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Între cărturarii Ba-
natului montan, părintele 
protopop Vasile Petrica 
(n.17 martie 1940) ilus-
trează tipul clericului de 
largă formație umanistă și 
cu o nedezmințită pasiune 
pentru cercetarea tradițiilor 
îndeosebi din Episcopia 
Caransebeșului. Aducând în 
lumină contribuția cultural-
obștească și ecleziastică 
a unor figuri reprezentati-
ve din zonă (Dr. Ion Sâr-
bu, 1865-1922; episcopul 
Ioan Popasu, 1808-1889; 
Dr. Corneliu Diaconovici, 
1859- 1923 ș.a.), dar și rolul 
pe care l-a avut în zonă și cu 
mai largi ecouri în spațiul național Episcopia 
Caransebeșului (Institutul teologic diecezan 
ortodox român- 1865-1927, 2005; Academia 
teologică ortodoxă română, 2014), dl Vasile 
Petrică realizează adevărate „contribuții isto-
rice” în domeniu, recunoscute atât prin acribia 
arhivistică dar și printr-o situare mai largă a 
fenomenelor studiate în context național. 

O carte îndelung gândită și temeinic 
filtrată documentar este recenta contribuție 
monografică, TITU MAIORESCU ȘI BANA-

TUL (Editura „David Pre-
ss Print”, Timișoara, 2015, 
214 p.), o punere în context 
atât de aplicată și plină de 
surprize pentru învederații 
„maiorescologi” (revelații 
documentare în arhiva epi-
scopală și chiar investigații 
itinerante, precum cele de la 
Brașov). 

Într-un Cuvânt îna-
inte intitulat „Titu Maiores-
cu, dinspre Banat”, criticul 
și istoricul literar Cornel 
Ungureanu – adeptul re-
gionalismului cultural ca 
parte a unei geografii lite-
rare naționale – apreciază 
pe autor drept „un cărturar 

de excepție, legat de publicațiile Banatului, de 
investigarea arhivelor, cum puțini...”: „Cred că 
importanța cărții lui Vasile Petrica despre Titu 
Maiorescu este legată, mai întâi, de înțelegerea 
geografiei literare românești, în care biogra-
fia lui Titu Maiorescu a trasat câteva linii de 
demarcație, importante, desigur. În marile, nu-
meroasele cărți despre Titu Maiorescu, de la 
Lovinescu la Z. Ornea, Nicolae Manolescu și 
Eugen Todoran, biografia e ocolită cu tandrețe. 

Revelaţia arhivelor: CENTENAR COMEMORATIV

Omul de sprijin al lui Titu Maiorescu 
la internarea lui Mihai Eminescu în Sanatoriul Ober Döbling - Viena

(2 noiembrie 1883-27 februarie 1884)

Zenovie CÂRLUGEA

Orice român iubitor de frumos şi adevăr ar fi mândru dacă 
ar afla că paşii Poetului au călcat şi în perimetrul geografic al lo-
calităţii sale de naştere sau de activitate. S-au făcut reconstituiri 
istorico-literare în acest sens: L. Drimba, Eminescu la „Fami-
lia”, I. Itu, Eminescu şi Braşovul, I. Funeriu, Eminescu şi Ţara 
Făgăraşului, I. Buzaşi, Eminescu şi Blajul, I. Bota, Eminescu 
şi Oraviţa, N. Bellu, Eminescu şi Oltenia, Stan V. Cristea, Emi-
nescu şi Teleormanul, G. Vulturescu (coordonator), Eminescu şi 
scriitorii sătmăreni.

La sfârşitul anului 2016, sub semnătura reputatului critic 
şi istoric literar Zenovie Cârlugea, a apărut vol. Mihai Eminescu. 
Drumuri şi popasuri în Gorj. Parte din acest studiu a apărut şi în 
alte cărţi ale autorului: Eminescu – mitograme ale daco-româ-
nităţii (2011, reeditare 2013) şi Panopticum. Studii şi eseuri de 
critică şi istorie literară (2013).

Zenovie Cârlugea este, aşa cum am mai scris, un  nume de 
referinţă în poezie, dar mai ales în critica şi istoria literară româ-
nească contemporană, elaborând studii substanţiale despre Poe-
zia lui Lucian Blaga (1995), Alexandru Macedonski. Eseu asupra 

barocului macedonskian (1997), Brâncuşi – azi (2000), 
Lucian Blaga. Dinamica antimomiilor imaginare (2005, 
2013), Lucian Blaga. Studii, articole, comunicări, evo-
cări şi interviuri, comentarii critice (2006), Tudor Ar-
ghezi şi spiritul Olteniei (2008), Brâncuşi – orizonturi 
critice (2009), Brâncuşi. Studii şi eseuri (2009), Lucian 
Blaga. Solstiţiul sânzienilor (2010), Tudor Arghezi – un 
elogiu al Gorjului (2010), Lucian Blaga – între amintire 
şi actualitate (20119, Lucian Blaga. Sfârşit de secol, în-
ceput de mileniu (2012), Blaga – Goethe, afinităţi elec-
tive (2012); în prezent, lucrează la un dicţionar esențial  
„Lucian Blaga. Oameni din viața sa”.. Aşadar, o fişă 
bibliografică impresionantă! Dacă Zenovie Cârlugea nu 
este foarte prezent în viaţa literară centrală se datorează 
nu numai modestiei sale sau că locuieşte în provincie, ci 
şi pentru faptul că nu face parte din nicio coterie litera-
ră (care se publică şi se premiază  reciproc!). Îi ajunge 
„coteria” literaturii române. 

O carte documentată:

„MIHAI EMINESCU. DRUMURI ŞI POPASURI ÎN GORJ”
(CJCPCT Gorj, 2016)

Tudor NEDELCEA

Cu acest număr, trimes-
trialul de cultură  „Portal-
MĂIASTRA” înregistrează 
a 50-a apariție.

Înființată în ianuarie 
2005, printr-un parteneriat 
între Centrul Județean pentru 
Promovarea și Conservarea 
Culturii Tradiționale Gorj 
(director: prof. Ion Cepoi) 
și Filiala Gorj a Societății 
de Științe Filologice din Ro-
mânia (președinte: prof. dr. 
Zenovie Cârlugea), cu spri-
jinul Consiliului Județean 
, revista și-a câștigat de-a 
lungul anilor o binemerita-
tă recunoaștere: din 2014 ea 

apare „sub egida Uniunii 
Scriitorilor din România”.

Meritul este, în primul 
rând, al colaboratorilor și 
cititorilor noștri, indiferent 
pe ce meridiane se află ei, 
animați de teme și subiecte 
interesante, cu precădere de 
creațiile de valoare.

Dacă este adevărat că o 
publicație literară năzuind 
a-și depăși statutul provinci-
al trăiește și se impune prin 
cei care o scriu și, mai apoi, 
prin cei care o fac, într-o 
concepție arhitecturală mereu 
perfectibilă, atunci  revista de 
la Târgu-Jiu, cu freamătul 
ei de măiastră brâncușiană, 
cu vocea ei cât mai distinctă 
în peisajul cultural româ-
nesc, a reușit, în cei 12 ani, 
să-și creeze un culoar de pro-
bantă competitivitate, pe care 
este hotărâtă să rămână, 
fără concesii de la principiile 
axiologice și în aceeași ținută 
de asumată creativitate. 

Fie ca acest zbor al „Mă-
iastrei”  pornită din Țara 
Jiului de Sus să atingă, pe 
urmele «Păsării sfinte» bla-
giene, spații valorice cât mai 
înalte și viziuni cultural-lite-
rare cât mai cuprinzătoare!

La cât mai multe numere 
„Portalului” gorjean al zbo-
rului maiastru! n

Red.  
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Colaboratoarea noastră de la Paris, ANITA 
ZĂRNESCU LEGUAY, este absolventă-master în 
politologie internațională la Universitatea „Denis 
Diderot” (Paris VII) și corespondent de presă AFP 
pentru Europa Centrală și de Est. A semnat, în dece-
niul din urmă, scrieri în toate genurile, de la poeme, 
articole și reportaje, la interviuri, note de călătorie, 
recenzii, cronici…

Într-un interviu 
acordat recent scriitorului 
Ioan Barbu de la Râmni-
cu-Vâlcea, tânăra româncă 

stabilită în capitala Franței – nimeni alta decât fiica 
scriitorului și brâncușiologului clujean Constantin 
Zărnescu, prezent și la unele evenimente culturale de 
la Tg.-Jiu  - se arată interesată de o problematică mai 
amplă a lumii și culturii europene de azi.

Lucrarea „Cuvinte din Paris” (Napoca Star, 
2016, 300 p.) este o culegere din scrierile domniei sale 
ce-i exprimă foarte bine spiritul și paleta de preocu-
pări, - „un atelier de creație, în diverse genuri (beletris-
tice), «marea mea mică de cuvinte», prin care, înotând 
încontinuu, trăind, scriind, publicând, călătorind – vi-
sez să prind, precum Santiago [din nuvela „Bătrînul 
și marea”, de Hemingway, n.n.], peștele cel mare ori 
peștișorul cel de aur!” (subl. autoarei).

Într-o primă secțiune, Eseuri, autoarea inserea-
ză scrieri pe tema uniunii latine și francofoniei, arhi-
tecturii postmoderne și urbanismului în sec. al XXI-lea 
(modelul Hamburg – Hafen City), prezența la Paris a 
poeților români Benjamin Fondane (Barbu Fundoia-
nu) și Gherasim Luca.

Familiară cu problemele Uniunii Europene, 
Anita Zărnescu Leguay trece în revistă apoi „Capitalele Culturale europene” de 
până acum, cu observații judicioase și pertinente: Marseille (Provence, 2013); 

Kosice (Slovacia, 2013), Riga (Letonia, 2014), Umea (Suedia, 2014), Plzen (Pil-
sen, Cehia, 2015), Mons (Belgia, 2015), Wroclaw (Polonia, 2016), San Sebasti-
an (Spania, Țara Bascilor, 2016), cu observația că și orașul natal, Cluj-Napoca, 
și-a făcut cunoscută „aspirația sa de Capitală Culturală Europeană”, ceea ce a 
obținut Timișoara în viitorul apropiat. 

A treia secțiune, Adenda brâncușiană, evocă aspecte privind opera mare-
lui sculptor (autoarea însăși locuind în cartierul lui Constantin Brâncuși, arondis-

mentul XV „Vaugirard”), dar și arhitectura de beton, 
nichel și sticlă ce s-a ridicat pe locul în care altădată 
existau atelierele sculptorului (azi Spitalul Necker). 
Merită amintite eseurile de mai larg excurs cultural: 
„Coloana traiană, Coloana infinită și ființa noastră” 
și „Constantin Brâncuși și produsele culturale deri-
vate din opera sa”, însoțite de ilustrații menite a ne 
edifica asupra temelor abordate.

Interesante sunt și informațiile despre „Atelierul 
lui Brâncuși, azi, după restaurare”, dar și portretul se-
xagenarului sculptor român Doru Drăgușin expunând 
în galeriile parisiene, dedus dintr-un detaliat interviu 
cu acesta considerat cel mai cunoscut artist plastic ro-
mân de azi la Paris.

Spiritul reportericesc al autoarei nu se dezminte 
nici atunci când scrie despre „primele excursii de do-
cumentare ale românilor din Oltenia, după 1989, ca să 
înțeleagă revoluția lui Brâncuși.”

O secțiune finală, Miscelaneea, consemnează 
câteva prezențe culturale românești la Paris, precum și 
unele aspecte cu caracter mai personal, inclusiv „Săr-
bătoarea de la Tg.-Jiu” dedicată împlinirii a 140 de ani 
de la nașterea lui Constantin Brâncuși.

În totul, „Cuvinte din Paris” este o carte de o 
diversitate literară antrenantă și plăcută, chiar necesa-
ră în cunoașterea – din perspectivă franceză – a unor 

realități și actualități din Uniunea Europeană. n
P.M.

Creatorul Salonului de pictură Arte Mici de 
la Motru, FLORIN PREDA DOCHINOIU, este un 
talentat grafician şi pictor. Autor a peste 20 de expo-
ziţii personale la Craiova, Bucureşti, Tg.-Jiu, Motru, 
Drobeta Turnu-Severin, Liubliana, Paris ş.a., la ac-
tiv cu premii naţionale şi internaţionale, s-a bucurat 
de-a lungul timpului (mai bine zis în cele din urmă 
două decenii) de aprecieri elogioase din partea unor 
scriitori şi oameni de cultură, precum Fănuş Neagu, 
Grigore Vieru, Tudor Gheorghe, Tudor Nedelcea, 
Florea Miu, Nicolae Diaconu, Dinu Săraru ş.a.

Expoziţia „Grafică de carte”, vernisată la 2 
februarie 2017 la sediul Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, înregistrând un real succes, a readus în atenţia 
publică personalitatea „unui artist adevărat, care 
şi-a înţeles nu doar menirea hărăzită de soartă, ci 
şi locul pe care trebuie să-l ocupe în rândurile co-
munităţii în care trăieşte şi creează.” (Ion Cepoi, 
scriitor, directorul Centrului).

În cuvântul luat cu acest prilej , dnii 
Nicolae Dragoş, Zenovie Cârlugea şi Ion Popescu-
Brădiceni au relevat  câteva aspecte ale insolitului 

postmodernism adus în arta sa de graficianul Florin 
Preda Dochinoiu, care, în încheiere a împărtăşit ce-
lor de faţă consideraţii privind crezul artistic, con-
cepţia plastică, relaţia cu lumea artistică şi aspecte 
privind promovarea operei sale în ţară şi străină-
tate.

Artist plastic de o concepţie/ viziune/ ma-
nieră artistică distinctă (admirator mai vechi al 
regretatului Florian Pucă), Fl. Preda Dochinoiu 
realizează foarte interesante compoziţii grafice, fie 
că e vorba de portrete, fie că domeniul de referin-
ţă (majoritar) îl reprezintă o anume viziune despre 
lume, viaţă, destin, creaţie…

Mergând pe esenţializarea desenului prin 
destructurări şi fragmentări vizionare, prin insolite 
colaje cu evidenţierea in sepia a unor suprafeţe de 
grave sugestivități, lucrările sale propun o tematică 
ce poate fi menţionată astfel: om & divinitate, ani-
mus & anima, introspecţii ale căutării de sine, eros 
& tanathos, mituri evanghelice  centrate pe obsesia 
jertfei christice, aluzii iniţiatice (drum, probe, con-
sacrare, iluminare), viaţa şi moartea etc. n

Portal-MĂIASTRA

ANITA ZĂRNESCU LEGUAY:

„Cuvinte din Paris”

MYTHOGRAPHII

Număr ilustrat cu grafică și pictură de Florin Preda Dochinoiu
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Constantin Noica a tins spre sistem filosofic: a 
scris o ontologie (Tratat de ontologie), o logică (Logica 
lui Hermes), numeroase cărţi despre virtuţile filosofice 
ale limbii române (sub inducţia lui Heidegger), dar nu 
a scris o estetică. A scris în schimb despre Eminescu şi 
Brâncuşi. Pe noi ne interesează relaţia individual – gen-
eral în filosofie, transpusă în relaţia particular/naţional 
– universal în cultură/spiritualitate. Sub acest ultim as-
pect avem caracteristici specific româneşti: seninătate, 
sărbătoresc, devenirea întru fiinţă, uşurătatea fiinţei 
etc care se regăsesc şi în sculptura lui Brâncuşi. Sub 
aspectul individual – general Brâncuşi a ridicat prin 
stilizare individualul la generalul semnificaţiilor fi-
losofice (noţiuni, idei, arhetipuri), astfel încât opera 
părintelui sculpturii moderne ilustrează numeroase as-
pecte din filosofia noiciană. 

Pentru Noica “…cel mai bun (şi dovedit) 
mesager în lume al sentimentului românesc al fiinţei 
i se relevă a fi tocmai sculptorul, întrucât, prin na-
tura operei sale, îşi concentrează viziunea, daimonul 
filosofic lăuntric, într-un dezmărginit limbaj univer-
sal.” Pentru Ion Pogorilovschi, Brâncuşi este un art-
ist – filosof care provoacă filosofia prin lucrările sale. 
În fine să observăm cum “bântuie” metafizica în uni-
versul formelor lui Brâncuşi. Acesta este subiectul 
proiectului de carte Noica & Brâncuţi deschideri în 
seninătatea fiinţei din păcate rămas în fază de fişe, la 
care ne vom referi în continuare. 

Cartea ar fi fost structurată în trei capitole cu 
numeroase subcapitole care vădesc gradul ridicat de 
complexitate a lucrării. Conţinutul fişelor relevă eru-
diţia autorului, specializat în filosofie, etnologie şi 
care a obţinut primul doctorat în ţara noastră cu o lu-
crare despre Brâncuşi. Capitolul introductiv porneşte 
de la câteva asemănări dintre viaţa şi modul de lucru 
ale celor două personalităţi: 

- “lipsa de grabă” în realizarea lucrărilor, după 
ani îndelungaţi de meditaţie;

- retragerea ahoretică, unul la Păltiniş, celălalt 
într-o oază românească în Paris şi inacceptarea/refu-
zul de a aparţine vreunui curent de artă modernă de 
care era revendicat;

- redarea specificului românesc în creaţiile lor.
Importantă este paralela filosofică dintre texele 

lui Noica şi sculpturile lui Brâncuşi, aspecte care sunt 
tratate în toate capitolele cărţii care se dorea monu-
mentală. Să urmărim etapele acestei similitudini.

a) Determinaţiile individual – general
În filosofia lui Noica, individualul şi generalul 

(noţiunile, ideile) îşi dau determinaţii care se unesc 
în cazul în care lucrul prinde fiinţă. Şi în sculptura 
lui Brâncuşi, există un general de tipul ideilor abso-
lute care se degajă din concretul sculpturii. De aceea 
sculpturile artistului se pretează la interpretări filoso-
fice, pe drept cuvânt, Ion Pogorilovschi numindu-l pe 
Brâncuşi „artist – filosof”. 

b) Devenirea întru fiinţă
În viziune românească fiinţa nu e imuabilă ci 

în veşnică devenire. Noica începe să vorbească despre 
Brâncuşi prin raporatrea la individual – determinaţii – 
general, exemplificând prin sculptura Cocoşul la care 
distinge un „înlăuntru care iese în afară”. Variaţiunile 
pe aceeaşi temă, ciclurile („izotopii” cum zice Noica) 
ilustrează devenirea întru fiinţă: Cocoşul, Peştii, Pă-
sările, D-şoarele Pogany, Somnul, Muzele, Coloanele 
fără sfârşit etc. Exemplar pentru devenirea întru fiin-
ţă este Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, prin 
modulaţiile verticale ale Coloanei, dar şi prin desfăşu-
rarea orizontală într-o succesiune de cinci momente. 
Avem în această situaţie o infinire pe orizontală şi una 
pe verticală.

c) Înterpretarea unor sculpturi în manieră no-
iciană

Noica a comentat numeroase sculpturi 
brâncuşiene. Menţionăm succint câteva dintre aces-
tea. 

Păsările exprimă: starea de zbor, ele sunt întru 
zbor, întru bucuria neatârnării. Majoritatea sculpturi-
lor, prin forma monolitică ovoidală (capetele de copii, 
bărbaţi şi femei) sau printr-o suprafaţă mică de con-
tact cu soclul (Păsările) par în levitaţie, parcă grutatea 
lor ar fi anulată.  

Somnul poate fi interpretat şi ca monument al 
poporului roman, atât ca somnul străbunilor cât şi 
somnul istoric al neamului, în perioadele de restrişte. 

Sinea mea oarecum, prin forma spiralată, poate 
fi interpretată ca desfăşurarea sinelui care ia în posesie 
sinea. (Noica).

Noul născut reprezintă copilul etern (Noica): 
“va participa la beatitudinea atemporală a Spiritului şi 
nu la devenirea istoriei” (Mircea Eliade)

Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu 
porneşte dela Masa tăcerii, întrucât  tăcerea consti-
tuie prima etapă a vieţii spirituale. Tăcerea exprimă 
curgerea care stă pe loc. Mai poate sugera şi boicotul 
istoriei săvârşit de neamul nostru în momentele de 
restrişte.  Tăcerea, ce infinitiv lung. (Noica). Coloa-
na, despre care ştim că reprezintă axis mundi sau o 
scară la cer (trimitere la scara cu 30 de trepte a lui Ion 
Scăraru), la Noica sugerează şi unda, unu şi multiplu 
laolaltă precum şi fiinţa în devenire. 

Cuminenia pământului, ca primă sclipire a 
inteligenţei materiei, ilusterază şi ea devenirea întru 
fiinţă.

d) Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu 
ca structură a oricărei legende

Constantin Noica imaginează o fascinantă po-
veste a Ansamblului ca întemeiere a unei localităţi. 
Filosoful găseşteo similitudine între elementele an-
samblului, la care adaugă şi Masa ultimă (pe care o 
numeşte Masa umbrelor) cu structura oricărei legen-
de şi cu cele cinci cărţi ale lui Moise. Succint povestea 
se referă la un  grup de oameni care se adună la Masa 
tăcerii să întemeieze o localitate. La Poarta sărutu-
lui se căsătoresc, în Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel (de pe traseul ansamblului) se botează copii şi 
se săvârşesc slujbele de înmormântare, iar la Coloana 
fără sfârşit  sufletele se urcă la cer. La Masa umbrelor 
se adună sufletele. Eroarea lui Noica este legată de 
Masa ultimă care nu aparţine Ansamblului. Ea a fost 
realizată din  rebuturile de la Masa tăcerii şi aşezată 
în spatele Coloanei de un grădinar.

e) Virtuţile filosofice ale limbii române, filo-
sofarea la Noica şi Brâncuşi, Cuvinte şi denumiri de 
sculpturi intraductibile

Brâncuşi trebuie revendicat de la limbaj şi filo-
sofare. “Limba română “s-a născut odată cu răspândi-
rea mistică a Cuvântului evanghelic, ceea ce consti-
tuie un caz unic în istoria universală” (S. Mehedinţi 
– Creştinismul românesc)

Fiinţa se întrupează în limbă. Brâncuşi gândeş-
te în limba română. Posibilul în limba română mai 
bogat decât existentul. Aşa se întâmplă şi cu Templul 
eliberării rămas în stadiu de proiect. După Ion Po-
gorilovschi, Templul stă sub semnul lui “ar fi să fie”, 
după mine sub “n-a fost să fie” ca şi celelalte lucrări 
distruse de Brâncuşi (Trecerea Mării Roşii, etc).

Unele denumiri de sculpturi şi cuvinte legate 
de ele sunt intraductibile: Măiastra, Mândrie, Cu-
minţenia pământului, Pasărea în văzduh, ceea ce 
diminuează pentru străini o componentă importantă 
a mesajului.. Ca şi în legenda rabinului Eisik din Cra-
covia, Brâncuşi a descoperit în străinătate specificul 
său românesc.A fost ca o întoarcere acasă.“Numai în 
cuvintele tale se întâmplă să-ţi aminteşti de lucruri pe 
care nu le-ai învăţat niciodată.” “Nu m-ai fi căutat de 
nu m-ai fi găsit.”  (Noica)

f)  Cosmismul românesc, seninătatea, bucuria 
şi sărbătoarea

Polisarea/şlefuirea manuală a lucrărilor aduce 
bucuria contactului cu materialul. Filosofic, realizarea 
sculpturii constituie o bucurie a aşezării în fiinţă – ju-
bilarea fiinţială: “Tot ceea ce la alţii a putut fi chinuit 
şi întunecat, la el devine simplu şi are parte de bucu-
rie.” (Noica - Sentimentul românesc al fiinţei)

Coloana sugerează o “creştere caldă”, un “in-
finit îmblânzit”.

Seninătatea izvorăşte şi din cosmismul lui 
Brâncuşi, din doctrina naturalităţii ţăranului roman, 
din acordul omului la cosmos (ca parte la întreg). Re-
zultă însimţirea fiinţei ca dor din filosofia ţăranului 
roman. Intergarea cosmică a sculpturilor şi aforismele 
artistului depun mărturie pentru o locuire autentică 
(Heidegger).

Brâncuşi lucra în spirit sărbătoresc. La Vasile 
Băncilă: “Treapta cea mai înaltă a vieţii umane (…) 
e sărbătoarea, trăirea creatoare a dimensiunii festive 
a realităţii sau, festivizarea creatoare a acesteia.” De 
aceea titanul de la Hobiţa afirma că sculpturile sale 
aduc” bucurie curată”.

g) Prin Noica şi Brâncuşi, cultura română îşi 
dobândeşte „partea noastră de cer” situată între  Ori-
ent şi Occident

Pentru Constantin Noica există trei deschideri 
spre universal ale culturii româneşti:

- spre presocratici;
- spre înţelepciunea indiană;
- spre luminozitatea lui Goethe.  
Cosmismul românesc, prin redescoperirea na-

turii, ca vindecare spirituală şi înseninare, contribuie 
la baza modelului ontologic românesc.

Prin aceste elemente se poate face trecerea de 
la registrul minor (folcloric) la cel major (cult). (No-
ica – Pagini despre sufletul românesc). Ne distanţăm 
de Orientul pesimist (doctrina suferienţei) şi de gravi-
tatea Occidentală a fiinţei, prin seninătate, bucurie şi 
uşurătatea fiinţei în devenirea ei luminoasă.

Concluzii
Ion Pogorilovschi şi-a dedicat cea mai mare parte a 

vieţii cercetării sculpturii lui Constantin Brâncuşi şi filoso-
fiei lui Constantin Noica. Noica & Brâncuşi deschideri în 
seninătatea fiinţei, ca şi Templul eliberării, proiectul nere-
alizat al sculptorului, stă sub semnul lui “n-a fost să fie”.  
Paralela dintre metafizica lui Noica şi formele filosofale 
ale sculpturilor lui Brâncuşi se constituie, în viziunea lui 
Ion Pogorilovschi ca un ax al spiritualităţii româneşti. De-
spre această carte Zenovie Cârlugea afirmă cu îndreptăţire: 
„Aşadar, un înţeles românesc al fiinţei prin Brâncuşi – 
aceasta este miza lucrării îndelung gândite şi atât de febril 
consemnate în fişele ce ne dau măsura eminentului întreg.” 
(Noica & Brâncuşi deschideri în seninătatea fiinţei – re-
vista “Portal Măiastra” nr. 4/2016). n

Lucian GRUIA

ION POGORILOVSCHI: 

,,Noica & Brâncuși - deschideri în seninătatea fiinţei”
(Editura Academiei Române, 2016)
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În Gorjul său natal şi pitoresc editează din 
2005 una dintre cele mai prestigioase reviste de cul-
tură din ţară, Portal-Măiastra, având colaboratori de 
renume: Ovidiu Drimba, Gh. Grigurcu, Gr. Smeu, V. 
Tărâţeanu, A. Puslojici, I. Miloş, Gh. Pituţ, Zoia Ele-
na Deja, Marian Popa, M. Cimpoi, Mircea  Tomuş, 
Mircea Popa, A. Goci, I. Mocioi, I. Cepoi etc.

Născut la 28 octombrie 1950, în localitatea 
gorjeană Cruşeţu-Maiag (peste deal de Floreşti), 
după absolvirea Filologiei bucureştene, în 1975, şi-a 
susţinut doctoratul cu teza Lucian Blaga. Dinamica 
antimomiilor imaginare, în 2004, la Universitatea din 
Sibiu.

Mihai Eminescu. Drumuri şi popasuri în Gorj 
(Tg. Jiu, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale, 2016), consemnează, 
cu date documentare certe, prezenţa poetului în vara 
anului 1878 la conacul junimistului Nicolae Man-
drea, căsătorit cu Zoe Bălcescu (fiica fostului primar 
al Craiovei, Barbu Bălcescu, fratele celebrului istoric, 
scriitor şi revoluţionar Nicolae Bălcescu, azi aproape 
uitat, pe nedrept). Despre această şedere am scris şi 
noi (Tudor Nedelcea, Eminescu, Bucureşti, Fundaţia 
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2013, p. 219-227), 
dar Zenovie Cârlugea sintetizează toate informaţiile 
despre această prezenţă onorantă, adânceşte cerceta-
rea şi documentarea sau adaugă noi interpretări: „Cu-
treierând aceste meleaguri de pace şi armonie, Emi-
nescu trebuie să-şi fi regăsit imaginea satului natal, 
clarificându-şi unele opţiuni şi proiecte. De aceea, 
cred cu toată convingerea că «momentul Floreşti» a 
contribuit într-un mod cu totul special la resuscita-
rea imaginarului poetic eminescian (sublinierea lui 
Z. Cârlugea), întremându-l sub toate aspectele pentru 
perioada de mare încordare şi consum intelectual ce 
a urmat, până la «clacarea», ca un arc de ceas învârtit 
la maxim şi dat peste cap, în iunie 1883”.

Propunându-şi să pună în „adevărata lumină 
– dincolo de aproximări şi interpretări fanteziste – 
popasul de-o vară al poetului în Floreştii Gorjului”, 
Zenovie Cârlugea pune în discuţie ipoteza primei sale 
treceri prin Gorj, conform mărturisirii scriitorului Ion 
Filipoiu, în toamna anului 1866, pe itinerariul Răşi-
nari – Parâng – Novaci – Horezu –  Ocnele Mari – 
Rm. Vâlcea, continuând călătoria pe Olt până la Giur-
giu. Ipoteza trecerii lui Eminescu prin Gorj (certă este 
şederea sa la Sibiu şi apoi la Rm. Vâlcea, în 1866) se 
bazează pe informaţii de la unii cărturari novăceni şi 
ea a devenit o legendă încărcată de mândrie locală.

O altă „legendă” priveşte un popas eminescian 
în localitatea Gropşani din jud. Romanaţi şi ea este 
furnizată de Ana Culcer, fiica Elenei Aman şi a lui 
Barbu Bălcescu, implicit sora Zoei Mandrea şi cum-
nata junimistului N. Mandrea. Zoe Culcer scrie că 
Eminescu a venit la cumnatul său Mandrea „care-l 
proteja şi care vrând să-i procure niţică odihnă, îi 
trimise să stea un timp la noi la ţară, la Gropşani, în 
Romanaţi, moşie ce mi-a rămas mie”. Cunoscându-
l personal, după propria-i mărturisire, Eminescu era 
„înalt”, „timid”, „menit să piară, dacă nu era cineva 
lângă el să-i poarte de grijă”, iar de la Floreşti, oas-
petele „într-o dimineaţă fugi împreună cu nemţoaica” 
(slujnică în casa lui N. Mandrea). Sunt afirmaţii cel 
puţin discutabile, aşa cum le consideră şi autorul căr-
ţii.

Atestata şedere a lui Eminescu la Floreşti înce-
pe în iunie 1878, consideră Zenovie Cârlugea, după 
trecerea în revistă a tuturor ipotezelor emise de G. Că-
linescu, I. Creţu, Z. Ornea, G. Munteanu, Aug. Z. N. 
Pop, D. Murăraşu, Petru Vintilă, Ion Pachia Tatomi-
rescu, Th. Ştefaneli etc. privind datarea acestei popas 
eminescian. În privinţa scopului acestui sejur, autorul 
cărţii se opune categoric celor care consideră că Emi-
nescu a fost trimis într-un exil chiar de conducerea 
ziarului „Timpul”, pentru că devenise prea periculos 

şi pentru conservatori. Zenovie Cârlugea pledează pe 
ideea unui „prim concediu binemeritat (şi ultimul!)”, 
poetul şi gazetarul aflându-se, la acea vreme „într-o 
vervă creatoare, ieşită din comun”. Zenovie Cârlugea 
înlătură cu argumente sau prin logică, şi alte poveşti 
inventate: relaţia Poetului cu „fata popii cea oa-
cheşă” din Floreşti, descoperirea unei noi fotografii 
„inedite” Eminescu, locul şi pădurea din apropierea 
conacului lui Mandrea ca  sursă a poeziei Lacul etc., 
legende sau romanţarea unor amintiri încadrate de Z. 
Cârlugea „într-un regim de circumstanţialitate cu rol 
de subsol”.

La Floreşti, se ştie, Eminescu a tradus (fără să 
semneze traducerea) Fragmente din istoria români-
lor a baronului Eudoxiu Hurmuzaki, pentru care a 
primit 1000 lei, aduşi de I. Slavici şi V. Conta, la Flo-
reşti; tonusul său era optimist, aşa cum reiese din cele 
trei scrisori expediate de aici lui Gh. Feraru, lui Th. 
Rosetti şi ultima (plină de umor) lui I.L. Caragiale 
(„Caraieli”) şi Ranetti-Roman. Ipoteza noastră pri-
vind prezenţa lui Eminescu la Craiova, dovedită prin 
cronica teatrală a piesei Monte-Cristo, jucată la Tea-
trul Theodorini, în care vorbeşte de atitudinea spec-

tatorilor („În Craiova, «Monte-Cristo», dramatizat, a 
ţinut pe oameni până a doua zi dimineaţă în teatru şi 
nimeni nu gândea cât timp a trecut”) o consideră „va-
lidă”, deşi sunt necesare „noi argumente”. Este foarte 
greu de găsit aceste „noi argumente”, având în vedere 
că Poetul nu-şi ţinea un jurnal sau „însemnări zilnice” 
(precum Titu Maiorescu), presa vremii nu prea există 
sau nu consemnează, de regulă, nicio prezenţă a unei 
personalităţi. Dar arheologii cum reconstituie o epocă 
după nişte cioburi?! Sărăcirea dovezilor jurnalistice 
certe ne determină să nu putem afirma cu certitudine 
prezenţa lui Eminescu şi în alte judeţe limitrofe, aşa 
cum intenţiona, în primul rând pentru găsirea fratelui 
său, Matei, şi, apoi, aceasta-i era firea: să colinde ţara 
în „cruciş şi-n curmeziş” pentru cunoaşterea oameni-
lor, istoriei locale şi culegerea de documente (cum a 
făcut, mai târziu, N. Iorga).

Cu recunoscuta-i acribie ştiinţifică, Zenovie 
Cârlugea aduce date noi, unele inedite, despre Biseri-
cuţa Bălceştilor din preajma conacului, Monumentul 
Floreşti, documentele Hurmuzaki, genealogia famili-
ei Mandrea şi date biografice despre persoanelor cu 
care a intrat în contact. Criticul şi istoricul literar Z. 
Cârlugea se dovedeşte un profesionist, pertinent şi 
obiectiv, atunci cînd tratează „calendarul sejurului, 
floreştean”, interferenţele dintre istorie, poezie şi jur-
nalistică, marile teme ale gazetăriei eminesciene din 
1878. În anexe, sunt redate fragmente din publicistica 
eminesciană privind judeţul Gorj, Tg. Jiu şi mai ales, 
Tudor Vladimirescu, numit de autorul Odei. În metra 
antic - „domn” şi dându-l model de lider pentru renaş-
terea naţională. Un scriitor uitat, N. Burlănescu-Alin, 
„un poet posteminescian din prima generaţie”, gor-
jean, beneficiază de o schiţă biobibliografică, iar în 
dialogul cu Alex Gregora, Zenovie Cârlugea dezbate 
„o ipoteză şi totuşi legendă”: trecerea lui Eminescu, 
în 1866, prin Gorj. Iconografia – bogată şi necesară, 
în parte inedită – încheie această minunată lucrare 
scrisă cu pasiune şi competenţă. „Ce va fi rămas în 
sufletul poetului, de la peisajul cu dealuri împădurite, 
amintindu-i de Ipoteştiul natal, până la oamenii locu-
lui, e greu de decelat”, dar „raza genului eminescian 
cu farmecul şi magica-i reverberaţie stăruie încă şi 
peste acest colţ de ţară din Mica Valahie”, concluzi-
onează cu temei autorul.

La impresionanta biobibliografie eminesciană 
întocmită de Academia Română, cartea lui Zenovie 
Cârlugea, Mihai Eminescu. Drumuri şi popasuri în 
Gorj, se înscrie printre lucrările de referinţă. n

„Mihai Eminescu. Drumuri şi popasuri în Gorj”
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Sau cu grijă. Fiindcă, subliniem noi, acce-

sul la documente e îngrădit de risipirea revistelor, a 
cărților...” 

Am evocat, într-o cronică publicată în nr. 1/2016 
al revistei „Portal-MĂIASTRA”, legăturile lui Titu 
Maiorescu cu Banatul, cumnatul său, ardeleanul  Ioan 
Popasu,  devenind, după un protopopiat la Brașov,  în-
altul ierarh al Episcopiei de Caransebeș.

În afară de episcopul Ioan Popasu, cu merite 
nu numai pe linie administra-
tiv-bisericească, dar și pe plan 

social-cultural, o rudă mai apropiată criticului a fost dr. 
Constantin Popasu, un văr dinspre mamă („după Titu 
Maiorescu și episcopul Ioan Popasu, locul de frunte îi re-
vine lui”, p.81), a cărui biografie cercetătorul Vasile Petri-
ca o scoate din documentele păstrate în arhiva episcopală 
și în Șcheii Brașovului, stabilind anii vieții: 1856-1933 
(tatăl medicinistului vienez nu era altul decât Constantin 
Popasu, unul din eforii bisericii Sf Nicolae din Brașov, pe 
care Titu Maiorescu îl sprijină ca avocat în stabilirea unor 
drepturi asupra proprietăți imobile – „moșia Meteleu”). 

„Este cert – scrie dl V. Petrică – că studentul  C. 
Popasu l-a cunoscut pe Eminescu în casa vărului său 
Titu Maiorescu, înainte de a se fi îmbolnăvit. Apoi, au-
zind la sfârșitul anului 1883 (sic!n.n.) despre internarea 
lui la Spitalul Caritas al dr. Șuțu din București, oferindu-
se să intermedieze internarea și implicit tratamentul”... 

Nu știm exact dacă așa s-au petrecut lucrurile, dacă 
«Costi», dr. C. Popasu, avusese vreo influență asupra 
verișoarei sale de la Iași... Știm, însă, dintr-o scrisoare a 
Emiliei (sora de la Iași a criticului) reproșul făcut fratelui  
de la București și îndemnul de a-l „căuta” pe Eminescu 
la un spital din străinătate, după ce se știa public faptul 
că tratamentul aplicat poetului în casa de sănătate a doctorului Șuțu nu avusese 
niciun efect... 

La sfatul dr.C. Popasu («veșnicul doctorand», cum îl va numi ironic Ma-
iorescu în scrisoarea către Andrei Ghidiu din decembrie 1892), ca Eminescu să 
fie dus la tratament în străinătate, „Maiorescu s-a opus – scrie autorul -, dar la 
insistențele sorei sale Emilia, aflată sub influența lui Costi (!), în cele din urmă 
acceptă planul propus”. Cine să-i facă lui Titu Maiorescu „planuri”?! Costi, 
«veșnicul doctorand», cu venirea căruia în București nu e de acord?! 

Împrejurul acestui personaj s-a țesut o întreagă legendă, scriindu-se despre 
el că a fost „doctorul curant al lui Eminescu”! Totul plecase de la „intermedierea” 
la care s-a oferit el însuși, de a ajuta la internarea poetului la Ober Dőbling, cu-
noscând sanatoriile vieneze și o parte din doctorii care-i erau profesori. Știm că 
medicinistul Popasu purtase corespondență cu Maiorescu, înainte de trimiterea 
poetului la Viena, criticul cerând informații, și nepotul furnizându-i-le prompt, 
asupra costurilor, recomandând tratamentul la dr. Leidesdorf. 

La sosirea poetului, însoțit de Chibici și gardian, în gara din Viena, me-
dicinistul C. Popasu e de față, plecând împreună la Institutul de sănătate Ober 
Dőbling de lângă Viena. „Intermedierea” și ajutorul dat în timpul sanatorizării 
poetului sunt, desigur, fapte reale, inclusiv discuțiile cu medicul și cu poetul în 
vizitele periodice făcute de acesta. 

La 9 februarie 1884, C. Popasu îi scria lui Maiorescu: „Azi am scos pe 
Eminescu la preumblare. Teama că zgomotul și lumea de pe stradă vor produce 
asupră-i vreo iritație din fericire a rămas neîndeplinită. Tot timpul a fost liniștit 
și se vede că se simte bine. De la ultima mea vizită până astăzi Eminescu a pro-
gresat relativ binișor fizicește. Nu știu ce să zicdespre starea lui psihică. Primește 
a intra în orice conversație, vorbește clar și mi se pare că memoria i-a rămas 
neatinsă. Ceea ce mi se pare curios e interesul ce-l arată de a ști dacă se plătește 
pentru el la institut și cine plătește…”

În altă ordine de idei, Popasu pune problema externării în contextul unui 
„voiaj” de recreere: „Ce crezi d-ta că e de făcut după ce va ieși din institut? N-ar 
fi indicat un voiaj?”

În plimbarea cu trăsura prin Viena din data de 8 februarie 1884, Popasu 
„l-a înveselit în chip vădit și de atunci s-a hotărât a lua parte la masa familiei 
mele”, îi scria la 10 februarie lui Maiorescu H. Obersteiner, asistentul doctorului 
Leidesdorf din Döbling, căruia, la plecare, poetul îi va oferi  volumul de poezii 
cu dedicație.

Pe la mijlocul lui februarie 1884, simțindu-se «refăcut», Eminescu ieșea 
pentru câteva ore din sanatoriu, făcând o vizită medinicistului C. Popasu și 
trimițând apoi o scrisoare lui Maiorescu datată «4/16 februarie 1884»: 

„Astăzi ieșind din casa de sănătate pentru vro două ore, mă folosesc de 
vizita ce o fac nepotului d-voastre d-lui Popasu (sic!), pentru a vă adresa aceste 
șiruri. Sunt mai bine de două săptămâni de când au încetat toate simptomele boa-
lei de care am suferit, încât, dacă ar fi stat în putința mea, aș fi părăsit institutul, 
fie pentru a schimba mediul în care mă aflu, fie pentru a mă întoarce în țară...”

 Poetul îi cere amfitrionului de la București să-i clarifice situația, căci pen-
tru el  vremea îndelungată ce trecuse de la internarea sa fiind destul de „confuză”. 

Se crede, iarăși, că Popasu este cel ce i-ar fi învederat lui Maiorescu că o 
imediată venire în țară nu ar fi cea mai indicată, întrucât poetul avea nevoie de 
destindere, de limpezire a minții, prin urmare îi propune ca poetul să fie plimbat 
prin Italia, ceea ce Maiorescu acceptă, trimițându-l pe Alexandru Chibici Râv-
neanu să-i facă externarea, să-i cumpere haine și să plece amândoi apoi într-o 
călătorie de o lună de zile „prin sudul Alpilor”, spre  Veneția, Padua, Florența…

 Ce a urmat se cunoaște, poetul – tânjind după „mămăliga strămoșească” 
-  dorind să ajungă cât mai repede în țară…

Să revenim, însă, la dr. Constantin Popa-
su, în jurul căruia legenda a fost destul de generoa-
să, la Caransebeș ajungând a fi socotit „prietenul 
lui Eminescu”, iar mai târziu „medicul curant al lui 
Eminescu”!, exagerări pe care dl Vasile Petrica le de-
montează, realizând portretul exact al medicinistului 
vienez, care, întârziind să-și dea doctoratul, îl va deter-
mina apoi  pe Maiorescu să nu aibă despre el o părere 
prea bună. Știm din scrisoarea inedită, găsită în arhi-
vele episcopale, publicată acum de autor cu un amplu 
comentariu, că, la intervenția epistolară a cumnatului 
său Andrei Ghidiu de a-i favoriza lui Costea venirea 
la București, Titu Maiorescu îi scrie protopopului de 
Oravița că, datorită firii sale delăsătoare, Costi „e mai 
mult fată decât băiat”, „a stat prea mult la studiu la 
Viena”, „a rămas ca o mămăligă pe blidul de lemn”, 
în consecință „el nu poate să se numere între aspiranții 
la bugetul statului” – „acum o natură slabă nu este po-
trivită pentru împrejurările dure din România”. Apoi, 
adaugă criticul, „nicăieri invidia meseriei nu e mai 
înverșunată în corpul medical din România”. Așadar, 
îi recomanda să rămână acasă, în Banat, căci „curentul 
este astăzi următorul: Românii de valoare din Ungaria 
să rămână în patria lor ca să susție lupta națională la 

postul de onoare, iar românii fără valoare n-au ce căuta aici.” 
Scrisoarea aceasta se află în arhivele episcopale, constituind un text ma-

iorescian memorabil privind luciditatea examinării unui complex mai larg de 
împrejurări, dar și caracterul personalității de excepție ce a marcat mai bine de o 
jumătate de secol cultura română.

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

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

Un alt capitol examinează „relațiile de excepție” dintre Titu Maiorescu 
și unele personalități din Banat, relații stabilite „pe trei paliere”: cu prietenii și 
apropiații tatălui său, cu rude ale sale și cu diferiți colaboratori, ucenici, admi-
ratori. Din rândul acestora am mai putea aminti pe : av. Vincențiu Babeș (1821-
1907), prieten al tatălui, Ștefan Velovan (1852-1932), protopopul Andrei Ghidiu 
(1849-1937), Dr. Corneliu Diaconovici (1859-1923), autorul Enciclopediei Ro-
mâne în 3 volume la care criticul va colabora, profesorul de muzică artist Nicolae 
Popovici ( 1860-1897), dr. Ioan Paul (1857-1926), filosoful și pedagogul Iosif 
Bălan (1861-1911 profesor la Institutul teologic-pedagogic din Caransebeș, pro-
fesorul teolog și clasicist Vasile Mândreanu (1847-1911) ș.a. Să amintim și pe cei 
doi scriitori lugojeni : prozatorul publicat de „Convorbiri literare” Ion Popovici-
Bănățeanul (1869-1893) și primul nostru poet dialectal Victor Vlad Delamarina 
(1870-1896). 

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

Într-un «crochiu» final (Sinteză și finalitate), autorul precizează că a 
intenționat să-l introducă pe Titu Maiorescu alături de tatăl său Ioan Maiorescu 
și întreaga sa familie „în atmosfera culturală, literară, juridică, politică și a 
bunelor moravuri ale timpului în care a trăit”. 

Dar accentul cărții cade pe triada T.Maiorescu-Ioan Popasu-Dr.Constan-
tin Popasu, o realitate incontestabilă „transformată într-un simbol temeinic și 
discret al culturii și tradițiilor noastre din Banatul istoric.”  n

Omul de sprijin al lui Titu Maiorescu...

Dr. Constantin Popasu

Episcopul Popasu



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIII, nr. 1 (50)/2017
6

pag. 7

Onorată asistență,

La 26 iulie 1966, curând după ora 10, 
am fost chemat la telefon de dl. Ion Mușlea. 
M-a invitat să-i fac o vizită, deoarece - zicea 
dânsul - doamna Mușlea e plecată și vom pu-
tea sta de vorbă în voie. Evident, m-am grăbit 
spre Bolintineanu 18, m-a deschis doamna dr. 
Macavei - dl. Mușlea nu mai prea cobora/urca 
scările la etajul I al casei. L-am găsit în camera 
de zi, întins pe o canapea, mi-am tras un scaun 
lângă canapea și am răspuns la întrebările pe 
care mi le punea.

M-a întrebat mai întâi, în ce stadiu se 
găsește pregătirea mea pentru Freiburg - fusesem anunțat din partea Academiei 
că voi primi pașaport pentru RFG, după ce adresasem un memoriu șefului statu-
lui -, m-a întrebat despre institut, despre unii colegi (D. Pop, Ștefan Almasi, îmi 
aduc aminte), despre colegi dinafara institutului (Valer Butură, N. Both, Traian 
Mârza), după care a trecut la capitolul care mă privea personal: ce-mi face fami-
lia, părinții, frații. A fost o convorbire impresionantă, în cursul căreia dl. Mușlea 
mi-a părut la fel de limpede în gândire și de interesat, ca totdeauna, de probleme-
le specialității și de oamenii care făceau parte din cercul dânsului de apropiați. 
Mi-am dat seama, retrospectiv, că una dintre afirmațiile dânsului ar fi trebuit 
să mă pună pe gânduri: referindu-se la plecarea mea la Freiburg, pe timp de un 
an, mi-a zis: pe când te vei întoarce d-ta, eu nu voi mai fi, dar nu i-am acordat 
importanța care i s-ar fi cuvenit, deoarece toată întrevederea a avut caracterul 
unei discuții între vechi prieteni și nicidecum una de adio. Mai mult, ea repeta 
câte ceva din prima noastră întrevedere, din iunie 1957, în urma căreia m-a an-
gajat ca cercetător-ajutor la Arhiva de Folclor, resp. la Secția de istorie literară și 
folclor a Institutului de Lingvistică.

Ne-am despărțit înainte ca doamna Mușlea să se fi întors, dându-ne mâna 
și stabilind că voi fi prezent de câte ori va dori dânsul, fără să-mi dau seama că 
cercul deschis în 1957 avea să se închidă peste câteva ore.

A doua zi, când am sosit la institut, am fost întâmpinat de secretara institu-
tului, doamna Karpf, cu trista veste: Domnul Mușlea a murit! Am fost des-cum-
pă-nit! Convorbirea din ajun nu mă lăsase să înțeleg că urmează un asemenea 
deznodământ. Am înțeles însă semnificația întrevederii noastre: Ion Mușlea nu 
putea părăsi această lume fără a avea o panoramă a apropiaților dânsului, a celor 
pe care îi părăsea și a avea o discuție cu elevul lui. Altfel spus, întrevederea 
trebuia să aibă loc. 

Se încheia astfel, fără să mă fi așteptat, perioada de nouă ani de ucenicie la 
Ion Mușlea, vreau să spun: de ucenicie directă, vie, pentru că, în fond, am rămas 
un ucenic al lui până astăzi. De câte ori recitesc ceva din scrierile lui, îl aud și 
îl văd, iar când scriu, mă întreb deseori, cum ar zice Mușlea. Nouă ani sunt o 
perioadă destul de lungă, în cursul căreia am trăit multe întâmplări demne de a  fi 
înfățișate la cinci decenii după plecarea definitivă a mentorului meu. Relația din-
tre noi a fost atât de frumoasă, încât nu poate fi definită în cuvinte. Ea rezultă însă 
din fapte ca următoarele: m-a luat cu dânsul la primul congres al folcloriștilor 
români, organizat de Institutul de Folclor din București, în cercetările de la Roșia 
de Secaș (cu o haltă la Alba Iulia, pentru a-mi arăta celebra bibliotecă Battyane-
um); m-a luat la Căuașd, pe urmele lui G. Alexici, în drum oprindu-ne în Câm-
panii de Sus, Vărzarii de Sus și Leheceni-Bihor, pentru a culege câteva variante 
ale Meșterului Manole bihorean (mergând pe urmele lui Gh. Pavelescu); m-a 
luat apoi la Baia Sprie, unde cerceta dramatic al minerilor români din Transilva-
nia, și ne-am oprit, spontan, la Hovrila, unde ne-a cântat un taragotist, celebrul 
Tatăle, mamăle, înregistrat de Mușlea în Oaș, cu câteva decenii mai devreme. 
Am în memorie întâlnirile noastre zilnice de la BCU, unde eu lucram în fundul 
sălii cercetătorilor (azi sala Media), cu spatele spre intrare, iar dânsul deschidea 
ușa și șoptea un -oș, la care mă ridicam, pentru a discuta ceea ce era pe ordi-
nea de zi; sau când mă lua să-l însoțesc spre casă, trecând prin Piața Păcii, pe 
străzile Avram Iancu, av. Bădescu, traversând Calea Turzii (pe atunci nu exista 
actualul pasaj subteran, dar nici circulația motorizată de astăzi), și ajungeam la 
N. Iorga colț cu Bolintineanu, oprindu-ne la Bolintineanu 18, uneori reținându-
mă chiar la un mic aperitiv. O singură dată mi-a făcut o mustrare: când mi-am 
permis gluma de a-l păcăli pe Lucian Blaga, la un 1 aprilie, ispravă juvenilă pe 
care i-am mărturisit-o; atunci mi-a zis: n-ai făcut bine, dl. Blaga nu e în cea mai 
bună dispoziție. Și într-adevăr, nu era (apăruse romanul lui Beniuc Pe muche de 
cuțit, în care marele poet era prezentat denaturat), dar nu s-a supărat, ci mi-a zis, 
câteva ore după ce a descoperit „păcăleala”, să mi-o scriu în jurnal. Așadar ar fi 
multe de povestit astăzi, la cincizeci de ani de la dispariția lui Ion Mușlea. Nu voi 
abuza însă de atenția Dvs. Am ales o singură temă din perioada uceniciei mele, 
un moment care îl reprezintă, probabil, cel mai bine pe marele nostru dascăl, și 

care îi pune în lumină distincția morală și intelectuală, desăvârșita pregătire de 
specialitate, dar și responsabilitatea omului de știință față de generațiile care, 
vrem sau nu vrem noi, ne urmează.

Iată la ce temă vreau să mă refer. La numai câteva săptămâni după anga-
jare, pe la mijlocul lui august 1957, dl. Mușlea mi-a zis: Dragă, domnule Taloș - 
acesta era modul în care mi se adresa - dumneata nu te-ai odihnit deloc, n-ai avut 
vacanță (într-adevăr fusesem angajat imediat după examenul de stat, pentru ca să 
nu se piardă postul); eu nu-ți pot oferi concediu decât după 11 luni de serviciu, 
prin urmare, în iunie anul viitor; pot face însă altceva: îți pot oferi o delegație, 
pentru a te duce „în satul dumitale”, să stai cu ai dumitale, să te odihnești și 
să culegi ce-ți va ieși în cale. Zis și făcut: am ajuns în Prodănești-Sălaj și am 
început, fără prea multă odihnă - la 23 de ani îmi trecuse oboseala efortului făcut 
pentru examenul de stat - și mi-am început investigațiile, după cum învățasem în 
săptămânile scurse de la angajare, de la Ion Mușlea. Se înțelege că în sat, unde 
nu știu să fi călcat picior de folclorist înaintea mea (am aflat de curând că fiica 
preotului Ciobanu răspunsese la chestionarul despre obiceiurile de la seceriș al 
lui Traian Gherman), interesul meu pentru hori, chiuituri și pentru colinde a 
provocat oarecare mirare: oamenii nu-și închipuiau că acestea pot prezenta in-
teres pentru cineva, trimis să le culeagă chiar de un institut al Academiei. S-au 
obișnuit însă cu ideea și am reușit să culeg destul de multe texte poetice și câteva 
proze. Timpul a trecut foarte repede și, în ajunul întoarcerii mele la Cluj, mi-am 
amintit - cum se spune azi în limbajul cotidian, mi-a căzut fisa - că în copilărie 
se vorbise în familia mea despre unul care și-a zidit muierea. Eram numai cu 
mama acasă și am întrebat-o dacă își aduce aminte de asta. Răspunsul mamei a 
fost prompt: păi asta-i corindă. O știi? Sigur. Și a început să mi-o recite. Am 
notat-o conștiincios, în transcrierea școlii filologice; l-am întrebat și pe tata, după 
ce s-a întors de la lucru; mi-a spus-o și dânsul, iar a doua zi am pornit spre Cluj, 
fără a avea conștiința că am realizat mare lucru. 

În paranteză fie spus, probabil că, dacă n-aș fi auzit în copilărie despre 
tema colindei referitoare la cel care și-a zidit soția - prezența în folclorul sălăjean 
a baladei Meșterul Manole nu era cunoscută folcloriștilor noștri - sau dacă ni 
mi-ar fi venit în minte s-o întreba pe mama ce era aia, aș fi trecut pe lângă colin-
dă, iar descoperirea ei ar mai fi durat cel puțin un an, în adevărata mea vacanță, 
petrecută însă tot căutând texte folclorice din satul meu natal. 

Mi-am dat seama, mai târziu că, pe lângă dorința de a-mi înlesni o mică 
relaxare, Mușlea a urmărit să mă cunoască mai bine prin ceea ce voi aduce din 
folclorul Prodăneștilor și probabil, să vadă ce sunt în stare să fac, după câteva 
săptămâni de la angajare. Dar să revin…

Am transcris textele culese și i le-am oferit, ca raport al activității mele pe 
teren. Le-a luat acasă, iar a doua zi, în sala de opere de artă a BCU, unde aveau 
loc convorbirile noastre, ca de altfel și ședințele de comunicări ale secției, a făcut 
aprecierile de rigoare și mi-a dat îndrumările cuvenite, oprindu-se tocmai la co-
rinda zâdarilor. Zice: cum ai ajuns dumneata la ea? I-am spus povestea de mai 
sus, iar răspunsul lui Mușlea a fost: ține-te de ea! 

În zilele și săptămânile următoare mi-a adus fișe făcute de dânsul la Paris, 
în perioada 1923-1925, ca membru la École eoumaine en France, al cărei direc-
tor era însuși N. Iorga. Erau fișe din operele lui Sartori, Klusemann, Arnaudov, 
Dozon, sau indicații bibliografice ale unor lucrări românești sau străine, pe care 
eu le-aș fi descoperit cu mult mai târziu, dacă nu mi le indica dânsul. Înțelegean 
că Ion Mușlea fusese preocupat de jertfa zidirii, dar, cu toate acestea, mi-a zis: 
Ține-te de ea! Mărturisesc că am suferit și o anumită dezamăgire: căci mult 
mai fericit m-ar fi făcut atunci dacă mi-ar fi propus să scriem împreună un studiu 
cu cele știute de dânsul și cu cercetările mele de teren. N-a făcut-o, pentru că 
nu dorea să profite de pe urma „descoperirii” mele și era ocupat până peste cap 
cu repertoriul răspunsurilor la chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. Mi-a 
oferit, în schimb, îndrumările cele mai favorabile mie.

Așa a început pasiunea mea pentru studiul baladei Meșterul Manole - o 
pasiune care nu m-a părăsit nici astăzi. Consecința acestor îndrumări a fost lăr-
girea cercetării, în vacanțele mele din anii următori, începând din Prodănești, 
trecând în satele vecine: Borza, Ciglean, Creaca, Lupoaia, Brusturi, Jac, Brebi, 
Romita și pe toată Valea Agrijului, până sus, la Buciumi, apoi în părțile Năsăudu-
lui și ale Bistriței, ale Lăpușului, unde tema fusese descoperită de prietenul meu 
N. Bot, ale Hunedoarei și Bihorului (pe urmele lui Gh. Pavelescu); peste tot am 
găsit variante ale colindei sau ale cântecului, cu excepția Maramureșului istoric. 
Am făcut, de asemenea, o descindere în zona Argeșului, făcându-mi speranța că 
acolo voi da peste lucruri extraordinare; am constatat însă, spre uimirea mea, că 
între folclorul ardelean și cel din sudul Carpaților există câteva deosebiri impor-
tante: m-a tulburat faptul că, în vreme ce în Ardeal găseam cântece și, în special, 
colinde, la aproape oricine, pentru balade, la sud de Carpați trebuia să te adresezi 
lăutarilor, cei mai buni păstrători ai acestei specii folclorice. 

Rezultatele cercetărilor pe care le-am obținut sub îndrumarea marelui meu 
dascăl au fost: o comunicare în cadrul Secției, în 1958, la care a luat cuvântul 
și Lucian Blaga, alta la sesiunea tinerilor folcloriști, din 1960, care a avut loc la 
București, unde colegii mai vârstnici (T. Alexandru, de pildă), care făcuseră cer-

O floare pe mormântul lui Ion Muşlea*

*Cuvântare rostită la Sesiunea științifică omagială Ion Mușlea (1899-1966), organizată 
de Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române (29 septembrie 2016). ION TALOȘ, Koeln
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Muntele începe de jur împrejur şi n-are sfârşit - fraza cu care Arghezi începea o tabletă despre Emi-
nescu se poate extrapola metaforic şi pentru capodopera folclorică „Mioriţa”, pentru rădăcinile imemoriale 
şi taina veşnică a artei sale mito-poetice. Ca atare, asaltul „muntelui” dinspre toate direcţiile, recte principiul 
„lecturii plurale”, prin combinarea diverselor perspective/şi metode de investigaţie este o necesitate de bază, 
asigurând complexitatea recepţiei „pe orizontală” (în sincronie), dar şi „pe verticală” (în diacronie); o recep-
ţie, totalmente, „deschisă”, întocmai cum „cărările” (de sensuri!) se dezvoltă biunivoc - „de jos” „în sus” şi 
„de sus” „în jos” – în şi din însuşi trunchiul „muntelui”.

Teoria literară, prin R. Wellek şi A. Waren, a relevat, cu exemplul poemelor homerice, permeabilitatea 
operei la interpretări (lecturi) variate în timp şi în spaţiu − ceea ce implică, deopotrivă, conceptul de operă 
deschisă statuat de Umberto Eco, ca şi conceptul de lectură plurală, atât de semnificativ în practica istoriei 
culturale.

Ca operă folclorică, creată şi şlefuită într-o relaţie specifică a prototipului (neatestat!) cu varianta, Mi-
oriţa cunoaşte, pe de o parte, lectura performerilor ei adevăraţi, rapsozii, şi, pe de altă parte, lectura cerce-
tătorilor; în ambele cazuri, caracterul ei deschis spre diversitatea interpretărilor a ajuns la a stratifica moduri 
şi, în timp, etape de creaţia, ca şi moduri şi epoci de recepţie prin re-creaţie artistică şi, respectiv, exegetică.

Pentru a percepe devenirea acestui Text folcloric românesc reprezentativ (folosim termenul „Text” 
ca termen generic pentru a-l deosebi de variante, pe care el, de fapt, le şi înglobează) este, însă, necesar mai 
întâi un excurs la scara istorică a artei în general, în care această devenire poate fi integrată cu particulari-
tăţile proprii.

Trei moduri şi trei epoci de creaţie

În linii mari, epocile de creaţie artistică sunt cele decelate de Aristotel (în Poetica), de Gianbattista 
Vico (în Ştiinţa nouă…), de Northrop Frye (în Anatomia criticii), ca să ne raportăm la câteva repere care 
s-au impus în conştiinţa istoricilor artei. Tentând reducţia celor trei viziuni la o formulă unică, reliefăm:  
epoca magico-mitică, de reprezentare directă, dramatică a realităţii (cf. Aristotel), a unei realităţi ai cărei 
actanţi erau zeii, şi de poezie naturală, (cum o evoca Gianbattista Vico), de constituire şi funcţionare a com-
plexelor mitico-rituale şi a simbolurilor fundamentale; epoca mito-poetică, în care miturile se desprind de 
ritualuri, transformându-se în epos sau reprezentare indirectă (cf. Aristotel) şi în care atributele divinităţilor 
întemeietoare se transferă eroilor semidivini ori chiar umani; în sfârşit, epoca mimetic-realistă, în care ori-
zontul Transcendentului cedează prioritatea în favoarea Contingentului/şi istoriei, atributele mito-poetice se 
„camuflează” în haina unor personaje istorice sau de rând, istoria însăşi dezvoltă toposuri/mituri noi, adesea 
efemere.

În fiecare dintre aceste epoci de creaţie coexistă trei moduri de creaţie corelate cu epocile − respectiv, 
modul magico-mitic, modul mito-poetic şi modul mimetic-realist; din această coexistenţă se selectează, 
în fiecare epocă, câte un mod care devine mai intensiv şi chiar predominant într-o creaţie sau alta, ajungând 
să o determine şi să o reprezinte pe aceasta, ca şi epoca respectivă, într-o relaţie de interdependenţă. Pe 
această bază se poate compune matricea modurilor şi a epocilor de creaţie artistică (fig. 1), matrice în care 
se integrează geneza, funcţionalitatea în timp şi structura oricărei opere.

 Epoca  de     
crea ţ i e 
Modul

de  c rea ţ i e 

Mag ico-mi t i că
(a rha ică )

Mi to-poet i că  ( fo l -
c lo r i că )

Mimet i c - rea l i s t ă 
(moder nă )

Mag ico-mi t i c X
Mito-poet i c X

Mimet i c - rea l i s t X
Fig. 1 - matricea modurilor şi a epocilor de creaţie artistică1

O matrice analogă a decelat şi Northrop Frye2, care dezvoltă această schemă procesuală în cinci epo-
ci/şi moduri de creaţie (dintre care, însă, ultimele trei nuanţează, în planul literaturii culte, modul şi epoca 
mimetic-realistă din perioada modernă).

Din matricea figurată de noi se poate deduce că opera folclorică de sorginte arhaică are privilegiul 
că poate străbate - cu durată lungă (apud Fernand Braudel), dar şi cu inerente modificări − toate epocile 
de creaţie; totodată, în procesul transformărilor sale structural-funcţionale diacronice, adiţionează indici ce 
relevă toate modurile şi epocile de creaţie străbătute. De aceea, dacă Roland Barthes spunea că orice text 
este un intertext3, este la fel de îndreptăţit să spunem că intertextualitatea aparţine şi Textului folcloric.

Aplicând la Mioriţa metoda lui N. Frye – de recunoaştere a modurilor şi epocilor de creaţie prin in-
termediul analizei eroului principal, o vom face, mai întâi, pe un traseu descendent, adică dinspre noi spre 
epoca arhaică a arhetipului; acesta din urmă, neatestat, dar aproximat, ne va apărea – la reluarea traseului în 
sens ascendent − că, într-adevăr, supravieţuieşte, cum a arătat N. Frye, ca un complex variabil în spaţiu şi 
timp, transformându-se, contextual, în mod semnificativ.

Astfel,ciobanul mioritic, un personaj ca şi comun în epoca mimetic-realistă, invidiat şi ucis din moti-
ve economice sau erotice (căci la această scară profană se gândeşte preponderent în epoca noastră), a putut 
fi, în epoca mito-poetică, un reprezentant de frunte al mediului pastoral, conducător ortoman, predestinat a 
fi ucis ritualic, aidoma eroilor întemeietori, ca să devină lar/protector al locului (id est, al stânei) sau a putut 
fi un tânăr exemplar prin virtualităţile sale creative în stare pură, predestinat hierogamiei (sacrificiale) cu a 

1 v. Ioan St. Lazăr, Mitologie şi literatură comparată-fragmentarium, Bucureşti, Editura Fundaţiei „Româia de Mâine”, 2005, pp. 
97-107; idem, „Mioriţa” – o lectură „deschisă”, „plurală”, în Analele Universităţii „Spiru Haret”, Seria Filologie –Limba şi lite-
ratura română, nr. 4, 2003, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2004, pp. 143-148
2 v. Northrop Frye, Anatomia criticii, Editura Univers, Bucureşti, 1972.
3 Roland Barthes, apud Cristina Hăulică, Textul ca intertextualitate, Editura Univers, Bucureşti, 1981, p. 26.

cetări de teren în Ardeal, se minunau că ei n-au găsit 
un asemenea text. Tot atunci au avut loc și câteva 
episoade secundare, cu A. Fochi și cu Mihai Pop, 
iar studiul care dezvoltă comunicarea mea despre 
variantele transilvănene ale baladei Meșterul Ma-
nole a fost publicat în Revista de Folclor din 1962; 
a urmat includerea baladelor Meșterul Manole și 
Soarele și Luna, în planul de cercetare, întocmit, 
tot cu Ion Mușlea, în vederea obținerii unei burse 
de cercetare din partea Fundației Alexander-von-
Humboldt, la Deutsches Volksliedarchiv în Frei-
burg. Din cercetarea mea de la Freiburg a rezultat: 
teza de doctorat despre obiceiurile și legendele eu-
ropene (1970), și prima mea carte Meșterul Mano-
le. Contribuție la studiul unei teme de folclor euro-
pean (1973), aceasta din urmă servindu-mi ca teză 
pentru obținerea titlului de doctor docent și apoi a 
celui de profesor al universității din Koeln. Cum 
se vede, m-am ținut de „corinda zâdarilor”, extin-
zând interesul pentru faimoasa baladă românească, 
dinspre Peninsula Balcanică (D. Caracostea zicea: 
material sud-est european și formă românească) 
spre Europa. 

Nu vreau să trec cu vederea importanța fap-
tului că cei care mi-au recitat primele variante ale 
colindei au fost înșiși părinții mei, dar vreau să 
subliniez că fără îndrumarea lui Ion Mușlea n-aș 
fi ajuns, sau aș fi ajuns mai târziu, la rezultatele 
pe care vi le-am prezentat. Ilustrului meu profesor 
îi datorez acest șir de lucrări, care mi-au deschis 
drumul spre lumea cercetării științifice.

Chiar și lucrările mele ulterioare (Petit dicti-
onnaire de mythologie populaire roumaine - tipărit 
la Grenoble, dar și într-o ediție românească - stu-
diul despre incestul zădărnicit în folclorul româ-
nesc și universal, studiul de antropologie culturală 
despre Omul și Leul, ca și volumul aflat acum sub 
tipar D’Italica à Sarmizegetusa. Réflexions sur la 
culture populaire romane, toate sunt gândite și re-
dactate în sensul școlii pe care absolvit-o la Ion 
Mușlea. Nu știu câți tineri cercetători au beneficiat 
de o asemenea îndrumare. Am sentimentul că, în 
orice caz, tânărul Marius Porumb, reputatul aca-
demician de astăzi, s-a bucurat din partea profe-
sorului Virgil Vătășianu de o atenție și o creștere 
similară. 

La sfârșitul acestei scurte expuneri omagiale 
vă cer îngăduința de a reproduce, tot din memorie, 
cele spuse mie de prietenul Ioan I. Mușlea, fiul fol-
cloristului, cu privire la relațiile dintre părintele lui 
și ucenicul său: tu ai jucat un rol pozitiv în familia 
Mușlea - mi-a zis într-o bună zi. Am fost surprins 
și am luat-o mai mult ca un gest de prietenie. Am 
încercat apoi să-mi explic în ce măsură afirmația lui 
ar putea să conțină o fărâmă de adevăr și cred că am 
ajuns la o concluzie demnă de a fi înfățișată aici: Ion 
Mușlea cunoștea tinerii de vârsta mea din cartierul 
Andrei Mureșanu, unde locuia elita intelectualității 
românești din Cluj, „burghezia clujeană”, în terme-
nii de atunci. Poate că l-a impresionat cazul unui 
tânăr născut la țară, fără relații în lumea universitară 
din Cluj, fără locuință și fără o bază materială, dar 
care răzbătea în viață prin munca lui proprie, pasio-
nată. Poate că asta i-a impus marelui meu maestru! 
Îi port toată recunoștința și nu voi înceta să-l dau ca 
exemplu tuturor acelora cărora le sunt încredințați 
cercetători ai generațiilor tinere.n
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lumii crăiasă (o zână a pământului, a muntelui, sau 
a câmpului) pentru confirmarea şi menţinerea puterii 
germinative a naturii într-un nou ciclu de viaţă anual; 
el ar fi fost, mai de demult, dinspre epoca magico-
mitică, învestit în mediul uman, cu atributele divini-
tăţii asasinate, care-şi asuma sacrificiul ritual pentru 
re-crearea unui nou ciclu al vieţii şi perpetuarea ha-
bitatului om-natură4.

Desigur, această etajare catabasică/diacronică 
a semnificaţiei ciobanului mioritic – destul de sche-
matizată din motive metodologice – este decelabilă 
mai întâi pe traseul lirico-dramatic al Mioriţei – co-
lindă, socotit cel mai vechi, arhaic, de factură magi-
co-mitică. Pe traseul epic, deci mito-poetic, al bala-
dei, aceeaşi ordine descendentă intersectează triada 
mitică, în care fratele/eroul al treilea – cel mai tânăr 
şi cel mai dotat (virtualmente) – este menit unui des-
tin superior5; de altfel, pentru prevalarea Contingen-
tului, triadă mitică este „aplicată” în diverse planuri 
ale vieţii sociale (pastoral, militar, princiar ş.a.) şi 
narativizată. De aici până la interpretarea „natura-
listă”, specifică epocii mimetic-realiste nu mai este 
mult .

Aşadar, traseul descendent ne-a evidenţiat 
cele trei epoci/nivele diacronice ale Textului, ca şi 
cele trei ipostaze ale devenirii ciobanului mioritic ca 
zeu, erou şi, respectiv, personaj literar6.

Pe traseul ascendent, atenţi la modurile de 
creaţie coexistente şi la preponderenţa succesivă a 
câte unuia (cf. matricei de mai sus), arhetipul eroului 
mioritic – nedesluşit încă de ajuns (în devenirea lui 
de la divinitate la ipostaza umană şi concretizarea ca 
păstor) – înregistrează configuraţii semantico-sin-
tactice variabile, configurând ideea lui Mihai Bah-
tin privitoare la imaginea esenţialmente cronotopică 
a literaturii şi eroului ei7.

