 
Debutează cu versuri încă de pe băncile liceului, în 1952. În 
anul 1956 debutează editorial cu volumul Poeticităţi. Volume 
de poezii: Celelalte poeticităţi (1959), Maina (1964), Frăţie 
după insomnie (1967), Descriei, gesturi (1970), Poezii alese 
(1979), Poezii 1971- 1982 (1983), Poezii alese 1954-1984 
(1985), Poezii (1994), Poezii (2002), Poezii alese (2005), Pa-
truzeci de poezii (2007). A mai publicat 4 volume de eseuri: 
Lupta cu îngerul şi alte eseuri (1996), Despre poeţi şi poezie 
(2001), Unele lucruri (2001), Citind din Virgiliu (2005), 
Iarăşi despre poeţi şi poezie (2007). A tradus din poezia lui 
St.J. Perse, Ch. Baudelaire, P. Eluard şi din proza lui Balzac.  
Este deţinătorul mai multor premii pentru poezie şi traduceri.  
Borislav Radović  este unul dintre poeţii sârbi de renume 
din a doua jumătate a secolului XX. Alături de Jovan Hristić 
şi Ivana V. Lalić, Radović este considerat a fi unul dintre cei 
mai importanţi poeţi ai culturii din poezia sârbă modernă. Cu-
noscut ca un perfecţionist împătimit şi un stilist deosebit, s-a 
dăruit pe deplin cercetării celor mai profunde straturi lingvis-
tice ale limbii materne. La început s-a afiliat mişcării neosim-
boliste, reprezentată de J. Hristić, I.V. Lalić şi alţii, dar după 
1971, poezia sa este caracterizată de o sintaxă riguroasă până la 
perfecţiune, iar versul său este scuturat de orice ornament, fără 
ca poezia sa să alunece în ermetic.
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Surorii mele Anna acest 
cântec

Inima mea stă într-o coroană de iederă.
Nu se mai poate ofili,
Nu mai poate înflori,
O, sora mea.

Departe se sting treptat lumânările morţii
Ĩn ochii ei frumoşi,
Aceştia au fost două constelaţii
Ĩn care priviră copiii.

Doamne, ce neagră a fost noaptea!
Nici un soare nu mai îndrăzneşte
Să găsească un zâmbet
Pe faţa mea.

O, mâinile tale

Sunt copiii mei.
Toate jucăriile mele
Sunt în adâncitura mâinilor lor.

Mereu mă joc de-a soldaţii
Cu mâinile tale, micule călăreţ,
Până când ele cad.

Cât de mult iubesc
Mâinile tale de puşti, amândouă.

Cântecul vieţii mele

Priveşte viaţa mea preschimbată…
Adânc se apleacă stelele.
Priveşte viaţa mea preschimbată.

Toate drumurile mele cu flori
Duc spre ape întunecoase,
Fraţi care se ceartă de moarte.

Bătrâne au devenit stelele…
Priveşte viaţa mea preschimbată.

Cântecul meu de dragoste

Pe obrajii tăi
Sunt porumbei de aur.

Doar inima ta este o vijelie,
Sângele tău vuieşte, ca sângele meu -

Dulce
Pe lângă tufişuri de zmeură

O, mă gândesc la tine –
Ĩntreabă noaptea.

Nimeni nu ştie
Să se joace aşa de frumos cu mâinile tale,

Să construiască palate, ca mine,
Din degete de aur,

Cetăţi cu turnuri înalte!
Atunci suntem noi hoţi de bunuri aruncate 

de mare la ţărm.

Când eşti tu aici
Sunt mereu bogată.

Tu mă iei aşa la tine,
Eu văd inima ta înstelată.

Sclipitoare şopârle
Sunt viscerele tale.

Tu eşti cu totul şi cu totul din aur -
Toate buzele îţi reţin răsuflarea.

Mama mea

Arde lumânarea pe masa mea
Pentru mama mea toată noaptea -
Pentru mama mea.

Inima mea arde sub omoplaţi
Toată noaptea
Pentru mama mea… 

Mama

O, mamă, dacă ai trăi
Atunci m-aş juca în poala ta.

Mi-e teamă şi inima mă doare
De  prea multă suferinţă.
Peste tot răsare frunziş de sânge.

Unde să meargă copilul meu?
Eu n-am făcut bucuroasă nici o potecă,
Tot pământul este scormonit.

Mamă, dragă mamă.

Karl Vogt

Acesta este de aur-
Când urcă pe scenă
O luminează.

Mâna sa este un sceptru
Când regizează

Tragediilor lui Strindberg
Le pune coroană,

Din creaţiile lui Ibsen
Ia el perlele negre,toate.

Doar el însuşi poate să joace regele
Ĩn piesă.

Mâine va fi el rege -
Mă bucur.

Lui Hans Adalbert

Când vorbeşti
Ĩnfloresc cuvintele tale în inima mea.

Peste părul tău luminos
Pornesc gândurile mele într-acolo negre

Tu eşti în întregime din pământul sudului 
şi dragoste

Şi stea şi ameţeală.

Eu însă am murit demult.
O, tu, lăcaşul meu ceresc.  

Georg Trakl

Ochii săi erau foarte departe.
El a fost odată ca băiat déjà în cer.

De aceea ieşeau vorbele lui
Pe nori albaştri şi albi.

Noi ne certam privitor la religie
Dar întotdeauna ca doi tovarăşi de joacă,

Şi îl purtam pe Dumnezeu din gură în gură.
La început a fost cuvântul.

Inima poetului, o cetate puternică,
Poeziile sale: teze cântătoare.

El era desigur Martin  Luther.

Sufletul său întreit îl purta pe palmă,
Când a descins în războiul sfânt.

Atunci am ştiut, el a murit –

Umbra sa zăbovea de neînţeles
Pe amurgul camerei mele.

          Traducere din limba germană: 
                 Mircea M. Pop

ELSE LASKER-SCHÜLER
(1869-1945)
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Aurorele noastre 

Din loc în loc, văd mereu, 
Blânde, razele radio. 
Două șuvoaie de lumină, conduc drept înainte, 
Ghidându-se unul pe altul. 
Cu mitul auto-regenerării, 
Ele fac povestea mai nouă, 
Care altfel s-ar scufunda în mare, împreună cu mul-
tele fotografii. 
În pat,  
Nori rozalii inundă odată cu briza, 
Somnul mugurilor de trandafiri, în care trecutul și 
viitorul sunt  strâns legațe.

Cunoști legământul lor ? 
Probabil că nu este același, 
Cu cel pe care ei, niciodată nu și l-au mărturisit.

Acum , prezentul este înfășurat în mare 
liniște. 
Momentul lui devine un reper în timpul liniar, 
Emițând culori fascinante. 
Destinația este „ Palatul Timpului”, 
Care este înconjurat de linii de cristal. 
Iată, acolo, liniile noastre paralele, 
Ar trebui proiectate pe un paravan. 
Iubire, lumină de răscruce, arzând complet viața de 
zi cu zi.

Zile spre iarnă 

Zi de zi, vântul tot mai rece. 
Lumea clipește, machiată cu ger. 
Acesta este un anotimp aspru, 
Deloc sentimental.

Un astfel de gând întunecat, nu-i îngăduit să-l 
ai. 
Pentru el , promisă, o primăvară a răzbunării.

Sunt mișcată când aflu, 
Cât de mult doresc , rădăcinile din pământul  adânc, 
Apă curată și aer proaspăt .

O sclipire de țurțure este o sabie ca un mesa-
ger, 
Ca nă ne spună, oricum dorește, ceva de genul „ ai 
dreptate”. 
Oh iarnă, cât de nobilă ești !

Apar stelele 

Ele au emis lumina secretă, 
Departe în univers, 
Cu ani fără număr înainte de nașterea mea. 
Acum, 
Ele clipesc și strălucesc.

Pentru mine steaua este călăuza vieții mele, 
În trecut  
Și în viitor.

Lumina stelară 
Devine o mare  
În ochiul meu interior.

Meduza  

Cine-i acela ? 
Cine clatină pământul cu ochii lui ? 
Pământul a temperat focul erupțiilor  
Din adâncuri.

Doar cu o singură înțepătură, 
Un strop de sânge nu ar opri căderea, 
Dar cu o privire, un trandafir roșu aprins , 
Va înflori.

Cine este el ? 
Cine rupe osia lumii,  
Îndreptând-o spre o șosea de foc ?

În tăcere 

Tu ești o mare, 
Pentru mine, tu ești ca leagănul inimii, 
Ești un râu, 
Acul unui compas arătând nordul, 
Și arătându-mi cum să stau dreaptă .

Tu ești casa farului  
Ce păstrează lumina pentru mine, 
Să nu se piardă pe drum .

Tu ești cerul , 
Adâncul uriaș din tăcere.

Ce este umbra florilor? 
O imagine imemorială 

În legănarea ușoară a hortensiei, 
Umbra o urmează.

O campanulă chinezească are culoarea stele-
lor,  
Corpuri cerești în spațiu. 
Vechi umbre, 
Dorm între petalele ei.

Obrazul ei, o floare de gardenia, 
Niciodată nu va fi îmbăiat, 
În lumina soarelui. 
Numele este o umbră de neschimbat. 
Peisaje vechi, abia se văd, 
Siluete importante putrezesc, 
Și umbrele plutitoare, fac stelele să pâlpâie.

Traducere de CLELIA IFRIM 

KIKUMI SHIMODA
 Poetă japoneză contemporană. S-a născut la Osaka. Este fondatoare și președintă a Cercului de Lecturi Publice / Poetry 

Reading   „Konote” , membră a PEN - clubului japonez, a Asociației Universale a Poeților Japonezi — JUNPA—, a Asociației 
japoneze de Literatură pentru copii etc.

 A participat la  „Poetry Reading g” din Kyoto, 2012, 2013, 2014, la Festivalul de Poezie de la Struga din 2013, la Festivalul 
International  „Mihai  Eminescu” , Craiova din 2015. A obținut titlul de  „Excelent Poet” al asociației JUNPA din Kyoto.

Grupajul de poeme de mai jos face parte din cartea  „The Stars’ Duet” (coautor Laura Garavaglia din Italia). Cartea a fost 
publicată de editura JUNPA Books, 2014, în cadrul proiectului  „Western and Eastern Poets în Sympathy : Poetic Dialoque”.  Tra-
ducerea din limba japoneză în engleză este făcutâ de poeta Mariko Sumikura.

