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Scrisă la Chicago 
prin 1970, piesa de tea-
tru în trei acte Coloana 
nesfârșită a fost publicată 
în 1976 în „Secolul XX”1, 
apoi la Editura Minerva, în 
1996, și Editura „Destin” 
din Deva (2001). Dedicată 
cumnatului soției sale, ar-
tistul Ionel Perlea, aceasta 
este a doua piesă finaliza-
tă a lui Eliade. Aflăm de 
la monografistul Mircea 
Handoca că „fragmente din 
piesă au mai fost prezen-
tate (în limba engleză) în 
primăvara anului 1978,  
între 12 şi 14 aprilie – când 
s-a organizat de către Nor-
man Girardot la Univer-
sitatea Nôtre Dame un 
colocviu - Mircea Eliade 
sau coincidentia opposito-
rum”, în montarea scenică 
a lui Miles Coiner. 2 În 1980 este 
pusă în scenă de Teatrul Dramatic 
din Botoșani (regia Mihai Velcescu). 
În 1983 este jucată în limba franceză 
cu prilejul celui de-al XVIII-lea Con-
gres Mondial de Filosofie (nimeni 
1 Nr. 10-12/ 189-191, pp. 175-210.
2 Mircea Handoca - Mircea Eliade, câteva 
ipostaze ale unei personalităţi proteice, Edi-
tura Minerva, Bucureşti, 1992.

altul decât filosoful André 
Mercier interpretându-l pe 
Brâncuși). A fost jucată apoi, 
radiofonic sau pe scenă, în 
Mexic (2006), în Italia (2009)  
și alte țări. 3

În România, premiera 
radiofonică (o adaptare de 
Alma Grecu), în regia lui Titel 
Constantinescu și cu Ion Ma-
rinescu în rolul titular, a avut 
loc la 9 martie 1981 (cu relu-
ări în 1986, anul morții scrii-
torului, apoi abia în 2007).

Acțiunea piesei începe 
în august 1937, când, alături 
de artist se află Comisarul și 
Învățătorul, care, uimiți de di-
mensiunea «fără capăt» a pro-
iectului, îi cer sculptorului s-o 
taie la jumătate. 

3 Cf. Cristina Scarlat, Mircea Eliade pe sce-
nele lumii, convorbire cu Joaquin Garrigós, 
Spania, în „Nord Literar”, anul II, nr. 5, mai 
2004; O viziune americană asupra lui Mir-
cea Eliade: profesorul, savantul, scriitorul, 
prietenul, convorbire cu prof. Mac Linscott 
Ricketts, U.S.A., în „Nord Literar”, anul l, 
nr. 4, septembrie 2003, p. 8-9 şi nr. 5, oc-
tombrie 2003, p. 8-9. Preluată fragmentar în 
„România literară”, nr. 49, decembrie 2003, 
p. 26-27; Mircea Eliade. Hermeneutica spec-
tacolului, Convorbiri, I, Editura Timpul, Iaşi, 
2008, p. 27-46.

MIRCEA ELIADE:
«Coloana nesfârşită» 

şi reveriile transcendenţei

Zenovie CÂRLUGEA

 Sub fascinația lingvisti-
cii bănățene (Eurostampa, 
Timișoara, 2012, 460 p.) 
reprezintă un veritabil 
corpus de studii și cer-
cetări, ipoteze și note 
de lectură publicate, 
de-a lungul vremii, în 
varii publicații cul-
turale, îndeosebi în 
reviste și anuare ale 
institutelor Acade-
miei Române. Unele 
din aceste „materiale”, 
nelipsite de „un spirit po-
lemic juvenil”, sunt la bază 
comunicări prezentate la dife-
rite manifestări științifice (Cluj, Iași, 
Timișoara, București).

Autorul, Simion Dănilă (n. 
23 aprilie 1943, Belinț – Timiș), - re-
cent laureat al Uniunii Scriitorilor 
din România pentru traducerea ope-
rei antume a lui Friedrich Nietzsche, 
I-VII, 1998-2013) – este un filolog 
desăvârșit, pasionat de onomastică, 
în special de toponimie. Conștient că 
aceasta „poate suplini în multe cazuri 
documente istorice sau dovezi arheo-

logice”, profesorul Dănilă con-
stată adesea fantezismul 

unor abordări, optând în 
consecință pentru ipo-
tezele raționale și ve-
rificate documentar,  
dar lăsând totodată 
posibilitatea altor 
completări sau va-
iante interpretative 
(art. Tentația ono-
masticii).

Volumul de 
față este structurat pe 

câteva domenii de cer-
cetare lingvistică: ono-

mastică, toponimie, an-
troponimie, dialectologie, 

lexicologie, literatură dialecta-
lă, completat fiind de o „anexă” și „in-
dici” privind domeniile menționate. 
Un impresionant material bibliografic 
poate fi găsit în secțiunea inițială „Si-
gle și abrevieri”. Dincolo de spectaco-
lul onomastic al stabilirii unor sufixe, 
sonorizări și afonizări consonantice în 
unele graiuri românești (pp.41-142), 
ori de „recuperarea unor etimologii” 
(Dosar Lugoj, pp. 143-195),

Din nou despre

Numele lui Eminescu
și problema „originii”

(din perspectivă lingvistico-onomastică)
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După ce în numărul 
trecut al revistei „Portal-
MĂIASTRA” consem-
nam apariția volumului al 
II-lea al ANTOLOGIEI 
DE POEZIE ROMÂNĂ 
CONTEMPORANĂ, iată, 
vrednica echipă de la Ti-
poMoldova a pus recent pe 
piață și volumul al III-lea 
(1122 pag., format 28x20). 
Păstrând formatul și condițiile grafice 
(de excepție), volumul se deschide cu  
O panoramă a poeziei române de azi 
(gânduri pentru confrați) – eseu sem-
nat de scriitorul Valeriu Stancu, coor-
donatorul Colecției «Opera Omnia» 
- Poezie contemporană. Traducerile în 
franceză, engleză și germană au fost 

realizate în colaborare cu Cen-
trul de Traduceri „Universum” 
din Iași. Antologia reprezintă 
un proiect editorial coordonat 
de Roxana Alexandra Costi-
nescu, în cadrul binecunos-
cutei edituri ieșene aflată sub 
conducerea neobositului scrii-
tor Aurel Ștefanachi.

Inițiativa editurii Tipo-
Moldova (ea est: „«nebunia» 

scriitorului Aurel Ștefanachi care, prin 
propriile eforturi financiare și logisti-
ce, le-a dăruit confraților și cititorilor 
această minunată colecție Opera Om-
nia”, p.7) este, desigur, una de am-
ploare și monumentală. 

Constantin Brâncuşi a 
creat un univers întreg, popu-
lat cu: animale nocturne, peşti, 
foci, ţestoase, oameni, păsări, 
vrăjitoare, muze adormite şi 
himere. A structurat lumea cre-
ată după o axă ce traversează 
oraşul Târgu-Jiu în care locu-
ieşte şi Zenovie Cârlugea: Ca-
lea Eroilor pe care a amplasat: 
Masa tăcerii, Aleea scaunelor, 
Poarta sărutului şi Coloana 
fără sfârşit. Pe traseu a inclus 
şi Biserica Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel. 

Ce ar povesti vietăţile sale dacă, 
deodată, s-ar trezi la viaţă? Ce şi-ar 
aminti pietrele, marmurele, bronzuri-
le, inoxurile din vremurile când au fost 
sculptate, şlefuite şi dinainte?

Mircea Eliade afirma: „Nu vom 
şti niciodată în ce univers imaginar se 

mişca Brâncuşi în timpul înde-
lungatului său efort de a polisa. 
Dar această intimitate prelun-
gită cu piatra, încuraja, fără 
îndoială reveriile materiei. Era 
un fel de imersiune într-o lume 
a profunzimilor în care piatra, 
materia prin excelenţă se revela 
misterioasă întrucât încorpora 
sacralitatea, forţa, întâmplarea. 
Descoperind materia ca sursă 
şi loc al epifaniilor şi semnifica-
ţiilor religiose, Brâncuşi a putut 
regăsi sau presimţi emoţiile şi in-

spiraţia unui artist din timpurile arhaice.”
Despre ce îşi amintesc sculpturi-

le brâncuşiene din perioada în care au 
fost create şi dinainte, când erau pietre 
amorfe, ne povesteşte Zenovie Cârlugea 
în epopeea Lythiada (Ed. MĂIASTRA,

Antologia de poezie română 
contemporană, III

v Panoramic editorial v  Panoramic editorial v Panoramic editorial v
O viziune epopeică:

«Lythiada»

Lucian GRUIAGabriel GOLUMBA
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„Nu se poate tăia la jumătate”, îi 
lămurește artistul, căci „ea va fi cea mai înal-
tă coloană dintre toate câte s-au ridicat pe pă-
mânt”. Este „stâlpul cerului”, care, când se va 
sprijini în nori, nu i se va mai vedea capătul...