Textul însuşi – în forma de colind (din Tran-
silvania, Maramureş şi Banat) şi în cea de bala-
dă (din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova şi 
Basarabia)8 – comportă „construcţii” paralele, dife-
renţiate structural şi funcţional de la un mod de cre-
aţie la altul, de la o epocă la alta. Perpetuarea unor 
rituri ancestrale în „confreriile” de viaţă păstorească 
din Transilvania, Maramureş, Banat, dar şi din mun-
ţii aromânilor explică persistenţa modului de creaţie 
magico-mitic, în conţinut, şi a formei coresponden-
te, de colind mioritic. În schimb, în celelalte zone 
– dominate creativ de genul epic –, deşi „enclavele” 
pastorale şi-au păstrat rânduieli străvechi. Textul a 
putut fi mai permisiv pentru inovarea funcţională în 
contextul corelaţiei cu lumea satului şi cu istoria, ca 
şi pentru dezvoltarea structurală a motivelor sale ori-
ginare – ceea ce relevă firesc preponderenţa modului 
mito-poetic şi a epocii de creaţie corespunzătoare.

O structură dramatică arhetipală.
Drama magico-mitică originară.

Configuraţiile cronotopice ale eroului şi ale 
„construcţiilor” textuale pot fi însă mai uşor perce-
pute, in diacronia lor, dacă vom considera − apud 

4 v. Eugen Agrigoroaiei, Ţara neuitatelor constelaţii, Editura 
Junimea, Iaşi, 1980, p. 169 – pentru ideea că, la originea „Mi-
oriţei” sunt rituri de iniţiere ce „repetau simbolic jertfa mitică 
a <<divinităţii asasinate>>”; Nicolae Brânda ajunge la acelaşi 
nivel originar al mitului jertfirii, dar în cadrul unui rit sacrificial 
vegetaţional (cf. N. B. Mituri ale antropocentrismului româ-
nesc. I. Mioriţa, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1991, 
p. 450-462).
5v. Octavian Buhociu, Folclorul de iarnă, ziorile şi poezia păs-
torească, Editura Minerva, Bucureşti, 1979, p. 304-393; mai 
recent, Ion Itu particularizează ideea triadei mitice în „Miori-
ţa” evocând tradiţii scitice (cf. I.I, Poemele sacre: „Mioriţa” şi 
„Meşterul Manole”, Editura Orientul Latin, Braşov, 1994, p. 
18-19).
6 Pentru paralelism – v. Gheorghe Muşu, Zei, eroi, personaje, 
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.
7 v. Mihail Bahtin, Probleme de literatură şi estetică, Editura 
Univers, Bucureşti, 1982, p. 295.
8 v. disocierile tipologice şi zonale în vol. Adrian Fochi, Mio-
riţa (Tipologie, circulaţie, geneză, texte (…), Bucureşti, Editura 
Academiei, 1964.

Mihai Pop9 − structura de ansamblu a Textului mi-
oritic (cu prototipul său convenţional − varianta V. 
Alecsandri). Aceasta ar fi compusă din patru moti-
feme, anume:

1. Coborârea oilor de la munte.
2. Complotul celor doi ciobani împotriva celui 

de al treilea, mai mic.
3. Dezvăluirea complotului de către „mioara 

năzdrăvană”.
4. Atitudinea senină pe care o ia ciobănaşul 

când află că este menit morţii. 
Decelarea acestei structuri (perene) este bene-

fică nu numai pentru că integrează şi cele 18 teme 
motivice componente identificate de Adrian Fochi10, 
ci mai ales pentru că ne deschide drumul spre perce-
perea esenţei antropologic-culturale a acestui text, 
considerat şi drept mit ontic (Al. Husar)11.

În structura identificată de Mihai Pop, pri-
mele trei motifeme au rolul de „a pune în scenă” 
situaţia, iar al patrulea motifem – rolul de a-i expri-
ma soluţia proprie de depăşire a condiţiei dramatice. 
Profesorul Mihai Pop sugera, totodată, că primele 
trei motifeme ar aparţine unui text epic ce s-ar fi 
„capsat” cândva cu un cântec ritual funerar arhaic, 
ajuns până la noi în forma motifemului al patrulea; 
în acest fel n-ar mai fi nevoie să căutăm un arhetip 
mioritic.

Fără să negăm posibilitatea sugerată de Mi-
hai Pop, noi credem că structurarea efectuată de că-
tre acest magistru al structuralismului la noi (şi nu 
numai!) ne deschide calea spre a identifica în mie-
zul Textului mioritic o structură dramatică origina-
ră străbătând prin epocile ulterioare până spre noi. 
Aceasta, întrucât putem contrage primele trei moti-
feme într-unul singur, pe care l-am putea numi „pu-
nerea în scenă (înscenarea) morţii violente a zeului/
eroului/personajului”, în timp ce al patrulea motifem 
ar putea fi definit drept „raportarea zeului/eroului/
personajului la această provocare, prin atitudinea lui 
testamentară”. Astfel, structura Textului ne apare ca 
fiind compusă din două părţi esenţiale:

I. punerea în scenă (înscenarea) morţii violen-
te a zeului/eroului/personajului

II. raportarea zeului/eroului/personajului la 
această provocare, prin atitudinea lui testamentară12.

O structură dramatică, fără îndoială, constru-
ită pe principiul dialogic Provocare-Răspuns sau, în 
alt plan, pe relaţia socială Ceilalţi-Eu, care, în succe-
siunea epocilor (de creaţie) a cunoscut o „balansa-
re” recesivă (de la totala subordonare a individului 
în comunitatea primitivă la potenţarea celui meritu-
os în antichitate până la potenţiala emancipare a 
oricărui individ în epoca modernă), cu răsfrângeri 
corespunzătoare şi în planul artei.

Etnologi, istorici ai religiilor, istorici ai artei 
(ai teatrului, coregrafiei ş.a.), esteticieni – J.G. Fra-
zer, B. Malinovski, L. Lévy-Bruhl, Van der Leuwe, 
Mircea Eliade, K. Th. Preuss, Mihail Bahtin, G. 
Gusdorf ş.a. – au evidenţiat o seamă de modalităţi 
(între care complexul rit-mit sau ritualul arhaic) de 
a reprezenta simbolic aspectele bipolare ale realităţii 
şi existenţei (Cer-Pământ, zei-oameni, Transcedent-
Contingent, Natură-Om, iarnă-vară) care sunt puse în 
instanţă dialogică menită să le păstreze în echilibru 
pentru ca un nou ciclu de viaţă să fie favorabil comu-
nităţii13. În contextul arhaic, individul nu-şi aparţine 
9 v. Mihai Pop, La struttura della ballata rumena „Mioriţa”, în 
vol. Uomo e cultura, Urbino, tom 3(1970), nr. 5-6, p. p.67-75; 
idem, Structura baladei „Mioriţa”, în: „Revista de Etnografie şi 
Folclor, tomul 42, nr. 1-2/1997, Mihai Pop la 90 de ani, Bucu-
reşti, Editura Academiei Române, 1997, p. 53-58.
10 Adrian Fochi, Mioriţa (Tipologie, circulaţie, geneză, texte 
(…), Bucureşti,  Editura Academiei, 1964, p.212-213, 226-302.
11 Al. Husar, Mioriţa (De la motiv la mit), Iaşi, Editura Univer-
sităţii „Al. I. Cuza”, 1999, îndeosebi pp. 47-55 (Mitul ontic).
12 v. Ioan St. Lazăr, „Mioriţa” şi Mihai Pop, în „CERC ( Cerce-
tări etnologice româneşti contemporane)”, revistă de etnologie,  
V, nr. 1 (5), Bucureşti, Editura „Valahia”,  2009, p. 79.
13 v. textul nostru Argumente pentru genul dramatic originar 
în vol. Ioan St. Lazăr, Mitologie şi literatură comparată – frag-
mentarium, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 

lui, ci numai grupului, cu care vânează, pescuieşte, 
construieşte, sărbătoreşte şi pentru care nu-şi precu-
peţeşte viaţa. Ca atare, în momentul ritualic, în care 
este învestit să reprezinte o divinitate în acţiune (sti-
mulată magic şi, deci, sincronă), individul-actor nu 
ezită să-şi asume, în beneficiul grupului, rolul, chiar 
până la sacrificiul real, întrucât, pe principiul exis-
tenţial (revelat de natură) viaţă-moarte-(renaştere la) 
viaţă, divinitatea trebuie să fie „asasinată” (simbolic) 
pentru a fi împropiaţă de grup, ca să-i con-sacre aces-
tuia un nou ciclu de viaţă; în acest caz, fundamental, 
credinţa primitivă presupunea că numai astfel, prin 
sacri-ficiu, divinitatea respectivă – un spirit sau un 
animal – devine protectoare şi augurală în locul (şi 
timpul) care poartă reprezentarea trupului său14.

În această desfăşurare ritualică plină de 
sens, configurată pe principiul magiei simpatetice, 
prioritar este aportul puterii magice a cuvântului, 
ceea ce implică un text minimal cu două părţi: pre-
gătirea (de către grupul ritualic) a actului sacrificiul 
şi, respectiv, acceptarea (sine qua non) a actului de 
către insul ales să reprezinte divinitatea benefică. 
Acest „text” este un scenariu mitico-ritual (Mircea 
Eliade), anume drama magică, specifică modului 
şi epocii de creaţie magico-mitice, care, în diverse 
ipostaze ritualice, s-a perpetuat până în secolul răz-
boaielor mondiale, în Sud-estul Europei (cf. Mircea 
Eliade) şi, arar, chiar în Nordul ei15.

Asocierea unui alt principiu magic esenţial, do 
ut des, va fi dezvoltat credinţa în sensul că individul 
ales16 reprezenta ofranda grupului social către divini-
tate, iar aceasta, la rândul ei, accepta să fie reprezen-
tată, invocată „asociată” şi, în unele situaţii, „consu-
mată” pentru a asigura împlinirea scopului propus. 
De aici, nu va fi fost mult până când, în aceeaşi re-
laţionare a omului cu realitatea invizibilă, sacrală, 
divinitatea pământului, pentru a realiza hierogamia 
subterană odrăslind renaşterea naturii în primăvară, 
va fi pretins, iar grupul îi va oferi (sacrificial) un in-
divid anume ales, pe care, uneori, fără aportul gru-
pului, şi-l va alege singură (cum se va fi întâmplat în 
povestea cântecului oriental al zeiţei Iştar şi al păsto-
rului Dumuzi ori în unele bocete româneşti, asociate 
ciclului mioritic)17. Se va fi accentuat atunci modul 
mito-poetic de creaţie care va marca o nouă epocă 
de creaţie, cea mito-poetică; în cadrul acestora, indi-
vidul ales va fi cel mai merituos din comunitate, în-
temeietorul acesteia, consacrat prin sacrificiu pentru 
a intra în panteonul divin ca strămoşul ei (eponim).

Mai târziu, când societatea se va seculariza, 
iar credinţa magică îşi va păstra stringenţa ritualică 
doar izolat, în anume enclave sau anume situaţii, se 
va diminua cu mult înţelegerea resortului mitic stră-
vechi şi se va accentua perspectiva realist-mimetică 
în creaţie, corespunzătoare modului şi epocii realist-
mimetice; ca atare, moartea violentă a individului 

2005, pp. 198-202
14 Salomon Reinach, Cultes, Mythes el Religions – apud Ion 
Marin Sadoveanu, Istoria universală a dramei şi a teatrului, în 
vol. I.M.S., Scrieri, vol. VI, Bucureşti, Editura „Minerva”, 1980, 
p. 9.
15 Ion Marin Sadoveanu, în op. cit., evocă perpetuarea, în lumea 
ţărănească din Germania, a unei drame mitice cu două divini-
tăţi opuse, iarna şi vara, care-şi confruntă atributele, rostul fiind 
profilarea, victorioasă, a verii.  Asemenea confruntare s-a perpe-
tuat şi în folclorul românesc funerar, în motivemele „Se ceartă 
soar’le cu moartea” sau „Se ceartă cucul cu moartea”, care sunt 
încorporate, însă, în cântecele ceremoniale „ale drumului” sau 
„ăl mare” (v. Ovidiu Bîrlea, Folclorul românesc, I, Bucureşti, 
Editura „Minerva”, 1981, p. 460-461).  
16 Lăsăm pentru alt context adoptarea şi nuanţarea ideii lui René 
Girard privind relaţia între grupul social şi victima ispăşitoare 
(v. René Girard, La violence et le sacre, Paris, 1972, tradusă şi 
publicată în româneşte la editura „Nemira”, în 1995).
17 Un exemplu recent, de la mijlocul secolului al XX-lea, a fost 
reliefat de către Constantin Brăiloiu, care a descoperit, într-un 
sat din Maramureş, o situaţie arhetipală: despre un tânăr ce urma 
să se căsătorească şi care a căzut de pe o stâncă, murind, s-a fă-
cut un cântec/bocet evocând gelozia Zânei Munţilor, o „poveste” 
care, configurată pe canavaua mentalului tradiţional, chiar arha-
ic, a devenit, pentru  localnici, mai adevărată decât realitatea (v. 
Mircea Eliade, Littérature orale, în vol. Histoire des littératu-
res, I, Encyclopédie de la Pléiade (sous la direction de Raymond 
Queneau), Paris, „Gallimard”, 1955, p. 6.
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ales nu va mai fi privită ca sacri-

ficiu, ci ca o crimă, iar asumarea morţii violente de 
către cel expus ei nu va mai fi înţeleasă ca un eroism 
catharctic, ca o transcendere a destinului, ci ca un 
fatalism.

A rămâne doar la viziunea realist-mimetică, 
prevalentă în epoca de la începuturile modernităţii 
şi până azi, este, însă, ca şi cum unui copac i s-ar 
considera numai coroana, nu şi trunchiul puternic (al 
devenirii) şi nici nevăzutele rădăcini, care-l susţin 
durabil. A contrario, noi ne-am străduit să relevăm, 
pentru condiţia eroului mioritic, o structură textu-
al–ritualică originară, de factură dramatică/dialogică 
şi, în genere, stabilă, deopotrivă cu unele modificări 
semantice şi formale datorate trecerii de la epoca 
magico-mitică la aceea mito-poetică şi apoi, la cea 
realist-mimetică şi prevalenţei modurilor de creaţie 
corespunzătoare. Cât priveşte excursul nostru (prea 
sumar, aici) în orizontul etnologic universal, acesta a 
avut menirea de a sugera că şi Textul mioritic a evo-
luat analog, integrându-se unei paradigme creative 
comune.  

Traseele arhetipului mitic:
Mitos-Drama (colind); Mitos-Epos (baladă)

Aplicativ, notăm că, în colinde, in locul as-
pectului descriptiv-narativ-dialogic caracteristic 
părţii I din structura menţionată, avem doar unul de 
instanţă dramatică (Provocarea/întrebarea cioba-
nilor sacrificatori privind alegerea morţii de către 
victimă), în timp ce partea a II-a cuprinde doar un 
răspuns scurt al eroului, cu unul-două elemente „tes-
tamentare” (semnificative!); aceasta este deci struc-
tura primară a Textului mioritic18, corespunzând 
„scenariului” mitico-ritual din epoca arhaică (căci şi 
întrebarea şi răspunsul se referă strict la funcţionali-
tatea magico-mitică a contextului ritualic).

Această structură primară, dialogică (cuprin-
zând, după A. Fochi, cadrul epic iniţial, cu complotul 
ciobanilor + testamentul) este pe cât de simplă, pe 
atât de esenţială, întrucât o regăsim ca fiind centrală 
şi în imensa majoritate a variantelor – baladă (din 
monografia lui A. Fochi). În acestea din urmă, dia-
logul structural se desfăşoară cu proeminenţă între 
mioara năzdrăvană - fictio personae, apud Gh. Vra-
bie19 − şi ciobanul victimizat; mioara, corespunzând 
ciobanilor din dialogul primar (din colind), comu-
nică hotărârea acestora, instalând iminenţa morţii, 
iar ciobanul, într-un mod mai dezvoltat decât în di-
alogul primar, îşi rânduieşte „cu limbă de moarte” 
destinul. Structura baladei decurge în mod firesc din 
aceeaşi structură primară (reprezentată de colind) şi 
cuprinde dezvoltări inerente in toate secvenţele com-
ponente (respectiv, după A. Fochi, cadrul epic iniţial 
+ oaia năzdrăvană + testamentul + maica bătrână), 
aceasta ilustrând progresul de înţelegere a condiţiei 
umane, precum şi progresul creaţiei artistice în cazul 
modului şi epocii mito-poetice.

În acelaşi sens confirmă devenirea şi Mircea 
Eliade, care, evocând „nucleul epic iniţial al Miori-
ţei printre cântecele virtuale”, ca o dovadă privind 
„arhaismul ei”20, subliniază că …balada Mioriţa 
este ea însăşi rezultatul unui proces creator (…) 
care, la o anumită epocă, a efectuat transmutaţia 
unui comportament ritual primar într-o capodope-
ră poetică, încărcată de semnificaţii noi şi purtă-
toarea unui mesaj mai bogat şi mai <<elevat>>21.

Regretând că, în spaţiul de faţă, nu putem 
18  v. şi Nicolae Boboc, Motivul premioritic în lumea colinde-
lor, Timişoara, Editura „Facla”, 1985, p. 5 şi utm., unde iden-
tifică această „structură primară” în colinda păcurarului (din 
Transilvania, Maramureş, Crişana şi Banat), de obicei, redusă la 
două episoade: hotărârea morţii şi ceea ce s-a numit testamentul 
ciobanului.
19 Gheorghe Vrabie, Poetica Mioriţei, Bucureşti, Editura Aca-
demiei, 1984, p. 68-69.
20 Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-han, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, p. 242.
21 Ibidem, p. 233.

exemplifica analize ale unor variante, ne limităm la 
a evoca durata lungă a Textului mioritic, precum şi 
transformările acestuia diacronice şi locale, întâlni-
te în variantele de colinde, balade, bocete, „poveşti” 
şi legende, în care coexistă, gradual, indici ai mo-
durilor şi epocilor de creaţie − ceea ce este o dova-
dă că viaţa Textului a cunoscut o dinamică internă 
perpetuă până în zilele noastre. În această dinamică, 
intertextualitatea − confirmând-o, în plan folcloric, 
pe Julia Kristeva(!) − constituie indicele modului în 
care un Text citeşte istoria şi se inserează în ea22.

În aceste condiţii, precizăm că esenţial (deci 
funcţional-structural) în contextul Textului miori-
tic nu este − cum considera A. Fochi − motivul cel 
mai frecvent, testamentul ciobanului (de fapt, un 
complex de motive), ci este dialogul central: între 
ciobani şi victimă (în variantele - colind arhaice) şi 
între mioară (fictio personae) şi cioban (în varian-
tele − baladă, care anexează organic şi fantasticul). 
Că dialogul este esenţial şi central în „Mioriţa” nu 
o dovedeşte numai analiza structurală aşa cum am 
reliefat-o, în mare, mai sus. Aristotel însuşi, în te-
oria Mimesis-ului, a relevat prioritatea reprezentării 
directe a realităţii prin formula dramatică (dialogică) 
pe care o îmbracă la început mitul23. La aceasta se 
referea, desigur, şi Mircea Eliade când definea mitul 
drept o axiomă cosmologică dramatizată24 , ceea ce 
ulterior şi tehnicist se va înţelege ca scenariu miti-
co-ritual. Şi nu în ultimul rând amintim că, în vizi-
unea filosofică asupra limbajului, dialogul este an-
terior monologului25, acesta din urmă fiind, de fapt, 
un dialog,interiorizat, cu alter ego-ul propriu. (De 
aceea, ca fictio personae, mioara năzdrăvană poate fi 
considerată, pe traseul Textului, un alter ego al cio-
banului mioritic).

Dialogul, construit pe principiul relaţiei Pro-
vocare-Răspuns, ne conduce spre a înţelege şi a de-
fini mai corespunzător condiţia antropologică şi on-
tologică a ciobanului mioritic, ca erou exponenţial 
pentru umanitate. Semnificant memorabil pentru un 
semnificat uman fundamental, care poate fi numit - cu 
o sintagmă a lui Phillipe Ariés - omul în faţa morţii, 
am putea spune, dată fiind Provocarea acută la care 
este supus, că eroul mioritic semnifică omul în faţa 
morţii iminente; această condiţie − antropologică şi 
ontologică −, el şi-o asumă cu înţelepciune şi demni-
tate, fie şi numai pentru că iminenţa morţii vine din 
imanenţa ei. (.Arheologic” vorbind, însă, motivaţia e 
mai complexă: în riturile sacrificiale, asumarea mor-
ţii (reale), condiţie a eficienţei lor magice, asigura 
trecerea pragului spre post-existenţă (nemurire), în 
timp ce, în riturile de iniţiere, asumarea morţii (sim-
bolice), moment culminant, era o probă maximală de 
curaj şi eroism, de îndreptare a trecerii eroului la un 
alt nivel (ontic, social ş.a.).

Ciobanul mioritic nu este singurul erou mi-
tologic şi literar care ilustrează condiţia − naturală 
şi culturală − a omului în faţa morţii (iminente); în 
toate mitologiile şi literaturile există cel puţin câte 
un erou ce reprezintă − cu particularităţi şi accente 
proprii − această condiţie umană universală , cu atât 
mai acută în cazul tânărului necăsătorit. Valenţele de 
unicitate ale eroului român, derivând din unicitatea 
Textului său, după cum atestă exegeţii (în contextul 
în care la alte popoare supravieţuiesc doar aspectele 
parţiale analoge), s-au constituit pe terenul istoriei 
neamului şi al diacroniei Textului.

Desigur, această perspectivă diacronică asu-

22 Julia Kristeva, în vol. Pentru o teorie a textului. Antologie 
„Tel Quel”, Bucureşti, Editura Univers, 1980, p. 266.
23 Aristotel, Poetica. Studiu introductiv, traducere şi comentarii 
de D. M. Pippidi, Bucureşti, Editura Iri, 1998, p. 25-26, unde se 
face deosebirea între tragedie ca „imitaţie închipuită de oameni 
acţiune” şi epopee, ca „imitaţie în formă de poveste vesificată” 
(p. 98).
24 cf. Mircea Eliade, Comentarii la Legenda Meşterului Mano-
le, Bucureşti, Editura Publirom, 1943, p. 9.
25 v. Henri Wald, Homo significans, Bucureşti, Editura Enci-
clopedică Română, 1970, cap. 4: Despre esenţa (şi prioritatea) 
dialogică a condiţiei umane.

pra Textului mioritic este adecvată mai ales subtipu-
lui baladă, pentru care performerii nu au fost la fel 
de constrânşi - ca în cazul colindelor - de un cadru 
ceremonial conservativ. Astfel, în ceea ce priveşte 
lectura deschisă a Textului (folcloric), de către per-
formerii lui, putem consemna două ipostaze gradua-
le (cunoscute, în genere):

a) o „deschidere” (transformare) redusă − în 
cazul colindelor −, prioritar-funcţională fiind conser-
varea (ca şi intactă) a structurii textuale;

b) o „deschidere” (transformare) mai largă − 
în cazul baladelor −, prioritar-funcţională fiind dez-
voltarea contextuală a componentelor Textului, fără 
a se deteriora însă identitatea lui structurală.

Ceea ce frapează la analiza variantelor or-
donate pe moduri şi epoci de creaţie pe care le pot 
releva cu precădere este caracterul interpenetrant şi 
capsarea indicilor în zona de interferenţă/„deschide-
re” dintre moduri între ele şi dintre epoci între ele. 
Tabloul acestor corelaţii, însă, îl vom prezenta, cu 
alt prilej.

Nu altfel se prezintă lucrurile şi în planul lec-
turii plurale, încât se poate stabili o relaţie direct 
proporţională: cu cât un (tip de) text este mai „des-
chis” contextual, cu atât lectura lui „plurală” este 
mai creativă. A se vedea, exemplificativ, în acest 
sens, „tabloul” variantelor consemnate de A. Fochi 
din două comune vrâncene: Nereju şi Păuleşti; în 
prima s-au înregistrat 23 de variante, iar în cea de-a 
doua 26, în majoritate diferite, constituind noi moti-
vaţii sau noi soluţii posibile de rezolvare a „inciden-
tului” mioritic, de la resemnare la combativitate, din 
partea ciobanului, a mioarei sau a măicuţii bătrâne26.

Istoria Textului mioritic ne apare astfel ca o 
istorie „vie”, de productivitate continuă, particula-
rizată în funcţie de modurile şi epocile de creaţie, 
de existenţa performerilor în societate, în timp şi 
în istorie. Din exemplul de mai sus putem deduce 
şi o concluzie inerentă: anume că, spre deosebire de 
comportamentul eroului (şi al eroilor) din subtipul 
colindei − redus la câteva acte şi cerinţe, care sunt, 
în fond, ritualice (iniţiatice şi funerare), în epoca ar-
haică, şi ceremoniale, ulterior −, comportamentul 
eroului (şi al eroilor) din subtipul baladă apare mult 
mai diversificat în cunoaşterea de sine a omului şi a 
societăţii şi în expresivitatea mito-poetică aderentă.

 În viziunea prezentată mai sus, configuraţiile 
sincrone (ale subtipurilor şi variantelor lor), precum 
şi nivelurile creative diacronice clasează mai satis-
făcător „elementele” şi „construcţiile” Textului mi-
oritic, facilitând înţelegerea mai corespunzătoare a 
recurenţelor generale (de lungă durată) şi a ocuren-
ţelor cronotopice, în a căror „haină” acestea se suc-
cedă. Semiologic vorbind, contemplăm sinonimia 
mai multor semnificanţi temporali de suprafaţă (re-
spectiv, textele semnificative pentru moduri şi epoci 
de creaţie) şi identitatea unui acelaşi semnificat etern 
şi profund (respectiv, condiţia omului în faţa morţii 
iminente) interesul fiind, inclusiv pentru performeri, 
acela de a perpetua - în spaţiu şi timp - o relaţie or-
ganică (şi benefică) între Contingentul Realităţii şi 
Transcendenţa Textului.

Dacă am lua în considerare şi „reflexele” 
acestui Text în alte categorii folclorice în care apar 
toposuri mioritice, am conchide că această capodo-
peră este reprezentativă pentru folclorul românesc, 
în cadrul căruia are funcţiunea creativă a „muntelui” 
fără început şi sfârşit.

Cât priveşte diferenţa specifică pe care o mar-
chează „lectura” hermeneuţilor - asupra căreia vom 
insista cu alt prilej -, este poate suficient de semnifi-
cativă o frază a lui André Malraux: „Operele de artă 
reînvie în lumea noastră a artei, nu a lor”27. n

26 Adrian Fochi, op. cit., p. 807-829 şi 846-871
27 Andrè Malraux, apud Gérard Genette, Opera artei (I) Ima-
nenţa şi transcendenţa, Bucureşti, Editura Univers, p. 282.
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Autoportret
(gol am venit, gol mă duc)

Doclina-m-aş şi n-am cui
doclina-m-aş vinului
şi smerit copilului
şi-ncet asfinţitului
şi în veci liturgului
de din deal de la Doclin
de la Mănăstire-nchin
între Eros şi Thanatos
am trăit viaţa pe dos
dar nu mai puţin întors
între Thanatos şi Eros
cînd pe-o stea şi cînd pe jos…

Sărbătorile
Domnilor Marian Odangiu, 

A. D. Rachieru, Alexandru Ruja
I-a fost dat privilegiul
de fapt norocul vieţii lui
de a se putea apăra
cu puterea celui de-al treilea ochi
Marele Domn
numai în preajma unor sărbători
nescrise în calendarele vremii lui
care-i puneau în pericol
tocmai vederea de departe
a Cuvîntului însuşi
aşa se face
că n-a încetat nici acum
să-şi ascundă chipul
după masca invizibilă
de nepătruns cu ochiul gol
de nici un muritor
încît a fost liber să spună
fără nici o explicaţie sau dovadă
că el Scribul este atotputernicul
atotştiutorul deţinătorul hărţii secrete
a noului Domeniu (şi nu Stăpînul)
pe care au pus piciorul
amîndoi deodată.

Singur
A căutat mereu
să găsească unul care să-i semene
dar şi să-i descrie făptura poemei
dacă a văzut-o cumva
el însuşi avea halucinaţii
în privinţa chipului ei
însă numai atunci
cînd revenea la suprafaţă
din subteranele lui
era disperat şi pentru un alt motiv
că nu întîlnea pe acel cineva ca el
cu presupusa ascunsa dorinţă
gîndi că putea merge împreună
pînă la un moment dat
adică pînă la locul care hotărăşte hota-
rul Eben-Ezer

ca mai apoi după o scurtă îmbrăţişare
să pornească pe drumuri opuse
aştepta aştepta fără să-şi dea seama
decît mult prea tîrziu
că rămăsese singur
poate pentru totdeauna.

Neînţelegerea

Pe neaşteptate parcă
veni şi ziua sărbătorii
pe care o uitase
trăită numai în copilărie
cînd mama sa doar atunci
îl îmbrăca în haine noi
purtate de-acum înainte
doar duminica la biserică
unde învăţa cuvintele de aur
ori cum se întîmpla acum
la această sărbătoare
cînd în el se năştea şi creştea
fără să simtă şi să bănuiască măcar
bătrînul acela ciudat de mai tîrziu
neavînd un nume a-nume
avînd însă pe trup şi pe chip
ca nişte tatuaje de nedescifrat
semnele lui numai ale lui
de tînăr imberb
cu care se mîndrea mereu şi mereu
pînă cînd şi-a găsit femeia vieţilor lui
la un singur lucru nu s-a aşteptat
cînd a ajuns şi el bătrîn
nu s-au mai putut înţelege
cuvintele le erau
din vremi şi lumi diferite.

Jocul
şase şase
ca în jocul cu zaruri
pe care nu l-a ştiut
şi învăţat vreodată
acum priveşte o fotografie
precum un desen de Modigliani
şi o vede pe ea cu pata aceea roşie
pe gîtul prelung
de fapt fotograful a fost chiar el
i-au fost interzise şi alte imagini
de chiar cel care i-a îndrumat
paşii spre ea
poetul acela mereu în căutarea
femeii vieţilor lui

Puterea şi duhul vinului de 
Smederevo

Minunatului poet şi frate, Goran Geor-
gevici
Cînd aud tînăra femeie sîrbă din Sme-
derevo cîntînd
cînd văd bărbatul sîrb din Smederevo 
dansînd
sîngele îmi sparge venele
şi dă în clocot precum vinul
din strugurii de pe dealurile din Sme-
derevo
o Doamne dă-mi puterea ca versul meu
să aibă aceeaşi putere
ca buchetul vinului din Smederevo
încîntîndu-mi cuvintele acestui poem
cu duhul lui precum mirosul trupului 
crud
al fecioarei
din Smederevo.
azi, 14 octombrie 2014, la Vila Rege-
lui, Smederevo (Serbia)

Meta-phora
piure de castane coapte
în miere
o nucă încuiată
a fost de cînd se ştia
o obsesie a primelor sale cuvinte
îşi amintea cum în copilărie
încerca să spargă nuca
închisă în sine cu călcîiul
să o sfărîme dar întreg să rămînă
sîmburele crud să-l dezbrace apoi
şi să-i savureze gustul dulce-amar
mai tîrziu adolescent fiind în Doclinul 
natal
a fost cărat cu roaba acasă
nefiind în putere să mai meargă
pe picioarele sale tinere şi cu vine elas-
tice
ca ale unui tăuraş prin care curgea nă-
valnic
un sînge de nestăvilit şi fierbinte
ca vinul cu care se alăpta adesea
prin cramele din apropiere ale Tirolu-
lui
acum şi nuca încuiată
şi amintirea căratului cu roaba
au rămas doar încercări
despre care crede că odată şi odată
nu au cum să îi mai facă faţă
(şi aşa se zice s-ar fi născut
poetul o. d.)

Unghiul drept
În amintirea lui Lulu

Visa unghiul drept
mai înainte de a-i fi ştiut alcătuirea
cînd l-a văzut în sfîrşit
a crezut că este o nălucă
de prin cotloanele imaginaţiei sale
de copil ori un desen o pictură poate
care-şi ascundea pictorul
s-a aşezat totuşi la temelia acestuia
aşa cum se odihnea adesea
în copilărie lîngă talpa casei
la rădăcina ei adică
atunci cînd se îmbolnăvea prematur
de tristeţe
doar înaintea aceleiaşi sărbători neîn-
ţelese.

Numele, numele
Îi mai rămăsese
o singură cale
de a căuta Cartea
mult visată
între sub-Pămînt şi Cer
de găsit nu putea fi vorba
decît atunci cînd va fi sigur
că ştie numele celui
ce o scrisese
începu astfel să caute
mai întîi întrebînd
pe cei vii dacă ştiau
dacă au auzit
de vreun eventual cititor
al Cărţii desigur mort demult
se pare că veni vestea
mai era chiar unul în viaţă
care deţinea secretul numelui autorului
o dar cum să mai ajungem azi
şi cu ajutorul cui

în îndepărtata Teopia
şi cum anume
şi-i veni în minte un singur nume
Teop El-Teop.

Textul
Prin naştere a fost predestinat
la milă şi smerenie
dar în timpul creşterii sale
auzise de iertarea
cum o sărbătoare tîrzie
la liziera ultimei vîrste
la hotarul ei
ajunse însă deznădăjduit
încă n-a descifrat pînă la capăt
textul care mărturisea
despre participarea sa
sau mai bine zis înfăţişarea ca martor
în procesul poemului nevăzut
şi al poemei nescrise
intuia simţea că finalul textului
poate fi doar un singur cuvînt
care să-l demaşte fără ezitare
pe cel ce-a-nceput.

Să
Să vorbeşti în limba
şi prin cuvintele poemului tău
să gîndeşti
cu şi în gîndurile poemei tale
o sărbătoare iniţiată
să.

Cofa
Firul de iarbă
din curtea casei
spărgînd cimentul
mereu în acelaşi anotimp
încărcînd de nelinişte sfîntă
albina de pe floarea de vişin
din aceeaşi curte
ea nu are timp pentru nimic
Cofa – Graalul copilăriei
din care sorbea cu nesaţiu
laptele curajului şi puterii
diamantului.

Tăcut
Domniţei din Tirol, Ecaterina

Mă îmbucură întristarea
mi-a spus
mărturisirea aceasta
am auzit-o
de la culegătorul de fructe
copilă fiind
n-am înţeles atunci
înţelesul acestei spuneri
mi-a mai zis
acum
mă întristează bucuria
am ascultat-o tăcut
în vreme ce ne sprijineam
unul de altul
la umbra viţei
din oborul casei ei
eu îmbrăcat în zalele rigorii
simţindtrăind – a cîta oară –
voluptatea durerii. n

Sărbătorile v Minimele v Maximele
OCTAVIAN DOCLIN
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Ivit dintr-un sat cu sunet metalic al Banatului 
de munte, care i-a dat un nume, Octavian Doclin e 
un poet de marcă al Banatului, debutat sub auspicii 
şaptezeciste (volumul Neliniştea purpurei apare în 
1979), dar care a aderat prin lirica sa prolifică şi des-
tul de viguroasă la estetica optzeciştilor.

Trăind şi scriind o vreme în umbra lui Petre 
Stoica, Doclin şia elaborat, ca şi acesta, un proiect, 
„Reflex” (revista şi colocviile) care rezistă în timp 
şi perpetuează o tradiţie. Nucleul romantic al înce-
puturilor lirice ale poetului „curat şi nebiruit” dând 
târcoale Muntelui şi Iluziei, s-a disipat în timp, după 
experienţa morţii clinice care i-a deschis orizon-
tul mitologiei creştine, prin volumul Esau, 1997 şi 
a deschis tema asumării trecerii şi a morţii (Poeme 
despre viaţă, dragoste şi moarte (1998) şi volumul 
Între pereţi de plută sau Moartea după Doclin 
(1999).

Motivul Cercului/ Destinului doclinian a fost 
luat de criticul Adrian Dinu Rachieru, drept emblemă 
a poeziei sale, în monografia pe care i-o dedică, Cer-
cul doclinian şi care dezvăluie în cele şase capitole 
[„Anii de ucenicie” (amintiri mitologice); În „Ora-
şul cu poeţi”; „Minciuna” docliniană: de la poemul 
scurt la „poemul tăcerii”; „Pacientul lui Dumnezeu” 
şi „viaţa în poem”; Octavian Doclin şi proiectul „Re-
flex” şi Cercul doclinian], odiseea unui spirit neliniş-
tit, îndrăgostit de metaforă. E o monografie onestă 
care dezvăluie, prin bogata bibliografie consultată, 
nu doar „un poet din Banat”, ci pe robul şi sacerdotul 
poeziei, în ipostazele sale: Poetul, Scribul, Martorul.

La o privire mai atentă asupra activităţii de 
poet se observă două atitudini; una ofensivă de valo-
rizare a zestrei neomoderniste, prin acea „bine pusă 
în valoare beatitudine a rostirii” (Lucian Alexiu) şi 
alta, defensivă, de renunţare la neliniştile boemului. 
Vocaţia constructivă, marcă a maturităţii stilistice, se 
insinuează prin motivul erorii şi al fragilităţii vieţii, 
prin gesticulaţia ostentativă şi prin preocuparea pen-
tru apropierea poemului de viaţă şi destin. În volumul 
Esau (1997) se resimte efortul de înnoire a poeticii, 
printr-un nou pariu cu sine, pe fondul unei vini asu-
mate. Reluând secvenţa mitologică a biblicului Esau, 
cu dreptul său de întâi născut, poetul se proiectează 
el însuşi în această situaţie originară: „La început a 
fost Cuvântul./ Lipit cu geana de prima literă/ a ieşit 
în lumină Poetul./ Cu pleoapele tremurânde privea 
prin grădina poemului/ Isvoare de lapte şi miere ţâş-
neau din locuri umbroase./ Păsări de toate culorile 
cântau prin copaci./

Prea obosit de multele viziuni ale Sale/ Cu-
vântul cedă plictisit şi sincer, dezinteresat/ şi aproa-
pe bătrân/ dreptul de întâi născut./ Voi crea, singur, 
o altă lume, îşi spuse/ mulţumit Poetul,/ în timp ce 
frământa, fericit şi viclean,/ una câte una, în palme-
le lui,/ literele./ La început a fost Cuvântul -/ zâmbi 
prefăcut, Poetul.”

Conceput ca un poem manifest al detronării 
Creaţiei şi a Creatorului prin procură şi minciună ro-
mantică, printr-o stratagemă „grecească” (a viclea-
nului Ulise, uzurpator al mitului creştin), poemul În 
apărarea lui Esau legitimează „politropia, versatili-
tatea spiritului european” (după Gabriel Liiceanu) şi 
Poetul primeşte binecuvântarea Creaţiei. Vina care 
apasă asupra conştiinţei sale îl determină să creeze 
Cuvântul, în loc să fie creat de acesta. Drama lui Ia-
cob/ poetul este drama creatorului conştient de com-
petiţia cu Creaţia întemeietoare: „Libertatea Poetului 
ajunge periculoasă/ şi inutilă” (Unghi de vedere); „Te 
caut acum plutind în adânc./ Prin rugă. Cu umilinţă. 
În dragoste./ Nu mai este loc în cuvânt.” (Plutind)

Simbolistica e adâncă şi bogată, iar poetul ex-
ploatează cu abilitate acest filon. Paradoxul priorită-

ţii creatorului/ creaţiei se perpetuează acum în planul 
secund al poeziei. Autorul lărgeşte sfera manifestării 
dintre cuvânt şi spiritul creator, menţionându-se în 
acelaşi timp în limitele mitului: „Numai poetul, doar 
el,/ geamănul – imatur, ascultător,/ dar abil încă la 
vârsta aceea - / se încălzea,

lâncezea şi totuşi creştea/ chiar dacă împiedi-
cându-se pe ascuns/ în poalele mamei sale,/ poema./ 
Cel care ascultă de cel mic – astfel/ se întemeie pro-
orocia.” (Martora)

Poetul intră în dialog cu Cuvântul şi îşi legi-
timează facerea luând asupră-şi păcatul lui Iacob şi 
răspunderea de a întemeia noua seminţie, dar şi pro-
orociri şi viziuni noi. Pe parcursul a şapte luni de zile 
(februarie-august 1996), Octavian Doclin a scris 33 
poeme cu miez autoreferenţial, supunându-se unui 
ritual de meditaţie şi rescriere a creaţiei.

Pe măsura conturării unor viziuni, Esau şi Po-
etul adâncesc căutarea, desăvârşind cunoaşterea prin 
armonizarea zonelor de lumină şi gol: „Au călăto-
rit toată viaţa vânând/ unul prin pustiu/ celălalt prin 
pustie/ fiecare căutându-şi locul/ şi lumile de dinain-
tea somnului// totul este făcut cum trebuie/ şi-au spus 
privind în adânc/ în timp ce sub unghiile putrede/ în-
florea tânără tăcerea.” (Esau şi Poetul)

Într-o proiecţie imaginară asistăm la o împă-
care a lui Esau şi Iacob, dându-se acestui gest sem-
nificaţia rătăcirii rituale, înainte de întoarcerea la 
sine şi la propriul destin. Păcatul născut din somn se 
plăteşte cu moartea, vina se plăteşte cu o lungă is-
păşire, în tăcere. Meditaţiile asupra „bunului simţ în 
poem” vizează fie propria sa experienţă, cu accidente 
biografice, fie avatarurile fiinţei pentru care viaţa şi 
moartea se înscriu într-un implacabil cerc, al trecerii: 
„Acum când aproape te pregăteşti/ să-ţi închei viaţa/ 
spunându-ţi rigid „am trăit/ s-o văd şi pe asta”/ îţi dai 
seama/ de-abia acum îţi dai seama/ că nu de moarte 
te sperii/ nu de această veche călătorie/ pe care nu o 
dată o credeai înspăimântătoare/ ci numai şi numai/ 
de propria-ţi naştere/ fiindcă nu poţi fiindcă nu ştii 
fiindcă nu ai cum/ să ţi-o aminteşti/ fiindcă prin naş-
terea ta/ ai venit dintr-o altă viaţă/ în prima moarte” 
(Acum).

Obsesia unor „lumi dispărute”, imposibil de 

cunoscut, a „lumilor de dinaintea cuvântului”, pier-
derea memoriei şi a clarviziunii, retragerea în Casa 
Faunului, incompatibilitatea celor doi fraţi care „şi-
au întors spatele/ încă de la prima-ntâlnire”, dez-
văluie, în final, o voinţă de ocultare a creaţiei şi a 
cunoaşterii, derivate din dedublarea caracteristică 
gemenilor. În ciuda caracterului cam provocat al ci-
tirii mitului, Octavian Doclin descoperă în „apologia 
lui Esau” (Doru Timofte) un filon cu multiple suges-
tii care îi împrospătează lirica ce risca să se cantone-
ze într-o atitudine prea narcisistă.

Această ipostază sibilinică şi vizionară a vi-
talităţii bănăţene ne relevă caracterul oarecum pro-
gramatic al retragerii „pentru o calculată călătorie”; 
această carte e sigiliul discursului său, nu o dată or-
golios.

Moarte clinică, ispăşire, purificare...
Experienţa morţii fizice, a singurătăţii şi a în-

tunericului din camera cu pereţi de plută constitu-
ie subiectul călătoriei de dincolo, în volumul Între 
pereţi de plută sau Moartea după Doclin, 1999. 
Jurnalul accidentului, al sincopei e urmărit de ochiul 
interior, supravieţuitor al fiinţei fixate pentru o vreme 
într-un teritoriu-limită: „după o penitenţă fulgerătoa-
re/ în camera cu pereţi de plută/ cu forţă deplină, stă-
pân peste ceilalţi/ oficiază acum în templul poemei/ 
noua sa religie./ Rob şi sacerdot./ Iubind în libertate 
şi murind liber/ (într-o aceeaşi întoarcere repetată)/ 
în îngândurate cărţi de poezie” (Rob şi sacerdot)

În volumul Dubla eroare, 1999, obsesia cul-
pei şi mărturia lucidă, dramatică, a celeilalte vieţi e 
continuată prin proba rezistenţei psihice în faţa mor-
ţii. Sunt poeme ale unei  „sublime identificări”, trăită 
pe viu, la care se adaugă eroarea unui dublu punct de 
vedere: „Trup şi suflet/ dorinţă şi plăcere/ eşti atât cât 
îţi eşti doar ţie dator/ o frumoasă poveste de dragoste 
şi moarte/ un paradox/ echivocă siguranţă de sine/ un 
dublu punct de vedere.”

Pe de altă parte, pierderea energiei, secătuirea 
fiinţei, e urmărită prin „vocile poemului”, ale unui 
alt eu, misterios, obsedat de tăcere şi neant. O tăcere 
care devine programatică în Poemele dinaintea tă-
cerii, volum publicat tot în 1999.

Alternativa mutismului provocat e în acelaşi 
timp o stare de criză a fiinţei şi un refuz al ispitei cu-
vântului. Gestul e emblematic pentru cariera poetu-
lui, ajuns la kilometrul 50 al drumului său. Cuvântul 
altoit pe tăcere începe să îşi piardă semnificaţia ini-
ţială de zidire şi „încearcă să scape nevăzut/ în golul 
dintre celelalte cuvinte”. Golul alternează cu tăcerea, 
angoasa cu vidul, ţipătul cu transa, în această nouă 
alchimie a verbului lovit de muţenie.

Octavian Doclin e capabil să scrie o plachetă 
de versuri pe parcursul unui anotimp, după cum e 
capabil să scrie patru poeme într-o singură zi. Sau 
să scrie un poem, să-l conceapă în tren sau în timpul 
slujbei la biserică. După ce şi-a cucerit propriul său 
statut, poetul trece de la pariul cu ceilalţi la pariul cu 
sine. Carte din iarna mea (2003) este jurnalul mini-
atural al unei crize declanşate de moartea tatălui, cu 
frământările elegiace ale insului solitar, traversat de 
întrebări şi nelinişti. Fiorul existenţial e asistat sub-
til de un pretext textual, o găselniţă de ultimă oră a 
scriptorului: identificarea şi raportarea fiinţei la in-
tervalul unei diferenţe, acela dintre poem şi poemă.

Expresia este gravă, experienţa, provocatoare: 
„Fascinaţia căderii în gol/ mărturie a lucrurilor care 
nu se văd/ gura închisă a leului prin puterea focului 
–/ odată deschisă poema/ mută poemul într-o moarte 
vie/ (perversă şi după bunul ei plac)” (Moartea vie).

Retrospectivă Doclin

Motivul Cercului şi traversarea lui
Gheorghe MOCUŢA

�Continuare în pag. 12
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Pentru a-i schiţa profilul în vederea unei Inte-
grale Doclin, trebuie să ţii cont atât de culpabilizare, 
de latura boemă, de păcat, cât şi de aventura morţii 
clinice şi de ispăşirea prin verb. Câtă renunţare, atâta 
aspiraţie, cât păcat, atâta graţie.

Există în volumul Sânge de vişin (2014) un 
portret al poetului, executat în tuşe îngroşate, iro-
nice, groteşti, un profil al Strigoiului care bântuie şi 
e bântuit: „Când nu e în subterană/ umblă pe aco-
perişurile Cerului/ precum pisica de noapte pe zi-
duri// râsul lui este masca/ poeziei sale/ aşa se face/ 
că nimeni nu-l poate prinde/ să-l tragă de limbă/ al 
dracului Strigoi…”

Spălarea Cărţii în sânge de vişin este un alt 
gest ritualic (al purificării) ce pare absurd, un reflex 
al Scribului-Strigoi care simte nevoia să-şi împros-
păteze verbul şi, în acelaşi timp, să-şi urmeze soarta, 
să traverseze cercul folosind aceleaşi categorii ori-
ginare ale scriiturii sale (orbirea şi căinţa, plăcerea 
suavă şi mântuirea) care mai pulsează în sângele 
poeziei sale.

Dansul vieţii şi al morţii

În noul său volum, Baletul de noapte, 2015, 
după închiderea Cercului, la 65 de ani, Doclin dan-
sează pe muchie de cuţit – riscant şi impasibil – între 
asumarea biografiei şi căutările iluzorii ale unui fals 
tratat de disperare. Notorietatea clandestină, peniten-
ţa, viaţa de subterană a omului singur, însoţit doar de 
fantomele sale, biciuirile, odihna la piatra Eben-Ezer 
sunt secvenţele rituale ale unui căutător de iluzii cu 
memoria zdrenţuită. Încă din primul poem al primu-
lui ciclu el îşi declamă aspiraţiile şi eşecul. Ipostaza 
poetului „curat şi nebiruit” a mai pălit în favoarea 
„desenului secret” al unui balet macabru: „a început 
cu sala goală/ protagoniştii au aşteptat un timp/ după 
care s-au topit/ în baletul lor de noapte/ singurul/ în 
final au observat/ cum în absenţa vreunor aplauze/ 
umil şi părînd înfricoşat/ părăsea arena cu un obiect 
sub braţ/ care mai tîrziu se descoperi a fi un manus-
cris/ însuşi – aşa presupunându-se acum -/ cel care 
a imaginat/ această formă de existenţă” (premiera).

Poemele din ciclul al doilea (vise. viziuni. ha-
lucinaţii) au titlul la urmă pentru a nu impieta sensul 
delirului şi al dialogului. „Fluviul Tavi/ izvorând din 
Babilon” e o altă ipostază a căutărilor poetului. Scri-
ind prefaţa volumului, Marcel Pop-Corniş, fostul 
coleg de arme al poetului, legat prin destin şi amin-
tiri de generaţia lui Doclin, îi caracterizează astfel 
poezia: „Poezia lui îşi asumă riscuri, manevrând în 
marginea convenţiilor literare, provocând ideile tra-
diţiei – nu respingându-le integral ci reanimându-le 
– navigând împotriva curentului, explorând mistere-
le nopţii poetice pentru a pregăti revelaţiile dimine-
ţii. Baletul de noapte implică „iubirea-puterea-elibe-
rarea” într-o „luptă fără sfârşit…/ într-un timp fără 
sfârşit” – timpul poetului desăvârşit.”

Principalele motive care haşurează tema bă-
trâneţii şi a rememorării sunt: memoria Scribului, 
îndoiala, remuşcarea, decăderea lumii şi agonia. 
Ciclurile sâmburi şi plonjarea sunt încercări de re-
venire la invocarea copilăriei şi tinereţii în contrast 
cu rătăcirile poetului în insomniile morţii şi în vise-
le colorate. Atras de desenele secrete ale timpului, 
de „marea fără margini” a Cuvântului, de dragos-
te, eroare şi moarte, poetul pendulează între delir şi 
luciditate, dăltuindu-şi în imagini şi figuri propria 
mitologie: Scrib, Stăpân, Poet, Profet, Sacerdot, 
Pivnicer, Domeniu. Poetul care şi-a legat numele de 
destinul şi de existenţa minerilor din Banatul mon-
tan îşi gestionează - în clipele de luciditate – zăcă-
mântul subteranei docliniene, cu speranţa unui nou 
început şi a unei noi curgeri: „S-a închis subterana 
docliniană/ cum mina de uraniu de la Ciudanoviţa/ 
urmele poetului prin pajiştile ei/ asemenea preţiosu-
lui zăcământ/ sunt conservate astfel/ pentru explo-
rări viitoare/ (aşa să fie).” (Zăcământul). n

Motivul Cercului...

Cor
Cu vocile brumate de 
toamna ce veni
Ne despărțim de toate 

printr-o cântare gri.

Floare de colț
Peretele de stâncă atac. Ajung la floare.
Reverberând, Frumosul decide cine moare.

Butoiul
Cu doage vechi alintă vinul nou
Și, de e cazul, trece la argou.

Panică
Azi e oprit la poezie –
Și cât doream o simetrie!

Revenire
Se suprapun tăceri în ațipire
Pe vechiul drum trecut prin amintire.

Nedumerire
Mă cerți și-acum pentru ce-a fost cândva –
Erai cu mine sau cu umbra mea?

Spin
Mă-ndepărtez de tine tot mai mult
Revolta întrebărilor de-ascult.

Preocupări
Trec podul spre Nimic… Unde așteaptă
O linie-ndoită s-o fac dreaptă.

De fum
Ciudată națiune, poeții!
Se laudă că sprijină pereții!

Poet în marș
Ai părăsit coloana… Rana ta

Numai frumosul o va vindeca.

Invocație
Stăpânul nostru absolut
Cu aripi ce-au crescut din lut!

Creație
Auzi, întâi, o voce. De-i profundă
Numai credința poate să-ți răspundă.

Peisaj nou
În inefabil, oare, ce-ai semănat cândva
De crește iarba albă până la ușa mea!

Exercițiu erotic
La imanent e iminent s-ajung
Cât stăm alături, vrajă cu păr lung!

Războinic ancestral
Vezi numai frâie roșii pe cer, dar nici un car –
Din urmă vine ploaia, întunecat barbar.

Alb în trei anotimpuri
Evocatoarea brumă pe prune e prelinsă,
Anticipând zăpada și primăvara ninsă.

Starea actuală
Acum mă locuiește un străin:
Preferă comprimate-n loc de vin.

Trepte
Sunt trepte pe care cu greu le încerc:
M-apropie prea mult de cerc!

Rob de bună voie
În Munții Isoscel retras de mult,
Doar muzica tăcerii mai ascult.

Adrian VOICA
Iași

ADRIAN VOICA

CIOBURI DE OGLINZI

Vechea legendă o visa să vină
Din rece alb de marmură divină.

Prin carnea pietrei dure, el auzea sonor
Cum urcă din adâncuri un limpede izvor.

Surprins, vedea cu gândul cum ager dalta sfântă
În netezimea albă precaut se împlântă,
Încredinţat că dalta i-o aştepta moşneagul
Ce-a dezlegat luminii izvorul cu toiagul.

Prin gând visat, să creadă de tânăr a ajuns
Că Moise-l aştepta în marmură ascuns.

De tulbure chemare fiind întreg cuprins,
Spera să deie viaţă fostului chip de sfinx:
Cel ce-şi purtase neamul în tragice deşerturi
Şi-i vindecase răni din crâncenele certuri;
Cel care şi-a smuls fraţii oştirii mânioase
Şi, spre salvare, marea în două despicase,
Lăsându-le drum liber, să-şi poarte-n slavă anii,
Iar mării să înghită sălbatecă duşmanii;
Cel care-ncoronat drept rege între regi
De Domnul, primea-n munte „Tablele sacrei legi”.
Prin El, popor de oameni de sete secerat
Izbind toiagu-n stâncă, morţii n-a fost cedat.

Domestic se-ntreba: „Cum va putea vreodată,
Din grav tăcânda piatră definitiv să-l scoată?”

Şi, cum stăteau cei doi de-o vreme faţă-n faţă,
Părea că e-ntre ei potrivnic zid de ceaţă,

Dar inspirate zboruri, în zbucium demiurgic,
Cu dalta împlineau un ritual liturgic.

Părea artistul zeu, prin focul năzuinţii,
Cu dalta căutându-l, cu viul ochi al minţii.

Din mână genială, din ochi vizionar
S-a întrupat, minune!, Profetul legendar.

La capătul de trudă, de smulgere din piatră
S-a-nveşmântat în falduri făptura idolatră.

Solemn, misterios, un înţelept bătrân
Spre şiruri lungi de veacuri privea cu ochi stăpân.

Sub fruntea ca o tâmplă de templu, luminată,
Doi sori de pază, ochii, puteau orice să vadă.

În labirintul bărbii, fuioare mari de ierbi
Se-ncolăceau pe rând sobor de sacri şerpi.

În totul, chip de zeu cu aură cerească
Şi deopotrivă parte din fiinţa omenească.

…Stau, de atunci, de vorbă în veci două statui:
Un Zeu ivit din piatră, Artistu-n faţa lui!

Şi e în drept Artistul, când anii i-a făcut
Să-i fie jertfă sfântă, creaţiei tribut,
Văzând câtă viaţă a fost să se ivească
Din marmură, lui Moise, să-i ceară să vorbească.

Nicolae DRAGOŞ

Michelangelo contemplând
statuia lui Moise
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Moartea unui filosof
Din Viena se anunță moartea profesorului 

Adolf Stöhr, a celui mai de seamă filosof ce l-a dat 
vreodată Austria. A fost un om de-o rară noblețe su-
fletească și în mod neprefăcut, sincer și tăcut și-a 
mers totdeauna  pe drumul său. Avea păreri uimitor 
de nouă și de firești în același timp. Era o plăcere 
s-asculți de pe băncile universității teoriile aces-
tui îmbărânit prea devreme, împestrițate cu exem-
ple hazlii care stăteau într-o plăcută disonanță cu 
înfățișarea  serioasă și bună a profesorului. Vestitul 
fizician și gânditor, Ernest Mach, zicea că vor tre-
ce două sute de ani până când oamenii vor înțelege 
teoriile lui Stöhr. Amintim dintre acestea teoria peri-
ferială a senzațiilor: senzațiile se produc în celulele 
periferiale ale nervilor senzitivi și nu în creier cum 
se crede. Creierul e numai o încrucișare de căi mo-
trice. Pentru teoria vederii, lucrările lui Stöhr au o 
importanță epocală.  Interesantă e și a sa filosofie a 
limbajului. Gândirea noastră împrumută fără să vrea 
logica limbei, articulațiile vorbirei și se falsifică prin 
sugestiile antropomorfe ale sintaxei și gramaticei. 
Limbile arice bunăoară au verbe active și pasive: în 
consecință suntem seduși să vedem o acțiune sau o 
stare pasivă și acolo unde nu e nici una nici alta. O 
mulțime de probleme absurde își au originea în su-
gestiile limbajului. A gândi filosofic înseamnă pentru 
Stöhr a gândi fără cuvinte, a te emancipa din scla-
via sintaxei și gramaticei care sunt pline de antro-
pomorfisme. Stöhr a dus cu un pas înainte și teoria 
hipnotismului și somnambulismului. Problema cen-
trală a filosofiei e pentru el, ca și pentru Bergson (dar 
independent de acesta), cea a timpului.  Se pare că 
suferințele Vienei au contribuit la moartea înainte de 
vreme a acestui gânditor, căruia, cu timpul, i se va da 
importanța ce i se cuvine.

(Voința, I, 1921, nr. 147 (5 martie), p. 2

Literatură, artă, 
ştiinţă : Mesmer
Hipnotismul a fost multă vreme considerat 

drept o înșelătorie nu numai când se practică din par-
tea unor prestidigitatori pe lângă alte farmece, ci și 
atunci când medici serioși căutau să vindece bolnavii 
cu această terapie ocultă. Cel dintâi, care s-a ocupat 
în mod științific cu fenomenele hipnotismului ob-
servate la unii indivizi, a fost Mesmer (1733-1815). 
La început el atribuie atracțiunei plantelor între sine 
o influință asupra sistemului nervos; apoi se ocupă 
mult cu magnetismul și credea că în acesta constă 
puterea vindecătoare. Nu trecu însă mult și se con-
vinse că aceleași rezultate le dă și o simplă fixare a 
individului împreunată cu o ușoară fricțiune a tâm-
plelor.  El numea această părere cu care îi reușea 
ușor să adoarmă pe cineva: magnetism animalic. 
Făcu apoi și experimente supra somnambulilor, iar 
compexul acestor cercetări îl supuse în urmă critici-
lor științifici.

În Viena nu avu noroc. Cu toate că-și înființase 
în orașul împărătesc un spital din care mulți bolnavi 
nevropați plecau vindecați – dacă nu complet, cel 
puțin în parte – de tratamentul mesmerian, cu toate 
acestea medicii negau orice importanță și veracitate 
științifică acestor cure. Nemulțumit, Mesmer plecă 
la Paris, unde tratmentul hipnotic deveni o adevărată 
modă, ceea ce nu  împiedeca însă ca, peste vreo șase 
ani, Academia franceză și Facultatea de Medicină 
să declare toate încercările medicului vienez drept 
roade ale imaginației sale, lipsite de orice fond real. 
Reîntors în Germania, trecerea lui Mesmer începu 
să scadă tot mai mult până ce, către sfârșitul vieții, 
lumea începu să-l numească înșelător. Mult după 
moartea sa abia i-au fost verificate teoriile. Braid din 
Manchester descrie în cartea sa Neuryphologia, fe-
nomenele descrise și de Mesmer, comentându-le în 
mod satisfăcător pentru știința modernă. Astăzi se 
știe că multe boale nervoase se tratează cu sugestie 

și hipnoză, iar terapia în direcția aceasta caută să se 
dezvolte tot mai mult, cu toate că nici acum nu știu 
învățații mai mult despre fondul adânc al acestei pu-
teri imateriale decât ce știa la timpul său disprețuitul 
și profeticul G.Mesmer.

( Voința, I, 1921, nr.148 (4 matie), p.2)

Ştiinţă: Teoria lui 
Freud în Anglia
Freud practică metoda psihanalizei în vinde-

carea diferitelor boale sufletești. În Anglia câștigă un 
teren nemaipomenit. Publicul discută problema cu 
mai multă înverșunare și entuziasm decât o făcuse 
cu teoriile lui Einstein. Se știe ce importanță atribu-
ie Freud subconștientului pornirilor sexuale pentru 
viața noastră, îndeosebi femeile isterice au devenit 
infocate aderente ale psihoanalizei. S-au ivit firește 
fel de fel de înșelători, care exploatează cu analizele 
lor fantastice bietul sex slab, oameni fără de nicio în-
credere au câștigat influențe enorme asupra sufletelor 
frământate de chinuri sufletești. Și influența de la suflet 
la suflet ia proporții epidemice ca în Evul mediu. Se 
crede că se vor lua măsuri împotriva șarlatanilor care 
seduc publicul cu mijloace atât de primejdioase. n

(Voința, I, 1921, nr.149 (5 martie), p. 2)

 În 1973, când am publicat în cadrul colecției „Resti-
tuiri” a editurii Dacia volumul de eseuri și sentenții al lui 
Lucian Blaga Ceasornicul de nisip, am oferit și o bibliografie 
a publicisticii poetului Poemelor luminii identificând un nu-
măr impresionant de texte aflate la rubrica „Note” a ziarului 
„Voința”, rubrică deținută de poet până la sistarea ziarului la 
sfârșitul lunii martie 1922. Toate identificările mele au fost 
acceptate de bibliograful poetului, D,Vatamaniuc, care le-a 
prins în Biobibliografia sa Lucian Blaga din 1977, oferind citi-
torului la p. 91 următoarea explicație: „Articolele din „Voința” 
și „Patria”apar, în general, fără semnătură și au fost identifi-
cate de Mircea Popa (L.Blaga, Cesornicul de nisip, Cluj, 1973, 
p. 296-319. Am adăugat și noi câteva aparținând sigur poetu-
lui”. Desigur că, pe lângă cele cuprinse în această bibliografie, atât mie cât și dlui 
Vatamaniuc, ne-au scăpat alte câteva, asupra cărora am revenit și stăruit de-a 
lungul timpului, pentru a întregi cât se poate de mult lista colaborărilor nesem-
nate ale poetului din respectivele ziare. Oprindu-ne mai îndelung asupra rubricii 
în chestiune, am ajuns la concluzia că poetului îi aparține în mod sigur și rubrica 
„Literatură, știință, artă”, în cuprinsul căreia am descoperit o frumoasă tabletă 
cu caracter de necrolog, intitulată  Moartea unui filosof, apărută în „Voința”, 
nr. 147 din 5 martie 1921, p. 2, consacrată unuia dintre profesorii săi de la Uni-
versitatea vieneză, Alfred Stöhr. Numele acestui bătrân și respectabil profesor 
apare de mai multe ori în legătură cu prelegerile pe care tânărul filosof român 
le-a ascultat și pe care și l-a ales un fel de îndrumător al tezei sale de doctorat. 
Știm astăzi că profesorul dr. Adolf Stöhr s-a numărat printre profesorii pe care i-a 
audiat încă din anul I de Facultate la Universitatea din Viena,  unde acesta ținea 
prelegeri de Psihologie, iar mai apoi i-a audiat și prelegerile de Filosofie genera-
lă. În carnetul său de student disciplina și semnătura de prezență a profesoru-
lui figurează chiar pe prima pagină a studentului Blaga din anul I, când a optat 
pentru a frecventa 8 cursuri, totalizând 25 de ore, așa cum indica regulamentul., 
și cum precizează și biograful său Ion Bălu ( Viața lui Lucian Blaga, ed.Libra, 
București, 1995, p. 170 și 273). Aflat în fața examenului de licență, Ion Bălu pre-
cizează că „La sugestia profesorului Sextil Pușcariu, din 4 februarie, Lucian Blaga 

a cerut să-i fie trecute în Naționale cursul de „etică”, predat 
cinci ore săptîmânal de prof. extr. dr. Adolf Stöhr, la care se 
adaugă altele ținute de dr. Karl Camillo Schneider și dr. Paul 
Kammerer. Când a venit vremea susținerii doctoratului, pro-
decanul Facultății de Filosofie, dr. Karl Diener l-a desemnat ca 
referent tot pe profesorul Stöhr, alături de Robert Reininger, 
cărora le-a transmis teza Kultur und Erkenntnis. Din păcate, 
profesorul Stöhr s-a îmbolnăvit, el fiind înlocuit în comisie de 
Carol Luick, care în numele titularului i-a acordat calificativul 
„foarte bine”.  Chiar dacă studentul Blaga a audiat de-a lun-
gul anilor și cursurile și altor profesori, cum ar fi dr. Richard 
Wettstein (bazele botanicii), dr. Karl Groblen cu Biologia ge-
nerală sau Robert Reininger cu un curs despre Kant, el s-a 

simțit atras mai ales de cursurile de Istoria filosofiei ținute de Stöhr, pe care l-a 
apreciat și ca om. Faptul acesta ne este mărturisit de poet chiar în tableta necro-
log pe care i-o închină: „ Era o plăcere s-asculți de pe băncile universității teoriile 
acestui îmbătrânit prea devreme, împestrițate cu exemple hazlii care stăteau 
într-o plăcută distonanță cu înfățișarea serioasă și bună a profesorului.” Este 
singurul profesor vienez pe care Blaga îl păstrează în memorie și căruia simte 
nevoia să-i aducă un omagiu postum, deoarece profesorul se pare că  i-a deschis 
și apetitul pentru unele domenii de meditație și investigație, cum ar fi : teoria 
aupra formării și funcțiilor luminii, cele despre proprietățile limbajului, precum 
și cele despre hipnotism și somnambulism. Interesul pentru astfel de preocupări 
poate fi depistat până târziu în unele dintre multele consemnări, comentarii și 
discuții pe marginea unor cărți consacrate subiectelor amintite. A se remarca 
schița de portret pe care o face bătrânului său dascăl, dar și amănuntele picante 
care i-au reținut atenția la cursurile acestuia. Influența dascălului său se detec-
tează în mod sigur și în preocupările curente ale lui Blaga despre hipnotism și 
somnabulism/ocultism, asupra cărora revine în mai multe rânduri, așa cum e și 
mica consemnare  din „Voința” pe care o dăm în continuare,  atât  Mesmer, cât 
și Freud, fiind adeseori invocați în aceste scrieri de început.

Reproducem mai jos textele cu pricina.
Prof. univ. dr. Mircea POPA

Încă trei texte necunoscute ale lui Lucian Blaga
Inedit
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Experiența diplomatică la Atena (1973-1982) 
i-a îngăduit poetului Ion Brad o cunoaștere mai pro-
fundă, la sursă, a culturii grecești. Deși nu lipseau, în 
scrisul său, anumite aluzii, chiar trimiteri și raportări 
la spiritualitatea sau cultura elenă, literatura acestu-
ia se îmbogățește acum atât sub aspectul cunoașterii 
propriu-zise, în itinerante contacte, cât și sub unghiul 
unor meditații de mai largă interculturalitate. Încăr-
cată de aura-i legendară, de miturile unei Antichități 
fondatoare în multe privințe, ca și de gloria ce-a stră-
lucit peste lumea Mediteranei până dincolo de țărmul 
Asiei sau al Africii, cu dinastiile ei faraonice, Grecia 
– în specificitatea ei de țară a zeilor, eroilor și filo-
sofilor – a resuscitat, de bună seamă, imaginația po-
etică a scriitorului-ambasador. Dornic de a cunoaște 
la fața locului multe din cele știute din cărți, poetul 
Ion Brad a vibrat la unison cu locuri și peisaje, cu 
vestigii și realități, lăsând să pătrundă în poezia sa 
de acum sentimentul magic și propriile ale întâlnirii 
/ atingerii concrete cu universul lumii grecești, a că-
rei preeminență în fecundarea culturii și civilizației 
europene este de netăgăduit.

Poetul nu ateriza în patria zeilor olimpici ca un 
„barbar” hiperborean, ci ca un locuitor al vechii Tra-
cii transdanubiene, cunoscute fiind „contribuțiile” 
câte au fost ale acestei lumi la îmbogățirea și conso-
lidarea unor mituri eline (Orfeu, Timaios, Dionysos 
ș.a.). Era, cu alte cuvinte, un român de autentică 
tradiție transilvană (din spațiul agatârșilor iubitori de 
aur și dreptate, evocați de Herodot în „Istoriile” sale), 
căruia nu i-a trebuit multă vreme să se acomodeze 
în noul climat geo-cultural și spiritual, mai ales că 
dorința de cunoaștere era suverană. Și care nu uită 
niciodată să-și amintească de însemnele lumii tra-
co-geto-dace,  unele prezente nu numai în mitologia 
olimpului, ci și în istoria reală  (Prizonierul dac, Arcul 
lui Galerius din Salonic… - Palimpsest).

În volumul din 1976, La zei acasă, poetul ma-
nifesta un empatic atașament față de această țară a 
zeilor, eroilor și înțelepților, din care au rămas mărtu-
rii mai mult sau mai puțin vizibile atât în grecia conti-
nentală cât și în cea insulară, mângâiată de amintirea 
faptelor de arme sau epopeice.

Încă de la început, poetul se poziționează is-
toric față de ilustra civilizație eladică, precum în 
piesa Mikene poarta leilor: „Când Decebal, regele 
meu, era încă tânăr/ Gurile  voastre flămânde, lei fu-
murii,/ Mușcau din al doilea mileniu./ Când Roma 
abia se năștea,/ Vouă săgețile secolelor/ De mult vă 
șuierau la ureche (…)/ O, lei tăcuți, azi îmi deschideți 
poarta/ cetății populate doar de măști/ Bătute-n aur, 
sub care se-ascund/ Trei cercuri suprapuse de mor-
minte…” (1966). Odată intrat pe „poarta leilor” în 
Cetatea încărcată de o glorie imemorială, poetul vi-
brează la marile mituri ale antichității eline. Eponima 
Acropole a rămas pildă de marmoreeană frumusețe 
și înțelepciune: „Oraş de sus / Cu tâmple-ncărunţite /
De marmora ideilor ce suie / Coloane drepte, nobile 
arcade / Făcând din frumuseţe o statuie”.

E o lume a umbrelor care freamătă în „boare 
de stele”, o obsesivă Thalassa „vălurindu-și mătasa” 
în ceasurile meditației, de unde și sugestia reverbe-

rantă a titlului („Thalassa,Thalassa, / Marea neliniş-
te”) . De peste tot ecouri de străvechimi, „de legende 
și cremeni”, față de care fireștile „contraste” au darul 
de a-i spori meditațiile așezate, sapiențiale. Poetul se 
descoperă pe sine cutreierând această lume plină de 
semne și umbre, de ecouri și teribile încleștări:

„Viața mea e-o veche Argolidă
Proptită doar pe ziduri de cetăți
Ciclopice, ca luptele purtate
Cu mine însumi și cu lumea mare,
Cu monștrii dinăuntru, chinuiții,
Cu monștrii dinafară, preafrumoșii!”
(Testamentul)
Parnasul urcat de „asinii Preablândului Fran-

cisc”, Valea măslinilor, Santorini, Creta, zeii Olim-
pului și scriitorii elini, personaje iliadice și odiseice, 
Pindar, Esop Apollo, Hermes, Hercules, Ulise, Ne-
ssus, Acteon, Orfeu; Olimpia, Epidaur, Atena, Argos, 
Pella, Rodosul, Delfi, Flacăra olimpică, Salamina, 
Ithaca , gândurile platoniciene ale unui Socrate in-
terogându-i sufletul, Cariatidele, poeții Greciei (care 
„din marmură-și taie superba lor carte/ scrisă cu 
sângele negru al timpului”), în general marmorele 
risipite azi prin „scaieți”, tezaurele pierzându-se în 

„amurgul trist” ce te-alungă din Parnas – toate au 
intrat sub stăpânirea crudă a Timpului care macină 
existențele și estompează figuri ilustre și fapte ves-
tite, însăși mitologia pare să fie pierdută în cețurile 
atemporale ale memoriei…

Elada… Elada… are, de fapt, o organizare mai 
specială. Refuzând a alcătui o carte itinerantă de evo-
cări istorice, culturale și mitologice, poetul urmează o 
anumită structurare. Mai întâi, în ciclul eponim „Ela-
da, Elada…”, reproduce poezii scrise pe parcursul 
aproape a patru decenii (1966-2004). Al doilea ciclu, 
La zei acasă, reia volumul din 1976, cu accentuarea 
specificității capitalei elene (Acropole, Parthenonul, 
Panateneele, Cariatidele etc.), o „Atenă întrista-
tă”, căci „și frumusețea/ și înțelepciunea/ și vitejia/ 
sunt izvor de lacrimi”… A patra secțiune, Motive în 
marmură, constituie, după cum și titlul confirmă, 
meditații lirice prilejuite de arta mediteraneeană – p. 
148.