Singurătatea sau o reușită deplină în transpu-
nerea traducătorului Lewik în polonă

Traducătorul din limba germană, franceză, 
română și engleză din anii 50, Włodzimierz Lewik 
(1905-1962), a fost atras de poemul ”Singurătatea” 
și l-a transpus în limba polonă în perioada apariției 
Poemelor alese de Eminescu, ediţia din 1960 publi-
cată de Stanislaw Ryszard Dobrowolski. Nu știm ce 
variantă a folosit translatorul, dar transpunerea lui 
atinge perfecțiunea pe care George Călinescu o vede 
redată de Eminescu întru întruchiparea solitudinii. 
El a și denumit-o drept „poezia tăcerii absolute”. 
Satisfăcându-i gusturile și pretențiile estetice ale 
antologatorului Stanisław Ryszard Dobrowolski, 
acesta o va include în florilegiul publicat în iulie 
1960. La fel și Danuta Bieńkowska în culegerea sa 
din 1983, inclusiv în Antologia poeziei românești 
din 1989, considerând-o şi ea o reuşită deplină. 

Uşor se remarcă cum Lewik ia drept mar-
tori greierii care țârâiesc printre negre vechi zidiri 
(noaptea prin ruine), în polonă, antiteza dintre focul 
care pâlpâie în sobă și eul poetic ce cade pe gânduri, 

totul este la modul pozitiv schimbat în transpunere, 
în sensul că focul troznește în sobă (ogień trzaska 
na kominie), iar „eu visuri mi-amintesc”, găsim în 
transpunere lexicul adecvat precum şi un ritm me-
lodios și o rimă perfectă, dată de jocul de cuvinte: 
stół și snuł - masă - vis, etc. 

Și iluziile dulci, amintirile care îi trec poe-
tului prin minte au în transpunerea la care ne refe-
rim rezonanța fonică dorită de traducător, rezonanță 
pe care o asigură din plin jocul rimelor dat de  cu-
vintele: pierś - świerszcz. Din silabele cuvintelor 
românești amintiri și zidiri (format din i-uri și ri-
idi-ri), ne apare în transpunere un conglomerat de 
consoane în care românul își împleticește limba, dar 
care pe cuvânt - rog cititorul să mă creadă - sună 
chiar frumos în polonă, mai ales că în strofa emi-
nesciană se evocă greieri care țârâiesc. În spațiul 
lingvistic respectiv se pierde epitetul dublu: negre, 
vechi zidiri, cât și repetiția și aliterația - ” stoluri, 
stoluri trec prin minte”. Dar în ultimele trei versuri, 
în cele în care melancolia se transformă în bucu-

rie.... ”prea arare”, când inima din loc îi sare eului 
poetic și - când aude cleampa că sună /în mod fericit 
traducătorul găsește sintagma: usłyszawszy klucza 
zgrzyt - auzind scrâșnetul/zdrăngănitul cheii/ la ușa 
din ”deșarta casă” - apare Ea - icoana de lumină 
(postać jej promienna), încât finalul erotic pe care 
îl întâlnim în polonă nu pierde nimic din simțirea 
eminesciană. Reușită deplină.

Czemuż, czemuż, straszny czasie
Tak uczekasz chyłkiem - szust!
Gdy ma dłoń jej pieści dłonie,
Usta - jej szukają ust?
Şi mi-i ciudă cum de vremea
Să mai treacă se îndură, 
Când eu stau şoptind cu draga
Mână-n mână, gură-n gură.
________________________________
Fragment din cartea în curs de apariţie: 

Mihai Eminescu în limba polonă

NICOLAE MAREȘ

EMINESCU ÎN LIMBA POLONĂ*)
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Unic, în felul său, în arta românească, este cazul sculptorului Gheorghe D. 
Anghel. Nici un alt confrate nu a fost preocupat, în așa măsură, de-a lungul întregii 
sale vieți, de chipul lui Eminescu. S-a spus, și credem, pe bună dreptate, că începu-
tul și sfârșitul creației sale artistice l-a constituit nemurirea în bronz a marelui poet. 
Astfel, timp de aproape patru decenii, sculptorul a fost obsedat de dorința de a crea 
o statuie a poetului, o statuie care într-adevăr să-l reprezinte.

Întâmplarea a făcut ca Gheorghe D. Anghel să-l întâlnească, pe străzile 
orașului natal, la vârsta descoperirii versurilor lui Eminescu, pe Matei, fratele cel 
mai mic al poetului. Retras acolo, la Turnu Severin, acesta ducea o existență oa-
recum misterioasă. Urmărit cu privirea de lice-
anul Gheorghe D. Anghel, fratele poetului își 
purta pașii singuratici pe străzile bătrânului port 
dunărean. Ce va fi gândit atunci viitorul sculp-
tor nu știm. Ceva, ceva, e posibil să fi fost.

Anii au trecut și  Gheorghe D. Anghel a 
devenit sculptor. Când a încercat el să modele-
ze primul chip al lui Eminescu, exact, nu știm. 
El a fost însă singurul sculptor român care și-a 
autodistrus întreaga creație netranspusă în ma-
terial definitiv. Mai mult, dacă vreo lucrare i-ar 
fi scăpat, Anghel și-a exprimat dorința, în scris, 
prin testament, ca aceasta să fie distrusă.

Drumul până la realizarea statuii lui Emi-
nescu din fața Ateneului Român a fost lung. El 
a început cu tripticul Din viața unui geniu, 
bronz, realizat în 1938 și aflat, în prezent, la 
Muzeul de Artă din Râmnicu Vâlcea, Secția 
de Artă Costești (fosta Colecția Alexandru Bă-
lintescu), precum și cu basorelieful Moartea 
poetului, bronz, tot din 1938, și aflat la același 
muzeu, dar care este o copie după exemplarul 
aflat cândva în fosta Colecție a compozitoru-
lui Gheorghe Dumitrescu, original pe care l-a 
așezat în Cimitirul Bellu, pe mormântul fiului 
său Tudor, decedat la cutremurul din1977. Ele 
sunt primele opere de Gheorghe Anghel care-l 
înfățișează pe Eminescu.

A urmat apoi Bustul lui Mihai Emi-
nescu din Parcul Liceului Traian din Drobeta 
- Turnu Severin, bronz, înalt de 55 cm., reali-
zat în 1949 și așezat în locul amintit un an mai 
târziu, cu prilejul centenarului nașterii poetului.

După alți șapte ani sculptorul a reluat su-
biectul. Timp de peste un an a modelat la o sta-
tuie a poetului. Când a fost terminată, în 1957, 
avea înălțimea de trei metri. Stranie și scheleti-
zată aceasta era imaginea unui univers de idei 
netălmăcite de artist. Mirajul perfecțiunii și 
excepționala severitate cu care Gheorghe An-
ghel își judeca creațiile au făcut însă ca acest 
preludiu al capodoperei ce avea să vină, să fie distrus de sculptor. Din toată această 
frământare, acel zbucium al creației, a rezultat totuși ceva : două busturi și un 
cap Mihai Eminescu. Busturile, cel monumental din fața Teatrului de Stat din 
Botoșani și cel din Parcul Romanescu din Craiova, au fost definitivate și turnate 
în bronz în 1958, iar capul – Portretul lui Eminescu – de la Muzeul de Artă din 
Craiova, abia în 1959.  

Ele au meritul de a fi surprins chipul nobil și spiritualizat al poetului. Bustul 
de la Botoșani, este „construit și modelat în planuri mari, cu accente de neîntrecu-
tă forță expresivă, astfel încât duce mai departe, prin transfigurare estetică și sens 
umanist, imaginea de la nouăsprezece ani ai poetului” (Petru Comarnescu, Gh. D. 
Anghel, Editura Meridiane, București, 1966, p.38.) El „are totuși o prea

Este știut că „Orice lucrare îi lua săptămâni întregi de precizări, de între-
bări în amănunte semnificative, de reveniri asupra acelorași părți, de armonizări 
între detaliile componente ale unui portret” (G. Oprescu, Sculptura românească, 
Editura Meridiane, București, 1965, p.168).

Pe această linie, credem, putem încadra Bustul lui Eminescu (1958) din 
Parcul Romanescu din Craiova. Conștient de importanța subiectului, Gh. D. An-
ghel a căutat, în cazul respectiv, să învingă dificultățile ridicate de reliefarea trăsă-
turilor reprezentative ale personalității poetului aflat la vârsta deplinei maturități. 
Execuția îngrijită, încercarea de pătrundere psihologică, ne dovedește, încă o dată, 
nu numai meșteșug și talent, ci și admirația sculptorului față de poet, expresia dra-
gostei sale, ca omagiu pe care încearcă să i-l aducă

Apoi, anii au trecut. Gh. D. Anghel a creat alte și alte lucrări. Nu prea multe. 
N-a fost, se știe, un sculptor prolific. În toți acești ani obsesia pentru Eminescu i-a 
rămas.prima parte a anului 1965, artistul se afla la Paris. Revenise, pentru propria-i 

plăcere, cu gândul să stea mai mult, să lucreze după pofta inimii și să-și îngrijească 
sănătatea. Întâmplarea a făcut ca atunci să fie contactat de câteva personalități ale 
emigrației române. Acestea i-au solicitat o statuie a lui Mihai Eminescu pentru 
capitala Franței. Oferta era deosebit de tentantă. Gh. D. Anghel le-a mulțumit, a 
spus că se simte onorat și că se va gândi (Anghel Marcu, Biografia unei statui, 
în „Contemporanul”, 18 aprilie 1969). Ce s-a întâmplat, după aceasta, în sufle-
tul sculptorului, nimeni nu știe. Pe o ilustrată, printre altele, avea să-i scrie unui 
prieten, arhitectul Anghel Marcu : „Voi veni în țară mai curând decât la timpul 
potrivit”. Și-ntr-adevăr, n-a trecut mult și s-a întors. „Poate că presimțiri negre 

însoțeau această hotărâre. Primele vorbe la 
întoarcere i-au fost : Am venit să mor în Ro-
mânia” (Ibidem). 