În următoarea secvență își face apariția 
Domnișoara, o actriță tot din partea locului care 
, la rândul ei, îi cere același lucru, siderată fiind 
la gândul că „Stâlpii cerului” nu s-au mai văzut 
pe aici prin părțile noastre din epoca megaliti-
că”! Inteligență ascuțită de o spontaneitate ce-l 
cucerește pe sculptor, Fata mărturisește că pe 
ea o interesează esențialul, așa cum a înțeles 
că o pasăre de piatră zboară până nu se mai 
vede... La rugăminte Fetei de a isprăvi Coloa-
na, Brâncuși spune: „Cum s-o termin, dacă 
este fără sfârșit!” Spre cer oamenii nu pot zbu-
ra ca păsările, spre cer omul trebuie să urce cu 
picioarele și cu mâinile, cum fac copiii care se 

cațără pe coloană. Regretă că nu a putut s-o facă din piatră!
Domnișoara aduce în discuție mitul lui Dedalus, constructorul Labyrin-

tului de sub Palatul lui Minos din Creta. „Cu ăsta aș fi vrut să mă iau la între-
cere”, spune artistul, pătruns de convingerea depășirii oricărui model: „Vreau 
să trec dincolo de el și de grecii lui, de pelasgi, de egeeni, dincolo de India, 
Budha, Milarepa. Dacă vrei să te înalți, - nu cu aripi 
de șindrilă, ia-te la luptă cu materia, silește piatra să se 
înalțe la cer, uită-te la Coloană și pornește, înalță-te!” 
Abia acum Domnișoara realizează diferența dintre La-
birintul de piatră al lui Dedalus și Coloana nesfârșită a 
lui Brâncuși, un fel de dans al esenței pe care încearcă 
să-l sugereze ritmica-i înălțare.

Următoarul act se petrece pe la sfârșitul lui no-
iembrie 1937, când un grup de tineri poeți din Tg.-Jiu 
trebuie să facă față infatuării unui confrate bucureștean, 
gelos oarecum pe sentimentul de „mândrie locală” asu-
mat de tinerii condeieri. Pe când unul dintre aceștia 
scrie aproape în transă poemul Privind Coloana..., 
confratele din Capitală mărturisește că pe el îl preocu-
pă „estetica poemului într-un vers”. Să fie oare acesta 
însuși Ion Pillat (1891-1945), care în 1936 publicase 
volumul Poeme într-un vers?!

La inaugurarea Coloanei participă gazetari ro-
mâni și străini de la diferite agenții de presă, invitați, un 
numeros public. La întrebarea de ce a optat pentru acest 
amplasament (pe locul numit «târgul de fân»), sculpto-
rul spune că în Grădina publică sunt arbori, pomi, cum s-o privești printre ar-
bori! Nu merge nici la Paris, nici la New York – Coloana „e făcută numai pentru 
locurile astea”! Coloana „pornește de-aici din ciment și se înalță din oțel”(sic!), 
iar drumul spre Cer e greu, căci nu zbori ca păsările, ci trebuie să urci cu mâinile 
și picioarele... „Orice urcuș e greu”, cerând muncă asiduă, trudă, renunțare... La 
replica Domnișoarei că ar putea asemăna cu Turnul lui Babel, Brâncuși dezmin-
te și acest mit biblic: „Eu cu Turnul lui Babel nu vreau să am nimic de-a face!”

Dialogul artistului cu plăcuta și isteața interlocutoare este unul vivace, 
spiritualizat, mărturisitor chiar, de aici impresia că personajul feminin este con-
struit ca o replică a condiției și curiozității mundane la avânturile artistului. 
Scena ne amintește, desigur, și de spiritualele prezențe feminine din atelierul pa-
rizian, pe care însuși artistul le integra în atmosfera fascinantă a „pietrelor” ale.

Ultimul act se petrece după 20 de ani, mai exact în primăvara lui 1957, 
cu puține zile înainte de obștescul sfârșit, având drept cadru același platou din 
marginea orașului Târgu-Jiu (să precizăm din capul locului că, plecând din Târ-
gu-Jiu la 20 septembrie 1938, indignat de amânarea sine die a inaugurării an-
samblului, Brâncuși nu mai avea să revină în țara natală până la moartea sa din 
16 martie 1957).

Bătrân și bolnav, artistul vine în țară să-și mai vadă o dată Coloana (între 
timp căzuse în dizgrația regimului proletcultist și însăși Coloana fusese supusă 
unei nesăbuite încercări de demolare!).  Scurta sa spovedanie e de-a dreptul 
testamentară: „Merg pe 82 de ani. Am îmbătrânit!” Ar fi vrut să meargă  mai  
întâi la Hobița, dar a venit aici ca să mai privească pentru ultima dată Coloana 
cu vârful în cerul necuprins. Nu a mai văzut-o din 1938, privind-o doar într-o 
fotografie... Doctorii ar fi dorit să-l interneze într-o clinică, însă credința în pu-
terile taumaturgice ale artei este profund lăuntrică și de neclintit: „Aduceți-mi 
Coloana și până mâine dimineață n-am murit!”

Un nou motiv revine în discuția cu Fata: Monumentul din Indor, despre 
care i se cer insistent date: „Când voi avea macheta, n-am să vă mai obosesc 
explicându-vă!” Incitat să dezvăluie cât mai mult din proiectul indian, din meta-
fizica Templului proiectat, Brâncuși afirmă: „Ceea ce vroiam să fac eu în Indor 
nu se poate face! 20 de ani am urmărit o himeră!”  El rămâne convins de reușita 
operei de la Tg-Jiu: „Coloana nesfârșită este opera mea cea mai însemnată. 
După Coloană nu mai aveam dreptul să încerc altceva. Numai tăcera mai poate 
avea un sens.”

La 16 mai 1970, scriitorul consemna în Jurnalul său gândul asiduu ce 
l-a urmărit în scrierea acestei piese: „De la început am voit ca personajul meu 

principal să fie Coloana. Totul ar trebui  să se petreacă în jurul ei, din cauza ei, 
pentru ea”. 4

Piesa este, în general, prin cele trei «acte» itinerante, un omagiu adus 
marelui artist, a cărui glorie în ultimele două decenii urca la apogeu... Dar, 
dincolo de acest sentiment omagial, dramatizarea lui Mircea Eliade aduce în 
scenă «fapta» și mărturisirea unui demiurg, care și-a creat propriu-i drum în 
artă instituind o nouă metafizică a esențelor, dincolo de mitologiile descrip-
tiv-figurative și imanentiste. Celui ce-i repugnau «biftecurile» renascentiste 
michelangeloești, nu-i puteau, desigur, sta ca model nici Labirintul lui De-
dalus, nici Turnul lui Babel. Arta lui instituie o nouă religie, aceea a căutării 
profunzimilor și esențelor, a eliberării spiritului din determinări. Momentul de 
vârf îl constituie Trilogia sculpturală de la Târgu-Jiu, chintesență a artei sale, 
după care „numai tăcerea ar mai putea avea un sens”... 

Acesta este tâlcul piesei lui Mircea Eliade, cercetătorul care l-a înțeles 
destul de bine pe autorul Coloanei și Păsărilor în studiul Brâncuși și mitolo-
giile (1967)5. Istoric al religiilor și estetician mitolog, Mircea Eliade considera 
un paradox adevărul că Brâncuși și-ar fi găsit sursa inspirației „românești”după 
întâlnirea lui cu unele creații „primitive” și arhaice... „Operele lui Brâncuși – 
observa eseistul – sunt solidare cu universul de forme plastice și ale mitologiei 
românești”. Mitologul vrea să spună că, de fapt, în deplin acord cu o mai veche 
idee din filosofia platoniciană, „influențele” (ea sunt: întâlnirea cu „avangarda 
parisiană” sau „arta africană”) ar fi suscitat o anume anamneză, „conducând 
neapărat la o auto-descoperire”.