Văzută ca artă a esențializării, a ideii, poetul 
exclamă: „O întruchipare de idee/ A frumuseții ești, 
femeie!” (Figurină de Tanagra). Sau această laconi-
că imagine a Discobolului: „Arunc un disc și nu știu 
foarte bine/ Eu plec cu el, sau vine el la mine?” Sau 
această siluetă a zeiței cinegetice surprinsă în ritmuri 
folclorice: „Artemis, la vânătoare,/ Ia foc sacru de 
la soare…/ Prinde luna în obroc/ Să nu ia pădurea 
foc…” Iată și un distih închinat Hlamidei: „Hlamida 
luptătorilor s-arată/ În alb curat, de sânge doar păta-
tă.”

De pretutideni ecouri de profunzime ale redes-
coperirii/interogării propriului sine , din această per-
spectivă itinerant-culturală și argolitic-redemțională: 
„Am vânturat cu voi mitologia – / Un fel de viaţă-a 

mea, ori poate moartea / Iluziilor. Judecaţi voi sin-
guri! / A început sau s-a sfârşit legenda? / Viaţa mea 
e-o veche Argolidă/ Proptită doar pe ziduri de cetăţi 
/ Ciclopice, ca luptele purtate / Cu mine însumi şi cu 
lumea mare, / Cu monştrii dinăuntru, chinuiţi, / Cu 
monştrii dinafară, preafrumoşii!” Să observăm, toto-
dată, și ritmurile clasiciste, în special endecasilabice, 
dar și rezonanța aulic hexametrică a poeziei antice, 
epopeice, insuflând acestei poezii de pastă elenistică 
neliniștea gravă a meditațiilor ce ating deopotrivă su-
fletul grec, în ideograme rezumative privind mitologi-
cul, eroicul și culturalul. Ochii „homerici” ai poetului 
nostru privesc dincolo de timp, citind în esențe, în 
arhetipuri, în idei platoniciene întreaga „hieroglifă” a 
Helladei peninsulare și insulare, pe scurt zis, aversul 
și reversul  unui fragment de eternitate, în ardori de 
soare apolin, versuri de autentic blagianism: „Filozof 
la ţărmul mării / Număr ochii stinşi în pietre, / Albii 
ochi privind homeric / Dincolo de timp şi vetre”.

Nu lipsesc nici elementele unei Grecii creștine  
(de remarcat și în proza sa, în memorialistică și tra-
duceri), ce a luat loc mitologiei olimpice, aspirația 
spre transcendența mântuitoare amintind de felul 
cum zalmoxianismul traco-dacilor s-a pliat perfect 
pe învățătura hristologică despre Împărăția Luminii, 
miracolul bimilenarist al ortodoxismului ce a pus pe 
om în relație cu Dumnezeu, printr-un calendar îm-
prospătat ritualic: „Biserică-n lumină cu-o mie de in-
trări, / Cu toate uşile spre cer deschise”.

„Helada, Helada…” este o carte de suflet a 
poetului Ion Brad, a cărui experiență scriitoricească 
mai largă s-a întemeiat pe experiența nemijlocită a 
lecturilor esențiale și nu indiferentă față de anumite 
spații culturale. De la Ardealul natal la pământul în-
cărcat de mitologie, istorie și cultură al Heladei pen-
insulare și mediteraneene, cu itinerarii occidentale nu 
lipsite de ecou în sufletul așezat al acestui român de 
nedezmințită plămadă transilvană, poezia lui Ion Brad 
a înregistrat, ca un seismograf al inimii și cugetului, 
acele pulsiuni ale spiritului în lumina cărora omul s-a 
lămurit pe sine iar poetul s-a deschis meditațiilor (și 
contemplațiilor) de mai larg orizont. Fără a atinge în 
această privință pefformanța itinerantă a unui globe-
trotter (ca poeta Minerva Chira, bunăoară, vânturând 
dincolo de Europa lumea  Americilor, Africii, Hi-
malayei, Extremului Orient), poezia lui Ion Brad de 
această referențialitate este în fond o meditație cultu-
rală și filosofică asupra destinului uman în istorie, sub 
spectrul unei indelebile acuități perceptive. n

Z.C.

ION BRAD: „Elada… Elada…”

Ars poetica
 

Onor 
Gheorghe 
Grigurcu
 
Cum tata pe colină icnea, rotinda coasă
Un arc de cerc, al ierbii și-al florilor de câmp,
Metafora poemei zvîcnea melodioasă
Mierle suiau în slavă divinul Anotimp
 
Iar nucul rege-al bolții se scutura de nimburi
Pe nevăzute noime cu sâmburi gemelari
Astfel al meu poemul pe transilvane dâmburi
Noezică splendoare, nu graurii barbari
Cascadele de verbe vuiau energoschimburi

Eugen EVU
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Pilon al culturii vâlcene în ultima jumătate de 
secol, criticul și istoricul literar IOAN ST. LAZĂR 
s-a dedicat îndeosebi fenomenului cărturăresc-li-
turgic și literar din această parte de țară cunoscu-
tă, prin așezămintele  de duh și intensitatea trăirii 
creștine drept „Athosul românesc”. Președinte 
executiv al Fundației Culturale„Sfântul Antim Ivi-
reanul” din cadrul Centrului de studii medievale și 
premoderne de la Râmnic și editor al antologiilor 
de studii și comunicări „Antimiana” (I-III, 2004-
2016) și „Brâncoveniana” (I, 2014), dl. Ioan St. 
Lazăr este, totodată, redactor al revistei anuale de 
teologie  și cultură „Lumina Lumii” (25 numere) ce 
apare sub egida Arhiepiscopiei Râmnicului, cu bi-
necuvântarea IPSS Varsanufie.

Între cercetările sale, la loc de frunte pot fi 
menționate lucrările de formulă monografică pri-
vitoare la două personalități de renume din spațiul 
cărturăresc, liturgic și literar: „Sfântul Antim Ivi-
reanul – «vistierie de daruri»” (2000), „Antim Ivi-
reanul – orator creștin” (2005), „Valeriu Anania 
– Icoane de început” (2013), „Tânărul Anania. În-
gerul cu barbă” (2014). Creator polivalent (poet, 
etnolog, eseist, istoric și critic literar), scriitorul 
Ioan St. Lazăr face parte, așadar, „din stirpea tot 
mai rară a scriitorilor a căror operă se sedimentează 
în timp, fără orgolii necenzurate și departe de zgo-
motul ce însuflețește adesea viața literară” (Con-
stantin Mateescu).

Recenta culegere, „DIOPTRICON. 
Contribuții de teorie, critică și istorie literară” 
(Ed. „Almaron”, Râmnicu-Vâlcea, 244 p.), repre-
zintă ediția a II-a, „revăzută și adăugită”, a lucrării 
apărute în 2009 la o editură din USA.

Structurată într-o formulă triadică (I.Tentația 
teoriei; II. Periplu «retro», III. Lentile critice), Di-
optricon-ul dlui Ioan St. Lazăr își propune să dis-
cearnă și să analizeze, prin acest dispozitiv valo-
ric, cu ilustrări schematice chiar, raportul „canon 
– noncanon”, atât de mult discutat în presa noas-
tră culturală imediat după traducerea faimoasei 
cărți „Canonul occidental”, a americanului Harold 
Bloom (1998), propunând o viziune „plurală”, „sis-
temic-procesuală”, dar și o identificare nuanțată 
privind „dinamica semnului cultural – recurență și 
creativitate”.

Foarte interesantă, însă, ni se pare încerca-
rea de teoretizare și implementare, prin judicioase 
observații și pertinente analize, a unei „estetici teo-
logice”, ilustrându-se respectiva idee sui-generis cu  
alese „teologhisiri” și „expresivități” din didahiile 
mariale antimiene.

Nu lipsite de interes sunt din această primă 

secțiune considerațiile privind „Literatura pentru 
copii”, cu observații de amănunt privind specificul 
și valorile estetice ale ludicului în registru literar-
artistic.

A doua secțiune, Periplu «retro», propune 
„o periodizare holistică a literaturii”, cu stabilirea 
unor „moduri” și „epoci de creație literar-artistică” 
(pe traseul de la mit la literatură) atât în literatura 
orală, cât și în cea scrisă. Două sunt personalitățile 
de azi alături de care criticul și istoricul literar Ioan 
St. Lazăr își propune o „recitire” punctuală a lite-
raturii române vechi: regretatul Dan Horia Mazilu 
(„unul dintre puținii savanți contemporani din li-
terele românești”) și Nicolae Manolescu („cel mai 
important critic literar român de azi”, prilejuindu-i 
„întâlniri admirabile” cu aceste opere).

Dintre abordările „retro” ale dlui Ioan St. La-
zăr menționăm paginile dedicate lui Ștefan cel Mare 
(văzut „pe coordonata mitologică a literaturii ro-

mâne”, Antin Ivireanul („perenitatea tipăriturilor 
în secolul al XVIII-lea”), Anton Pann („la mijloc 
de rău și bine”)… De menționat și câteva „portrete 
prin fumul memoriei” (Eugen Simion, Mircea Elia-
de, Dragoș Vrânceanu, Florin Mihăescu).

Lentilele critice (III) cuprind câteva eseuri 
dedicate lui Valeriu Anania, un proiect monogra-
fic sui generis în desfășurare (citit acum pe relația 
vitalism – transcendere, eros – agape), Giovanni 
Pascoli, Dragoș Vrânceanu.

Câteva cronici literare, referitoare la cărți 
semnate de Eugen Simion (scriind despre „nodu-
rile și semnele prozei” lui Mircea Eliade, „un spirit 
al amplitudinii”, 1995), Constantin Mihai („Arca 
lui Noe. Perspective culturale asupra generației 
interbelice”, 2004), Valeriu Anania („Poeme ale-
se”, 1998) și Petre Tănăsoaică („În grădina lui 
Tagore”, 2007) încheie acest „Dioptricon”, despre 
care scrisesem la ediția întâi următoarele, rămase 
valabile:

Recentul Dioptricon (I) aminteşte nu atât de 
studiile de etnologie (2003) ale universitarului vâl-
cean, cât de „fragmentarium”-ul Mitologie şi lite-
ratură comparată (2005). Titlul evocă acel instru-

mentar optic de măsurare progresivă a dioptriilor în 
vederea alegerii optime a lentilelor – ceea ce, într-
o semnificaţie metaforică, marchează un veritabil 
program de cercetare literară. Dioptricon este, în 
general, o culegere de materiale scrise de-a lungul 
câtorva ani, pe subiecte și teme de mai larg interes 
din cultura română de azi. Dl Ion Șt. Lazăr este un 
nume de referință în peisajul cultural vâlcean, re-
marcabile sunt contribuțiile sale în cercetarea cul-
turii medievale și premoderne în cadrul instituției 
specializate amintite. 

Structura Dioptricon-ului reflectă, într-o ju-
dicioasă ordine, preocupările autorului în domeniul 
teoriei, istoriei şi criticii literare, studii şi analize 
dedicate, cu precădere, literaturii române, „ca parte 
componentă a literaturii universale, mai puţin cu-
noscută publicului larg”. Experimentat în dome-
niul analizelor şi sintezelor, în cercetarea inter- şi 
transdisciplinară, autorul face dovada unor variate 
metodologii lecturale, în funcţie de subiectele şi 
temele abordate, permanent făcându-se temeinice 
conexiuni și raportări la planul Culturii.

Practicând un comentariu critic ce îmbină, 
echidistant, o dispoziție exponențial-protocolară 
cu analiza  problematicii respective și, inevitabil, 
a unor detalii ilustrative, dl I. Șt. Lazăr s-a afirmat 
prin seriozitatea și temeinicia demersului analitic, 
congener cu o deja recunoscută ținută universitară.

Spre deosebire de celelalte lucrări, dedicate 
unor subiecte de constant interes (Antim Ivireanul, 
Bartolomeu Valeriu Anania ș.a.), Dioptricon-ul  – 
care s-a anunțat deja  în mai multe volume, de ce 
nu structurate pe tematica triadică deja practicată, 
însă în volume distincte?!)   – dă seama nu numai 
de o largă paletă de teme și preocupări, ci și de o 
implicare mai accentuată a autorului în fenomenul 
cultural actual, de consonantă disponibilitate meto-
dologică, de spirit critic judicios și echilibrat, totul 
într-o stăruință (buchiseală) ce se simte pe cât de 
aplicată pe atât de trudnică. n

Dan Radu ABRUDAN

„DIOPTRICON, II -
Contribuţii de teorie, istorie şi critică literară”

de Ioan Șt. LAZĂR
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Autoare în anii din urmă a unor volume ce-au 
surprins plăcut, atrăgând atenția, atât cât s-a putut, 
asupra unei voci care are ceva de spus, în contex-
tul liric atât de bogat, bulversant și încă neașezat 
valoric,  poeta craioveană GELA ENEA, filologă de 
meserie cu lucrări de specialitate, este mereu prezen-
tă în reviste literare dar și în cadrul unor festivaluri 
(naționale și internaționale), de unde nu se întoarce 
cu mâna goală! Așa am cunoscut-o, în primăvara lui 
2016, la Festivalul Internațional „Lucian Blaga” de 
la Sebeș-Lancrăm, în momentul în care era chemată 
să i se decerneze un valoros premiu al II-lea. Nu-i 
cunoșteam aparițiile editoriale, dar dedusesem din 
lectura poemelor sale publicare în varii reviste („Ra-
muri”, „România literară”, „Noul Literator”, „Ob-
servatorul cultural”-Canada, Ars poetica ș.a.) că este 
vorba de o „voce” lirică ce și-a găsit tonul și mijloa-
cele de exprimare, menită a se impune… 

Și cum poeta are deja o bibliografie lirică 
demnă de reținut, recent i-a apărut antologia de ver-
suri „Cocoșul are dreptul la o secure ascuțită” (Ed. 
Aius, 2016, Antologie, referințe critice și premii lite-
rare obținute, cu o Prefață de Ștefan Vlăduțescu, 102 
p.).  Sunt antologate, cu un atent simț critic, poeme 
din volumele: dați-mi voie să trec (1996), steag alb 
într-un cântec negru (2015), măști (2015), neuro-
phobia (2016). Impresia generală este a unei viziuni 
personale într-un stil de cât mai accentuată origina-
litate.

Departe de a afișa acel specific al condiției 
existențiale – împins uneori în lirica postmodernă 
până la consemnarea de-a dreptul clinică a 
feminității, - poezia Gelei Enea se menține în ca-
drele unei lucidități supravegheat-protectoare și 
reconfortant-așezate. Ceea ce nu înseamnă că s-ar si-
tua în afara unei sensibilități anume, căci, câtă vreme 
ea se desfășoară după anume „scenarii” ale reaminti-
rii (memoriei involuntare!) și trăirii într-un cotidian 
divers și provocator, spiritul acesteia este unul al 
scrutătoarelor introspecții și acute reflecții implicate 
în organic, biografic și social. Este, în aceste versuri, 
rostirea neescamotată a unei indelebile experiențe 
de viață, surprinsă în ritmurile detașării calme, ceea 
ce pune un semn convingător asupra maturității sub 
care se exprimă autenticitatea sinelui și poeticitatea, 
relație compozițională aflată într-un echilibru de vi-
ziune distinctă și stil specific.

Departe și de eventualele percepții edulcorat-
sentimentaloide ale feminității, poeziile Gelei Enea 
par scrise cu cerneala unei „cruzimi” perceptive, în 
ton evident cu spiritul reificant/ implicat/ mundan 
al retoricii imagistice postmoderne, de unde și ae-
rul „demistificant”, cabrant , de asumată suferință și 
disconfort rememorativ, de umilitate și observație 
a existențelor simple, de felul gogolienelor „suflete 
moarte” (vom continua să scriem).  O „asprime” re-
primată în reconfortări și ipostazieri repliante dez-
văluie o sensibilitate egală cu sine și, iată, destul de 
productivă sub aspect imaginar, creator.

Mai în toate volumele amintite, întrezărim o 
lirică așa-zis „pot festum”, care  „rezumă”, în poeme 
rotunde și nu centrifugal imagistice (de care autoa-
rea a învățat să se ferească), mărturisiri și conținuturi 
deziluzionant-constatative asumate, menite a-i sal-
varga opțiunile: „te-am adunat în parfumul umbrei/ 
mă rugam să rămâi/ să fii tu/ ursita cuvintelor mele 

dintâi/ dar/ toamna și-a-mplântat rugina în vers/ dra-
gostea s-a sfâșiat în silabe/ din palmele cândva calde 
și moi/ ne crescuseră labe” (mărturisire).

Imagini ale biograficului în desfășurări mai în-
delungate sunt filtrate printr-un suflet din care nu s-a 
risipit o anumită candoare, ingenuitate, repere ale că-
utarii de sine în poezia congruentă cu experiența de 
viață (conform propriului crez: „scriu versuri lungi 
înclinate pe buza prăpastiei/ căci vocația poetului e 
fantoșa vieții personale/ trăiri clasificate” – ): „buni-
ca și-a-nchis inima într-o urmă de spaime/…/ boabă 
de strugure roșu/ pieliță-ncrețită/ și semințe tari/ s-a 
stafidit inima ei/ la noi/ femeile moștenesc de la năs-
cătoarele lor/ ce rămâne/ și mama a-mbrăcat cămașa 
de zestre/ …/ până ce mama s-a așezat cuminte/ lângă 
bunica/ în țara celor mai albe zăpezi.” Imaginea ma-
mei, doreros evocată în neurophobia (din volumul 
omonim), smulge accente de tragică resemnare: „a 
venit vremea să pleci/ mamă/ fii senină (…)// bolna-
vul de la salonul 5 s-a dus/ bolnava de la salonul 8 
s-a dus/ toate saloanele sunt goale/ mamă/ doctorul 
care te-a tratat s-a dus și el/ a rămas numai asistenta 
asta tâmpită/ se crede / maica tereza/ își ține umbra 
în fiole pe grătarul de sus al / frigiderului// am mai 
rămas și noi/ era să uit// eu i-am vorbit inimii tale/ 
mamă / celor douăzeci de bătăi pe minut/ le-am vor-
bit plămânilor/ pleurei/ ficatului/ traversat de icter/ 
m-am adresat stomacului/ pleurei/ ficatului/ traversat 
de icter/ m-am adresat stomacului înecat de balta/ 
glucozei/ am vorbit splinei tale mărite/ fierii sparte 
prin spații carnale// te rog ultima oară/ mamă/ fii se-
nină/ voi trage cât de ușor pot/ cablurile.” 

Născută „cu alt cod sufletesc”, poeta 
mărturisește gestul inaugural al „nesupunerii” (de 
unde și „jurământul de s˂u˃punere” al poeziei): „am 
sfâșiat cămașa/ și-am înnodat/ de gâtul crucii femei-
lor ce m-au născut pe rând/ un steag alb într-un cân-
tec negru…” (steag alb într-un cântec negru).  

Foarte frecvente, artele poetice mărturisesc 
hotărârea de a-și asuma un drum propriu, dincolo de 

mode și stiluri considerate inerțial-frenante în viața 
literară: „gata cu poezia despre dumnezei despre în-
geri/ vagabondând pe aleile strâmte ale cuvintelor/ 
gata cu traseul frustrărilor marcate de bornele/ unor 
silabe gâfâite spaimele vor dospi apocalipsele altcui-
va/ nu te-am iubit cât să mă dispersez în parfumul 
umbrei/…/ am pus punct expandărilor în borgianis-
me/ și îmi cer iertare mie ca unui dumnezeu adevă-
rat.” 

Într-un sens, să zicem blagian, poezia e 
„boală”, trăită în clandestinitate: „murim de poezie 
ca dintr-o boală,/ visul se naște conspirativ”. O boa-
lă trăită la meridianul matur al vieții, de astă dată, 
vârstă deconspirată cu o sinceritate ce nu se dez-
minte nicicând (în care încă Titu Maiorescu vedea 
„izvorul”  poeziei adevărate), dar și cu o auto-ironie 
urcând în sarcasm: „acest poem stă întins pe hârtie/ 
ca o femeie de 50 de ani/ pe plajă/ mai cu spatele la 
soare/ mai ferit/ razele (privirii) să-l mângâie (…)/ 
fără nicio premoniție mă alătur alor mei/ grafomani/ 
postaci/ administratori de rețele/ cu enterul crescut 
din buricele degetelor/ și retina/ ferfenițită pe moni-
toare” (păsări împăiate).  

O suculentă stare de reflecție, cu conotații ce 
trimit și ele la mult obsedanta și înnoitoare „ars po-
etica”  dezvoltă , pe linia aceleiași lucidități uneori 
sarcastice (uneori adie prin versurile poetei craiove-
ne  și ironia structurant-parabolică soresciană), ale-
gorii de mare impact. Este vorba de acea percepție 
a cruzimii de care aminteam izvorând pare-se dintr-
un sine ultragiat. Iată, în ideograma „neurofobică” 
cocoșul are dreptul la o secure ascuțită, o frumoasă, 
hilară  și deopotriv de incitantă „punere în scenă” a 
unui gest  care vine să exprima un crez, o opțiune, o 
netă delimitare în regimul creației:

„de mult trebuia tăiat cocoșul acesta
ascunde cântecele sub pene
la 5 dimineața în loc să ne dea deșteptarea
își așază singur capul pe butuc
și așteaptă
cum i-a așteptat bunicul pe americani
degeaba
că nu a fost prilejul istoric

tocmai astăzi ne spune tata
am găsit o secure ascuțită
pentru gâtul unui cocoș este totuși prea mult
mă gândesc eu
dar tata nu vrea să folosească în nici un caz
cuțite de bucătărie
zice că alea-s numai pentru găini
pentru curci și pentru bețivi
abia acum înțeleg măreția morții
când o provoci trebuie să ai cu ce”
Da, Gela Enea – nicio grijă! -  „are cu ce” să se 

afirme în poezia noastră de azi. Deocamdată versu-
rile de până acum par izvorâte din aceeași cerneală, 
alcătuind o acoladă tematico-stilistică distinctă. Oare 
nu ar fi timpul încheierii acestui ciclu de creație, care 
desigur a convins, și deschiderii unei noi etape? 
Bolnavă de poezie, cum însăși mărturisește, suntem 
siguri că-și va regăsi resursele creative și curajul de a 
escalada reliefuri și mai înalte… n

Zenovie CÂRLUGEA

GELA ENEA:

„Cocoșul are dreptul la o secure ascuțită”
(Antologie de versuri)
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La o originalitate

Punctul de pornire categoric al poeziei lui Ion 
Popescu-Brădiceni îl reprezintă simţirea folclorică. 
Veşnicia s-a născut pentru poet în preajma Jiului, 
entitate căreia îi adresează rugăminţi ca unei divini-
tăţi alutane: „Mă rog, Jiule, de mult/ să-ţi scot albia 
din lut/ şi s-o pun într-un cuvînt/ sub blestem şi ju-
rămînt./ Mă rog, Jiule, cu ochii/ să-mi afli maica prin 
codri./ Mă rog, Jiule, d-un timp/ să facem de trupuri 
schimb” (Cîntec de pe Jiu). 

Dar urmează o ambiţioasă evoluţie. Cu o dis-
poziţie semeaţă, Ion Popescu-Brădiceni aspiră a lua 
contact cu spaţiile nobile ale culturii şi nu numai. 
Partenerei i se recunoaşte o suveranitate la propriu: 
„sufletul ei egal/ cu pavilionul regal” (Lîngă Jiu au 
înflorit Tăcerile sub semnul lui Kairos). Concepte-
le, legile „fundamentale” îi apar aidoma unor poca-
le „avînd pe ele prinţi şi regi/ pictaţi de vreun olar-
artist” (Îndreptarea). Nu e de mirare că, utilizînd 
persoana întîi plural, autorul se socoteşte înscris pe 
absolutul operei brâncuşiene: „Suntem fii de pe-ace-
eaşi/ Columnă a Infinitului,/ ne-am născut din marea 
aceleiaşi fiinţe/ şi trăim sub aceeaşi boltă de/ taine 
ale Tăcerii” (Cu toţii). Drept urmare domnia sa tato-
nează cu temeritate loturile faimoase ale domeniului 
poeticesc. 

În aşteptarea, alături de Es. Samyro, a lui 
Abrasax, constată la orizont „un extraordinar des-
frîu lingvistic”, un „mîl larvar” care-1 învăluie pînă 
la brîu, id est „extracţia de suprarealism anarhic”. 
Reîntorcîndu-se în natură, se arată însă încărcat de 
reflexele poeticii pe care le-a dobîndit, distant prin 
acest panaş reflexiv: „Iar pe rîu, morile de vînt dau 
drumul/ unor ideologene neînchipuite încă;/ frag-
mente întregi plutesc ca nişte insule, ca nişte reverii, 
transpoetici ale focului,/ ca nişte căderi de pe o stîn-
că, înnourată/ fabulos” (Aşteptîndu-l pe Abrasax). 
Rezultatul? O familiaritate nu doar cu numele, ci şi 
cu persoana unor eseişti celebri care intervin dis-
cursiv: „Marcel Raymond ne ia de braţ/ pe amîndoi 
şi ne şopteşte conspirativ: aflat-am secretul de-a le 
conferi/ cuvintelor o existenţă reală, căci ele tind/ a 
redeveni substanţe ale lumii, cu viziuni subterane...” 
(ibidem). Ca şi: „Serge Faucherau se-apropie de gru-
pul care ne-alcătuisem Kairotic:/ «Eu sunt receptiv la 
viaţa roşie a Creierului/ care de-abia-şi mai contro-
lează vulcanul/ lăuntric” (ibidem)». 

Viziunea ultramăgulitoarelor comunicări de 
care are parte Ion Popescu-Brădiceni nu pregetă a se 
extinde şi asupra unui topos originar al avangardei, 
cabaretul Voltaire din Zürich. Aici Tristan Tzara se 
poartă aidoma unui acrobat-iluzionist. înzestrat cu o 
macara cît cumpăna unei fîntîni, mişcîndu-şi mîini-
le fără încetare săptămîni în şir, scoate „din cînd în 
cînd/ bătut de gînd, de din pămînt,/ ba troli, ba cîrtiţe, 

ba şerpi,/ căutători de moaşte, sterpi” (La Zürich, 
într-un cabaret). Eric Satie şi „alţi artişti” ilustrează 
extremele umorale, fiind „prea veseli ori prea trişti” 
(ibidem). În preajmă, spectacolul lasciv colaborează 
cu un thanatos abordat încă din copilărie: „în caba-
ret, curvele se dezbrăcau/ cu o lentoare ucigaşă./ Cu 
toţii, de-a bau-bau,/ cu moartea se jucau din faşă” 
(ibidem). 

Alături de „Magicianul Brâncuşi”, se ivesc 
şi alţi protagonişti ai artei înnoitoare, prinşi într-
un joc alert, fără sfîrşit: „Fermă/ imaginea lui Jean 
Cocteau/ se scaldă-n spumă ca-ntr-o spermă./ Man 
Ray, prompt, fotografiază,/ iar Marcel Iancu prinde-
o rază/ de moţ şi-o înfăşoară ghem:/ ca în primordii 
de totem” (ibidem). Ultimul pare cel mai intrepid, 
zeificîndu-se: „şi-apoi exclamă criptic: «Oooo...!/ O 
am avut pe Leda şi/ apoi pe Doamna Pogany!»/ De-
atunci m-am înzeit. Ei şi?!” (ibidem). 

Dar primejdioasa veselie orgiastică are efecte 
mai puţin aşteptate. Participant tardiv la dezlănţui-
rile sale, Ion Popescu-Brădiceni ajunge beneficiarul 
suprem al atmosferei de acum aproape un secol, pre-
cum ni se confesează fără înconjur: „Şi-acum, de eşti 
atent, monşer,/ poema-mi se transformă-n Rege/ al 
regilor” (ibidem). Cu o apoteotică recunoaştere de 
sine, de alură macedonskiană, contemporanul nos-
tru se recunoaşte a fi nu mai puţin decît rodul ultim 
al ameţitoarei relaţii dintre Aristotel şi avangardă: 
„Tristan Tzara era - vă spun - / dintre fantaşti cel 
mai nebun./ Tot inventa un nou curent/ artistic: poa-
te-un unguent/ cu care să preschimbe-ncet/ corpul 
bătrînului ascet/ pre nume vechi Aristotel/ urmînd a 
mă-ntrupa în el” (Modele de transfigurare). După 
ştiinţa noastră, nici un poet român de azi nu a mani-
festat un atare entuziasm al consubstanţierii în faţa 
modelelor supreme precum Ion Popescu-Brădiceni: 
„Ce vreţi?! Reinventez o lume// în care fi-vom iar 
eroi./ Ce vreţi?! Cu Dumnezeu pe cale/ n-oi rătăci şi 
nu m-oi pierde// vînînd vreun iepure-n vreo vale,/ în 
vreo pădure veşnic verde./ Dar vai! Iar mă cuprinde-o 
jale!/ Cu Ghilgameş sorbind pocale... (Constructor 
altui univers). Sau: „Precum Orfeu, mă pierd copil/ 
în muzici ce mă înfioară/ şi las în urmă orice stil” 
(ibidem). Stihurile de autocelebrare curg fără păs 
într-o înfrigurată camaraderie cu marile nume care-l 
stimulează pe autor a se recunoaşte într-o asemenea 
exaltare ca-ntr-o stare definitorie: „Traduc din Picas-
so cu drag/ Mi se năzare brusc în prag:/ de scump ce-
mi e voi să-l transport/ cu-a mea aortă într-un Cort/ 
unde se roagă al său Eu/ şi-al meu... şi-al meu... şi-al 
meu.../ şi-al meu...” (Pseudopicasso: ecrits/ de I. 
P.B. transpuse-n mit). 

Deşi nevoit a ţine seama de legile „limbajului 
aprioric”, bardul ce se denumeşte un „nadirzenit” e 
dispus a se revolta aidoma unui „gladiator spartacusi-
an” împotriva propriei sale fiinţe „pentadimensiona-
le/ şi navigatoare în timpul nonliniar/ şi discontinuu 
ca prin propriu-mi/ poem al cărui chip de zeu stră-
bate” nu mai puţin decît „Galaxia Gutenberg, Aben-
teuer,/ Dasein, Honidwabe, Mauerverk,/ Stimmung, 
Werden, Werk, Werg” (Limbajul teseract). 

Să admitem că paroxismul adorării de sine are 
aici o anume candoare graţie traiectului său specula-
tiv ca şi a mizei sale cosmice, dacă nu chiar cuantice. 
O originalitate a iluziei sau o iluzie a originalităţii, ar 
putea spune comentatorii, în funcţie de umoarea lor 
binevoitoare sau mai puţin binevoitoare. 

În orice caz, o performanţă incontestabilă. Vor-
ba lui Horia Gârbea: „între numeroşii Popeşti ai lite-
raturii române, Brădiceni este şi va rămîne unic”. n

Gheorghe GRIGURCU

Cântec de pe Jiu

Foaie verde de un şfeşnic,
numai Jiul e râu veşnic.
Foaie verde de poveste,
numai Jiul veşnic este.
Mă rog, Jiule, frumos
să-ţi întorc albia-n jos.
Mă rog, Jiule, de mult
să-ţi scot albia din lut
şi s-o pun într-un cuvânt
sub blestem şi jurământ.
Mă rog, Jiule, cu ochii
să-mi afli maica prin codri.
Mă rog, Jiule, d-un timp
să facem de trupuri schimb.
Tu să-mi dai apa din râu,
eu sângele-mi pân’ la brâu.

Lângă Jiu au înflorit Tăcerile sub
semnul lui Kairós

În cameră era aerul umed,
era lânced aerul, era aşa de ireal;
părul ei era greu, era ud, ochii îi erau confuzi;
sufletul ei egal
cu pavilionul regal.

Mă neliniştea, camera era zăludă,
buzele umede, gâtul
ei în fiecare seară perfect proporţionat
îmi alunga urâtul.

Şi stam amândoi pe sofaua verde
ca umbra oglinzii pe iarbă.

x x x

Era noapte, iarba era grea,
te simţeam pe umeri ca pe un pământ
şi sânii ţi-erau verzi ca măslinul păcii
la nunta miresei devenită cuvânt.

Iubito, ploaia am cunoscut-o mai demult.

Lângă Jiu au înflorit Tăcerile, Ană,
au făcut semne-n frunze 
şi simboluri în flori;
albatroşii au coborât pentru ele:
le-atârnă zdrenţele de-albastrul decor
Să le dăm, iubito, grâu, logostele…!

Mă arde seara şi mă doare:
din alte ţări sosiră,
precum tine păsări călătoare,
lângă sate-nveşmântate în porfiră.

Dar acum priveşte în ochii mei,
visul s-a terminat, intrăm în vii,
strugurii sunt calzi
şi târzii.

Vom bea vin, apoi te voi săruta.
Din bătrâni e obiceiul, după vin,
ochii tăi o să-i beau în baldachinul…
Ştii? sărutul se dă unui străin!

,

Poeme
ION POPESCU-BRĂDICENI
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Iubito, pe deal, soarele a semănat 
doruri văduve ce-şi caută 
mereu perechea;
voi face din braţele mele un pat
şi vei dormi când te va obosi veghea.

Hai, iubito, să ne devorăm iubirile!
Să nu mai fie decât povestea noastră
singura în galaxie
nepărtinitoare şi castă.

În camera ta cu seminţe pardosită,
sunt prinţ fără titlu şi glorie;
te simt în corpul meu, iubito,
ca pe-o grea suferinţă şi ca pe-o transistorie;

Genele tale, când vânturile 
îşi scutură gândurile –
tremură genele tale:
bizare, arcuite, imperiale.

Eu vorbesc frumos.
Ştiu că visul e din fiecare cuvânt,
şi ştiu că numai pentru tine cânt
sub semnul lui Kairós.

Cu toţii

Suntem fii de pe-aceeaşi 
Columnă a Infinitului,
ne-am născut din marea aceleiaşi fiinţe
şi trăim sub aceeaşi boltă de 
taine ale Tăcerii.

Îmi simt inima zvârcolire de tălăngi
peste umbre de Porţi ale Sărutului,
oamenii sunt ca nişte căngi.

Sângerează fântânile răsăritului
şi-n Cetăţile Timpului
ne închidem cu toţii, transsferici,
şi-aşteptăm să se-aştearnă lumina
peste noi ca peste biserici.

Îndreptarea

Am să-mi îndrept şi corp, şi soarta
bătând să se deschidă Poarta
Miracolelor, spre–alt Model:
să nu mai reînviu, la fel.
Să fiu, de pildă, Împărat
al unei Lumi ţâşnind din semne,
simboluri, eidosuri, indemne,
înscrise, într-un scăpărat
de-amnar, în Marele Pătrat,
ce-n cerc se poate transforma,
doar dacă vreau (şi vrea şi RA
în zori, l-amiaz şi-n scăpătat).

x x x

Am să-mi îndrept şi chip, şi cale,
căci – nu-i aşa? – se mai întâmplă
să-mi trag un glonţ de-a dreptu-n tâmplă,
precum Van Gogh. Fundamentale
rămâne-vor: concepte, legi,
interpretări aurorale,
jocuri poetice, pocale,
având pe ele prinţi şi regi
pictaţi de vreun olar-artist.
Veţi consemna, cumva grăbit,
siliţi de Iona şi de chit,
acest poem: un dublu chist
al Creierului meu stingher
pe mare, pe pământ şi-n cer,
dar şi-n imaginar ţinut,
unde-ntre timp am să mă mut,
poate-nsoţit de vreo fecioară,
vreo fee-zână, vreo domniţă,
din, scoborâtă, de zeu, spiţă,
scăldându-se-n, de-absint, izvoară.

Aşteptându-l pe Abrasax

          Aşteptându-l pe Abrasax în Antropolis
dimpreună cu Es. Samyro, vedem
la orizont un extraordinar desfrâu
lingvistic. Ne învăluie până la brâu
larvarul mâl.
Dar noi gâl-gâl extracţia
de suprarealism anarhic, nu fără
a-l biciui pre-un primitiv paharnic
că n-a strivit sub tălpi cupele de-aur
moştenite de la Omul Aproximativ
al lui Tristan Tzara: un fel de ambasador
al Antipoeziei, descălecător într-o Vis Poetica,
într-o Ars Noetica, întemeiate parţial
pe mari ansambluri transretorice, remodulate
subtil, sub semnul unui tril, al Ciocârliei.
Iar pe râu, morile de vânt dau drumul
unor ideologeme neînchipuite încă;
fragmente întregi plutesc ca nişte insule,
ca nişte reverii, transpoetici ale focului,
ca nişte căderi de pe o stâncă, înnourată
fabulos.
         Marcel Raymond ne ia de braţ
pe amândoi şi ne şopteşte conspirativ:
aflat-am secretul de-a le conferi
cuvintelor o existenţă reală, căci ele tind
a redeveni substanţe ale lumii, cu viziuni
subterane, culmi inaccesibile şi suverane –
pe care-artişti cu pinsule, vopseluri,
tehnici semiotice anticipa-vor discursul
transrealist.
         Serge Faucherau se-apropie
de grupul care ne-alcătuisem Kairotic:
„Eu sunt receptiv la viaţa roşie a Creierului
care de-abia-şi mai controlează vulcanul
lăuntric. Eu mă las vrăjit de erotismul
dunelor submarine, precum Ghilgameş

la a cărui reîntrupare
asist, serile, analizându-i
discursul trist.”

La Zurich, într-un cabaret

La Zurich, în cabaretul Voltaire,
Tristan Tzara cu-o macara
cât cumpăna unei fântâni
dădea din mâni, de săptămâni.
Scotea din când în când
bătut de gând, de din pământ,
ba troli, ba cârtiţe, ba şerpi,
căutători de moaşte, sterpi.
Eric Satie şi alţi artişti
erau prea veseli ori prea trişti.
În cabaret, curvele se dezbrăcau
cu o lentoare ucigaşă.
Cu toţii, de-a bau-bau,
cu moartea, se jucau din faşă.
Şi-acum, de eşti atent, monşer,
poema-mi se transformă-n Rege
al regilor. Magicianul Brâncuşi
îl făurise, se-nţelege,
din dedublarea unei uşi,
deschisă înspre-o Nouă Lege
a Artei dadaiste. Fermă
imaginea lui Jean Cocteau
se scaldă-n spumă ca-ntr-o spermă.
Man Ray, prompt, fotografiază,
iar Marcel Iancu prinde-o rază
de moţ şi-o înfăşoară ghem:
ca în primordii de totem
şi-apoi exclamă criptic: „Oooo...!
O am avut pe Leda şi
apoi pe Doamna Pogany!”
De-atunci m-am înzeit. Ei şi?!

Modele de transfigurare

Tristan Tzara era – vă spun –
dintre fantaşti, cel mai nebun.
Tot inventa un nou curent

artistic: poate-un unguent
cu care să preschimbe-ncet
corpul bătrânului ascet
pre nume vechi Aristotel
urmând a mă-ntrupa în el.

Tristan Tzara, fiind cu Lenin,
citea, acestuia, p-Esenin.
Însă avea de gând să scrie
şi el o nouă poezie,
întemeiată pe-alte legi:
şi pentru robi, şi pentru regi.

Ascetul îi fusese-n Sparta
maestru şi-n condei, şi-n dalta
cu care căutase-ntruna
o formă ideală: Luna
ori Soarele. Într-al său trup
străvechii zei zăceau pe sub
sinistre pasarele ori
poieni cu gâze şi cu flori.

Cei de pe urmă păreau vii.
Eu răsărit de printre mii
de paşnice metamorfoze
mă-ncumetam la diagnoze
din ce în ce mai înspre clare
modele de TRANSFIGURARE.

Constructor altui univers

Precum Orfeu, mă pierd copil
în muzici ce mă înfioară
şi las în urmă orice stil.

Dar zeul umbra îşi coboară
într-un infern tot mai ostil
şi-s nevoit să trag de sfoară,

să nu se piardă-n labirint.
Ca, în auz, atâtea sonuri
– nu vă-nspăimânt nici nu v-alint –,

găsi-voi bravele ikonuri
să reînchipui în, de-argint,
oglinzi cuvintele dintâi,
recucerindu-le-n isonuri,
resăgetându-le-n călcâi.

x x x

Prin cântec, ucenicii-şi saltă
emoţia-n model vădit.
Iar, dintr-o lumea în cealaltă,

ne mai mutăm din când în când
din vreo legendă, din vreun mit,
călăuziţi de-al nostru gând.

Şi-n sufletu-mi nemângâiet
se cască bolţi de-azur invers
în care mi-s de-un timp poet

constructor altui univers,
limbaj autotelic (ah,
dar incapabil să-şi asume

şi paradigma-n amfibrah,
a ritmurilor lumii noi).
Ce vreţi?! Reinventez o lume

în care fi-vom  iar eroi.
Ce vreţi?! Cu Dumnezeu pe cale
n-oi rătăci şi nu m-oi pierde

vânând vreun iepure-n vreo vale,
în vreo pădure veşnic verde.
Dar vai! Iar mă cuprinde-o jale.!
Cu Ghilgameş sorbind pocale… n
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În interviurile ce i s-au luat de-a lungul vremii 
(îndeosebi în perioada când a fost managerul Bibliote-
cii Județene „Paul Iorgovici” din Reșița), ca și în „au-
tointerviurile” / convorbirile cu sine însuși publicate în 
volumul „De o sută de ori Banat” (2003), Nicolae Sâr-
bu – ziarist „de oarecare notorietate” și de cursă lungă 
pentru care gazetăria a fost o veritabilă „căsnicie in-
fernală” – face frecvent raportări la cazul și crezul său 
poetic. „Oricât de avangardist ai gândi și ai scrie poe-
zie, trebuie să vii de undeva. Eu, în Uniunea Europeană 
a Poeziei, vin din Banat.”, mărturisește N. Sârbu, care 
crede că nu neapărat numărul cărților sau al cronicilor 
favorabile te impun,  ci „valoarea” care funcționează 
după alte criterii „subtile și complicate”.

Viața literară reșițeană, nemaifiind aceea de pe 
vremea grupării cenacliere și revuistice „Semenicul”, 
este azi una „radicalizată” (condiție pe care – zice - „ne-
o facem singuri și noi ingrată” față de „privirile piezișe” 
ale unui Centru „prea plin de sine”). E greu să trăiești în 
„orașul cu poeți”! De unde și o anumită atitudine (răs-
picat desfidată în cuvinte) față de unii confrați „acri, 
egoiști, genialoizi”… Poetul trăiește intens senzația 
ciudată că „vechea gardă, dedulcită la favoruri, se uită 
chiorâș la noii veniți în literatură”. Ba, mai grav, mulți 
scriitori „au abandonat scrisul”, făcând gazetărie ori ju-
când la „ruleta politică”, la masa lor nemaiavând loc 
„adevărații scriitori”… O diagnoză nu departe de ade-
văr, mai bine zis, o meteahnă națională, pe care poetul 
nostru o trăiește la el acasă, dar nu știm cât adevăr și câr 
orgoliu de autor, cât amor propriu rănit este în această 
repliere aparent resentimentară…

Oricum, important e că poetul N. Sârbu există, 
iar în mărturisirile sale de credință concepe arta poetică 
drept „suferință de lux”, „modus vivendi cu autoarde-
re”, „limbaj al unei stări de criză (…), care fierbe și 
doare” (chiar dacă multe din aceste definiri sunt prelu-
ări livrești din diferiți autori clasici și moderni).

„Pentru mine a scrie poezie – spune în interviul 
acordat lui Dumitru Dem ionașcu – a fost o salvare a 
sufletului”, ba chiar o salvare „ca om în vremuri de grea 
restriște”. Forța „extraordinară” a Poeziei l-a ajutat să 
se reînființeze ca om și să reziste, ea însăși fiind o „for-
mă de rezistență”, fie ca atitudine directă, fie ca „aluzie 
subtilă”… Mai ales în acest sfârșit de mileniu superteh-
nicizat, când Poezia  „continuă să fie victorie a sufle-
tului asupra neantului”. A crede în poezie înseamnă a 
crede în limbaj, „în limba în care plângi și râzi, în cu-
vintele cu care iubești și urăști”. E, altfel zis, „credința 
poetului transformată în mit”. De aici convingerea fer-
mă că „poetul care nu are crez, n-are nume”…

Nicolae Sârbu a început să publice versuri la 19 
ani în „Tribuna” clujeană, apoi în „Echinox”, în peri-
oada studenției sale clujene. De la debutul poetic, însă, 
până la apariția primului volum de versuri, au trecut nu 
mai puțin de treizeci de ani. Așadar, la vârsta de 50 de 
ani, N. Sârbu a debutat editorial declasându-l  și pe Tu-
dor Arghezi, care abia la 47 de ani își edita „Cuvintele 
potrivite”… De aici, desigur, și o concepție mai gravă 
despre poezie.  „Cred în scrisul ca destin, nu ca profe-
sie”, zice poetul, convins că este vorba de „un destin 
tragic asumat”. Nu-i, așadar, nicio fericire să fii poet, 
întrucât „poezia este un destin strivitor de seducă-
tor”. Desigur, conștient că, pierzând trenul  generației, 
„recunoașterea mea va veni mai greu”, mai ales acum 
când „clasamentele sunt făcute”…

Scrutându-și cu luciditate exercițiul reflecției 
și prestația poetică, N. Sârbu ne încredințează ferm că 
„poezia mea are un timbru, o factură anume, nu tocmai 
ușor de citit”, constituind totodată „o pavăză a ființei 
mele ascunse”: „Vreau să am încă modestia și tăria  să-
mi scriu până la capăt poezia…”

Făcând parte din tagma poeților care cred în 
inspirație („în clipa divină în care energiile casnice se 
conjugă sublim într-un vers unic”), N. Sârbu nu renunță 
la „lucrul pe text”, în timp, la „decantarea” și „subli-
marea” poemelor scrise („La rece, în timp”). E un poet 
care nu se grăbește, organizându-și rațional cărțile de 
poezie, de la „Cochetăria cu fulgerul” (1995), „As-
cultând ceasornicul din baie: 77 poeme preș” (1995) 
și „Șantier în creier” (1996), până la „Neputința de a 
închide cercul” (1999). Au urmat „Provinciile cerului” 

(2000), „N-am operă” (2004), „Că poetu nu-i ca omu” 
(2005), antologia „Cu pumnul pe i” (2007), Ferestre pen-
tru labirint (2008), Eu, Nicolae de Ohaba (2011), Vitralii 
sparte (2011), Piscina cu pionieze Stradivarius (2013)…

Se vede ușor, chiar din titlurile volumelor, atât 
dârzenia unui mod de a concepe actul poetic, cât mai 
ales dureroasa asumare a trăirii poetice, disconfortul 
unei acute percepții, senzația de „ecorșeu” și „pătimi-
re”, de plonjare într-o „piscină cu pionieze” generatoa-
re de ritmuri stradivariene, de predestinare a „sânge-
lui”, din care orice salvare e iluzorie.

„Încerc să-mi imaginez o nouă
de fosfor fereastră înspre mine,
cu gândul unui cucernic
și cuceritor gâde ascuns
în impozanta bibliotecă a sângelui
abia recuperat din cărțile cuminți.
Toate așteptând în rafturi false
gemând de apăsătoarea
greutate a vidului pe umeri,
când în loc de rafturi, trape, 
uși, secrete, ghilotine de gală,
la ieșirea din oul de lemn
țac și gata, imposibil
de imaginat o fereastră
pentru labirintul tânjitor
după o mușcată
și-o mușcătură adevărată
din care să picure
pic pic din fereastra falsă
sângele singurei cărți
a nunții cu minotaurul.”
(Inevitabila nuntă cu minotaurul, vol. „Ferestre 

pentru labirint”, 2008). 
Imaginea labirintului (ce structurează, metaforic 

și ideatic, volumul) traduce „starea de criză” a poetului, 
suferința supremă, „jupuirea” în „atotprezentul” topos, 
în general o viziune de «bolgie» valahă prin fereastra 
larg deschisă către infernul percepțiilor lirice:

„Câinele fuge, bietul de el,
cu ultimul meu vers în gură (…)
Ce mai fierbere de libelule
când fereastra prindea noi forțe,
fluturi carnivori și rădăcini, 
în cartea-labirint, jupuiri de aur
despre atotprezentul labirint.

Prea stângaci și neconvingător,
cumva stingher pe post
de minotaur de rezervă,
dar aplaudat de toxicele torțe,
câinele tușește și fuge
cu ultimul meu vers în gură…”
(Un câine fură versul din cartea-labirint)
Toată figurația metaforică, toate viziunile și 

percepțiile sunt din registrul negru, de maxim disconfort 
și hieratică premoniție electivă, între „semnificant” și 
„semnificat” existând un raport de coalescentă viețuire, 
de întrepătrundere până la suprapuse holograme de 
„vorbă” și „gând” poetic. Și pretutindeni o urgentă ne-
voie de salvare, de purgatorică ridicare din vânzoleala 
viermănoasă a viziunilor terifiante, un fel de teratologie 
reflectată în oglinzi soteorologice, ca „față” și „revers” 
ale unei eponime peceți. Ideea de „salvare” printr-o 
asumare extremă a „vinovăției” existențiale este mereu  
atotprezentă, exorcizată chiar în holografii lirice nu rare-
ori apelând la expresivitatea miturilor consacrate.

Iată un succint inventar imagistico-sintagmatic 
al acestei poezii de o transfigurare „brută”, în aceste 
„fragmente”/ „cioburi” reflectându-se întreaga  avalanșă 
în alb-negru a geografiei lirice: „pocnete de bici” care 
trezesc „îngeri păzitori”, „plasă de sârmă”, „un gard de 
sârmă ghimpată” (care să păzească „praful și pulberea/ 
vieții mele”), „criză a varului” („vorbesc cu varul din 
mine”), „himenul Himerei” , „beat ca un porc de mi-
turi”, „borne carnivore”, „boare de bestie”, „lătratul 
cosmic în camera de plută”, „buza paharului/ pe buza 
crăpată a poemului”, „fagurii prostiei storși în pustiu”, 
„strigi prin pâlnia lui Stamate”, „hamurile haosului”, 
„se frânge (…) se face surcele”, „invazia de avortoni”, 
„în fereastra tip ferestreu/ expoziție de mușcături între 
mușcate”, „mâini scrijelind pătimaș/ cu grafitti cunei-
forme”, „descompunerea de îngeri și scâncetul”, „nun-
tă feroce”, „vânare de vipere”, „cutremur devastator”, 
„cu spatele la morgă”, „gardă fracturistă”, „vuietul 
insuportabil al vidului”, „sânge indecent orbitor”, „un 
uter umblă creanga prin eter”, „urletul fiarei dijn noi” 
(à la T.G.Maiorescu!), „tâlhărie la Troia”, „bube dul-
ci”, „monument/ al înfrângerilor de orice fel”, „poeziile 
mele cu capul în laț”, „oracol cu orbul găinilor”, „dul-
ce înțepător miros de boia”, „crimă dietetică”, „boule,/ 
pune crampoane de îngeri la pix!”, „sfaturi bâlbâite”, 
„fericiții frigului”, „replay la căderea paiaței”, „unghii 
gelatinoase de caracatiță”, „convoi de sparte vitralii”, 
„Dionysii trucate”, „țâțe false în decolteul ideilor prea 
transpirate”, „țigară stinsă pe retină”, „draci scuturați 
cu prăjina”, „în frunte copita unei iepe în călduri”, „fe-
reastră spartă”, „file zburătăcind prigoriile”, „balconul 
gordian cu cai”, „stea răgușită/ în ficțiunea unei feres-
tre”, „o luptă de tauri albi pe meninge”, „măsluiri de 
miraje”, „flori carnivore”, „o uitată/  baracă barocă”, 
„zori de zoaie/ în zornăit deșteptător”, „vis sângeros”, 
„fum de jertfă”, „sexul și limba bionică”, „foc rece fără 
fum”, „caninii de aur ai metaforei”, „punctul de sprijin 
al dezastrului”, „Hoo, hoo, se izbește/ de retină  hoho-
tul/ stelelor ce ne-au/ furat cândva ochii”…

Există în poezia lui Nicolae Sârbu o asociere 
spontană a cuvintelor pe principiul tonic, de unde și 
farmecul unor insolite și inedite resurse de expresivita-
te poetică, unele nu străine de experimentele textualiste 
din postmodernism: „je ne regrete pas rien, Piaf,/ ar fi 
prea târziu și degeaba,/ o simplă figură de stil pistil/ 
într-un lan de sterp minimalism.” Sau. „să te ferești de 
crucea prea dulce/ și să cânți: vecinică moarte velină”. 
Sau: „în dulce teroare de iepuri/ măsluiți și smălțuiți/ 
ce lesă-mi ești…” Folosind resurse ale suprarealis-
mului („strigi în pâlnia lui Stamate”), dar nu într-un 
abstracționism suficient sieși, și gravități expresive ale 
unui neorealism de percepție teratologică (un fel de 
nouă estetică a „grotescului”), poezia lui Nicolae Sâr-
bu este de un neoexpresionism postmodern, în care se 
varsă toate aceste viziuni mitologice întoarse pe dos, 
toată această asumare dureroasă, „pe viu” trăită, a 
existențialității. O imagine metaforică  „votivă”, care 
traduce exact  disconfortul percepției acute în regim 
artistic este dată de titlul unui volum mai recent: „Pis-
cina cu pionieze stradivarius”, din care putem ilustra 
complexul percepției lirice cu orice poem… De aici, 
cu bogate nuanțe de ape vălurite în regimul apostazi-
ei estetice, aceste brize de existențialism ce ventilează 
spiritul poeziilor vibrând în lumina difuză a unui neo-
expresionism postmodern.

Concluzia noastră nu poate fi decât una în 
consecință: lirica lui Nicolae Sârbu, confraternă cu 
anumite obsesii ale lucidității artistice de întâlnit în 
marea creație a modernității, departe de a rămâne pe 
suprafețe decorativ-aluzive, este una a sondajului refle-
xiv menit a impune un stil, o manieră, o viziune. Poet 
al unei meditații culturale acute și asumate, dl Nicolae 
Sârbu s-a apropiat atât de mult de miezul incandescent 
al cuvântului încât simte pe propria-i piele arsurile, 
disconfortul, uneori chiar aerul irespirabil al scrutărilor 
psiho-artistice, un suflet de Pygmalion întors pe dos sau 
un Narcis înnegurat, speriat imaginile din adâncimea 
apelor care nu-i  mai pot stinge lucidele percepții do-
lorifice, mâhnirile, premonițiile ori sensul dramatic al 
existenței.  n

Ioan Liviu SINCULICI

Poezia lui Nicolae Sârbu
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Punerea poeziei alături de proza 
politică eminesciană în tre coperţile 
aceleiaşi cărţi pare, astăzi, un gest 
firesc edito rial, dar în contextul 
marilor rupturi care au dominat viaţa 
şi opera lui Eminescu până spre anii 
‚30 ai secolului nostru, un asemenea 
amestec nu putea conveni. De altfel, 
ca act edito rial de acest fel, ediţia A. 
C. Cuza este unică în cultura noastră. 
Proiectul lui N. Lorga (1), cu acea 
dorinţă a savantului de a pu blica 
Scrisoarea III împreună cu textele lui 
Eminescu de la Timpul, nu s-a realizat 
niciodată. Prin Versuri şi proză, V. 
G. Morţun înţelegea creaţii literare, 
poezii şi nuvele de pildă, in troducerea 
conferinţei lui Eminescu despre 
Influenţa aus triacă asupra românilor 
din Principate în ediţia sa, din 1890, 

făcându-se în virtutea literarităţii textului, ca pentru a arăta lumii un studiu 
eminescian, nu un articol de ziar ori o serie de articole.

Fiind un gest cultural unic, ediţia A. C. Cuza2 are nevoie de înţelegerea 
contextului. Ea creşte mai puţin din ambiţia de a strânge la un loc moştenirea 
eminesciană, toată câtă este — cât din dorinţa — foarte ambiţioasă, însă — 
de a răspunde cu o măsură unică polemicilor necurmate pe seama operei lui 
Eminescu, polemici ce au întreţinut ziaristica noastră între anii 1909-1911. 
Lucrurile au rămas, practic, uitate în presă — şi în Bibliografia de la sfârşitul 
ediţiei A. C. Cuza — care, însă, nefiind nici explicată, nici comentată, rămâne 
o simplă listă cu trimiteri, ca o scară dezafectată ce nu mai duce nicăieri: nu 
există vreun monument semnificativ — bibliografie, isto rie, studii de caz, etc. — 
dedicat presei româneşti de la înce putul secolului nostru.

Punctăm pe scurt evenimentele — mai mult din dorinţa de a explica o 
experienţă culturală ce n-ar avea nevoie de re petare; deşi se repetă atât de des.

„Cel mai poet dintre cuge tătorii români şi cel mai cugetător
 dintre poeţii noştri”

Resurecţia publicisticii lui Eminescu s-a făcut în Epoca lui Nicu Filipescu, 
ziar ce a ambiţionat, în ultimul deceniu al se colului trecut, să ia locul Timpului 
eminescian şi să preia programul teoretic al lui Eminescu. La Epoca au scris 
insis tent: Grigore Păucescu, Delavrancea, Al.Vlahuţă, I.L.Caragiale, I. Scurtu, 
N.A. Bogdan, N. lorga, Mihail Dragomirescu — şi Nicu Filipescu însuşi, desigur. 
Acesta şi-a publicat în foileton cartea Către un nou ideal,(3) care va deveni 
programul parti dului conservator spre anul 1900 (aşa cum Era noua, cartea lui P 
P Carp, devenise programul junimiştilor politici în 1888). În capitolul Credinţele 
noastre, N. Filipescu analiează pe larg, cu citate ample, teoria eminesciană a 
păturii super puse, comparând situaţia descrisă de poet ca ipotetică pen tru 
România — cu situaţia din Chile, unde lucrurile se prezin tă mai rău chiar decât 
în viziunile eminescine: acolo poporul autohton a devenit, sub pătura superpusă 
a capitalului finan ciar mondial, un popor de sclavi. Important între toate este 
textul lui N. Filipescu din Epoca, 6 decembrie 1896, unde teoriile lui Eminescu 
sunt rechemate să constituie programul unui nou partid conservator.

Epoca lansează atacuri la adresa Junimii prin pana lui I. L. Caragiale (20 
februarie 1896), discută despre manuscrisele pierdute ale lui M. Eminescu (21 
iunie 1899), fiind unul din tre ziarele care-1 vor soma pe Titu Maiorescu să doneze 
Aca demiei Române lada cu manuscrise eminesciene, publică amintiri despre 
Eminescu semnate de N.A. Bogdan (18 fe bruarie 1902), I. Onea (15 martie 
1902), E. Baican (2 martie 1906). În 1909, cu prilejul comemorării a 20 de ani 
de la moartea lui M. Eminescu, Epoca va înteţi atacurile antiliberale folosindu-
se masiv de texte eminesciene. Articolele sunt, desigur, anonime.(4) Important 
este cel din 14 iunie 1909, care deschide seria, şi din care cităm: „Marţi, 16 
iunie(5), se vor îm plini 20 de ani de la moartea marelui poet şi cugetător Emi-
nescu, care stăpâneşte şi astăzi inimile tinerimii noastre. Alţii vor scrie despre 
geniala sa activitate literară, noi vom reproduce cugetări şi fragmente din 
articolele politice pe care le-a publicat în Timpul în anii 1880 şi 1881, prorociri 
care s-au adeverit pe deplin şi care probează o pătrundere şi o preve dere fără 
seamăn. Nimeni n-a iubit şi nu s-a întristat mai mult ca el de neamul românesc 
de pretutindeni, nimeni nu a scris cu mai multă căldură pentru reînvierea şi 
păstrarea moravu rilor bune strămoşeşti. Duşman neîmpăcat al vorbelor goale şi 
al şarlatanilor politici, el a biciuit cu cea mai mare asprime demagogia liberală, 
câştigul fără muncă şi onoarea fără talent. Preocupat de consolidarea reală şi 
temeinică a statului ro mân, a apărat din convingere şi cu pricepere programul 
par tidului conservator, fiind încredinţat că numai prin realizarea acestor idei 
putem ajunge la un program real.

Suflet mare, care te-ai zbuciumat şi ai suferit pentru toate păcătoşeniile 
noastre, apostol sfânt al neamului tău, trupul pământului ţi-a fost prea şubred, 
şi nu a putut conţine multă vreme focarul arzător şi dătător de lumină ce 
clocotea în ti ne. Prin moarte ai devenit martirul muncii şi al sărăciei, şi ai lăsat 
neamului nostru cea mai curată şi mai frumoasă glorie. (...) Prorocirile tale 
s-au îndeplinit. Statul român ajunsese la marginea prăpastiei. Am avut revolte 

sângeroase, însă, ca o pe deapsă dumnezeiască, ele au fost potolite cu cruzime 
de în şişi provocatorii lor. Demagogii biciuiţi de tine odinioară, cei fără caracter, 
fără cultură şi talent, prin tertipuri necinstite au devenit milionari şi spre ruşinea 
noastră conduc destinele acestei nenorocite ţări”.

Acest editorial anunţă o nouă ediţie Eminescu, necesară, din publicistică, 
şi dă unele informaţii, nu lipsite de interes, despre vechea ediţie a lui Grigore 
Păucescu, din 1891: „Ca un prinos de recunoştinţă pentru Eminescu care şi-a 
pus din convingere — fără nici un folos material — talentul şi a dez voltat 
ideile sănătoase conservatoare, mândru de această onoare, avem o datorie 
de conştiinţă a tipări în ediţii popula re scrierile sale politice şi a le răspândi 
din belşug la toate pă turile societăţii noastre, căci el s-a interesat de toate. 
Cei biciuiţi prin aceste articole au făcut ca să dispară colecţiunea publicată în 
anul 1891 de regretatul Gr. Păucescu.Vom repro duce mai jos, fără nici un alt 
comentariu, fragmente din arti colele acestea, lăsând cititorul a admira puterea 
de judecată şi pătrundere, iar comparând cu starea lucrurilor de astăzi se va 
convinge că s-au realizat pe deplin acele prorociri făcute acum 28 de ani.”

Urmează 2 pagini compacte de ziar cu citate masive din articole 
eminesciene, iar în numărul următor, Epoca va continua cu alte citate, umplând 
încă două pagini cu articole eminesciene an-tiliberale. În numărul din 17 iunie 
1909, iarăşi editorial des pre ziaristica eminesciană, şi din nou citate masive din 
artico le politice eminesciene antiliberale. Este prima campanie de presă de acest 
fel ce se face în contul lui Eminescu, dându-se citate lungi „fără comentarii” iar 
ziaristica sa fiind interpreta tă „profetic” ca antiliberală.

Desigur, gestul nu putea rămâne neobservat. Îl comentea ză ziarul Viitorul, 
de orientare liberală (brătienist), într-un editorial de pagina l, din data de 17 iune 
1909: „Cu prilejul comemorării morţii lui Eminescu, Epoca publică diferite ex-
trase politice ale poetului. Scrise cu pasiune şi convingere, ar ticolele din Timpul 
sunt desigur caracteristice pentru modul în care Eminescu înţelegea lumea reală 
cu luptele şi nevoile ei. De aceea socotim ca o serioasă îmbogăţire a cercetărilor 
despre Eminescu publicarea scrierilor politice ale poetului de către conştiinciosul 
şi pătrunzătorul său critic şi biograf, dl. Ioan Scurtu. Credem, totuşi, că Epoca 
s-ar fi putut lipsi să reproducă cu ocazia acestei aniversări ceea ce Eminescu 
a scris zi cu zi, în mijlocul vălmăşagului luptei, despre partidele politice şi 
activitatea lor. Acesta nu este cel mai potrivit chip de a sărbători amintirea 
şi opera celui mai poet dintre cuge tătorii români şi celui mai cugetător dintre 
poeţii noştri. În opera celor mai de frunte oameni este o parte eternă şi o par te 
trecătoare. Partea trecătoare din activitatea lui Eminescu aparţine fără îndoială 
partidului conservator, care a avut norocul să-1 aibă în rândurile sale. Atât însă 
trebuie să îi fie de ajuns. Partidul conservator trebuie să se mulţumească cu ceea 
ce i-a dat Eminescu în viaţă, şi să nu caute s-o fructifice şi acum, după 20 de 
ani de la moarte. Astăzi preluăm cu toţii ceea ce este vecinie în opera poetului”.

Polemica se extinde şi la alte ziare, dar se stinge repede sub presiunea 
realităţii contemporane care atrage mult mai puternic penele ziariştilor. Din 
aceste două replici, însă, avem de tras câteva concluzii.

Mai întâi, înţelegem condiţia lui I. Scurtu, ca editor al Scrierilor politice 
şi literare ale lui Eminescu (Editura Minerva, 1904). I. Scurtu se opreşte la 
publicistica de tinereţe a lui Eminescu, cea de la Curierul de Iaşi, şi promite 
că va con tinua cu publicistica de la Timpul. Iată, însă, cât de in comodă este 
ziaristica târzie a lui Eminescu — pentru un pu blic care trăia încă viu ideile şi 
evenimentele anilor 1880! Incomdă va fi fost, desigur, şi ziaristica de tinereţe a 
lui Emines cu — dar I. Scurtu are grija clasificărilor tematice, aduce în semnări 
manuscrise ale lui Eminescu, pune capitole de cuge tări — realizează un fel 
de ediţie colocvială, domestică, în ca re durităţile de condei sunt digerabile în 
vecinătatea imagini lor artistice şi cu note de subsol bine întreţinute. Nucleul dur 
al publicisticii eminesciene din culegerea lui Grigore Păucescu nu dă răgaz de 
colocviu, este ca o masă electrizată ce cu tremură la simpla alegere. Viitorului, de 
pildă, i-ar fi plăcut evocarea ziaristicii eminesciene în limitele ediţiei I. Scurtu, 
pe care-1 laudă. Ediţia din care preia Epoca citatele nu-i poa te, însă, conveni.

„Marea schismă” a operei eminesciene: poezie/ziaristică

Încă din primăvara lui 1911 ziarele au început să informe ze consecvent 
publicul despre mersul lucrărilor la monu mentul lui Eminescu şi despre pregătirile 
de la Galaţi. S-a conturat, încetul cu încetul, programul serbării, s-a comuni cat 
lista invitaţilor oficiali şi s-a stabilit data serbării, mai întâi la 9 octombrie, apoi 
la 16 octombrie din cauza unei epidemii de holeră care izbucnise în zonă (iarăşi 
holera, ca şi în 1909: suntem pe vremea aminti rilor lui Panait Istrati despre hoţii 
şi bolile din bălţile Dunării). S-a comunicat de asemenea hotărârea CFR-ului de 
a face redu ceri de preţuri la bilete pentru participanţi, indiferent din ce colţ al 
ţării ar veni. Comentează, totuşi, N. lorga (care venise ca delegat al Societăţii 
Scriitorilor Români). „Sărbătoarea tre buia să aducă pe toţi aceia care, mai în 
vârstă au iubit pe Emi nescu ca pe un prieten ori 1-au urmat ca pe un învăţător 
care pierise de sub ochii lor, precum şi pe toţi reprezentanţii pre sei, ai literaturii 
de astăzi. Din toate colţurile ţării ar fi trebuit să alerge tinerii care, acum câţiva 
ani, făcuseră în sufletul lor un altar pentru acest tulburător şi împăciuitor de 
simţuri, în tr-o ţară în care clasele de sus s-ar fi împărtăşit într-adevăr de cultura 
naţională, cele mai mari nume ar fi înconjurat marmu ra plină de viaţă. Fiindcă 
niciunul dintre poeţii noştri n-a cu getat şi simţit mai mult pentru românii din 
alte ţinuturi. Cu miile ar fi trebuit să alerge fraţii din Bucovina şi din Ardeal. 
Şi în jurul statuii ar fi trebuit să fluture steagurile a sute de so cietăţi de tot 
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felul.Această mare manifestare de unitate în cul tură nu s-a produs, în „tribuna 
oficială”, ca şi în „tribuna pu blicului” lume mai ales locală, multe doamne care 
desigur ci teau cu toatele pe Eminescu, deputaţi şi senatori, înalţi func ţionari, 
destui preoţi şi ofiţeri ...”7 Pe N. lorga îl completează Horia-Petra Petrescu: „S-a 
simţit, totuşi, lipsa d-lor Coşbuc,Vlahuţă, Delavrancea. De-ar fi fost de faţă, ar 
fi fost sărbătoarea mai completă. Amânarea a contribuit, desigur, la absenţa lor, 
precum a contribuit şi absenţa d-lui Goldiş, care avea să vorbească în numele 
Comitetului naţional. Dl. Tăslăuanu şi-a scuzat absenţa printr-o scrisoare. 
Nici dl. Goga n-a putut lua parte. A lipsit şi dl. Sextil Puşcaşiu, care avea să 
reprezinte So cietatea pentru cultura şi literatura română din Bucovina.”8’ 
Prezenţi la Galaţi au fost, totuşi: Dimitrie Anghel, M. Sadoveanu, Emil 
Gârleanu, Dimitrie Nanu, Corneliu Moldoveanu (se observă implicarea masivă 
a Societăţii Scriitorilor Români), dar şi Rădulescu-Motru, Duiliu Zamfirescu 
(ironie Iorga: „în numele Academiei, era gata să arate, cu acest prilej, atât de 
potrivit, că toţi oamenii mari au fost latini sau neolatini”). S-au ţinut, desigur, 
discursuri, s-a omagiat Eminecu. Dar, cum pare a o spune N. lorga, lipsea ceva 
ca să facă din această săr bătoare un prilej de unitate naţională. Lipsea, desigur, 
opera politică a lui Eminescu.Toate aceste prilejuri de întâlnire sub semnul lui 
Eminescu aveau ceva festiv — şi ceva bănuit, pre supus, ştiut oarecum în taină: 
ziaristica sa înflăcărată, de care toată lumea auzise, căreia i se dusese faima prin 
polemici de presă precum cele din 1909 — dar care nu prea era bine cu noscută. 
Un amănunt important: la Galaţi s-a jucat piesa de teatru Laiis de Emile Augier, 
în traducerea lui Eminescu, spec tacol care a avut mare succes. Ediţia A. C. Cuza 
va cuprinde şi această piesă de teatru, după ediţia I. Scurtu, fără nici o notă; 
editorii consemnează sursa — şi o vor face cu consecvenţă de câte ori apelează 
la texte publicate de altcineva.

Comentariile încep după sărbătoarea din 16 octombrie. În numărul din 17 
octombrie, Epoca dedică pagina întâi în în tregime lui Eminescu, preluând textul 
lui Titu Maiorescu: „Poetul Eminescu” (fragmente), sub rubrica „Primele şi ulti-
mele versuri” publicând Venere şi Madonă, Kamadeva şi Somnoroase păsărele 
— dar adăugând şi două articole emi nesciene, cu titlurile din ediţia scoasă anul 
trecut: „Roşii” şi „Cultura roşiilor”.

Viitorul publică, la 19 octombrie, un articol de circum stanţă despre 
Eminescu — iar Epoca din 20 octombrie parcă atât aşteaptă, îl şi comentează: 
„ Viitorul s-a apucat să laude pe Eminescu. Dacă 1-ar fi criticat sau dacă 1-ar 
fi tratat de Pantelimon, ne-am fi mirat mai puţin. În adevăr, dacă Eminescu s-ar 
redeştepta şi ar citi că un ziar liberal — al acelui partid pe care 1-a biciuit toată 
viaţa — s-a apucat să-1 laude, s-ar socoti foarte nenorocit”. Finalul articolului: 
„Să lase Viitorul pe Emi nescu în pace, fiindcă Eminescu pe lângă celelalte poezii 
a mai fost şi redactor politic la Timpul şi a mai scris şi acele Scrisori în versuri 
care au rămas vestite”. Viitorul oferă o re plică ironică în numărul următor: „Nu 
mai rămâne acum de cât ca Epoca să propună ca pe viitor poeziile lui Eminescu 
să se vândă în folosul clubului conservator”.