La începutul verii anului 1965 Gh. D. 
Anghel se afla la Craiova. Ar fi vrut să se sta-
bilească aici. Iubea capitala Olteniei și dorea 
ca ea să-i fie ultimul popas pe pământ. A mers 
la oficialități și a solicitat o casă cu curte și un 
pom. Casa să aibă două camere – una să-i fie 
atelier și alta dormitor. Acolo dorea să realize-
ze statuia geniului poeziei românești. După ce 
înaltele oficialități l-au plimbat și amânat timp 
de două săptămâni sculptorul s-a lămurit. În 
ultima noapte a șederii sale la Craiova Gh. D. 
Anghel a dormit pe iarba din curtea Muzeu-
lui de Artă. A doua zi a părăsit orașul. Curând, 
după aceasta, i s-a oferit la Mănăstirea Pasă-
rea, de lângă București, casa pe care o visase 
o viață întreagă.  Lăsând la o parte contractul 
pentru refacerea statuii lui Luchian, Gheorghe 
Anghel s-a apucat de cea a lui Eminescu. „Nu 
a mai avut nevoie de studii la scară mică. Și-a 
început lucrarea direct în mărimea de 3 m. Îi 
cunoștea cele mai mici detalii…” (Ibidem). 
Ar fi dorit s-o facă mai mare, eventual grandi-
oasă. Dimensiunile atelierului l-au oprit. Mai 
mult, a trebuit să realizeze statuia din două 
părți separate, care apoi au fost asamblate 
afară, în grădină. Între timp conducerea U. A. 
P. , Ministerul Culturii, prietenii, se interesau 
îndeaproape de mersul lucrului. La toți le era 
frică, știindu-l extrem de sensibil și exigent, 
ca în final, să nu-și distrugă statuia, așa cum 
se întâmplase cu cea din 1957, iar mai apoi 
cu cea a lui Luchian. Întrebat, odată, într-o 
ocazie, cu cât trebuie să fie plătit pentru Emi-
nescu, Gh. D. Anghel a răspuns : „Nu pot cere 
nimic. Eminescu nu se face pentru bani” .

A lucrat la statuia lui Eminescu săptă-
mâni în șir. Nu putea să doarmă, să mănân-
ce, să vorbească sau să facă altceva, fără ca 

gândirea să nu-i fie obsedată de munca sa, de figura poetului. Cu ultimele puteri a 
terminat statuia în toamna anului 1965. Epuizat, bolnav, sculptorul a fost imediat 
internat în spital. Avea însă să fugă și de acolo pentru a supraveghea personal tur-
narea în bronz a statuii. A fost readus la spital cu puterile sfârșite. Statuia în bronz 
a lui Mihai Eminescu, capodopera vieții sale, capodopera artei românești, era însă 
terminată. În ianuarie 1966, ea a fost prezentată publicului bucureștean la expoziția 
sa retrospectivă de la Sala Dalles, iar mai apoi, așa cum se știe, în cursul aceluiași 
an, amplasată în fața Ateneului Român. Sculptorul n-a mai apucat însă s-o vadă, 
întrucât la 7 aprilie, după cum se știe,  a decedat.

Deși este tratată cu un remarcabil simț monumental, Statuia lui Eminescu 
este „concepută la scară umană”. Omul, poetul, este parcă „o prezență vie și con-
cretă” (Petru Comarnescu, Op. cit.). Întocmai ca-n unele statui egiptene, grecești, 
romane, ale Renașterii sau aparținând lui Rodin ori Moore, Eminescu este înfățișat 
nud. Prezentat fără veșmintele trecătoare a tot ceea ce este trecător în viață, doar 
cu o mantie pe umeri și o eșarfă peste mijloc, statuia poetului nemuririi noastre 
capătă, astfel, semnificația de simbol. Eminescu lui Anghel e un tânăr cu plete, 
cu chipul nobil, care exprimă voință, energie, dar și lirism, suferință, dramatism. 
Mâinile îi sunt în mod intenționat mărite, gest care te duce, fără să vrei,  cu gândul 
la scris, sau, mai de grabă, că e gata să se închine. Totul este transfigurare până la 
simbol. Statuia lui Eminescu a fost ultima operă a sculptorului Gh. D. Anghel. Ea 
este cea mai valoroasă creație a sa, este capodopera sa, o capodoperă a sculpturii 
românești. Anul acesta se împlinesc cincizeci de ani de când se află în fața Atene-
ului Român…

Prof. univ. dr. Paul REZEANU

Eminescu în opera sculptorului Gh. D. Anghel
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Dacă unii dintre intelectualii români se plâng de „strâmtarea” limbii ro-
mâne, motiv de nerecunoaştere universală a culturii noastre, sunt însă unele 
personalităţi străine care s-au aplecat cu acribie şi obiectivitate asupra multor 
creaţii româneşti. Dacă ne referim numai la Eminescu, exegeţi de seamă i-au 
studiat creaţia, l-au tradus sau au publicat lucrări de referinţă: Carmen Sylva 
şi Mite Kremnitz (primele sale traducătoare), Carlo Tagliavini, Mario Ruffini, 
Ramiro Ortiz, Umberto Cianciolo, Gino Lupi, Alain Giullermou, Amita Bhose, 
I. Kojevnikov, Xu Wende, Brenda Walker, Jean Louis Courriol, Maria Teresa 
Leon şi Rafael Alberti etc., etc. Şi mai este necesar să mai adăugăm un „dacă”. 
Dacă aceşti „străini” i-au tradus sau comentat elogios creaţia, stabilindu-i locul 
în universalitate, ce putem spune despre unii conaţionali (nomina odiosa), care 
l-au considerat scriitor minor, protolegionar, dăunător culturii naţionale, nul ca 
valoare, doar un cadavru din debara de care trebuie să ne debarasăm. Corul de-
tractorilor s-a mărit, de la Al. Grama până la Moses Rosen, I. Negoiţescu (după 
ce a publicat excelentul vol. Poezia lui Eminescu) Virgil Nemoianu, Cristian 
Preda, R.H. Patapievici, Cezar Paul Bădescu, L. Boia etc.

În contrast cu aceşti denigratori de profesie, readucerea în actualitate o 
mare personalitate a culturii universale.

Rosa del Conte s-a născut la 12 aprilie 1907, în localitatea italiană Vo-
ghera. Licenţiată în litere (cu o teză de estetică) la Universitatea din Milano, 
în 1931, cu magna cum laude, şi-a desfăşurat activitatea didactică în România, 
între 1942-1950, predând limba şi literatura italiană la Universitatea din Bucu-
reşti, Câmpulung şi la Universitatea din Cluj, apoi în Italia, la Universitatea din 
Milano (1948-1963) şi la Universitatea din Roma (1957-1978), predând  limba 
şi literatura română.

Prin întreaga sa activitate didactică şi ştiinţifică, Rosa del Conte a făcut 
cunoscută Europei reperele fundamentale ale culturii române, prin publicarea 
lucrărilor : „Eminescu e Pascoli, 1957; Mihai Eminescu o dell’Assoluto, 1963; 
în rom. 1990, 2003; La sensibilitá e «forma cea dintâi», 1964; Leopardi ed Emi-
nescu, 1979; Eminescu, poeta metafisico, 1982, Tudor Arghezi (Invito alla lettu-
ra di Arghezi: Inno all’Uomo, 1967; La funzione dell’ambiguitá nel linguaggio 
poetico di Arghezi, 1970) şi Lucian Blaga (Il senso di Dio nella lirica di un poeta 
rumeno contemporaneo: Lucian Blaga, 1950; La lirica di Lucian Blaga, 1952, 
1967; Transfigurarea mitului folcloric în ultima dramă a lui Lucian Blaga: Arca 
lui Noe, 1969; La lirica di Lucian Blaga; Poesie 1919-1943,1971) ş.a. Este au-
toarea studiilor: Le colinde religiose nelle letteratura popolare rumena;Dante in 
Rumania; Carlo Goldi e la filologia rumena; Questioni di linguistica rumena”1.

Au fost temeiuri de a fi onorată cu titlul de doctor honoris causa a univer-
sităţilor din Bucureşti (1972), Cluj Napoca (1991) şi Iaşi (1998), iar sub manda-
tul acad. Eugen Simion, care a cunoscut-o, a fost primită ca membru de onoare 
din străinătate al Academiei Române, la 8 noiembrie 1994.

Lucrarea sa fundamentală este Mihai Eminescu o dell’Asooluto. Studi e 
Testi ( Modena, Societatá Tipografica Editrice Modenese, 1963, 482 p.), consi-
derată de Mircea Eliade, într-o recenzie din 1963, „fără îndoială, cea mai vas-
tă monografie închinată, într-o limbă streină, lui Mihai Eminescu”2, „preţioasă 
pentru alte motive. Pentru întâia oară opera poetică a lui Eminescu este analizată 
şi interpretată în întregimea ei”; apoi, sunt analizate postumele, ciornele, vari-
antele eminesciene, care „toate cuprind fragmente de o neaşteptată frumuseţe”, 
„luminate cu atâta competenţă, erudiţie şi penetraţie de Rosa del Conte. Cartea 
aceasta deschide atâtea noi perspetive în interpretarea lui Eminescu, încât se cere 
recitită şi meditată pe îndelete. Geniul lui Eminescu ni se revelează încă şi mai 
excepţional decât îl cunoaştem până acum”3.

Criticul şi istoricul literar, eminescologul de excepţie, Mihai Cimpoi, un 
redutabil filozof al culturii, fondatorul şi conducătorul / moderatorul Centrului 
Academic Internaţional „Mihai Eminescu” şi al Congresului Mondial al Emi-
nescologilor, ambele de la Chişinău, a purtat, în 1991, un pertinent dialog cu 
reputata savantă, despre facerea acestui studiu („căruia i-am dedicat ani din viaţa 
mea”4 şi care „a fost scris înainte de toate pentru mine”5), despre impactul asu-
pra specialiştilor şi publicului, originalitatea creaţiei eminesciene. Deşi tipărită 
în 1963, cartea a fost ignorată în România „care ciopârţea cu neruşinare textele şi 
făcea din «Împărat şi proletar» o proclamaţia premarxistă”6). În diaspora, însă, 
cartea a avut un succes scontat, datorită recenziei lui Mircea Eliade, succes ex-
plicat de Mihai Cimpoi prin „perspectiva interioară asupra operei eminesciene, 
[întrucât] nu v-au preocupat influenţele, ci poetul însuşi crescut pe solul fertil al 
tradiţiei autohtone”7, al „severei tradiţii”.
1 Pe larg, vezi Dicţionarul General al Literaturii Române, C/D, Bucureşti, Editura Univers En-
ciclopedic, 2004, p. 614-615 (Iordan Datcu); Dorina N. Rusu, Dicţionarul membrilor Academiei 
Române. 1866-2010, ediţia a IV-a, revizuită şi agăugită, cuvânt înainte de Eugen Simion, Bucu-
reşti, Editura Enciclopedică, 2010, p. 296. 
2 Mircea Eliade, Despre Eminscu şi Hasdeu, ediţie îngrijită şi prefaţă de Mircea Handoca, Iaşi, 
Junimea, 1987, p.46.
3 Ibidem, p. 47, 53.
4 Eminescu sau despre Absolut cu Rosa del Conte, în vol. Eminescu. Mă topesc în flăcări. Dialo-
guri cu eminescologi în perspectiva mileniului III, realizate de Mihai Cimpoi, Chişinău / Bucu-
reşti, Litera / David, 2000, p. 543-575. Vezi şi Mihai Cimpoi, Spre un nou Eminescu, Chişinău, 
1993, Bucureşti 1995; Mihai Cimpoi, Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic, Chişinău, Guni-
vas, 2012.
5 Eminescu. Mă topesc în flăcări, p. 543, 544.
6 Ibidem, p. 545.
7 Ibidem, p. 549.