Sursele primordiale ale artei brâncușiene vin de departe din preistorie, 
din paleoliticul inferior și din neolitic, de aici impresia 
că operele sale „par solidare creațiilor artistice preis-
torice, țărănești sau etnografice”. Trăind acele „reverii 
ale materiei”, Brâncuși oficia un act de „hierofanie”, 
făcând piatra „să cânte” și „să vorbească”... Un fel de 
descensus ad inferos, de imersiune în abisalitate și lu-
mea profunzimilor. De aici „secretul” căutării/ intuirii 
surselor primordiale... Astel, timp de 19 ani – observă 
Mircea Eliade – artistul a lucrat la Coloana fără sfârșit 
(1918-1937) și 28 de ani la ciclul Păsărilor (1912-
1940).

Savantul nu exclude semnificația unui „motiv 
folcloric românesc” în Coloana fără sfârșit, însă aceas-
ta „prelungește o temă mitologică atestată încă din pre-
istorie” și destul de răspândită pe mapamond. Coloana 
Cerului sprijină bolta cerească, fiind un axis mundi. 
Simbolismul acesteia este complex și trimite la acele 
credințe caracteristice culturilor megalitice (mileniile 
IV-III î. Ch.), răspândindu-se „dincolo de frontierele 
culturii megalitice”.

Reprezentând o credință arhaică, precreștină, 
Coloana Cerului „a fost destul de devreme creștinizată”, regăsindu-se în ritu-
alistica de Crăciun a colindelor.

Imaginea Coloanei (în forma ei romboidală de «copac ceresc») l-a ob-
sedat, încă din coplărie, întrucât ea se integra simbolismului ascensiunii, zbo-
rului, transcendenței, comunicării cu cerul. Nu o obsesie ascensională către 
un cer al cosmogoniilor arhaice și primitive, ci una a zborului într-un spațiu 
nesfârșit  («fără sfârșit»), bazată pe experiența extatică a libertății absolute.

Este același spațiu – observă Mircea Eliade – în care își iau zborul 
Păsările, o ascensiune extatică, lipsită de caracter „mistic” („beatitudinea uita-
tă a unei existențe eliberată de orice sistem de condiționare”). Cuvinte definito-
rii ce amintesc de o esențializată mărturisire a sculptorului, cu valoare desigur 
programatică. O profesiune de credință ce încununează întreaga Operă: „Toată 
viața am căutat numai esența zborului... Zborul, ce fericire!”

4 Mircea Handoca - Mircea Eliade, cîteva ipostaze ale unei personalităţi proteice, Editura Mi-
nerva, Bucureşti, 1992. 
5 Un comentariu al acestui studiu în: Zenovie Cârlugea, BRÂNCUȘI – orizonturi critice, Cap. 
Mircea Eliade, Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 2009, pp. 105-111.

«Coloana nesfârşită» şi reveriile transcendenţei
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Problema receptării lui Eminescu în Polonia, 
simultan cu o cunoaştere cât mai bună a celui mai 
de seamă poet al românilor în ţara unor mari roman-
tici de talia lui Mickiewicz, Słowacki sau Norwid, 
m-a preocupat din anii ’60, pentru ca, ulterior, să 
mă pot implica, ca diplomat, cu toată inima şi cu o 
pasiune juvenilă pentru răspândirea creaţiei sale pe 
meleagurile poloneze. Recunosc şi azi că, nu mică 
mi-a fost surprinderea si bucuria când, în rafturile 
Bibliotecii Universitare din Varşovia, destul de pâr-
jolite de război, am dat prin anii ’60, în depozitele 
de cărţi rare, trei plachete cu traduceri efectuate la 
începtul anilor ’30 de poetul simbolist din Wado-
wice, Emil Zegadłowicz, intitulate Culegeri de 
poezii şi poeme, Împărat şi proletar, respectiv Teme 
româneşti, semnate de Mihai Eminescu, tipărite la 
Poznań 1). Tot la Poznań mi-a fost dat să o cunosc, 
într-o casă destul de modestă din centrul oraşului, la 
o vârstă foarte înaintată, pe marea poetă, Kazimiera 
Iłłakowiczówna, literată din apropierea mareşalului 
Józef Piłsudski, care în 1939 a emigrat, împreună cu 
acel val de aproape 100.000 de refugiaţi polonezi, în 
România, pentru a se stabili în Transilvania. 

Autoarea volumului Şoapte mi-a povestit în 
principal despre şederea ei de la Cluj, perioadă de-
spre care a scris cu mare plăcere, şi unde - de la nişte 
maici - a învăţat limba română, tocmai pentru a-i 
înţelege în original pe marii ei creatori. După înto-
arcerea la Poznań, imediat după război, Kazimiera 
Iłłakowiczówna a transpuns în polonă timp de zeci 
de ani tot ce i s-a potrivit mai mult sufletului ei sen-
sibil: de la Eminescu şi Blaga la Nichita Stănescu şi 
Marin Sorescu, dar şi din lirica populară românească. 
De poemele traduse de Kazimiera Iłłakowiczówna 
era îndrăgostit un mare actor împătimit de poezie, 
Wojciech Siemion, director de teatru şi mare om de 
televiziune, creator care a făcut ani de-a rândul cea 
mai pertinentă propagare a valorilor lirice românesti 
în Polonia. El a determinat-o pe o apropiată a sa, re-
spectiv pe cântăreaţa în vogă în acei ani, Sława Przy-
bylska să compună şi să cânte Somnoroase păsărele. 
Făcea acest lucru în română şi în polonă cu o gingăşie 
aparte, tocmai pentru a sublinia muzicalitatea limbii 
române. Primul volum apărut după război în Polo-
nia din lirica eminesciană sub titlul Poezii a fost cel 
realizat de poetul Stanisław Ryszard Dobrowolski, 
florilegiu pe care scriitorul îl publică în 1962, într-o 
colecţie de prestigiu la vremea respectivă, sub sigla 
renumitei case editoriale din acei ani, Polski Insty-
tut Wydawniczy (PIW). În anul 1977 am reuşit să 
îl determin pe directorul Editurii respective, Andrzej 
Wasilewski, un literat de mare fineţe, care lucrase ca 
diplomat în Italia, să asigure o nouă ediţie a volumu-
lui amintit, colecţia devenind între timp una dintre 
cele mai prestigioase în propagarea liricii universale, 
precum şi a literaturii clasice şi contemporane po-
loneze. Cu alte cuvinte, lucefărul poeziei româneşti 
se găsea la locul cuvenit. Pentru transpunerea în 
limba polonă şi-au dat concursul, de această dată, o 
pleiadă întreagă din poeţii polonezi de seamă, unii 
dintre ei prezenţi cu volume proprii de lirică în seria 
respectivă.e Kazimiera Iłłakowiczowna, poeta din 
Poznań despre care aminteam, intrată în areopagul 
scriitorilor clasici ai literaturii polone, a semnat tra-
ducerea poeziilor: Departe sunt de tine..., Pe lângă 
plopii fără soţ...şi Somnoroase păsărele. Am reţinut 
la vremea respectivă drept una dintre cele mai reuşite 
traduceri din întregul volum transpunerea Glossei 
realizată de Włodzimierz Lewik, poezie care a păstrat 
în varianta poloneză mai toate valenţele originalu-
lui. Tot acest distins traducător a semnat traducerile 
poeziilor: Singurătate, Pe aceeaşi ulicioară..., O, 
mamă..., Şi dacă...., Mai am un singur dor. 