Intervine în dispută, însă, Voinţa Naţională, celălalt ziar liberal, condus de 
Gr. G. Cantacuzino şi adunând în paginile lui politicieni mai tineri. Editorialul 
său din 22 octombrie 1911 se intitulează Eminescu şi reacţionarii. Cităm in 
extenso „N-au putut să treacă serbarea dezvelirii statuii lui Mihail Eminescu 
la Galaţi fără a amesteca în ea patimile lor politice, fără a împrospăta tocmai 
acea parte din viaţa poetului care nu-i face cinste, nici celor care 1-au împins 
la cele mai nedrep te şi mai oarbe atacuri împotriva acelor bărbaţi care au 
înte meiat România modernă. Cu alte cuvinte, reacţionarii au ţi nut să aducă 
aminte generaţiei de azi tocmai acele păcate ale genialului poet ce fatal sunt 
legate de o mână de pământ. Nu s-au mulţumit că prin înrâurirea lor au făcut 
din autorul poe ziei Împărat şi proletar, Înger şi demon, etc. — deci dintr-un 
tânăr cu idei înaintate, un pamfletar politic care în Satire sau Scrisori a pus în 
versuri — admirabile, neapărat — arti colele violente şi nedrepte din Timpul. 
Aceeaşi înrâurire fu nestă a avut-o Junimea reacţionară asupra lui Caragiale, 
prefăcându-1 din satiricul care-ar fi văzut toate ridiculele societă ţii într-un 
pamfletar înverşunat împotriva mişcării liberale, adică împotriva regenerării 
acestei nenorocite ţări. Caragiale însă a scăpat în timpul din urmă de sub tirania 
reacţionarilor. Pentru Eminescu, deşi naţionalist înfocat, deşi îmbrăţişând în 
iubirea sa de neam pe fraţii României de la Nistru pan la Tisa, istoria românilor 
a rămas o carte închisă cu şapte pe-ceţi. El a scos din adâncul inimii sale rănite 
blestemul: «Cine a-ndrăgit străinii/ Mânca-i-ar inima câinii/ Mânca-i-ar casa 
pustia/ Şi neamul nemernicia.»

Şi totuşi s-a făcut apărătorul tocmai al acelui partid care a înţeles 
naţionalismul numai întrucât a fost vorba de-a înlătura concurenţa grecilor la 
tronuri şi la boierii; dar au dat în ge nunchi la străinii de la toate hotarele, 
când s-au văzut amenin ţaţi în privilegiile lor extraordinare, în calitatea lor de a 
stăpâ ni peste ţăranii robiţi.

Partidul reacţionar, în slujba căruia Eminescu şi-a pus ta lentul şi munca, 
se alcătuia numai din acei naţionalişti care înţelegeau naţionalismul ca domnia 
lor, cu condiţia să nu se schimbe nimic în starea milioanelor de clăcaşi dar şi 
din acei care niciodată nu s-au convertit la ideea naţională, ci au ră mas cum 
sunt şi astăzi, numai cu numele români sau români zaţi, dar într-adevăr sunt cu 
totul stăini de viaţa, de simţirea, de interesele poporului român, nu au încredere 
în vlaga aces tui neam şi sunt pururi gata de a sprijini şi azi interesele ce lor mai 
răi străini, a le jertfi neatârnarea economică şi la ne voie chiar şi pe cea politică.

În slujba acestui partid reacţionar a intrat Eminescu, naţio nalistul, 
îndrăgostitul de tot ce era românesc, omul care-şi dă dea seama de primejdia ce 
ne ameninţă dacă nu vom scutura jugul străinilor în toate privinţele.

Eminescu, în nepriceperea lui, nici n-a înţeles de ce naţio naliştii liberali 
s-au adresat la Cultura Europei înaintate, s-au insuflat de ideile Revoluţiei 
Franceze, de pilda Germaniei, ca re, ca să ţie piept oştirilor lui Napoleon cel 
Mare, a dezrobit iobagii şi a aprins flacăra patriotismului în toate inimile. N-a 
văzut, cum n-au voit sau n-au putut să înţeleagă nici căpete niile politice ale 

reacţionarilor, că s-au înarmat cu ideile şi cunoştinţintele europene tocmai 
fiindcă şi-au dat seama că mân tuirea ţării şi a neamului cere să ne armăm cu 
toate cuceririle popoarelor înaintate şi că nu puteam fi noi nici tari nici liberi cu 
o ţărănime roabă şi o clasă conducătoare nealeasă prin re laţia liberă din toate 
elementele, dar cu pretenţia de a guver na pe temeiul aptitudinilor moştenite ...”

Desigur, Epoca răspunde: editorialul ei din 24 octombrie se intitulează: 
„Să le fie ruşine!”.Tonul este cam acesta: „Emi nescu a fost un geniu şi a fost un 
mare naţionalist, de aceea a intrat în partidul conservator.Căci în acest partid 
este foar te greu mediocrităţilor să se ridice şi tot atât de greu talente lor să nu 
se impună ...”

Mare profit n-ar fi a urmări, în continuare, această polemi că, de vreme 
ce s-a conturat din capul locului paradigma po litică în care se integrează 
majoritatea luărilor de cuvânt. Epoca face două greşeli, desigur conştiente. Mai 
întâi, consi deră că partidul conservator de la 1911 este acelaşi de la 1880 — or, 
lucrurile sunt departe de a arăta astfel. Aşa-zişii conservatori care au deţinut 
puterea politică între 29 decem brie 1910 - 28 martie 1912 sunt: P. P. Carp 
(Preşedintele Consiliului de Miniştri), Alexandru Marghiolan (Ministerul In-
dustriilor), Titu Maiorescu (Ministerul Afacerilor Străine), P. P. Carp (Ministerul 
Finanţelor), Mihail Cantacuzino (Ministerul Justiţiei), Constantin C. Arion 
(Ministerul Instrucţiunilor şi Cultelor), Nicolae Filipescu (Ministerul de 
Răzbtoi),Ion Lahovari (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor), Dimitrie D. Neni-
ţescu (Ministerul Industriilor şi Comerţului), Barbu Ştefănescu-Delavrancea 
(Ministerul Lucrărilor Publice); în ministeria tul anterior, 22 decembrie 1904-
12 martie 1907, mai fuseseră cooptaţi:Tache lonescu, Alexandru A. Bădărău, 
Constantin Istrati; în ministeriatul următor, 28 martie — 14 octombrie 1912, 
vom mai găsi pe Theodor Rosetti, Emil Pangratti — pentru ca în 1913 să-1 
vedem chiar pe Nicolae Xenopol coleg de minister cu Nicolae Filipescu. Acest 
conglomerat de foştii junimişti, foşti liberali, foşti sinceri liberali, etc., nici cu 
nume le nu mai aminteşte de conservatorii de la 1880. Amestecul ca atare, de 
doctrine politice dar şi de caractere, face ca in terpretarea diferită a operei politice 
eminesciene să fie natu rală, firească: de aceea s-a creat amestecul, pentru că 
fiecare a văzut în felul său. Cât despre Nicu Xenopol, anii aceştia sunt anii săi 
politici importanţi. El devine doctrinar ideologic liberal, ziarist şi şef de gazete, 
om politic indispensabil aproape oricărui guvern. De pe această platformă îşi 
va permite atacuri dure la adresa Epocii, însoţite de odioase, vitriolate portrete 
ale lui Eminescu (descinse din pamfletul său antieminescian din 1882). Epoca 
greşeşte conştient, apoi, când îl asimilează pe Eminescu acelui partid conservator 
de la 1880 în virtutea faptului că poetul a scris la Timpul şi a susţinut doctrina 
conservatoare. Abia citind ziarul Timpul — ori o ediţie Eminescu cât de cât 
cuprinzătoare — îţi dai sama că criticismul eminescian atinge şi destule vârfuri 
conservatoa re. Chiar fără aceste lecturi, lucrul se ştia bine în epocă, de vreme 
ce, printre ziarele care au luat cuvântul în chestiune, putem citi în Opinia în Iaşi 
asemenea observaţii: „Aruncat de împrejurări în cercurile Junimii literare de pe 
vremuri, Emi nescu a rămas credincios legăturilor sale de prietenie cu co rifeii 
acestui cerc literar şi îl vedem mai apoi luând o parte activă în publicistica 
politică a acestei organizaţii, transfor mată în partid politic. Aceasta nu înseamnă 
că Eminescu şi-a asimilat în totul ideile politice ale prietenilor săi, el, care era 
personalitate cu mult superioară acestora. Ca publicist poli tic, Eminescu şi-a 
manifestat în orice împrejurare ideile sale politice bine definite şi adesea, foarte 
adesea, în contrazicere cu ideile dominante în partidul conservator de pe atunci 
Articolele în chestiunea naţională sunt şi astăzi un monument de gândire clară 
şi sinceră, pe care numai un spirit înalt ca al lui Eminescu le putea concepe. 
Conservator în principiu, Eminescu n-a încetat de a urzi în substratul mentalităţii 
sale conservatoare  principiile  unui  democratism  raţional  şi necesar. Şi mult 
a avut el să sufere din pricina aceasta”.11’

În aceste condiţii, când se păstrează, încă, memoria unui Eminescu 
independent de partidul conservator, este un abuz de încredere a-1 asimila pe 
gânditorul politic de la Timpul chiar vechiului partid conservator, dar încă a-1 
pune printre conservatorii de la 1911.

Voinţa Naţională, în schimb, îi cântă în strună Epocii şi discută despre 
conservatori ca despre boierii de altădată, nu mult diferit de cum discuta, în anii 
1880, Românul despre boierii de la Timpul. Cearta este pentru un trecut de peste 
o generaţie. Liberalii de la 1911 nu mai sunt, nici ei, brătieniştii şi rosettiştii 
de la 1880. Încă de la 1900 liberalii s-au „eminescianizat”, şi-au însuşit, chiar 
împotriva voinţei lor — dar în consens cu evoluţia firească a vremurilor — 
lecţia eminescia nă, astfel că-i auzim în parlament rostind discursuri despre 
protecţionismul vamal, încurajarea economiei naţionale, iubi rea de patrie în 
limitele graniţelor naţionale, etc. Polemica politică de la 1911 este ceartă de 
nostalgii. Dar aceste certuri pe seama lui Eminescu se vor repeta, de acum înainte, 
cu un oarecare ritual. Acum, în 1911, câştigă liberalii uzând, dar şi abuzând de 
bunul simţ. În 1924, însă, când cearta pe Emines cu se va repeta, ca trasă la 
indigou, avându-1 pe Panait Istrati ca protagonist, bunul simţ va fi de partea 
gazetăriei emines ciene. Cauza principală este de căutat în suportul polemicii din 
1924: ea se duce în revistele culturale, nu în ziare de par tid. În 1924 îi vor lua 
apărarea lui Eminescu — gazetarul: I. Slavici, G.Topârceanu, Octavian Goga 
— în cele din urmă Pa nait Istrati fiind constrâns să încline steagul (el îşi va cere 
scuze publice pentru jignirea lui Eminescu). În 1911 ruptura se face între liberali 
şi conservatori (citim simbolic termenii, desigur); în 1924 se vor alege de o parte 
socialiştii şi în gene ral intelectualii cu vederi internaţionaliste — de cealaltă par-
te, însă, nu li se va răspunde din punctul de vedere al unui partid politic, ci se va 
constitui un lanţ de apărare cultural. Cu oricâte exagerări s-a măsurat atitudinea 
lui Octavian Goga din 1924, în răspunsul său la pamfletul lui Panait Istrati nu se 
vede omul politic Goga — ci transpare limpede omul de cul tură naţională.

Momentul 1911 în receptarea operei ziaristice a lui Emi nescu rămâne 
semnificativ şi arată necesitatea cunoaşterii (editării) acestei opere. Polemica 
din ziarele centrale s-a re verberat în presa din ţară şi în alte ziare din capitală; 
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suprafa ţa publicistică defrişată de noi adună peste 50 de titluri de periodice care 
au luat cuvântul în chestiune. Gestul lui A. C. Cuza este menit să spună lumii 
culturale de la noi că nu există doi Eminescu, un Eminescu poet şi un Eminescu 
ga zetar, ci unul singur, cu o singură operă. Că această operă uni că trebuie citită 
în curgerea ei firească şi judecată în efectele ei fireşti. Că, aşa cum în poezie 
Eminescu a creat şcoală, tot la fel în politică a creat şcoală. Partidele politice se 
vor revendi ca, de acum înainte, din doctrina eminesciană — acesta fiind semnul 
că Eminescu a fost scos de sub umbrela unui singur partid şi pus în centrul 
magnetic al mai multora, poate chiar al tuturor (şi socialiştii se revendică din 
Eminescu întrucât va). În totul, Eminescu este scos din cotidian, din politica 
zia relor şi a străzii — şi trecut în domeniul spiritului, în ştiinţă. Bibliografia 
din finalul ediţiei A. C. Cuza consemnează zia rele şi revistele „de citit” despre 
Eminescu, fără a atenţiona, însă, ce se discută acolo. Nu găsim tot excursul 
nostru docu mentar în această bibligrafie (lipsesc trimiterile la Opinia, Viaţa 
Românească, Ţara nouă, etc.) — editorii dând doar trimiterile la presa care 1-a 
denigrat pe Eminescu.

O bună ediţie din publistica politică a lui Eminescu nu avea nevoie de 
altceva decât de extrase din toate aceste opinii ziaristico-politice, care, numai 
ele, ar fi demonstrat că asupra de măsură cât de necesară era opera teoretică a 
poe tului. Lipsa ei duce la apatie, cum demonstrează serbările de la Galaţi, iar 
prezenţa ei fragmentară în pagini de ziar duce la răscolirea patimilor prezente, 
în loc să atenţioneze asupra contextului. A. C. Cuza se mulţumeşte cu o prefaţă 
de circum stanţă, anunţând că are în lucru un studiu ştiinţific masiv des pre 
ideile politice ale lui Eminescu. Acest studiu se află scris şi depus la Biblioteca 
Academei Române, secţia de manuscrise.

„Opere complecte”, adică „îmbrățișate”

Ediţia A. C. Cuza a rămas celebră pentru partea ziaristicii lui Eminescu. 
Până la ediţia lui D. Murăraşu, din 1931, va fi masiv consultată pentru citate, 
alături de ediţia lui I. Scurtu din 1904.  D. Murăraşu, înţelege, însă, că textele 
eminesciene trebuiesc însoţite de note şi comentarii; ediţiile sale sunt exemplare 
din acest punct de vedere, dar incomplete da torită volumului mare de text. Astfel 
că, pe lângă ediţiile D. Murăraşu, ediţia A. C. Cuza rămâne de consultat pentru 
tex tele eminesciene pe care le conţine în plus.

Abia I. Creţu în cele două ediţii ale sale, din 1939, şi din 1942, epuizează 
cuprinsul ediţiei A. C. Cuza, dar tot fără note mai bogate de subsol. Ediţia 
academică, cu cele cinci volume dedicate publicisticii, are aceste note şi 
comentarii dar tot nu dizolvă ediţia A. C. Cuza într-un corpus organic, necesar. 
Ediţia academică scoate de sub paternitatea lui Eminescu câ teva texte importante, 
atribuite de-a lungul timpului poetului şi rămase legate de numele lui. Este vorba 
de Sfântu Gheor-ghe în oraş şi la ţară texte din Curierul de Iaşi dar preluate 
după Timpul unde apăruseră mai înainte sub pseudonimul Tanda al lui Slavici. 
Mai este vorba, însă, de Bălcescu şi ur maşii lui, text pe care D.Vatamaniuc îl 
consideră neeminescian (scris de I. Slavici) — dar care figurează în mai toate 
edi ţiile ziaristicii lui Eminescu, este un text tradiţional atribuit lui Eminescu. În 
fine, în discuţie mai intră şi seria de articole din Timpul privitoare la retrocedarea 
Basarabiei după Războiul de independenţă. Devenite de asemenea tradiţional 
eminesciene, aceste studii sunt atribuite de către D. Vatamaniuc tot lui I. Slavici.

Astfel că nu poate fi vorba, încă, de dizolvarea ediţiei A. C. Cuza (sau a 
ediţiei D. Murăraşu) într-un alt corpus, mai cuprinzător.Textele eminesciene ale 
ediţiei din 19l4,sunt,încă, semne de întrebare în eminesciologie.

Nici Perpessicius n-a preluat — de data aceasta, din mo tive de cenzură 
politică — toate ineditele din ediţia A. C. Cu za. Poezia La arme! rămâne 
necunoscută marii ediţii Perpe ssicius, la fel ca şi poemul Moldova.

Masiva ediţie A. C. Cuza (680 de pagini) este o recapitulare a lui Eminescu 
în ajunul Primului război mondial. Cupride toate poeziile publicate până atunci 
din Eminescu, atume şi postume, la care adaugă un însemnat număr de poezii 
din manuscrisele de la Academie (Perpessicius consemnează, cu acribie, toate 
priorităţile ediţiei), precum şi poeziile populare culese de Eminescu ori aflate 
între manuscrisele sale (colec ţia lui Miron Pompiliu). Antumele sunt confruntate 
cu revis tele în care au apărut — şi cu manuscrisele. Nu verificăm aceste onfruntări 
pentru că, din sondaje, rezultă că textul se aliniază supus la ediţiile Scurtu. În 
notele din finalul volumu lui se anunţă lapidar, pentru unele postume preluate 
din ediţiile Il. Chendi ori N. Hodoş: „Cu îndreptări după manuscri se”. Ar fi 
nedrept să introducem măsura confruntărilor de text pentru o ediţie care se vrea 
— şi este! — un monument atotcuprinzător. Anonimii care au lucrat la această 
ediţie (N. lorga crede că numai A. Cusin; în realitate munca nu putea fi făcută 
de un singur editor, trebuie că este vorba de un grup mai larg selectat, probabil, 
dintre studenţii şi foşti studenţi ai profesorului A. C. Cuza) nu au avut răgazul 
obişnuirii cu ma nuscrisele eminesciene, nu s-au ilustrat ca grafologi. Perpessi-
cius va discuta, în notele sale, câteva descifrări ale ediţiei A. C. Cuza arătând 
deficienţele — inerente. Ca reuşită editorială în privinţa unui text manuscris 
eminescian trebuie amintită mai întâi Critica raţiunii pure, traducerea din Kant, 
prima editare foarte atentă, cu note preţioase de subsol, pe care o comentează 
favorabil şi ediţia academică. Apoi, drama Bog dan Dragoş, care propune, 
semnalate în note (p. 675-678) numeroase lecţiuni diferite faţă de ediţia lui Iuliu 
Dragomirescu. Un lucru interesant: punând faţă în faţă textele, pe două coloane, 
deasupra primei coloane este consemnată: „Ed. Iuliu Dragomirescu (Socec)” 
— iar deasupra celei de-a doua: „Ed. I.V Ionescu & N. Georgescu”. Aceştia 

sunt editorii-tipografi ai cărţii şi vor explica, într-o notă transmisă presei, de 
ce a întârziat tipărirea ei (lipsa prefaţei şi abundenţa ma terialului). Sub numele 
generic „Ediţia A. C. Cuza” se regăseş te, aşadar, din voinţa editorilor, „Ediţia 
I, V lonescu & N. Geor gescu”. Ediţia este, într-adevăr, colectivă: un adevărat 
şantier pe care A. C. Cuza îl coordonează.

La Geniu Pustiu, acesta notă: „Ms.Ac. Rom. p. 21-84. Cu îndreptări după 
manuscris”. Se dă textul pe două coloane, dar nu se mai specifică ce termeni se 
îndreaptă, în final: „Restul îndreptărilor se poate vedea comparând ambele edi-
ţii”. Editorii se despart de I. Scurtu, pe care nu-1 numesc, însă, din cel puţin două 
motive. Mai întâi, ediţiile lui I. Scurtu sunt cunoscute (fiind singurele, în epocă) 
— iar apoi editorii vor relua, fără îndreptări, Lais după I. Scurtu şi numeroase 
texte jurnalistice, cugetări, etc.

Tematismul ediţiei A. C. Cuza în privinţa poeziilor vine din concepţia lui 
I. Scurtu, dominantă în epocă (în domeniul poeziei lui Eminescu, încercarea lui 
A. D.Xenopol de a o pre zenta strict cronologic va fi reluată abia după război, prin 
G. Adamescu şi G. Bogdan-Duică. Editarea postumelor, la înce putul secolului, 
s-a făcut fără studiul îndelungat, repetat al manuscriselor) — impunând ordini 
diverse în interiorul vo lumelor: fie ordinea unor manuscrise, fie cea tematică. 
I. Scur tu a extins ordinea tematică şi asupra antumelor, aranjând poeziile după 
criterii personale.  A.C. Cuza propune alte crite rii, dar apropiate, şi oferă tot 
un aranjament formal. El adaugă, însă, postume la antume (uneori integrează 
postumele între antume) acolo unde i se pare că rotunjeşte anumite capitole. 
Prima secţiune a antumelor are titlul generic Floare al bastră, şi cuprinde 8 
subdiviziuni. Mai întâi, Cântece şi ro manţe, cu poeziile: Noaptea, înger de 
pază, Floare albas tră, Făt-Frumos din tei, Dorinţa, Crăiasa din poveşti, La-
cul, Povestea teiului, Povestea codrului, Singurătate, Pajul Cupidon, O rămâi, 
Atât de fragedă, Freamăt de codru, La-să-ţi lumea ta uitată, Somnoroase 
păsărele, Şi dacă ra muri bat în geam, Peste vârfuri, Diana, Sara pe deal, La 
steaua, Kamadeva, între paseri, Fragment, în fereastra dinspre mare. în total: 
25 de poezii. Secţiunea a doua se inti tulează Ode şi Elegii, şi cuprinde: Venere şi 
Madonă, Melan colie, Departe sunt de tine, Pe aceeaşi ulicioară, Nu mă în ţelegi, 
De câte ori iubito, Despărţire, O mamă, Odă, Mai am un singur dor (cele patru 
variante cunoscute, la care adaugă, după manuscrise, a cincea variantă: Cum nu 
am nici un dor), Din valurile vremii, S-a dus amorul, Pe lângă plo pii fără soţ, 
Adio, Te duci, De-or trece anii, Ce e amorul, Când amintirile, Din noaptea, De 
ce nu-mi vii, Apari să dai lumină, Ce suflet trist, Din cerurile-albastre, Cu pân-
zele-atârnate. în total, 28 de poezii. Cea de-a treia secţiune: Poveşti şi poeme, 
cuprinde: Egipetul, Călin, Strigoii, Mitro-logicale, Umbra lui Dabija Vodă (după 
manuscrise), Cuge tările sărmanului Dionis. în total 6 poeme. Secţiunea Doi ne 
cuprinde: Revedere, Ce te legeni codrule, La mijloc de codru des, Ce stă vântul, 
Doină (Doină, doină, greu îmi cazi) şi Doine populare, 6 poeme. Secţiunea aVL-
a.,Poezii so ciale şi religioase, cuprinde: înger si demon, împărat şi proletar, Ta 
tivan aşi, Viaţa, Rugăciune, Colinde, colinde — 6 poeme. Urmează secţiunea 
a Vll-a, Sonete: Răsai asupra mea, Afară-i toamnă, Sunt ani la mijloc, Când 
însuşi glasul, Iubind în taină, Trecut-au anii, S-a stins viaţa (toate variantele 
poemului se vor găsi la secţiunea mare a postumelor), Oricâte stele, Pe un album 
— 9 sonete. Secţiu nea a VlII-a, Satire şi poezii filosofice, cuprinde Epigonii, 
Mortua estf, Rugăciunea unui dac, Satira I, Satira II, Sati ra III, Satira IV, Satira 
V, (Dalila), Stele-n cer, Luceafărul, Glossa. De vorbiţi, Se bate miezul nopţii, 
Cu mâne zilele-ţi adăogi, Dintre sute de catarge, Eu nu cred nici în lehova, Cu 
gânduri şi cu imagini, Criticilor mei — 18 poeme.

Aceasta este împărţirea nucleului antumelor, întrucâtva diferită de cea a 
lui I. Scurtu. Antumele ar avea, după A. C. Cuza, un titlul: Floare albastră, 
căruia i se subsumează întreaga materie poetică.

Urmează secţiunea a doua a poeziilor: încercări de tine reţe, unde se 
găsesc, împărţite în patru categorii, poeziile de la Familia. Secţiunea a treia 
a volumului, Schiţe şi fragmente, conţine, sub aceleaşi opt clasificări de la 
antume, lotul mare al postumelor, luate din ediţiile anterioare ori direct din 
ma nuscrise. Urmează secţiunea a patra, Traduceri, secţiunea a V-a, Culegeri 
de poezii populare, secţiunea a VI, Roman, sec ţiunea a VII, Teatru (Originale 
şi traduceri), secţiunea aVHI-a, Cugetări şi secţiunea a IX-a: Scrieri literare, 
economice, politice şi filosofice (publicistica eminesciană), căreia i se adaugă 
Critica raţiunii pure (traducerea lui Eminescu din Kant). Câteva scrisori trimise 
de Eminescu şi altele primite de el, apoi bibliografia amintită şi o Erată.

A. C. Cuza intenţionează o împărţire în opt capitole (secţiuni) a întregii 
opere eminesciene (Cugetările pot face corp comun cu oricare dintre secţiunile 
apropiate) — şi o împărţire tot în opt capitole (teme) a poeziei eminesciene. 
Numerotează articolele de ziar ale lui Eminescu — şi-i ies 64 de titluri, exact 
câte poezii avea ediţia princeps din 1883. Dă titluri articolelor de ziar, inducând, 
prin aceasta, tendinţe po litice în plus faţă de textul eminescian. Intenţionează să 
ofere o structură modulară a operei, reverberată în opt părţi, un fel de tablă de 
şah.

N. lorga este cel care laudă constant ediţia A. C. Cuza, arătându-i 
importanţa culturală: „Ediţia de Opere complecte pe care o datorăm d-lui A. C. 
Cuza şi colaboratorului său anonim care, dacă nu mă îndoiesc, e d-1 A. C. Cusin, 
care mai târziu a dat articole de ziar şi de reviste, are însă un mare merit, în ea, pe 
lângă o mare parte, nu totdeauna rău cetită, din lirica păs trată în caietele care le 
păstrăm noi / la Academie, n.n./, se dau încercările de dramă atât de îndrăzneţe, 
şi nu numai Săr manul Dionis şi Făt-Frumos din lacrimă, dar şi articolele lui, 
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atât de remarcabile ca idei, onestele şi pătrunzătoarele ar ticole de critică teatrală 
şi literară din Curierul de laşi”;14 La rândul său, Perpessicius recunoaşte meritele 
ediţiei A.C. Cuza ori de câte ori se confruntă cu texte editate pentru prima oa ră 
în ea. Caracterizarea generală, din tabloul ediţiilor, este de asemenea elogioasă. 
„Punând la contribuţie lucrările înainta şilor cu Chendi şi Scurtu în frunte, aducând 
uneori corectări din confruntarea cu manuscrisele şi cu adaose preţioase, precum la 
postume suava elegie Stau în fereastra susă, pierdu tă totuşi din pricina repartizării 
materialelor printre exerciţii le juvenile — ediţia A. C. Cuza a adus, întâia, imaginea 
unui scriitor fecund, de o vastă şi variată activitate şi a stimulat mai mult ca orice 
pledoarie către acea ediţie integrală, şi critică, pe cale de realizare”.15’

Acesta este semnul sub care putem plasa ediţia: a stimu lat. A ambiţionat lumea 
eminesciană către realizarea între gului. Este, în fond, prima ediţie enciclopedică 
eminesciană. n

l .Vezi N. lorga: Eminescu în şi din cea mai nouă ediţie, în AC lorga: Eminescu, Ediţie 
îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de Nicolae Liu, Editura Junimea, Iaşi, 1981 (Colecţia 
Eminesciana, nr. 25) — p. 177: „Şi iarăşi — a treia împărţire — judecata politică şi socială, aceea are 
a sta deoparte, cu părerea de rău că admirabilele Scrisori nu pot fi puse în mijlocul chiar al prozei de 
studii şi articole de ziar care-i este mediul firesc.”

2. M. Eminescu: Opere complecte. Poezii. Nuvele. Roman. Teatru. Cuge tări. Scrieri: Literare, 
economice, politice şi filosofice. Scrisori. Critica ra ţiunii pure de Kant. Cu o prefaţă st un studiu 
introductiv de A.C. Cuza. Iaşi. Editat de Librăria românească, Institutul de Arte Grafic.” N.V Ştefaniu 
& Co.”, 1914, IX + 680 + errata. Este, poate, impropriu denumită „ediţia A.C. Cuza”. La ea au lucrat 
mai mulţi editori — unul dintre ei,Alexandru Cusin, este amintit de N. lorga, alţii sunt aleşi, probabil, 
dintre studenţii şi asistenţii lui A.C. Cuza. Unele texte sunt preluate tale quale după I. Scurtu (citat 
la note). A.C. Cuza, el însuşi, a publicat poezii de Eminescu în Con vorbiri -literare. La un moment 
dat, în note, făcând confruntarea cu alte ediţii, textul fiind pus pe două coloane, deasupra coloanei 
ce indică ediţia stă scris: „Ediţia Ştefaniu & Georgescu”. Editorii îşi pun, aşadar, marca asu pra cărţii 
— dar în interior. Ediţia A.C. Cuza este, de fapt, o enciclopedie Eminescu, singura de acest fel din 
cultura română (strângând într-un sin gur volum tot ce poate contribui la „completitudine”), la care 
s-a lucrat co lectiv şi coordonat, ca pentru orice enciclopedie. Cât priveşte adjectivul: complecte, nu-1 
suspectăm de agramatism. Este, mai întâi, în tradiţie moldavă: vezi ediţia Poesii complecte scoasă 
în 1893 de A.D. Xenopol. Apoi nu uităm că epoca este saturată de studii clasice. Complect vine de 
la latinescul complecto = îmbrăţişez, iar complet, de la latinescul compleo - umplu. Aşadar, opere 
„îmbrăţişate”, cu sensul buchet (întreg), antologie, florilegiu (vezi Criticilor mei: „Unde vei găsi 
cuvântul / Viaţa-m floare să le lege?”)

3. Nicolae Filipescu: Către un nou ideal, Bucureşti, 1896.
4.  Citatele care urmează sunt extrase din lucrarea noastră, mai vastă „Ritmul contestărilor 

lui Eminescu: 1909-1911-1924”, aflată în manuscris. Acest excurs bibliografic a fost întocmit în anul 
1986 pentru a convinge forurile de decizie (Ministerul Culturii şi Academia Română) de necesita tea 
unei bibliografii comentate a receptării ziaristicii lui Eminescu de-a lun gul timpului. Ca bibliograf la 
serviciul de Bibliografie al Academiei Româ ne, am propus acest punct de vedere pentru întocmirea 
Bibliografiei Emi nescu, lucrare la care am participat şi care se află în arhiva serviciului. Fiind vorba 
de foiletarea profesională a aproape o sută de titluri de perio dice, nu resimţim nevoia de a indica, în 
note, fiecare trimitere în parte. Pen tru definitivarea acestui capitol din cercetările noastre, însă, trebuie 
să-i aducem mulţumiri colegei Marina Vazaca — pe care o şi mustram toto dată că nu foloseşte 
imensa informaţie acumulată în decursul acestei „munci forţate” la amintita biografie.

5. Data de 16 iunie a fiecărui an a fost considerată, până în perioada inter belică, zi comemorativă 
a lui Eminescu. 15 iunie, care i-a luat locul după 1939 (semicentenarul morţii poetului) este o dată 
convenţională simetrică faţă de 15 ianuarie, apropiată de sărbătorile sfârşitului de an şcolar, etc.

6.  G.T. Kirileanu a copiat texte eminesciene din Curierul de Iaşi şi Timpul pentru ediţia 
I. Scurtu, din 1905. C. Bostan, în prefaţa şi în notele la antologia pe care i-o dedică (vezi: G. T. 
Kirileanu sau viaţa ca o carte. Mărturii inedite. Ediţie îngrijită şi Cuvânt înainte de Constantin 
Bos tan, Editura Eminescu, 1985) îl consideră coeditor, alături de I. Scurtu, al ediţiei: M. Eminescu: 
Scrieri politice şi literare. La fel, Aurelia Rusu (vezi textul său: „30 septembrie 1960”,în antologia 
citată). G.T. Kirileanu a scos, în 1909, ediţia: M. Eminescu: Icoane vechi şt icoane nouă („Timpul” 
de cembrie 1877), la Vălenii de Munte. Cartea are o prefaţă de N. lorga, iar pe copertă găsim scris: Din 
scrierile în proză ale lui M. Eminescu. Reprodu se cu prilejul comemorării a 20 de ani de la moartea 
scriitorului. Editorul a semnat cu o iniţială, „K”. Despre apariţia ei, Şerban Cioculescu scrie: „La 
recomandarea lui Titu Maiorescu, care-i preţuia cultura şi inteligenţa, P.P. Carp i-a pus la dispoziţie 
(lui G.T. Kirileanu, n.n.) colecţia Timpului din anii colaborării lui Mihai Eminescu, spre a-i servi la 
culegerea de articole politice” (vezi Şerban Cioculescu: însemnări în marginea Jurnalului” ine dit 
al lui G.T. Kirileanu, în antologia citată, p. 27. Recunoaştem, aici, condi ţiile editării lui Eminescu: 
girul lui Titu Maiorescu îl determină pe PE Carp să-1 ajute pe editor în alcătuirea ediţiei. De bună 
seamă, recomandarea res pectivă se referea la proiectul lui I. Scurtu (anunţat în Prefaţa la Scrieri po-
litice şi literare) de a edita, în trei volume, întreaga publicistică a lui M. Eminescu. G.T. Kirileanu 
întrerupe, însă, colaborarea cu I. Scurtu, scoate singur broşura din 1909 — iar apoi proiectul însuşi 
cade, datorită pole micilor politice din anul 1911 pe marginea ziaristicii eminesciene. Ediţia din 1910, 
despre care vorbim, conţine şi texte din broşura lui G.T. Kirilea-nu; de bună seamă, acesta nu este 
străin de întreprinderea ziarului Epoca. I.S. Mugur, însă, în Mişcarea, 22 oct. 1910, p. l, făcând o 
scurtă retrospec tivă a ediţiilor Eminescu, afirmă că ediţia Articole politice, din 1910, este scoasă de 
Victor Verzea, funcţionar la poştă.

7. N. lorga: Statuia lut Eminescu. în Neamul românesc literar, Vălenii de Munte, II (1911), 
nr. 41, oct. 23, p. 641-643. Reluat în N. lorga:Eminescu.Ediţie îngrijită. Studiu introductiv, note şi 
bibliografie de Ntcolae Liu, Editura Junimea, laşi (Colecţia Eminesciana, nr. 25), p. 116-118 (fără 
comentarii, însă).

8. în Românul, Arad, 25 oct./7 nov. 1911, Horia Petra-Petrescu, tânăr ziarist lăudat de N. 
lorga, reia impresii de la sărbătoarea gălăţeană în Lucea fărul, Sibiu, 16 nov. 1911.

9.Vezi Opere, XI, p. 75-78 („Adeseori o lege oarecare”) şi Opere, XII, p. 226-229 („Are haz 
Românul cu lecturile...”)

10. Vezi şi Ion Bulei: Sistemul politic al României Moderne. Partidul Conservator Editura 
Politică, 1987, p. 569 sqq.

ll.xxx-./w amintirea unui geniu naţional. Opinia Iaşi, 19 oct. 1911, p. l.
12. Interesantă fusese luarea de cuvânt a lui G.Topârceanu din 1911 în Viaţa romînească, 

nr. 10/1911, el scrie: „... Mihai Eminescu a fost cel mai înainte de toate poet. Mihai Eminescu a mai 
fost şi un gânditor social care a avut o concepţie politică asupra vremii în care a trăit. Care dintre 
aceste două personalităţi a fost comemorată la Galaţi? întârziaţii au sărbătorit mai cu seamă pe poet. 
Moderna generaţie mai mult personalitatea socială a lui Eminescu.” în 1924, G.Topîrceanu va fi unul 
dintre polemiştii redutabili împotriva lui Panait Istrati, reluând atacurile pe cont propriu, în Lumea, 
bazar săptămânal (grupul de la Viaţa romînească, patronat de Mihail Sa-doveanu, va fi înclinat să 
dea uitării pamfletul lui Panait Istrati şi-1 va primi pe scriitor în Iaşi, introducându-1 între intelectualii 
moldoveni).

13. Vezi nota: Opere complecte ale lui Eminescu. Spre orientare, în Ro mânul, Bucureşti, 3 
(1913), nr. 110, mai 19 / iun. l , p. 7, (Cronica literară). Este o scrisoare a editorilor I.VIonescu şi N. 
Georgescu, prin care explică public motivele întârzierii ediţiei îngrijite de A.C. Cuza.

14. N. lorga: Note istorice asupra editării operei poetice a lut M. Emi nescu, Op. cit., p. 127- 
128. N. lorga îl integrează pe A.C. Cuza în a doua ge neraţie de editori ai lui Eminescu, generaţie 
dominată de o „setoasă dorinţă de a cunoaşte opera întreagă” a poetului.

15. Vezi O.I., p. XXIII

Undeva

Clopotul bate în sufletul raiului,
Cântecul inimii spinii-i descuie,
Zboară o pasăre din mugurii naiului,
Fete-n altarele crinilor suie. 
Aripi de gene zbat tot mai rar
Zări netivite de marginea gândului,
Casa secundei e în turnul din far,
Mâine te culci în braţele vântului...
Frâie de nori îmi faci, să încalec
Bolţi de mirare căzute din şa,
Paznicul apelor îmi pare zănatec,
Apa oglinzilor ascunde să bea.
Candela pruncului în palmă tresare,
Lujer de fragă furată din naos,
Marea văzduhului e-o arcă în care
Urci să visezi ca magii din Laos.
Trepte se-nalţă în aer de-aici,
Calea-i deschisă spre aura ta;
Mergi, parc-aluneci pe valuri de muzici,
Umbra te-nvăluie şi curge şi ea...

Femeia-înger

Sufletul tău e o mireasmă pură,
Azur sorbit din ochi de înger-mire, 
Cuvintele şopteşti prin ochi, nu gură,
Iar palma ta-i papirus de psaltire...

Când stele plâng, se tulbură oglinzi,
Ochiul se pierde - salt în infinit;
Îngenunchiat îţi vine să întinzi
Fiinţa ta acestui nou-venit,

Să moară-n tine urma de prihană,
Forme de aripi să-nflorească-n umeri;
Îţi curge,-n loc de sânge, mir din rană,
Lapislazuli adorat de sumeri.

Când mă cuprind aceşti fiori eterici,
În mine, să te culci, te-aş aştepta,
Şi, regăsiţi, ne vom iubi-n biserici
De frumuseţi din care crinii-ar evada

În rugăciuni spre umbra ta ce zboară
Din univers în univers, frapant;
Coboară-n mine, îngere, coboară
Şi-mbrăţişaţi să ne-aruncăm în neant!

Mister O.
În timp ce muza ţi-e în carantină
Şi te visezi magicianul Oz,
Femeia-ţi dă un silogism la cină
Şi la dejun o ipoteză roz.

Prin ale minţii tale seci intrânduri
Nu poţi divide impera să treci
Şi-ţi dau delete himerele la gânduri
Ca pana ta de-o viaţă să o freci.

Îţi vezi gândirea ridicată-n trolii
Şi spiritul îţi pare că-i baban,
Dar peste stihuri cade colbul şcolii,
O erudiţie ce sună wow, dar van.

Îţi pipăi scalpul, se usucă nimbul
Şi gândurile-ţi umblă pe imaş,
În cer şi-aşteaptă gardienii schimbul,
Iei o tequilla - ai promis c-o laşi.

Şi cum o frică goală te cuprinde,
Un mail lui Dumnezeu îi scrii şi sent
‘’Te rog fierbinte, Doamne, nu mă vinde
Cunt mister O. şi te salut... absent!’’

Pictorul tău
Pictez, iubito, numai de mi-ai cere,
Te-aş zugrăvi din împletiri de aburi;
De vrei, pe frunte-ţi desenez mistere
Când aur curge-n ale minţii jgheaburi...

În abulii îmi definesc doctrina,
În aure, îmbrăţişări mimate,
Iar de se-ntâmplă să rănim lumina,
Culorile se varsă desfrânate

Până în clipa când e nordul sudul,
Când rana mea din coapsă eşti, femeie;
Ne-nmiresmăm cu înzeire nudul,

Pictăm cu sânge gura ta atee...

Tristeţile ascunse sub rimel
Ţi le dezvălui rătăcind pe pânză,
Ca haina să devină-n acest fel
Venirea toamnei în Eden: o frunză.

Vorbele-s vândute
Erau într-o poveste, printre iurte,
Fachiri căzuţi atunci din parapante
Pe hornu-n care viaţa coace turte
De matematici pure în secante,

Iar filosofii căutau mâncare
Doară zăpezi ce curg în lumi latente,
Poeţi ce poartă ceru-n buzunare
Faceau spre zei propuneri indecente.

Cu ochi de gheaţă chiar din phanta rei,
Mama bătrână amintiri îţi coase,
Trecutul îţi păstrează, vrei, nu vrei,
Ca să îl pui în zâmbet sau angoase.

S-au resorbit secundele în ceas
În noaptea albă ca o târfă beată
Ce bea paharul unui bun-rămas
Cu-ncheietura mâinii vinovată.

Incendii de lumină urcă-n gând,
Te arde o pornire revanşardă
Când pe la colţuri cunoscuţii-ţi vând
Imaginea înfăşurată-n zgardă.

Peroane-n cer visează-n aşteptări
Să treacă trenuri-fulger printre nori,
Vom construi în constelaţii gări
Pentru sinucigaşii noştri călători

Ce se înalţă-n vinurile minţii
Cu aripi pure de-nfloriri celeste,
Ca să respire-n locul unde sfinţii
S-au plictisit de veşnicii. Îţi este

Aşa de dor de depărtare-ncât
Ţi-ai da şi viaţa pentr-un zbor în zare,
Dar poezia se opreşte-n gât
Când vorbele-s vândute. Salutare!

Singurătate în două
Eram aproape unul de altul, 
feţele aproape ni se atingeau;

eu bărbat, tu femeie,
doi necunoscuţi risipiţi.

Stăteam la umbra arcului de triumf
cu trupuri topite,
cu un gol în inimă,
fără ochi, fără aripi... 

Eu m-am întors să aud
dacă vine vreo pasăre, 
tu te-ai întors să auzi
cum foşneşte un ciucure.

Vântul s-a prefăcut
din îmbrăţişare în fluture. 

Aşa, buzele noastre s-au lipit 
ca şi cum se căutau,
de frică să nu rămână 
buze despărţite,

Buzele tale despărţite 
cu  buzele mele despărţite
s-au îmbrăţişat 
ca două pepite.

Nu voiam dragoste,
buzele noastre aveau nevoie
să-şi unească despărţirile,

Buzele tale singure 
despărţite,
buzele mele 
mereu plictisite.

La Paris ne bătea vântul 
privirile,
la Paris ne sărutam 
despărţirile. n

Alensis De Nobilis
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Există în viața popoarelor momente mi-
rabile de începuturi de noi cicluri, care sunt 
primăveri, aducând cu ele nu doar orizonturi, 
dar și răsărituri noi. Să ne închipuim un câmp 
ajuns doar praf si bulgări cenușii, din care vân-
turile, de orice fel, ridică nori de praf. La un 
moment dat vine o ploaie care dă 
solului o altă consistență. Brusc, de 
a doua zi vezi cum încolțesc și ies 
din țărână firișoare verzi, fragile dar 
îndărătnice, apoi frunzulițe cât să 
țină o gâză și pe nesimțite cenușiul  
lutului uscat a fost înlocuit cu un 
verde crud, din care tot așa de re-
pede se ridică plante viguroase care 
vor ajunge copaci falnici. Sub stro-
pii ploii de aur moartea a eliberat 
viața, în cazul popoarelor sămânța 
care zăcea încătușată de istorie în  
potențialul lor creativ. Astfel, Hen-
drik Willem van Loon analizând 
fenomenul apariției miraculoase a 
picturii flamande constată surprins 
următorul aspect. Apărând  ca de 
neunde, din periferiile sărăcăcioase 
ale societății, oameni ca Rembrandt sau Breughel 
cel Bătrân, fără a avea în spate o școala, un teren 
pregătitor, aceștia ridică pictura la un nivel de 
perfecțiune nici azi depășit în direcția lor. O 
asemenea primăvară a unui nou ciclu, a tuturor 
răsăririlor, a apărut și în România după Marea 
Unire. În decurs de două decenii cultura și știința 
românească a generat brusc titani. Acum apar: 
Eliade, Cioran și Ionescu. Acum apar Enescu și 
Brâncuși. În tehnică apare Coandă și Constanti-
nescu etc… În toate domeniile!  Călinescu, pro-
dusul acestei primăveri, ordonează definitiv lit-
eratura română de până atunci ca un Mendeleev 
al scrisului. Acum își împlinește Blaga  siste-
mul filosofic dedicat culturii. Drimba apare la 
sfârșitul primăverii. Din păcate primăvara nu a 
fost urmată de o vară, așa cum ar fi fost normal, 
ci de o cruntă iarnă rusească(sovietică). Totul a 
înghețat. Drimba abia apucase să răsară prin ju-
venile, dar profunde, texte de filozofie a culturii, 
remarcate de Blaga, care l-a și chemat la catedra, 
care era deja condamnată la dispariție fără să știe. 
Dacă Baga a abordat filosofia culturii la un nivel 
metafizic rafinat și inedit ca perspectivă, el era de 
un formalism greu aplicabil culturilor ca entității 
specifice. În schimb Drimba venea cu o abordare 
care ar fi dezvoltat  o altă  perspectivă pornind 
de la concretul populațional, așa cum poate con-
stata oricine citindu-i articolele scrise între 1941 
și 1947. Din păcate primăvara românească a sec. 
XX a fost urmată de gerul botezului comunist. 

A face filozofie. În sensul creativ al cu-
vântului, într-o asemenea epocă era un pericol 
vital. De altfel ar fi fost imposibilă expunerea ei, 
fie orală, fie scrisă. Atunci Drimba, din instinct 
de supraviețuire , a început să scrie nu filozofie 
ci istorie a culturii. Era un domeniu care putea 
fi abordat  fără interpretări ideologice. Atunci 
când mintea și puterea de creație a unui tânăr 
sunt exersate repetat, și peste o durată de  timp 
(până la prima maturitate) într-un domeniu spe-
cific ea rămâne captivă definitiv acelui domeniu, 
gândirea lui se structurează definitiv prizată la 
acel domeniu. Astfel încât, în loc să ajungă un 
filosof al culturii sau și un scriitor, așa cum îl 
arată primele scrieri, și în care  sens l-a cooptat 
Blaga, Drimba ajunge istoric al culturii, dar și is-
toric literar.Este adevărat că unul foarte mare ca 
istoric al culturii, cel mai mare pe care îl avem. 
Este adevărat că suntem printre limbile privile-
giate care au asemenea monument de istorie a 
culturii, dar nu ştim ce am pierdut in direcţia fi-
losofiei culturii. În acea directie l-ar fi completat 

fericit pe Blaga. Împreună ar fi fost un fast corpus 
de filosofia culturii, care ar fi putut sta alături 
de mari contribuţii de importanţă universală la 
înţelegerea culturii şi ar fi generat o inedită şcoală 
românească în acest sens. Istoria nu a permis. 
Aşadar, rememorându-l pe Drimba cu istoriile 
sale, cu manualele de literatură comparată, cu 
celelalte indisponibile instrumente didactice ale 
sale, prin traducerile sale, toate având darul de a 
contribui la împlinirea unei culturi, concomitent 
rememorăm pierderea unui drum. Drimba a fost 
sacrificat (sacrificat de istorie), spre deosebire 
de mulţii sacrificaţi ai acelei clipe isorice, din-
tre care mulţi au dispărut fizic, alţii au contribuit 
la propria sacrificare integrându-se ideologiei la 
modul political correctness, iar alţii s-au adap-
tat cifrându-şi mesajul în aluzii care aveau valo-
are doar în contextul ideologic. Drimba, după 
o dureroasă experienţă de proletar, rătăcind pe 
drumuri fără loc de muncă, hrănindu-se cu pâine 
şi halva, a avut, datorită inteligenţei şi puterii 
de muncă, şansa de a schimba o pierdere pe un 
câştig, nu doar pentru el ci pentru un popor. Ca 
să înţelegem omul, relatez un moment ce poate 
defini un om. La 87 de ani îmi cerea “Gabi, dă-
mi te rog ceva să pot munci mai mult! NU mai 
pot munci decât 8 ore pe zi!”. Avea 87 de ani! 
Doar aşa se poate înţelege cum a putut să adune 
atâtea informaţii în monumentala Istorie a Cul-
turii şi Civilizaţiei, monument care în alte câteva 

limbi norocoase care îl au a fost scris de colec-
tive de oameni. Iar Istoria Culturii şi Civilizaţiei 
a lui Drimba (de fapt a noastră, a tuturor!) a con-
tribuit de 30 de ani la rafinarea culturală a zeci 
de mii de licenţiaţi români. De fapt, prin scrier-
ile lui Drimba o parte din masele de licenţiaţi 
români s-au culturalizat, li s-a deschis uşa spre 
nivelul superior, cel de intelectual. Cred că 
acesta este rostul suprem al oricărui cărturar. 
Cărţile: unele trăiesc cât se nasc, altele zile sau 
săptămâni, unele ani de zile, dar există cărţi pe 
care timpul nu le învecheşte decât în sensul în 
care vinul se înnobilează prin învechire. Cărţile 
lui Drimba rămân achiziţii definitive ale limbii 
române  pentru multe generaţii de azi înainte. 
Monografia dedicată lui Leonardo da Vinci, din 
1957, este, şi rămâne, singura în limba română. 
Nu cred că cineva în următoarea generaţie se 
va încumeta să scrie o monografie care să o sur-
claseze. Cele despre Ovidiu şi Robelais, rămân 
cărţi de informare cvasi-competă. Dicţionarul 
de literatură universală  este aproape de neînlo-

cuit în limba română, pentru orice 
tânăr în formare. Monumentala 
Istorie a Culturii şi Civilizaţiei, 
un fel de echivalent în alt plan, pe 
alte spaţii, a Istoriei lui Călinescu, 
exact ca şi aceasta, nu va îmbătrâni 
niciodată, ele vor rămâne stele po-
lare (de referinţă) oricâte alte stele 
ar răsări. Traducerile sale şi marea 
mulţime de articole publicate de 
Drimba de-a lungul întinsei sale 
vieţi, toate permit cititorului de 
limbă română să se racordeze la 
profunzimile largului lumii, permit 
ieşirea din ţarc. Rolul de pedagog 
care deschide ochii tineretului spre 
universalitate este unul de excepţie. 
Oricine citeşte aceste articole şi, de 

fapt, toate lucrările sale, se plasează dintr-o dată 
în largul universalităţii. Nu te poţi aprecia cor-
ect şi nu poţi şti exact cine eşti fără  a te putea 
compara  cu lumea largă, dar rămânând tu însuţi 
aşa cum, în mod repetat, indeamnă Drimba. Am 
avut marele noroc de a-l avea pe Ovidiu Eugen 
Drimba! 

În 04.09.2016 ar fi împlinit 97 de ani.  
S-a grăbit să plece mai devreme (la 28 aprilie 
2015)… n

GAVRIL CORNUȚIU:

Rememorarea drumului pierdut

OVIDIU DRIMBA
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În septembrie 1914 izbucneşte ceea ce urma 
să devină primul război mondial. Tineretul din 
Ardeal (inclusiv, fireşte, tineretul român) urma să 
fie încorporat în armata imperiului austro-ungar. 
„Singura salvare ar fi să te înscrii la teologie la Sibiu“ 
- îl sfătuieşte Lionel Blaga pe fratele său mai tânăr, 
Lucian. La care acesta, privind sfatul şi ca „o ches-
tie de conştiinţă“, îi răspunde: „Ştii prea bine cât de 
profund îmi displace teologia“. Răspuns clar şi cate-
goric, cu acea alergie pentru teologie ce va rămâne 
constantă în conştiinţa sa şi care va fi constant sancţi-
onată de oamenii Bisericii - îndeosebi de venerabilul 
nostru teolog D. Stăniloaie (în cartea sa Poziţia d-lui 
Lucian Blaga faţă de creştinism şi ortodoxie). Cu 
toate acestea, se înscrie la Institutul de Teologie din 
Sibiu, împreună cu ceilalţi colegi de liceu şi prieteni: 
D. D. Roşca, Andrei Oţetea, Horia Teculescu. 

Profesorii Institutului ştiau prea bine că o făcu-
se, asemenea celorlalţi studenţi de mai sus, numai din 
oportunism. „Mă agreau însă (îşi va aminti Blaga în 
Hronicul şi cântecul vârstelor, p. 158) pentru liberta-
tea ce-mi îngăduiam, în discuţiile ce le aveam cu ei. 
Deliciile vieţii, împărţite între utrenii şi vecernii, se 
făceau nod în cugetul meu, gata să mă sufoc“. 

Soluţia ce-i rămânea studentului nostru teolog 
involuntar era să tragă chiulul cât mai mult: „Soli-
citam noi şi noi concedii, pentru motive fictive, de 
boală“ - atât în anul I cât şi în anul II. „La examene 
(citez - n.n.) profesorii manifestau o îngăduinţă 
jenantă. Mie cel puţin îmi puseseră întrebări cu totul 
neobişnuite între zidurile şcolii, ceea ce echivala cu 
un omagiu adus, lecturilor mele /... /. M-am strecurat 
prin examene cu bravuri ad-hoc, dar profesorul de 
Cântări bisericeşti mi-a făcut-o. M-a trântit“. Stu-
dentul Blaga a dat corigenţa, „în cursul anului II am 
stat iarăşi mai mult acasă“, la Sebeş , „uzând de con-
cedii ilariant sau cel puţin fantezist motivate“. 

Hotărârea studentului nostru teolog este de 
acum încolo definitivă şi irevocabilă: „Între mine şi 
teologie am pus o tablă de azbest-izolator“. 

Cu toate acestea, cursurile Institutului nu s-ar 
putea spune că îl lăsau total indiferent, pasiv, imper-
turbabil; pentru că, totuşi, îi ofereau informaţii sau 
aduceau în discuţie probleme de istorie a religiilor şi 
de filosofia religiei. Toate acestea îl interesau în cel 
mai înalt grad; dar - cu menţiunea, foarte importantă: 
„degajate de orice criterii dogmatice“. 

În toamna anului 1916, Institutul Pedagogic-
Teologic din Sibiu se mută (sau se refugiază) la Ora-
dea. Primele impresii ale lui Blaga sunt notate cu o 
deosebită acuitate şi justeţe: „Un oraş trepidant, mie 
necunoscut până atunci şi cu cel puţin o stradă de 
izbitoare eleganţă. Se simţea din toate că eram într-
un ţinut unde pusta interferează cu românismul, es-
tompate amândouă de enclavele unei societăţi fine şi 
decadente“, (într-adevăr: impresia putea să-i fi fost 
sugerată lui Blaga - şi, oricum, certificată - de însuşi 
stilul arhitectonic dominant al oraşului şi, în general, 
de elementele decorative proprii acelui Jugendstil, 
Liberty, Art Nouveau, importat sau propagat aici din 
Austria).  Studenţii teologi, Blaga, Roşca, Oţetea, 
Teculescu, apreciază şi piaţa oraşului, încă destul de 
abundentă „în comparaţie cu lipsurile de la Viena“. 
În schimb, „Din cale-afară apăsătoare era la Oradea 
atmosfera - subt alt raport - şi anume politic. Inte-
lectualii români, refugiaţi aici din diferite regiuni ale 
Transilvaniei, şi îndeosebi din Sibiu, erau ţinuţi sub 
observaţie la fiecare pas“. 

În privinţa şcolarităţii, studentul Lucian Blaga 
nu se dezminte: nu excelează deloc prin diligentă. Ca 
să se înscrie în anul III trebuie să-şi dea examenele 
restante din anul II. „De astă dată (va recunoaşte 
el) mă prezentam cu totul nepregătit. Răspunsurile 
mele, când nu erau ilariante, se menţineau pe linia 
unor lamentabile generalităţi. În asemenea vremuri 
de bejenie profesorii sunt însă destul de concilianţi“. 

Ceea ce, din fericire pentru studentul nostru, 
s-a petrecut şi la cele din urmă examene de licenţă, 
îndeosebi la Cântările bisericeşti; examen la care 
Blaga s-a prezentat - cum îşi amintea mai târziu - 
„fără nici o pregătire“. „După trei ani de înalte studii 
teologice şi de nepăsare, nu eram încă în stare să fac 
o deosebire între cele 8 glasuri“. (E vorba de cele 8 
moduri fundamentale după care se execută cântările 
bisericeşti). Norocul lui a fost că mitropolitul, preşe-
dintele comisiei care era total afon, „a apreciat fără 
nici o rezervă potpuriul liturgic, pe care l-am impro-
vizat cu o atât de surâzătoare impertinenţă“. 

Astfel, „cu licenţa teologală în buzunare“, în 
iunie 1917, Lucian Blaga a părăsit Oradea, după o şe-
dere, în total de 9 luni (cu intermitenţe) în acest oraş. 

În fond, mult mai importantă, evident, decât 
aceste avataruri (şi altele încă) adeseori nu lipsite 
de umor, ale unui student atât de indiferent şi de 
indolent faţă de îndatoririle sale şcolare teologale, 
este întrebarea: ce a însemnat perioada orădeană în 
viaţa spirituală, în pregătirea intelectuală, în formaţia 
filosofică a lui Lucian Blaga? 

Într-un studiu remarcabil (şi pe care l-am 
consultat cu un viu interes), al distinsei profesoare 
Lia Pop de la Universitatea din Oradea (publicat în 
remarcabila revistă locală Aurora, nr. 5/1995), au-
toarea afirmă că „Nicio atmosferă culturală locală 
nu l-a modelat pe Blaga. Nici Braşovul, nici Sibiul, 
nici Viena, nici Clujul (şi, evident, nici Oradea - n.n.). 
Şi nici nu l-au stimulat. Stimulentul lui era interior, 
în cel mai adânc sens al cuvântului. Blaga s-a mo-
delat singur“, (în primul rând, prin lecturi directe şi 
intense, fireşte). „Timp am destul (îi scrie el Corne-
liei, viitoarea sa soţie). Prelegeri avem numai 4 ore 
la săptămână“. Astfel încât - continuă autoarea arti-
colului: „Oradea l-a lăsat să fie el însuşi, i-a garantat 
libertatea materială a timpului său şi cea a spiritului 
său. De aceea aici, sau în spaţiile libertăţii, create aici, 
s-au plămădit multe dintre gânduri filosofice ale lui 
Blaga“. 

Pregătirea filosofică (şi culturală în general) cu 
care Lucian Blaga venea în octombrie 1916 la Ora-
dea, poate fi reconstituită, cunoscută în mod direct şi 
explicit, din opera sa autobiografică Hronicul şi cân-
tecul vârstelor şi din Corespondenţa sa (am consultat 
ireproşabila ediţie a mult regretatului prof. Mircea 
Cenuşă). Cât priveşte problemele ce-l preocupă acum 
pe studentul Lucian Blaga şi soluţiile filosofice pe 
care şi le-a schiţat în timpul acestei studenţii orădene 
(subtil şi competent descifrate şi de prof. Lia Pop), 
am putea conclude - parcurgând din nou cele două 
surse amintite, Hronicul şi Corespondenţa - prin a re-
leva următoarele fapte semnificative pentru biografia 
intelectuală a lui Lucian Blaga legate de această scur-
tă, dar fecundă perioadă trăită în oraşul de pe Crişul 
Repede. Aşadar: 

1. - Este o perioadă în care tânărul Blaga citeş-
te (sau reciteşte) operele unor mari filosofi, „clasici“ 
(Kant, Hegel), - dar şi în care „întrezăresc în mine 
(declară el într-o scrisoare adresată Corneliei, din 6. 
XI. 1916) o orientare spre Lebensphilosophie“; un in-
teres marcat, chiar un entuziasm pentru „filosofia vie-
ţii“, a devenirii, a mobilităţii; pentru antipozitivismul 
lui R. Eucken, pentru relativismul şi vitalismul lui G. 
Simmel, pentru iraţionalismul lui W. James şi, înde-
osebi, pentru intuiţionismul lui Bergson; filosofi ale 
căror opere le cere Corneliei din Viena. Să reţinem că 
această Lebensphilosophie este zona filosofică ce va 
acţiona eruptiv, vulcanic, în prima perioadă a poeziei 
blagiene, în cunoscutele poeme Pan, Daţi-mi un trup, 
voi munţilor!, Veniţi după mine, tovarăşi! ş. a. 

2. - Acum viitorul filosof afirmă pentru prima 
dată creditul pe care îl va acorda inconştientului şi 
subconştientului mai mult decât raţionalismului şi 
logicii. Scrie el în 27. I. 1917: „Inconştientul este 
principiul activ, pozitiv, creator în noi. Este un demon 

care afirmă, un demon care făureşte, inventează şi 
organizează. Lucrează mai mult pe bază de instinct, 
decât cu logica“. 

3. - În această perioadă orădeană, Blaga scrie 
intens poezii (din care multe vor intra în volumul de 
debut Poemele luminii, 1919); trimite Corneliei pes-
te 40 de scrisori inundate nu numai de un nereţinut 
sentimentalism şi de declaraţii patetice, ci şi de foarte 
semnificative confidenţe şi preocupări intelectuale, 
spirituale, filosofice; scrie aforisme şi însuşi titlul 
viitorului volum Pietre pentru templul meu defineşte 
simbolul templului: „Simbolic: templul este sufletul 
tău, al meu, al lui, al nostru“; un templu enorm în care 
„sunetul produs într-un colţ se reproduce prin ecouri, 
se înmulţeşte şi-n cele din urmă te trezeşti că auzi un 
cor întreg“ (Scrisoarea din 15. I. 1917). 

4. - Este epoca marcată de o puternică, lucidă, 
conştientă consolidare a sentimentului personalită-
ţii, - considerată de Blaga suprema fericire a omului: 
„Religia îţi adânceşte, arta îţi ridică, ştiinţa îţi lărgeşte 
personalitatea“, în acest sens, citează bine-cunoscu-
tele versuri ale lui Goethe: Das köchste Glück der 
Erdenkinder / Ist nur die Persönlichkeit. După care, 
tânărul filosof încheie: „Aşa te vreau, aşa mă vreau: 
adânc, larg, ridicat“ (Scrisoarea din 2. VIII 917). 

5. - Este perioada în care în corespondenţa sa 
(13. IV. 1917) apare pentru prima dată ideea, mărtu-
risirea, convingerea că el va trebui să creeze, că el va 
crea un sistem, o metafizică proprie: „Nu pot exista 
fără să-mi modelez lumea mea aparte /.../. Vreau să 
îmbrăţişez realitatea în întregime”. 

6. - Este epoca în care Blaga visează să rea-
lizeze o „vastă sinteză culturală“ - cum se exprimă 
el; ceea ce se va materializa într-un original şi bine-
articulat sistem filosofic, preponderent un sistem de 
filosofia culturii, într-o scrisoare (din 3. III. 1917) 
în care îi cere Corneliei o bine-cunoscută Istorie a 
picturii (de Muther), Blaga i se destăinuie: „Acum 
citesc Cugetările lui Pascal şi Familia Polaniecki de 
Sienkiewicz. Cu chimia stau relativ destul de bine. 
Bineînţeles - nu mă interesează haosul de formule, 
ci resortul teoretic al ei. Cum vezi - fac filosofie ca şi 
artă, religie ca şi ştiinţă - de dragul unei largi sinteze 
culturale“. 

7. - Tot în lunile petrecute la Oradea , Blaga îi 
vorbeşte Corneliei despre „un gând ce mi-a venit pe 
tren, despre ipoteză“ (31. X. 1916). Momentul - im-
portant pentru biografia intelectuală a filosofului nos-
tru - trebuie reţinut. Remarcând că, în filosofie, de-a 
lungul timpului, ipoteza a avut, succesiv, o funcţie 
estetică, una logică şi una psihologică, până la urmă 
constatarea la care ajunge Blaga este că ipoteza nu are 
„un rol invariabil“, ci o funcţie, un rol „schimbăcios 
şi relativ“ (Scrisoarea din 6. XI. 1916). - În legătură 
cu acest important moment de biografie intelectuală, 
cum spuneam, legat de perioada orădeană a lui Blaga, 
prof. Mircea Cenuşă observă cu pertinentă sagacitate: 
,,Aceasta este întâia menţionare a problemei filosofi-
ce care va constitui subiectul tezei de doctorat (a lui 
L. Blaga - n.n.), intitulată iniţial Cultură şi ipoteză“. 

8. - În sfârşit: pentru că din aceeaşi perioadă 
orădeană datează şi o scrisoare a lui Blaga către Cor-
nelia (din 31. X. 1916), în care se percepe clar (cum 
spuneam în articolul publicat în ultimul număr din 
Paşii Profetului) un ecou al filosofiei lui Bergson. 
Pentru semnificaţia şi frumuseţea textului scrisorii, 
nu pot să închei această evocare a perioadei orăde-
ne din biografia intelectuală a lui Lucian Blaga altfel 
decât repetând aceste cuvinte din acel semnificativ, 
admirabil fragment - citat cu altă ocazie - dintr-o scri-
soare trimisă Corneliei de studentul teolog orădean: 

„În oamenii mei voi provoca anumite atitudini 
vii în faţa realităţii... Eu nu voi dovedi, ci voi infecta 
mediul cu arta cea mare... căci viaţa e forţa creatoare  
şi tot ce e creaţiune se impune de la sine. Eu trăiesc şi 
voi face şi pe alţii să trăiască“. n

Res t i t u i r i

Lucian Blaga, student la Oradea
de prof. univ.dr. Ovidiu Drimba
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Solitar și boem în ritmurile clasice ale unui 
mod poetic ce-l exprimă pe de-a-ntregul, Costel Si-
medrea este, la zece ani de la debutul editorial, autorul 
unui topos poetic identitar, având o acută conștiință 
a scrisului. Poetul simte „povara” sisifică a harului în 
sensul nulla dies sine linea, un fel de exercițiu coti-
dian al nevoii de exprimare în regimul deloc comod 
al asumatei lucidități. „Cumplita povară”  (o blândă 
„robie”, în sens blagian, a poeților „bolnavi”), perce-
pută ca în lirica modernă  (v. Hugo Friedrich ) drept 
„rană”, avându-l pe cititor „complice”, amintindu-ne 
de celebrul vers baudelairian „Lecteur, lecteur, mon 
frère!”, fac din piesa Bolovanul lui Sisif o artă poeti-
că ce dă tonul întregului volum:

„Mă cocoșează scrisul ca pe dobitoace/ Ju-
gul greu, pe care îl poartă zi de zi,/ Însă acesta-i 
visul, și-atât de mult îmi place,/ și nu știu ce m-aș 
face, din el, de m-aș trezi!// Cumplita lui povară atât 
de blândă-mi pare/ Chiar dacă mă rănește, adânc, 
adeseori,/ Dar dulce este rana, o rană e, de care,/ 
Chiar dacă ți-ai dori-o, nu poți nicicum să mori!// 
Tu, dragul meu complice, iubite cititor,/ Mă iartă de 
mai șchioapăt, vreodată, câte-un pic,/ Și dacă nu-mi 
dai mâna, să-mi fii de ajutor,/ Măcar nu da cu biciul! 
Nu ți-am făcut nimic!// Am încărcat de toate, ce vrei 
și ce nu vrei,/ În carul meu de aur la care cu greu 
trag…/ Dar, dacă sunt sisiful, și-s blestemat de zei,/ 
Mă lasă bolovanul, te rog, să-l port cu drag!”

Coborât parcă din poezia antichității, în care 
poetul se adresa deopotrivă concetățenilor și zeilor, 
cerându-le indulgența și sprijinul, Costel Simedrea 
își asumă acest sentiment al predestinării în planul 
artei cu elanul lucid al noului sosit lipsit de complexe 
reiterative. De aici nu atât impresia de „déjà vu” cât 
vibrația dolorifică a unui „inochentist” care, asimi-
lând desigur varii lecturi și idei, dă impresia, și chiar 
reușește, să exprime o gamă întreagă de teme ale so-
litudinii boeme, în cantabilități susținute de imagini 
autentice, definitorii și pline de freamătul asumatei 
trăiri lucide.

Înhămat la „carul meu cu aur”, încărcat cu de 
toate, poetul își acceptă hăruita predestinare (dulcea 
„povară” a visului), fiind mai aproape de spiritul 
labișian al tradiției noastre lirice, cu trimiteri către 
lirica de gesturi boeme și „cavalerești” a sibianului 
Radu Stanca, de care îl apropie portretistica de „ca-
ballero” cu barbișon și plete în vânt dominată de pă-
lăria-i exotică și sobrietatea vestimentară (remarcate 
cu apetență interpretativă în prefața „Menestrel la 
curțile Banatului”, de Maria Nițu), fapt ce se revarsă 
în poezia sa cu duh de boem pribeag și un anumit 
timbru al baladescului, nu pe linia scenografiilor 
alegoric-legendare imaginate de autorul lui „Dona 
Juana” și „Ars doloris”, ci de respirație mai redusă, 
desigur.

Sentimentul asumat al solitudinii și deambu-
lărilor din care nu lipsesc popasurile alcoolice baco-
viene, îi sugerează lui Costel Simedrea un titlu pe 
potrivă, Ouă de cuc, sugerând atât intuiția gratuității 
actului artistic cât și pe aceea a ireversibilității ipos-
tazei existențiale: „În pendule vechi,/ un cuc solitar 
pune ouă triste.” Încercat de nocturne deambulări 
bacoviene („crâșma veche” cu fum de țigară și abu-

ri de alcool), poetul cutreieră  peisaje autumnale cu 
regret față de vara care îi fură „mireasma de tei”. 
„Copacii albi, copacii negri” din poezia lui Baco-
via (Decor) devin la Costel Simedrea „Copacii uzi, 
copacii goi” a căror „rugăciune” nu o mai înțelege 
nimeni, așa că, devenind „atei” și „goi”, frunza lor 
„o ducem zilnic la gunoi”. Amintirile copilăriei (cu 
invocarea zăpezilor „de altădată” și „Cățelușului cu 
părul creț”…), ale unei iubiri neîmplinite nu sunt în 
măsură să abată „tristețea” și „mâhnirea”, întrucât ra-
portarea la acestea, ca și la alte momente ale „ieșirii 
din timp”, se face cu spiritul împovărat al poetului 
de azi: „Copilărie, cât de singur m-ai lăsat,/ Azi mi-a 
rămas din visurile tale/ Doar nostalgia înserării de la 
sat…” (În umbra clipei). Plecat să vâneze „suflări 
de vânt” (textele sale pot fi înțelese și ca ale unui 
cantautor căruia un Bob Dylon nu-i este străin!), tru-
badurul nostru spune că-i lasă iubitei sale drept măr-
turii „poeme șterse, muribunde”, „puse cu greu de un 
ecou în ou de cuc.”

O senzație de „întomnare”, de „ceas târziu”, 
de „ceasuri curgând sângeriu”, de „povești uitate”, 
oarecum de oboseală, chiar de „posteritate” (sunt de 
reținut poemele închinate unor prieteni poeți deveniți 
amintiri: Gheorghe Azap, Ion Chichere, Mihai Mol-
dovan, Victor Georoceanu, precum și altora din pro-
ximitatea sa: Nicolae Sârbu, Ion Oprișor) se simte 
pretutindeni. Erosul, rămas mereu între dorință, in-
certitudine și regret împăcat, este invocat în virtutea 
unui „popas” de liniștire și împăcare, dar și cu „re-
grete” după iubita care „a plecat într-un alt parc, cu 
alți eroi” și n-o să mai vină „nicicând”... 