Excelenta cunoscătoare a culturii şi mentalităţii româneşti, Rosa del Con-
te mărturiseşte că „intuiţia humusului arhaic, format din stratificări profunde 
şi asimilări culturale «anonime», nu a fost neaşteptată şi fulgerătoare. Este un 
gând – şi să-l numim chiar intuitiv – care m-a însoţit dintotdeauna, adică de când 
aflată în contact cu spiritualitatea voastră exprimată atât prin folclor, cât şi prin 
artă, am văzut vorbindu-se de «specific românesc»8. Înarmat cu o solidă cultură 
filosofică şi filologică, M. Cimpoi o „provoacă” pe Rosa del Conte să se pronun-
ţe asupra religiozităţii eminesciene: „Credinţa lui Eminescu e înainte de toate 
«pietas», adică fidelitate faţă de poezia gesturilor rituale, faţă de sugestia atmo-
sferei de umbră punctată cu lumini, faţă de farmecul melodic al psalmodiilor, 
al cadenţelor, al sunetelor de clopot, cărora le-a răspuns – în depărtatele zile ale 
copilăriei – un tremur profund şi indefinibil al inimii sale, care se simţea într-un 
unison misterios cu emoţia religioasă – făcută din durere, remuşcare, invocare, 
speranţă”9. Alte afirmaţii de excepţie ale eminescologului italian consemnate în 
acest splendid dialog merită consemnate: „În Eminescu nu există conceptul de 
vină în sens creştin (păcat); nici acela a unui rău ontologic: astfel este numai de-
venirea, trecerea”10; „Cristos al lui Eminescu se aseamănă prea mult cu Cristos 
al luiHegel [...] şi că pentru o clipă – este un fulger al gândirii – Iisus Cristos se 
oferă în măreţia misiunii sale mediatoare între natura indiferentă şi abstracţia 
Ideii”11.

Rosa del Conte nu ne îndeamnă să aruncăm „cadavrul din debara” (Pa-
tapievici), pentru că e „nul” (Cristian Preda), ci trebuie să-i recunoaştem lui 
Eminescu, cum a zis şi G. Călinescu, vocaţia sa către universalitate. „Nouă ne 
revine – afirmă cu deplin temei exegeta – o datorie: să-i asigurăm asimilarea prin 
intermediul cunoaşterii”, arătându-ne, pragmatic, şi modalitatea asimilării prin  
„cele două instrumente cele mai eficiente”, adică „exegeza şi mai ales comenta-
riul amănunţit al textelor, traducerilor”12.

Cartea Rosei del Conte, Eminescu sau despre Absolut, a apărut nepermis 
de târziu în România, în 1990, la Cluj Napoca, în traducerea şi cu prefaţa lui 
Marian Papahagi, cu un cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, iar ca 
postfaţă, recenzia lui Mircea Eliade din 1963. Demersuri de traducere „pe bu-
căţele a lucrării ei” (Eta Boeriu) au fost desigur. Unul se datorează scriitorului 
Teofil Răchiţeanu, profesor strălucit în Munţii Apuseni, care, prin intermediul 
traducătoarei Eta Boeriu, a ajuns cu o scrisoare, în 1974, la Rosa del Conte. 
Publicăm răspunsul Rosei del Conte, un adevărat document literar şi care spune 
multe despre scrupulozitatea şi seriozitatea exegetei eminesciene: 

„Nobile prieten întru Eminescu,
De multă vreme sunt datoare cu un răspuns la scrisoarea Domniei Tale, 

de-o autenticitate mişcătoare. Mă vei înţelege dacă o spun că însăţi sinceritatea 
mărturisirii tale m-a împiedicat să-ţi scriu cuvinte convenţionale cu care scriito-
rii profesionişti răspund admiratorilor lor. Sunt şi eu o fiinţă singuratecă, aidoma 
dumitale, chiar dacă o prea lungă viaţă de luptă grea m-a constrâns adesea să 
cobor în arenă pentru apărarea valorilor şi idealurilor în care cred; şi ştiu cât 
poate fi rănită o sensibilitate delicată de golul retoricii care atinge până şi stilul 
epistolar. Voi încerca, deci, să fac posibil, cu orice preţ, să aveţi un exemplar din 
cartea ce place încă, până şi mie, chiar după zece ani. Ştiu că este o carte pură pe 
care de-a lungul anilor am purtat-o în suflet, chiar dacă apoi ea a izbucnit în afară 
aproape dintr-odată. Gândind-o, am încercat atâta bucurie, încât un singur lucru 
nu-mi place – acela, e un fel de a spune, de a o fi terminat. E un fel de a spune, 
deoarece, dacă mi-aş fi regăsit acea stare de graţie, ştiu că Eminescu ar putea 
încă să-mi încredinţeze câte ceva din acel secret inepuizabil care este poesia.

În ce priveşte gândul ca dumneata să o traduci, ştii prea bine că, chiar în 
spatele argumentărilor practice ipocrite, dar perfect credibile, pe care, de fapt, 
realitatea le reprezntă prin lipsa de hârtie, nicicum ea nu ar putea fi prezentată 
8 Ibidem, p. 553.
9 Ibidem, p. 557.
10 Ibidem, p. 558.
11 Ibidem, p. 565.
12 Ibidem, p. 572-573.

Rosa del Conte

pag. 50
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Originar transilvănean, format în şcolile Blaju-
lui, George Bariţiu a fost cea mai importantă persona-
litate cultural-politică românească a secolului al XIX, 
care, prin realizările şi efortul său, a forjat unitatea vi-
itoarei naţiuni române, a României Mari. Şi, sigur, cel 
dintâi care nu a mai practicat avocatura, teologia, viaţa 
funcţionărească, ci exercitându-se ca profesor de fizi-
că, patru ani, între 1834 şi 1837, la Blaj, el a asimilat, 
spectaculos, „ştiinţele veacului, Luminilor”, teoriile lui 
J.G. Herder, privind civilizaţia popoarelor – „folclorul: 
poeziile, cântecele, legendele, fixate în memoria colec-
tivă, în fondul anonim colectiv)”; idei impuse de filo-
soful german, încă din 1807; şi susţinute, continuu. E 
fascinant cum a „tradus Bariţiu întru spirit”, legea lui 
Lavoisier, despre conservarea energiei, aplicată, ast-
fel evoluţiei formelor, în arte, oferind o definiţie, care 
rezistă timpului şi astăzi, prin surprinderea esenţei ei: 
„NIMIC NU SE PIERDE ÎN NATURĂ! CI NUMAI SE 
MUTĂ!...” La sfârşitul volumului al III-lea al Istoriei 
Transilvaniei pe două sute de ani, în urmă (1891), el 
susţine, ca o concluzie a întregii ale gândiri şi opere ga-
zetăreşti, social-politice şi culturale:

„Respinşi din faţa luptelor militante, politice, 
ROMÂNII s-au recules, alegându-şi o mulţime de alte 
ramuri ale activităţilor lor. Ar fi fost, altfel, peste putinţă 
ca să înainteze!...”

Printre aceste alte ramuri (dincolo de lupta po-
litică, partide n.n.), a fost dezvoltarea şcolilor (învăţă-
mântului), a activităţilor tipografice (presa, cartea, albu-
mele, traducerile, almanahurile) şi „filosofia poporului 
– resturile de cultură antică, foarte multe mărturisind, o 
viaţă de 2500, până la 3000 de ani, înapoi!”.

Şi astfel, G. Bariţiu le enumeră: culegerea şi stu-
diul literaturii – a poveştilor, jocurilor, obiceiurilor, ce-
remoniilor – în care se află, mai cu deosebire, trăsăturile 
adevăratului caracter al Naţiunii. „Insistă, apoi, repe-
tând o frază specifică culturii şi civilizaţiei audio-vizua-
lului, de astăzi, insistând asupra muzicii, înadins – cân-
tece, iar nu versuri, nu poezii, pentru că aţi observat că 
toată poezia, scoasă din inima sa, poporul trebuie să o şi 
cânte, altminteri nu o priveşte, ci o dă uitării (…). Dintre 
toate, poporul nostru e cunoscut drept cel mai poetic; 
dedat la cântări. Însă, ce?... Numai cântece populare!”. 
Bariţiu îşi va ilustra aceste teze, cu faimoase cântece, 
din aproape toate regiunile româneşti: Hora (culeasă de 
Alecsandri), Marşul Iancului, în care, pentru a „sălta” 
şi „înviteji” poporul, el afirmă că „muzica” s-a natura-
lizat, se pare, după Opera italiană TANCREDO; Fata 
din casă, de Bolintineanu; Deşteaptă-te, Române (al lui 
Andrei Mureşanu, pe muzica lui Anton Pann);  şi, foarte 
curând, ca un gazetar, „reporter de teren”, el va face o 
descoperire senzaţională, având o epifanie! Descoperi-
rea CĂLUŞARILOR!

Într-un articol, din 26 martie 1839, din Gazeta 
(sa) de Transilvania, el surprinde şi descrie, afirmăm: 
„reportericeşte”, un „obicei popular”, susţinut de nişte 
echipe de dansatori, numiţi „junii Braşovului” – dans 
pe care îl compară cu… Căluşariii altor ţinuturi arde-
leneşti, fără a realiza, încă, evenimentul: aceasta este 
varianta cea mai completă, spectaculos culeasă, dintre 
ele!... La o altă sărbătoare de primăvară („Săptămâna 
luminată”), Bariţiu reia informaţiile, din 1839, le extin-
de, descriind complexa desfăşurare a Căluşarilor, care, 
adaugă el, „se face, în fiecare zi, din săptămâna Pasci-
lor”, sugerându-ne intensificarea şi faima sa. Descrie, 
apoi vestmintele, muzica, voioşia şi mişcările extraordi-
nare – ale jucătorilor, ritmul lor, măsurile, refrenele şi, 
în special, strigăturile.