Stanisław Ryszard Dobrowolski a preluat şi 
unele din traducerile realizate de Emil Zegadłowicz 
în perioada interbelică: Odă, Împărat şi proletar, 
Despărţire, Kamideva s.a. La rândul ei, cu deosebită 
sensibilitate, poeta Anna Kamienska a tradus Călin. 
În întregime, transpunerile reuşesc să redea nu nu-
mai ritmul şi muzicalitatea versului inconfundabil 

eminescian, dar şi acel “joc de irizări din interiorul 
lui”, cum spunea Arghezi. Demne de reţinut sunt şi 
transpunerile realizate de poeţii Arnold Słucki Egi-
petul, Cugetările sărmanului Dionis, Criticilor mei; 
Włodzimierz Slobonik: Adio, Ce e amorul?, Sara pe 
deal; Leopold Lewin: De câte ori, iubito..., Scrisoar-
ea II, Scrisoarea III, iar poetul antologator Stanisław 
Ryszard Dobrowolski: Ce te legeni, Lasă-ti lumea..., 
Se bate miezul noptii..., ultima amintind în versiunea 

lui Dobrowolski de romanticii polonezi, în special de 
versurile lui Adam Mickiewicz. Pentru o mai bună 
cunoaştere a lui Eminescu în Polonia, tot în acei ani, 
cred că era în 1976 sau 1977, am reuşit să îl determin 
pe directorul Editurii Cztelnik, Stanislaw Bębenek, 
un editor rasat cu un prestigiu deosebit în lumea 
scriitorilor, să includă în planul editorial monogra-
fia lui George Călinescu despre viata si creatia lui 
Eminescu. Transpunerea nu putea să o realizeze alt-
cineva decât marea admiratoare şi traducătoare a lit-
eraturii române în limba polonă, scriitoarea Danuta 
Bieńkowska, alegându-i şi un titlu pe măsură Poetul 
dragostei. Pentru o mai mare acurateţe şi de ce nu 
pentru a asigura o implicare poetică, traducătoare 
apelează la prietena sa, poeta Anna Kamieńska, ast-
fel că transpunerea în polonă apare sub semnătura 
ambelor scriitoare, ultima pentru a asigura licenţele 
poetice. Între timp, Danuta Bieńkowska va publica la 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, în colectia Bib-
lioteca Poeţilor un volum din creaţia eminesciană 
(1983), urmat la puţin timp de un altul din creaţia 
argheziană, plachete despre care am scris la vremea 
respectivă.*) De bun augur a fost şi eseul semnat de 
polonistul Ion Constantin Chiţimia în volumul de 
Studii şi schiţe literare româno-poloneze, apărut la 
Editura Ştiinţifică din Varşovia, intitulat : Receptarea 
operelor lui Mihai Eminescu în Polonia. 

Un nou capitol în receptare lui Mihai Emines-
cu în limba polonă l-a constituit şi apariţia, în 1988, 
cu prilejul centenarului morţii poetului naţional 
român, a Antologiei de poezie românească, florilegiu 
de mare cuprindere de la Mioriţa si Meşterul Manole 
ori Dosoftei sau Ienache Văcărescu până la Blaga, 
Stănescu, Sorescu, Păunescu sau Mircea Dinescu. 
Locul lui Eminescu este cu totul aparte în această 
antologie, în care partea clasică este realizată de 
mereu neobosita în acei ani, Danuta Bieńkowska. 
Ca bună cunoscătoare a limbii române, autoarea an-
tologiei va culege cele mai reprezentative poezii în 
cele mai strălucitoare transpuneri, în rândul cărora 
aduce trei nume de mare tinută: Ludmiła Marjańska, 

Adam Weinsberg si Edward Hołda. În această lu-
crare de căpătâi pentru cititorii de poezie din Polo-
nia, pentru bibliotecile poloneze, volumul având de 
peste 600 de pagini, tipărit în peste 5.000 de exem-
plare, şi pentru a cărei apariţie am militat ani de zile 
pe lângă factorii de decizie în acei ani în domeniul 
editorial polonez, în principal pe lângă directorul 
general al editurilor din Ministerul Culturii şi Ar-
tei, Stanisław Skarzyński sau adjuncutl ministrului, 
Stanisław Lorenc, Mihai Eminescu ocupă locul cen-
tral. Din creaţia eminesciană au fost incluse poeziile: 
Dorinţa, Singurătate, Rugăciunea unui dac, Adio, 
O, mamă, Glossa, Odă, Somnoroase păsărele, Criti-
cilor mei, Andrei Muresanu, Adânca mare, Ai nos-
tri tineri, Pierdut in suferinţă, Vis, Albumul şi Noi 
amândoi aveam aceiaşi dascăl. Iată prima strofă 
din Glossa eminesciană în limba lui Słowacki, într-
o transpunere de mare ţinută poetică, realizată de 
românistul Adam Weinsberg, şi nu-i singura versi-
une: Czas nadchodzi, czas upływa, Wszystko nowe 
jest i stare; Co rzecz zła, a co godziwa, Wydaj sąd 
i ustaw miarę Bez nadziei bądź i trwogi: Co jeste 
falą, falą minie; Zwą-li druhy, klną-li wrogi – Ty miej 
w duszy chlód jedynie. În cunoaşterea şi răspândirea 
creaţiei eminesciene în Polonia un rol important l-au 
avut şi lectorii români care au funcţionat de-a lungul 
anilor la catedrele sau lectoratele de limbă română 
de la Cracovia, Poznań sau Lublin, precum şi cei po-
lonezi, în special românistul Henryk Misterski, fost 
rector al acestei instituţii, asistenţii şi lectorii din ju-
rul lui. 

M-a preocupat faptul ca în enciclopediile şi 
lucrările de referinţă apărute în număr extrem de mare 
şi într-o ţinută deosebită în Polonia din acei ani, nu-
mele lui Eminescu să figureze şi să fie consemnat la 
adevărata sa valoare, text preluat apoi în toate ediţiile 
care au urmat. S-a implicat şi a făcut acest lucru cu 
acribie publicista Mirska Lasota, redactor la Agenţia 
de presă PAP în acei ani, lector de limbă română la 
Universitatea din Varşovia, în Dicţionarul scriito-
rilor români sau în Compendiul literaturii române, 
ca parte a Enciclopediei de literatură universală. 
În cea mai mare enciclopedie poloneză, apărută în 
perioada postbelică, în şapte volume: Noua enciclo-
pedie universală, despre Mihai Eminescu se relevă a 
fi nu numai cel mai de seama poet român, dar si unul 
din principalii reprezentanţi ai liricii romantice din 
literatura europeană. 

Cu regret, în ultimii cincisprezece ani, Emines-
cu ca şi România, în ansamblu, intră într-un con de 
umbră în Polonia. În 2000, anul de la cumpăna dintre 
secole şi milenii, care a fost şi anul Eminescu, ţara 
asociată de unii drept ţară de obârşie pentru el, dată 
fiind şi pleiada de Eminowiczi prezenţi în literatura 
polonă, în jurul lui Eminescu s-a aşternut o tăcere de 
plumb, exact în acest spaţiu apropiat nouă. De vină, 
cu siguranţa, sunt şi noii culturnici, cei care nu nu 
mai sunt preocupaţi de asemenea activităţi stranii, 
mărunte pentru ei, legate de promovarea valorilor 
culturale româneşti în lume. De vină este şi tranziţia, 
dar mai ales şirurile lungi de guvernanţi care o pre-
lungesc dureros de mult, fără să găsească forme noi 
de răspândire a valorilor culturale româneşti peste 
fruntariile ţării, după ce în acest domeniu a pătruns 
neîngăduit de mult clientelismul politic, de jos până 
la cel mai înalt nivel. Cei care mai întreprind câte 
ceva în acest plan sunt flori din ce în ce mai rare, 
faţa fiindu-ne luată de inşii pe care cultura nu îi 
interesează sau sunt departe de asemenea preocupări 
în multe din ţările în care ne “reprezintă”. 

Nicolae MAREȘ

NOTE
1) Mihai Eminescu, Tematy rumuńskie, przełożył Emil 

Zegadłowicz, 1931 2) Mihai Eminescu, Cezarz i proletariusz, 
przełożył Emil Zegadłowicz, 1931 

2) Mihail Eminescu, Wybór poezji i poematów, przełożył 
Emil Zegadłowicz, 1932Cf. Nicolae Mareş, Eminescu în Po-
lonia, România literară 35/1977; O nouă culegere din lirica 
eminesciană, în România literară, nr. 38 din 22 septembrie 1986; 

3) Marcel Mihalaş Echivalenţe prestigioase în Secolul 
XX, mai 1987.
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 foarte interesant și consistent este așa-numitul „Dosar 
EMINESCU sau despre numele poetului” (pp.196-
246). Reluând mai vechea dispută asupra „originii ce-
lui mai răspândit nume din cultura noastră”, dl. Simion 
Dănilă constată că „este de mirare cum, în afara unor 
istorici literari sau a unor publiciști, niciun lingvist nu 
s-a aplecat asupra numelui Eminovici/ Eminescu din 
perspectiva onomasticii”, ceea ce îl determină la „un 
modest început”. Trecând în revistă opiniile în gene-
ral „bizare” care-i atribuiau poetului origini fanteziste 
(armeană, turcă, poloneză etc.), lingvistul excelând în 
onomastică și toponimie S. Dănilă înclină spre ipoteza 
lui Petru Rezuș care constata că numele poetului vine 
de la Euminie, care figurează în Sinaxar la 18 septem-
brie (Evmenie), nume din neogreacă care, în ulterioare 
ipostaze fonetice (migrări metanastatice), s-ar apropia 
de  forma onomastică I(e)min.