Senzația de vacuitate fiind însoțită de 
conștiința ceasului târziu (Sentiment cu tolba goală), 
melancolicul rapsod apasă pe claviatura tristeților 
copleșitoare, ca în poemul Aripă spre sud, din care 
rezonează dorința de evadare dintr-o condiție claus-
trală, „evadarea” în cauză fiind totodată călătorie fără 
întoarcere, sugerată de amintirea „poetului plecat”: 
„O, cât pustiu, de astăzi, în fiecare clipă/ Și câtă 
nostalgie în ouăle de cuc,/ Că, pentru-ntâia oară, aș 
vrea să fiu aripă/ Și fără remușcare spre sud să mă 
tot duc…”

„Ora zero” care va veni „cu cântec de clopot 
în eter” și când pendulele vor bate „marile tăceri” 
ale începutului și sfârșitului sau altfel zis „Trenul 
de noapte” generează un sentiment de împăcare oa-
recum, de resemnare, de asumare a timpului scurs, 
tulburătoare rămânând nu atât durerea risipirii cât 
premoniția zădărniciei și uitării: „Suntem bătrâni, 
uitarea ne vânează,/ Aduce vântul vaer din păduri,/ 
Au cam trecut copacii de amiază,/ În trupul lor au în-
florit securi…// Suntem bătrâni și toate ni s-au dus,/ 
Numai regretul ne-a rămas statornic!/ Se frânge pe 
vioară un arcuș,/ Un cuc ne pune ouă în ceasornic…” 
(Ouă de cuc, II). Să reținem că metafora „ouălor de 
cuc” străbate de la un capăt la altul cartea, cu translu-
cide semnificații structurante, întru coagularea unui 
sens atât de original pornind de la ironica expresie 
populară a umblatului „după ouă de cuc!”…

În aceeași viziune de rapsod romantic, cu 
intuiții de modernitate pe latura percepțiilor arspo-
etice, autorul – declarându-se „bătrân și obosit” 
– recules din „goana după vis”, năzuiește a găsi în 
scoica culeasă din afunduri strălucitorul și mirificul 
mărgean (simbol al împlinirii și confirmării sale) și 
nu „În loc de perlă voi găsi doar vid/ Pudrat cu praful 
căzutelor stele…” (Culegătorul de perle).

Cerul poeziei este destul de învolburat, cu 
„apusuri” însângerate și „zări” în care se pierd 
năzuințe, evadări, doruri, iluzii de eliberare și împăca-
re. Senzația de „târziu” și de „însingurare”(percepută 
cu intuiție organică bacoviană, în care adie și vagi 

remanențe blagiene: „Atâta-i de târziu în stropi, că 
ploaia parcă a murit!”) e atotprezentă, ca în Ouă de 
cuc (I, II), Ceasul tăcerii, Pumnal în rană, Stropi 
sărați, Dor de Azap, Un ieri, Albumul, Tren de noap-
te, Pasărea nopții, Vitralii postume, Carte postumă 
ș.a. 

Avem de a face așadar cu un suflet fără pri-
hană, „umil și curat” (Și poate), care se exprimă în 
limpidități imagistice, de o tranzitivitate de-a dreptul 
clasică, dar în care se simte fiorul unui lirism autentic 
rezumând o experiență de viață, în general vocația 
unui rapsod încercat de deziluzii și regrete, năzuind 
a primi totul, inclusiv „ceasul tăcerii”, cu „blândă 
împăcare”:

„E vineri, e târziu… Ceasul tăcerii
Învață să măsoare veșnicia,
În părul meu au înflorit toți merii,
Sub meri s-a vestejit copilăria…”
(Ceasul târziu)
Costel Simedrea e un poet frust și muzical, 

ce-și asumă condiția unui rapsod peste un original 
alodiu spiritual și tematic. „Vom sfida neantul cu 
nerușinare”, scrie poetul, conștient de temeritatea 
gestului scriitoricesc și totodată de statutul său de 
„mire” al Morganei înspre un „tărâm incert”: „Tu 
nu mă întreba de mă întorc, vreodată,/ Din ultima 
vacanță, și ce o să-ți aduc…/ Se-adună înserări, clo-
pote-ncep să bată,/ La piept, în buzunare, îmi plânge-
un ou de cuc…” (Translucid)

Singular în acest demers poetic de 
resurecționare a limpidităților imagistice în variate 
cantabilități prozodice, cu predominarea ritmurilor 
trohaice, într-o modulație originală aproape ostenta-
tivă, Costel Simedrea este unul din poeții cărășeni de 
azi de inconfundabilă pecete, poezia sa păstrându-și 
de-a lungul unui deceniu și mai bine de la debutul 
editorial „tensiunea și anvergura metaforică”, dove-
dind „înzestrare peste vârste și circumstanțele adese-
ori frustrante ale vieții”, „trăind, poeticește, în lumea 
lui” (Nina Ceranu, prezentare pe coperta a IV-a).

Conștient de faptul că discursul său neoro-
mantic, cu acute intuiții moderniste, de adolescentine 
trăiri și revelații, trimite la formulele poeziei noastre 
tradiționaliste, Costel Simedrea  preferă ca motto al 
cărții un poem într-un vers pillatian, cântărețul nos-
talgic al satului de „Pe Argeș în sus”, vers menit să 
reconfirme, programatic, alteritatea original-autenti-
că a propriului mod și viziuni poetice: 

„Un singur nai, dar câte ecouri în păduri…” n
Lucian BANATHER

„Ouăle de cuc” ale lui COSTEL SIMEDREA
(Editura „Eubeea”, Timișoara, 2016)
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Critic și istoric 
literar de largă deschi-
dere, editor pasionat, 
profesorul Alexandru 
Ruja de la Universi-
tatea din Timișoara 
desfășoară o vie activi-
tate publicistică în pagi-
nile revistei „Orizont” 
la care ține de multă 
vreme o rubrică per-
manentă despre oameni 
și cărți. Rodul acestei 
neobosite munci s-a 
concretizat în mai multe 
volume de cronici, care 
au văzut lumina tipa-

rului sub titlurile Ipostaze critice (2001), Literatura prin 
vremi (2004), Printre cărți (2006), Printre cărți. Prin ani 
(2009), Lecturi, cărți, zile (2012), la care se adaugă recen-
tul Rotonde critice (2016). Lectura lor face dovada unui 
gust literar rafinat, unei documentări riguroase și a unui stil 
accesibil și clar. Cărțile lui vin să întregească peisajul critic 
româneac cu eseuri, contribuții, cronici, incursiuni critice, 
medalioane, care se înscriu într-o arie de preocupări siste-
matice, capabile să lumineze fețe necunoscute ale scrisului 
românesc, să elucideze fapte și aspecte de viață, precum 
și aspecte mai puțin luate în seamă de critica curentă. O 
predilecție specială a dovedit autorul pentru scrisul lui 
Aron Cotruș (căruia i-a consacrat o temeinică monografie), 
operei lui Ioan Alexandru și Ștefan Augustin Doinaș, de 
editarea cărora s-a ocupat. Nu e mai puțin adevărat că un 
obiectiv major al preocupărilor sale l-a constituit literatura 
Transilvaniei (ilustrată și în acest volum prin textul Repere 
transilvane, iar în cadrul acesteia de literatura Banatului și 
a culturii bănățene în ansamblu,  preocupându-se de im-
punerea unor scriitori care au reflectat specificul zonal sau 
s-au manifestat  în presa bănățeană contribuind la așezarea 
geografiei locului sub reflectoarele unei actualități mult 
mai vizibile. Dacă urmărim mai cu atenție această tematică 
atunci ne putem convinge de atașamentul criticului pentru 

acest  aspect al criticii curente, identificând și în volumul 
de față un număr de scriitori  care reprezintă acest spirit al 
locului. Îi avem în vedere pe Octavian Doclin, Pavel  Eugen 
Banciu, Mihai Avramescu, Radu Flora, Lucian Costin, Ovi-
diu Cotruș. Pe cel dintâi îl așază sub zodia melancoliei (Me-
lancolia ca stare de spirit), identificând în directorul revistei 
„Reflex” de la Reșița semnele unei resemnări meditative dă-
tătoare de retranșare în perimetrul satului arhaic sau al unui 
bestiarium  angoasant care îi asaltează ființa.  Sub cupola 
acestei luminozități specifice, poetul se umple cu un har par-
ticular al identificării acelor forțe telurice prin care vorbește 
o tradiție fecundă plasată sub faldurile unei modernități de 
sorginte postmodernistă. În timp ce exponentul poeziei la 
nivel contemporan îl reprezintă Octavian Doclin, prozatorul 
cel mai stimat este Pavel Eugen Banciu, autor al unor cicluri 
romanești impresionante, dintre care unul dedicat rechinilor 
din domeniul jurnalistic, iar altul revoluției din 1989. Ca om 
trăitor în câmpie, autorul are obsesia muntelui prin interme-
diul căreia intră într-o adâncă meditație existențială, făcând 
elogiul învingătorului  călăuzit de Singurătatea luminii. Ro-
mancier productiv, cu o mare paletă de abordări ale simbo-
listicii de subtext, prozatorul de care vorbim își dorește să 
realizeze o adevărată saga a timpului de față într-o lume a 
pragmatismului exagerat și devorator, la baza cărora plan-
tează câțiva piloni de moralitate de înaltă clasă. 

Banatul nu este redus doar la spațiul marcat 
grănicerește, ci autorul nutrește ambiția de a integra 
organic în literatura noastră pe scriitorii din zona Banatu-
lui Jugoslav. Seria este deschisă cu Mihai Avramescu, cel 
care după studiile făcute la Arad se stabilește ca învățător 
la Vărșeț, iar de aici ajunge unul dintre protagoniștii re-
vistei „Lumina”. Înzestrat cu har poetic, el este autorul 
mai multor volume de versuri și unul dintre promotorii și 
susținătorii culturii în limba română, pe care o promovează 
pe toate căile. Coleg de redacție cu el este Radu Flora, cel 
care a predat limba română la Universitatea din Belgrad, 
devenind un adevărat spiritus rector al mișcării românilor 
din Voivodina, organizând simpozioane de mare efect prin 
intermediul Societății de Limba română din Zrenjanin. 
Poet, prozator, dialectolog, memorialist, Radu Flora a fost 
un spirit  de stirpe enciclopedică ale cărui inițative au mar-

cat o întreagă epocă. Eu însumi am participat în acei ani 
la cel puțin trei simpozioane de relații româno-jugoslave, 
iar Analele Societății și culegerile acestor volume au lăsat 
urme durabile în viața provinciei. Medalionul pe care i-l 
creionează Al.Ruja este cel mai complet și mai documentat 
din câte am citit despre regretatul profesor, care a jalonat 
fără îndoială efortul constructiv al românilor din zona Ba-
natului de sud. 

Din aceeași familie de spirite a făcut parte și profe-
sorul Lucian Costin de la Caransebeș, iar epistolarul prin 
care îl aduce în actualitate este unul salutar. Același lucru îl 
face și în cazul lui Ovidiu Cotruș, ale cărui începuturi lite-
rare s-au consumat în paginile  ziarului „Tribuna română” 
din Arad, prin eseuri dovedind pasiune și cultură literară, 
devenind mai apoi un membru marcant al Cerculului Li-
terar de la Sibiu. Foarte atent la detalii de ordin ideologic, 
Al.Ruja își intitulează eseul insinuant-provocator, Cum a 
ajuns Ovidiu Cotruș „trădător de patrie”? luminând un 
episod din cele mai controversate din viața eseistului.  

Desigur aria preocupărilor criticului nu se reduce 
la peisajul literar bănățean. Se află în volum intervenții no-
tabile privitoare la ediții din Budai Deleanu, Pavel Dan, 
E.Lovinescu, Lucian Blaga, Mihail Sebastain, „cronica 
edițiilor” fiind un alt versant important al activității profe-
sorului timișorean, care i se potrivește de minune, deoare-
ce ea conjugă incisivitatea critică cu cunoștințe prețioase 
de istorie literară.  Sunt de menționat apoi, pe lângă în-
tregiri documentare și istorico-literare de mare utilitate,  
o serie de incursiuni curajoase în actualitatea scrisului lui 
E.Simion, Mircea Muthu, Mircea Bârsilă, Aurel Pantea, 
George Vulturescu, Ioan Derșidan, investigatori și judecă-
tori de frunte ai contemporaneității creației de valoare, dar 
și animatori remarcabili prin intermediul unor reviste de 
care și-au legat numele.  Rotondele critice ale lui Al.Ruja 
ne recomandă astfel un pertinent critic de atitudine și un 
admirabil istoric literar, aspirând la exhaustivitate și la ca-
racterizarea pregnată, așa cum ni se relevă din frumosul 
tabel cronologic pe care i-l consacră lui Ioan Alexandru, 
unde atenția fixată pe detaliul caracterizant merge mână în 
mână cu documentul revelator. n

ALEXANDRU RUJA: Rotonde critice

Gând rătăcit
Pictează-mi sub pleoape mirarea de-a fi,
Minune îmi eşti, mirări vom rămâne,
Pentru o noapte se naşte o zi,
Tăceri de nisipuri visări să amâne.

Cuprinde-mi şi gândul şi mâna-ntre mâini,
Prin galaxii neumblate ia-mă cu tine,
Voi pune iubirea-n pocale de crini,
Acolo, în cer, nu există un mâine.

Arată-mi trecutu’ -nainte de-a fi,
Când noi nu eram bărbat şi femeie,
Când nu era noapte, ci numai o zi
Şi luna dormea visând curcubeie.

Arată-mi oglinda în care priveşti,
Să vezi cum minunea din tine se naşte,
Ca-ntr-o beţie să simţi că trăieşti,
Când o lumină se-aprinde de Paşte.

Lacrimi zâmbitoare
Aş vrea să-ţi spun că m-am mutat în vise
Şi nu am carte de identitate,
Dar duc în palme tainele nescrise
Ce le-am adus de dincolo de moarte.

Da, am ales să locuiesc sub stele,
Să mă îmbrac în roua dimineţii,
Din puf de păpădie fac castele,
Şi simt frumos, aşa cum simt poeţii.

În braţele întinse strâng lumina
Şi Dumnezeu îmi este mângâiere,
Între cuvinte-mi creşte rădăcina
Şi pot să cred mai mult în înviere.

Mă învelesc în vânturi şi în ceaţă,
Să mă întrec în zbor cu pescăruşii
Şi lacrimi zâmbitoare-mi curg pe faţă
Când te privesc visând din pragul uşii

Cartea nemuririi
Iubirea, dragul meu, e cartea nemuririi
Şi n-am să şterg nimic din ce am scris în ea,
Scăldaţi în lacrimi pure, îmbrăţişaţi ca mirii,
Noi vom picta minunea chiar pe coperta sa.

Atâtea vieţi s-au dus, că nu ştiu să le număr,
Iar în oglinda vremii nu vreau să mai privim,
Tu lasă fruntea mea să plângă pe-al tău umăr
Şi-au să se nască-n tine trări de heruvim.

Doar inima cunoaşte tot adevărul sfânt,
De parcă nicio cruce în cer n-ar fi murit,
Ea ne cunoaşte visul de îngeri pe pământ
Şi aripile albe ce ne-au înmugurit...

Drumul spre casă
Hai, şterge, şterge oglinzile bine,
Dar nu le-ntoarce cu faţa spre mine,
Vara îmi lasă în palme un rid
Şi cerul la patru nu pot să-l divid.

Pe Tatăl îl ştiu, dar mama nu ştie,
Ea spune că sunt lumina ei vie,
Eu simt cum o umbră îmi trece pe chip,
Dar muşc din cuvinte de teamă să ţip.

Tac cum şi Tatăl de-o vreme tot tace,
Las murmurul nopţii să doarmă în pace
Şi crucea pe umeri singură-o ţin,
Să ştiu că tăcerea mi-e darul divin.

Oglinzile parcă-s ferestre acum
Şi drumul îmi pare o dâră de fum,
Desculţă prin câmpul roşu de maci
Alerg către tine, să văd ce mai faci.

Grădina în care iubire-am sădit
Mi-ai spus că demult în tine-a rodit;
Tatăl aşteaptă copiii în prag,
Arhangelii râd pe chipul tău drag.

Îngerii
Îmbrăţişări de gene te ascund,
Cum cerul îşi ascunde nesfârşirea,
Din destrămări, în irisul rotund,
A înflorit ca nufărul iubirea.

Precum în cer aşa-i şi pe pământ,
Veghează ochiul singur în tăcere,
Legiuni de îngeri depun jurământ
La porţile deschise spre-nviere.

Cuvintele-ntrupate din Cuvânt,
În două avatare fără cruce,
Din forma gândului, prin ochiul sfânt,
Matriţa veşniciei vor aduce.

Lumina coborâtă peste Graal,
O înmulţesc ca-ntr-o oglindă spartă
Şi doi mireni sub flori de portocal
Cu visul lor se întâlnesc la poartă.

Faţă în faţă
Tu îmi citeşti în suflet ca pe buze
Şi inima mi-o ştii chiar pe de rost,
A fost o vreme când au fost confuze
Cuvintele ce le-am ţinut în post.

Că te iubesc ştiai dintotdeauna,
Mult înainte să ne fi născut,
Ne botezase soarele şi luna,
Când îngerii pe braţe ne-au crescut.

Ne-am regăsit la mii de ani-lumină,
Ca doi vecini în zodiacul vechi
Şi-am fost o vreme copleşiţi de vină,
Căci viaţa se trăieşte în perechi.

Ca doi atomi, visând noi orizonturi,
Ne-am contopit în ochiul lumii noi
Şi navele au ancorat în porturi
Să dezrobească viaţa de apoi.

Şi te cunosc, şi mă cunoşti, ştiu bine,
Căci gasul tău în mine îl auzi,
Dar vina morţii nu ne aparţine,
Chiar de lumină ochii ne sunt uzi.

Din închisoarea mâinii mele
Când pentru timp s-a inventat minciuna,
Din închisoarea mâinii mele am plecat,
Plătiseşi pentru vise tu arvuna,
Dar mai aveam şi eu un rest de decontat.

M-am prezentat la dreapta judecată,
Cu EKG-ul pus într-un dosar stufos,
Eu mă credeam de moarte vindecată,
Dar uneori mai ştiu cum să mă mint frumos.

Am aşteptat un înger să mă cheme,
În anticamera cu tribunalul nou,
Că evadase, cică, prea devreme
Măsură timpului ce s-a născut din ou.

Şi drept răsplată am primit o palmă
Ce sufletul în ea mi l-a cuprins încet,
Şi mi s-a spus că timpu› va să doarmă,
Dar regăseam în el doar vise de poet. n

 Maria Ieva

Mircea  POPA
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Într-o ediție frumoasă, pe o hârtie de calitate supe-
rioară, a apărut Mihai Eminescu. Între Eros și Thanatos 
(Deva, 2016), volum de ,,Analize și comentarii”, purtând 
semnătura scriitorului și exegetului hunedorean Gligor 
Hașa (de origine din satul Tău, comuna Roșia de Secaș). 
O schiță de portret a autorului ar cuprinde, în mod obli-
gatoriu, o sumedenie de titluri, în jur de patruzeci, plus 
multitudinea realizărilor în domeniul profesional și so-
cio-cultural. Nu putem omite activitatea de profesor și 
inspector școlar, aportul adus învățământului românesc 
prin cărțile didactice publicate sau colaborarea la întoc-

mirea unor manuale școlare, participarea în diverse comisii de evaluare și impli-
carea activă în viața școlii. Atras deopotrivă de publicistică și literatură, Gligor 
Hașa s-a remarcat prin verbul de polemist și intransigența opiniilor, activitatea 
sa însumând peste 500 de studii, articole de opinie, comunicări, eseuri și cro-
nici literare în ziare și reviste precum ,,Tribuna”, ,,Orizont”, ,,Ardealul literar”, 
,,Discobolul”, ,,Semne”, ,,Astra blăjeană”, ,,Actualitatea”, ,,Călăuza”, ,,Gazeta 
Secașelor” ș.a. Ca director și editor al unor periodice (,,Actualitatea”, ,,Noi”, 
,,Ghimpele”, ,,Speranța”, ,,Simeria la ora adevărului”), Ghligor Hașa s-a dovedit 
un om al locului care nu a uitat istoria și trecutul, punându-le deseori în raport cu 
prezentul politic și cultural.

Preocuparea pentru opera lui Mihai Eminescu este una statornică, autorul 
dedicând poetului național mai multe studii și eseuri, reunite în culegerile A cu-
teza cutezanța (1998) și Muntele fără poteci (1999). De fapt, opera scriitorului 
Gligor Hașa se leagă foarte mult de miturile autohtone, de istoria dacică și valo-
rile naționale, așa cum o demonstrează romanele Comoara lui Decebal (1981), 
Septembrie cu măști (1985), Sceptrul lui Decebal (1986), Răbdarea pietrelor 
(1987), Răzbunarea gemenilor (2000), Biciul lui Dumnezeu (2005), dar și cule-
gerile de folclor, autorul fiind un împătimit al potecilor de munte, al tradițiilor 
perene și al legendelor: De la Hațeg la Zarand (1969), Legende strămoșești 
(1981), Minuni și enigme în ținutul Hunedoarei (2004), Cetatea Deva între 
legendă și istorie (2005), Aurul dacic – miracol sub blestem (2009), Hațeg – 
adevărata Sarmizegetusa (2010) etc.

Studiul de față, Mihai Eminescu. Între Eros și Thanatos, vine în întâmpi-
narea cititorului (profesori și elevi, în special), cu analize și comentarii accesibi-
le, vizând aproximativ 20 de poezii eminesciene, altele decât cele din programa 
școlară. ,,Prin comentariu și analiză – spune autorul – noi înțelegem cercetarea 
întregului, aprecierea în spirit critic, explicitarea unei opere literare, istorice etc., 
examinarea fiecărui element în parte. Așadar, noi ne asumăm o misie didactică, 
săvârșim un act de cultură.” Autorul cărții speră că la capătul lecturii acestor 
mini-eseuri critice (ce deschid ferestre spre multe domenii ale cunoașterii), lec-
torul să rămână încredințat de rolul formator și substanțial al poetului nepereche, 
de faptul că Mihai Eminescu ,,a prefigurat în poezia naturii și a iubirii, în filo-
sofia existențială, spațiul edenic al sufletului românesc, felul nostru de a fi, de 
a simți și trăi în raport cu lumea și cu cele veșnice; că el este spiritul tutelar al 
românilor de la Nistru pân’ la Tisa. Poet și filosof român cum nu este și nu va fi 

altul, Eminescu purcede direct din Zamolxis, în Eden românesc ca duh a toate 
știutor, simțitor și făcător, este începutul și sfârșitul, apoteoza reflectării în veșnic 
omenesc a tainelor sanctuarelor de la Sarmizegetusa și himalaicul Șurianu. Este 
expresia mioritică a simbiozei noastre cu natura și veșnicia. Va fi până când sub 
soare va exista ultimul român.”

Volumul în discuție se deschide cu poezia eminesciană Atât de fragedă, 
urmând ca atenția exegetului să se oprească și la alte titluri precum Peste vâr-
furi, Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, Dintre sute de catarge, Scrisoarea IV, 
La steaua, Mai am un singur dor, O, rămâi..., Rugăciunea unui dac, Gemenii, 
poeme grave, cu o paletă largă de semnificații și simboluri, poeme cu o tema-
tică arborescentă, de la geneză la istorie, de la timpul veșnic la efemeritatea 
umană. Singurătatea, latura sentimentală și destinul nefericit al poetului compun 
subiectul notelor și însemnărilor pe marginea altor poezii eminesciene, dintre 
care amintim: Departe sunt de tine, Din valurile vremii, Dorința, Iubind în taină, 
Floare albastră, câteva sonete și chiar fragmente din romanul Geniu pustiu.

Comentariile au ca punct de pornire contextul istoric în care au fost scri-
se sau publicate creațiile în discuție, precum și alte detalii de ordin biografic 
ce au determinat manifestările lirice ale poetului în fiecare perioadă a devenirii 
sale. Gligor Hașa stabilește interesante conexiuni cu lirica populară, cu spațiul 
matricial românesc, cu substanța lui sonoră și ritmică: ,,dacă muzica este însăși 
osatura lumii, cum spune Zoe Dumitrescu Bușulenga, la Eminescu, de la poezia 
naturii la poezia de dragoste și la cea filosofică, se bizuie pe o orchestră din care 
nu lipsesc lira, buciumul, cornul, clopotul, izvorul etc. O orchestră a naturii și a 
sferelor cosmice.” Discutând anumite poezii, autorul numește sunetul de corn, 
drept arhetipul muzicii eminesciene, subliniind că farmecul poemei eminesciene 
Peste vârfuri l-a făcut și pe Lucian Blaga să se oprească asupra ei, iar acest fapt 
spune ceva.

Privirea profesorului de limba și literatura română (Gligor Hașa petrecându-
și un timp îndelungat la catedră), nu se dezminte, ci reține, în mod coerent și di-
dactic, aspecte ce țin de geneza poemelor, tematică, structură, particularități de 
stil și elemente de prozodie, totul într-o derulare firească a ideilor, într-un limbaj 
accesibil și transmițând foarte ferm puncte de vedere, interpretări, opinii critice. 

Pentru această contribuție la exegeza eminesciană, cât și pentru alte scrieri 
(Stejarul corbului alb – povestiri, 1984, Roua de pe buze – povestiri de dragoste, 
2001, Povestiri cu tâlc – 2002 etc.), amintite sau nu aici, Gligor Hașa constituie 
un reper, un prozator și un eseist cunoscut în mediile cultural-literare (mai nou și 
poet, prin volumul Versuri răzlețe, 2013), un publicist cu verb sprinten și tăios, 
un scriitor recunoscut prin premiile obținute, un povestitor pasionat de bibliote-
că, de istorie, de cartea-document. Totodată, Gligor Hașa este autorul unor creații 
dramatice care i-au fost jucate pe scena Teatrului ,,I.D.Sârbu” din Petroșani, este 
vorba de Mingea fermecată și Fata vânătorului. Dar, poate, cel mai bine trans-
pare omul din spatele rândurilor în volumele de publicistică Amiaza unei iubiri 
(1989), De toate despre (ne)toți (2006) sau în paginile memorialistice: Spove-
danii târzii (2010). Uneori prea multe cuvinte sunt de prisos, căci reverberațiile 
propriilor scrieri rămân să înfrunte ele valurile, vremurile. n

Gligor Hașa – schiță de portret
MONICA GROSU

Eroul 

Sculptoriței  Katte Kollwitz

clar
noaptea 

statuile nu dorm 
nici nu visează

noaptea statuile veghează
statuia aşteaptă zorile trează

clar
  inima statuii 

nu bate 
şi totuşi un Om 

ţine Mama în braţe
 şi lumea întreagă află că-i un Erou
goarna în zadar sufletul i-L cheamă

la marile sărbători
în zadar se tânguiesc orchestre

şi-L plânge
Eroii nu înviază

NICOLAE MAREŞ statuia lor rămâne pe veci trează

Viața 

Când  tristețea te însoțește
Durerea sporește.

Mort mai mult atârni decât ai atârnat o dată în viață.
Oare cine ne va prelua grijile

Când inima  
  Nu va mai bate?

 Nu cred în minuni
Nu cred ca Dumnezeu să-i învie

Vreo dată pe păgâni.

 din cer răspunsurile vin mai greu

mulţi merg
dar puţini ştiu să meargă

şi greu 
sau mai deloc n-ajung  

dacă vor ajunge vreodată 
la Ţinta Finală

  
 Mare orbecăială
orbecăială mare
multă oboseală

lovituri sub Centură pe pielea goală

 În final nu stim unde vom ajunge şi ce vom găsi
până atunci e bine să ştim

să formulăm şi întrebarea care doare
fii atent Omule
să auzi şi să ştii 

pe cine să întrebi şi întrebarea bine s-o formulezi 

să ştii cui să i-o pui
şi chiar dacă nu vei afla nimic

Nu dispera
mai ţine în minte dar şi pe buze întrebarea

Răspunsul din Cer vine mai greu  
criza sensului şi-a întrebării despre sens 

persistă
şi  până la urmă la noi va s-ajungă....

dacă-ai rămas treaz vei înţelege 
multe până la urmă.

vei înţelege multe până la urmă....

Despre smerenie

   lui Lev Nikolaievici Tolstoi

Pădurea încă n-a înmugurit 
La Jasna Poliana.

Găsit-am aici la început de primăvară Rusia întreagă
Rusia adevărată Rusia neschimbată

 Rusia smerită Rusia Mamă.
Mulţi mesteceni pe drum văzut-am  

N-aveau alura mestecenilor semeriţi din
Jasna Poliana.

 Pe drum pe lângă multe păduri trecut-am
Dar nicăieri n-am văzut adâncimea codrului de-aici.
Copacii au la Jasna Poliana smerenia-n fiecare ram.

 Pretutindeni e mâna şi sufletul lui Tolstoi,
 E moştenire de el lăsată omenirii nu în van.

E lăsată pentru a iubi.
Cine respiră smerenia de-aici,

E ca şi Tolstoi,
 E cel mai iubit pământean. 

Jasna Poliana, 24  aprilie 2016
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Pe Dumitru Toma l-am citit sporadic, prin reviste, dar o imagine mai bine 
conturată, ca de fiecare dată, o asigură un grupaj, o antologie, un volum propriu 
de poezie. Dumitru Toma vine, ca poet, din spațiul spiritual fecund al Olteniei, cu 
care intră frecvent în rezonanță, fără distorsiuni și, totuși, fără consonanțe strident  
identitare cu predecesorii. Poetul scrie cu maturitatea lecturilor sale, cu știința lit-
eraturii, dar și a limbii. I-am citit cel mai recent volum de versuri, Sitarul străveziu 
(Ed. Aius, Craiova, 2013), despre care nu știu cine și ce a mai scris ‒ asta cu atât 
mai bine! Volumul poartă însă girul cunoscutului om de cultură, poet, dramaturg și 
eseist Dumitru Velea, care face prefața, și tocmai pentru asta mă apropii cu atenție 
sporită de discursul liric recomandat inclusiv de o notă a autorului cu trimiteri la 
un alt nume de mare probitate, Mircea Ciobanu (o notă cinegetică despre sitar), de 
unde și titlul volumului de versuri. Dumitru Toma reține și va încerca să sublimeze 
în poezie că sitarul tainic, cu aura lui de mister, este o pasăre crepusculară care 
migrează aici din țările calde primavara, odată cu cântecul ciocârliilor, după ce dau 
mâțișorii salciei și se hrănește scormonind cu ciocul lui lung în adânc, parcă sorbind  
untul pământului. Am reluat aici toate astea, fiindcă ele constituie constante ale 
travaliului lirirc, ale hipertensionării emoționale și ale reverberării poetice. Dumitru 
Toma, iată că și cu această ocazie, rămâne să exerseze ferm în sonoritățile clasice 
ale versului și nu mă surprinde că de multe ori vibrează ca în lamentații, ca în 
cântecul doinit al neamului: „Am să vin în fapt de seară/ La poarta cu umbră rară/ 
Sub cușmă de miel mițos/ Că s-a-ntors lumea pe dos...”(p.45). Și, tot în aceleași 
canoane, se desprinde din rectiliniu și reușește semnificări pe care și le revendică, 
cu elevație, altfel, poezia modernă de la dadaism încoace: „Chip de om sub solzi de 
pește/ Știu ce spaimă te zidește/ Când nu vrei să deschizi palma/ Să-ți văd treptele 
de-a valma”(p.33). Sau: „Țipar verde de dudău,/ De-ai fi tu cel ce sunt eu...”(p.34). 
Versul cu rimă împerecheată, măsura de șapte-opt silabe și succesiunile iambice ori 
trohaice de accent sigur că mențin discursul în tonalitățile și duioșiile liricii popu-
lare, cu atât mai mult cu cât și lexicul păstrează candoarea zicerii sincere, lipsite de 
subtilități semantice și de ambitus filosofic. Titluri calde dau nume emoției sincere: 
Ce-o avea cerul cu mine; În cămara mea din piept; Când se coace luna-n grâu; Stă 
ispita și sughite etc. Ele stau alături de altele care anunță posibilitățile poetului de 
a trasnsfera discursul  din ingenuu într-un registru al scrutărilor reflexive, al unei 
ontici comune, indicative, de sinteză nemijlocită: Cenușa, pământul ori spini; Sin-
gur cu nisipul; Câmpia e jocul etc. Dumitru Toma se apropie empatic de lumea pe 
care doar ornitologii o cunosc cu firească surprindere. El stabilește o atare relație 
și preia în toate asperitățile ei truda existențială a micilor viețuitoare, așa cum au 
făcut-o Arghezi, Gârleanu, Agârbiceanu, ca să nu mai amintim nume celebre din 
literatura universală. Străveziul sitar își asumă regnul în gen și specie și Dumitru 
Toma își acordă verbul condescendent cu ceea ce de altfel scapă pragmatismelor 
contemplației noastre: „Sau de snagă stoarsă-n lemn/ Care ține loc de semn,/ Pe 
speteaza zorilor,/ Toată natra norilor...”(p.55); „Când să trec peste fâneață,/ Se văd 
zorile în baltă/ Cum se limpezesc pe față,/ Prinse toate laolaltă.”(p.53) etc.  Încer-
când să sintetizez o concluzie lecturii, mi se pare că Dumitru Velea avea suficiente 
motive să-l recomande pe autor: „Ce ar spune  Mircea Ciobanu despre această carte 
a lui Dumitru Toma? L-ar bătea prietenește pe umăr și i-ar zice[...] Ești un poet 
invitat. Îți public cartea.”

Nu e de niciun folos să remarcăm doar, ci trebuie s-o spunem până la obsesie 
că literatura însăși, predându-se necondiționat concesivității editoriale, și-a tră-
dat cititorul cu complicitatea criticii și se constată acum autoflagelată în excesele 
libertăților ei. În consecință, multe experiențe autentice sunt tot mai obstrucționate, 
eclipsate și însingurate de axiologii paralele; frecvent ale arbitrarului. Critica litera-
ră, oricât de harnică s-ar vrea, e adevărat, nu poate să vadă tot ce se publică și se 
retrage în câteva nume cu care trasează în complicitate un hotar nedrept cu autorii 
mai puțin norocoși și așezați mai puțin vizibil. Cărțile lor ajung mai greu sub 
privirile unor cronicari asediați nu doar de cărțile pe care le citesc cu plăcere, 
ci și de cele recomandate, pe care trebuie să le citească atent; am văzut că se practi-
că [și] asta! Iată de ce îmi rezerv libertatea necondiționată de a scrie non-concesiv 
despre numele care scapă atenției  marilor avizați. Gheorghe Filip, prozator din Te-
leorman, scrie de multă vreme o proză incitantă, bine echilibrată, care aduce con-
stant problematica modernă a unei lumi reflexive până la autocontestare,  se reține 
printre autorii care relevă o sociologie necruțătoare, adesea contestatară a 
contemporaneității și a contemporanizării. Cu lumea ei atinsă de un clivaj endemic, 
adesea decrepit, proza din ciclul Magia Nisipurilor (mai ales cu Crucea Sudului și 
Fecioara de Fier; Ed. Sitech, Craiova, 2015) dă identitate unui spațiu plat, în care 
personajele se estompează erodate de monotoniile vieții; semnificativul cade 
sub patina unui timp nesemnificativ. Agresiunile acestui timp, mărunte și banali-
zate, converg totuși într-o amenințare majoră: „bolile predominante ale viitorului 
vor fi cele psihice, și asta echivalează cu însingurarea omului în societate, în natură 
și în el însuși” (Fecioara de Fier, p.322), apreciază autorul la limita unor situații de 
un umor sumbru. Paisie (Crucea Sudului) vine dintr-un spațiu fără identitate, într-un 
altul în care nu reușește să semnifice, în care aspirațiile își pierd noblețea, devin 
maladive și se întoarce fără sentimentul înfrâgerii acolo de unde a venit scutindu-și 
anturajul de presiunea oricărei suspiciuni, fără a reuși să-l scoată însă de sub tăvălu-
gul alienării și de sub angoase trenante:„Abia acum își aminti că a plecat fără să-și 

IULIAN CHIVU
Tonalități lirice

A doua viață, sau despre
lumea care își subzistă

ia rămas bun... Poate că ar fi trebuit să intre în restaurantul cu masa în formă de T și 
să-i spună colonelului să nu-și mai facă griji, pentru că suspectul părăsește orașul, 
lăsându-l așa cum l-a găsit. Cuminte și neatins nici măcar de trecerea timpului” 
(p.203). Paisie (Crucea Sudului), Ilie, Golescu, Dodel și chiar Ciucurel (Fecioara de 
Fier), primarul care cerșește iresponsabilitatea simulând schizofrenia, „singurul 
sfânt cu cravată” din biserica satului pe care îl păstorește trufaș, sunt în căutarea unui 
alt statut, prin care să se ridice deasupra celorlați pierzându-se pe sine (Octav, Ema, 
Iacob). Galeria acestora va fi completată de prozatorul Gheorghe Filip cu A doua 
viață (Ed. Tracus Arte, Buc., 2016), o interesantă carte de proză scurtă care continuă 
consecvent în același spirit cu romanele sale, trimițându-ne însă, dintr-o altă direcție, 
cu gândul la meditațiile cartesiene despre filosofia primă. La finalul lecturii,  prima 
impresie care mi-a rămas a fost în esență cam aceeași ca a lui Paul Eluard, din mani-
festul suprarealismului (lumea care devine albastră ca o portocală), sau asemenea 
celei a lui Salvador Dali (societatea monstruos de cinică și naiv de inconștientă care 
pretine că este serioasă numai pentru a-și ascunde mai bine nebunia). Or cu toate 
astea, proza scurtă a lui Gheorghe Filip își conturează personajele mai mult în ne-
oimpresionismul pictural al lui Paul Gauguin, al lui Henri de Toulouse-Lautrec sau 
al lui Vincent van Gogh decât în suprarealismul literar francez. Cele douăzeci și trei 
de titluri din sumar (312 pagini) fac un inventar relativ omogen al problemelor de 
gramatologie socială a personalității. Variate ca specie, însă înrudite în gen, persona-
jele din A doua viață trec cu dezinvoltură înainte și înapoi din a exista în a fi, se la-
mentează de sclerozele condiției fără să protesteze violent și se întorc resemnate în 
melancolii ale gravităților ireductibile. Aspirația eșuată din Călătoria și Smouki, 
conciliabilul care coabitează cu ireconciliabilul din Zidul chinezesc, trufia de a se 
proclama fiecare propriul lui Dumnezeu din Drumul spre casă, halucinantul din Ha-
nul Fecioarei, din Coca, ori obsesia eliadescului „illo tempore” din Eroul, eșecul 
matrimonial din Buchetul de trandafiri, alături de obsesiile decrepite din Ultimul vis, 
Insula, Oratorul se vor  subsuma în contiguitate, generic, în nuvela A doua viață; o 
pseudoopțiune buddhistă, însă una general-umană,  de sorginte postadamică. Temă 
esențială a filosofiilor carteziene care afirmă amăgirea simțurilor cu îndoiala care con-
duce spre subiectul cugetător (trestia pascaliană). Personajele lui Gheorghe Filip afir-
mă mai mult deducția decât intuiția și de aceea strălucesc mai puțin în dubito, ergo 
cogito, însă își subzistă ceva mai existențialist în cogito, ergo sum! Urbea obscură, 
pierdută în magia nisipurilor până la ștergerea identității, este una a pensionarilor 
suspicioși, ipohondri, temători până și la adierea gândului (Hoții) și readuce figuri 
cunoscute din Crucea Sudului întregindu-le cu un umor trist:„Tilică mai strigă o dată 
« Hoții! » , măcar să moară eroic (...), crede că hoțul e în  bibliotecă, poate citește 
Trecute vieți de doamne și domnițe, sau Ciocoii vechi și noi, ori o fi la calculator, 
vreun haker care ar putea să spargă conturile de la Nasa, sau de la Kremlin...”(p.103). 
Sau imagini absolut  postmoderniste: „Cum ar fi, chicotea el, să ies cu drăcovenia în 
spinare și deasupra ei să fie Bijboacă crăcănat și cu pușca îndreptată spre gloata care 
și-ar vrea străzile înapoi” (Pâlcul de salcâmi, p.58). Altfel, ne confruntăm cu o lume 
încremenită în imuabil până la autocontestare, vlăguită de orice speranță, la limita 
suprarealismului: „îl obseda cubul acela de întuneric care se închide atotbiruitor peste 
noi ca peste o jiganie”(Oratorul, p.90); „se ridică și porni încet pe alee, urmărit de 
privirile câtorva femei care scormoneau  țărâna uscată pentru a planta [pe mormin-
te, n.n.] niște flori gata ofilite”(ibidem). Pe de altă parte, eșecul aspirațiilor, dezvoltat 
în romanul Fecioara de Fier, se reia în proza scurtă pe mai toate fațetele lui, precum 
Viviana (Inelul cu piatră verde), iubita care sacrifică principiul moral, dragostea pură, 
din rațiuni pragmatice, ca în proza interbelică a lui Camil Petrescu și G. Călinescu or 
cea a lui Gib Mihăescu și G.M. Zamfirescu. La Gheorghe Filip, contextualizările au 
dimensiuni sociologice cu suficiente determinări furnizate de lumea care nu excelează 
dincolo de cauzuistica prin care armonizează cu o filosofie vag existențialistă și nu 
întâmplător sub titlul A doua viață se însumează coerent lucruri cu care deja ne-am 
întâlnit și în romane. Ele revin cu o altă lumină în proza scurtă: Nebunul, Insula, 
Eroul, Buchetul de trandafiri și mai ales în Ultimul vis. Textul trimite cu gândul la  
modelul buddhist al samsarei, al vieților succesive cu finalizare în Nibana. Leon Tăl-
peanu se constată un nume incompatibil cu gloria și, ca în poveștile orientale, sfârșește 
lamentabil prima viață: „Ce am făcut eu odinioară? Nu îmi aduc aminte nici când am 
trăit prima dată.”(p.159). Cea de a doua viață însă dă curs frustrărilor celei dintâi, ale 
cărei remanențe se manifestă în înclinația către literatură și eroul scrie cu asiduitate 
Jurnalul unui eșec. Tălpeanu crede că profesia de medic e aidoma lui Dumnezeu și el 
are acum această șansă în care se avântă cu elan. Orgolios, pleacă de la cabinetul lui 
Tase, unde era rezident, și vrea să-și facă propriul cabinet cu sprijinul Adei care îi 
oferă apartamentul ei pentru asta în speranța unei căsătorii prospere cu medicul. 
Soluția i-ar fi surâs lui Leon, chiar dacă află că Ada mai fusese căsătorită și fusese la 
un moment dat privată de libertate. Numai că afacerea cu un nou cabinet nu dă rezul-
tate și cei doi se despart, Tălpeanu fiind nevoit să se întoarcă la cabinetul lui Tase. 
Finalul este unul galopant: Tase moare, afacerea lui este preluată de tânara lui soție, 
Diana, Ada se căsătorește și ea tot cu un medic și pune pe picioare cu acesta cabinetul 
în care ambițiile celui dintâi eșuaseră. Leon Tălpeanu, pripășit acum într-o încăpre 
insalubră, oferită de Tase, își scrie Jurnalul plin de reflecții ale singurătății, ale însin-
gurării. Se regăsește în multe  situații tot pe el „cel care mai bâstâcâise cândva prin 
lumea asta și care mai făcuse umbră pământului”(p.154). Cea de a doua existență îi 
dă suficiente argumente să descopere culpa umanității:„Doamne,Tu ești perfect, dar 
lumea pe care ai creat-o nu-ți seamănă. A ieșit ca vai de capul ei. Așa că fii bun și ia-o 
de la început!” (p.191). Conștient că a irosit și cea de a doua șansă, medicul Tălpeanu 
se căiește precum strămoșul lumii, Adam, culpabilizându-se:„Eu am anulat actul tău 
de creație, eu am făcut din creația Ta un nimic” și ca atare, cea de a doua viață este o 
misiune care nu a reabilitat nimic din condiția umană. În consecință, existența deter-
mină cugetarea, elimină orice îndoială, iar ratarea, fiind desăvârșită ca și visata îm-
plinire, singura soluție rămâne resemnarea: „indiferent ce și cum vei fi gândind, fii 
bun și nu mă mai trimite încă o dată!”(p.208). Prozator subtil, cu un control lucid și 
versat al discursului, atent cu faptul epic, Gheorghe Filip așază și de această dată 
lucrurile în firea lor după ce le va fi dat ademenitoare perspective, iată, chiar vechi de 
când lumea aceasta care își subzistă în datul ei, și de aceea orice rătăcire ar însemna 
o sancțiune de natura samsarei buddhiste, unde Nibana e doar o amăgitoare amânare 
și nicicum o soluție. n
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Am crezut
Am crezut că suntem prieteni
am crezut chiar că ne iubim
cu o iubire desăvârşită
am crezut că putem să ne destăinuim fără sfială
slăbiciunile ce ne apropie
şi ne fac mai buni de nimic sau de orice
am crezut că putem fi ironici, că putem râde
noi, copiii bătrâni
ai galaxiei desenate cu creta pe asfalt de un înger
în clipele lui de răgaz
ştiindu-ne unul în grija celuilalt
am crezut că am rămas singuri pe o planetă-n răcire
pe o planetă cât o inimă
de fluture zburând printre florile de cireş 
în prima iarnă din tâmple
am crezut că eşti soarele meu în miez de noapte
uscându-mi lacrimile stratificate
prin milenii de iluzie, de blestem
am crezut că poezia este cheia de aur
a existenţei noastre puţine şi rare întâmpinând
plânsul bucuriei adevărate cu frunzele şi petalele
florii de amaranth
ştiind că o poate ofili un cuvânt
rostit prea tare ori prea încet
trecând prin cele 99 de anotimpuri ale veşniciei
am crezut că eşti stolul cocorilor veşnic
rotindu-se fără a mai pleca vreodată
spre ţările lui nicăieri
am crezut că nicăieri nu există
că niciodată nu s-a inventată încă
pentru cei mai frumoşi dintre frumoşii nebuni ai lu-
mii
pentru care lumea plăteşte încă
am crezut că suntem din altă lume 
din plasmă curată
îmbrăţişată de lianele arterelor noastre comune
prin care circulă insomniile
celor mai de preţ poeme cereşti
am crezut că cerul e atât de aproape încât
pot merge pe jos printre stele 
şi să le adun ca pe nucile
din grădina lui Dumnezeu, cel singur 
uitându-se cu tristeţe
la creaturile sale inocente rătăcind printre
minunile ameţitoare pe care ei nu le văd
trecând dintr-o zi în alta sub griji şi treburi fireşti
din punctul de vedere al apei şi focului
am crezut că eşti focul din deal semnalizând
hic sunt leones
ca să ţin la distanţă de mii de lustri 

priponit centaurul îndrăgostit
am crezut că eşti iarba în care pot adormi
fără teama de-ncolăcirile şarpelui verde
cu fructele de hiacint
fără teama că mă voi trezi fără tine
am crezut că pot da drumul la gaz precum Plath
dar n-am avut atâta putere, nici curaj,
nici atâtea poeme
pentru intrarea în cea mai glorioasă
librărie de pe Calea Lactee
am crezut că putem fi rudele bune
ale aceluiaşi mitic sat
venind după noi prin aceleaşi 
şcoli, cantine, tribune
am crezut că putem bea un pahar de ambră 
împreună cu Luna
pe aceeaşi verandă de iasomie şi nard
am crezut că putem fi liliac alb şi negru
pe creanga aceluiaşi trunchi plutind în râul
ce se retrage sau creşte în ritmul respiraţiei
unui copil aşteptând şi acum în aval
am crezut că tu eşti singura iubire nepărtinitoare 
între atâtea nedreptăţi şi potrivnicii 
că aş putea să îţi fiu dragă şi de folos
chiar pe ultima treaptă a grandiosului eşafod
crezând că duce spre tine
am crezut că pot juca în piesa
fără niciun personaj pământean
că pot fi experiment, iluzie
Doamne, de ce nu mă laşi experiment şi iluzie
până la ultima replică din opera comică – viaţa mea 
la poli divergenţi în echilibru fragil
De ce mă trezeşti, Doamne,  cu acelaşi refren: 
Ne me quitte pas... 

Pe vremea când...
Pe vremea când 
umblam îmbrăcată-n argint
în alge, în frunze fosforescente
prin cerul vast, cu păsări opalescente
pe vremea când aveam sânge cald
şi  răni chemând mâna ce m-a rănit
pe drum de fum prin nori de  pământ
pe vremea când aveam glas
şi dănţuiam rostogolindu-mă
printre lacrimile de stâncă 
spre steaua polară cu gură de lup 
pe vremea când eram foame şi frig
îmbrăcată-n jivină
smulgând noaptea din rădăcină
când despicam raza de soare cu latul palmei 
îmbrăcată-n alcooluri, în peştii 
scurgându-se din butoaiele mitraliate 
pe Middle Road
pe vremea când pielea mă strângea în braţe
şi eram tot ce avea mai scump şi spărgea râzând 
baloanele de săpun ale planetelor
pe vremea când eram ploaie şi nimeni
nu era vinovat că plouă  
când aveam palme luminiscente
asemeni întunericului
făcut tot din lumină dar nevăzută
ca aurul din secundele timpului 
mai frumos azi decât ieri
când cerul se arăta cu chip de bărbat
pe rug de  trandafiri
aprins de sarea ochilor mei 
unde el pescuia poeme 
cu versurile sărutându-l pe gură 
pe vremea când mă împărţeam tuturor
ca un vin bun îndoit cu miere

aveam un mic defect – viaţa
cât de specială mă făcea acest mic defect.  

Împăturind timpul
Să las totul în ordine
în plămâni, în ficat, în retină
să nu se certe văzutele cu nevăzutele
lumea e mai săracă fără mine sau dimpotrivă
să hrănesc vorbele din
cărţile ce se vor termina cândva
sortez, împachetez insomnii
vânez coşmaruri, le sigilez
pun la loc sigur steaua 
ce-mi  scria cu genele de lumină pe fereastră 
lumea îmi va fi recunoscătoare sau dimpotrivă
calc pe iarba înflorită în decembrie
las mâncare căţeluşilor orbi de sub bloc
luna e la locul ei: 
cum ne vrăjeşte ea şi nimeni nu îndrăzneşte
s-o întrebe de unde vine, unde se duce 
în fiece noapte după ce ne cufundă în vis
să las totul cuminte, tihnit
să nu lipsească cele bune din cele rele
până când voi reveni pe crengile de cireş 
cu fluturi aurii plutind peste oraşul 
ce acum e abia la grădiniţă
jucându-se cu păpuşile îmbrăcate în oameni
vorbind ca oamenii, născocind poveşti
trecem unii pe lângă alţii pe traiectorii 
ce se intersectează sau dimpotrivă
trecem unii prin alţii lăsând în urmă câte puţin
din nimicurile ce ne iau viaţa
uşile se trântesc în bătaia vântului solar
în zori, măturătorii se vor mira
câtă ordine e în cartierul meu
devenit peste noapte om mare.

Cod roşu
Vecinul de sus bate ritmic 
îşi repară patul, dulapul
cel de jos cântă
aud, deci sunt vie
la uşă bate vecinul de vizavi să-i împrumut bani
n-am, pleacă trist, sunt ultima lui speranţă
în cărţi se spune că cel mai important lucru în viaţă
e să-ţi faci un prieten
aşa cum îţi faci o casă
stabileşti perimetrul, trasezi, plantezi, năduşeşti
înfigi stâlpi, pui cărămidă peste cărămidă, ciment, 
căpriori
tai uşi, ferestre, rindeluieşti, vopseşti 
uneori te zoreşti, alteori iei distanţă
sudălmi, bătături în palme
ceva îţi lipseşte, ceva te încurcă
te descotoroseşti de ce prisoseşte, arunci
peste gard, în gârlă, în grădina edenului
pui lacăte, garduri, capcane, îngrozit
că ai putea fi jefuit cât lipseşti
dar hoţii vin, au aflat
că ai pivniţa burduşită, podul plin
înfulecă, bagă-n traistă, iau cu ei tot 
inclusiv potcoava de argint norocoasă
a inorogului ce te avertiza când plouă: 
să-ţi strângi visele de pe sârma de cupru
şi iluziile risipite prin Carul mare... n

VICTORIA MILESCU
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„Pe dubla temă a iubirii pasionate şi a descrie-
rii reciproce a îndrăgostiţilor se leagă o structură dra-
matică, în care o permanentă tensiune e întreţinută de 
întoarcere şi reluare prin refrenele care sudează şi în 
acelaşi timp deosebesc părţile. Mirele, puternic şi mi-
sterios, ascunzând parcă identitatea sa, înalţă imnuri 
de frumuseţe şi slavă miresei, în stilul obişnuit al liricii 
vechi, cu aceleaşi comparaţii trădând modul de viaţă şi 
scara de valori”1 [Dumitrescu-Bușulenga, 1977: 10]. 
Într-o asemenea Cântare a Cântărilor se află Îndrăgo-
stitul din Sumer, ipostază lirică originală, a cărei apa-
riție în lirica românească o datorăm poetului Dumitru 
Ichim. 

Autor complex, cu o activitate literară ce se 
apropie de o jumătate de veac, Dumitru Ichim a de-
butat editorial în anul 1970, cu volumul De unde în-
cepe omul, într-o perioadă în care elabora o teză de 
doctorat sub îndrumarea ilustrului Părinte Profesor 
Dumitru Stăniloae. Are meritul de a fi introdus în li-
teratura română două specii literare de sorginte japo-
neză: haiku și tanka. A publicat numeroase volume 
de poezie, proză sa eseuri: Planeta Ichtys, Vinerea 
Mare, Sub umbra Sfinxului, Urmele, Melcul, Biseri-
că și religie la români, Dar în silaba Luminii plân-
geam orfan și greier, Aparițiile Maicii Domnului la 
Mejdugorje, Fântâna luminii, Cerșetorul porților de 
rouă, Floarea fântânilor pierdute, Psaltirea apocrifă 
a dreptului Iov, Apa morților, Grădina Reginei Izva-
na, Șarpele de aramă, Cireșe amare, Cântece sume-
riene, Așa-i cânta îndrăgostitul din Sumer. Poeme de 
dragoste.

Iubirea sacralizată este întruchiparea absolută a 
divinității și a chipului uman înduhovnicit. Și în liri-
ca lui Dumitru Ichim regăsim o „structură dramatică” 
în care tensiunea lirică oscilează între extaz și agonie, 
între fericire și suferință supremă. Imaginate pe un sce-
nariu l iric distinct (primele întâlniri, într-un atemporal 
al ființei căutătoare de sens și înțelegere a gesturilor ri-
tualice ale iubirii – în anii de liceu, apoi peregrinările în 
aflarea împlinirii ideale culminând în nașterea Reginei 
într-un spațiu paradisiac și, într-un final, sfârșite într-un 
dor infinit, care nu cunoaște alinare), poemele de dra-
goste ale lui Dumitru Ichim vibrează de emoție, trăiesc 
în sublim și transfigurează sufletul unui cititor sensibil, 
care poate să depășească, prin lectura de profunzime, 
efemeritatea clipei de iubire  eternizând-o în sublimul 
trăirii ei.

Poemele de dragoste sunt, de fapt, ale ...Izvanei, 
regina care simbolizează în lirica lui Dumitru Ichim  
frumusețea și delicatețea întregului univers. Descope-
rim în lirica lui Dumitru Ichim o simbolistică religioasă 
extrem de originală, cu formulări estetice bine întem-
eiate liric. Spuneam recent că avem în fața noastră un 
„poet singular în literatura română de azi, singular 
dar nu singur, fiindcă Poezia pe care o redă lumii 
este fascinantă și nemuritoare și ea va influența, 
negreșit, noile orientări estetice. Temele și motive-
le religioase, simbolurile și metaforele revelatorii 
se închid și se deschid cititorului într-un tumult de 
o frumusețe copleșitoare. Cântecele Îndrăgostitului 
sunt cântecele iubirii biruitoare.2” [Pănăzan, Ma-
ria-Daniela, 2016: 255]. În eseul nostru încercăm să 

definim, concret, coordonatele esențiale ale unui uni-
vers liric foarte bogat și preaplin de divin: 

Grădina cu livadă: poemele lui Dumitru Ichim 
mustesc de dragoste divină. Sunt umplute cu miere  
dumnezeiască și acoperă un spațiu miraculos marcat 
prin simboluri atât de diverse încât creează senzația 
unei infinități ce se pierde „la marginea cerului”, 
într-un topos sacru, înduhovnicit. Grădina este sim-
bolul central, Axis mundi, raiul în toată splendoarea 
lui lirică. Acest simbol, amintind de Eden, este defi-
nit într-un poem aparte, artă poetică definitorie pen-
tru complexitatea gândirii lirice a lui Dumitru Ichim. 
Prefața Grădinii definește exact spațiul liric ființial, 
primind dimensiuni ontologice. Rostirea poetică este 
plasată de la început sub semnul relației eu creator – 
regina Iubirii, care dă dimensiuni sacrale unice iubi-
rii: „Azi noapte cerul, / pe când dormeai, a fost trecut 
cu iezii, prin cântecul meu reavăn / și al livezii, / iar 
slovele de buze nelumite / în pojghiți rare / țeseau 
ceapraz de aur / la urme de copite (...) / Tu să nu dor-
mi la noapte. / Se va deschide cerul / și iezii / se vor 
întoarce înapoi / să pască / din zodie cu patru foi. / 
Hai, crezi-i! / Îs curioși și ei ca să cunoască / cine-i 
regina nopții și-a livezii”. Cerul care se deschide e 
semn „nelumesc”, e darul eternității: „Ființa uma-
nă nu a rămas la nivelul de glob biologic (pământ 
+ viață), ci a devenit persoană (chip și asemănare a 
lui lumen = lumină). Numai în calitate de persoană, 
omul poate fi lume și lumină, în relație cu lumen-ul 
suprem, de care este invitat să devină co-creator al 
lumii prin „punerea numelor”. Fără acest act tean-
dric, nu am fi putut vorbi niciodată de antropologie, 
ci doar de zoologie”3 [Topan, Flavia, 2015: 91].

Totul se petrece în spațiul Grădinii, într-un 
univers increat, ce stă să dea rod. „Drumul Apei cu 
numele Iov” e locul de întâlnire al celor care „vor-
beau acum / la fel ca-naintea căderii. / Cel Unul în 
fața celuilalt”. Așadar, ne aflăm în spațiul sacru al 
Genezei, al nașterii celei mai presus dintre sentimen-
tele dăruite omului: iubirea. Aceasta nu are obârșie 
lumească, în concepția lui Dumitru Ichim, ea este de 
esență divină, atribut al divinității: „întrucât Dumne-
zeu rămâne şi după creaţie transcendent şi inaccesibil 
în fiinţa Sa intimă şi pururea tainică, El Se pogoară în 
lume tot prin iubire. Iubirea este lumina care, izvorând 
din misterul Sfintei Treimi, se revarsă în cascade asu-
pra lumii, cuprinzând această lume în circuitul slavei 
divine, pentru a se întoarce înapoi spre obârşie.”4 [Mol-
dovan, Ilie, 1996: 208]

Spațiul iubirii germinează și rodește într-o 
naștere a universului. Această naștere cosmică poar-
tă amprenta originalității. Ipostaza lirică preferată, 
în care este simbolizată, de fapt, ipostaza poetului, 
este Iov. Acesta îi cere divinității să-i dea pustiul, 
nu livada, deoarece „acesta este „primul născut al 
nopții și al puterii”. Pustiul, deșertul este „o fetiță 
plângând”. Dialogul este consistent, profund. Alege-
rea lui Iov este dincolo de orice raționament: „Nu-ți 
cer Livada, aleasa; / dă-mi moștenire pustiul, / așa 
cum numai dunele-l știu-l!”. Răspunsul este pe mă-
sură, fiindcă iubirea presupune un proces de germi-
nare, cristalizare și abia apoi împlinire: „Dacă poți 

să-l faci / să te iubească, / să fie al tău, / până la 
moartea zării!”. Așadar, Dumnezeu condiționează 
împlinirea dorinței doar prin iubire. Iov primește 
ceea ce dorește cu condiția să caute înadins iubirea 
acestuia. Foarte interesantă este întâlnirea celor doi 
(omul și pământul), deoarece când se pregătește să 
ia în stăpânire pustiul, acesta „văzând o fetiță plân-
gând, / a fugit cu tot nisipul lui / și a făcut-o să râdă 
/ pe marginea lumii.” Așa „apărură îndrăgostiții / 
sub noapte, / și nu a mai fost întuneric / că toate 
pleiadele / treceau pe lângă ei înflorind / cu lumina 
în șoapte”. Regăsim, prin urmare, o recreare  poeti-
că a mitului originar și o viziune lirică aparte despre 
nașterea celui mai frumos sentiment divino-uman: 
iubirea. Viziunea este unitară tematic și exprimă un 
cântec liric senzațional în care îndrăgostiții se caută 
și se întâlnesc, se pierd și se regăsesc, într-un tumult 
temporal și mitico-geografic. Întâlnim în opera lui 
Dumitru Ichim o întâlnire unică între sufletul omului 
și sufletul naturii. Grădina este simbolul spațial ce-
lest transmutat în pustiul ființei căutătoare de iubire 
și de sens. Pe „cărări lactee” și „văi de luceafăr” se 
întemeiază Livada, precum Ofranda lirică a lui Ta-
gore. Totul mustește a parfum divin, miresmele sunt 
infinite. Livada e în floare și retrăiește miraculos pri-
ma iubire. Ea este martora fidelă a Iubirii. Între Face-
rea Lumii și elevul îndrăgostit de liceu se potențează 
Calea Iubirii. Livada e plină, în cer și pe pământ e 
mireasmă și esență paradisiacă: totul freamătă, totul 
e revelatoriu: gutuiul, scorușul, cireșul, mărul, floa-
rea de lotus, caisul, petuniile, magnoliile, paltinul, 
migdalul, prunii, liliacul, măslinul, orhideea, bujorii, 
păpădia, teiul etc. De altfel, „tot cerul dăduse în floa-
re  / de sus pân la ultimul rând”. 

Și livada trimite cu gândul la Cântarea Cân-
tărilor: „Grădină zăvorâtă-mi este / ea, sora mea, 
mireasa mea, / grădină zăvorâtă, izvor pecetluit / 
Odraslele ți-s ca un rai de rodii / cu rod de muguri, 
nard și chiparos, / cu narduri și șofran, / cu trestie-n 
balsam, cu scorțișoară, / cu-aromele lemnoase din 
Liban, / cu smirnă și aloe, / cu tot ce-i mai subțire-
ntre miresme. / Tu-mi ești izvorâtoare de grădini, / 
fântână-mi ești de apă vie / ce curge șipotindă din 
Liban. / (...) / Să vină dar iubitul meu, / să intre în 
grădina lui / și din dulceața roadelor să guste!”  Li-
vada ichimiană este, negreșit, paradisiacă. Grădina 
cerească trăiește, vie, în sufletul poetului însetat de 
dragoste față de Creatorul Lui. Ea este și „izvor pe-
cetluit” și Maică fecioară și „izvorâtoare de grădini”, 
nădejde și speranță de mântuire. În această livadă a 
liricii lui Dumitru Ichim e atâta frumusețe și bogăție 
și nețărmuriă credință... E Dumnezeu întrupat în 
Lumina neînserată, este însăși Eternitătea: „Cine-Ți 
cunoaște gândul? Ce-ai în cârlig ca nadă?/ Împru-
mutat-ai trupul, să prinzi ce nu-i al Tău? / Nu-i prea 
puțin o moarte, când Tu mi-ai fost livadă?/ În clește 
îmi țin fierul pe propriul meu ilău.” 

În versuri alese sunt sădite Cuvinte inspi-
rate. Chiar dacă sunt mărginite în ele se cuprin-
de Nemărginitul. Saadi însuși ar fi invidios pe Li-
vada ichimiană, fiindcă imaginea acesteia este 
finalmente copleșitoare: Eu te-am văzut, ca flutur, și 

DUMITRU ICHIM: Creația – Iubire divină

UNICITATEA PEISAJULUI LIRIC ÎN 
SPAŢIUL LITERAR ROMÂNESC

MARIA-DANIELA PĂNĂZAN

Opera poetică a lui Dumitru Ichim e singulară în literatura română contemporană. Singulară și extrem de valoroasă, deoarece aduce în 
peisagistica lirică valențe și simboluri originale, de o mare forță lirică și sensibilitatea creatoare. Poezia își fixează coordonatele între un spațiu divin, cel 
al Iubirii văzute asemenea Cântării Cântărilor, și o esențializare a temporalului fixat în imaginarul poetic. Deși trăiește în Canada, Dumitru Ichim este 
exemplul edificator în lirica de azi că se poate scrie poezie de cea mai bună calitate într-un limbaj postmodern și o atitudine existențială ce păstrează 
sensibilitatea și viziunea creatoare a marilor poeme de dragoste universale.
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lampă și livadă... Fragilitatea ființei sporește în mi-
resmele binefăcătoare ale Livezii. Toate, dar absolut 
toate ale firii, sunt creații divine. Livada înseamnă 
prosperitate, frumusețe, rod. A da rod este privilegiu 
dumnezeiesc. Rodirea aduce Iubirea Lui, aromele 
Livezii sunt respirația lui Dumnezeu în neputința 
noastră omenească de-a înțelege Rodul, simbolizat în 
Verbul etern prezent și-ntr-un inspirat gerunziu sub-
stantivat. „Fiindului” e mult mai mult decât o licență 
poetică oarecare, e existența însăși a chipului divin 
prezent în om: „Tu cine ești, Iubire? Fără trecut Ți-e 
verbul,/  C-a fi e-n toate fire, fiindului livadă./ – Sunt 
crescător de stele, din lut le știu aroma…/  De n-aș fi 
Eu, Iubirea, tu cui i-ai mai fi Toma?

Livada este simbolul preaplinului sufletesc. 
În bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, pustiul devine li-
vadă: o minune se petrece doar dacă e credință. Iar 
credința poate muta munții din loc sau poate schimba 
pustiul în frumusețe fără de seamăn. Răsplata primi-
rii Rodului din Livadă este comparată cu minunea 
petrecută cu Iosif și frații săi. Îmbrățișarea nu poate 
fi altceva decât mireasmă divină, respirația cerului 
în inimă: „Înfipt prin noaptea humii ca nimeni să Te 
vadă, / Doar inima-mi pe-acolo ca-n schit de codri 
toacă./ Trei nopți, şi tot pustiul mi l-ai făcut livadă”. 
În acest spațiu generos al grădinii se întrezărește Ca-
lea ce începe în paradis și ajunge până la inima celui 
îndrăgostit – elev de liceu. Eul rostitor și Regina Iz-
vana merg împreună pe această cale. E drumul Lu-
minii, al Creației, al Iubirii. Scenariul liric insistă pe 
întâlnirea primordială, prima iubire, aceea a Inimii 
care simte fiorul apropierii perechii. Ceremonialul 
e firesc, natural, aparte: „N-a fost sfiala atingerii de 
mână / în tindă de luceafăr, / nici murmurul apusu-
lui de ape / și nici sărutul prim / sub ramii de stejar 
/ din verde acatist de heruvim / pe unde Dumnezeu 
cioplise crinul / orfanului de noapte / adăpost. / De 
fapt, ce-a fost / nici fostul nu știe ce a fost... / Eram 
amândoi elevi la liceu”. Prima Iubire e sinonimă 
cu eternitatea în lirica lui Dumitru Ichim. E Inima 
căzută în cerul livezii, e „psalmul de tei” rostit ca 
rugăciune: „În ultima bancă / eram eu, / iar fata cu 
privirea neastâmpărat de albastră / stătea în banca-
ntâia, la fereastră, / Fără sî ne dăm seama, / amân-
doi, / ne pierduserăm / printre fulgii mari de-afară 
/ ningând începuturi de vremi, / prin cântec și noi, 
prima oară”. 

„Comparabile cu „Ultimele sonete închipuite 
în traducere imaginară de V. Voiculescu”, prin forța 
exprimării artistice și prin mesajul profund pe care îl 
transmit, poemele de dragoste ale lui Dumitru Ichim 
vibrează și evocă Iubirea absolută, ca manifestare 
a ființei ce trăiește sacrul ca pe un dat firesc6�” [Pă-
năzan, Maria-Daniela, 2016: 245]. Iubirea este ex-
presia supremă a creației, este unirea definitivă cu 
Dumnezeu, este trăire autentică. Definirea iubirii se 
realizează doar în această înțelegere supremă a senti-
mentului. Omul este deplin doar în ritmul naturii, în 
firescul inimii iubitoare de sensibil și de frumusețe: 
„Dacă o singură dată / nu ai fost copac / cum ai pu-
tea să vorbești de iubire? / A iubi / începe cu verbul 
de toamnă / când te destramă / din frunză tot ce fost-
ai pământ, / plătind cu-nchipuiri din aur / podul ce-l 
treci, / din tine dându-i vamă. / dacă o singură dată  / 
nu ai fost copac / cum ai putea să vorbești de iubire? 
/ lăsați-i copacului / dreptul de mire”. 

Creația este, in facto, Calea Iubirii: „În ipos-
tază de „ales” al lui Dumnezeu, învestit cu har, 
poetul este, în opinia noastră, un homo religiosus, 
care, prin gestul ritual de Facere prin Poezie, sanc-
tifică propria existenţă, prin imersiunea la „izvorul 
fiinţei”. Desprins de Tatăl Ceresc prin independenţa 
creatoare, stimulată de mistere, el e un Demiurg la 
scară umană, o ipostază a fiinţei în care coinciden-
tia oppositorum îi adaugă şi atributul de homo in-
terrogator, din care proliferează însuşirile lui homo 
symbolicus”7�. Poetul se autodefinește parafrazân-
du-l pe Descartes: „Iubesc, deci sunt” („amo ergo 
sum”). Convingerea lui Dumitru Ichim este că omul 

/ creatorul / poetul are o singură cale spre împlini-
re: calea Iubirii. Iar aceasta se realizează prin actul 
creației poetice. Reîntoarcerea la baladesc, la evoca-
rea iubirii paradisiace e prezentă în toate volumele 
lui Dumitru Ichim: „Intrarea în baladă a Reginei 
pare o reîntoarcere spre esența lucrurilor, o inițiere 
în lumea ideilor absolute, în care „livada” (aceeași 
ca și în prima parte a cărții) este sufletul în care 
îndrăgostiții pot să se întâlnească nestingheriți. (...) 
Iubirea lor se identifică cu renașterea lumii, cu re-
crearea Omului, purtător de sfințenie și de puritate: 
„Ca Eva mă zidește / sub inimă, de-a dreapta...”5 
[Pănăzan, Maria-Daniela, 2016: 253].

Calea Iubirii traversează Grădina. E drumul 
îndrăgostiților spre Lumina Lui. E înflorirea sufletu-
lui omenesc: „Deasupra noastră cireșul / uitase de 
frunze și graiul lor de cuvinte / și gustând din tăce-
rile noastre, / fără să-și dea seama, / tot visul lui de 
alb spre noi l-a-nflorit”. Iar dacă Lucian Blaga defi-
nea cuvintele ca „amare” („amare foarte toate cuvin-
tele”), la Dumitru Ichim „amar” înseamnă „a iubi”: 
„Regină-a iubirii, / a ispitit-o roua / lângă-al grădi-
nii hotar, / ce fel de rubin vrei azi în coroană / lumini 
ca să-i joc în grăunț? / Pe cel „amar”, / însemnând, 
în veșnicia Lui, „ a iubi”/ Nu-i oare singurul cuvânt 
/ prin care Dumnezeu / către oameni aleargă desculț 
/ ca valurile mării?”.

Întreaga creație lirică este dedicată unei Regi-
ne. Unica, singura, suprema Regină a Iubirii. Fie că 
este Izvana, fie Nihnil, fie pur și simplu „Tu”, ea este 
„Doamna Aerului”, „Împărăteasa Vântului”, „Regi-
na primului văzduh”, „ a Vântului Stăpână”, Ea este 
„tristețe mirosind a mirodenie de toamnă și sfâșiere 
de albastru pur”. Ea și El sunt întruchipări ale iubi-
rii desăvârșite. Cântarea Cântărilor își găsește ecou 
peste timp în poemele de dragoste ale lui Dumitru 
Ichim. Albastrul e metafora îndrăgostiților. În ce-
rul de deasupra și marea de dedesubt e întotdeauna 
Lumina ce „înlumește” frumusețea îndrăgostiților. 
Totul curge firesc, atât de firesc încât devine cădere 
în cer și urcare în mare: „din cântecul tău / se vede 
chiar și marea-ndepărtată, / ca ohii tăi de albastră. / 
Culeg o corabie adevărată, abia-nflorindu-și livezile 
/ pânzelor albe, / să ți-o aduc în fereastră / alături 
de nalbe”. 