Epifania lui G. Bariţiu şi insistenţa de a face Că-
luşarii cât mai cunoscuţi, constă în intenţia că aceasta 
ste o moştenire a noastră, „păstrată din antichitate”; 
astfel încât va urmări, necontenit, evenimentul „junilor 
din Braşov”, indiferent de anotimpuri, sau festivităţi 
religioase. Va insufla, pe urmă, contemporanilor săi, 
admiraţia şi chiar uimirea faţă de acest obicei „miracu-
los”, vor scrie, apoi şi discipolii săi, despre teribilul dans 
– şi chiar ziariştii germani, unguri şi secui. 

Chiar şi fiul său, tânărul jurnalist Ieronim Bari-

ţiu, într-un articol, publicat în revista „Familia” (An II, 
pg. 253-255, 1867) – adică în anul în care Împărăţia 
Habsburgică se transformă în Imperiul Austro-Ungar, 
tânărul gazetar declară CĂLUŞARII un „obicei poporan 
unic”, descriind, ca pe o noutate, mişcarea, „procesiu-
nea” Junilor braşoveni, cu toiagele şi căluşti – în mâini 
– deplasarea lor, energică, spre Muntele Postăvarului 
(şi strada, numită, încă şi azi: a Postăvarului, în noaptea 
echinocţiului de primăvară). Articolul lui Ieronim Bari-
ţiu, din Familia, se numea „Serbarea Sfintelor Pasci, la 
Braşov”, şi va fi preluat şi citat şi de jurnaliştii şi istori-
cii unguri şi secui: Orban Balasz şi Rety Lajos, care vor 
adăuga, însă, şi alte informaţii neştiute: junii braşoveni, 
de prin unele cartiere, puneau brazi tăiaţi în faţa porţilor 
fetelor nemăritate, amintind (şi) alte obiceiuri transil-
vane, precum Armindenii.

Influenţa lui G. Bariţiu, în epocă şi a discipolilor 
şi colaboratorilor săi, cu privire la CĂLUŞARI, intră şi 
într-o carte de călătorii, a lui A. De Gerando, la Par-
is: Etude sur les hautes plains de Transilvanie (1882, 
pp. 72-75). Foşti discipoli şi colaboratori, chiar şi la 
sfârşitul vieţii sale, se vor întrece întru a releva diferenţe 
sau variante ale CĂLUŞARILOR; şi dăm numele câtor-
va, dintre ei: Vasile Voina, N. Pop, Gh. Pitiş, Ion Prişcu, 
Alex Teochar etc. În vreme ce viitorii latinişti (şi curen-
tul lor) vor socoti dansul de origine militară, română (de 
la legenda răpirii Femeilor Sabine), apare şi se impune 
şi ipoteza protopopului de Sibiu, V. Voina, care, într-o 
conferinţă în faţa studenţilor Seminarului Teologic, so-
coteşte CĂLUŞARII – „un amestec geto-dacic şi abia 
mai apoi romanic”, nicidecum că ar fi un dans slav-bul-
gar, sau, după saşi: „sud-dunărean”, „machedon” etc. 
Teologul-protopop şi-a publicat conţinutul dizertaţiei, 
în revista Seminarului sibian: Muza. Foaie beletristică 
şi ştiinţifică, An V, nr. 3-4-5, 1875).

Se succed, în pasiunea pentru explicarea „taine-
lor” acestui dans straniu, colaboratori mai tineri ai lui 
George Bariţiu: Theodor Alexi (1889), articol numit 
Legendă de Pasci, tradus, imediat, şi în maghiară şi în 
germană. Şi chiar şi înainte de moartea sa, în 1892, când 
fusese votat Preşedinte al Academiei Române, ideile-
obsesii ale lui Bariţiu vor rodi şi roii, la intelectualii-
urmaşi braşoveni şi sibieni: Constantin Lacea (Con-
tribuţii la istoria Junilor Braşoveni – în gazeta „Ţara 
Bârsei”, 1919); Sterie Stinghie – „Mărturii privind ca-
racterul militar al Junilor” (în Gazeta de Transilvania, 
1922); şi apare, în volum, chiar şi lucrarea de doctorat 
despre Căluşari, a acestuia din urmă (Leibzig, 1902).

*
Încă de la prima sa călătorie, la Bucureşti, împre-

ună cu Timotei Cipariu, pentru întemeierea Societăţii 
literare române (1866), care va deveni Academia Ro-
mână (1867), al cărui membru va deveni, alături de alţi 
români, transilvăneni, Bărnuţiu a rămas ispitit să afle 
date noi, asupra răspândirii şi circulaţiei Căluşarilor, 
şi în alte regiuni şi teritorii româneşti: Muntenia, Olte-
nia, Banatul şi sudul Moldovei. Încercări de a analiza şi 
explica misterul faimosului „dans al junilor”, din punct 
de vedere cultural şi istoric, a făcut, spre ilustrare, şi 
germanul Julius Teusch, în eseul Die Solomonsfeier bei 
Kronstad (Braşov, 1913), stăruind asupra locului mitic 
şi legendar al jocului – la „Pietrele lui Solomon”; sau 
G. Nicolescu-Varoc, în „Şcheii Braşovului – Junii – şi 
Costumul de sărbătoare al Femeilor Române” (Bucu-
reşti, 1932).

Cel mai celebru Document istoric despre societa-
tea şi dansul Junilor Braşovului, fost descoperit, scos la 
lumină, în posteritatea bariţiană, în Arhiva Bisericii Sf. 
Nicolae şi depus, apoi, în Muzeul Şcheilor Braşovului 
(document cu nr. 130, din 26 martie 1728, Anexa I), în 
care un „bătrân român – TĂNASE VASILE, împreună 
cu familia şi cu toţi copiii săi, lasă, cu tot sufletul, ca 
acest obicei (Căluşarii, s.n.), rămas de la cei bătrâni – 
obicei ce s-a ţinut în grădina noastră, din Şchei – lasă ca 
Junii, la Pasci, să treacă prin această grădină, pentru că, 
întotdeauna, ei au trecut prin această grădină!...” Ba, 
mai mult, „porunceşte ca şi acela, cui va da Dumnezeu 
să stăpânească această grădină (a Şcheilor Braşovului, 

s.n.) să-i lase, pe Juni să treacă, fără de opreală, frumos, 
pe rând, cum se cade!... În caz contrar: „să fie bleste-
mat – de Dumnezeu, precum şi de cei 318 sfinţi părinţi, 
care au fost de faţă, la cel dintâi sobor, care s-a ţinut la 
Niceea, în 325 – pentru că, sfârşeşte TĂNASE PAVEL, 
testamentul-document, această rânduială o am aflat-o 
de la toţi cei bătrâni”.

Acest blestem teribil, dacă va fi încălcată porun-
ca-lege (cutumă) relevă valoarea vechimii, forţa stator-
nică a Memoriei, moştenită de la înaintaşii romani, dar 
şi valoarea vechimii şi credinţei creştine. Mai există un 
faimos blestem, asemănător, scris într-o diplomă-privi-
legiu, dată de voievodul Vlad Ţepel mânăstirii Tismana, 
în luna lui martie, 1458: „De nimeni să nu fie atinse 
(darurile) date din porunca domniei mele!... Cine nu 
va asculta şi le va bântui, acela va fi blestemat, pier-
ind prin moarte! Blestemat să fie (acela) de Prea-Curata 
Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria!!!”

*
Numit, încă din 1853, în gazeta „Telegraful 

Român”, o „procesiune cavalerească”, cu desfăşurări 
şi energice spectacole, în jurul, în spaţiile „Pietrelor 
legendare ale lui Solomon”, înconjuraţi fiind de brazi 
tăiaţi şi mulţimi de popor (brazii fiind simboluri ale 
bărbăţiei), fiind duşi, apoi, în faţa caselor unde se găseau 
fete nemăritate, Căluşarii e, în adevăr, un dans cu grade 
tainice: vătaf, armaş mare, armaş mic ş.a. Şi, în vreme 
ce A. de Gerando îl socotea „un joc al înălţimilor mon-
tane”, cei mai mulţi cercetători au conclus spre „un sens 
arhaic”, un „simbol central”, „primar – de gintă, de 
trib: calul – căluţul, cavaletto, ţinut ascuns, sub centuri, 
sau benzi-bete, mai numit, în unele zone sudice numit 
(şi) „mutul”, arătat, înălţat, cu o mână în desfăşurarea 
ritmică, a ceremonialului, Căluşul denotă o perfecţiune 
coregrafică incredibilă, o ordine şi o geometrie înalte, 
aproape o performanţă (a dansatorilor), asemănătoare 
paradelor de altădată cavalereşti, militare.

În comparaţie cu Tarantella, sau Polska, ce au 
devenit, graţie intervenţiilor muzicii culte (şi) dansuri 
de societate, fiind uşor de învăţat şi asimilat, Căluşarii 
nu s-a păstrat, decât moştenit – adică învăţat şi predi-
cat, din tată în fiu, graţie complexităţii sale coregrafice. 
Înfiinţarea unor ansambluri, în veacul XX, l-au făcut 
abordabil, arhivat, filmat, exportat chiar. El a devenit, 
precum Kazacioc-ul, sau Dansul Grecului (mai numit şi 
„al lui Zorba”), unul din cele mai energice şi fascinante 
dansuri vechi universale.

Graţie noii civilizaţii a Audio-Vizualului, 
Căluşarii sunt, azi, receptaţi, sincronic: muzica, dansul, 
poezia (şi strigăturile), coregrafia, ritmul, veşmintele 
pitoreşti, imemoriale; şi rămâne straniu, cum, în volu-
mul O analiză spectrală asupra Europei (din 1929), 
contele Herman von Keyserling, a tras concluzia că 
„dansurile româneşti, relevând o psihologie a poporu-
lui, sunt dansuri liniştite, încete, domoale”; adăugând 
că „numai în România se mai cultivă genul literar al 
Epigramei!...” Cu toate că a fost oaspetele unor mari 
şi cunoscuţi scriitori bucureşteni, invitat la „serbări 
câmpeneşti”, picnicuri aristocratice, banchete ale unor 
societăţi culturale bucureştene, aceasta a fost concluzia 
şi imaginea lăsată de conte asupra folclorului nostru ro-
mânesc. E de amintit şi că Maria Tănase, cea născută 
în arealul Junilor Braşovului – la Făgăraş, i-ar fi făcut 
această confesiune sculptorului Constantin Brâncuşi: 
„Cânt mai «cu foc» Ciuleandra dacă văd şi simt voioşia 
lăutarilor şi casnele lor, până le plesnesc arcuşurile şi 
vioara; iar dansatorilor li se rup, de se fac praf, încălţă-
rile”. În opinia noastră, George Bariţiu, gazetarul, omul 
politic, întemeietorul ASTREI, Preşedinte al Academi-
ei Române, a descoperit şi a pus în circulaţie intensă 
CĂLUŞARII, pe urmele Mioriţei, pentru că el avea, ca 
şi acea baladă, variante numeroase, în toate regiunile 
românilor, fiind o capodoperă a complexităţii, vechimii 
noastre şi energiei spiritului omenesc.