Ideea din urmă e că familia poetului se trage 
din ardeleni emigrați în Bucovina, numele Imino-
vici regăsindu-se în sudul Transilvaniei (Vatama-
niuc, Murărașu, Rezuș), mai exact din zonele Blaj 
și Vadul Făgărașului. Ar exista, în această privință, o 
îndreptățire istorică, avându-se în vedere evenimente-
le petrecute cu românii ardeleni, dar și cu cei bănățeni 
și bucovineni.

După Uniația cu Roma de la 1701, majoritatea 
covârșitoare a românilor ardeleni a rămas fidelă orto-
doxiei, iar după anexarea Olteniei de către Imperiul 
Habsburgic (Pacea de la Passarovicz, 1718), mai exact 
zis de prin 1739, românii vor gravita spre mitropoliții 

sârbi de la Carloviț (D.Păcurariu). La 1783, Episcopia 
Română Ortodoxă a Translvaniei trece sub jurisdicția 
Mitropoliei sârbe din Carloviț, prin aceeași dispoziție 
care s-a dat și pentru episcopia română a Bucovinei. 
Astfel că numele Iminovici, întâlnit în sudul Ardealu-
lui, este o apariție explicabilă, sufixul –ovici/ - evici 
fiind foarte productiv în marea operă de sârbizare 
a românilor din diocezele Banatului, Ardealului și 
Bucovinei (sec. XVIII). Cu observația că sufixul –
ovici (care marca numele sârbizat al bucovinenilor) 
amintește și de influența polonezului –owicz.

Înlăturarea „codițelor străine”, de care vor-
bea Eminescu într-un articol, se produce „în focul 
revoluției pașoptiste”, numele sârbizate cu –ovici/ 
-evici revenind la latinescul – escu. 

La 1865 are loc emanciparea bisericii ardele-
ne și bănățene de sub tutela Mitropoliei din Carloviț, 
ceea ce explică și gestul lui Iosif Vulcan din 1866 de 
a semna poeziile trimise „Familiei” din Pesta de „pri-
vatistul” cernăuțean cu românizatul nume Eminescu. 
Poetului nostru nu i-a displăcut acest gest și cu acest 
nume va semna întreaga sa viață operele literare și ac-
tele publice (să remarcăm, cu un anume accent asu-
mant,  „stilizarea” semnăturii din unele manuscrise 
eminesciene). Gestul lui Vulcan se încadra perfect „în 
cadrul unei tendințe generale de reromânizare a antro-
ponimiei noastre”  (p.224).

Dincolo de „jocul fantezist al ipotezelor” și de 
„futila țesătură de supoziții”, lingvistul Simion Dăni-

lă (care în 2008 descinde chiar în Călineștii lui Cu-
parencu, pe urmele lui Eminescu, consultând acolo 
documente și discutând cu oamenii) a revenit adesea 
asupra „numelui” poetului și, implicit, asupra „origi-
nii” sale, dar, cu „maximă prudență”, ajunge la ideea 
că această spinoasă chestiune „s-ar putea tranșa astăzi 
prin testul ADN aplicat urmașilor poetului din Buco-
vina și urmașilor Iminovicilor din Ardeal”. S-ar putea 
stfel stabili „dacă este sau nu vreo legătură de rudenie 
între ei” și desigur „în ce direcție s-a petrecut emigra-
rea Eminovicilor/ Iminovicilor: dinspre Ardeal spre 
Bucovina sau dinspre Bucovina spre Ardeal.”

Personal, nu credem că numele Eminovicilor 
bucovineni ar proveni de la toponimul Iama (un sat 
din Suceava), care ar fi generat antroponimele Iame-
novici și apoi Iaminovici (consemnate în matricolele 
bisericești din Călinești lui Cupaencu, satul străbu-
nilor lui Eminescu), „variante-cheie pentru stabilirea 
formei originare a radicalului în discuție” – „Iaman” 
ca presupus supranume al radicalului Emin-...

Se știe că Eminescu nu-și declară nicăieri ori-
gini ardelene (precum Ion Creangă, Veronica Micle, 
Titu Maiorescu ș.a.), fiind conștient că provine dintr-o 
familie „nu numai română, ci și nobilă neam de nea-
mul ei”, înaintașii săi nefiind alții decât „moldoveni 
neaoși din Bucovina lui Ștefan Vodă, satul Călinești, 
județul Suceava”, cu rădăcini identificate până în vre-
mea lui Alexandru cel Bun...

Lucian BUNEA

Numele lui Eminescu și problema „originii”

 Târgu-Jiu, 2014) structurată în trei capitole: I. Carele 
faraonului (33 poezii), II. Grădina cu vietăţi de piatră 
(34 poezii), III. Terasa delfică – O cale de sanctuar (33 
poezii). Poeziile le-am putea considera cânturi.

O asemenea carte nu putea fi scrisă decât un bun 
cunoscător al sculpturilor brâncuşiene şi Zenovie Câr-
lugea aparţine tagmei brâncuşiologilor din moment ce 
a dedicat până în prezent trei cărţi părintelui sculpturii 
moderne: Brâncuşi azi I (2000), Brâncuşi – orizonturi 
critice (2009) şi Brâncuşi – studii şi eseuri (2009).

Primul capitol se deschide cu sculptura lui Brân-
cuşi, Trecerea Mării Roşii. Piatra grupului statuar, cu 
personaje în mărime naturală (între care şi Moise), îşi 
reaminteşte episodul biblic al înghiţirii oştirii fraonu-
lui de apele mării, după ce le-au făcut drum de trecere.  
Carele de luptă ale faraonului au dispărut în neant ca 
şi sculptura lui Brâncuşi, distrusă de autor pentru că, 
realistă fiind, nu mai corespundea noii viziuni artistice 
(esenţa în favoarea aparenţei). (cântul 5)

Schiţele Templului eliberării, poiectat pentru ma-
haradjahul Holkar la Indor, povestesc despre Mausoleul 
din Halicarnas ridicat de Alexandru Macedon, întrucât 
şi incinta sacră brâncuşiană devenise mausoleu, după 
moartea maharanei (cântul 20). În cântul 23, trimiterea 
la Templu devine explicită, însoţită de nostalgia că pro-
iectul nu s-a realizat:  „Acesta ar fi putut fi un templu de 
nu/ s-ar ciobi steaua în lacrimi de secetă/ şi Oceanul nu 
şi-ar fi retras apele/ din faţa Mării însetate –„ 

Iată cum recepţionează poetul Pasărea brâncuşi-
ană în spaţiu:  „O pasăre ţâşneşte/ flacără de lumânare/ 
tot prelungindu-se/ sabie înspre zdrobitoare/ ceruri/ ori 
fulger prelung/ spintecătură de cometă/ pe coama Ne-
antului/ iluzorie/ şi totuşi reală...” (25)

Peştele sculptorului, oglindit în discul de inox 
polisat, i se pare viu:  „Am întins mâna să-l prind/ când 
el tocmai sărise pe soclul lucios/ de-acolo de jos din al-
bia râului dintre pietre// deodată firul apei se aprinse/ în 
luciri de soare/ părând a-şi povesti din piatră/ în piatra 
veche/ a Blahniței la Săcelu” (32)

Grădina cu vietăţi de piatră, descrisă în capito-
lul II, reprezintă însăşi universul formelor lui Brâncuşi.  
Pentru că sentimentul generat de statuara brâncuşiană 
este iubirea, capitolul se deschide cu descrierea sculp-
turii Sărutul: „Doamne, dacă ei s-au iubit atât/ ferecă-le 
fericirea în piatră/ înlănţuie-i cu cununiţe de iarba-fia-
relor/ pierde-i în Sânziene/ uneşte-le fruntea şi gura/ 
într-un râuleţ uniform curgător/ să se citească pe dină-
untru/ în oarba singurătate”. (2) Dragostea care învinge 
moartea constituie subiectul Templului proiectat pentru 
Indor. Poetul se opreşte la varianta de forma oului Mă-
iestrei, „palat de nuntă şi cavou” (Ion Barbu): „Vai lui! 
Dacă maharadjahul Holkar/ ar fi ţinut aproape/ desigur 
Măiastra upanishadică/ şi-ar fi depus Oul/ pe pajiştea 
însorită de asphodel –„ (4)

Nerealizarea Templului l-a determinat pe sculp-
tor să-şi trasforme propriul atelier în incintă sacră. Iată 
o imagine din interior, în viziunea poetului: „Cocoşul 
fierăstruind văzduhul/ altor lumi aşa cum Ţestoasa/ îşi 
înfoaie aripile gata să zboare/ ca o navetă intergalac-
tică// În marginea veacului o pasăre/ rămâne gata de 
zbor/ pe stâlpul dacic” (3) Ultima strofă face trimitere 
la Grădina de la Voulangis în care tronase o vreme o 
Pasăre pe un stâlp modulat trapezoidal: „Poate şi azi 
mai cântă la Voulangis/ Păsăruica ducând dorul Coloa-
nei” (5) Grădina brâncuşiană cu vietăţi de piatră este 
străbătută pe axa longitudinală de Calea Eroilor, prin 
oraşul Târgu-Jiu. Monumentelor Ansamblului li se de-
dică, desigur, câte un cânt.  