Îndrăgostiții nu sunt singuri, fiindcă „în grădi-
na ta / toți salcâmii s-au îndrăgostit / ca tine și nu-
mai de la tine”. Puterea Reginei este înmiită. De la ea 
se adapă o întreagă lume, de la ea au reușit „salcâmii 
să-nvețe / atât de corect înflorirea”. Seninul acoperă 
universul cu Albastrul pur. E Lumină. E Înviere. E 
Cale. E „năpraznic de senin”. În această imensitate 
albastră, îndrăgostiții sunt vegheați de „scorușul, / cu 
ochi de viezure, cum e argintul viu” care „ne pândea 
printre frunzele lui / urcușul / intrării spre povestea / 
cu heruvim la poartă”. Timpul mitic al îndrăgostiților 
e dinspre veșnicie spre veșnicie: „erau îndrăgostiți / 
și niciodată n-au știut / câți ani lumină-au înflorit / 
până la primul lor sărut (...) / erau îndrăgostiți / și 
niciodată n-au știut / că veșnicia / lumină e ce își 
înghite seara / când numărul se naște pe afară”. Vre-
mea e aceeași, îndrăgostiții sunt tipare ale ființei ce 
caută să fie cuvânt, împlinire. 

Și pentru că spațiul grădinii e plin de flori, 
predomină, firesc, imaginea crinului ipostaziind 
frumusețea fără de seamăn a ființei dar, conform 
tradiției biblice, și a opririi la ființa iubită precum 
apare în Cântarea Cântărilor: „Precum e crinul în-
tre spini / Așa-i iubita mea printre codane” (2,1). 
În Psalmii lui Dumitru Ichim, accesul dificil la per-
soana iubită dă dramatism și culoare aspirației poe-
tice. Unicitatea ființei este asemenea crinului cules 
dintre spinii lumii: e puritatea absolută, e puritatea 
cerească, e semnul și parfumul fecioriei. Într-o in-
terpretare mistică din veacurile primare, crinul din 
Cântarea Cântărilor este simbolul lui Hristos, iar 
Valea simbolizează lumea aceasta cu infidelitățile ei. 
De altfel, declarația de iubire este mesianică: „Iubi-
tul meu s-a pogorât întru grădina lui, / acolo-ntre 

răzoare de miresme / să-și pască turma și s-adune 
crini. / A lui sunt eu, a lui, iubitul meu, / și el, iubitul 
meu, îmi este-al meu. / El turma lui și-o paște printre 
crini”. (Cântarea Cântărilor 6, 203). Întrebarea care 
se naște, involuntar, apare firească: Este poezia lui 
Dumitru Ichim o poezie mistică?

Crinul apare de la început ca semn ceresc: el 
este „gândit în tubercul / Chilie pentru buze ce-apun 
în loc de soare”, el se regăsește în cactusul care-„și 
bea crinul, iar noi vedem doar țepii”; în „Psalmul să-
rutului” interogația retorică este Mușcatele sau cri-
nul? Cum: sau? Poate o floare/ Să fie mai mult floare 
decât o înflorire? / Ca la femei, presusul frumseții-i 
dat de mire/ Și-i numai pentru una. Cântar iubirea 
n-are!” În alt loc, găsim asocierea cu mănăstirea 
ca dovadă de Iubire: „Din inimă de piatră fac crin 
de mănăstire/ Cioplindu-ți duh și umbră ca zapis în 
colind”. Altădată, regăsim crinul într-o retorică tipi-
că: Nu lua-n zadar ce-i sacru, la crin adaugi petic? 
sau De glodul sfânt hrănește cu flăcări albe crinul, 
/ Altaru-mi de argilă-i cumva prejos jertfirii? Deloc 
întâmplător, găsim și un psalm dedicat crinului de 
Sefiroth. În regatul invocat de poet descoperim toate 
atributele divinității, iar crinul „va fi ultim”, punc-
tul final al desăvârșirii. Foarte frumoasă și profundă 
este comparația cu Moise deschizând pergamentul: 
așa cum profetul citește poruncile, poetul își citește 
psalmul asociat cu un „nestins rug” care simbolizea-
ză „fum de nard Iubirii”. Ce poate fi mai înălțător?

Așadar, în lirica lui Dumitru Ichim ne regăsim 
pe Calea Iubirii, în persoana îndrăgostitului chemat 
să exprime prin Cuvântul său frumusețea fără de 
seamăn a firii umane înduhovnicite. Ne aflăm într-un 
univers sublim, de trăire lirică autentică, într-un lim-
baj autoreflexiv de mare forță și profunzime. Poetul 
se descoperă pe sine și îi readuce pe cititori în Gră-
dina paradisului pierdut, în frumusețea Cuvântului 
revelat. Poetul își definește arta numai și numai prin 
iubire. Prin el trăiește în noi eternitatea – Iubirea care 
„toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește”, 
iubirea care „este totul”, cum spune Sf. Apostol Pa-
vel. Ne aflăm în fața unei opere unice impresionând 
prin trăire poetică autentică, prin mesajul profund: 
iubirea salvează lumea, iubirea mântuiește, iubirea 
este eternitatea coborâtă în inimă: „Din metafore de 
o incredibilă frumusețe, Dumitru Ichim înalță o ca-
tedrală iubirii, cea care nu cade niciodată sau, para-
frazând, putem spune că acolo unde dragoste e, totul 
e”8. 

Aparținând spațiului literar românesc din dias-
pora (trăiește și scrie în Canada) dar având o viziune 
poetică unitară tematic și o profunzime a scrisului de 
o valoare incontestabilă, Dumitru Ichim se situează 
în rândul marilor creatori de poezie de dragoste din 
literatura lumii. n

Note
1  Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Studiu introductiv, Cânta-

rea Cântărilor, Traducere din ebraică, note şi comentarii de Ioan 
Alexandru, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 
10

2  Pănăzan Maria-Daniela, Poezia religioasă românească. 
O istorie comentată, ediția a III-a, Editura CronoLogia, Sibiu, 2016, 
p. 255

3  Dumitru Ichim, ... Hotarele țării nu sunt numai niște 
borne, și acelea destul de înghesuite și ruinate geografic, ade-
văratele hotare sunt cele din cuvânt, spirit și adevăr, în volumul 
Flavia Topan, Diaspora literară românească în 14 interviuri, Edi-
tura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, p. 91

4  Ilie Moldovan, Iubirea – Taina căsătoriei. Teologia iubi-
rii, În Hristos şi în Biserică, vol. I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 
1996, p. 208. 

5  Pănăzan Maria-Daniela, op.cit., p. 245
6  Mina-Maria Rusu, Re-sacralizarea lumii prin poezie, 

în revista „Limba română”, Nr. 12, Anul XV, 2005, p. 27
7  Pănăzan, Maria-Daniela, op.cit., p. 253.
8  Anca Tănase, Cuvânt înainte la volumul Cântece su-

meriene, Ed. Etnous, Brașov, 2015, p. 9.
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„M-am coborât în tainica grădină a nucilor / 
să văd șuvoiul apei la obârșii / și via să o văd de-a 
odrăslit”. Sunt versete dragi mie din Cântarea Cântă-
rilor, 6:11. Mă leagă de logodnă, de nuntă și de dorul 
de a face cuvintele să cânte. Gustând acum din izvoa-
rele lirice ale poetului Dumitru Ichim mă întorc iar la 
acea stare de încântare dintâi, când cuvintele pline de 
splendoare nuntesc ca florile de măr în grădinile de 
mai.  O ploaie deasă cu îngeri zburdalnici având scli-
piri de rouă în ochi se sloboade de sus, iar după ce se 
înseninează pășesc pe portița grădinii și mă așez lân-
gă nuc și citesc poeme de Dumitru Ichim. La început 
am deschis cartea, grea în mâini, cu ținută și eleganță, 
cu greutate și profunzime, un suflet de cuvinte ca un 
ciorchine de strugure nobil mustind. Apoi citind, car-
tea a devenit ca aripa de înger, albă și ușoară și plină 
de iubire simțind-o cum se mută în sufletul meu. Dacă 
stai la taifas cu poezia Domniei Sale nu ești singur ni-
ciodată, pentru că n-a fost singur nici poetul când a 
scris, surprins de bucurie, când luna plină se vărsa sub 
pomul plin purtând povara poamelor pârguite. Poezia 
e Cântec și Fantezie divină. Cuvântul e prins în noi ca 
un altoi, ca o corabie în vie, la care meșteșugește încă 
Noe. Stau  într-un lan de cuvinte ales și secer snopii, 
îi așez în stavă, cu zăbavă, și aștept să simt boabele de 
grâu susurând în mâna mea, apoi dănțuind în inimă. 
Strecor și eu cuvinte din șuștar, prin sita deasă, așa cum 
făcea în noaptea cu lună plină zeița Iștar. 

Observăm în poezia lui Dumitru Ichim o ploaie 
în sus a cuvintelor, o înălțare nemaiîntâlnită, “lovindu-
se, amestecându-se”… Despre cireși numai de bine! 
Fundamentală în zborul liric este întoarcerea la vatra 
de acasă și amprentarea lutului natal cu sigiliu divin. 
Pe auritul drum, din leagăn și până la înviere, de la 
primul scâncet din brațele mamei la îmbrățișarea Tată-
lui, e suișul diamantin, drumul pe care ne sculptăm cu 
migală urcușul și cercăm să facem să-nflorească lutul. 

Condeierul pleacă pe o cale miraculoasă, de la 
zbor de fluture, de la înnobilata stare, pe verticala cea 
mai îndrăzneață, sculptându-se în cruce, căutând cu 
ardoare, dar cu încrederea celui care a fost aflat mai în-
tâi, cu convingere hristică: arzându-mă de tot ce-s lut 
(Meșterul Manole). Așa cum exprima C.S. Lewis, pa-
rafrazez, că „minunea centrală afirmată de creștini 
este întruparea și învierea, iar credibilitatea minu-
1 Dumitru Ichim, Psaltirea apocrifă a dreptului Iov, Editura Școala 
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, p. 228, poezia Lacrimile inimii.

Când Dumnezeu în colibă de om s-a ascuns1
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nilor particulare depinde de relația lor cu Marea 
Minune”. Dumitru Ichim se referă la înviere ca la 
actul suprem al drumului către mântuire: Vă urc 
din Trei-Izvorul / a Trei-Lumini. Cârca-mi vă duce 
/ Prin logodirea mea pe Cruce (Meșterul Mano-
le). Poetul ne provoacă prin cuvânt meșteșugit la 
o gimnastică christică a spiritului, la urcușul ab-
rupt spre nașterea din nou, din apă și din Duh, la 
mântuire. Calea e redutabilă. Poetul este un alpi-
nist temerar pe versanți suprahimalayeni. Îndrăz-
neala de a ataca pereții abrupți nu este dată oricui: 
Îi iartă pe micii, / Ce-i am, ucenicii. / Li-e somn. 
Și li-e burtă (Meșterul Manole). Ce frumoasă ex-
primare pentru a arăta condiția primară, orbirea 
de nevoile bazale, fiziologice ale omului! 

Steinhardt scrie că Dumnezeu dă ca un boier, 
ca un adevărat aristocrat, cu peste de măsură și această 
masă împărătească cu pâine și cu pește, cu pâine și cu 
vin, cu floare de crin și veșmânt diamantin este abun-
dentă, peste puterea noastră a primi. Nu vedem argin-
tăria dincolo de sclipirea ei. Și de câte ori trebuie să 
alegem între Baraba și Hristos ne poticnim mereu: Noi 
Te-am vândut pe-o starchină de zăr (Apa morților) și 
nu înțelegem de ce Tatăl plătește altfel, cu altă măsură: 
Uite ce! / Cum risipești paralele!? / Nu crezi că-i o 
sfidare / să ne plătești / dintr-un chimir nedrept? (Psal-
tirea apocrifă a dreptului Iov) și așijderea nici grija 
Tatălui care ne iartă, ne înjunghie vițelul îngrășat, ne 
pune inel de aur. 

Poetul Dumitru Ichim este un corăbier 
îndrăzneț pe o mare agitată, tulbure, cu talazuri 
nelumești, care zguduie ființa din rădăcini, dar 
care ține cârma strașnic, călăuzit nu de Steaua Po-
lară, ci de Lumina care i-a creat lumina, o minu-
ne dincolo de început. Valurile sorții au zguduit 
nava. Să ne amintim că însuși Petru a căzut în apă 
pentru că s-a lăsat pradă fricii și îndoielii. Poezi-
ile din volumul Apa Morților reprezintă un portal 
autobiografic învăluit în profund lirism. Este ca-
lea omului spre Înviere. Este un câmp magistral 
de parabole și simboluri amirosind a Floare de 
Liră care împânzesc catedrala Cuvântului. Este 
drumul devenirii, a curățirii liturgice, de la om la 
persoană, “persona autentica y verdadera”, cum ar 
zice Baltasar Garcián y Morales,  până la starea de 
înălțare, de naștere din nou: Totu-s dăruit pentru 
Pasărea-Lotus, iar apoi până la starea de beatitu-

dine: când Dumnezeu 
m-a-mbrățișat  / pen-
tru prima dată / strân-
gându-mă în pleoape. 
Miracolul apei celei vii 
este secretul salcâmind 
în Înviere: De toate 
mă umplu, da-n lutul 
divers / Se-oglindă o 
formă din alt univers. Ce debordant vine promisi-
unea iertării, dincolo de cuprinderea umană, din-
colo de înțelegere, ca o avalanșă! Toate pălesc în 
fața puterii sale de purificare: Cum? / Nici măcar 
nu mă cerți? / E-adevărat că poți să mă ierți? 
/ Îngădui spovedanie / Chiar pentru-o dihanie? 
(Apa morților). 

Apa morților este Palatul Labirintului, Deve-
nirea, proba tuturor căilor, dobândirea unui trup nou 
și a unei vieți noi până la planul chemător al nunții. 
Devenirea de la credințe în incantații, invocații, 
imprecații, întrebări, ritualuri magice, căutare, câr-
tire, nemăsură, panteism, ghioc, îndoială, vrăji la 
izbăvire, la credință și înviere și înnoirea ființei, 
la nașterea din nou, la miracolul învierii. Apa este 
esența vieții. Apa vie este singura în măsură să ne treacă 
dincolo. Apa înseamnă trecerea peste prag, în credințele 
populare cei morți au de trecut apa morților. Pentru a 
transcende în Lumină. Este drumul de la seceta ființei 
până la înnoire, la naștere din nou. Întrebările retorice 
sunt căutări, arderi interioare intense ale credinciosu-
lui, canicula omului profund: Pentru ce-i prețul pe care 
mi-L dai? Toate poemele sunt ciorchini de semnificații 
atârnând în noi, întrebări pe drumul vieții, mereu o cale 
spre Emaus, căci acum vedem ca prin oglindă, în ghi-
citură, cunoscând în parte, până spre atunci, când vom 
cunoaște pe deplin: “căci toate ce se văd și par sunt un 
vis într-un vis doar”, în semnătura lui E.A. Poe. Acum 
toate sunt ca apa morților, cuvânt sinonim pentru fata 
morgana, himeră. Sunt de neajuns: tot mai departe… / 
cum poate privirii mele să-mi scape? 

Dar vine marea promisiune, când credincio-
sul pășește pe poteca mântuirii, trecând peste apa 
morților. Este calea omului de la adamic la omul nou, 
îndumnezeit: Vin către Tine / urcând către floarea de 
tei / scufundându-mă în trei. n

Un om alergând
Un om alergând -
poate fi fericit, spre casă grăbindu-se,
cu braţele pline –
şi strada împotrivă-i : cu zidurile,
cu asfaltul, cu semafoarele, 
cu intersecţiile,
aşezându-i-se de-a curmezişul;

Un om alergând -
poate nefericirea îl hăituieşte,
ea îl biciuie din urmă,
a pus câinii pe el –
uitătura lui îndărăt de-o secundă
şi frica despicând înainte-i
aerul...

Un om alergând -
şi trecătorii privindu-l
ca pe un răufăcător de drumul mare... 

Atât de adevărată
Bănuiesc trecerea pe aproape
a astrului care ţi-a înconjurat umerii
atras de rotunjimea lor ireală;
e un tremur în aer
de parcă bat din aripi
milioane de fluturi invizibili:
uite-i,
uite-i,
cum îşi lovesc între ei 
fragilele aripi, joc nelumesc,
înlănţuire şi desprindere,
dans continuu.

Astrul acesta nu se aseamănă
cu nici un corp ceresc,
mai astru fiind decât prea cunoscutele stele;
el este inventat de mine,

o după-amiază întreagă
am înălţat pentru el  un văzduh,
am desenat orbite şi noi galaxii.

Era atât de adevărat
încât bucurându-se, cerul
mi l-a furat pentru totdeauna... 

Împovărare
Foaia aceasta de calendar, 
patrusprezece septembrie -
o, câte atunci s-au întâmplat!-
şi totuşi n-am însemnat nimic 
o văd după un an albă, 
străină, mirată, nedumerită
ca luciul apei uitat 
sub o stâncă de munte, 
din care nimeni nu și-a astâmpărat 
setea.

S-ar fi putut smulge singură 
dintre celelalte file, 
dar a așteptat să afle ceva despre ea, 
despre mine, 
despre ziua aceea  -
și, iată, anul a împovărat-o
cu tăcere.

Ceea ce ascult 
privind-o stând pe gânduri
este foșnetul imperceptibil 
al unei frunze-n cădere.

Regăsire
Regăsire perpetuă 
în cuvintele limbii române, 
sub cupolele lor frumos arcuite
înlăuntrul ființei,

Rostire întru aflarea ordinii 
celei dinainte, 
întru păstrarea primei peceți  – 
atotștiutoarea.

Litera cu litera
Numele tău scris pe o frunză
de zborul unui fluture argintiu –
nava-n derivă în mijlocul lacului

Şi eu tăind apa abia trezită 
a dimineţii 
spre a-l citi literă cu literă
de parcă nu l-am ştiut 
niciodată...

 Unde e focul?
 Mă întorc pe urma sfâșiată a vechilor pași, 
fără să mă întreb unde a dispărut nisipul 
din clepsidră,
cu timp cu tot,
unde s-a prelins trupul meu, 
cel subțire,
șuvoi lunecos printre stânci potrivnice 
de i-a rămas numai forma imprimată 
în straturile calcinate ale amurgului?

Din loc în loc 
grămezi de cenușă 
măsurând distanțe, numărând căderi, 
memorând anotimpuri, 
unde e focul,
cine l-a furat să-ncununeze cu el
Olimpiadele Trecerii?

Mă întorc  
și nicio pasăre nu-și mai face cuib 
în palmea mea dreaptă,  
în care țineam boabe de grâu 

așteptând să încolțească... 

Argumente
Un argument al liniștii – luna 
căutându-și chipul  în apele zbuciumate 
ale mării 
și  totdeauna  găsindu-l  înconjurat 
de pescărușii invizibili ai nopții,
imaginea aceasta atât de veche
încât îndrăgostiții o poartă cu ei oriunde 
fără să știe…

Un argument al  luminii – soarele 
sub privirile căruia mâinile noastre 
ridică monumente sărutului  oridecîteori 
ating 
imaginea aceasta atât de pură 
încât trecem pe dinainte-i ca prin fața
 unui altar,

Un argument al noului început - iarba 
pentru  care roua este un miracol perpetuu,
imaginea aceasta atât de palpabilă 
traversând o livadă în floare,

Un argument al vieții – dragostea
fără de care planeta ar fi 
o  lacrimă amară a Universului… n

FLORIN COSTINESCU
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Brâncuşi a fost elev al Şcolii de Arte şi Mese-
rii din Craiova (1894-1898), oraş despre care a de-
clarat că aici s-a născut a doua oară (interpretat de 
unii în cheie masonică) şi care are, prin Muzeul de 
Artă, câteva capodopere brâncuşiene. În memoria sa, 
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” a organizat, în sala 
„I.D. Sîrbu”, un eveniment remarcabil, Brâncuşi e 
acasă la Craiova, menit să strângă fonduri pentru 
achiziţionarea Cuminţeniei pământului, prin organi-
zarea unei expoziţii de artă plastică cu licitaţie, unde 
au expus pictorii: Lucian Irimescu, Silviu Bârsan, 
Vasile Buz, Cristian Popa, Mihail Trifan, Rodion 
Gheorghţă, Gabriel Giodea, Andrada Băleanu, Iulian 
Segărceanu, Valentin Boboc, Marcel Voinea, Aurora 
Speranţa Cernitu, Al. Pascu, precum şi diseignerul 
Adina Constantinescu. Licitaţia este prelungită cu o 
săptămână şi se va desfăşura tot la sediul Teatrului 
Naţional „Marin Sorescu”.

Evenimentul cultural, moderat de acelaşi har-
nic animator cultural, scriitorul Nicolae Coande, 
secretarul literar al Teatrului (director general: Al. 
Boureanu), a fost prefaţat de un scurt concert de mu-
zica simfonică susţinut de cvartetul Dan Bozgan. Au 
recitat din şi despre creaţia brâncuşiană actorii Ilie 
Gheorghe şi Emil Boroghină, iar universitarul cra-
iovean Paul Rezeanu a expus succint, dar pertinent, 
date despre biografia spirituală a celebrului sculptor, 
axându-se, în special, pe istoricul şi problematica 
Cuminţeniei pământului.

Paul Rezeanu este o personalitate recunoscută 
(dar prea puţin exploatată de unii decidenţi politici 
sau culturali) în cultura română şi, în general, în în-
tregul areal românesc, mai ales prin lucrările (trei la 
număr) consacrate geniului creator al lui Brâncuşi. 
Născut la 9 noiembrie 1937, absolvent al Facultăţii 
de Istorie a Universittăţii din Bucureşti, Paul Rezea-
nu a fost angajat, prin concurs, în timpul directora-
tului lui C.S. Nicolaescu-Plopşor, la filiala Craiova a 
Academiei Române, în 1966, funcţionând din aceas-
tă calitate şi în perioada directoratului său la Muzeul 
de Artă din Craiova (1970-2004) şi chiar după pen-
sionare, dovedind că cercetarea ştiinţifică este vo-
caţie care nu se sfârşeşte decât odată cu individul. 
Paralel, a fost profesor universitar la Facultatea de 
Teologie din Craiova. Ca cercetător-şef la secţia de 
artă, a fost şeful cunoscutului V.G. Paleolog (care nu 
avea studii superioare, primul exeget al lui Brâncuşi 
din lume, cel care a creat „Informatica Brâncuşi” la 
Craiova). Este autorul a peste 30 de lucrări de speci-
alitate, din care amintim: Artele plastice în Oltenia 
(1980), Muzeul de Artă din Craiova (1975, 1983), 
Eustaţiu Stoenescu (1985), C. Lecca (1988), Stoi-
ca D[umitrescu] (1990), Sculptori puţini cunoscuţi 
(2007), Caricaturistul N.S. Petrescu-Găina (2008), 
Pictori puţini cunoscuţi (2009), Istoria artelor plas-
tice  din Oltenia (vol. 1, 2, 1999-2000).

Ca cetăţean de onoare al Craiovei, a dedicat 
urbei în care s-a stabilit, lucrări deosebite: Craiova. 
Studii şi cercetări de istorie şi istoria artei (1999), 
Artişti plastici craioveni (2003), Craiova. Amintiri-
le oraşului (2006), Nemuritorii. Portrete şi busturi 
(2016).

Paul Rezeanu este renumit prin pertinente-
le lucrări dedicate geniului de la Hobiţa, aducând 
contribuţii inedite, esenţiale: Brâncuşi la Craiova 
(2001), Brâncuşi. Tatăl nostru (2012), Brâncuşi. Ul-
timul dac (2015). Şi cercetările sale nu se opresc aici.

 Cu prilejul conferinţei sale de la Teatrul Na-
ţional, am avut o scurtă convorbire cu domnia sa, pe 
care o redăm cititorilor noştri.

TUDOR NEDELCEA: De când datează pri-
ma „întâlnire” cu C. Brâncuşi?

Paul Rezeanu: Datează din 1957-1958, când 
student fiind, am vizitat Muzeul Naţional de Artă, 
apoi, în 1960, profesorul meu de istoria artei de la 
Universitatea Bucureşti, Paul Constantin, ni l-a pre-
zentat pe C. Brâncuşi, într-o vreme când sculptorul 
nu era reabilitat, se vorbea în şoaptă despre el. Eu 
chiar făceam proiecţiile din cărţi despre opera sa. Cu 
adevărat m-am apropiat de creaţia brâncuşiană în 
1966, când am devenit cercetător în domeniul isto-
riei artei la filiala Craiova a Academiei Române. Am 
fost patru ani coleg cu V.G. Paleolog ( eu îi spuneam 
„domn profesor”, el îmi spunea „nepoate”), care mi-a 
întărit entuziasmul şi interesul pentru Brâncuşi. Prin 
V.G. Paleolog, am cunoscut o parte din marii brân-
cuşologi ai vremii: C. Antonovici, Barbu Brezeanu, 
Petru Comarnescu, Miliţa Pătraşcu, Petre Pandrea, 
Şt. Georgescu-Gorjan, Natalia Dumitrescu, Sidney 
Geist şi alţii. Consultând presa craioveană la Bibli-
oteca Academiei Române, în 1967, am aflat date 
necunoscute despre lucrarea lui Brâncuşi, bustul lui 
Gh. Chiţu expus în parcul craiovean Bibescu, date 
pe care le-am făcut cunoscute lui Barbu Brezeanu şi 
V.G. Paleolog, ambii publicând, în „România litera-
ră”, respectiv în „Ramuri” despre aceste consemnări 
din presa vremii. Apoi, în 1973, am achiziţionat de 
la colecţionarul N. Vasilescu-Capsali o scrisoare, ex-
trem de importantă, prin care Brâncuşi îi scrie lui Gh. 
Petraşcu la 22 ianuarie 1911, că ing. Romaşcu vrea 
să-i cumpere Cuminţenia pământului. În octombrie 
1976, cu prilejul Centenarului Brâncuşi, am orga-
nizat, împreună cu Georgeta Veleanu, şefa Galeriei 
Naţionale de la Muzeul Naţional de Artă, expoziţia 
retrospectivă (21 lucrări de sculptură şi un desen, din 
care 14 lucrări aflate în colecţii muzeale şi 7 împru-
mutate de la colecţionari particulari), în care a figurat 
şi Cuminţenia pământului.

T.N.: O etapă importantă în cunoaşterea vieţii 
şi creaţiei sale este descoperirea arhivei C. Brâncuşi 
de la Paris şi punerea ei la dispoziţia publicului, în 
2001. Care este istoricul ei şi ce date noi aţi desco-
perit?

P.R.: Arhiva a fost în posesia pictorilor-soţi 
Natalia Dumitrescu şi Al. Istrati, pe care au lăsat-o 
moştenire unui nepot de soră a Nataliei (decedată 
în 1997), acesta donat-o Muzeului Naţional de Artă 
Modernă şi Contemporană de la Centrul „Pompi-
dou” din Paris. Arhiva se afla în Biblioteca Kandins-
ky de la Centrul „Pompidou”. Natalia Dumitrescu a 
folosit parţial arhiva în monografia sa despre Brân-
cuşi din 1986. Doina Lemny, conservator la Muzeul 
de Artă din Iaşi, stabilindu-se, după 1990, la Paris, 
a devenit custode-documentarist la Centrul „Pompi-
dou” şi a publicat, împreună cu Cr. Robert Velescu, 
în 2004, corespondenţa lui C. Brâncuşi în limba ro-
mână (Brâncuşi inedit. Însemnări şi corespondenţă 
românească, Humanitas, 2004), în care se află şi trei 
note autobiografice, olografe, C. Brâncuşi, datând 
din anii (1926-1927). În septembrie 2010 am văzut, 
la Paris, Arhiva (mi s-a dat aprobare să notez din ar-
hivă doar cu creionul, doar două ore pe zi). Aceste 
note autobiografice schimbă, în mare măsură, datele 
pe care le ştiam noi despre Brâncuşi. Astfel, despre 
copilăria sa, nu aflăm prea multe date; doar că a fugit 
în martie 1889 din nou de acasă, la Craiova, nu apa-
re numele şi cârciuma fraţilor Spirtaru din Craiova, 
deşi el menţionează numele patronilor craioveni la 
care a lucrat, iar călătoria pe jos până la Paris este in-
exactă. Brâncuşi a plecat cu trenul până la Munchen 
şi nu la Paris, pentru că ştia oarecum limba germa-
nă, iar la Munchen trăia prietenul său, Peter Neagoe, 
care spera să-l sprijine financiar. Cu banii luaţi de pe 
cele şapte exemplare ale Ecorşeului de la Ministerul 

Cultelor a stat o perioadă în oraşul german; după ter-
minarea banilor, a ajuns la Paris, în iulie 1904. Aici 
a primit bursa promisă de 600 de lei pe an şi de la dr. 
Gerota, 25 de lei lunar. A trăit în condiţii decente, 
şi-a închiriat un atelier. La un an de zile de la sosirea 
la Paris, şi-a tipărit cărţi de vizită şi ilustrate după lu-
crările sale, care se vindeau în chioşcurile pariziene, 
era bine îmbrăcat, după moda pariziană. Între timp, 
a cunoscut două doamne distinse, Maria Bengescu 
şi Otilia Cosmuţă, care s-au ocupat de promovarea 
sa. Aceste doamne au însoţit-o şi pe regina Elisabeta 
(Carmen Sylva) în vizita la Paris, în ianuarie 1907, 
rugând-o pe regină să-l sprijine pe Brâncuşi.

T.N.: Regina Elisabeta a fost renumită şi iu-
bită pentru altruismul său sincer, pentru dragostea 
pentru poporul păstorit şi pentru sprijinirea intelec-
tualilor români (de la Alecsandri la G. Enescu). Ce 
a făcut regina?

P.R.: L-a introdus în atelierul lui Rodin, unde 
a lucrat două luni. Rodin făcea busturile, iar Brân-
cuşi le transpunea în lut. Rodin a fost impresionat 
de uşurinţa cu care lucra Brâncuşi, de talentul său. 
Când Brâncuşi a făcut acea afirmaţie conform căreia 
la umbra marilor copaci nu creşte iarba, Rodin i-a 
dat dreptate.

T.N.: Să revenim la „Cuminţenia pământu-
lui”, o temă extrem de actuală şi care solicită, îna-
inte de toate, din partea românilor, o comunitate de 
interese, aşa cum s-a procedat şi în cazul Ateneului 
Român...

P.R.: Lucrarea este originară, unică, care tre-
buie să rămână în ţară, pentru că are o valoare extra-
ordinară. Este Brâncuşi în primul rând. Este nevoie 
să strângem fonduri pentru un scop măreţ. Eu însumi 
am contribuit cu 6.000 lei. România se plasează, în 
privinţa deţinerii de opere brâncuşiene, pe locul trei 
în lume, după Franţa (cu 230 de sculpturi, 411 dese-
ne, peste 1600 de fotografii şi clişee, obiecte de mo-
bilier, unelte de atelier), SUA ( cu peste 90 de lucrări 
în muzee şi colecţii particulare). În România sunt 
peste 20 de lucrări Brâncuşi.

T.N.: Care este, totuşi, istoria lucrării?
P.R.: După despărţirea de Rodin, Brâncuşi s-a 

întors în atelierul său de artist unde avea o roată mare 
pentru lut, o masă de lucru şi câteva pietre şi a cioplit 
direct în piatră, cu dalta şi ciocanul. Prima lucrare a 
fost un Corp de tânără fată, care nu s-a păstrat (doar 
o fotografie), apoi, Sărutul, care se păstrează la Mu-
zeul de Artă din Craiova, şi Cuminţenia pământului. 
Sărutul este tăiat în piatră într-o manieră primitivă, 
pe când Cuminţenia pământului apare şlefuită. E 
o piatră de altă culoare, de vreo 60 de kg, din care 
a rămas, după cioplire, vreo 40 kg. Aşa a văzut el 
atunci acest corp de tânără femeie, ghemuit, speriat, 
stând cuminte într-un colţ de atelier sau la un perete. 
Asta i-a „dictat” piatra! A lucrat-o direct, fără vreun 
proiect sau plan, în primele două săptămâni ale lunii 
aprilie 1907. În 1910, Brâncuşi a trimis Cuminţenia 
pământului în ţară, la expoziţia „Tinerimii artistice”. 
Juriul a fost pus într-o situaţie delicată, în balotaj, 
trei membri fiind pentru admiterea ei în expoziţie, 
alţi trei pentru respingere. Gusturile nu se discută. 
În cele din urmă a fost admisă la expoziţie, dar nu 
s-a vândut. Atunci, pictorul Petraşcu l-a lămurit pe 
ing. Rovaşcu să-i cumpere lucrarea. Brâncuşi îi scrie 
lui Gh. Petraşcu: „Mult iubite camarad / De cumva 
răspunsul nu e prea târziu, te rog dispune să vie bani 
şi prietenul Romaşcu să ia în stăpânire «Cuminţenia 
pământului». Mai spune-i că mi-e drag s-o ştiu la 

Informaţii esenţiale despre 

„CUMINŢENIA PĂMÂNTULUI”
Convorbire cu brâncuşiologul Paul Rezeanu
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el şi dă-i salutări prieteneşti. Din parte-mi primeş-
te, de asemenea, cu multă căldură salutările mele 
prieteneşti / C.Brâncuşi, 54, Rue de Montparnasse / 
Cred că scrisoarea aceasta e de ajuns ca să poţi lua 
piatra de la Doamna Storck / C. Brâncuşi”. Deci, lu-
crarea a mers, după închiderea expoziţiei, la Cecilia 
Cuţescu-Storck şi apoi, contra sumei de 500 lei, la 
ing. Gh. Romaşcu. Se spune că, de multe ori, noul 
proprietar, Romaşcu, punea cheile casei chiar în bra-
ţele Cuminţeniei pământului.

În 1956, la împlinirea vârstei de 80 de ani, s-a 
organizat expoziţia C. Brâncuşi la Bucureşti (cu 13 
lucrări, plus un caiet cu desene din timpul expoziţi-
ei) şi la Craiova (cu numai patru lucrări). În ianuarie 
1957, în expoziţie a intrat şi Cuminţenia pământului. 
În octombrie 1976, am organizat la Craiova o expo-
ziţie Brâncuşi, împreună cu Muzeul Naţional de Artă 
(cu doamna Georgeta Peleanu). A fost inclusă în ex-
poziţie şi Cuminţenia pământului , alături de alte 20 
de sculpturi şi un desen. Cuminţenia pământului fi-
gura în inventarul Muzeului de Artă din Bucureşti la 
nr. 953. Îmi aduc bine aminte că am vorbit atunci cu 
dr. Buşulenga, tatăl Zoei Dumitrescu-Buşulenga, şi 
mi-a împrumutat lucrarea fără vreo poliţă de asigu-
rare, doar pe încredere. Doamna Zoe Dumitrescu-
Buşulenga a venit la Craiova să vadă expoziţia. În 
1957, Gh. Romaşcu, proprietarul, trăia.

T.N.: Interesant. Cum şi de ce n-a intrat în ex-
poziţie încă de la început?

P.R.: Aici sunt multe dispute, controverse. 
Cred că nu s-a vrut să fie împrumutată. Se pare că, 

între timp, s-au dus tratative şi a fost cumpărată. 
Adevărul, însă, nu-l deţin. Cert este că după 1990, 

odată cu retrocedările, a început un lung proces care 
a durat nouă ani (2001-2010), câştigat de urmaşii 
acestuia pe motiv că nu s-a găsit actul care să do-
vedească că statul român a cumpărat lucrarea, iar 
proprietarii, dacă deţineau o copie, n-aveau nici un 
interes să-l arate public. Gh. Romaşcu, care a murit 
la 103 ani, a avut două fete: Paula Ionescu (care tră-
ieşte, are un fiu, Dinu Vilău, care lucra la televiziu-
ne) şi Irina Voicilă (decedată la peste 90 de ani, are 
o fiică, Alina Şerbănescu, care, la rândul său, are doi 
copii care, se pare, că trăiesc în străinătate). Dinu 
Vilău s-a implicat în proces, cu patru avocaţi (între 
care şi Paula Iacob). Problema este însă a expertizei 
şi evaluării, făcută de un pictor, Henry Mavrodin, re-
venit în ţară după 1990. În România nu avem experţi 
şi evaluatori competenţi. Stabilirea valorii unei lu-
crări se face la înţelegere, prin casele de licitaţii sau 
prin înţelegere între părţi. Îndemnul meu este clar: 
Cuminţenia pământului trebuie să facă parte din pa-
trimoniul cultural naţional.

T.N.: Cum apreciaţi eşecul autorităţilor ro-
mâneşti (Ministerul Culturii, Ambasada Română la 
Paris şi UNESCO) de a nu include Ansamblul de la 
Tg. Jiu în patrimoniul cultural universal?

P.R.: O nepermisă superficialitate în a trata un 
asemenea subiect. O asemenea includere presupu-
nea întocmirea unui dosar complet cu toate datele 
solicitate, ceea ce nu s-a făcut. E trist, dar nu-i tim-
pul pierdut. n

Tudor NEDELCEA,
Craiova

Dorință 
Dac-ar fi totul cum vrei
Ar sta dorurile-n tei
Cu glas lin și-un pic de-albastru
Gândul de a fi,  măiastru!
A avea,  rămâne gol
Iar averea, rostogol.
Dincolo de stări și fapte
Stelele aprind în noapte
Firul ce naște zglobiu
Povești pentru cei ce știu
Sfârșitul domol ce adoarme
Tristeți orfane de toamne
Dorințe puse-n izvoare
Cu griji ce singure cresc
Adorm, apoi rătăcesc
Prin vise  luate grămadă
Din Timp și vremuri cu sfadă,
Oprite-n zăpezile line
Cu ochii-n Lumina ce pune în sine
O  pace deplină printre idei
Și starea lui Iov, printre atei.

Iluzia înțelegerii
Din nou, de printre gânduri ce nu-s încă dorințe 
La fel cum vântu- îmbracă ploile în picuri
Un gust al dorului uitat de trebuințe, 
Se-așează peste mine în taină și cu tâlcuri.

Și caut degeaba, s-aduc în fața vremii
Cenușa unui timp ce încă n-a murit
Să mai pricep un pic din soarta lumii
În goana printre ani, mereu nedumerit.

Visele ei
Visele ei caste aduceau toamna în frunze
Iar pădurea adormea sub stratul arămiu
În timp ce mâinile noastre tremurânde
Mângâiau cu emoție conturul obrajilor
Vântul adia printre sentimente
Croind umbre vesele copacilor din jur
De niciunde izvorau cântece
Abia le prindeam în palme
Ceața dimineții ardea culorile
Privirile ni se topiseră de dor

În calmul zilei născânde
În umbra firavă a toamnei
Sărutul nostru zâmbea nenuntit.

Pribeag
Tăcut, pe drumul lin, spre asfințit
Sihastru plin de praf, se-așează
Își scoate-n poală harta, ispitit
De spațiul de pătruns, în dup-amiază.

În minte-i stau cuminte gânduri line
Pe care dorul lui demult le-a pus
Și în periplul ce de-atunci îl ține
Răspunsuri caută din zori pân la apus.

El ține dreaptă calea, în graba-i peregrină
Iar drumul ce-l parcurge, prieten îi devine
Cu fața zâmbitoare el merge spre lumină
Sperând la neștiute izbânzi diamantine.

Privind cu ochii blânzi, ingenui și albaștri
Pribeagul se îndreaptă, spre alți ca el, sihaștri
În timp ce vîntu-n urma-i încet încet  adună
Din praf, urmele sale, ținute împreună. 

Despre tristețea poetului
Despre tristețea poetului nu se povestește
El o poartă cu sine, ca pe-o pecete
Trecutul nu-l lasă și-l caută hoțește
Cu gânduri în versuri și plin de regrete.

Croiește-n cuvinte regate celeste
Cu prinți și domnițe ce-și caută iubiri
În calea dorinței petale zidește
Din crini care poartă albeața-n priviri.

Oftează și trece pe străzi cu candoare
Și poartă cu sine o altfel de lume
În care suspină, e singur și-l doare
Povara de doruri fără de nume.

Doar ploaia mai duce un vis către dânsul
Prelins pe-un imund caldarâm
Poetul zâmbește și cheamă apusul
Și lasă în beznă tristul tărâm.

Poetul
Poetul nu scrie cu pumnalul la gât
El taie doar felii din viață, înfometat
Sparge asfințiturile cu pana
Din cioburi reclădește amintiri
Plânge în sine, uitat de lume
Din lacrimi îi cresc flori de argint.
Cel mai adesea e singur
Nu părăsit, ci lăsat între rime
Hoinar întrun timp staționar
Se joacă-n metafore și cântă
Glasul păsărilor îl pune în vers
Iar lumii mai dăruie gratis poeme. 

El, nenorocul
Numai cel ce vine pe ascuns
El, nenorocul își caută prin umbra-i victime
Ca o ploșniță între cute de așternut
Își ascute colții și întinde mantia-i neagră
Gânduri de lumină tremură de spaimă
Trufașul voinic al umbrei surâde
Dinții galbeni rânjesc în așteptarea prăzii
El domnește peste incertitudini și frică
Astupă izvorul speranțelor
Iar viselor pune zăbală și frâu.
Cerul e negru, golit de ispite
Lumina mai doarme încă o zi
Așteptarea s-a dus la culcare
În iatacul unde tremură oamenii gri.
E liniște sub prezentul strivit
Cu priviri goale și înfometate
El, nenorocul, vine pe-ascuns, cu secera
Și taie, taie, taie fără răgaz
Nu-i nimeni pe lume să-i pună zăgaz.

DUMITRU TÂLVESCU
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- Stimate dom-
nule Ion Brad, aș vrea 
ca această discuție să 
se refere la perioada în 
care ați fost deputat de 
Vatra Dornei în Marea 
Adunare Națională, adi-
că între 1969 și 1973. 
Erați, în 1969, prim-
vicepreședinte al Co-
mitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă și candi-

datul Frontului Unității Socialiste în circumscripția 
electorală nr. 6 Vatra Dornei. Nu e nici cea dintâi 
și nici cea din urmă prezență a dvs. în „organul su-
prem al puterii de stat”, ca să citez Constituția anu-
lui 1965. Anterior, din 1965 până în 1969, ați repre-
zentat raionul bucureștean „Bălcescu”. Calitate în 
care, printre altele, ați sprijinit întemeierea „Casei 
memoriale Bacovia”. Iar după încheierea mandatu-
lui de ambasador în Grecia (1982), ați mai fost de 
două ori deputat în M.A.N.

- Mă bucur că reluăm firul discuțiilor noastre 
din volumul Plăcut sau neplăcut, adevărul, apărut în 
2009. Întrebarea dumitale vine tocmai acum, când se 
pregătesc noile alegeri parlamentare pentru viitorii 
patru ani (2016-2020). În intervalul acesta are loc și 
centenarul Marii Uniri din 1918. Ziua aceea istorică 
a fost evocată ca nimeni altul de Lucian Blaga. O 
imagine ca o icoană națională! Revenind la alege-
rile din primăvara lui 1965, trebuie să nu uităm că, 
atunci, lumea culturală și științifică era foarte bine 
reprezentată în Marea Adunare Națională. Dacă ne 
gîndim numai la scriitori, Mihail Sadoveanu se afla 
în frunte. Nu lipseau G. Călinescu, Zaharia Stancu, 
Eugen Jebeleanu, Ion Pas, Nagy István, Titus Popo-
vici, D. R. Popescu, Ion Vlad, Dumitru Ghișe și alții. 
Nu lipseau nici pictorul Dan Hatmanu, renumitul is-
toric și arheolog C. Daicoviciu sau compozitorul Ion 
Dumitrescu – acesta din urmă nefiind membru de 
partid. Deci, în selecția candidaților conta și presti-
giul lor profesional. În ce mă privește, alegerea mea 
– la 37 de ani – fusese o surpriză. În primul rînd pen-
tru mine. Dar în felul acesta parcă începea o tradiție 
continuată și după evenimentele din 1989, când s-au 
aflat în Parlament nume importante, ca Ștefan Aug. 
Doinaș, Adrian Păunescu, Nicolae Manolescu, Eu-
gen Barbu, Ioan Alexandru, Ștefan Radof și alții. În 
prezent, din păcate, nu văd numele nici unui coleg. 
Întorcându-mă la întrebare, recunosc că, tot în peri-
oada 1965-1969, având posibilitatea să intervin, ca 
deputat, la autoritățile locale, i-am sprijinit pe tine-
rii poeți Adrian Păunescu și Constanța Buzea, care, 
căsătoriți fiind, locuiau la părinții ei, într-o casă cu 
pământ pe jos și o aștepau pe fetița lor, Ioana. Le-am 
obținut primul apartament, într-un bloc.

- Era, dacă nu mă înșel, un bloc de pe bule-
vardul Metalurgiei. Într-un interviu pe care mi l-a 
acordat, Adrian Păunescu amintea cu gratitudine 
gestul dvs. de atunci.

- Totdeauna, când ajungi într-un post im-
portant, trebuie să încerci să faci ceva bun pentru 
ceilalți. N-am fost egoist. Așa am învățat de acasă, 
din satul lui Timotei Cipariu: chiar dacă ai doar o 
bucată de pâine și e unul mai flămând decât tine, ai 
datoria s-o împarți cu el. M-am străduit, de-a lungul 
tuturor anilor și funcțiilor, când s-a putut, în condiții 
uneori dificile, să fac binele, atunci când era mult 
mai ușor să faci răul. Firește, am avut și situații când 
am fost obligat să critic anumite lucruri, dar și să-mi 
fac autocritica. Precum bine știi, mi s-au întîmplat 
destule. Și bune, și rele. Am fost când promovat, 
când dat afară. 

- Dar coborâșurile au încetat de la un punct 
încolo. 

- E adevărat. Uitându-mă atent înapoi, nu mă 

pot plânge de soarta mea. Nici chiar de sănătatea 
mea șubredă nu mă pot plânge. La 20 de ani, făcând 
o dublă congestie, înainte de examenul de admitere 
la facultate, în toamna lui 1948, am fost dus cu ca-
rul la un spital din Blaj. Atunci au apărut primele 
stocuri de penicilină, în pachete sosite din America. 
Doctorul, aflând că există asemenea posibilități, a 
luat o doză ca să mă salveze. Tata a vândut o vacă 
și a plătit penicilina. Sărind peste ani, după alte în-
cercări, cred că un alt noroc – esențial – al sănătății 
și al vieții mele a fost numirea mea ca ambasador în 
Grecia. Atunci, în 1973, mă aflam la o cumpănă grea. 
Veneam după două scandaluri publice, de fapt două 
insuccese în care eram implicat într-un mod pozi-
tiv. Mai întîi, cu filmul Reconstituirea, al lui Lucian 
Pintilie, film căruia i-am aprobat scenariul, i-am dat 
drumul să intre în filmări, după care, când ajunsese 
la „patru benzi”, adică înainte de copia standard, fi-
ind obligat să-l văd, am formulat unele rezerve față 
de anumite scene pline de cruzimi. Ei, dar cum în 
echipele de filmare erau și informatori ai Securității, 
înainte de a ajunge să văd eu filmul și, deasupra 
mea, Pompiliu Macovei, turnătorii i-au trimis note 
lui Ceaușescu – cum că ar fi un film antisocialist, 
periculos. Și atunci, am fost luați ca din oală: „Ce 
păziți voi acolo!?”. Am fost puși într-o discuție a 
Comisiei de Cultură a Marii Adunări Naționale, cu 
recomandarea să plătim noi, cei responsabili de re-
alizarea filmului, toate cheltuielile făcute. Ceea ce 
era imposibil, costurile fiind enorme! Până la urmă, 
sub presiunea făcută de România literară, Adrian 
Păunescu s-a dus la Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, convingându-l să vadă filmul la 
Buftea, în lipsa mea. A publicat apoi părerile în re-
vistă. După care, Ceaușescu a cerut să vadă filmul la 
mare, unde se afla în concediu. Acolo, fusese ațâțat 
de anumiți colaboratori, cum era Paul Niculescu-Mi-
zil: „Uite ce scenă teribilă se vede acolo, ia vedeți 
ce e dincolo!”. Ceaușescu s-a înfuriat și n-a mai vrut 
să-l vadă integral. Noroc că, după România litera-
ră, s-a ocupat și Europa Liberă de film, încât, până 
la urmă, i-au dat drumul, lăsându-l pe piață puțină 
vreme. Eu am crezut atunci că mă vor elibera din 
funcția de vicepreședinte al C.S.C.A., dar mi s-a luat 
doar responsabilitatea sectorului de Cinematografie, 
rămânând cu Teatrele. Și astfel, n-a trecut mult și a 
venit supărarea cu spectacolul Revizorul, tot în regia 
lui Lucian Pintilie. 

- Ați mai evocat aceste întâmplări, care se pe-
treceau în timp ce erați și deputat de Vatra Dornei. 

- Înainte de a vorbi despre deputăție, țin să 
amintesc și scandalul cu Revizorul. Una dintre ca-
uzele acestui scandal plecase de la faptul că, la un 
moment dat, personajul principal, jucat de Toma 
Caragiu, se spăla pe picioare într-un lighean și, fără 
să vrea, a stropit-o pe madam Maurer, care stătea în 
primul rând. Dar să nu uităm faptul că, pe-atunci, 
toate spectacolele erau văzute la repetiția generală, 
pentru a putea primi viza de prezentare la public. Eu, 
împreună cu Amza Săceanu, după 5 ore de vizionare, 
impresionat de monumentalitatea spectacolului, am 
dat aviz favorabil, cu condiția unor retușuri la scene-
le mai tari, cum fusese și cea cu ligheanul. Dacă nu 
dădeam acel aviz, nu mai vedea nimeni spectacolul! 
Am zis da și, a doua zi, am plecat cu o delegație în 
Coreea de Nord. Numai că, la premieră, toți adver-
sarii lui Liviu Ciulei – directorul Teatrului Bulandra 
–, printre care, din păcate, se număra și Aurel Baran-
ga, care nu prea era jucat de Municipal, îl ațâțaseră 
pe secretarul organizatoric, Gh. Pană, speriindu-l 
în același fel: „Fiți atenți! Nu se poate așa ceva! E 
scandalos!”. Erau invidii scriitoricești, dar și unele 
conjuncturi ideologice și internaționale, care au dus 
la interzicerea spectacolului. Ca și acum, asemenea 
scandaluri publice fac mult rău atmosferei literare. 
Este vorba de situația pe care o observ și în prezent, 

când câțiva scriitori s-au pornit contra conducerii 
Uniunii Scriitorilor cu acuzații, chiar cu procese. 
Orice părere poți avea despre președintele Nicolae 
Manolescu, care are și o cunoscută experiență poli-
tică și diplomatică, dar că el nu e unul dintre cei mai 
importanți critici și istorici literari – asta nimeni nu 
poate pune la îndoială. 

- Nici nu cred că s-a pus la îndoială așa ceva...
- S-au spus multe lucruri urâte, dăunătoare tag-

mei noastre. Erau, cum am spus, invidii scriitoricești 
și înainte. Prin ´62-´63, când eram secretarul U.S.R. 
și răspundeam de presă, se iscau polemici dure 
stârnite de Luceafărul condus de Eugen Barbu. 
Funcționau, pe-atunci, trei rânduri de cenzură: una 
oficială, a doua la Comitetul Central, iar paginile 
veneau și la noi, la scriitori. La Comitetul Central, 
deasupra tuturor instituțiilor de presă, de cultură, se 
afla încă Răutu. Lui, spirit diabolic, îi convenea, din 
când în când, să-i lase pe unii scriitori să se certe 
între ei, ca să aibă motiv să-i cheme la ordine când îi 
convenea lui. Ce nu se înțelegea atunci, ca și astăzi, 
era faptul că scriitorii nu sunt oameni ca toți ceilalți. 
Talentul e o deviere a psihicului obișnuit. Oamenii 
prea normali devin ori prozatori, ori, mă rog, poa-
te critici, istorici literari! Poeții, mai ales, trebuie să 
aibă un pic de nebunie în ei. 

- Întorcându-ne la Vatra Dornei, cum ați ajuns 
deputat acolo? Fiindcă la București era, într-un fel, 
de înțeles, locuiați în Capitală încă din 1955...

- Probabil că așa era tradiția: nu îl propuneai 
pe un deputat din nou unde-a fost, că poate nu reușise 
să facă acolo tot ce-a promis. Ca să nu răspundă la 
niște eventuale critici, era propus în altă parte. O vi-
clenie, în fond. Pe mine nu m-ar fi deranjat să fiu 
a doua oară aici, la București, și să am prilejul de 
a discuta despre câteva dintre lucrurile bune la care 
participasem, printre care salvarea și grija pentru 
casa lui Bacovia. Dar m-am trezit propus tocmai la 
Vatra Dornei.

- Nu în ținutul natal, la Blaj.
- Nu. Acolo aveam neamuri. Și nu toți erau 

înscriși la colectiv. Puteau să mă critice: „De ce vii 
cu propaganda și taică-tu nu și-o dat încă cererea?”. 
Și atunci a fost mai bine că m-am trezit propus la 
Vatra Dornei. 

- Fuseserăți acolo până atunci?
- Nu. În Bucovina adevărată încă nu ajunsesem 

propriu-zis. Călătorisem în Moldova de Nord, când 
s-au comemorat 75 de ani de la moartea lui Emi-
nescu. Atunci au fost invitați traducătorii străini ai 
operei lui Eminescu și eu, ca secretar al Uniunii, am 
fost trimis înainte, să văd locurile pe unde trebuiau 
să meargă ei. Așa am ajuns la Botoșani, la Ipotești, 
unde am văzut și celebrul lac, cu poveștile lui pre-
lungite până azi. Bucovina a fost o revelație. Peisa-
jul era extraordinar, cu îmbinarea între munții care 
nu sunt prea înalți, toți împăduriți, văile cu pășuni... 
Parcă o ilustrare a „spațiului mioritic” blagian. Era 
un ținut necolectivizat. Asta însemna, față de zonele 
colectivizate, cu necazuri multe, că ținutul era mai 
liniștit. La primele întâlniri, am discutat despre unele 
preocupări ale statului de a da posibilitatea oameni-
lor să lucreze în minele de mangan și întreprinderile 
de prelucrarea lemnului. Mai existau și țapinarii care 
mergeau cu plutele pe Bistrița. Erau încă probleme 
sociale, lipsa construcțiilor de case. Trecuse și răz-
boiul pe acolo. După toate întâlnirile și discuțiile cu 
localnicii, sufletește m-am simțit bine, mai ales că în 
apropiere se aflau și celebrele mănăstiri, pe care le-
am vizitat de mai multe ori. 

- Cum se hotărau „repartițiile”, cum se sta-
bilea cine e trimis într-o zonă, cine în alta? Ziarul 
Zori noi (organ al Comitetului județean Suceava și 
al Consiliului popular județean provizoriu), a că-
rui colecție din 1969 am parcurs-o pregătind acest 

Convorbire cu poetul Ion Brad

”Totdeauna, când ajungi într-un post important, 
trebuie să încerci să faci ceva bun pentru ceilalți”

Alexandru DUMITRIU
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dialog, anunța că propunerea candidaturii dvs. a 
aparținut vicepreședintelui Consiliului Județean al 
F.U.S.-ului. Însă mă gîndesc că trebuie să fi fost și 
alte, să le zic așa, „instanțe”. 

- Era, într-adevăr, o comisie centrală la 
București, alcătuită, firește, din conducătorii țării. 
Povestea mea fusese încurcată. După supărările 
de la Cravata roșie, am fost dat afară de peste tot, 
motivul principal fiind faptul că nu m-am dus să-i 
pîrăsc la forurile conducătoare pe colegii mei de 
redacție – printre care se număra poeta Doina Se-
lejan – care comentaseră favorabil evenimentele din 
Ungaria toamnei lui 1956. Am fost cu greu reprimit, 
dar în 1962 am fost ales secretar al Uniunii Scrii-
torilor, când Mihai Beniuc era președinte. Atunci, 
după Declarația din aprilie 1964 – o primă detașare 
de politica abuzivă a Uniunii Sovietice –, Mihai Be-
niuc s-a ridicat împotriva acestei poziții a statului și 
partidului. Așa că, la Conferința pe țară din 1965 a 
Uniunii Scriitorilor, a trebuit, vrând-nevrând, să mă 
despart într-un mod destul de dramatic de Beniuc, 
cel care s-a dovedit un om de încredere permanentă 
al sovieticilor. Fusese recrutat împreună cu soția lui, 
Emma (fosta nevastă a lui Breslașu), în perioada în 
care se aflau la Moscova, în 1949, când ambasador 
era Iorgu Iordan. 

- Altfel spus, propunerea de a candida la 
București, în 1965, era mai degrabă o formă de a 
ieși dintr-o situație delicată?

- Atunci, așa era. Făcându-mi datoria la 
București, s-a apreciat că merit să fiu propus și a doua 
oară deputat. De această dată, la Vatra Dornei, dar 
aici n-am terminat mandatul, fiind numit, între timp, 
ambasador la Atena. Perioada bucovineană fusese 
una benefică. La întâlnirile cu oamenii din comunele 
acelea mari, care, așa cum am mai spus, o duceau 
destul de bine în comparație cu altele de la șes, se ri-
dica mai ales, cu insistență, problema că urșii le luau 
oamenilor animalele! Le răsturnau cotețele și duceau 
porcii în pădure! Iar legea le interzicea să împuște 
urșii. Și acum există rigori, dar atunci Ceaușescu, fi-
ind mare vînător, căuta să aibă exemplarele cele mai 
rare, la cerbi, la urși. Avea chiar o colecție, existentă 
și azi undeva. 

- Oamenii locului știau, bănuiau asta?
- Știau, dar le era frică să vorbească. Sigur 

că în sezonul de vânătoare venea Ceaușescu. Șeful 
județului era Emil Bobu. Înainte de a vorbi despre el, 
care a devenit ulterior un personaj public penibil, tre-
buie să nu uit faptul că, pe lângă plângerea localni-
cilor din cauza urșilor și mistreților, ei erau supărați 
că nu puteau vedea nimic la televizor. Aflându-se la 
marginea țării, la doi pași de U.R.S.S., evenimentele 
tensionate îi interesau în mod deosebit. Am reușit să 
obțin aprobarea de-a se instala, pe o culme de lângă 
Vatra Dornei, un releu special de televiziune. Adică 
realizarea mea cea mai importantă ca deputat aco-
lo. Aprobarea o obținusem de la colegul și prietenul 
meu, regretatul Bujor Sion, pe atunci directorul Te-
leviziunii Române. 

- Aveam de gând să vă întreb ceva și despre 
Emil Bobu, despre care ați adus vorba mai devreme.

- Bobu avea o școală de arte și meserii, asta 
era toată pregătirea lui. Era un bun gospodar, apreci-
at în județ. Sigur, încă de pe atunci, era foarte obedi-
ent. Mi s-au povestit scene când dormea Ceaușescu 
undeva la o vilă și Bobu stătea treaz toată noaptea 
pe coridor, să-l păzească. Dar faptul că îi organiza 
foarte bine partidele de vânătoare poate fi încă o 
explicație a ascensiunii lui politice. Așa a ajuns să 
fie promovat secretar al Comitetului Central, chiar 
ministru de interne și responsabil cu problemele de 
securitate, dublat o vreme de Postelnicu. Comporta-
mentul lor la procesele C.P.Ex.-ului a spus destule 
despre ei. Pe Postelnicu l-am cunoscut și eu, când 
eram ambasador. Mai spuneam câte o vorbă la Atena 
și el afla imediat. Când ne vedeam în țară, la vreo 
ședință, îmi spunea: „Am auzit că nu vă place cutare 
sau cutare!”. Înregistrau totul, aveau microfoane și-n 
noua ambasadă, de amenajarea căreia m-am ocupat. 
Am întrebat odată pe constructorii ăia când aranjau 
biroul meu: „Dom´le, spuneți-mi pe unde sunt mi-
crofoanele, ca să știu și eu!”. Peste tot erau, dar ăia 
i-au raportat și, astfel, el mi-a zis: „Am auzit că vă 
interesează tehnica noastră!”. „Dom´le, zic, dacă n-
are omul voie nici să glumească, altădată nu mai glu-
mesc.” Ce era să-i spui?

- Cum v-ați înțeles cu Emil Bobu, primul-se-
cretar al Comitetului județean, în acei ani? Am vă-
zut, tot în ziarul sucevean Zori noi, că și el a fost 
ales atunci deputat, în circumscripția electorală nr. 
11 – Boroaia. 

- M-am înțeles bine, pentru că el nu mai 
avea acolo vreun alt scriitor candidat. S-a purtat cu 
atenție, cu sensibilitate. O dată a venit în trecere la 
Atena, pleca într-o țară africană undeva și, de obicei, 
delegațiile românești schimbau avioanele la Atena. 
Știu că avea două fete. Pe nevastă-sa n-am cunos-
cut-o atunci. Mai târziu, Ceaușeștii au pus-o minis-
trul Justiției. Cum spuneam, și el și alții, printre care 
Gogu Rădulescu, făceau escale la Atena. Totdeauna 
eram obligați să-i ducem la o tavernă. Era un sat de 
grataragii lângă Atena. Totul se prepara la vedere. 
Lăzile frigorifice erau pline de carne. Când venea un 
demnitar de la noi, unde se dădea carne din când în 
când și raționalizat, și vedea belșugul de carne de-
acolo, se mira. Pe Pană, când era primarul Capitalei, 
l-am dus anume prin toate piețele Atenei, să vadă. 
Săracu´, ce era să facă! 

- Trebuia să mergeți des în circumscripția 
dvs.?

- Recomandabil era să mergi cît se poate de 
des! Dar eu nu cred că ajungeam mai des de două 
ori pe an. 

- Oricum, cu toate problemele culturale de la 
București, detaliate mai devreme, nici n-ați fi avut 
timp...

- Sigur. Mi-aduc aminte că m-am dus o dată 
în preajma sărbătorilor de iarnă și am asistat la un 
bal al vînătorilor, care se ținea în clădirea istorică a 
cazinoului din Vatra Dornei. Acolo am văzut cum au 
petrecut toată noaptea, până a doua zi dimineața, și 
n-am observat pe nimeni beat. Și dansau, bineînțeles, 
jocuri populare. Erau și intelectuali, câțiva învățători 
deosebiți, un fel de misionari, care îi învățau pe copii 
de la lucruri practice, elementare până la a înțelege 
ce citesc din cărți.

- Și datinile?
- Și datinile, bineînțeles.
- Chiar și în acele împrejurări ideologice nu 

întotdeauna prielnice tradițiilor?
- Nu era interdicție să meargă copiii la colin-

dat. Și la noi în sat au continuat tot timpul. De cîte 
ori ajungeam acasă, la Pănade, mergeam la biseri-
că. Dacă n-aș fi mers, cum mai stăteam de vorbă cu 
oamenii? Ar fi spus despre mine: „Uite, bolșevicul 
ăsta!”. Și la Vatra Dornei am fost. Mergeam la întâl-
nirile cu oamenii, la petrecerile lor. Trebuie să spun 
încă o dată că a fost o perioadă frumoasă și liniștită 
din viața mea.

- În primăvara lui 1970, cînd toată țara a fost 
potopită, printre zonele inundate s-a numărat și Va-
tra Dornei. Vi s-a transmis că sunt probleme acolo?

- Nu-mi mai aduc bine aminte. Oricum, n-aș fi 
putut ajuta cu ceva decât pe urmă. Cum ți-am spus, 
era o zonă cu oameni avuți și, dacă n-au fost pagube 
prea mari în gospodăriile lor, s-au descurcat. Valea 
era vale, inundația a fost jos, satele erau pe coline, nu 
erau toate în matca Bistriței, că numai Bistrița cur-
gea, cu cîțiva afluenți mai mici.

- Călătoreați cu avionul acolo, în Bucovina? 
Erau curse aeriene București-Suceava.

- Uneori, da, până la Suceava. Nu de multe 
ori. Aveam șoferul de la Consiliul Culturii. Cu el 
mergeam dintr-un sat în altul, pe niște drumuri gre-
le. De cele mai multe, călătoream cu această mașină. 
Erau călătorii oficiale. 

- La Vatra Dornei, trăia în acei ani drama-
turgul Ion Luca, care v-a și scris la un moment dat, 
rugându-vă să-l ajutați. L-ați vizitat acasă?

- L-am vizitat, da. Stătea într-o locuință mo-
destă. Din păcate, n-am putut convinge un regizor 
să-l joace, că asta îmi cerea. Se simțea în el drojdia 
nemulțumirii că nu era jucat. Un om cu vorbă rară.

- În schimb, primul-secretar al orașului vă 
mulțumea într-o scrisoare pentru contribuția la 
înființarea unui teatru popular.

- Da, era o mișcare culturală în plină dezvolta-
re. Era firesc să o fac.

- Blaga, de care ați fost apropiat în tinerețea 
dvs., a avut o casă la Vatra Dornei, transformată 
acum în hotel. 

- N-am știut de această casă. Știu doar că am 
primit o vedere de la Ion Agârbiceanu, când s-a aflat 

la un tratament acolo. Avea deja aproape 80 de ani și 
s-a dus împreună cu familia în stațiune. 

- Citeam într-o scrisoare pe care v-a trimis-o 
un nepot al prozatorului că tatăl lui – al nepotului 
–, reputat medic balneolog, Tudor Agârbiceanu, a 
contribuit la dezvoltarea stațiunii. Stimate domnule 
Ion Brad, v-aș ruga, în finalul discuției noastre, să 
evocați și celelalte două prezențe ale dvs. în M.A.N.

- A treia oară am fost propus pentru M.A.N. 
după ce m-am întors din Grecia, la Răcari, unde fu-
sese deputat și G. Călinescu. Aici, fiind foarte aproa-
pe de București, iar eu director al Teatrului Nottara, 
am organizat mai multe turnee cu spectacole care 
erau îndrăgite de public. Mai amuzantă a fost a patra 
candidatură, la ultimele alegeri, când întâmplarea a 
făcut să îl am contracandidat – se schimbase siste-
mul de propuneri, în loc de un singur candidat erau 
doi – pe prietenul meu, Ion Dodu Bălan. La toate 
întâlnirile cu alegătorii recomandam să fie el votat, 
pentru că nu fusese niciodată, dar la numărătoare, 
până la urmă, pe mine m-au declarat ales! Nici nu 
mai știu câte ședințe s-au mai ținut.

Astea sunt amintirile mele acum, la senectute, 
când nu știu câți ani mai am de trăit. Când mi-aduc 
aminte de locurile frumoase din țară, pe lângă cele 
care mi-au fost dragi dintotdeauna, Târnavele, Bla-
jul, Apusenii, parcă nicăieri în lume n-am văzut un 
loc atât de armonios cum e Bucovina. Mă voi duce 
dincolo cu o imagine blagiană munte-deal și cu pă-
durile acelea tinere încă, cu pășunile, cu oamenii 
aceia harnici. Despre care am improvizat o poezie: 

În stil popular

Deputat de Vatra Dornii,
Să scap de omide cornii,
Să văd oamenii, să știu
De mai au sufletul viu,
Necazuri și bucurii,
Casa plină de copii...

Bucovină, Bucovină,
Eminescului grădină,
Îmi arăți doar oameni dragi
Într-un sat numit Panaci,
Care nu trăiesc degeaba
Până sus la Cârlibaba.
Au pășuni, scot minereu,
Se luptă cu traiul greu,
Stau ca brazii-n rădăcini
Cei de la Dorna Arini.
Toți se dușmănesc cu urșii
Când le calcă pragul ușii,
Gata să le ducă-n noapte
Chiar și vacile cu lapte...
Au ei puști – legea nu-i lasă
Să le-aducă blana-n casă,
Să facă din ea cojoace,
Moș Martin de cald să joace.

Urc pe plute... Țapinarii
Mă-ntreabă ce fac mai marii.
Le răspund când vine seara:
„Sănătoși... Apără țara...”

Mi-a fost dat să mai ajung
Din Vatra la Câmpulung
Și la vrednicii săteni
Adunați la Iacobeni.
Mă întreabă toți de zor
De ce n-au televizor?
Inspirat atunci am fost
Făcând de-o antenă rost,
Ca să vadă țara toată,
Să se mire înc-o dată
Și de țară și de lume...
Era darul meu anume,
Răsplătit de ei cu totul,
Cu-ncrederea și cu votul.

Am primit pe-atuncea știri
De la sfinte mănăstiri
Să mă duc să iau lumină
De la dulcea Bucovină,
Și să mă-ntorc an de an
Pe la codrii lui Ștefan...  n
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după primii zece ani am vrut să plec
 i-am vânturat în față pleava măruntă a minciunii 
 mi-am aruncat ochii peste umerii lui înalți
 varul pe casă era alb coliliu
 scara cu trepte joase
 dintr-un pas ai fi ajuns în prag
 la colțul verandei
 un cuib pitic de rândunele
 migrau cântecele până la geam

 după alți zece ani am vrut să plec
 i-am aruncat în față 
nopțile  exorcizării
scoate din tine amanții 
 să sfârâie în sarea desfrâului
 de vii

diminețile-n cârje 
 zeamă călâie din știr porcesc/ lumina

 reci
 lacrimile cocleau
 tava ei subțire de raze 

 după alți zece ani am vrut să plec
 m-am uitat peste umerii lui înalți
 varul pe casă era alb coliliu
 scara cu trepte joase
 dintr-un pas ai fi ajuns în prag
 la colțul verandei
 un cuib pitic de rândunele
 migrau cântecele până la geam

 după următorii zece ani am vrut să plec
 m-am uitat
și umerii lui înalți nu erau
 streașina casei făcuse cearcăne 
 pungi cu duhori
 treptele se afundaseră în pământ
 amanții nu mai sfârâiau pe coclaurile 
sărate ale memoriei 
 la colțul verandei
 două cucuvele spadasine
 tăiau elegii în porții mici

 
dacă  nu te grăbeai așa

acum aș fi stat de vorbă cu tine 
 în timp ce tricotam ciorapi de lână
mănuși 
 pentru toate iernile viitoare

dacă nu te grăbeai așa

GELA ENEA
 găseam în mine resurse
 minerale de răbdare curată
să-ți fac o flanelă 
pe sub pulpanele acesteia
 să încapă  toate femeile tale friguroase
 alea care
 au pândit întreaga viață doar să te fure

naivule

plecau pline de dragoste
 din cap până-n picioare
 cu ce rămâneai de la ele

tot la mine băteai în ușă
 știam după cum  vibra metalul clanței

și degetele mi se curentau  pe andrele
 că te-ai întors

aveam  gata mănușile ciorapii
 flanela 
 o lucram când dădeai semne de nerăbdare
 bricolaj de stări contradictorii
 mângâieri chinuite
 transpirație rece
 bufeurile malpraxisului amoros

 dacă nu te grăbeai așa
 eram acum împreună
doi bătrânei împărțind același tub de corega
 aceeași liniște brumată
 și norocul că eu știu să tricotez

cum am venit (sau nu) pe lume

m-am născut odată cu frigul
 a intrat în scâncetul meu
şi-n ţipătul mamei
 desfăcându-i privirea 
 din copci de-ntuneric şi gheaţă
căuta vânătorii lunatici
 vrabia sufletului temătoare
 sta pe-o creangă de sorcovă ninsă
boboci creponaţi înfloreau
 în grădini suspendate
 mama ţipa cu ghemul de foc
 cuprins între sâni
 prin claviaturi de oase
 frigul ieşea vineţiu
 încreţindu-i pe trup
 o piele străină...
căutam în sfârcuri uscate
 colastra
şi-n frigul acela un leagăn 

stația cu numărul 18 

când cineva s-a ridicat să-mi cedeze locul
 toți călătorii au îmbătrânit instantaneu
 au îmbătrânit și copacii din oglinzile retrovizoare/ 
și ploaia 
chircită-n stropii prelinși pe parbriz
 numai clipa  aceea sta încolăcită pe volan/  cățea în 
călduri
 amușinând întunericul
 deveniserăm brusc o felie de univers comun
 în ignoranța pierderii de sine
 când autobuzul a pornit-o hipnotic înapoi
 înghițind hulpav drumuri bătătorite

 până-n stația cu numărul 18
 aceea în care fumam naționale
 dar nu lăsam să se-nnoade în rotocoalele de fum
 nicio tristețe fundamentală
beam nechezol și brifcor la kil
 balul din sala de mese a cantinei
 ne găsea cu masca pe figură 
cu suflete nude/  împreunate în tangouri ușoare
 nu se inventaseră
 dansul la bară 
hip hopul
 când am fost declarată regină
de drag 
îmi crescuseră mâinile până la stele
 nu le-am cules căci nu aveam un cer de rezervă/ dar
 le-am întors lumina spre coroana mea de carton
și m-am dus să sărbătoresc în stația cu numărul 18
 unde aștepta autobuzul

post festum 
  

acesta nu este poemul zilei ci strada
 care peste câţiva ani îţi va purta numele 
 scris pe o plăcuţă metalică de unde
 începe identitatea omagiată printr-un plasture sub-
ţire
 de memorie colectivă 

nu este poemul zilei doar locul
 de unde vei privi neputincios printre grilajele lite-
relor
 cum trec oamenii 
 cum îşi intersectează paşii gândurile 
 fără să se-ntrebe dacă strada pe care tocmai calcă
e măcelărie de tranşat urmele 
 faţetă din geometria culturii Sturm und Drang
 ori pur şi simplu viaţa trucată cu har
 de un edil sârguincios

 peste câţiva ani
 aici vor fi nişte case în plus nişte poeţi în minus 
 poate şi nişte nebuni frumoşi în stare să plimbe 
 lectica stăpânului mort  n
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Vorderer Gosausee*

Somnu-ţi din adâncuri mute
neclintit e-n vechi străfund,
cu comori în timp pierdute,
strânse ca-ntr-un ţarc rotund

în enorma ta căldare.
Ziduri cuirasate cresc.
Vârfuri capu-şi ’nalţă-n soare,
stânci ponoru-l răsucesc

înspre cer; pe ochii-nchişi,
soarele lung le sărută;
valuri mici bătând în mal
scaldă pomi; bărci în derută

se-nvârtesc pe lac domol,
pe oglinda lui căruntă;
râde-un ochi, când rotocol
soarele îşi caută-n undă

să se culce, dar, subit,
răzgândindu-se, doreşte
un culcuş mai potrivit
şi o ia din loc hoţeşte.