9-10-11 septembrie 2016
Constantin ZĂRNESCU

GEORGE BARIŢIU – DESCOPERITORUL „CĂLUŞARILOR”
Profesorului Mircea Popa şi iubitorilor ASTREI
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în haină românească în toată unitatea ei, iar a o fragmenta nu are sens, deoarece 
cele două curente conductoare ale exegezei, filosofic şi filologic, se completează 
firesc. Pe fragmente – răstămălcind-o -, cartea a fost îndeajuns jefuită de către 
acei ce au ţinut-o în ladă fără să o citeze:«timp» şi «absolut» devenind adevărate 
ingrediente obligatorii – cuvinte potrivite în sensul rău al termenului – pentru 
feluriţi eminescologi de duzină.

Şi apoi, independent de aceia care s-au servit – şi nici măcar bine -, pe 
cine ar mai interesa o carte aidoma? Ne trebuie curăţenie de inimă pentru a citi 
poeţi, dar şi pentru a ne apropiua de anumiţi interpreţi, critici, de poezie. Eu 
consider – şi nu mă judeca orgolioasă – că sunt foarte puţini cei care astăzi pot 
avea privilegiul de a simţi ceea ce este de valoare în actul creaţiei, ba chiar şi cei 
ce, cu umilinţă, dar cu pasiune dezinteresată şi totală, se apropie de interpretul 
operei create.

Sper să te întâlnesc. De fapt, de ce să sper? Ne-am întâlnit deja. De aceea, 
te conjur, ca o veche prietenă, să răspunzi cu curaj la chemarea interioară, dacă 
daimonul tău te vrea poet. Această lume pustiită de aridul vânt al vulgarităţii 
grosolane şi al indiferenţei ucigaşe are nevoie de poezie: nu de aceea ce «se 
consumă» ca orice altă marfă pe foi tipărite, ci de aceea ce o restitui omului din-
lăuntru, o lume necontaminată (pură). Întreagă şi numai pentru el.

Cu această urare, vă mulţumesc.
A D-voastră,
Rosa del Conte”13
Rosa del Conte se stinge din viaţă la Roma, la 30 aprilie 2009, la ve-

nerabila vârstă de 102 ani, lăsând posterităţii imaginea unui mare intelectual 
european, cu dragoste şi simţire pentru cultura atentică. Pentru România a fost, 
neoficial, un adevărat ambasador cultural, determinându-l, de pildă, pe teologul 
von Balthasar să declare, după citirea cărţii Eminescu sau despre Absolut: „Noi 
ştim atât de puţin despre România şi trebuie să scoatem la lumină tot ceea ce 
în această Ţară este căutarea  lui Dumnezeu [...] Este fascinant să vezi omul în 
căutarea divinului mereu şi pretutindeni şi cu o asemenea dorinţă de puritate şi 
adevăr (sublinierea îmi aparţine”)( Rosa del Conte)14 .

Cărţile Rosei del Conte dedicate scriitorilor români, şi în special cea con-
sacrată lui Eminescu, cunoaşterea pertinentă şi obiectivă a realităţilor româneşti, 
este o lecţie de bun simţ pentru unii dintre intelectualii români, aşezaţi cu rosturi 
şi posturi în cultura română, pe care o defăimează.

Tudor NEDELCEA
13  Publicat în vol. Amintiri în zig zag. Marin Iancu în dialog cu Teofil Răchiţeanu, Cluj Napoca, 
Edit. Scriptor, 2016, p. 188-189.
14 Apud, Eminescu. Mă topesc în flăcări, p. 567.

În limba română
Fratelui ucrainean de crez și suferință Ion Dume-
niuk, căzut în marea bătălie pentru limba română  

din Basarabia

De m-a prinde vreun dor de-al cocorilor zbor,
Îmbrăcat, ca ascetu’,-n târsână,
Îmi voi pune-n boccea o baladă și-un nai
Să m-aline în limba română.

Lângă mare de-o fi să mă fure-ntr-o zi
Din genunile apei vreo zână,
Pizmuiți-mă, frați, ori destinu-mi deplângeți
În duioasa mea limbă română.

Când s-a da la hotare bătălia cea mare
Și-oi sta scut pentru-a Țării țărână,
Voi urați-mi să vin nu pe scut, ci cu scutul
Și doinind tot în limba română.

De va fi să-mi trădez al strămoșilor crez,
Nici o urmă de-a mea nu rămână:
Ochii dați-i la corbi, leșul dați-l la câini,
Blestemați-mă-n limba română.

Iar de fi-va să cad lângă cetini de brad
În vreo luptă cu lifta păgână,
Prohodiți-mă, frați, după legea lui Crist,
Cu Aleluia în limba română. 

Bărbații Moldovei
 În memoria celor care au plecat cu zile 

și enigmatic dintre noi
Te cheamă-n Ostankino* frunze de dor?
Te-ncântă metalul din vocea Mitkovei**?
Au nu vezi tu, frate, la Nistru cum mor
                                        Bărbații Moldovei?

Zici: auru-albastru-i din solul surgut,
Iar aurul negru din vine mordove-i?
Au nu vezi tu, frate, cum mor iar la Prut
                                      Bărbații Moldovei?

Cum n-am știut roșu-ți totem să-l dărâm!...
Mă doare greu rana: calma-mi-o vei, n-o vei?
Nu vezi cum trec stoluri spre cellalt tărâm
                                      Bărbații Moldovei?

Ca Vodă prin lobodă trec scelerați

Prin Țara de Sus, ținând calea  Leovei.
Au nu vezi tu, frate, cum cad secerați
                                   Bărbații Moldovei?

Se dau bătălii pentru nume și grai.
Tu, frate-al meu drag, vei pleca  —  încotro vei?
Ia-ți calul și-un bucium și cheamă pe plai
                                   Bărbații Moldovei

Și sună alarma din zori până-n zori
Ca hit-ul pe undele Radio Novei
Să-i scoli din morminte pe roșiori  —
                                  Bărbații  Moldovei.

Cu glas de sirenă rusalce te-mbie?
Te-ncântă metalul din vocea Mitkovei?
Au n-auzi tu, frate, cum gem pe sub glie
                                   Bărbații Moldovei?

*Ostankino  —  suburbie în raza orașului Moscova din care emite postul 
național de televiziune al Rusiei.
**Tatiana Mitkova – crainică la TV 

                                      

Iarnă în Basarabia

Un aer pur ca mustul stat din fiert.
Un vis răpus ca zborul unui cerb.
Un timp oprit din pasul său alert.
Un suflet trist ca umbra unui verb.

Din ceruri par să ningă vârcolaci.
Un ger cumplit se-ntinde coviltir.
Se-aud cum cântă scripcile-n copaci
Și-și suflă-n mâini cum morții-n cimitir.
                                

Somnul de veghe

În inima mea 
s-au cuibărit
toate durerile lumii.
Mă doare 
inima arsă pe rug a lui Giordano Bruno,
umilirea lui Galilei,
glonțul din pieptul lui Danny Huvé,
áripa frântă a cântului lui Ion și al Doinei,
plânsul neplâns pân-la capăt al copilului ars din Ce-
cenia,
frigul din reavănul hleiului temniței de la Hlinaia
rozându-i oasele fratelui nostru Ilie Ilașcu,

scrâșnetul roții-mplântându-se-n pieptul lui Horia,
săgeata țintită la cumpăn de secole spre Eminescu 
cel fără de moarte,
nespovedita poveste de dragoste a cuvioasei măicuțe 
de la Râmeț,
trădarea lui Brutus,
nebunia regelui Lear...
În miez de noapte, 
când liniștea însăși pe-o clipă, se pare,-ațipește,
durerea mă sfâșie
ca fúria fiarei-n arenele Romei.
Strigătul meu de durere ieșită năvalnic din maluri
ar sparge
porțile cerului,
axul pământului.
Dar nu strig: 
să nu le stric somnul de veghe al celor
ce-și află sălașul
în inima mea.

Român mi-i neamul, românesc mi-i graiul

Primească-mă Ghirai cu tot alaiul,
Propună-mi tot haremul și seraiul,
Promită-mi mana cerului și raiul,
Doar m-oi lăsa de sânge și pământ,
Să știe el, Mehmet Ali Ghiraiul:
Eu neamul, pătimitul, nu mi-l vând
Chiar dacă-ntreg imperiul mi l-ar da.
Român mi-i neamul, românesc mi-i graiul
Și românească-mi este țara mea.

Să-mi ia Ghirai și apa, și mălaiul,
Să mă usuce-n temniță ca paiul,
Pe chip să-mi înflorească mucegaiul,
Doar m-oi lăsa de lege și cuvânt,
Să știe el, Mehmet Ali Ghiraiul:
Eu limba mea română nu mi-o vând
Chiar dac-ar fi și limba să mi-o ia.
Român mi-i neamul, românesc mi-i graiul
Și românească-mi este țara mea.

Mă arză-n foc cum arde-n pară scaiul,
Cenușa să mi-o sufle ca pospaiul
În patru vânturi cât se-ntinde plaiul,
Doar m-oi lăsa de crez și legământ,
Să știe el, Mehmet Ali Ghiraiul:
Credința mea română nu mi-o vând
Chiar dac-ar fi și duhul să mi-l ia.
Român mi-i neamul, românesc mi-i graiul
Și românească-mi este țara mea.

Nicolae MĂTCAŞ

Rosa del Conte
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găduitor cu Constantin când mai cioplea în clasă in-
venţii ale minţii lui, văzând că el însuşea repede ce 
auzea. Dar şi Constantin învăţase liniştea oilor, care 
rareori se băteau în capete, doar din când în când ber-
becii. 