La Masa tăcerii: „ai zice/ că duhuri din şapte 
zări vin să se aşeze/ pe scăunaşele de judecată” (8)

La Poarta sărutului se încinge hora de piatră  a 
cuplurilor îmbrăţişate în Sărut: „Pe laviţa aceasta hora 
celor înlănţuiţi/ întru marele dor în patruzeci/ de perechi 
se-ntinde bătătorind/ ograda – o faraonică ladă de zes-
tre/ pe umeri de uriaşi purtată/ precum o lectică...” (11)

Coloana fără sfârşit reprezintă axis mundi: „Prin 
vârful acestei Coloane trece/ osia lumii – nicio poveste 
în plus/ cum nicio împuţinare de cer/ nu se mai îngădu-
ie...// În tinda poveştii un zeu/ stă rezemat de stâlpul/ pe 
care nesfârşite doruri/ se adună – colier strălucind/ în 
noaptea cosmică/ şi împietrit pe verticala/ unui ţâşnet 
de vis...” (12)

Şi peste tot Ansamblul pluteşte Pasărea în zbor: 
“Flacără de lumânare înălţându-se/ în văzduh – această 
peană/ la cer înmuiată în călimara peanului/ promite 
iscălitura asemenea/ largului fulger, ca o spintecare/ de 
ceruri…// Ar mai trebui acum/ prelunga mână a zeului 
s-o ridice/ din cerneala încelestită/ şi să pună un punct 
simpatic mesajului/ miraculos ce se tot întinde/ ca o tar-
la cu trifoi norocos/ în zariştea constelării albastre…” 
(13) Pasărea mai este descrisă în cânturile 23 (Puiul de 
pasăre), 26, 31 şi 32.  

După parcurgea Ansamblului, ne pregătim, 
împreună cu Muzele adormite,  de culcare: “De bună 
seamă/ odată cu muza dorme însăşi materia/ (…)// În 
somnul zeiţei amuţesc toate/ patimile inimii şi durerile 
lumii” (27)

Cum somnul reprezintă antecamera extincţiei, 
sculptura Întoarcerea fiului risipitor ne aminteşte de 
moartea mamei sculptorului. 

Capitolul III este pregnant biografic. Se deschide 
cu amintiri din copilăria sculptorului când păzea oile pe 
malul Bistriţei şi sculpta cu briceagul figurine în lemn: 
“De la umblatul cu turmele/ l-a păscut Gloria şi s-a tot 
ţinut/ de capul lui şi i-a tot dat târcoale/ dar el nimic…” 
(13)

Pietrele şlefuite de Brâncuşi mai povestesc de-
spre călătoriile sculptorului în India şi în Egipt, la pi-
ramide.. 

Calea Eroilor devine Cale de sanctuar: “Din 
ceţuri montane Calea/ de sanctuar ne ia cu asalt ai zice/ 
că o terasă delfică/ bate în veac cu toate/ altarele ap-
rinse” (24)

 Aici şi acum, Masa tăcerii pare uriaşă:  “Acolo 
aproape de culme la masa/ uriaşilor o păsăruică sare 
voioasă/ pare că soborul de menhiri tresare/ sub frunze 
şi în copaci de lumină” (8)

Coloana pare un arbore sau o plantă înfrăţită cu 
natura peisajului natal al sculptorului: „Dacă savanţii 
din Balinbarbi şi-ar pune/ mâna la ochi uitându-se pe 
această/ coloană în sus cum găina la uliul ce dă/ târcoa-
le ogrăzii dacă albastrul peşte din biata/ Bistriţă ar sări 
pe mal odată cu pasărea/ însetată pe creanga arinului 
blând/ cu nesaţ în clipărul amiezii în fine/ dacă berze şi 
rândunici şi-au urzit/ cuiburile în plopul din poartă şi 
în/ sub streaşina pridvorului – acestea sunt semne ale 
întoarcerii dintr-o lungă călătorie a florilor în rama/ cu 
alveole înmiresmate...” (14) Descoperim acum senti-
mentul lythic ce se degajă din Grădina cu vietății de 
piatră brâncuşiană.  Iată ce spune, în acest sens, Zeno-
vie Cârlugea, caracterizâncu-şi cartea: „Universul sta-
tuarei brâncuşiene, în special operele de aurorală con-
sistenţă lythică, constituie o veritabilă epopee-ontică 
şi simbolică, în care Omul, într-o confraternă condiţie 
existenţială cu celelalte vietăţi, trăieşte prin esenţializa-
re miracolul eliberării şi acea mistică a transcendenţei, 
cu o stare de << paix et joie>> ce-şi urmează creaţia şi-i 
insuflă o vibraţie de cântec etern.”

Zenovie Cârlugea mai aminteşte de sculptura 
brâncuşiană Căucul: “De aceea zic nu pentru libaţii/ 
e polonicul acesta lăsat plin/ din rindea îl poţi găsi pe 
ghizdul/ fântânii din câmp sau ca măsură/ la hambarele 
faraonului -/ niciodată plin aşa/ cum l-a lăsat El…” (9)

În final, concluzinându-şi demersul epopeic, 
poetul îl numeşte pe marele sculptor, Mângâietorul:  
“Biruitor a toate celor căzute/ din stele în noi pe vălurita 
mare/ gloire de la paix et de la joie!/ Mângâietorul/ a 
tot amarul!” (33) Apelativul fiind utilizat în cântul 33, 
vârsta pământeană a lui Iisus Cristos, înseamnă că po-
etul i-a asemănat prin mesajele lor mântuitoare.

În epopeea Lythiada impresionează nu numai 
cunoaşterea statuarei brâncuşiene ci şi fantezia lirică 
prin care topeşte în acelaşi flux energetic: date biogra-
fice, peisaje natale, sculpturi şi legende.

Stilul, deși elaborat, pare limpede. Autorul cree-
aza cuvinte noi ca un adevărat demiurg, înnobilând 
expresia. Între coperţile Lythiadei vorbesc sculpturile 
brâncuşiene trezite la viaţă de fantezia poetului. Este 
un mod original de a ne apropia de universal marelui 
sculptor, elaborate de  Zenovie Cârlugea. Să-l ascultăm.

«Lythiada»
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În urmă cu peste opt decenii, italienistul Ale-
xandru Marcu a scris un remarcabil eseu cu titlul De 
la Torquato Tasso la Eminescu. Coincidenţe temati-
ce. Al. Marcu, fără să disocieze clar formele şi moti-
vaţia coincidenţelor tematice conclude judicios: „De 
multe ori rămân mai interesante coincidenţele decât 
corespondenţele, căci în afara curiozităţii satisfăcute 
de a preciza care este izvorul inspiraţiei unui poet, 
curiozitate scăzută mult în prestigiul teoriilor estetice 
moderne, rămâne interesul de a putea confrunta felul 
în care s-a reflectat asupra aceluiaşi motiv tematic 
puterea de creaţie a doi poeţi ai lumii, deosebiţi ca 
provenienţă şi cronologie”2.

Aşadar, Al. Marcu cunoaşte limitele cercetării 
pozitiviste a izvoarelor literare şi recomandă princi-
piile estetice moderne în cercetarea comparată a ope-
relor literare.