Zarva zilei e pe moarte,
pâcla cade-ncet pe lac
şi de ceruri îl desparte –
sta-va singur şi posac.

Până ceaţă slobozeşte
luna cu coroană iar.
Roată, primitive straturi

îşi aştern şi ele paturi
şi-n oglinda neagr-a apei
luna-şi spală chipul clar.
______________
* Hidronim austriac cu sensul
   „Lacul Gosau din Faţă“. (N.t.)

Hinterer Gosausee*

Exilat, ascuns în vale,
picoteşti în simplu-ţi stau.
Numai culmile regale,
ca pândarii, grijă au

de verdeaţa ce-o prăseşte
raza soarelui candid;
irizată,-ţi licăreşte
des oglinda făr’ de-un rid.

Dachstein, un gheţar de pază,
casei tale-i ca un scut;
codrul te înviorează
cu plămânul lui umplut

de răcori şi respiraţii
proaspete sub cer senin.
Nu-ţi cunoaşte agitaţii
apa nici când vânturi vin.

Numai libelule zboară
la schelete de molizi;
forţa de odinioară
şi-o slăvesc buşteni solizi:

a sfida vremelnicia
este sensu-acestui caz;
iar priviri vrând mărturia
sar spre culmi din laz în laz.

___________________
* Hidronim austriac cu sensul 
  „Lacul Gosau din Dos“. (N.t.)

Sfârşit de toamnă cu iaz

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

Existenţa

Străpungând prin nori se-nvârt
fulgii-n hore de mătase,
duşi de adieri pompoase;
un elan pierdut de cârd

bâjbâie cu mare teamă-n
spaţiu,-n timp, ca un stăpân
cu nelinişti fără seamăn –
urme-n puful alb rămân.

Simte-nfiorat o haită,
catarama vieţii-l strânge,
urlă lupii şi se vaită,
soarta – vieţii-i cere sânge.

I-a sosit sfârşitul oare
în acest albit pustiu?
Dă speranţă de schimbare
haita spartă-ntr-un târziu?

Niște-mpușcături, ca-n luptă,
şi-urlete se suprapun:
răni şi sânge, carne ruptă,
fiarele-s respinse-acum …

Vieţi răpite, urmărire.
Zilele ne curg astfel.
Goană, frică, fornăire –
astea sunt al vieţii ţel?
Zilnic trecem prin noroaie
şi-ale vieţii șanțuri multe.
Lacrimi când vărsăm şiroaie,
sare vreunul să ne-asculte?

În fiinţa-ne orfani,
ne gonesc ca pe elani.
Chiar eroul cel mai mare
moare-odată, singur moare.

Ca stânca de tari

Purtat ești în viață de valuri 
în spumă, dar tu, obelisc, 
te ’nalți ca o stâncă pe maluri, 
râzându-ți de ritmicul risc.

Ții piept și vâltorii turbate, 
reziști cu-ndârjire la vremi. 
Când trec și furtunile toate, 
de singurătăți nu te temi.

Nu-i jocul sortit pe vecie,
pierim de umblat cânduva
în timp ce tărâm nou ne-mbie
– acolo ca stânca vom sta.

Drumeţul

În margini de codru gem frunze:
sărută prohodul. Pojar
din cosmic incendiu pătrunse
în crengi; să-l mai stingi e-n zadar.

De-a dura grăsanele gânduri
se cară; pier vânturi din loc,
se-opun rădăcinile-n rânduri,
lihnite-n amurgul de foc.

Drumeţu-i strivit de tăcere.
Prudent, însă ferm e-al său pas;
cârtind, numai veșnica vrere
nicicum nu-i permite popas.

Metempsihoză

Nu mai dormi de-o cucuvea
ce-ţi pândește plânsul, focul,
chiar de-ţi mai amână ea
înmiit sorocul,

că-n suspensie rămân
gândurile dure:
cuibul lor – un leagăn în
roze reci și pure.

Fumegând albastre-n vânt,
lanţuri lungi de aţă
ies din vrajbe de curând
și-umple-s-or de viaţă.

Dimineaţa în vâlcea
șansa-și cumpănește.
N-o să-mi uit de cucuvea,
ce tot tremură hoţește.

Clipă, vai, tu es passée,
pietre-asudă fiere,
leagăn când în faţă mi-e,
iar eu – în cădere.

Amorţire, alta nu-i,
într-un prim final, s-aline.
Spiritului te supui,
pe când carnea chin devine?

Oare-așa se va-ntâmpla?
De-acea pâlnie vertebrală,
suflete, comoara mea,
speri c-om trece, cu migală?

HANS DAMA
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Poezie târzie

Cade seara: nici un dor nu-ncerc,
norii iau în piept ’nălţimi celeste.
Indecisă, noaptea se învârte-n cerc,
iar tăceri lipite-s de fereste.

Tremură sfioase străzi în ger;
zâmbet rece-n stelele neclare.
Siluete-alunec’ efemer
în lumina slabă de fanare.

Luna umple-odaia de văpăi,
peste-un teanc de foi aleargă pana.
Ce gândesc îmi scapără scântei:
strofe cresc și nu-și mai curmă goana.

Cască miezul nopţii;-n vis cotesc
mari poteci cu viitoru-n burtă,
fără ţeluri; zorii-n chin mijesc:
noaptea fără somn nu-mi fu prea scurtă.

Hrana sângelui – imagini vii;
de silabe pale: pline torbe.
Din duiosu-mi suflet iese-n zi
certitudinea: plătită-n vorbe.

Transfigurare

În vis erai năluca mea de dor,
pe care n-am putut s-o-ncheg vreodată.
Cum încercam să-ţi dau contur, îndată
un văl mi te împresura uşor.

De îţi ghiceam doar chipu-amăgitor,
azi zâmbetu-ţi discret mi se arată?
Privire din abis, catifelată,
m-ai prins în mreje ca un vrăjitor.

De fericit ades mă scol în noapte –
şi, pân’ a nu cădea din nou în bezne,
mă las cuprins de-asemenea minune:

Târziu, râs dulce de femeie, şoapte
îmi urcă gândul unde nu e lezne,
iar jind şi doruri ştiu să se-mpreune.

Nostalgie

Ne joacă sufletul pe punţi-ruină;
în timp şi zări, cu ţeluri are-a rătăci;
se poticneşte; -n graţie divină
pluteşte dorul său de veşnicíi.

În vrerea ezitândă-şi află poate
iar împlinirea – visul tinereţii dat...
Dar altfel răsunau atuncea toate
cântările, iar teiul e de mult uscat;

cu el – şi frunzele-i de aur pline;
şi capul cuib ne este pentru roua gri;
de-acolo unde foc ardea în vine,
pândeşte-aşa blocaj, că viaţa ne-o sfârşi.

Astfél mor visele, neînţelese;
iar lacrimi – nemaiobosite azi părând –
se-mpotmolesc în deznădejdi adese,
sub adierea cântului de-adio blând.

Dimineaţă la mare

Prin porii lui gureși, eteru-l
respiră nisipul, ritmat.
Pierdutu-și-a stelele cerul,
căci ziua i le-a dărâmat.

A nopţii reci coadă se strânge,
iar aburii ies cutezând;
alunecă ziua prin sânge;
spărturile cască vibrând.

Cuprins este ţărmul de sete,
talazuri tot horcăie-n vânt.
Pe mâini se văd galbene pete,
zac umbrele încă-n pământ.

Rotind manivela ei, zarea
lin discul solar l-a urcat.
Nici nu hotărârăm plecarea,
că vraja s-a și destrămat.

Vederi de pe ţărm 

 Pentru R. Ludwig

Undele duc depărtarea
peste abisul gemând;
gânduri confuze trec marea
’n urmă-le; eșuând

însă pe coaste-adormite,
mângâie goalele stânci;
oarbe și năpăstuite,
vântură ape adânci.

Lunecă bărci într-o doară,
pier pe imensul lor front.
Urme de soare coboară
domol la orizont.

Nori de furtună în zare
tună și urcă în stol,
liniștea-mi zgârie tare
ăști șoimi ai lui Eol.

Prima zăpadă

Întâiul alb – un dans de fulgi greoi
în spumegânda lor cascadă –
noiembrie, din agonii, vioi
e smuls de-a vântului tiradă.

Natura, o mireasă-n alb veșmânt,
orbind-o vălul în cădere,
coboară maiestos abandonând
văzduhuri în atrofiere.

Vreo frunză singură, cu chipul pal,
în jindu-i efemer bruscată,
nutrește doar un gând, esenţial:
de ger să știe că-i scăpată.

Al gârlei rece glas, și istovit,
același cânt și-l tot îngână;
ca un bătrân, tufișul părăsit
la drum suspinele își mână.

Eternităţi irigă mersul meu
prin al naturii joc mareic?
Să cad-atunci zăpezile mereu
și nebunește, epopeic!

Dimineaţă de vară în câmpie

Tușește-albastru dimineaţa,
de rouă câmpu-i lustruit.
Poporul mic, în lan pitit,
în grâne își reia viaţa.

Acum viteazul joc de raze
atinge-un câmp – de pârg speriat;
un zvon din liniști – tremurat;
semeţ e vântul pe talaze...

La ordin, forțe concurente
ucid idila la mijloc;
eu, răbdător, o iau din loc,
urmând chemările decente.

Din zi, ceas după ceas răsare,
dând de-nţeles că pot pleca;
m-opresc, căci despărţirea-i grea:

muncindu-mă, privesc în zare...

Toamnă târzie

Pe ţărmure sălci dormitează, 
’n ogor geme bulgăre brun;
pal, tulburul cer lăcrimează,
lent zările se descompun.

În pomii goi corbii se-adună
tăcuţi și cu ochiul distrat;
iar șanţul sub ţolul de brumă
răzbește prin codrul damnat.

Arípi infinitu-și desface
și ghearele-și scoate din plumb;
dar sufletu-n groapă se trage;
în inimă, lupte irump.

Torpoarea de dup-amiază
petrifică dorul curând;
doar vrerea încet înviază,
în mine mii jinduri târând. n

Prezentare și traducere de Simion DĂNILĂ 

HANS DAMA
(n. 1944, Sânnicolau Mare, 

judeţul Timiş)
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Poetul bănățeano-austriac Hans Dama a 
mai fost găzduit cu generozitate în această revis-
tă. Cititorii se vor fi obișnuit cu poezia sa, care, în 
ciuda așteptărilor, poartă amprenta unei atmosfe-
re nostalgice proprii romantismului unor lirici ca 
Lenau și Eminescu, din care cu mândrie se reven-
dică fără nicio ezitare. Vorbind la perfecție limba 
română, pe care a și predat-o studenților săi de la 
Institutul de Romanistică al Universității din Vie-
na, el, precum toți marii poeți, își așterne versu-
rile în limba maternă, care e germana și în care a 
tradus cu măiestrie mulți poeți români, evident, și 
pe Mihai Eminescu. Pastelurile, specialitatea lui 
predilectă, probează ucenicia sa la școala marilor 
maeștri care, admițând că omul este și el natu-
ră, reclamă de la sine înțeles prezența lui în pei-
saje, mai ales atunci când fizic e absent din ele, 
poetul fiind acela ce, prin adâncile-i dimensiuni 
existențiale, reconstituie comuniunea umanului 
cu întreaga Creație. n
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Nely, așa avea ea pretenția să i se scrie numele 
numaidecât cu y, a bătut în ușa patronului și, fără să 
aștepte un răspuns, a năvălit în cameră, unde Fredy 
îi făcea rodajul Cameliei, noua achiziție făcută cu o 
zi în urmă. Șeful nu s-a sinchisit, ci doar i-a făcut 
semn să se retragă și să aștepte. Mai târziu, așezat pe 
canapeaua atât de muncită și mirosind a transpirație, 
a invitat-o prin cealaltă, expediată spre așteptare în 
Camera de gardă. Fredy, bine dispus, a primit-o cum 
era mai devreme, cam goluț, chemând-o să stea ală-
turi de el.

─ Nu stau, i-a tăiat avântul femeia. Am venit 
să-ți spun că mi-i greață și să te rog să nu mă mai dai 
pe mâna unui babalâc care m-a îmbăloșat și m-a chi-
nuit un ceas ca un dihor gata să mă sfâșie cu cei doi 
dinți rămași în gura-i strâmbă și puturoasă.

─ Da, drăguță, pare de acord bărbatul, dar nu 
uita că acesta ne-a lăsat o sută de euro, iar tu te-ai 
ales, după înțelegere, cu jumătate. Pentru economia 
noastră șontoroagă nu e deloc puțin la începutul unei 
zile, așa că eu l-am invitat să revină… Până moare, îi 
luăm toți banii, îl lăsăm lefter, să-l îngroape primăria.

─ Să-l dai, prin rotație, și la celelalte pe 
boșorog, iar mie dă-mi voie să mă răcoresc două-trei 
ceasuri în parc. Am ginit eu ceva și poate pun de-o 
afacere…

─ Tu ești dată dracului, așa că am toată în-
crederea, întinde mâna patronul, trăgând-o lângă el. 
Până atunci, îmi ești datoare mie, așa că…

Peste ceva vreme, Nely, îmbrăcată cu o rochie 
vaporoasă, se așeza pe o bancă în Parcul Tineretului, 
oftând ca o adolescentă abandonată de primul iubit. 
La capătul celălalt al băncii stătea un tânăr visător, 
având privirile atârnate de cine știe ce himeră. Peste 
un minut, lui Nely i s-au rostogolit pe obraji prime-
le două lacrimi, semnul unei suferințe greu de su-
portat, mai ales că tânăra  a început să se frământe, 
negăsindu-și locul potrivit. O strâmbătură a feței și 
alte două mărgele fluide luând-o la vale, oprite fiind 
de o batistă răspândind o mireasmă amețitoare.

─ Domnișoară, ce necaz a dat peste dumnea-
voastră, de v-a dărâmat în halul acesta? a deschis 
gura tânărul, întorcându-se și privind-o cu interes pe 
necunoscută.

─ Așa mi-a fost dat încă din copilărie, a scân-
cit dumneaei, bucurii aproape deloc și necazuri cu 
nemiluita. Dar ce vă spun eu dumneavoastră, un ne-
cunoscut? a rostit cu o infinită tristețe.

─ Aveți nevoie, cred, de o supapă de refulare, 
a făcut tânărul constatarea, și aceea aș putea să fiu 
eu. Dar să ne cunoaștem…, eu sunt Vlad Dobrițoiu, 
a întins el mâna, în vreme ce Nely se frământa să 
priceapă chestiunea cu „supapa de refulare”, unde ul-
timul cuvânt îi suna plăcut, asociindu-l cu un altul bi-
necunoscut ei și care o trimitea la prestația personală 
în folosul propriu și al lui Fredy. Ea era mulțumită, 
căci omul a strâns-o de pe centură, i-a dat un adăpost 
și hrană, iar câștigul era net superior față de cel de 
dinainte, fiindu-i recunoscătoare. Acum s-a uitat la 
tânărul de pe bancă, mijindu-și ochii, i-a strâns mâna 
ușurel, ca să-i răspundă cu amărăciune:

─ Victoria, dar cei ce mă cunosc îmi spun 
Victorița… Doar derbedeul care a încercat să profite 
de mine nu m-a slăbit, tot spunându-mi întruna, cam 
pe scurtătură ca un îndrăgostit, Rița, n-ar mai ajun-
ge departe…, trăsnească-l Cel de Sus, mincinosul și 
grobianul!...

─ Ce v-a făcut răuleanul? e interesat cel de 
alături, îndrăznind să-i pună mâna pe umăr.

─ N-a apucat, se înseninează Victoria. A pro-
mis că mă ia de soție și zicea să merg s-o cunosc pe 
mama lui, că tată nu are. Când am ajuns în aparta-
ment, n-am văzut nici o mamă, iar golanul a început 
să tragă de pe mine…, o bușește acum plânsul ca de 
înmormântare.

─ Mi se rupe inima…, vă rog să vă 
astâmpărați…, o îndeamnă bărbatul.

─ Cum să nu bocesc, își șterge ea lacrimile 

repezit, dacă era s-o pățesc? Doar îs fată cinstită și 
n-am avut altă cale decât să-l împing cât colo, ne-
mernicul s-a dezechilibrat și s-a prăvălit peste un 
scaun, iar eu am luat-o la sănătoasa, cu inima cât un 
purice până ce am ajuns în stradă.

Abia a terminat de vorbit, că în fața lor s-a 
oprit un om în vârstă cu o sacoșă în mână, iritat de 
ceea ce vede și vorbind scandalizat:

─ Asta faceți voi, tineretul!... Vă luați cu tam-
tam, trântiți o nuntă deocheată și la două săptămâni 
vă certați ca dracii! Nu ți-i rușine s-o faci să plângă 
bomboana asta de nevastă, haiducule? Încă tot îi bine 
că măcar n-o măcelărești… Împăcați-vă fuguța, că 
viața-i scurtă și-i mare păcat s-o scalzi în lacrimi! a 
încheiat bătrânul, pășind înainte, încărcat de povara 
anilor.

─ Na, că v-a certat degeaba, își revine Victo-
ria. 

─ Asta se potrivește cu „unde dai și unde cra-
pă”, e conciliant Vlad. Și acum ce aveți de gând să 
faceți? o ispitește cu o voce caldă.

─ Nu știu, e sfâșiată iarăși de durere partene-
ra de discuție. Am căzut în plasă și am rămas într-o 
lume haină ca o frunză purtată de vânt. Mai devreme 
îmi venea să mă arunc dinaintea unei mașini…

─ Doamne ferește! se sperie Dobrițoiu. N-ar 
fi păcat de tinerețea dumneavoastră? Aș putea să vă 
ajut cu ceva? îi mângâie timid, în sfârșit, obrazul.

Victorița îi prinde mâna, o duce la buze și o 
sărută, cu o mină de femeie aflată la capătul puterilor.

─ Dumnezeu v-a scos în calea nenorocirii 
mele, îi pune palma pe pieptul ei. Inima aceasta care 
a bătut până acum a disperare, o să vă fie recunoscă-
toare până la moarte…

─ Atunci, să ne ridicăm și să mergem în capă-
tul parcului. O să vă simțiți bine în apartament până 
mâine, când o să puteți pleca înapoi acasă, e deja în 
picioare tânărul.

─ Vai de mine, dar părinții dumneavostră ce-o 
să zică? se sperie nenorocita.

─ Îs duși la mare și-s singur, o lămurește aces-
ta. Și aveți la știință că n-aș îndrăzni să vă fac vreun 
rău în ruptul capului.

─ M-ați convins, se ridică Rița, pornind alături 
de Vlad.

Până să intre în casă, femeia s-a eliberat de 
orice spaimă. A și început să valseze, după o masă 
copioasă și niște pahare de vișinată. Vlad s-a scuzat 
că nu știe, a urmat un tangou iar ea a insistat să facă 
măcar câțiva pași. Ar putea să-l învețe drept răsplată 
pentru bunătatea lui. N-a avut ce face. Rița s-a lipit 
de el provocator, sărutându-l pe după ureche. Ges-
tul l-a făcut pe Vlad să se oprească, scuzându-se că 
nu se simte tocmai bine. Trebuie să bea un pahar cu 
apă și să-și pună în ordine gândurile. Până să revină, 
musafira, extrem de curioasă, a inspectat pe muzică, 
valsând din nou, camerele, mai ales că ușile erau larg 
deschise peste tot.

─ E frumos la dumneavoastră aici, l-a întâm-
pinat Victoria, uitând cu totul de suferință. Sunteți fe-
ricit de unul singur? Cum de nu v-ați găsit perechea?

─ Singur nu sunt, acasă îi am pe părinți, o in-
formează gazda, iar la serviciu sunt între colegi. Din 
păcate, îs cam bolnăvicios și, pe deasupra, mă omoa-
ră timiditatea. N-am știut niciodată cum să mă agăț 
de gâtul unei fete, dar nici ele nu s-au înghesuit să 
mă încurajeze…

─ Și unde lucrați? prelungește musafira 
discuția.

─ La un centru de proiectări, dar acum sunt în 
concediu și, iată, mi s-a oferit posibilitatea să fac o 
faptă bună, e satisfăcut Vlad.

Până la ora cinei au mai trăncănit despre tot 
felul de aspecte ale vieții. Au mâncat și au băut din 
nou, de data aceasta câte un pahar de vin rubiniu, 
după care Dobrițoiu s-a scuzat că obișnuiește să ci-
tească, i-a deschis televizorul și s-a dus în camera 
lui. Târziu, Victoria i-a bătut în ușă, s-a arătat ca o 

Vals sau tangou?

boare în cadrul dreptunghiular să-i mulțumească și 
să-i ureze vise cât mai plăcute, cu promisiunea că 
în ziua următoare va pleca, rugându-l totodată să-i 
împrumute niște bani pentru un bilet până la Varnița. 
O să-i înapoieze cu dobândă. Vlad și-a ridicat ochii 
de pe carte, a privit-o cu drag și i-a dat un zâmbet, 
spunându-i că dorința i se va împlini. Victorița a fă-
cut câțiva pași, în ritm de vals, până la pat și, drept 
recunoștință, l-a sărutat pe amândoi obrajii. Până să 
se îndrepte, a mângâiat-o și el pe cap ca un părinte 
care își ocrotește odrasla.

─ Cum aș putea să te răsplătesc pentru atâta 
bunătate? a îndrăznit ea, în timp ce se așeza alături, 
cu pieptu-i îmbielșugat.

─ Răsplata e întotdeauna în cer, i-a vorbit, de 
data asta ca un duhovnic Vlad, fără să se arate sur-
prins că Rița a trecut la persoana a doua singular. 
Acolo trebuie să ne fie gândul, ajutându-l pe aproa-
pele. Ca să nu rămâneți datoare, mergeți în came-
ră și, înainte de culcare, faceți o rugăciune pentru 
sănătatea mea. Să aveți o noapte cât mai liniștită, a 
încheiat cu un ton ce nu admitea altă replică.

─ Bine, a fost de acord Rița, ridicându-se. Mă 
duc să mă rog pentru binefăcătorul meu.

Peste un ceas, din camera lui Vlad se auzea o 
horăială, vestind un somn profund, de butuc scăpat 
pe coastă și ajuns, spre odihnă, la margine de pârâu. 
Victoria s-a ridicat din pat ca o nălucă, s-a repezit 
în camera de alături, de unde a ieșit la iuțeală și, tot 
ca o stafie, s-a prăpăstuit pe scări, părăsind blocul în 
mare grabă. Și nu s-a oprit decât în fața lui Fredy, 
îmbujorată și plină de daruri.

─ Noroc că mi-ai dat telefon, altfel îți pregă-
team o surpriză, s-a încruntat patronul. Ia să vedem 
cu ce recoltă ai venit. Borâște repejor aici pe masă. 
Mda…, a meritat osteneala, și-a descrețit el fruntea, 
după ce s-a uitat peste cele aduse. Cutia cu bijuterii 
este a mea, iar banii îi iei tu.

─ Măcar o pereche de cercei sau un medalion, 
i-au sticlit ochii lui Nely.

De acord, se arată binevoitor șeful, dar mai 
întâi duci pachetul la Restaurantul Gloria. Acolo știi 
cui îl predai. În douăzeci de minute ești înapoi, îți 
iei cerceii și te duci în cuibușorul de nebunii, unde o 
să te aștepte un cocoșel cu o punguță plină și arătos 
nevoie-mare.

Dimineața, pe la zece, când au piuit soneriile 
de sculare, patronul le-a așteptat pe fete la micul de-
jun, felicitându-le pentru prestația din ultima vreme. 
Avea de gând să le ofere câte un bonus. S-a ridicat 
să iasă, dar n-a apucat, pentru că în sufragerie și-au 
făcut apariția trei bărbați. Cel din mijloc, clientul de 
la Gloria, cu un pachet în mână, în stânga, un ne-
cunoscut și, în dreapta, Vlad Dobrițoiu. Victoria a 
leșinat, iar Fredy s-a albăstrit, ținându-și cumpătul.

─ Banii și cutia cu bijuterii! i s-a adresat ulti-
mativ Vlad.

─ Ce bani, ce cutie…? a încercat patronul.
─ Drăguțule, dacă n-ai înțeles încă, suntem 

de la poliție, bancnotele sunt inscripționate, iar bi-
juteriile, false, ceea ce nu se poate spune despre 
conținutul acestui pachet… Și acum, că celelalte au 
adus-o pe Rița în simțiri, în pași de vals sau tangou 
până la duba din stradă. Toată lumea! a tunat, în fi-
nal. Cu Victoria în frunte!... n

Ioan ŢICALO
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După Peter Neagoe, cu Sfântul din Montparnasse, 
iată că Ana Calina Garaș se încumetă să scrie un roman des-
pre viața sculptorului Constantin Brâncuși. Încercarea este 
riscantă dacă informațiile nu sunt amalgamate prin talent 
narativ. Autoarea recurge la o tehnică mixtă, alternând frag-
mentele eseistice cu cele biografice impregnate de imaginar 
verosimil. Ana Calina Garaș s-a documentat la izvoare de pri-
mă mână iar imaginația a rotunjit restul. Ni se perindă prin 
fața ochilor copilăria și apoi maturitatea artistului cu etapele, 
unele grele și altele miraculoase ale vieții sale. Autoarea a 
știut nu numai să esențializeze evenimentele dar și să facă să 
trăiască momentele vieții artistului în imaginația noastră. Re-
lațiile copilului cu mama sa și poveștile de dragoste ale matu-
rului sunt potopite de lirism autentic. Pitoresc este modul în 

care acest „prince paysan” își primea prietenii de marcă (ar-
tiști de renume, modele, colecționari) în atelierul său devenit 
legendar. Autoarea surprinde corect dramatica despărțire de 
Rodin pentru ca artistul nostru să-și găsească stilul propriu 
prin operele de cotitură: Sărutul, Cumințenia pământului și 
Rugăciunea (1907-1910). Finalul cărții, cu imaginarea de vis 
a materializării Templului eliberării, în interiorul căruia sufle-
tul artistului se contopește cu spiritul divin și se înalță la cer, 
impresionează orice cititor. Brâncuși prinț al formei pure (Ed. 
RAO, 2016), este cartea de suflet a Alinei Calina Garaj pentru 
„părintele sculpturii moderne”. Pariul autoarei cu romanul 
vieții lui Brâncuși a fost câștigat. n

Lucian GRUIA

Mulți au auzit numele celui care a plecat dintr-un sat din Oltenia în anul 
1904, pe urmele destinului său, a ajuns în capitala Franței unde a locuit și a creat 
tot restul vieții sale, cunoscând gloria și devenind o celebritate chiar și dincolo 
de granițele Europei.

Mulți i-au privit sculpturile expuse în muzeele din țară, poate și pe acelea 
din Paris, aflate la Centrul Cultural „Georges Pompidou”. Dar, oare, câți i-au 
înțeles lucrările privindu-le, câți l-au înțeles pe cel care conștient de menirea sa 
și-a dedicat viața căutării perfecțiunii în artă, cotropit de dorința arzătoare de a 
găsi esența în tot și în toate – Constantin Brâncuși ?

Era astfel absolut necesară apariția unei lucrări 
– combinație între adevăr istoric și ficțiune, scrisă pe 
înțelesul tuturor, cu fraze clare, curgătoare, diferite de 
stilul folosit de criticii de artă dedicat mai mult unui 
segment de cititori avizați în domeniu. Era nevoie de 
o scriitoare sensibilă și meticuloasă asemenea Anei 
Calina Garaș, pentru a dărui literaturii române un vo-
lum inspirat intitulat Brâncuși – prinț al formei pure 
(Editura Rao, 2016), după o conștiincioasă studiere a 
nu mai puțin de douăzeci și șapte de lucrări, excelente 
pagini din care răzbate adânca admirație a autoarei față 
de Brâncuși, iubirea pentru creația artistului devenit 
părinte al sculpturii moderne.

Ana Calina Garaș relatează cu mult ta-
lent literar etapele creației brâncușiene, sursele de 
inspirație, expozițiile unde au fost prezentate lucrările, 
evidențiază momentele de succes și influența pe care 
prințul formei pure a avut-o asupra ucenicilor săi.

Povestea vieții lui Constantin Brâncuși se deru-
lează încet, fără grabă, în paginile cărții, spre încântarea 
cititorilor care vor merge pe urmele acestuia la Paris, 
unde va ajunge după un popas la München. Poate se va 
întreba cineva  ce s-ar fi întâmplat dacă și-ar fi găsit o 
slujbă în orașul german și nu și-ar fi continuat drumul, 
pe jos, până când boala l-a determinat să urce în tren. 
„Ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla”. Exact 
așa a fost, oricâte greutăți a întâmpinat și a suferit, a 
dat deoparte barierele, a trecut peste reguli, a fost el 
însuși – unic și a lăsat în urmă o creație unică. Iată că 
Ana Calina Garaș nu numai că l-a înțeles pe Brâncuși, dar cu certitudine a reușit, 
ca peste ani, să-l apropie de oameni, pentru a-i înțelege mai bine opera. Cei mai 
puțin cunoscători în tainele sculpturii care, intrând într-un muzeu, stăteau în fața 
unui cap de copil, a unei păsări sau a altei lucrări a lui Brâncuși, ușor nedumeriți 
sau chiar impasibili, după lecturarea cărții (un volum elegant, extrem de atractiv 
ca aspect, ilustrația coperții 1 reprezintă Pasărea în Spațiu, lucrarea lui Brâncuși 
din 1941, iar celei de-a patra – Domnișoara Pogany II, din 1920, designul este 
asigurat de Răzvan Roată, fiul autoarei) vor avea o revelație – aceea a descoperi-
rii misterului creației brâncușiene.

Ana Calina Garaș abordează prezentarea vieții și operei lui Brâncuși într-o 
manieră incitantă, alternând întâmplări dintr-o copilărie imaginară cu momente 
ale vieții petrecute după stabilirea la Paris, presărând aforismele sculptorului în 
locurile potrivite ale narațiunii. În acest fel, dorește să scoată în evidență nevo-
ia de independență și autonomie a unui copil supradotat, setea de cunoaștere, 
dorința nestăpânită de a afla a celui „cu suflet de prunc hoinar”, care și-a datorat 
succesul în lume rădăcinilor bine înfipte în pământul Olteniei natale - o rezervă 
de bucurie și sursă de inspirație. Însă, la Paris, în perioada Belle Epoque, intrând 
în contact cu atâția artiști și cu noi mentalități, cu lumea boemă a Orașului Lu-
minilor, și-a întregit personalitatea și a cunoscut succesul. Brâncuși a fost un 
privilegiat al destinului, pașii l-au purtat exact acolo, în locul și la timpul în care 
își putea împlini menirea.

Animat de ambiție, de credința în reușită, pornește de la munca de jos – 
spală vase într-un restaurant, devine om bun la toate într-o biserică, nu îi este 
deloc ușor, dar „a rămas un stejar, un pandur în viața lui curată și respectuoasă 
față de muncă, trăind după pilda creștină, răbdare și îndurare, dar și cu o anume 
asprime rurală. Arta lui novatoare, cu aspirație spre perfecțiune, se naște din fala 
și somptuozitatea oltenească.” El însuși se proclamă mai târziu „prince-paysan 
(prinț-țăran), adevărat aristocrat român, băștinaș cu tradiții, ancorat în valorile 
poporului. Era țăran prin origine, senior prin apucături, ajungând prin muncă un 
prinț al formei pure”. Porțile i se deschid, obține o bursă pentru continuarea stu-

diilor. Învață și muncește pentru a-și îndeplini misiunea 
în artă – „căuta forma pură, acea lume ascunsă în fiecare 
obiect, magicul, formele și forțele ascunse ale Univer-
sului”. Și iată că începe să aibă succes din anul 1906, 
când expune la Salonul Societății Naționale de Artă 
Frumoasă și la Salonul de Toamnă din Paris. Orgoliul 
și Portretul lui M.G. se bucură de apreciere. Învață în 
atelierul lui Rodin, dar nu rămâne mult timp acolo pen-
tru că este de părere că „la umbra marilor copaci nu pot 
să crescă alții”, astfel revine la primitivism, la rădăcini, 
începe să practice cioplirea directă în piatră și în mar-
mură, mergând pe drumul simplificării, a sintetizării și 
esențializării, lucrările lui aduc o înnoire în artă, dincolo 
de orice influență. 

Existența sa nu înseamnă doar muncă, Brâncuși 
participă la evenimente artistice și mondene, vizitează 
atelierele artiștilor, primește confrați în atelier, multe 
femei trec prin viața lui, unele dintre ele devin muze 
și își găsesc nemurirea în sculpturi, cum sunt: Orgoliul, 
Domnișoara Pogany. Capetele de copil, apa, păsările, 
cutumele patriarhale ale Olteniei, miturile reprezintă 
alte surse de inspirație, conduc la lucrări de mare va-
loare, ca de pildă – Rugăciunea, Sărutul, Cumințenia 
Pământului, Danaida, Supliciul. 

„Brâncuși a fost ca un izvor de minte cu apă lim-
pede, din care s-au adăpat mulți artiști” , afirmă autoa-
rea, cunoscătoare a relațiilor sculptorului cu ucenicii săi, 
primii fiind Wilhelm Lehmbruck și Amadeo Modigliani, 

iar Milița Petrașcu, prima elevă româncă.
Ana Calina Garaș, „trecând” prin anii vieții sculptorului, nu a avut ca scop 

principal dezvăluirea unor detalii ale existenței unei personalități de seamă din 
domeniul artei, ci a dorit să împărtășească opinia sa legată de izvorul creației 
operelor lui Brâncuși, și nu oricum, ci într-o manieră originală, pornind de cele 
mai multe ori de la anii copilăriei. Spre exemplu, autoarea imaginează o discuție 
între copilul Constantin și muica sa, după ce un uliu a prins o găină pestriță, și 
întrebările pe care copilul și le punea legate de „cine a pus puiul în ou”. 

„Muica zicea că în ou e mama vieții pusă de Dumnezeu, că el dă viață și 
o sloboade la ceasul potrivit”. Autoare continuă cu vorbele lui Brâncuși: „Dum-
nezeu a făcut lumea din nimic, dar eu o să încep de la un ou arta mea”. Astfel 
se produce un salt în creația sa, „momentul marii simplificări și al comparti-
zării formei în ovoid”. Prima lucrare este Muză Adormită – un cap de femeie 
transformat într-un ovoid culcat. A lucrat cincisprezece ani la acest motiv până a 
ajuns la „forma care cuprinde toate formele într-una”. Succesul îl urmărește cu 
precădere începând cu anul 1910, când participă pentru prima oară la Salonul 
Independenților, devine fondator al Asociației Amicale a Românilor din Paris, 
expune Cumințenia Pământului la Tinerimea Artistică din București, pătrunde în 
cele mai înalte cercuri artistice întâlnind oameni de seamă ai epocii. 

Pariul ANEI CALINA GARAŞ

BRÂNCUȘI – 
de la «prince paysan» la «prinț al formei pure»

Camelia PANTAZI TUDOR
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În plus, acest an a fost extrem de important în viața și 
creația lui Brâncuși odată cu iubirea pentru Margit Pogany, un 

coup de foudre pentru el. Deși relația cu pictorița unguroaică nu a durat mult, 
sentimentul puternic a continuat, materializându-se în sculptura Pasărea Mă-
iastră, ca „săgeată a destinului, o iconografie a dorului sau delir al dragostei”. A 
început un nou ciclu al creației sale care a cuprins două etape - Pasărea Măias-
tră și Pasărea în Spațiu. Timp de douăzeci de ani a lucrat la tema păsărilor. El 
a sculptat ideea de pasăre – zborul – adică esențialul! Demonstrează încă o dată 
că nu se putea încadra în niciun curent artistic.

Șocând prin modernitate, lucrările lui Brâncuși se bucură de succes și în 
America, fiind prezente la Expoziția Internațională de Artă Modernă din 1913 
alături de ale lui Matisse, Picasso, Rodin, Cezanne și alții.

Faima sa crește odată cu lucrările expuse la expozițiile care au urmat – 
prima expoziție personală organizată la New York, în 1914, unde prezintă prima 
sa operă în lemn Primul Pas, altele, la New York și la Chicago, cele din Paris, 
în ciuda controverselor stârnite de Prințesa X la al 31-lea Salon al Societății 
Artiștilor Independenți de la Grand Palais, cele din România. După câștigarea 
procesului, legat de Pasărea în Spațiu când a trebuit să lupte împotriva acuzației 
că arta lui nu e artă, celebritatea sa a ajuns la apogeu, Pasărea în Spațiu devine 
cea mai faimoasă sculptură modernă, iar atelierul său din Impasse Rossin nr. 11, 
cel mai celebru atelier de sculptură din Paris. 

Revine de mai multe ori în România unde este apreciat, primește distincții 

la cel mai înalt nivel și sculptează Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu, 
cu simboluri sacre românești având originile în perioada dacică – „o sinteză a 
întregii sale opere, rezultatul suprem al tuturor operelor brâncușiene” – motiv 
pentru care autoarea dedică un spațiu considerabil explicării semnificației celor 
trei monumente: Coloana Infinită, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii.

„Nu căutați formule obscure sau mister. Eu vă dau bucurie curată. Priviți 
lucrările până când le vedeți. Cei aproape de Dumnezeu le-au văzut”. 

Brâncuși nu moare în 16 martie 1957, Ana Calina Garaș îl prezintă drept 
mesager al transcendenței, sufletul său trece hotarul dintre lumi, urcă pe Coloa-
na Infinită. Acolo sus îl așteaptă Măiastra pentru a-l duce departe, așa cum își 
dorise în copilărie, tot mai departe.

Cartea se încheie cu două aforisme ale lui Brâncuși, cum nu se poate mai 
potrivite:

„Sper ca sculpturile mele să lase câteva mici urme pe nisipul eternității.” 
„Ce am făcut, mi-a fost dat să fac. Am venit pe lume cu o menire.” 
După romanele Jocul de-a viața, Masca norocului, Taina și Liberi să iu-

bim și volumele de poezii Broderii în vid (vol. I și vol. II), Ana Calina Garaș 
schimbă direcția talentului său literar spre o muncă de documentare, îndemnată 
de pasiunea sa față de artă și de dorința de a promova valorile noastre culturale. 
Aduce astfel în fața tuturor iubitorilor de cultură un volum inedit și adaugă pa-
gini de excepție literaturii române. 

Ana Calina Garaș a făcut ceea ce i-a fost dat să facă! n
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Această carte, deşi prin personalităţile pe care 
le analizează sau doar le evocă face referinţe la do-
menii ştiinţifice – astronomie, fizică, matematică – 
rămâne accesibilă marelui public, iar lectura – cu 
toate că are un anumit grad de dificultate – rămâne 
accesibilă. Şi aceasta pentru că nu puţine sunt trimi-
terile în zona umoristică – istorie, filosofie, literatură 
– ceea ce face ca textul să capteze interesul lectorului 
venit din zona culturală.

D-na dr. Magda Stavinschi deţine toată in-
formaţia necesară unei monografii, şi de asemenea, 
conturează, treptat, ideea că din domeniul clasic de 
inspiraţie al unui poet – printre stele şi galaxii – as-
tronomul fundamentează o ştiinţă exactă. În conse-
cinţă, astronomul şi poetul sunt congeneri, pentru că 
fiecare, cu alte metode şi mijloace, aspiră la cea mai 
judicioasă şi obiectivă definire a aceluiaşi univers 
care – întâmplător sau nu – este chiar universul nos-
tru de origine pe care Nicolae Coculescu îl cercetea-
ză aplicând fie ştiinţa şi informaţia, fie eliberându-şi 
inspiraţia.

Dr. Magda Stavinschi este cercetător onori-
fic al Institutului Astronomic al Academiei Române 
aş cărui director a fost timp de 15 ani (1990-2005), 
preşedinte al Comisiei „Astronomy Education and 
Development” a Uniunii Astronomice Internaţionale 
(2006-2009) şi activ om de ştiinţă în diferite socie-
tăţi, centre de cercetare şi grupuri de lucru, autor a 
peste 300 de articole ştiinţifice, editor sau co-editor 
a mai multor volume în engleză şi franceză, dar şi 
în limba română. Între acestea se află „Cometa Ha-
ley” (1985) sau „Perspective româneşti asupra ştiin-
ţei şi teologiei” (2006), şi mai recent, „14 paşi spre 
Univers” (2015), „Istoria astronomiei româneşti” pe 
suport DVD (2014), „Astronomul Nicolae Donici – 
enigme descifrate” (2015), sau „Astronomia şi Aca-
demia Română” (2016).

Cartea despre Nicolae Coculescu rămâne co-
pleşitoare prin cantitatea şi diversitatea informaţiei, 
prin spiritul analitic şi prin ierarhizarea şi struc-
turarea imensului material documentar. Autoarea 
dezvoltă un discurs obiectiv, eficient, programatic, 
adecvat subiectului, fără să refuze divagaţii şi dizer-
taţii eseistice privind nenumăratele personalităţi de 
prim rang ale culturii româneşti care apar tangent sau 
complementar cu centrele de interes şi semnificaţie. 

Latura informativ-documentară rămâne partea 
cu greutate a cărţii, pentru că autoarea a căutat (şi 
descoperit) universul de lucru atât în zona ştiiunţei 
exacte, cât şi în domeniul artei şi literaturii inefabile, 
realizând un portret în care astronomul şi poetul sunt 
amândoi călători printre stele. Astfel, efortul de do-
cumentare rămâne exemplar.

În ceea ce priveşte latura estetică a 

preocupărilor lui Nicolae Coculescu, aceasta poartă 
pecetea unui cercetător de tip renascentist, deschis 
ştiinţei, dar posesor şi al unei sensibilităţi umaniste. 
Profesorul Basarab Nicolescu, membru de onoare 
al Academiei Române, rămâne primul cercetător cu 
acţiune dublă în cele două domenii, aparent foarte 
îndepărtate, dacă nu în deplină opoziţie care se pot 
întâlni în sfera creaţiei umane. Şi avem, în acest sens, 
lucrările sale despre Ion Barbu – Dan Barbilian, poet 
şi matematician de super-performanţă în ambele 
sensuri. Profesorul Basarab Nicolescu apreciază de-
mersul autoarei, observând talentul bivalent şi co-
existenţa informaţiei şi inspiraţiei: „Cartea Magdei 
Stavinschi este un eveniment pe mai multe planuri – 
ştiinţific, cultural şi spiritual. Autoarea ne expune, cu 
o extraordinară documentare şi cu o excelentă ico-
nografie, viaţa şi opera unui mare astronom român 
– Nicolae Coculescu - , care iubea, în acelaşi timp, 
arta, istoria şi literatura. Această carte ne rezervă şi 
o surpriză neaşteptată: corespondenţa dintre Nicolae 
Coculescu şi fiul său, celebrul estetician Pius Servien 
(1902-1959), stabilit la Paris şi prea puţin cunoscut 
în România. Această corespondenţă este fără egal în-
tre un tată şi un fiu, amândoi fascinaţi de adevăr şi 
frumos. Cartea Magdei Stavinschi se adresează unui 
larg public şi se cirteşte ca un roman”. 

Autoarea performează un discurs personalizat, 
aplicat şi documentat, de bună tradiţie publicistică. 
Explicit, nu afirmă nici obsesia viziunii scientiste, 
nici ambiţii literare cu tendinţe estetizante, în puţine 
cuvinte – elaborând un text echilibrat, eficient, prag-
matic. Spre finalul cărţii autoarea elaborează şi un 
portret moral judicios argumentat, deşi abreviat din 
motive de concentrare a textului: „Cufundat în cer-
cetările sale de astronomie, în special de mecanică 
cerească, preocupat de pregătirea cursurilor pe care 
le ţinea cu conştiinciozitate la Facultatea de Ştiinţe 
de la Universitatea din Bucureşti, (...)” dar „Nu pare 
să fi avut prieteni mai apropiaţi decât propriul său 
fiu, dovadă corespondenţa impresionantă dintre ei, 
pe care a păstrat-o până la sfârşitul vieţii. A avut pri-
eteni adevăraţi şi printre prelaţii Bisericii Catolice pe 
care o frecventa. 

Şi totuşi, N.C. a fost un om al societăţii. 
preocupările  lui diverse, de la artă, numismatică ba 
chiar politică ne fac să credem că a fost un adevărat 
cetăţean al comunităţii în care a trăit”.

Demersul d.nei Magda Stavinschi are centrul 
de greutate în partea ştiinţifică a acţiunii exegetice 
de călător metodic printre galaxii, dar cu toate aces-
tea există, desigur, o diferenţă marcată a celor două 
moduri de abordare: unul este „călătorul” cu instru-
mente şi metode ştiinţifice, altul este „zburătorul” cu 
forţa poetică a gândului. Se întâlnesc însă în sfera 
obiectului cercetării, iar expresia poetică, literară, 
umanistă oferă o deschidere amplă spre cititorul ne-
familiarizat cu astronomia şi matematica. Astfel, se 
remarcă partea dedicată corespondenţei cu Pius Ser-
vien fiul, într-o limbă franceză care păstrează expre-
siile româneşti şi arată că amândoi gândeau în limba 
română: „Il m’est dor de toi”, sau – vorbind despre 
soţia sa, decedată: „Quant à son locşor, éternel repos, 
j’ai fait ce que j’ai pu”.

Tot din corespondenţa aceasta rezultă şi teri-
bilele momente de la sfârşitul vieţii, în timpul dic-
taturii comuniste; rămas fără locuinţă, cu o pensie 
mizerabilă de care se bucură că nu i-a fost suprimată, 
el scrie: „Astfel ar trebui să fie sfârşitul cuiva a cărui 
viaţă ar putea fi dată de model?” 

Două sentinţe antice înnobilează fruntea că-
lătorului printre stele: „Per asper ad astra”, şi „Sic 
petitur coelum”.

Iată cum iluminarea poetului, intuiţia şi inspi-
raţia sa pot deveni deveni o acţiune paralelă cu meto-
dele obiective ale astronomului, pentru că există un 
loc, un topos filosofic în care acesta se întâlneşte cu 
astronomia, cu ştiinţa. n

AURELIU GOCI

ASTRONOMUL ŞI POETUL NICOLAE COCULESCU – 
călători şi visători în cosmosul fără margini

Magda Stavinschi, Nicolae Coculescu – o viaţă printre stele, ed. Eikon, Bucureşti, 2016
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SÂNGELE

Pentru a supraviețui
ziua îmi vând
sânge 
la spitalul din localitate

iar noaptea
ascult
acelaşi sânge
curgând  în alţii

cu nimic mai puţin nefericit
poate chiar şi mai nefericit
pentru că va rămâne
pe veci în ei

SUMATRA

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

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

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

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

ISTORIA SÂRBEASCĂ

Cele mai importante n-au fost războaiele,
deși au fost multe.
Cele mai importante a fost cele dintre ele:
botezuri, nunţi, corupție,
dezmăţ, ţuică, pensii.

Cele mai importante n-au fost graniţele
mereu în schimbare.
Cel mai important a fost că în anul
1970 am înotat în râul Ibar,
apoi am jucat preferans
sub plopii care azi nu mai există.

PANA

Când am emigrat din Iugoslavia
şi am venit la Toronto,
în buzunar aveam numere de telefon
de la cei mai mari borfaşi de aici
(preoți, profesori universitari) -
și totuși n-am putut găsi nimic
de lucru. Apoi am mai făcut 
ceva şcoală, sperând, în naivitatea
mea, așa cum odinioară sperase
şi Ţârnianski, că voi găsi
mult mai ușor un job.
Dar nici asta n-a ajutat la nimic.
Trecând într-o zi pe o stradă lăturalnică
şi cam întunecată  din cartierul
chinezesc, văzui o pisică înfometată
sfârtecând un porumbel. Atunci
am înţeles că scriind despre asta
ar fi munca mea, şi că trebuie

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

FIICA NOASTRĂ

După un reuşit chiuretaj
soția mea s-a întors acasă
de la spital, s-a pus în pat
și a adormit.

Mai mic decât un bob de mac
stau în bucătărie să n-o trezesc,
beau bere, privesc în gol pe geam
şi mă gândesc:

Dacă din întâmplare 
s-ar fi născut, cum s-ar
fi numit fiica noastră?

Poate oare cineva fără nume
să fie cu adevărat mort?

CENTRUL

Vom fi din nou centrul,
străinii au început să „investească”
capitalul soseşte în fiecare zi.
Străinii cumpără  bloc după bloc,
teren după teren, piaţă după piaţă.
Cumpără râuri, lacuri, munți,
cumpără animale și plante,
cumpără aerul și pământul, focul și apa,
cu viermi și toate cele  necesare
pentru renovare. Noi vom fi centrul unui epitaf.

CĂMAŞA

Prinzând cămaşa
cu trei degete
cu care bunicul
odinioară  îşi făcea cruce

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

moment liturgic
au purtat-o
trei generaţii de haiduci
şi de europeni

TIMPUL  ŞOARECILOR

(lui V. Popa, bătrânul lup)

Unul dintre urmaşii tăi
bătrâne lup
scrie despre

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

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

Cum după aceea
în numele poporului
l-au purtat pe umeri

Până la Parlament
Cum ţi se pare acum
bătrâne lup

că ţi-ai dorit 

Cu orice preţ un nepot?

CAPELA SIXTINĂ
(Michelangelo singur pe schele)

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

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

Soarele e un clopot
galben care
a bătut atunci
când m-am născut.

Pierdut în viață,
precum cuiul în Iisus,
mort sunt bătut în cuie
în viaţă.

EMIGRANTUL  FERICIT

Nu de mult din Serbia
veni în Canada
unul înalt, vânjos, proaspăt
pus la ţol festiv

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

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

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

LIMBILE MARI

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

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

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

Unii dintre ei (cei mai norocoşi)
poate că au şi noroc să dea
peste vreun spion de rangul trei
şi traducător de rangul treizeci și trei

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

NEBOJŠA VASOVIĆ
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BARANIA, VÂNĂTORII  ÎN ZĂPADĂ

Plecaţi, pentru totdeuna.

Nu mai distrugeţi pustele.

Nu mai îngrădiţi  terenurile de vânătore.

Pe aici, pe acest drum
Cerbul a trecut
de sute de ani. 

Iar ieri, coborând de pe bicicletă,
am văzut unul mort
cu capul însângerat 
încercând să-şi găsească
drumul  străvechi
trecând prin sârma ghimpată.

În aceleaşi seri, în aceleaşi dimineţi
în aceleaşi zori şi în aceleaşi amurguri
în care iarna, de undeva în tabloul
cu zăpadă, se-torceau vânătorii lui Breugel. 

Ore în şir am stat în faţa acelui tablou
de la Kunsthistorische Muzeum vienez.

Să fii acolo măcar o singură zi întotdeuna
să-ţi faci puţin timp să-l vezi.

Şi atunci, într-o după amiază,
picioarele au început să mi se desprindă
de pământ şi-n faţa mea s-a deschis  poarta
pentru tot ceea ce în viaţa mea
a fost acoperit de zăpadă.

Pârlitul porcului în colţul din stânga al tabloului.

Vânat mărunt, o vulpe doar pe o prăjină
purtată de un vânător pe umăr.

Câini care li se răsucesc printre picioare.

Vârfurile albe ale munţilor din fundal,
nişte păsări ciudate prin aer
sub care patinatori pe gheaţă
bucurându-se de ultimele raze ale luminii zilei.

Era suficient doar un mic pas
ca apropiindu-mă cât de puţin de tablou
să mă pierd pentru totdeuna în spaţiu, de
care, tocmai pentru că era perfect,
 nu am îndrăznit să mă apropii
deşi simţeam deja în mână
patinele pentru gheaţa de seară.

Poate că ceva îmi spunea
că undeva în altă parte
încă mai trebuie să-mi caut
nişte vânători ai mei
care de ani în şir doar cu privirea
vânează alte peisaje de iarnă.

În Barania, cu ei, în zori sau în amurg,
voi porni pe câmpia peste care zile în şir a nins
fiind doar un martor mut al urmelor
care pe aici le-au lăsat cei vii şi cei morţi
cu atâta nădejde încercând iarăşi să ne găsească
îngheţaţi pe lângă sârma ghimpată.

DOBOVA

Am trecut de sute 
de ori prin Dobova.
Aceasta este prima localitate
când treci cu trenul granița croato-slovenă.
Este primul semn că într-adevăr
pleci undeva şi primul semn
care la întoarcere îţi spune că,
de fapt, într-un oarecare fel ajungi undeva.

Dacă există cu adevărat Purgatoriul
Acesta se aseamănă cu Dobova.

O fată cu o galeată cu lapte

Căpiţe de fân aranjate  meticulos

pe pajiştea cosită
aşteaptă liniştite amurgul.

Ceva ireal apare, pentru o clipă,
acolo afară, în afara cupeului
plin de-un lipici de nicotină.

Vameşul desculţ şi tolănit
pe scaunele desfăcute
va aţipi puţin până la Zagreb.

Strada în care a fost deschis
primul cinema porno din Liubliana
din fosta ţară şi unde i-am dus pe cei doi Gorani
ca după şase luni în uniforma
măslinie a armatei
să vadă prima dată o penetrare dublă
a unei porno-dive americane din anii optzeci
Kelly Nichols în filmul Colege de cameră.

Cimitirele de ţară pe coaste line peste care,
sub seară, se lasă o ceaţă de iarnă.

Odată voi coborî din tren
și voi adormi pe o bancă 
în acea haltă din  Dobova.

Şi dacă mă voi trezi vreodată poate mă vei vedea
cum de pe peronul mic
îţi voi face cu amândouă mâinile.

CASTELUL

Pentru Maria Čudina

Numai pentru că nu a nins
destul
Lacan nu a putut niciodată
găsi drumul spre Castel.

Doar doi, fără multe întrebări,
la intervale perfect egale
dăruiesc viaţă:

Dumnezeu și uitarea.

Aşa stă scris pe tabla şcolii.

Pentru o clipă Castelul îl păcăli  pe cel adormit.

El primul trezit
în acea dimineaţă
va privi somnoros câmpia albă, nesfârşită.

Crapă de ger
copacii din pădure
precum oasele moarte
din pungile de plastic.

Încă nu e timpul să te scoli
deşi buzele nu-ţi vor readuce
în faţă peisajul cu Castelul.
Urme uşoare în zăpadă, nevăzute
răni pe limbă. Linişte.
În cârciumă scaune întoarse
dorm pe mesele acoperite
cu cearceafuri albastre, în carouri.

Portretul omului cu capul plecat.
În grajduri e cald.
Crenguţele îngheţate
în cuibul pe jumătate spart al păsării călătoare
e inima unei gnoze însingurate.
Îngerul morţii, spune legenda
pe care am izvodit-o numai pentru tine
are vocea care aminteşte de clinchetul
zurgălăilor de pe săniile însingurate în noapte
când se lasă podul de la intrarea în Castel.
Mult timp nu ai întrebat cine sunt.
În somnul de iarnă
liliecii ascunşi în turla derăpănată a bisericii
spânzură de cer ca nişte litere luminoase

pe care nimeni nu ştie să le citească.
Când îşi reiau zborul nu vei ştii
dacă acolo era scris
există sau nu există
un drum spre Castel.

CRACOVIA, KAZIMIERZ

Lui Bruno Schultz

Niciodată Dumnezeu n-a unit trecutul și prezentul
c-un lipici atât de greu
aşa cum am respirat  în aerul
acela de lângă Wisla
o, tu, yingele,
căutând acele prăvăli de culoarea scorţişoarei
în care strămoşii tăi cândva de mult
au blestemat acele stele din zori
care le-au rămas pentru totdeauna cusute
pe mâneci şi în ochii tăi de zăpadă

care acum sărută sepia
care aruncă dulcea cerneală a morţii

ca visul tău
să nu mai găsească drumul spre marea deschisă.
Roagă-te la stafiile acelea
pe care lumina polară
le desenează acum
pentru altcineva  

și nimănui să nu spui
ce ai văzut acolo în albeaţa cerului
o, tu, yingele.

Cine a umblat  o dată
pe urmele  cuiva prin zăpadă
ştie că nimeni niciodată nu se-ntoarce
pe-acelaşi drum pe care o dată
a încercat să păcălească timpul

Dumnezeu ne vede şi mai clar în zăpadă
iar zăpada cade abia când lui i se-ntunecă vederea
pentru că Dumnezeu cu zăpadă se vindecă de spaime.
Ceţurile de pe mările nordice
călătoreau mult timp şi departe
cât mai la sud şi tot mai la sud în câmpie
pentru ca primul născut în ele
să-şi ascundă oastea sa obosită

dintotdeuna
am crezut că în felul acesta
a apărut Polonia
şi oricând ceaţa în toamnele târzii
se lasă peste Kazimierz
eu iarăşi văd atâtea stafii
care încearcă
precum zdrenţele murdare
să-şi aprindă propriile umbre
rostind o, tu,
yingele, numele
tuturor morţilor mei cunoscuţi
şi ale morţilor tăi necunoscuţi.

Cine a umblat  o dată
pe urmele  cuiva prin zăpadă
va ajunge la capătul drumului
 măcar în vis odată
şi-odată la Kaziemierz  n

Din poezia croată contemporană

DELIMIR REŠICKI

Traducere:  Simeon LĂZĂREANU,
Serbia
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Interzis în epoca comunist-ateistă, cântecul De-
şteaptă-te, române! devine, din 1990, oficial imnul naţi-
onal al României. Dacă paternitatea versurilor este incon-
testabilă – poetul şi ziaristul paşoptist Andrei Mureşanu 
(1816-1863) – compozitorul este încă controversat. Prof. 
Vasile Oltean a demonstrat că dascălul de cântări, profe-
sorul şi cântăreţul George Ucenescu, ucenicul lui Anton 
Pann, este adevăratul creator al muzicii, după însăşi măr-
turia sa: „Sosind furtunosul an 1848, poetul [Andrei Mu-
reşeanu] căuta o melodie după care să compună un sonet, 
care să cânte între amicii ce erau să se adune la grădina 
parohului pentru o petrecere. Am cântat mai multe cân-
tece de probă, iar sosind la ultimul cânt Din sânul maicii 
mele, iată că vine poetul [Andrei Mureşeanu], împreună 
cu patru domni români [N. Bălcescu, I. Brătianu, Gh. 
Magheru, V. Alecsandri]; [...] îmi dete d. Andrei Mureşan 
poesia făcută [...] îi probăm puţine rânduri şi văzând că în 
tot melosul este o minune potrivit, l-am cântat cu vocea 
mea tânără şi puternică până la fine [...] Din ziua aceea, 
cântecul Deşteaptă-te, române! s-au făcut cel mai plăcut 
şi familiar, iar eu eram poftit în toate părţile ca să-l cânt şi 
să învăţ tinerimea să-l cânte bine şi regulat”. Deci, com-
pozitorul imnului este G. Ucenescu şi nu Anton Pann (în-
tre timp, Ucenescu devine cursantul lui A. Pann la şcoa-
la acestuia de psaltichie şi tipar psaltic de la Seminarul 
Mitropoliei, profesorul popularizând cântecul ucenicului 
său). Cel care face confuzie între cei doi compozitori este 
episcopul, apoi mitropolitul Iosif Naniescu, confuzie care 
s-a perpetuat până azi.

Deşi n-are notorietatea lui Anton Pann, G. Uce-
nescu este un merituos compozitor de muzică bisericească 
şi culegător de folclor românesc, autorul volumelor Carte 
de cânturi cu note de Psaltichie, Cântece de stea şi colin-
de de la copii adunate şi ceva mai îndreptate, iar altele 
adăugate şi înapoi la copii date (1856), Cântări la Naşte-
rea Domnului Nostru Iisus Christos şi alte stihuri pentru 
trebuinţa pruncilor (1857), Cânturi morale la sărbătorile 
împărăteşti (1859), Victor şi Camila (poveste populară, 
1860), Sonorul sau răsunătoarele plânso-cânturi (1862), 
Magazin de cânturi vechi şi noi (1863), Versurile naşte-
rii (1869), Introducerea elevilor în cunoaşterea orându-
ielilor bisericeşti (1870), Canonul Sfintei Cuminecături 
(1874), Tratat teoretico-practic de muzică ecleziastică (în 
manuscris, postum).

Imnul Deşteaptă-te, române!, izvorât din vremuri-
le zbuciumate ale istoriei naţionale, a fost, ca şi Treceţi ba-

talioane române Carpaţii! şi  Pui de lei, pe placul milioa-
nelor de luptători pentru libertatea şi dezrobirea românilor 
de sub imperii străine şi de convieţuire laolaltă („Români 
din patru unghiuri, acum ori niciodată / Uniţi-vă în cuget, 
uniţi-vă-n simţiri!”); a fost ecoul dorinţei deşteptării con-
ştiinţei unităţii de neam şi limbă, a identităţii naţionale, 
idealuri realizate în cele din urmă, cu eforturi conjugate 
şi vărsare de sânge, pe câmpiile libertăţii. Notorietatea 
lui s-a menţinut şi chiar a crescut în perioada postbelică 
(1945-1989) şi prin faptul că a fost interzis, astfel încât 
readucerea lui în actualitate în acele zile fierbinţi ale Re-
voluţiei din decembrie 1989 a fost legitimă şi firească.

Dar, judecând la rece, considerăm – şi ne asumăm 
consecinţele acestei afirmaţii – că, azi, acest imn este oa-
recum vetust.

În primul rând, versurile sunt greoaie, specifice 
epocii preeminesciene, (marele Poet ridicând stacheta 
acurateţii limbii române literare), astfel încât versurile 
imnului cu greu se pot memora. Acesta este şi motivul 
pentru care imnul nostru naţional nu se cântă la manifes-
tări publice, stadioane etc., aşa cum se întâmplă cu imnul 
naţional al altor ţări. În al doilea rând, valoarea estetică 
este abandonată în favoarea mesajului imnului. 

În al treilea rând, conţinutul nu mai corespunde 
realităţii României actuale, ţară membră în  structurile eu-
roatlantice. Astfel, nu mai putem vorbi, azi de „barbarii de 
tirani”; „cruzii tăi duşmani”; de voinicii care „sar ca lupii 
în stâne”; „pizmă răutate”; „de fulgere să piară, de trăs-
net şi pucioasă” cei care se retrag din luptă; pe duşmani 
să-i „trecem prin sabie şi foc”; „iataganul barbarei semi-
lune” (suntem independenţi de Imperiul otoman din 9 mai 
1877!); purtăm jugul despotismului „ca vitele”; „strigaţi 
în lumea largă că Dunărea-i furată” ( când, de cine?!). De-
viza „Viaţa-n libertate ori moarte”; pentru care sunt che-
maţi „preoţi, cu crucea-n frunte, căci oastea e creştină” 
este superbă, dar nu mai este actuală.

Nu vrem să fim înţeleşi greşit:imnul Deşteaptă-te, 
române” a făcut carieră, a mobilizat atât masele, cât şi 
elitele, a străbătut epocile şi a contribuit deci şi la făurirea 
unităţii şi independenţei naţionale, dar el numai este de 
actualitate. Ne-am recăpătat libertatea deplină, indepen-
denţa este parţial refăcută în hotarele române, de barbari 
n-avem de ce să ne mai temem, căci sub această noţiune 
ei, nu mai există, iar România este apărată de însuşi sta-
tutul său de membră cu drepturi depline în NATO şi UE.

Actuală nu mai este nici deviza „Viaţa-n libertate 

ori moarte”, ci unitatea în cuget şi simţiri, cum spune şi A. 
Mureşanu. Lipsa unităţii tuturor românilor a fost şi este 
resimţită dureros. Herodot semnala că strămoşii noştri, 
tracii, sunt cei mai numeroşi şi viteji, dacă... ar fi uniţi. 
Eminescu, creatorul doctrinei naţionale, cere poporului 
român să tragă învăţămintele istoriei: „Dacă fiii tăi ar fi 
uniţi, totdeauna, atunci şi pământul tău strămoşesc rămâ-
nea unul şi nedespărţit”. Tristă şi actuală constatare! Şi 
astăzi atât în comunităţile româneşti din jurul ţării noas-
tre, cât şi în diaspora, lipsa de unitate şi solidaritate a ro-
mânilor este evidentă, astfel încât se poate spune despre 
cosângenii când se ceartă şi se dezbină că sunt din acest 
punct de vedere, cu siguranţă, români. Şi în afara graniţe-
lor ţării, când doi români discută sau dispută o problemă 
sunt emanate cel puţin trei păreri. Despre necesitatea unui 
imn naţional în pas cu vremea scria şi I.L. Caragile: „Am 
ascultat Pe-al nostru steag e scris unire. Asta-i! Asta-mi 
place! Bravo, băieţi! Asta-i adevărată, şi nu Deşteaptă-te, 
române! Aia-i tânguitoare, mă, şi noi am plâns destul până 
acuma. Mă, de-acum să nu mai cântaţi pe ţăran cu plete 
lungi şi cu fluierul de cioban la buze. Azi fluieră trenul. 
Să-i faceţi pe ţărani un popor european. Să nu-i mai cân-
taţi opinca aia murdară. S-o curăţaţi, să spălaţi piciorul 
ţăranului şi să-i daţi încălţări noi. Scurt! Să nu ne mai tân-
guim! Eu privesc de departe. Şi voi care staţi în biserică 
nu vedeţi cât e de înaltă!”.

Pentru aceste motive, propunem înlocuirea cântecu-
lui Deşteaptă-te, române!  cu Hora Unirii de Vasile Alec-
sandri, ca imn naţional. Alte argumente; poezia, publicată în 
„Steaua Dunării” în 1857, pusă pe note de Alexandru Fle-
chtenmacher (1823-1898), a intrat deja în conştiinţa publică 
din perioada pre şi post unionistă; poate fi uşor memorată, 
se recită şi se cântă cu însufleţire în locuri publice (stadioa-
ne, manifestări colective etc.). Unirea românilor din ţară şi 
de pretutindeni este mai strigentă ca oricând, după modelul 
altor popoare (maghiarii, armenii, evreii, de pildă).

Să mai menţionăm că autorul ei, Vasile Alecsan-
dri, a fost un militant al Unirii Principatelor, ca membru 
în Comitetul Central al Unirii, că a renunţat să candideze 
la domnie în favoarea lui Costache Negri, apoi a lui A.I. 
Cuza, iar ca ministru al Afacerilor Străine din Moldova, 
începând din mai 1859, a îndeplinit misiuni diplomatice 
pentru recunoaşterea europeană a Unirii pe lângă împăra-
tul Franţei, Napoleon al III-lea (marele prieten al români-
lor), guvernele Angliei şi Italiei. n

TUDOR  NEDELCEA

Necesitatea unor lucrări bibliogra-
fice privind istoria și cultura Gorjului con-
stituie un deziderat mai vechi al activității 
de cercetare. În deceniile din urmă, a apă-
rut o serie de lucrări, valorificând aspec-
te ale istoriei mai vechi sau mai noi, ale 
etnofolcloristicii, culturii și spiritualității 
gorjenești. Toate aceste cercetări au fost 
posibile pe baza investigației unei biblio-
grafii de profil, selectată și asumată de fie-
care autor în parte după cum a considerat 
de cuviință.

În lipsa unei bibliografii generale a 
Gorjului, în varii domenii, care ar fi ușurat 
enorm munca de cercetare (instituind de 
la bun început câteva repere și coordona-
te ale tematicii investigate), valorificarea 
tradițiilor cultural-istorice ale județului 
rămâne pe mai departe în orizontul de 
așteptare al unor bibliografii mai mult sau 
mai puțin complete. El însuși un pasionat 
cercetător al „producțiilor istoriografice 
gorjene”, - aparținând fie unor autori cu 
«bătaie lungă» în timp și spațiu, fie unor 
„improvizatori, mediocri, cu scrieri con-
juncturale, fără substanță, lipsite de me-
todă și conținut adecvat”, - profesorul 
istoric Gh. Nichifor își precizează de la 
început poziția de „pionierat”:

„Lucrarea de față a pornit de la o 
necesitate personală, resimțită de-a lungul 
anilor, în efortul de a studia trecutul aces-
tui meleag. O bibliografie cuprinzătoare a 

Istoriei Gorjului nu a existat până acum, 
nici măcar în stadiul de intenție, deși, 
«slavă Domnului», truditori în domeniu 
au existat suficient de mulți. Am trecut 
la această încercare, deloc ușoară, nu din 
anume orgolii sau interese, ci, pur și sim-
plu, pentru a le mărturisi conjudețenilor 
mei totala gratitudine și recunoștință pen-
tru căldura ce mi-au transmis-o începând 
cu 1983, când soseam la Târgu-Jiu.”

Tocmai acest aspect îl are în ve-
dere recenta lucrare semnată de dl  Ghe-
orghe Nichifor, CONTRIBUȚII LA O 
POSIBILĂ BIBLIOGRAFIE ISTORICĂ 
A GORJULUI, o lucrare masivă și im-
presionantă, cu caracter aproape exhaus-
tiv, conspectând bibliografic mai tot ce 
s-a scris în Gorj, pe plan local, și despre 
Gorj, pe plan național, cu privire la fap-
tele, evenimentele, oamenii, civilizația 
și spiritualitatea acestuia. Indexând un 
vast material documentar (mii și mii de 
„unități” de referință), autorul își organi-
zează lucrarea nu în maniera clasică, pe 
epoci istorice sau anumite tematici, cum 
îndeoșbte se procedează în astfel de ca-
zuri, ci recurgând la „ordonarea alfabeti-
că, după nume, pe autori și scrierile lor, 
și includerea contribuțiilor istoriografice 
într-una din cele trei categorii: cărți, studii 
și articole.”   

În principal, autorul are în vedere 
două mari coordonate. Prima, privind „Is-

toria Gorjului” indexează: a) Lucrări (pp. 
45-173), b) Studii (pp.174-251), c) Arti-
cole (pp. 252-510), d) Materiale necesa-
re (pp. 511-552). A doua parte indexează 
„Istorici gorjeni și «istoria» scrisă de ei” 
(pp. 554-728).

Rezultă, astfel, o contribuție bi-
bliografică de peste 700 de pagini, în 
care reportorizarea titlurilor se face după 
secțiunile menționate, în ordina alfabetică 
a autorilor. Este vorba așadar nu de «mură 
în gură» oferită celor interesați în cerce-
tarea tradițiilor cultural-istorice gorjene, 
aceștia trebuind să-și rețină indicii biblio-
grafici care îi interesează, parcurgând obli-
gatoriu cele peste șapte sute de pagini cu 
„unități” bibliografice. Îi sugerăm autoru-
lui ca, la o viitoare ediție (care, probabil, 
peste ani, va aduce un considerabil spor 
documentar), să gândească și la o secțiune 
finală de ordonare tematică (siglată, desi-
gur) a uriașului fond documentar indexat, 
pe perioade istorice, personalități, proble-
matici etc., inclusiv la un Indice de nume, 
venind astfel în întâmpinarea unei rapide 
consultări și orientări în domeniu. 