Şi cum zicea stareţul la munte, oile nu adunau 
nimic de pe o zi pe alta, mâncau numai cât le trebuia. 
Iar omul cât e în lume, tot mereu învaţă şi nu se înva-
ţă, cum să înveţe gura minte când să tacă. 

Cuminţenia Pământului a fost văzută de Brân-
cuşi pe viu. 

Mumele bătrâne pe care le întâlnea în copilă-
rie la poarta casei stând ciuciş, într-o poziţie specifică 
simplităţii fruste, din care rămăsese un mănunchi de 
viaţă adunată în linişte şi înţelepciune. Reculegerea 
lor, la care au ajuns prin tăceri şi rugăciuni, era lipsită 
de frământări lăuntrice. 

Păreau intrate pe căi de vis, în leagănul tă-
cerilor ascunse, nu le mai tulburau nici florile, nici 
oamenii, ascultau parcă privind spre depărtări, privi-
ghetori din păduri de rai. 

Cu chipul zâmbitor, cu gândul gol, 
cu pacea rostogolită-n urechi, 
ascultă restul de viaţă, fragilă ca visul 
aproape de eternitate. 
Cu privirea dezmărginirii, 
văd lumea trecând ca o amintire... 
Cuminţenia Pământului are ceva din înţelep-

ciunea gliei. Lucrarea o realizează într-o concepţie 
voit primitivă, cu o expresie străveche de o demnita-
te omenească impunătoare. 

„Ea nu poartă în ea altă enigmă, poate, decât 
enigma devenirii omului întru fiinţă“, spunea Con-
stantin Noica. 

Brâncuşi, prin cultivarea unei sensibilităţi pri-
mare, a cioplit piatra, ascultând limbajul tradiţiei.

Cuminţenia Pământului este jumătate din Să-
rutul lui Brâncuşi. Nu e o împlinire, sau dacă a fost o 
rupere, a scos partea din întreg, râmânând cu regre-
tul. A rămas anxietatea de fiinţă stingheră. 

În istoria străveche, femeia era ocrotitoarea 
casei, râmânând stabilă, statornică, cultivatoare, 
crescătoare de copii. Aria ei de influenţă în exterior 
s-a micşorat. Dar s-a adâncit sufleteşte, a devenit o 
înţelepciune tăcută, o mumă. 

„Nu este un idol, dacă pare stranie, enigmatică 
şi chiar ciudată, este o femeie, cu scânteieri de minte 
şi scăpărări de simţiri, cu misterul care-i face preţuire 
şi nemurire.“ (Ion Pogorilovschi) 

Cuminţenia Pământului e o femeie ce şade 
cuminte, în capul oaselor, cu genunchii şi braţe-
le zgribulit strânse, e o figură largă, asimetrică, cu 
ochii mici, apropiaţi, abia crestaţi, ochi ce privesc în 
misteriosul infinit dinlăuntru, unde durerea, necazul 
o arde. Sau e dincolo de disperare, intrată în singură-
tatea ei compactă, când focul suferinţei s-a stins şi a 
rămas dorul sau golul. 

În Cuminţenia Pământului urcă din vechime 
misterul zămislitor al vieţii, ca un răspuns la întreba-
rea de unde venim.

Brâncuşi a văzut-o cu ochii minţii pe mama 
lui, îndurerată după moartea tatălui, apoi dobândirea 
stării de calm, stăpânirea de sine, calităţi ce pot fi 
atinse prin refuzul tentaţiilor de a se lăsa doborâtă de 
soartă când avea grija familiei, a copiilor, a rostului 
matriarhal. 

„Brâncuşi vorbea despre acea femeie care 
poate să devină din nou stăpâna lumii.“ (Vasile G. 
Paleolog) 

Femeia înţeleaptă în tăcere şi durere, ori medi-
taţie, parcă nu ar spune nimic, parcă ar şopti dintr-o 
dată totul, din priviri şi din umeri, „nu poate fi în alt 
chip, aşa este dat să fie...“ 

Sculptorul a surprins partea umbrită a femeii, 
tăria şi enigma femeii. 

Ruptă din monolitul Sărutului, singură, a uitat 
frumosu-i zâmbet din oglindă, a rămas un simbol al 
gândului care o frământă, ducându-şi ascuns dorul. 

Fruntea mare, ca şi privirea ochilor şi buzele, 
trădează cugetarea. Brâncuşi a ridicat o statuie fiin-
ţei care gândeşte, femeii care începe să fie bărbată, 
„om“, săpând în piatră o icoană a înţelepciunii care 
trebuie să fie femeia-mumă. 

„Brâncuşi – ne comunică V.G. Paleolog – spu-
nea criptic: Cuminţenia este Sărutul şi invers.“ 

Purta cu sine Brâncuşi, în memoria-i afectivă, 
armonia, seninătatea şi voioşia poporului său, dar şi 
tristeţea-i profundă. 

Brâncuşi însuşi o considera o sculptură „fără 
noroc“, spunându-i fostului proprietar al lucrării, 
Gheorghe Romaşcu, că a cioplit Cuminţenia dintr-un 
bloc de piatră luat din catacombele Parisului. 

Provenienţa rocii e consemnată şi de Ionel 
Jianu: „...Cuminţenia Pământului, cioplită în calcar 
crinoidal luat din catacombele Parisului.“ 

Sculptura înseamnă o întoarcere la formele 
primordiale, la adevăratele izvoare ale simţirii şi ros-
tirii româneşti. Femeia chircită pare într-o rugăciune 
către pământul care deţine forţele naturii. Trupul ad-
optând postura fetală obligă sufletul să se forjeze pe 
sine, e o închidere în sine, ca într-o peşteră. 

„Elementele anatomice sunt simplificate şi di-
minuate, numai capul e mare – o emblemă a înţelep-
ciunii, umerii şi braţele adunate ca o acoladă în jurul 
sânilor, picioarele pliate, cu genunchii scoşi înainte, 
dar cu dimensiuni împuţinate, compoziţia întregului 
dă impresia că se înscrie într-un trunchi de con inver-
sat.“ (Ion Pogorilovschi) 

O consemnare a Carolei Giedion-Welcker, 
care dintre toţi criticii de artă profesionişti, l-a cu-
noscut cel mai bine pe sculptor: „Brâncuşi pune re-
prezentările feminine ghemuite din creaţia artistului 
pe seama folclorului românesc“. 

Gaura Fetei sau Peşterea Muierii, cavităţi ru-
pestre, grote cu aura lor de poveste, unde erau închise 
nubilele să-şi păzească cinstea. O închidere iniţiatică 
a puberelor într-o poziţie incomodă, să se încarce cu 
o energie telurică şi a germinării. Timp de interiori-
zare psihologică, în care nubila să devină matură, să 
primească lecţia gliei, ca purtătoare a „înţelepciunii 
pământului“. 

Vorbind de cuminţenia unei tinere fete, era 
vorba mai degrabă de cinstea ei imaculată, ca vălul 
de mireasă ce o să-l poarte la nuntă. În cutumele de 
la ţară cuminţenia era similară cu cinstea, averea de 
preţ a unei fete curate. 

În blocul de piatră găsit de Brâncuşi într-un 

subsol la Paris, se afla fiinţa, cuminţenia ţărânei, pe 
care sculptorul visa să o scoată afară, eliberând-o 
într-o existenţă cu adevărat vizibilă. 

„Eu nu dau niciodată prima lovitură, spunea 
el, până când piatra nu-mi spune ce trebuie să fac. 
Aştept până când imaginea interioară s-a fixat bine 
în mintea mea… Câteodată durează săptămâni între-
gi până când piatra-mi vorbeşte. Trebuie să privesc 
atent înlăuntrul ei: nu mă uit la vreo aparenţă… Mă 
depărtez cât mai mult posibil de aparenţe, nu-mi în-
gădui să copiez.“ 

În Cuminţenia Pământului, Brâncuşi, într-o 
stare de graţie, descoperă o tehnică nouă pentru el, 
lustruitul, care i-a deschis perspective uriaşe în fo-
losirea luminii şi a simplităţii în redarea sufletului 
uman. 

În cărţile orientale îi plăceau feţele lustruite 
ale lui Buddha, îl linişteau pentru că nu se simţea 
în ele niciun fel de încordare. Îşi dădea seama că nu 
era nevoie să oglindeşti sufletul prin tensiuni mus-
culare, se poate ajunge prin simplitate, claritate, prin 
armonia dintre suflet şi minte, prin puritatea formei, 
a simplităţii şi luminii. 

În pânda materialului şi a tainei lui, a contopit 
materia cu luminozitatea, obţinând vivificarea lumi-
nii în materie prin şlefuire, sclivisire, lustruire, când 
palma mângâia ideea. 

„Munca manuală te apropie de Dumnezeu.“ O 
sculptură, spunea Brâncuşi, trebuie să fie plăcută la 
atingere, să aibă darul de a te ferici. Un orb trebuie 
să o poată mângâia şi iubi. „Statuile sunt ocazii ale 
med itaţiei.“ 

S-a folosit de lumină ca de un material, pentru 
a sculpta în el, reuşind să dea o nouă valoare materiei, 
făcând-o iradiantă şi găsindu-i astfel saţul frumuseţii. 

Lustruirea dă senzaţia că lumina provine din 
interiorul materialului, sugerând un suflet al materiei. 

„În opera lui Brâncuşi, lumina nu se va limita 
doar să o inunde, ci va căuta să facă să pătrundă în ea, 
reuşind să dea o nouă valoare materiei şi să facă din 
acest material – lumină sculptată.“ (Petre Pandrea) 

Poate că opera Cuminţenia Pământului a fost 
rezultatul unei indignări sufleteşti provocate de oro-
rile Răscoalei ţărăneşti din 1907. Acea lucrare a fost 
de partea răzvrătiţilor, acele cortegii ale mâniei su-
puse represaliilor sângeroase. Arta lui rămâne mereu 
aluzivă la creaturile lumii naturale. 

„Eu am pornit întotdeauna, de la o idee, de la 
natură.“ 

După spusele lui Ion Pogorilovschi, Cuminţe-
nia Pământului, „Femeia telurică“, e o stră-străbu-
nică a Evei, o verigă între femela-animal şi femela 
umană. O legătură între străvechi şi modern, duhul 
care străbate formele tradiţiei satului românesc în 
măsura timpului şi frumuseţea inepuizabilă a între-
gului univers. 