Estetica modernă a determinat, aşa cum se 
ştie, o „revoluţie coperniciană”3 în exegeza compa-
rativă, în sensul că nu izvoarele, ci transfigurarea lor 
creatoare are prioritate, iar considerentele literare au 
fost ierarhizate în concordanţe reproductive şi con-
cordanţe creatoare4. În perspectiva acestor principii 
moderne vom aborda, în lucrarea de faţă, coinciden-
ţele şi analogiile frapante dintre lupta cruciaţilor cu 
păgânii în Ierusalimul eliberat şi lupta dintre Mircea 
cel Bătrân cu Baiazid în Scrisoarea IIIa de Eminescu.

Înainte de analiză, precizăm că poetul român a 
cunoscut opera lui Tasso Ierusalimul liberat, în origi-
nal, în traducere germană şi în traducere românească, 
în proză, realizată de Athanasie Pîcleanu5, dar admi-
raţia sa pentru poetul italian a fost sporită de dra-
ma Torquato Tasso scrisă de Goethe care transfigura 
drama poetului nefericit din pricina mediului social 
în care trăia. Eminescu, romantic, era puternic atras, 
îndeosebi, de eroii cruciaţi ai lui Tasso, distinşi prin 
virtuţi morale şi vitejii legendare. Numele celebre 
Rinaldo, Tancredi, Rambaldo, Ermineea şi Armida 
cuceriseră, prin aura lor literară, imaginaţia poetului 
român care studiase la Viena şi Berlin epica medie-
vală şi renascentistă europeană. La Viena, Eminescu 
frecventase cursurile de Filologie romanică ale lui 
Adolfo Mussifia, iar la Berlin citise pe Boiardo şi 
Tasso pe care îi notează în manuscrisele sale.

Concordanţele tematice între Tasso şi Emi-
nescu se pot ordona în patru trepte succesive: 1) 
topos-ul visului prevestitor, 2) solia premergătoare 
luptei şi contrastul moral al protagoniştilor, 3) lupta 
dintre oştiri şi 4) noaptea odihnitoare după bătălie. 
Urmărindu-le pe text, observăm că primele două – 
visul şi solia au o pondere importantă.

1. Visul profetic este un topos întâlnit în litera-
tura europeană la Homer6, Hesiod, Platon,, la Cicero, 
Vergiliu, Lucan, la scriitorii creştini, în literatura me-
dievală şi renascentistă. Aşadar, valorificarea visului, 
ca mijloc literar, are ascendenţă multiseculară.

În poemul lui Tasso, căpetenia păgână, So-
liman, istovit de puteri, îşi leagă rănile şi noaptea, 
adormind sun un palmier, visează că un glas îl în-
deamnă să ia armele contra duşmanului (G.L. X, 
6-8). Tot în somn, se arată lui Tancredi fecioara Clo-
rinda (G. L. XII, 91). Aceste vedenii au funcţie hor-
tativă, simbolizează trezirea conştiinţei în trupul care 
doarme.

La Eminescu, tot căpetenia păgână, dormind 
sub un palmier (copacul are frunze ascuţite Scr. III 
v. 45), visează cum luna, preschimbată-n fecioară, îi 
declară iubire, iar după plecarea ei, cum creşte din 
inima sa un copac uriaş care cuprinde cu umbra sa 
universul. Simbolul latent al acestui arbor desemnea-
ză destinul miraculos al sultanului. Are, aşadar, nu 
numai funcţie hortativă, ca în poemul lui Tasso, ci şi 
una profetică, cosmică, întemeietoare a unei „Rome 
nouă”.

Motivul copacului care creşte din trup în somn 
este, de asemenea, secular. Coboară al arborele lui 
Iesei (v. Isaia, 11, 1 şi Romani 15, 12) adică la vi-
sul tatălui regelui David care dezvăluie arborele ge-
nealogic al lui Isus, sinteză a Vechiului şi a Noului 
Testament7. Se găseşte însă şi în legenda hagiogra-
fică referitoare la întemeierea ordinului franciscan. 
În anul 1209, Sfântul Francisc, la Sinodul al IV-lea 
al Bisericii Romane, solicită Papei ctitoria ordinului 
franciscan. Iniţial, Pap refuză, dar noaptea visează un 

palmier care creşte şi acoperă lumea. Sub influenţa 
acestui vis aprobă cererea Sf. Francisc8. Eminescu a 
cunoscut, fără îndoială, aceste legende hagiografice.

2. Solia premergătoare luptei este reprezenta-
tă, la Tasso, de convorbirea dintre cei doi căpitani 
de oştire. Solii păgâni, pornind din cetatea asediată 
de creştini, cer asediatorilor pace. Protagoniştii di-
alogului sunt firi opuse: păgânul este arogant, inso-
lent, agresiv, iar creştinul calm, senin, conştient de 
puterea şi destinul său. Mentalitatea trufaşă a păgâ-
nului şi cuviinţa şi omenia creştinului urmăresc, ca 
şi la Eminescu, un efect moral şi estetic. Cuvintele 
lui Goffredo şi ale lui Mircea transfigurează situaţii 
tipice similare. Să coborâm la detalii.

Aladin, regele Egiptului, trimite doi soli de 
pace în tabăra cruciaţilor. Numele acestora sunt Ale-
te şi Argante. Primul este ipocrit iar celălalt brutal. 
Goffredo, căpitanul oastei creştine, are un sediu mo-
dest, îmbrăcăminte simplă şi stă între căpitanii săi. 
(G.L. II, 57 şi II, 60). Scopul soliei este să-l asigu-
re pe Goffredo de prietenia lui Aladin, dar trimişii 
păgâni se arată violenţi şi aruncă responsabilitatea 
războiului asupra creştinilor (G.L. II, 72) Goffredo 
răspunde solului păgân ferm şi demn, ca un brav co-
mandant de oaste şi ca un diplomat om politic. (G.L. 
II, 81, 3-8; 83, 1-2; 84, 1-2; 88, 1-5; 89, 5-8) Acesta 
declară că este bucuros de sentimentele prietenoase 
ale sultanului, întrucât creştinii au suferit mult, că nu 
doreşte război, dar nu înţelege provocarea păgână. 
Răspunsul calm al lui Goffredo aprinde însă mânia 
lui Argante. (G.L. II, 88) După duelul verbal, urmea-
ză declaraţia de război a păgânilor, sfidând cruciaţii. 
Provocarea lui Argante (G.L. II, 90, 6-8) este primită 
cu calm de Goffredo (G.L. II, 92, 1-4) Când se în-
toarce în tabără, Argante îndeamnă pe Aladin la atac, 
dar sultanul îl aduce la ordine.

La Eminescu, solia nu porneşte de la păgâni, ci 
de la creştini, iar căpetenia soliei este însuşi Mircea, 
domnul Ţării Româneşti, întruchipări ale modestiei 
şi ale iubirii de ţară şi de neam. În fruntea păgânilor 

se află sultanul Baiazid care se manifestă arogant şi 
sfidător faţă de „moşneagul” creştin înţelept. Tipolo-
gia protagoniştilor este similară c cea întâlnită la Tas-
so. Versurile eminesciene aduc o motivaţie nouă, ori-
ginală, a luptei oştirii române în raport cu motivaţia 
cavalerilor apuseni. Aceştia din urmă vroiau laurii de 
pe fruntea sultanului, dar Mircea îţi apăra vatra stră-
bună: „Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul / Şi 
de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul / Mi-e 
prieten numai mie, iar ţie duşman este / Duşmănit vei 
fi de toate, fără a prinde chiar de veste / N-avem oşti, 
dară iubirea de moşie e un zid / Care nu se-nfiorează 
de-a ta faimă Baiazid”. (Scr. III) Aceste versuri, prin 
mesaj şi patos, atestă harul vaticinar al lui Eminescu 
şi forţa artei sale de a metamorfoza izvoarele sale.

3. Topos-ul luptei oştirilor se întâlneşte, de 
asemenea, atât la Tasso cât şi la Eminescu. Numai 
că mijloacele de reflectare ale bătăliei sunt foarte di-
ferite. Poetul italian reprezintă, cu predilecţie, mo-
nomahii, ca în toată epica europeană, de la Homer, 
al romantici. Transfigurările dinamice şi plastice din 
cartea a VII-a şi a VIII-a atestă arta rafinată a po-
etului în care tradiţia se îmbină cu inovaţia. Pentru 
aceste virtuţi literare a fost numit un alt Paolo Ucello 
al poeticii renascentiste.