Având în vedere principiul 
interdisciplinarității, autorul nu a ignorat 
domeniile despre care s-au scris artico-
le, studii și lucrări importante (Filozofie, 
Religie, Geografie, Arhitectură, Folclor, 
Literatură, Teatrul, Sport, Muzică). Foar-
te interesante sunt și notele de subsol, de 

care beneficiază aproape fiecare pagină, 
fie ca trimiteri documentare fie ca rezu-
mare sau îmbogățire a informației. În 
acest sens, lucrarea tinde a fi nu numai o 
„posibilă bibliografie istorică a Gorjului”, 
ci chiar o consistentă bibliografie „enci-
clopedică” a Gorjului, cu atât mai meri-
tuoasă cu cât, de regulă,  astfel de lucrări 
se realizează de colective specializate de 
cercetători (este regretabil că la nivelul 
județului astfel de colective lipsesc, nu 
numai la nivel istoric, dar și la nivel cul-
tural, ceea ce ar trebui avut în vedere de 
factorii administrativi și  din domeniu de 
referință – și câți bani din bugetele locale 
se risipesc pe acțiuni derizorii, populiste, 
futile, fără să rămână nimic în timp!‼). 

Intenționând să fie „o radiografiere 
atotcuprinzătoare a istoriografiei gorjene” 
(„cum și-a dorit din răsputeri cel ce a trudit 
la ea”, după cum se specifică în consisten-
ta prefață ce detaliază programul, metoda 
și chiar crezul personal: Despre istoria și  
istoricii Gorjului, pp. 9-44), lucrarea este 
totodată „un îndemn către generațiile pre-
zente și viitoare de a purta cu demnitate și 
aplomb făclia lucrului bine făcut, dar și un 
semn patriotic de a se lua atitudine fermă 
împotriva celor care tratează cu superfici-
alitate sau rea-credință Știința istorică.” n

Z. C.

Cine este compozitorul Imnului naţional „Deşteaptă-te, române”?…
(Nu Anton Pann, ci G. Ucenescu)

Rectificări

Gorjul în bibliografii și enciclopedii locale:

„CONTRIBUȚII LA O POSIBILĂ BIBLIOGRAFIE ISTORICĂ A GORJULUI”
(Editura PIM, Iași, 2016, 730 p.)
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Nu mai e o noutate pentru nimeni că Ioan-Au-
rel Pop este, în momentul de față, cel mai titrat isto-
ric român. Avem în vedere, în considerațiile noastre, 
prestigiul de care se bucură în mediul academic din 
țară și străinătate. Membru al Academiei Române, 
rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, di-
rectorul Centrului de Studii Transilvane, președintele 
Comitetului Național al Istoricilor din România, re-
prezentantul României în Comitetul Internațional 
de Științe Istorice. A condus Institutul Cultural Ro-
mân din New-York și Institutul Român de Cultură 
și Cercetatre Umanistică din Veneția. Este visiting 
professor al unor universități din S.U.A., Franța și 
Italia, autor a peste 50 de cărți ,tratate, manuale și a 
peste 300 de studii ori articole publicate în edituri și 
periodice de prestigiu din țară și străinătate.

Cu o asemenea carte de vizită, este firesc să 
fim mândri că-l avem printre noi , savant și dascăl 
deopotrivă.

În ultima parte a anului trecut, ilustrului pro-
fesor clujean i-au apărut două cărți ilustrative pentru 
personalitatea sa plurivalentă :  Transilvania – starea 
noastră de veghe ( Ed. Școala Ardeleană ) și Identi-
tatea românească. Felul de-a fi român de-a lungul 
timpului (Ed. Contemporanul ). Cum sunt înrudite 
ca mesaj, multe din ideile lor se interferează, încât 
socotim potrivit să le prezentăm împreună. Amândo-
uă însumează studii, articole, prefețe, conferințe pe 
teme sau în tangență cu temele enunțate în titlu. 

Irina Petraș, într-o succintă prezentare a au-
torului pe coperta primei cărți, identifică cinci com-
ponente ale profilului său intelectual:istoricul ; ci-
titorul și degustătorul de literatură; omul cetății; 
Profesorul ; ardeleanul. Pe deplin corect. Niciuna, 
desprinsă dintre celelalte, nu l-ar defini decât parțial. 
Stă bine oricărui istoric să fie, în sens larg, dascăl și 
cetățean, dacă urmărește să-și împlinească destinul. 
Dar asta implică în mod necesar și o sensibilitate pe 
măsură, care să-i înlesnească pătrunderea în adâncul 
trăirilor comunității în care viețuiește. Că Profesorul 
Ioan-Aurel Pop este un ardelean autentic nu-i nici o 
îndoială, rezultă, deopotrivă, din rădăcinile sale, din 
mediul intelectual în care s-a format, din echilibrul 
său funciar. Cu observația imediată , însă, că își asu-
mă această condiție fără nici o urmă de trufie, cum se 
mai întâmplă, câteodată, pe la alte case. Ardelenismul 
său înseamnă românism de cea mai pură esență, fără 
orgolii provinciale, fără pretenții hegemoniale. De-
mersul său științific, adeseori în completarea a ceea 
ce au spus și înaintașii, urmărește să demonstreze că 
Transilvania este mai mult decât un spațiu geografic 
și cultural, reprezintă starea noastră de veghe întru 
zămislire și supraviețuire. Aici ne-am format, în prin-
cipal , ca neam, de aici am descălecat, apoi, pentru a 
cuprinde și organiza întreg spațiul românesc, aici s-a 
afirmat mai întâi conștiința noastră națională în zorii 
epocii moderne. O stare de veghe continuă, de două 
milenii încoace, cu dramatice confruntări, cu dure-
roase deposedări, cu grele privațiuni, dar, mai pre-
sus de toate, cu un nestins instinct al supraviețuirii. 
„Locul predilect de apărare și conservare a neamului 
românesc a fost Transilvania”, conchide Ioan-Aurel 
Pop. „Aici s-au concentrat românii în primul mileniu 
și în primul sfert al celui de-al doilea, după care unii 
au revenit pe câmpiile de sud și est.” (p.57) Și mai 
departe : „Am trăit nespectacular, în comunități mo-
deste, pe văi mai mult decât pe dealuri, la adăpostul 
muntelui și al pădurii, pe căi ferite mai mult decât 
la drumul mare, la sat mai mult decât la oraș. Am 

fost țări de țărani, cuprinși de febra muncii tăcute, de 
care profitau alții. Dar am trăit și am ajuns până azi 
!” (p.114)

În studiile și conferințele sale pe teme de is-
toria Transilvaniei, Ioan-Aurel Pop nu poate evita 
confruntările cu toți cei porniți să deformeze, din va-
riate motive, realitățile acestei istorii. Discursul său 
capătă, în aceste situații, accente polemice. E vorba, 
însă, de niște dispute academice, în care nu se ridi-
că tonul spre invective, nici se coboară argumentația 
spre absurd. Istoricul e persuasiv prin erudiție, iar 
polemistul prin multul său bun-simț.

Vechile confruntări istoriografice româno-
maghiare au ecou, firește, și în această carte. Lu-
crurile sunt puse la punct fără inflamări inutile, 
dar și fără echivoc. Prezența ungurilor, secuilor și 
sașilor în Transilvania este o realitate multiseculară. 
Conviețuirea lor cu românii a fost, cel mai adesea, 
pașnică, dar în destule momente și tensionată. A per-
petua vechi animozități nu-i spre folosul nici uneia 
din părți. Realitățile Evului Mediu sunt revolute, iar 
a visa o întoarcere la ele – o mare prostie, simplu mo-
tiv de vrajbă. Nu se poate contesta bogata contribuție 
a acestor etnii la dezvoltarea civilizației materiale și 
spirituale în Transilvania, nici vocația lor europeană. 
E un fapt istoric pe care românii trebuie să-l respecte, 
așa cum și ungurii au obligația să respecte tradițiile 
românești, simbolurile noastre naționale.

Dacă pe această temă nu este mai nimic nou, 
pe istoricul și profesorul Ioan-Aurel Pop îl deranjea-
ză cel puțin la fel de mult deformările istoriografice 
care ies de sub pana unor conaționali, adesea ve-
leitari, animați de interese obscure :„ Este bine să 
facem cu toții istoria, dar să-i lăsăm pe istorici s-o 
scrie ! Ne pregătim să celebrăm împreună un secol 
de la Marea Unire și sunt destui – în context – care 
seamănă vânt ca să culeagă furtună, reînvățându-
ne ba că suntem aici de două mii de ani, daci ver-
zi care știau latinește înainte de Romulus și Remus 
și care erau creștini înainte de Hristos, ba că nu am 
fost, nu suntem și nu vom fi nimic altceva decât niște 
omuleți patibulari animați de mituri și admiratori 
naivi ai unui poet național bine de aruncat la coș ”. 
(p.114). Aluziile, pentru cunoscători, sunt străvezii. 
În alte locuri, ciudații autori sunt nominalizați. Față 
de ei, dezacordul este exprimat ferm. Demersul lor 
i se pare lui Ioan-Aurel Pop vinovat, indiferent de 
rațiunile care l-au stârnit. 

În cuprinsul volumului Transilvania – starea 
noastră de veghe studiile de istorie factuală sunt 
puține :„Maramureșul... intrând pe furiș la moldo-
veni. Reflecții pe marginea unei idei de unire româ-
nească din secolul al XVI-lea” ; „Câte ceva despre 
români și maghiari în trecut” ; „Influența mode-
lelor germane și germanofone asupra românilor”. 

Predomină studiile pe teme culturale, cu referire la 
personalități, cele mai multe transilvănene, prin care 
s-a întreținut starea de veghe românească în ultimele 
trei secole : „Școala Ardeleană și națiunea română 
din Transilvania în Secolul Luminilor”; „Dimitrie 
Cantemir și Transilvania”; „Contribuția transilvă-
nenilor la fondarea Academiei Române”; „Istorici 
transilvăneni la Accademia di Romania”; „Poezia lui 
Eminescu și Evul Mediu românesc”; „Eminescu și 
străinii”. Prezența a doi iluștri moldoveni în această 
galerie de personalități transilvănene nu trebuie să 
mire, pentru că amândoi au fost asumați, într-un fel 
sau altul, de spiritualitatea locului. Și informațiile, 
și reflecțiile din aceste studii sunt de foarte mare 
interes pentru cei disponibili să frecventeze lumea 
academică. O deosebită pregnanță au evocările celor 
trei mari dascăli ai Universității din Cluj,  Hadrian 
Daicoviciu, Pompiliu Teodor, Ștefan Pascu, modele 
de ținută profesională pentru autor. Ultimului, bla-
mat de atâția pentru așa-zisa colaborare cu regimul 
comunist, i se face , în sfârșit, o meritată dreptate, 
fiindu-i recunoscute calitățile intelectuale și umane 
care l-au consacrat. Toate trei – adevărate portrete 
literare. În fiecare, istoricul își arată și fața de scrii-
tor, nu doar cea de cititor și degustător de literatură. 
Alte studii descind direct din experiența sa la catedră 
:  „Despre educația prin limbă și istorie”; „Povestea 
unui manual unic de educație europeană”; „Atentatul 
împotriva educației naționale și consecințele acestu-
ia”. 

Trebuie să precizăm că autorul, la absolvi-
rea facultății, a predat trei ani istoria într-un liceu 
clujean, înainte de-a ajunge asistent universitar. 
Cunoaște, deci, nemijlocit pulsul învățământului ro-
mânesc, se poate exprima în cunoștință de cauză asu-
pra problematicii sale. Și, din păcate, asupra mizeri-
ilor sale din ultima vreme. Fiind vorba de un interes 
național major, ilustrul istoric renunță la eufemisme, 
spune lucrurilor pe nume, trăgând un semnal de alar-
mă :„ Menirea noastră este să menținem și să con-
struim o educație și o instrucție sănătoase, adecvate 
acestei lumi dinamice, în schimbare. Nu de strategii 
europene complicate, alcătuite în limbaj criptic, cre-
at parcă anume ca să dezorienteze, avem acum mare 
nevoie, ci de câteva direcții simple, bune de înțeles 
și de urmat de către toți cei animați de bunăvoință.” 
Autorul acuză formula didactică prin care elevii și 
studenții sunt învățați „ să nu mai învețe, adică să nu 
mai memoreze nimic”, sub motivarea că totul poate 
fi găsit în baze de date ușor de accesat. Astfel, „mulți 
tineri își pierd treptat o componentă fundamentală a 
inteligenței”, memoria, ajungând să fie văduviți de 
capacitatea de a compara, „de a cântări lucrurile și de 
a alege soluțiile optime”, transformându-se în simpli 
roboți, „în executanți fideli ai celor cu putere de de-
cizie.” Soluția ieșirii din impas este ca elevii să fie 
reîntorși „ la învățare cu mintea proprie”. „Memoria 
individuală se cuvine apoi corelată, crede Profesorul 
clujean, cu memoria colectivă. O comunitate care-și 
pierde memoria sa de grup este vulnerabilă, ajunge 
la cheremul liderilor mondiali, dornici să chiverni-
sească lumea după principiile globalizării forțate.” 
(p.276-277).

 Alte câteva studii dezvoltă idei în legătură 
cu identitatea românească, anticipând conținutul ce-
lui de-al doilea volum pe care vi-l prezentăm :„Ro-
mâni și România în Europa : între Occidentul latin 

UN CRAINIC MODERN AL SPIRITULUI ROMÂNESC  DIN  ADÂNCURI
IOAN- AUREL POP:

TRANSILVANIA – STAREA NOASTRĂ DE VEGHE
Identitatea noastră – Felul de-a fi român de-a lungul timpului.

Iuliu  PÂRVU 
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și Orientul bizantin”; „Miturile naționale și educația 
românilor prin istorie”; „Vocația occidentală a ro-
mânilor”. Și în cazul acestora, ideile exprimate sunt 
limpezi, dar de mare actualitate. Încă o dată istoricul 
Ioan-Aurel Pop nu rămâne ancorat în trecut, ci se 
ilustrează ca o conștiință vie a timpului său. Nu poli-
tician de duzină, ci intelectual de înaltă ținută care își 
asumă datoria de-a se exprima public în legătură cu 
pașii de urmat de către societatea românească în lu-
mea politică de astăzi. Românii „nu au fost așezați de 
soartă pe o linie de separație, ci pe o vastă suprafață 
de interferență, acolo unde apusul se întâlnește cu ră-
săritul Europei” (...)„Ei au șansa să fie și apuseni, și 
răsăriteni în același timp” (p.294). Din Occident ne 
vin ființa, numele și limba, din Orient – credința re-
ligioasă. Prin sinteza lor, suntem ceea ce suntem. Ca 
fapt politic major, trebuie însă reținut că „existența 
reală (faptică) a României se datorează poporului 
român, iar cea juridică internațională se datorează 
Occidentului. De câte ori a intervenit Răsăritul, viața 
poporului român a fost periclitată, iar România a 
fost lovită și ciuntită, populația deportată și pedep-
sită, obligată la tăcere și sacrificii...” (...) „De aceea, 
vocația occidentală a românilor ne arată clar și acum 
care este calea de urmat.” (p.295).

*
Al doilea volum, Identitatea românească : 

Felul de-a fi român de-a lungul timpului este struc-
turat asemănător cu precedentul. Studiile sunt grupa-
te în patru capitole : Felul de-a fi român ; Istorie și 
ficțiune istorică; Oameni care au făcut istorie ; Lo-
curi, oameni și comunități. În Cuvânt-ul înainte care 
deschide volumul, autorul explică ce impulsuri l-au 
îndemnat să scrie. Pleacă de la constatarea, ușor ve-
rificabilă , că prea se induce astăzi românilor o stare 
de neîncredere generalizată. Față de această situație 
sumbră, el vrea să-i convingă pe conaționali „ că po-

porul român și România există pe acest pământ, că 
poporul român și România nu sunt ficțiuni, ci realități 
palpabile, cu bune și rele.” (p.11) E convins că „dacă 
ne tot demonizăm, dacă ne punem mereu cenușă în 
cap, vom ajunge să ne urâm cu toții, endemic.”

 Recapitulări istorice, deci, pentru un public 
larg care trebuie scos din starea de apatie și reco-
nectat la trăirea patriotică. Istoricul și dascălul își în-
gemănează încă o dată efortul întru împlinirea unui 
deziderat spiritual major. Accentele polemice sunt, 
în acest volum, mai frecvente și mai decise.

 Identitatea românească, în viziunea lui Ioan-
Aurel Pop, se definește prin „felul de-a fi și de-a se 
simți împreună al românilor”, pe temeiul limbii, ori-
ginii, culturii ,religiei, teritoriului și obiceiurilor lor. 
Luate separat, aceste componente nu au întotdeauna 
relevanță, dar 

„la un loc, în interacțiune”, sunt definitorii. 
Autorul se pronunță asupra fiecăreia dintre ele pe 
baza impresionantei sale culturi istoriografice și ani-
mat de un profund sentiment patriotic. Urmărește 
cu aplicație „imaginea de sine a românilor în imnul 
național” ; la 150 de ani de la fondarea Academiei 
Române , demonstrează vocația acesteia de ridicare 
și consolidare a „edificiului național”. Discerne, prin 
foarte fine observații și cu un ascuțit simț critic, între 
„istorie și propagandă istorică în societatea contem-
porană.” De când lumea s-a făcut propagandă, pen-
tru că au existat mereu interese în influențarea        

„opiniilor, emoțiilor, atitudinilor, comporta-
mentului de grup” într-o anumită direcție. Dar parcă 
niciodată , ca în prezent, propaganda istorică nu a 
fost mai asiduă și mai insidioasă, folosind un arse-
nal atât de bogat. Un exemplu edificator îl repre-
zintă cartea istoricului Lucian Boia Istorie și mit în 
conștiința românească, publicată repetat în țară și în 
străinătate, pentru o cât mai largă receptare. În vizi-
unea excentricului universitar bucureștean, „trecutul 
este mort, nu poate fi cunoscut și devine, prin pana 
istoricilor, plin de mituri, de idei preconcepute, de 

minciuni !” Tinerii nu au, deci, motive să studieze is-
toria națională, ba este chiar periculos să o facă, pen-
tru că își îmbâcsesc mintea cu minciuni. Ioan-Au-
rel Pop demontează, de la înălțimea sa academică, 
această vădit tendențioasă teorie, menită să ne depo-
sedeze de conștiința identității noastre naționale și 
conchide:„Dăscălia și misiunea de istoric incumbă o 
anumită deontologie, o rigoare profesională, o meto-
dologie consacrată a investigației, care, toate, trebuie 
să aibă în vedere mereu formarea tinerilor, a oame-
nilor în general, meniți astăzi să învețe de-a lungul 
întregii vieți. Nu este vorba aici despre naționalismul 
sau patriotismul istoricului – despre care s-a vorbit 
prea mult și prea pătimaș - ci pur și simplu despre 
mesajul său uman, despre dragostea lui de viață și 
de oameni. Spunem aceasta pornind de la constata-
rea simplă că orice profesor și, mai ales, orice istoric 
face, până la urmă, într-o formă sau alta, educație” 
(p.84-85). 

 Dintre personalitățile care au definit și au 
ilustrat identitatea românească, sunt evocați Dimitrie 
Cantemir, Mihai Eminescu, George Coșbuc, Alexan-
dru Lapedatu, în câteva din ipostazele lor creatoare. 
Sunt de reținut bogata cuprindere a subiectului, în 
fiecare caz, și patosul asumat în expunerea ideilor.

 Alte studii fac referire , în aceeași tonalita-
te, la locuri din spațiul românesc ( orașe cu veche 
tradiție, Țara Silvaniei, Dobrogea, ținutul secuilor ), 
la oamenii și comunitățile care le populează.

 Ne exprimam părerea, cu altă ocazie, că noi, 
cei de azi, avem în Ioan-Aurel Pop omul potrivit la 
timpul potrivit. Cărțile pe care vi le-am prezentat 
ne întăresc și mai mult convingerea. Precum Nico-
lae Iorga, în vremea sa, ilustrul istoric clujean ne 
învață să fim români într-un moment în care avem 
presimțirea că se pregătește un asalt asupra identității 
noastre. E bine să-i ascultăm vocea, să-i urmăm în-
demnul. Larga sa perspectivă asupra cursului eve-
nimentelor istorice îi îndrituiește rolul de crainic al 
spiritului românesc din adâncuri. n

Se spune că, pentru a fi autor dramatic, pentru ca 
să scrii piese de teatru, trebuie să fii „om de teatru” , 
adică ceva direct implicat:  director de teatru, secretar 
literar, regizor, pompier, contabil, garderobieră sau știu 
eu, orice altceva, dar să fii în instituția glorioasă a spec-
tacolului.

Iată un exemplu de autor care biografic, nu a avut 
legătură cu lumea teatrului și totuși a fost autor prestigi-
os de opere dramatice: spre deosebire de Camil Petrescu, 
„om de teatru”, Lucian Blaga nu a avut nici o legătură 
cu lumea teatrului... Și totuși  amândoi sunt dramaturgi 
geniali, firește,  fiecare cu universul său personalizat și 
animați de alte viziuni și definiții ale conceptului de „ 
teatru”. Așa că nu numai că nu trebuie să ne mirăm când 
apare câte un dramaturg dăruit cu har, ci să-l salutăm  cu 
toată reverența, indiferent din ce zonă profesională sau 
orizont social provine.

Dar să adăugăm - și asta trebuia să afirm de la în-
ceput – că dramaturgia nu este un gen foarte aglomerat, 
nu există prea mulți concurenți și competitori cu reală 
vocație. Și în sensul acestei afirmații se mai adaugă și 
povestioara cu „ trenul literaturii”- care a inceput să fie 
uitată. Se spune că Expresul literaturii – sau , știu eu, o 
fi Personal, o fi Accelerat? -  ar avea vreo zece vagoane, 
dintre care cinci de poeți, patru de prozatori și un vagon 
la coada trenului, format din zece compartimente, dintre 
care cinci de istorici literari, patru de critici literari și un 
compartiment de dramaturgi. Ați înțeles?! 

Filolog, profesor de limba română, d-na Aneta Pi-
oară scrie dramaturgie dintr-o pasiune individuală pen-
tru scena imaginarului, conturând universuri ficționale și 
tipologii memorabile, aflându-se în confruntare și com-
pletare pe scena vieții.  Din păcate, acest teatru viu, di-
namic, implicat în contextul social, ar putea rămâne fără 
urmări scenice, teatrele profesioniste, făcând alte opțiuni 
repertoriale, legate de interese pragmatic-materiale sau 
atrase de strălucirea temporară a unor personalități cu 
putere administrativă în industria culturală.

În prefața cărții Lacrimi de râs (Ed. Rafet, 
Rm.Sărat, 2013), d-na Aneta Pioară conturează câteva 
dintre opiniile despre istoria teatrului românesc și esteti-
ca dramaturgiei. Aș sublinia conceptele de „ intensitate 
a comicului” sau de „evoluție psihologică” sau „situația 
tragi-comică”. Autoarea se adresează posibilului recep-

tor al textului, inițiindu-l asupra condiției de simplu ci-
titor, prin „urmăriți spectacolul în imaginația voastră”.

 În afară de volumul amintit, autoarea mai deține 
o altă carte, Crima de la Întorsura Buzăului, (Ed. Rafet, 
Râmnicu- Sărat, 2014), și împreună cuprind șapte piese 
de teatru: comedii, drame și tragi-comedii într-un act sau 
trei acte cu dimensiuni de la 10 pagini, la 50 de pagini. 

Gemenii este o dramă complexă, în care persona-
jele sunt puse într-o situație limită. Tatăl  copilului răpit 
din parc, datorită neglijenței mamei, care vrea să se sinu-
cidă, simțindu-se vinovată, adoptă un copil crescut la un 
orfelinat, ca să-și salveze soția, nemaisperând în a-l găsi 
pe al lor. Personajele sunt bine conturate, chiar și copi-
ii, care au personalitatea lor în evoluție. Cei doi băieți, 
deși dau numele piesei, Gemenii, lipsesc de pe scenă, 
apărând doar la sfârșit, dar în același timp ei constitu-
ind  subiectul dezbaterilor dintr-o familie respectabilă, 
ea profesor, iar el ofițer de poliție. Apar elemente specta-
culoase: răpire, urmărire, apariții neașteptate, suspansul 
fiind la tot pasul. 

 Piesa are un anume dinamism și o evoluție linia-
ră coerentă, în condițiile în care nu sunt răsturnări spec-
taculoase de situație. Autoarea are experiența discursului 
dramatic, stăpânește limbajul teatral - ceea ce înseamnă 
că are și experiența celorlalte genuri literare.

Piesa de teatru în două acte Licitaţia din vis  este 
o excepțională construcție absurdă, extrem de dinami-
că și imaginativă în rigorile și dimensiunile limbajului 
postmodernist. 

Inspirată din realitatea strictă a vremurilor noas-
tre, în Trădarea, piesă într-un act,  autoarea selectează 
personajele din lumea noilor îmbogățiți, caractere mai 
puțin evoluate intelectual în comparație cu alte perso-
naje din alte piese, acțiunea desfăşurându-se între două 
localuri de pomină: «La paraua chioară» și «Lingura 
spartă».  Însă, între aceste personaje se infiltrează și un 
agent S.R.I sub acoperire.

Ca formulă dramatică, textul cel mai evoluat 
rămâne O întâlnire cam ciudată, care pășește spre tea-
trul absurdului, adunând într-o consfătuire istorică pe : 
Burebista, Decebal, Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare, și 
confruntați cu un simplu cetățean din zilele noaste care 
e zdruncinat de problemele vieții de zi cu zi. Evident, 
subiectul se putea dezvolta, dar autoarea a mizat pe un 

impact dramatic între personajele istorice și cetățeanul 
modest din cotidianul actualităţii stricte.

Memorabile sunt replicile pe care unele personaje 
le adresează publicului, stârnind interesul și curiozitatea 
spectatorului privind evoluția subiectului şi conferind 
acţiunii un anume dinamism din registrul postmodernist.

Bine ai venit, bunico! este o piesă oarecum di-
ferită şi mai complexă decât cele anterioare. Bunica se 
dovedeşte un personaj remarcabil: Zenaida, deşi acum 
este pensionară, a rămas o actriţă foarte convingătoare, 
care reuşeşte să-i determine pe urmaşii săi – mercantili, 
avizi după moştenirea casei şi a lucrurilor ei -  să renunţe 
şi în final să nu se mai aleagă cu nimic, ceea ce este nu 
doar în logica intrigii, ci şi o victorie a Binelui.

D-na Aneta Pioară este un dramaturg redutabil, 
apărut, ca să zic așa!... din pustiu, fără o pregătire profe-
sională prealabilă, fără anticipații și exerciții pregătitoare 
și fără să frecventeze sistematic lumea teatrală profesi-
onistă. Talent pur, inconfundabil și... inconfortabil. Nu-i 
va fi ușor să se afirme într-o lume, nu neapărat ostilă, 
dar  neîncrezătoare că unul de-al lor a venit de nicăieri și 
neanunțat să câștige gloria inestimabilă a scenei, numite 
de artişti – scândură.

Apariția unui dramaturg adevărat, implicat prin 
tematică în viața comunității, iar prin talent - la vârful li-
teraturii actuale, nu poate fi decât salutată cu o reverență 
și aplaudată cu putere.

Interesant este că autoarea, care cunoaște foarte 
bine dramaturgia românească și își arată recunoștința 
față de înaintași, şi-a asumat tradiţia prin teatrul său ca 
pe un ferment pentru creativitatea personalizată.

În prefața la volumul Lacrimi de râs enumeră pe 
toți marii înaintași, oprindu-se la perioada interbelică și 
omițând marii dramaturgi mai apropiați de noi: Teodor 
Mazilu, Ion Băieșu, Marin Sorescu, deşi şi ei reprezintă 
o tradiție catalizatoare, dar oricum spre formule mai ac-
centuat moderniste decât gusturile clasice ale doamnei 
Aneta Pioară.  Cum un dramaturg adevărat este o„ rara 
avis” în contextul literaturii contemporane, nu putem 
decât să o salutăm și să o încurajăm pe această doamnă 
puternică și îndrăzneață pentru că și-a construit propriul 
teatru în imaginarul său eflorescent.și i-a alcătuit  un re-
pertoriu divers și complex ce poate fi preluat cu încrede-
re de toate teatrele din țară. n

Aureliu GOCI 

Din afara sistemului teatral …

Aneta Pioară - Lacrimi de râs
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Ca urmare a acestui eveniment s-a ridicat 
impunătorul palat al guvernatorului, care trebuia să 
inducă respect în fața supușilor. Cu vremea, el s-a 
transformat în Palatul Parlamentului local. Nu poate 
fi vizitat. Ne mulțumim să-i admirăm ținuta exterioa-
ră și mai ales minunatul parc în care e situat, cu șiruri 
de tei și monumentele din fața sa. Are, într-adevăr, 
o poziție privilegiată pe colina unde se află 
și prin ambianța care i s-a creat. S-a urmărit, 
firește, să i se scoată în evidență valoarea sim-
bolică...

Ne continuăm turul prin cartiere cu 
multe case familiale, care dau impresia de oraș 
patriarhal. Și oraș-grădină. Tei – peste tot. Par-
curi, rondouri cu flori, verdeață. Belfast nu-i 
nici prea întins, nici prea populat. Sub toate 
aspectele pare mai mic decât Clujul. Prima 
impresie pe care ne-o facem este că i-au cam 
lipsit edilii. Numai în zona sa centrală, într-
un perimetru restrâns, aduce a oraș european. 
Ea a fost edificată în perioada victoriană. Aici 
s-au înălțat câteva clădiri monumentale, une-
le edificii publice. Impune, mai ales, sediul 
Universității, lucru firesc într-o urbe care se 
mândrește cu tradiția sa academică. Am oprit, dar 
numai pentru o plimbare scurtă, să facem fotografii, 
căci în interiorul clădirii accesul este limitat... Nu 
prea departe, am ajuns la zidul despărțitor dintre co-
munitatea catolică și cea protestantă. Aici este zona 
nevralgică a orașului. Prin anii 70-80  ai secolului 
trecut, luptele de stradă nu conteneau. Patrioții irlan-
dezi încercau să dobândească independența provinci-
ei spre a se uni cu țara mamă. Confruntarea a primit 
curând conotații religioase. Pentru a-și întări poziția 
de ocupanți, englezii s-au comportat precum rușii în 
Basarabia. Au colonizat Irlanda de Nord până la a-i 
schimba structura etnică. Sub pretextul sancționării 
naționaliștilor, le-au confiscat acestora pământurile, 
creându-le coloniștilor o puternică miză economică. 
Toți acești coloniști erau protestanți, astfel că provin-
cia s-a divizat și sub aspect religios... Atacurile , de o 
parte și de alta, se produceau mai ales noaptea. Zidul 
ridicat, nu chiar atât de rigid ca cel al Berlinului, îngă-
duia mișcarea între cele două comunități prin porțile 
sale doar ziua. Peste noapte, era blocată orice cale de 
acces. După încheierea armistițiului în 1985, zidul a 
rămas ca un memento pentru generațiile viitoare... In-
teresant monument al zbuciumatei istorii britanice în 
secolul XX. Azi e plin de graffiti, cele mai multe de-
osebit de expresive, prin care se condamnă războiul 
de orice fel. Nu sunt semnate de artiștii executanți, 
ci de trecătorii prin zonă. Pot fi identificate mii de 
asemenea semnături, ca formă de solidaritate cu me-
sajul lor... În prezent, e liniște în oraș, lumea pare să 
se fi săturat de confruntare. Unii zic că ar fi vorba 
doar de o acalmie. Cert este că irlandezii de nord au 
ajuns acum minoritari pe pământul lor și că ultima 
generație de tineri se complace în cetățenia britanică, 
nu sunt semne că ar vrea s-o conteste.

Ziua turistică nu se încheie aici. Ghidul ne-a 
propus, ca opțional, vizitarea unui loc foarte căutat 
de turiști, Giant*s Causeway, mai pe românește Pa-
sul Uriașului ( sau Drumul, Digul, nu sunt un prea 
priceput traducător.). Ar fi vorba, ne spune el, de 
un sit geologic impresionant, unic în lume, pentru 
care își pune cuvântul său garanție că ne va plăcea 
mult. Chiar dacă nu-s un cunoscător în domeniu, 
nici pasionat pentru el, am acceptat oferta. Drumul 
până acolo, interesant. Străbatem o zonă pitorească, 
ce ne aduce aminte de peisajul bucovinean. Ni se 
asigură și un fond muzical să ne simțim bine, me-
lodii celebre din vremea tinereții noastre. Ajungem, 
astfel, pregătiți sufletește pentru spectacolul turistic 
promis. Debarcați, înțelegem că locul a fost declarat 
rezervație naturală a Regatului Unit al Merii Britanii 

și e trecut pe lista Patrimoniului Universal UNES-
CO. Deci nu am ajuns oriunde... Poposim, mai întâi, 
la Centrul de primire a vizitatorilor, unde se asigură 
toate serviciile, unde găsești, cum s-ar zice, orice. 
Ghidul stă la rând pentru biletele de grup, vreme în 
care noi trecem în revistă principalele oficii. Nu pre-
luăm ghidurile audio care ni se oferă, să nu ne încăr-

căm cu obiecte în plus. E mai important să vezi decât 
să asculți explicații într-un asemenea loc. Fuseserăm 
avertizați că avem de făcut un drum pe jos de circa 
2,5 kilometri, deci nu toți din grup se simt în stare 
să-i facă față. Printre ei, și Elena mea. Eu , în schimb, 
mă încumet. Nely, la fel. Îmi face impresia că i-am 
fost dat , confidențial, în grijă, să-mi mai struneas-
că elanul. Alegem, din cele trei posibile, blue trail, 
traseul albastru, socotit cel moderat. Înaintăm pe 
țărmul zimțat al Oceanului Atlantic dintr-un golf în 
altul, atenți la tot ce ne iese în cale. Se merge indivi-
dual, nu în grup. Când ajungem la Port Ganny, unde 
se află Giant*s Causeway, și eu , și Nely rămânem 
uluiți.  Într-adevăr, un loc fără pereche. Ghidul avea 
toate motivele să ne ispitească încoace. Închipuiți-
vă un conglomerat de coloane de bazalt, înghesuite 
una într-alta, pe o suprafață intinsă, ca într-un imens 
fagure, parcă spre a ocroti o comoară. Sunt coloane 
mai joase ori mai înalte, cele mai multe hexagonale, 
ce par șlefuite de mână de om. Desigur, geologii vin 
cu explicația lor științifică spre a le lămuri originea, 
invocând procese îndelungate ale unor erupții vul-
canice. Numai că lumea nu se mulțumește doar cu 
atât. Simetria dispunerilor, precizia dăltuirii, locul 
unde sunt așezate te duc cu gândul, vrând-nevrând, 
în preistorie. Senzația că e la mijloc mâna și rațiunea 
cuiva devine mai acută pe măsură ce le privești și 
le analizezi. Nu-i de mirare, atunci, că au apărut le-
gendele. Una spune că un uriaș, odată, un Hercule 
trăitor pe aceste locuri, și-ar fi ridicat un palat pe 
măsură, spre a-și ispiti iubita de pe o insulă înveci-
antă pe pământurile sale. Ce se vede azi aici nu ar 
fi, așadar, decât vestigiile acelui palat. Altă legendă, 
cu o mai largă circulație, vorbește nu de unul, ci de 
doi uriași, primul irlandez, al doilea scoțian, care , în 
orgoliul lor nemăsurat, țineau să se confrunte. Cum 
nu avea o barcă atât de încăpătoare să-l poată cuprin-
de, irlandezul ar fi încercat să construiască un dig, 
un drum, un pas spre tărâmul scoțianului. De aici, 
numele locului. Ce a rămas până astăzi ar fi, deci, 
urme ale acelui dig. Oricare e luată în considerare, în 
amândouă legendele se evocă uriași, personaje mito-
logice, iar asta este o realitate, închipuită firește, care 
dă mai bine seama de stranietatea monumentalului 
sit Giant*s Causeway decât explicațiile geologilor. E 
mai pe înțelesul , mai pe gustul turiștilor cu veleități 
poetice ca noi... Nu știu cum se face că și aici, ca anul 
trecut pe Etna, s-au născut în mine energii nebănuite, 
care-mi stimulează setea de aventură. M-am cocoțat 
pe multe coloane destul de alunecoase, de am speri-
at-o pe Nely. E adevărat că orice alunecare în gol îmi 

putea fi fatală, dacă nu altfel, măcar de ordinul unei 
fracturi, așa că ea, biata, ar fi trebuit să mă poarte în 
cârcă până la autocar ori să umble după o ambulanță, 
să mă poată preda neveste-mi. Cocoțat cum eram pe 
una dintre ridicături, mă uitai în juru-mi și nu văzui 
decât țânci și adolescenți, de îmi venea și mie să cred 
că am dat în mintea copiilor, cum îmi spune Elena 

câteodată. Dar revenii de fiecare dată citov pe 
loc umblat, scăpând-o și pe Nely de emoții... 
Am trecut și în celălat golf, Port Noffer, de 
unde am privit spre minunatele stânci ale Am-
fiteatrului. Aici, însă, ne-am oprit, căci timpul 
de vizitare se scursese pe nesimțite și trebuia 
să ne întoarcem la autocar. Circula un autobus, 
la anumite intervale, care aduna turiștii obosiți. 
Nu a fost cazul nostru. Prea era ozonat aerul pe 
țărmul Oceanului și prea încântător tabloul să 
ni le refuzăm. Elena ne aștepta cu emoție, nu 
cumva să fi pățit ceva. 

La întoarcerea spre Belfast, trebuia să 
vizităm și o distilerie de whisky. Fiind însă 
după-masa înaintată, am găsit-o închisă. În 
compensație, ghidul pune la dispoziție micro-
fonul cunoscătorilor de bancuri. Nimic deose-

bit. Mai nou și bancurile se iau de pe internet. Oprim 
încă o dată în centrul orașului pentru o plimbare de 
seară. Cum spuneam, este zona cea mai bine articu-
lată sub aspect edilitar. Bulevardul central e animat; 
clădirea Primăriei – frumoasă; monumentele, aseme-
nea. La ora fixată în program, ajungem la Hotel The 
Chimney Corner, încheind, astfel, a opta zi a excursi-
ei. Operativitate la recepție, condiții bune de cazare, 
ne simțim privilegiați. 

28 iulie , Dublin

Peste noapte, a plouat. Ne trezim într-un pat 
somptuos, într-o cameră elegantă. Mai bine le obse-
răm acum decât aseară. La micul dejun, înghesuială 
și astăzi. Se vede că e o afluență mare de turiști în 
zonă. Plecăm la ora 8, cum era programat, pe ploaie. 
O ploaie mocănească, de toamnă. Coborâm spre sud, 
în direcția Dublin. Poate că acolo vom da de vreme 
mai bună. Încurând trecem în Republica Irlanda, 
țară independentă, membră U.E. Șterg , deci, de pe 
listă încă unul din puținele state europene pe care 
nu le-am vizitat. Mai rămân Cipru, Islanda, Belarus. 
Ghidul, cu obișnuita prezentare a țării și a obiective-
lor cuprinse în programul zilei. Câteva lucruri le-a 
mai spus și ieri. Aflăm, în plus, că, deși relativ mică, 
Irlanda cunoaște o dezvoltare economică și socială 
semnificativă. După venitul pe cap de locuitor, ocupă 
locul 25 între statele lumii, mult înaintea noastră. Are 
un cadru natural avantajos. Zonele colinare și mun-
toase, cu înălțimi domoale, sunt pe margine, aproape 
de țărmurile maritime, iar cele de câmpie, predomi-
nant în centru, fiind, oarecum, ocrotite. Aici, mai ales, 
se practică agricultura. Cam același peisaj ca în nord 
: țarcuri largi, în care pasc vite, despărțite cu garduri 
vii, ori tarlale întinse cu holde care abia dau în pârgă. 
Nu se prea cultivă nici porumbul, nici floarea-soare-
lui. Prin localități, arhitectură sobră, fără variațiuni 
cromatice. Cum vremea e de ploaie, trăim o senzație 
de umezeală excesivă. Pe alocuri, s-a lăsat și ceața. 
Nu-i de mirare că prin părțile acestea de lume nasc 
atât de ușor poveștile miraculoase, legendele.

Primul obiectiv pe care-l vizităm este Necro-
pola Newgrange, aproape de orașul Drogheda. Un 
foarte cunoscut monument preistoric. Este înscris 
în Patrimoniul Universal UNESCO și irlandezii se 
mândresc mult cu el. Au și de ce. Arheologii, prin 
analizele lor de specialitate, au stabilit că datează din 
jurul anului 3200 î.e.n. Asta spune ceva despre isto-
ria unei vechi civilizații pe aceste locuri. Noi i-am 
reținut pe celți ca fiind populația autohtonă a Irlan-

Urmare din pag. 52 Irlanda – impresii de călătorie...
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dei. Însă mult înaintea sosirii lor au trăit pe aici alte 
seminții, probabil de origine meridională. Seminții 
nu atât de primitive cum suntem înclinați să credem. 
Desigur, o necropolă își are rostul ei, să adăpostească 
morminte. Dar la  Newgrange pare să fi reprezentat 
mai mult. Se poate vorbi de un cult al morților aici, 
ceea ce-i dă locului și o importantă semnificație re-
ligioasă. Are forma unei movile perfect rotunde. A 
fost construită prin straturi alternative de pământ și 
piatră.  Este destul de largă, având diametrul de peste 
85m. și înălțimea de circa 12m. Se pătrunde în interi-
or printr-un pasaj , la capătul căruia se află mai multe 
încăperi. Zidurile sunt făcute din dale mari de piatră, 
decorate prin incizii. Cea mai interesantă decorație 
este tripla spirală, având un vădit caracter simbolic. 
O descoperire extrem de importantă a fost cea în le-
gătură cu lumina răsăritului de soare care pătrunde 
pe un coridor îngust la solstițiul de iarnă, acoperind 
timp de 17 minute un mormânt ce pare a fi fost al 
unui conducător de trib. S-au făcut multe speculații 
pe marginea acestui fenomen, și de natură religioa-
să, și de natură astronomică. El oferă indicii despre 
civilizația din neolitic. Necropola 
a fost sigilată câteva milenii, abia 
de prin secolul XVII au început 
cercetările arheologice. Din mor-
mintele cu inventar s-au scos la 
lumină obiecte cu excepțională 
valoare artistică și documentară. 
Cum e socotit cel mai prestigios 
monument național și unul dintre 
cele mai importante, de acest fel, 
din Europa, irlandezii au mare gri-
jă de întreținerea lui. De prin 1970 
au procedat la reabilitarea fațadei, 
spre a se evita degradarea sa de in-
temperii. La dispoziția vizitatori-
lor stă și un muzeu Newgrange, cu 
material arheologic, obiecte, ma-
chete, prin care se sugerază scene 
de viață preistorică. Se poate urmări și un film despre 
cercetările efectuate în necropolă. 

De aici, nu departe, oprim pe întinsul câmp 
al Battle of the Boyne, mai pe românește al Bătăli-
ei de pe Boyne, un alt loc simbolic pentru irlandezi. 
Evenimentul s-a petrecut la 11 iulie 1690. Irlanda în-
dura cu greu ocupația engleză. Regele Iacob II, din 
dinastia Stuart, fusese înlăturat de pe tron în 1688, 
din motive religioase și politice. O dată pentru că era 
un aprig susținător al catolicismului, apoi pentru că 
ducea o politică de apropiere față de Franța. Numai 
că irlandezii tocmai prin asta l-au simpatizat. Locul 
său a fost luat de Wilhelm de Orania, un rege protes-
tant. În încercarea de a-și redobândi tronul, Iacob II 
a cerut ajutorul lui Ludovic XIV și și-a organizat o 
armată printre irlandezi, în prelungirea, oarecum, a 
revoltei acestora din 1641. Aflând, nici Wilhelm nu 
a rămas în expectativă, de aceea, cu ajutor olandez, 
și-a trecut armata în Irlanda, să-și pedepsească riva-
lul. Lupta a fost crâncenă, fiind câștigată , în cele din 
urmă, de coaliția lui Wilhelm. Nu victoria englezilor 
o venerează irlandezii, ci jertfele lor în lupta de elibe-
rare națională. Sunt comemorați prizonierii catolici 
care, prin tortură, au fost obligați să se convertească 
la protestantism... Noi, ca vizitatori, ne-am aruncat 
privirea peste întinsul câmpului de luptă, astăzi cu 
copaci seculari și un gazon bine întreținut. În apropi-
ere se află un centru pentru primirea vizitatorilor, în 
cadrul căruia este organizată o expoziție cu machete, 
costume militare și arme de epocă. Personajele is-
torice sunt modelate în chipuri de ceară foarte bine 
executate, încât par autentice. Ele sunt imaginate în 
momente febrile de dinaintea luptei. Într-o sală de 
proiecție, poate fi urmărit și un film cu scene de lup-
tă. Copiii, mai ales, se transpun ușor în atmosfera lor. 

Ne continuăm drumul , grăbindu-ne , spre 
Dublin. Același decor, doar că, pe câmp, copacii au 

parcă mai multă prestanță. Ghidul ne prezintă istoria 
orașului, tradițiile sale culturale și câteva dintre ma-
rile personalități care l-au ilustrat. Rămân surprins 
să aflu că, deși țara n-a fost stăpânită propriu-zis de 
vikingi, totuși Dublin a fost ctitorit de ei. Pe vre-
mea aceea devenise un puternic centru al negoțului 
cu sclavi. Astăzi este un oraș cu peste un milion de 
locuitori, concentrând aproximativ o cincime din în-
treaga populație a Irlandei. E străbătut de râul Liffey, 
navigabil, și străjuit de două canale, Royal Canal și 
Grand Canal... Intrăm în oraș dinspre Malahide, prin-
tr-un tunel lung, ca și cum am trece pe sub un munte. 
De fapt, am trecut pe sub Royal Canal. Și în Dublin 
avem ghid local, o doamnă destul de fadă, departe de 
temperamentul irlandez, așa cum mi-l imaginez eu. 
Vom face împreună turul orașului cu autocarul. Re-
petă , în mare, informațiile ghidului nostru, pe un ton 
uniform, fără tresăriri, fără accente care să-i trădeze 
cât de cât simțirea patriotică. Mare deosebire față 
de ghida scoțiană de la Glasgow. Un fel de a-ți face 
meseria mecanic, numai din obligație. Intrăm într-un 
cartier cu construcții moderne. Ne sunt indicate Po-

dul Mileniului, adăugat, în anul 2000, altor frumos 
arcuite poduri ale orașului. De asemenea, Centrul de 
organizare de conferințe internaționale. Pe râul Li-
ffey, care cunoaște fenomenul de flux și reflux, co-
răbii de epocă, probabil de agrement, precum cele 
folosite de emigranții în America în timpul foametei. 
De o parte și de alta a sa, două bulevarde largi, mărgi-
nite de impunătoare și cochete clădiri de secol XIX, 
din epoca victoriană. Undeva, prin apropiere, un ex-
presiv monument ridicat întru comemorarea flagelu-
lui , iar ceva mai încolo, un altul, maiestos, închinat 
marelui om politic irlandez O*Connell, conducător 
al mișcării de eliberare națională din prima jumătate 
a secolului al XIX-lea. Trecem, apoi, pe lângă Tri-
nity College, celebra Universitate din Dublin. Des-
pre ea, ni se dau informații mai bogate. A fost fon-
dată de regina Elisabeta I a Angliei în 1592. Printre 
absolvenții săi se numără personalități remarcabile , 
precum filozofii George Berkeley, William Hamilton 
ori scriitorii Jonathan Swift, Thomas Moore, Oscar 
Wilde, Samuel Bekett. Și-a modelat activitatea după 
colegiile similare din Oxford și Cambridge, oferind 
condiții excepționale de cercetare în numeroase do-
menii științifice. Are o bibliotecă impresionantă, cu 
circa 5 milioane de volume, așa ni se spune, și o vas-
tă colecție de manuscrise, între care cel mai valoros 
este Cartea de la Kells, datând din jurul anului 800. 
Cuprinde o parte a Evangheliilor, traduse în limba 
latină și însoțite de ilustrații deosebit de expresive. 
Se află în această bibliotecă din anul 1654 și e pusă la 
dispoziția publicului pentru a fi admirată. De aceea 
suntem invitați  s-o vizităm și noi...

În contiuarea turului, trecem pe lângă Chris-
tchurch, biserică anglicană, ale cărei contraforturi au 
forma unor aripi frânte de liliac, ca să ajungem , în 
cele din urmă , la St. Patricks Cathedral, unde oprim. 
Rămânem impresionați de caracterul său monumen-

tal. Construcția bisericii a început în secolul XI, deci 
durează aici de aproape o mie de ani. Stil gotic tim-
puriu, cu elemente romanice, după moda timpului. 
Turnul clopotniței se avântă spre cer cu o cutezanță 
uimitoare. Pereți înalți, de piatră masivă, contraforți. 
În jurul său, un parc și câteva pietre funerare, mai 
vechi sau mai noi. Biserica nu-i o catedrală oarecare, 
cum se găsesc multe în toate orașele occidentale, ci a 
fost asumată de irlandezi drept Catedrală Națională, 
chiar dacă, în prezent, aparține tot comunității angli-
cane.  Este curios faptul că într-o țară vehement ca-
tolică nu există, în capitală , o catedrală catolică. St. 
Patricks Cathedral reprezintă un simbol național nu 
numai prin vechime, ci și prin cultul față de patronul 
său, prin statutul care i s-a acordat, de Pantheon. În 
jurul personalității Sfântului Patrick s-a creat o în-
treagă mitologie. La 16 ani, a fost capturat din An-
glia de pirați irlandezi și făcut sclav. Timp de șase ani 
a lucrat la stăpân ca cioban. Creștin bun ce era, i s-a 
arătat în vis calea de evadare. Întors în Anglia, s-a fă-
cut cleric, în tradiția familiei, după care s-a întors în 
Irlanda ca misionar. El i-a încreștinat pe locuitorii in-

sulei, ajungând, în cele din urmă, 
episcop. Poporul l-a venerat, au-
reolându-l cu nimbul de sfânt. 
Și-l venerează și astăzi. Nu numai 
cei din țară, ci și cei plecați peste 
Ocean . În New- York, cu ani în 
urmă, am descoperit , tot așa , o 
impunătoare St. Patricks Cathe-
dral, de dată mai recentă firește, 
pe care , necunoscând povestea 
acestui sfânt local, am botezat-o 
Catedrala Sf. Petru. Fac acum co-
rectura care se impune la impresi-
ile de călătorie de atunci... Dar să 
revenim. În interiorul catedralei, 
decorațiile aproape că lipsesc, în 
schimb sunt multe monumente 
ale unor personalități care au avut 

un contact mai apropiat cu sfântul lăcaș de-a lungul 
timpului. Printre ele, și un medalion cu bustul lui Jo-
nathan Swift, care a fost, o vreme, decan al bisericii, 
sau prim-preot. Sunt , apoi, blazoane, steaguri ale 
unor ordine călugărești, plachete cu imaginea unor 
personalități locale, cea mai importantă având în-
crustate numele eroilor căzuți în primul război mon-
dial. În acest loc           s-au desfășurat funeraliile unor 
cunoscuți președinți ai Irlandei. Pentru toate acestea, 
St. Patricks Cathedral este socotită de irlandezi Ca-
tedrala Neamului, cum ne chinuim să ridicăm și noi 
una la București, spre disconfortul europeniștilor 
noștri de mucava. Îi recunoaștem pe irlandezi și în 
acest monument.

Continuăm turul conduși de ghidul local 
și ajungem în The Phoenix Park, mai la marginea 
orașului. Se spune că este unul dintre cele mai în-
tinse parcuri îngrădite din Europa, amenajat pe un 
fost teren de vânătoare. Intrăm cu autocarul pe aleea 
centrală. Norocul nostru este că cerul s-a mai lumi-
nat, deci avem parte de o plimbare agreabilă. Copaci 
seculari, stejari, tei, fagi, castani și mulți arbori orna-
mentali.De-a lungul aleii principale, nu funcționează 
iluminat electric, ci cu lămpi de gaz, ca acum mai bine 
de un secol. Busturi ale unor mari personalități irlan-
deze. Cerbi și căprioare în libertate pasc pe gazonul 
impecabil întreținut. Oprim la o Cruce monumenta-
lă, ridicată în onoarea papei Ioan Paul al II-lea, care a 
vizitat locul. În apropiere, ca la comandă, doamnele 
din grup dau năvală spre un chioșc cu înghețată, lă-
udată de ghidă ca fiind cea mai bună din tot orașul. 
Publicitate, evident. Astfel stâmpărați, cum ar zice 
consătenii mei, ajungem la un impresionant obelisc 
ridicat spre cinstirea memoriei lui Wellington, cele-
brul conducător de oști care l-a învins pe Napoleon 
în bătălia de la Waterloo din 1815. Și el a fost irlan-
dez, născut în Dublin, ca azi să fie situat al 15-lea în 
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topul celor mai mari personalități britanice din toate 
timpurile. Înălțarea monumentului a început în 1817, 
construcția durând 44 de ani. Tot grupul cădem în ex-
taz în fața măreției sale, numai Elena mea, cu gândul 
la idolul său mărturisit, privește ușor îndoliată prin 
ceața timpului... Înțelegem că undeva, în perimetrul 
parcului, nu departe, este amenajată și o grădină zoo-
logică, de care ,însă, nu suntem interesați. În schimb, 
dăm la tot pasul de terenuri de golf, de tenis și alte 
sporturi, ca într-un spațiu pu-
blic foarte frecventat. Pe lân-
gă busturi, alte monumente 
emblematice : al Păsării Pho-
enix, simbolul renașterii ir-
landeze, al Harpei, simbolul 
artei dar și al corectitudinii 
naționale, care apare pe mul-
te edificii publice... În incin-
ta parcului, se află reședința 
președintelui Irlandei și se-
diul ambasadei americane. 
Deloc întâmplător. Irlande-
zii au o adevărată slăbiciune 
pentru americani. Dinspre ei 
a venit un sprijin puternic în 
obținerea independenței și 
consolidarea ei. Elita poli-
tică americană este în bună 
parte de origine irlandeză. 
Și Bill Clinton , mai aproape 
de zilele noastre, are rădăcini 
insulare. De aceea nu atât de anglicizarea tinerilor 
de azi se poate vorbi, cât de americanizarea lor, cu 
consecințe în pierderea de teren a limbii naționale... 
Profit de un moment de răgaz, până se organizea-
ză părăsirea parcului, și dau două telefoane în țară. 
Liuțica acuză că nu se simte prea bine după operație. 
O încurajez să aibă încredere în puterea ei de recupe-
rare. Ironim Muntean, fostul coleg, care trebuia să fie 
aici, cu noi, nu răspunde...

Și pentru că mai obosește omul de atâta um-
blat și atâtea impresii, cum     s-ar putea încheia mai 
frumos un tur al Dublin-ului decât la Muzeul ves-
titei beri Guinness. Într-acolo pornim, deci, cu tot 
avântul nostru de turiști unși cu toate alifiile. O luăm 
pe drumul cel mai scurt, pe un fel de șosea de cen-
tură de-a lungul Royal Canal, spre partea estică a 
orașului. La un moment dat, ghida ne atrage atenția 
că în partea dreaptă, pe o stradă de peste canal, se 
află casa în care a locuit James Joyce. Doar atât. În 
mersul autocarului, abia ce rețin cele trei ferestre 
ale fațadei. Rămân contrariat. Să fi trăit în orașul pe 
care îl prezinți un scriitor cu un asemenea renume și 
să nu vorbești nimic despre el mi se pare cel puțin 
ciudat. Desigur, nu-i un autor popular, frecventat de 
largi mase de cititori, dar este o celebritate mondială, 
care a impus prin noutatea absolută a operei sale. Ni-
mic despre Leopold Bloom și Molly Bloom, despre 
Stephen Dedalus, cunoscutele personaje din romanul 
Ulise, în peregrinarea lor odiseică prin Dublin ! Să 
însemne asta ignoranță sau dispreț suveran față de 
turiști. Putea să amintească măcar amănuntul că din 
casa pe care ne-a indicat-o, de pe strada Eccles, nr. 
7, ca dintr-o Ithacă, își începe călătoria de o zi Le-
opold Bloom, parodicul Ulise al Dublin-ului, și să 
ne invite , apoi, să citim romanul. Aș fi confirmat 
eu că e tradus în limba română și cu siguranță ce-
lebrul autor și-ar mai fi adăugat câțiva cititori... Ni-
mic despre Oamenii din Dublin, volumul de proză 
scurtă a lui Joyce !... Dar să nu ne smintim pofta de 
bere ce ne-a cuprins la ieșirea din parc. De un mu-
zeu al berii, nu am auzit până acum. Spune și asta 
ceva despre firea irlandezilor. Dacă în Scoția whisky  
e băutura națională, în Irlanda pare-se a fi berea... 
Dichisit muzeu și foarte primitor. Amenajat pe mai 
multe nivele, poartă vizitatorul de-a lungul întregu-
lui proces de fabricație, de la prezentarea materiei 

prime , trecând prin fermentație și distilare, până la 
îmbuteliere. Multe machete și fotografii în legătură 
cu istoricul consumului de bere, al răspândirii mărcii 
Guinness, cu vădite intenții publicitare. În vreo două 
rânduri facem degustări, spre a cunoaște calitățile di-
feritelor sortimente de băutură. Însă momentul cel 
mai așteptat se petrece sus de tot, pe terasa muzeu-
lui, unde ni se servește câte o halbă din berea aleasă. 
Eu o prefer pe cea brună, pentru că mi se pare mai 

rafinată. Îmi găsesc loc la o măsuță, între niște tineri 
simpatici. Elena nu m-a însoțit, pentru că nu-i consu-
matoare de bere. Grupul s-a dispersat, așa că mă tre-
zesc cam singur printre cheflii. Am timp să privesc 
panorama Dublin-ului, de jur împrejur. În proximi-
tate, întinsele hale cu instalațiile fabricii. Mai în de-
părtare, orașul vechi, cu zumzăit ca de prisacă. Lume 
veselă în jur și setoasă, mai ales bărbați. Mă uit la 
ceas și-mi dau seama că trebuie să mă retrag, deși aș 
mai fi stat. Cobor cu liftul până la parter. Elena mă 
aștepta înfrigurată. Sosind printre ultimii, s-a temut 
ca nu cumva să mă fi îmbătat, după cele ce-au relatat 
cei care au coborât mai devreme. 

Ne despărțim politicos de ghidul local și ne 
întoarcem cu autocarul spre centrul orașului , în zona 
Universității, unde găsim un loc de parcare. Suntem 
lăsați o vreme de voie. Cu Elena și cu Nely, pe bu-
levardul Grafton și pe străzile adiacente. Pare-se că 
aici e principalul vad comercial. Magazine multe și 
elegante. Doamnele mele – interesate și de calitatea 
mărfurilor, și de prețurile lor. Animație, ca la orele 
după-amiezii târzii într-o metropolă. Frumoasă zonă, 
cu clădiri impunătoare, câteva adevărate palate. Pă-
cat că dăm și peste un șantier stradal care ne incomo-
dează plimbarea. Se schimbă liniile de tramvai. De 
pe bulevardul Nassau, trecem prin campusul Trinity 
College spre autocar. Un spațiu larg, străjuit pe toate 
laturile de clădirile solemne ale Universității. Atmo-
sferă academică. Statui ale unor personalități, indi-
catoare spre muzee, inclusiv către biblioteca unde 
este expusă Cartea din Kells. E prea târziu s-o putem 
vizita. Stau locului, privesc în toate părțile și încerc 
să-mi imaginez forfota studențească, în plin an aca-
demic, de-a lungul câtorva secole. Au trecut atâtea 
mode vestimentare, s-au precipitat atâtea evenimente 
majore, s-au schimbat atâtea mentalități, dar a rămas 
constant zelul miilor de studenți studioși încrezători 
în progresul cunoașterii și în destinul lor intelectual. 
Și câte personalități remarcabile s-au ridicat dintre ei 
! Parcă m-aș afla într-un spațiu sacru, nu știu cum să 
calc , să nu-l profanez...

Adunați la autocar, ghidul nostru ne propune 
o plimbare cu grupul într-un cartier foarte animat 
din apropiere, pe Strada Veseliei, cum o numește el. 
Dacă am identificat-o corect pe hartă, ar fi vorba de 
strada Dame, adică, în traducerea mea, strada Feme-

ilor. Nu știu ce să cred, nu vreau să fac speculații 
deocheate, că nu-s de nasul meu, mai ales cu Elena 
lângă mine. Oricum, intrăm într-un vad al barurilor, 
cu foarte mulți petrecăreți. Pe o firmă chiar se poate 
citi Temple Bars. Că vor fi și alt fel de localuri pe 
aici, se prea poate, dar, ascunse, cum spuneam, nu-s 
pentru oricine. Noi întâlnim, la vedere, baruri, terase, 
bistrouri, cafenele, cluburi, săli de spectacole, galerii 
de artă. La orele serii, într-adevăr animația e în toi. 

Tineri, mai ales, ca la 
Chester. O formație rock 
a adunat în jurul său zeci 
bune de admiratori. Stau 
care cum pot, în picioa-
re, tolăniți pe caldarâm, 
pe scaunele unei terase. 
În pauzele dintre melo-
dii, se așteaptă la rând 
pentru a li se cumpăra 
casetele cu înregistrări. 
Simți cum vibrează mu-
zica în grupurile de ti-
neri care se află ori trec 
prin zonă. Și cum să 
nu-i atingă pe ei, dacă 
și nouă, melomani de 
modă veche, ne merge la 
inimă... O vreme stăm și 
ascultăm, apoi le iau pe 
Elena și pe Nely la braț, 
să ne plimbăm agale în 

susul și josul străzii, pentru a ne pătrunde mai diver-
sificat de farmecul ei. Se bea bere din greu, direct de 
la butoi, dar nu vezi un ins beat, care să-i deranjeze 
pe cei din jur. Poliția are mai mult o prezență deco-
rativă, nu trebuie să intervină. Peste tot, tineri veseli, 
cu chipuri expresive și zâmbete învăluitoare. Elena 
mea, pentru a se integra mai natural în decor, îmi 
cere o fotografie cu un bărbat cam de seama ei care-
și aștepta cu halba plină , lângă un butoi, ortacul. 
Vrea să-mi imite gestul de la Munchen, să nu se lase 
mai prejos. Dar nu apuc să-mi potrivesc aparatul, că 
și vine cel așteptat, încât ratez o fotografie istorică, 
ce ar fi făcut deliciul urmașilor... Sunt simpatici ir-
landezii, orice s-ar spune. Oameni de viață, primi-
tori, deschiși la vorbă, dar decenți. Fibră de popor 
vechi, trecut prin multe, nu se pierd atât de ușor cu 
firea. Au ei ciudățeniile lor, ca fiecare din marii scri-
itori moderni pe care i-au dat lumii. Îi pomeneam 
înainte pe câțiva ca foști studenți ai Universității din 
Dublin. Am vorbit și de James Joyce. Să-i mai adău-
găm, însă pe William Butler Yeats, G. Bernard Shaw, 
și ei născuți aici. Unde s-a mai pomenit ca dintr-un 
singur oraș să se ridice patru laureați ai premiului 
Nobel pentru literatură (Yeats, Shaw, Bekett, Heaney 
) ? Este adevărat că toți s-au afirmat scriind în engle-
ză sau franceză, rămâne totuși importantă originea 
lor irlandeză. Din ea și-au tras originalitatea genială. 
Nu întâmplător UNESCO a desemnat Dublin-ul, în 
2010, capitala literaturii lumii. 

Ne retragem târziu spre autocar, eu invidios pe 
fostu-mi coleg de facultate Victor Zaharescu, ce vine 
anual în vizită la fiică-sa, deci se poate împărtăși des 
de farmecul unui asemenea oraș. Parcă-l văd plim-
bându-se cu nepoții prin cartierul Temple Bars... În 
drum spre hotel, trăiesc un sentiment ușor confuz. 
Foarte mulțumit de tot ceea ce am văzut, dar și cu 
regretul că atâtea alte lucruri nu am avut timp să le 
vizităm. Într-o jumătate de zi, era chiar imposibil. 
Dacă aș mai reveni cândva pe aici, nu aș pierde, cu 
siguranță, Galeria Națională de Artă, Dublin Writs 
Museum, Biblioteca Universității Trinity College, 
Centrul James Joyce... Și în Hotel Spriengfield din 
Leixlip, aproape de Dublin, avem parte de o cameră 
elegantă, de condiții bune de dormit. Doamne, ține-o 
așa mereu ! n
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Ne-am făcut un obicei în această excursie să 
ne sculăm foarte devreme. Astăzi, însă, mânați de la 
spate și de program. Avem prea multe de făcut. Co-
borâm, cu bagaje cu tot, la micul dejun. 
Dar pentru că nu suntem singurul grup 
care pleacă, blocaj la lift. Apoi alt blocaj 
în restaurant. Abia se mai găsesc locuri 
la mese. Toată lumea cu tăvile încărca-
te, nu numai noi, românii. Ne așezăm 
cumva, înghesuindu-ne, alții mănâncă 
pe unde pot, prin holuri, afară. Avem 
timp, până plecăm, să admirăm împre-
jurimile hotelului. Vremea pare că se va 
îndrepta. O dată porniți, ne grăbim spre 
feribot. Sunt de parcurs vreo 100 de ki-
lometri până la Cairnryan, unde ne vom 
îmbarca. Timp suficient pentru ghid să 
ne facă o amplă prezentare a Irlandei, 
cu istoria și specificul ei politic și etnic. 
Coborâm spre sudul Scoției, străbătând 
o bogată zonă agricolă. Curând ajungem 
pe țărmul Mării Irlandei. Interesant , pe-
isajul scoțian, și în această parte a provinciei. Ste-
iuri și insule împietrite suportă cu stoicism asaltul 
valurilor. Unde malul este mai puțin abrupt, plaje 
înguste, dar nu atât nisipoase, cât pietroase, deloc 

îmbietoare. De-a lungul lor, câte un cătun cu gospo-
dării înghesuite, probabil ale unor pescari. 

Ajungem conform orarului la feribot. Portul 
este așezat într-un golf strâmt. Nu intrăm în orașul 
Cairnryan. În așteptare, citesc ultimul număr din 
Tribuna, pe care nu apucasem decât să-l răsfoiesc 
înainte de plecare. Mă reconectez la atmosfera cul-
turală din țară. Parcă simți uneori această nevoie 
printre străini. 

Îmbarcați pe feribot, ieșim pe punte, să ne 
scăldăm privirea în albastrul dens al mării. Soare-
le se joacă de-a ascunselea cu noi de printre nori. 

Bine, totuși , că nu plouă. Apele Canalului North 
sunt liniștite, vasul înaintează calm. Curând zărim 
țărmul irlandez. Spre acolo ne îndreptăm cu toții 
privirea. Călătoria durează vreo două ore, mai mult 
decât ne așteptam. Cu cât ne apropiem, emoțiile 
cresc. Îmi aduc aminte cum, pe vremea când eram 
tânăr, nu era zi, la știrile externe din ziare și de la 
radio, să nu se relateze despre luptele din Irlanda 
de Nord între catolici și protestanți. Așa cum astăzi 
Siria ține agenda politică internațională. Nu mă pu-
team gândi atunci că voi ajunge , odată, prin locurile 
acestea... Debarcăm în Larne. Până la Belfast, calea 
e scurtă. Peisajul pare diferit de cel scoțian. Pe hartă 
sunt trecuți Munții Antrim, dar , în fapt, nu-i decât 
o zonă colinară, cu dealuri ceva mai răsărite, când 
golașe, când împădurite. Verdele e , însă, la fel de 
viguros. Oi multe, și pe aici, vite multe, în țarcuri 
largi, să se poată mișca în voie. Imigranți sunt mai 
puțini decât în Anglia, ni se spune, doar ceva țigani 
de-ai noștri s-au rătăcit, nu se știe cum, față de care 
însă localnicii manifestă o antipatie fățișă. Neplăcut 

e când confundă termenii, romii cu românii, ceea 
ce poate conduce la aruncarea cu pietre în ferestre-
le autocarului, așa cum a pățit-o ghidul cu un alt 
grup. Tot el ne atrage atenția că în Irlanda se înre-
gistrează cea mai ridicată proporție de gay pe cap 
de locuitor. „Este un semn al cultului virilității”, ob-
servă un hâtru din grup, iar noi nu putem decât să 
ne amuzăm. Oricum, se pare că vom avea ocazia să 
cunoaștem un popor cu destule ciudățenii.

Belfast este așezat pe fluviul Logan, într-un 
golf adâncit, la vărsarea acestuia în mare. Condiții 
prielnice, așadar, să-și fi dezvoltat, în timp, un port 
prosper. Primul obiectiv pe care îl vizităm sunt toc-
mai șantierele navale din apro-
piere. Deloc întâmplător. Aici 
s-a construit Titanicul, celebrul 
vas de croazieră. Multă lume 
cunoaște istoria lui și mai ales 
numeroasele povești care s-au 
născut din tragedia scufundării 
sale. Era cel mai mare pachebot 
din lume, în acel aprilie 1912, 
când de la Southampton, din su-
dul Angliei, a plecat cu destinația 
New-York. Dar și cel mai luxos 
de până atunci, un bilet de călă-
torie ajungând să coste până la 
echivalentul a 100.000 de do-
lari de azi. Nu oricine și-a putut 
permite o asemenea călătorie. Și 

pentru că nu au fost destule bărci de salvare când 
vasul s-a ciocnit de un aisberg, 1514 persoane, din 
cele 2228 câte s-au îmbarcat, și-au găsit sfârșitul în 
apele reci ale Oceanului Atlantic. O catastrofă cum 
nu se mai pomenise, ce a oferit subiecte de povești 
cutremurătoare despre confruntarea tragică a omu-
lui cu moartea...Este explicabil, astfel, de ce locu-
itorii Belfast-ului au făcut din Titanic un adevărat 
brand turistic. Nimeni nu trece pe aici să nu viziteze 
șantierele navale unde a fost construit pachebotul. 
S-au ridicat în zonă clădiri moderne, de oțel și sticlă, 
una dintre ele imitănd forma vasului. Oferta pentru 
turiști este foarte variată și sunt mulți amatori să și-o 
însușească. Noi, mai puțin, pentru că mai avem atâ-
tea de văzut... În turul orașului cu autocarul, trecem 
pe lângă port, admirându-i docurile, și ne îndreptăm 
spre impunătoarea clădire a Parlamentului local, 
care înainte vreme a fost reședința guvernatorului 
englez în Irlanda de Nord sau Ulster, cum  e mai 
numită provincia. Ca să se înțeleagă bine lucrurile, 
trebuie făcută o scurtă incursiune istorică. Populația 

autohtonă a Irlandei, ca în Scoția și 
Anglia, au fost celții. Aceștia, prin 
secolul V ,s-au încreștinat. Ei n-au 
cunoscut însă alte stăpâniri, nici cea 
romană, nici cea anglică, nici cea 
normandă, conservându-și puritatea 
etnică. S-au remarcat ca un popor 
ferm, direct, neînduplecat. Un stat 
organizat a apărut aici doar prin se-
colul X, când s-a constituit primul 
regat, din nevoia irlandezilor de-a 
se apăra de vikingi. Numai că două 
secole mai târziu,ei au fost cuceriți 
de englezi. Niciodată însă n-au ac-
ceptat această ocupație, nu i-au pri-
vit pe cuceritori ca rude apropiate. 
Irlandezii au trecut prin istorie ca 
celți, în timp ce englezii și-au de-
turnat ființa etnică prin prea multe 

asimilări. Și cum au trăit până atunci, așa vroiau să 
rămână. De aceea, istoria lor din secolul XII încoace 
e plină de răscoale, de o aprigă opoziție antiengle-
ză. În secolele XVIII și XIX, provincia a trecut  prin 
momente foarte grele, datorită foametei produse de 
boala cartofului, alimentul de bază al populației. Pes-
te un milion de morți și o emigrație în masă dincolo 
de Ocean. Cu vremea, de aici vor primi irlandezii un 
puternic sprijin în lupta pentru eliberare. Rebeliunea 
din 1916, apoi războiul de guerilă din 1919, după de-
clararea Republicii Irlanda, a dus la acordul din 1922  
prin care s-a separat Irlanda de Nord de restul țării, 
fiind înglobată în Regatul Unit al Marii Britanii... 
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