Brâncuşi a redat ceea ce este neschimbător, 
ceea ce e nemuritor, expresia fizionomiei sufleteşti 
pe care a păstrat-o poporul român de-a lungul veacu-
rilor. Femeia enigmă care s-a interiorizat, s-a adâncit 
sufleteşte, devenind înţelepciune tăcută, o mumă. 

Cuminţenia Pământului e misterioasă, înflori-
tă din stâncă într-un prototip legendar, precum Sfin-
xul, rămânând unicat, neexistând nicio replică sau 
versiune. 

Perioada aceasta o putem numi a „turnantei“ 
sau a „cotiturii“ artei brâncuşiene, care avea să des-
chidă porţile artei moderne. 

A avut darul „să tulbure noţiunile curente ale 
frumosului“. (Dinu Cocea)

(Fragment din lucrarea „Brâncuși – prinț al 
formei pure”, în curs de apariție)
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Sărutul din 1907, cu titlul Fragment de ca-
pitel, e menit să glorifice împlinirea iubirii în viaţă, 
o contopire a dualului. Din monoblocul paralelipi-
pedic, a desprins cu dalta cele două figuri umane, 
stând faţă în faţă, unindu-şi frunţile, privirile, buze-
le şi sânii şi braţele înlănţuite după grumaz pentru 
a sigila împreunarea. Lucrarea a fost expusă public 
la Expoziţia de Toamnă – pictură şi sculptură – a 
societăţii Tinerimea Artistică la Bucureşti, 14 no-
iembrie – 14 decembrie 1907. 

Poetul Alexandru Vlahuţă 
scria în ziarul Universul că sculp-
tura înfăţişează „o îmbrăţişare din-
colo de moarte, în această lume fără 
timp“. 

Studenta la medicină Taniuşa 
Raşevskaia se sinucide la Paris din 
dragoste pentru medicul de origine 
română Solomon Basil Marbe, care 
era prieten cu Brâncuşi. La propu-
nerea doctorului Marbe de a face un 
monument funerar, cum doreau pă-
rinţii Taniuşei, Brâncuşi sculptează 
un alt Sărut, mai înalt. Corpul celor 
doi îndrăgostiţi e redat în întregime 
pe o coloană verticală pe care se 
contopesc anatomiile celor doi iu-
biţi, iar picioarele înfipte alături în 
sol, compun litera M de la moarte. 

Opera Sărutul devine celebrarea nuntirii în 
moarte, ca piatră funerară, în Cimitirul Montpar-
nasse. Turnată în aliajul iubirii şi al morţii, această 
operă din piatră a fost prima lucrare instalată într-un 
loc public, aşa cum dorea Brâncuşi să fie văzută. 

A făcut Sărutul ca stelă funerară, eternizând 
contopirea cuplului în sărutul dincolo de moarte. 
O convertire prin sărut a timpului în eternitate, o 
sutură veşnică a celor despărţiţi de soartă. Arătând 
dăinuirea iubirii, dincolo de hiatul morţii care răpise 
o parte a cuplului, despărţindu-i doar fizic pe nefe-
riciţii logodnici. „Ceea ce legi aici pe pământ este 
legat şi în ceruri.“

Sărutul cuprinde totul într-o contopire efeme-
ră, şi totuşi eternă, un suflet în două trupuri, o uni-
tate născută din dualitate. Formă caldă vitală, două 
figuri într-una, eterna unire dintre bărbat şi femeie, 
căutând să-şi facă drum adânc, unul în altul, în focul 
dragostei, spunându-şi şoapte nedesluşite. Brâncuşi 
a sculptat Sărutul cu pietate, ca pe un obiect sacru, 
într-o simplicitate care te miră şi te înfioară.

Dubla verticalitate în piatră are vigoare, mă-
reţie, redând nevinovăţia, dorinţa şi o anume sen-
zualitate.

În ciclul tematic al busturilor înlănţuite, Să-
rutul devine expresia fuzionării şi oglindirii una în 
alta a două lumi sufleteşti, ce se strâng faţă la faţă, 
într-un gest de tandreţe. Un semn al morţii-nuntă 
încrustat în piatră, în care ochii devin mai mari şi 
lipiţi, „doi ochi într-o lumină“, geană lângă geană şi 
guriţă lângă guriţă, iar braţele se înconjoară, ca nişte 
ramuri tinere sau aripi gata să se deschidă pentru 
zbor.

„Cu cât veţi privi mai mult această operă, cu 
atât mai uşor veţi descoperi sensul: misterul fecun-
dităţii şi al morţii rămâne însuşi misterul acestei 
iubiri care va supravieţui chiar şi dincolo de mor-
mânt.“

Cine poate să uite primul sărut?
În al patrulea an de ciobănie, Constantin cu-

noştea multe din tainele muntelui, simţea că a fost 
o bună învăţătură pentru el. Crescuse nu prea înalt, 
dar se întărise, era ca un trunchi sănătos de copac 
tânăr, ca un bolovan pe coaja pământului.

Cu ochii săgetători, de un albastru profund 
precum cerul nopţilor senine, cu o coamă de păr 
aspru de culoarea castanei coapte, cu înfăţişare atră-
gătoare, inimă îndrăzneaţă, voios ca horele şi isteţ 
nevoie mare, aşa spunea muica lui, devenise sigur 
pe el.

La stână, pe lângă alte treburi pe care le făcea 
zilnic, trebuia să taie lemne. Acea muncă îi plăcea, 
îi antrena mâna şi-i întărea vâna şi cugetul. 

Dormitul pe patul de scânduri ori în poala pă-
mântului, afară pe lângă oi, numărând stele în înal-
tul cerului, îi oţelise trupul.

O amintire dragă îi vine în minte lui Brâncuşi 
din ultima vară petrecută la munte. Mai spre toamnă 
a venit la stână fata baciului, Băciţa, ceva mai răsă-
rită decât el. Ea îi zicea „ciobănaş de caş“, iar el se 
arăta supărat şi fugea după ea s-o prindă, făcându-i 
plăcere s-o atingă.

Rămânea ziua cu ea la stână, să măture ocolul 
şi strunga, să spele cofele şi hârdaiele din lemn de 
tisă. Într-o zi, a intrat în stână cu mâinile înroşite de 
apa rece a izvorului.

Băciţa i-a luat mâinile şi i le-a băgat să le în-
călzească la ea la subţiori. O vâlvătaie a devenit tot 
corpul lui, i-au luat foc mâinile, parcă simţeau sin-
gure apropierea bobocilor de sân. Dureros neastâm-
păr al căutării îl cuprinsese, nu ştia ce dorea să vadă, 
să simtă mai întâi, dar dorinţa atingerii îl împingea 
spre ea.

S-a retras ea cu un pas îndărăt, eliberându-se 
de mâinile lui căutătoare, aproape severă, şi totuşi 

cu zâmbet fraged, cu o pornire simplă, şi-a ridicat 
ea în faţa lui ia, stând ca o icoană.

S-au apropiat unindu-şi trupurile, simţind 
sâni fragezi lângă pieptul lui, dându-i o vigoare. I-a 
simţit izul trupului cu miros de parfum de flori de 
munte, tulburându-i sufletul ca floarea de colţ cu lu-
mina ei misterioasă, când a găsit-o pe creastă prima 
dată.

A fost ca o îmbrăţişare a două mlădiţe de brazi 
la vârfuri îngemănate, perechea vegetală din vârful 
unui munte, simbolizând perenitatea dragostei.

Sărutul a doi copii ghemuiţi unul în altul
abia îmbobociţi în adolescenţă,
fragili ca orice ivire cu o gingaşă sfiiciune
se joacă de-a perechile,
căutându-şi ca nişte orbi gurile
şi un ochi comun îi oglindeşte unul în altul,
îmbrăţişaţi până la contopire
cred în permanenţa dragostei,
mai presus de moarte. 
Acea întâmplare a rămas o strălucită aminti-

re. Şcoala muntelui i-a dat curajul şi l-a eliberat de 
frica atingerii feminine. A aflat despre dragostea ne-
liniştită, făcându-l să cunoscă şi durerea, golul ce-l 
lasă în urmă despărţirea.

Timpul acela i-a rămas înrămat în suflet, pic-
tat în culorile curcubeului, ce nu-şi pierd strălucirea 
în ceţurile vremii.

De atunci parcă s-a simţit bărbat. Fiind de 
statură mai mică, avea un mers ţanţoş şi fălos. Ară-
ta o mândrie măreaţă, parcă ţâşnea din pământ ca 
un brad, ca o flacără, mergea drept, cu capul ridicat 
să mai câştige câţiva centimetri. „Mama mă vedea 

frumos.“
În fiecare toamnă se 

întorcea de la munte acasă la 
muica şi la Frusina cea dragă, 
cu burdufuri de brânză grasă, 
pentru hrana iernii şi a primă-
verii. La tunsul oilor de Sfân-
tul Gheorghe, îi dădea baciul 
caiere de lână plină de ciulini 
şi usuc, dar mâinile harnice ale 
muichii ştiau s-o cureţe şi s-o 
albească precum mătasea.

Când se vrăjmăşea vre-
mea spre iarnă, pe la Vinerea 
Mare, ciobanii se pregăteau să 
coboare cu turma la şes. Stâna 
rămânea pustie, iernatul se fă-
cea acasă în sat.

Atunci, muica iar îl în-
demna la şcoală la Peştişani, să aibă clasele făcute. 
Pe atunci aproape toţi copiii mergeau la şcoală doar 
în perioada de sezon mort, în rest erau cuprinşi în 
muncile familiei.

Cu firea lui îndărătnică se opunea, zicând că 
ceilalţi au deprins să citească, dar el a uitat şi ce-a 
mai ştiut, şi o să-l scoată iar în faţa clasei. Atunci 
muica lui căuta cartea de citire şi începea ea să si-
labisească.

El îşi râdea în barbă, apoi lua cartea şi citea 
aşa de repede, că muică-sa se uimea cu bucurie şi de 
buimăceală nu mai putea spune nimic dinaintea lui.

– Ce-ai rămas cu gura încheiată? o întreba el 
şi veselindu-se o tulea afară.

Fratele lui mai mare, Chijna, îl lua pe lângă 
el, la prăvălie, să-l ajute şi cu gândul că, mai de fri-
că, mai de ruşine, o să înveţe tabla înmulţirii. Dar cu 
mirare a văzut că, în timp ce el socotea pe hârtie cu 
creionul, Constantin îi spunea de ce sumă vânduse. 
Frate-său întorcea faţa spre el cu un fel de uimeală. 

L-a dus să continue şcoala la Brediceni, unde 
era învăţător un neam de-al lor, Petre, care era în-
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