Eminescu, după confruntarea verbală a con-
ducătorilor de oşti, Mircea şi Baiazid, transfigurează 
bătălia de la Rovine, din perspectivă colectivă, nu 
monomahică, în care succesiunea cinematografică a 
secvenţelor şi mijloacele de sensibilizare vizuale, au-
ditive, cinetice etc. produc un efect psihologic cutre-
murător. Mircea şi Baiazid sunt protagonişti, dar nu 
ei, ci oştile lor se înfruntă. Zăngănit de arme, coifuri 
lucitoare, sunet de bucium, lănci scăpărătoare, galo-
pul călăreţilor, nori de săgeţi, strigăte şi tropot de cai 
alcătuiesc un iureş apocaliptic care întunecă orizon-
tul: „Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni 
/ Orizontu-ntunecându-l vin săgeţi de pretutindeni 
/ Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie / Urlă 
câmpul şi de tropot şi de strigăt de bătaie”. În acest 
atac „Mircea însuşi mână-n luptă vijelia-ngrozitoare 
/ Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare / Dur-
duind sosesc călării, ca un zid înalt de suliţi / Printre 
cetele păgâne trec rupându-şi large uliţi”. (Scr. III, V) 
Iureşul armiei creştine este ca un potop ce prăpădeşte 
păgânătatea şi o alungă peste Dunăre. Aşadar, Emi-
nescu se detaşează de izvorul italian şi, valorificând 
fantezia sa, reflectă încleştarea umană cu dimensiuni 
cosmice dintre „armia română” şi oastea aliotmană.

4. Următorul topos similar la Tasso şi Emi-
nescu este pacea nopţii după lupta istovitoare a oşti-
lor. La Tasso, calmul idilic apare în versuri ca aces-
tea: „Tempo e de travagliar mentre il sol dura / Ma 
ne la notte ogni animale ha pace / E generoso cor non 
molto cura / Notturno pregio che s’asconde e tace”. 
(G.L. VI, 52, 1-4)

Eminescu reflectă pacea nocturnă prin mijloa-
ce poetice originale. Creează un simbolic şi ferme-
cător cadru romantic. Soarele apare şi încunună, cu 
un nimb de biruinţă, creştetul ţării, fulger încremenit 
peste munţi până ce stele izvorăsc din veacuri şi ră-
sare luna. La lumina lunii, un fecior de domn scrie 
un răvaş iubitei sale, în vers popular, cu o armonie 
stranie: „De din vale de Rovine / Grăim, Doamnă, 
către Tine / Nu din gură, ci din carte / Că ne eşti 
aşa departe / Te-am ruga, mări, ruga / Să-mi trimeţi 
prin cineva / Ce-i mai mândru-n valea ta / Codrul cu 
poienile / Ochii cu sprâncenele / Că şi eu trimite-voi 

EMINESCU ŞI TASSO*

De la Ierusalimul liberat la Scrisoarea III

�Continuare în pag. 6

*Pentru viaţa şi opera lui Torquato Tasso v. Ale-
xandru Balaci, Torquato Tasso, Bucureşti, Albatros, 1982 
iar pentru traducerea epopeii Ierusalimul liberat, vezi 
versiunea lui Aurel Covaci, prefaţă Ovidiu Drimba, Buc., 
EPL, 1969
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�Urmare din pag. 5

�Urmare din pag.1

Antologia de poezie română contemporană

Bănuim că lucrarea aceasta rămâne deschisă și oarecum permisivă, fără a face caz de „autorizarea” 
calității de scriitor, de vreme ce, alături de membri mai vechi (poeți deja cunoscuți sau în curs de consacrare) 
ai Uniunii Scriitorilor din România, întâlnim și nume mai puțin cunoscute, pe care TipoMoldova pariază în 
demersurile sale editoriale. Reținem această generoasă deschidere, precum și  sporul de încredere acordată 
mai tinerilor «confrați».  

„Când întreaga serie va vedea llumina tiparului, colecția și antologia ei vor avea, probabil, pretenția 
exhaustivității”, afirmă Valeriu Stancu în prefața citată, scontându-se pe valoarea celor 64 de autori 
antologați, cu câte 10-20 de pagini (volumul precedent cuprindea 94 de poeți). 

Iată numele poeților antologați, care și-au publicat cărțile în amintita serie coordonată de prefațator: 
Slavco Almăjan, Petru Anghel, Ioan Baba, Mihail Gabriel Badea, Veronica Bălaj, Mihai Batog-Bujeniță, 
Horia Bădescu, Ioan Dan Bălan, Dumitru Băluță, Hanna Bota, Florea Burtan, Gheorghe Calamanciuc, 
Dorin Cârchelan, RADU CÂRSTOIU (pp.241-250), Marin Codreanu, Șerban Codrin, Anatol Codru, Iu-
rie Colesnic, Amalia Elena Constantinescu, Constantin Dumitru, Tudor Cristea, Melania Cuc, Theodor 
Damian, Nichita Danilov, Gheorghe Dăncilă, ZOIA ELENA DEJU (pp.443-458), Simona-Grazia Dima, 
Marian Dopcea, Ion Dumbravă, Vasile Filip, Dumitran Frunză, Horia Gane, Dumitru Hurubă, Monica 
Rodica Iacob, Stejerel Ionescu, Claudius Myron Ișfan, Gheorghe Jurcă, Anton Jurebie, Emil Lungeanu, 
Gheorghe Lupașcu, Iosif Lupulescu, Mircea Lutic, Toma George Maiorescu, Menuț Maximilian, Boris 
Marian Mehr, Vasile Menzel, Mihai Merticaru, Nicoleta Milea, Emilian Mirea, Gavril Moldovan, Con-
stantin Oancă, Corneliu Ostahie, Liviu Pendefunda, Doina Pologea, Domnica Pop, Teodor Preda, Vasile 
Proca, Nicolae Radu, Teofil Răchițeanu, Vitalie Răileanu, Paula Romanescu, Ion Roșioru, Paul Sârbu, 
Daniela Voiculescu (am scris cu bold numele poeților promovați, de-a lungul unui deceniu, și în paginile 
revistei noastre).

Tuturor, mai vechea urare amicală și, deopotrivă, confraternă: vivant, crescant, floreant!

/ Ce-i mai mândru pe la noi / Oastea mea cu flamu-
rile / Codrul şi cu ramurile / Coiful nalt cu penele / 
Ochii cu sprâncenele / Şi să ştii că-s sănătos / Că, 
mulţumind lui Cristos / Te sărut, Doamnă, frumos”. 
(Scr. III, V) În aceste versuri muzicale cu formă po-
pulară, Al. Marcu10 observa „un element cult, străin 
de atmosfera primitivismului din acest moment epic, 
de provenienţă literară «coiful nalt cu penele» ca 
acel al cavalerilor lui Goffredo”. Dar şi cavalerii lui 
Mircea purtau „coifuri lucitoare” similare cruciaţi-
lor. Aşadar, Eminescu 
transfigurează stimuli 
multipli într-un epi-
sod poetic antologic.

După lectura 
comentată a topos-uri-
lor comune întâlnite 
la Tasso şi Eminescu 
propunem aceste con-
cluzii:

1. Italienistul 
Alexandru Marcu re-
levă „afinităţi electi-
ve” pertinente între 
Tasso şi Eminescu, 
dar, prudent, conside-
ră aceste analogii „co-
incidenţe tematice” 
nu „concordanţe creatoare”, motivate de contactul 
ui Eminescu cu opera lui Tasso. Gândul, expresia şi 
mentalitatea poetului italian găsesc în Eminescu un 
emul cu forţă demiurgică originală.

2. Inovaţiile lui Eminescu faţă de modelul 
Tasso se explică, desigur, prin depărtare în timp şi 
spaţiu, dar, în primul rând, prin viziunea asupra lu-
mii, prin concepţia despre artă şi prin harul lor ar-
tistic. Tasso e un renascentist care valorifică tradiţia 
epică europeană, Eminescu este un romantic care 
imprimă modelului său pecetea vremii şi a persona-
lităţii sale artistice.

3. Studiul nostru confirmă „revoluţia coper-
niciană” realizată de exegeza comparativ-istorică, 
din ultimul secol. Nu izvoarele, ci metamorfoza lor 
în opere artistice autonome este prioritară. Saltul de 
la „izvoare” la creaţii autonome, de al concordanţe 
reproductive, mimetice, la concordanţe creatoare, 

luminate de phantasia, înnobilează actul artistic. 
Eminescu, prin universul său artistic novator, este 
un sublim poet român şi european.

NOTE:

2 Alexandru Marcu, De la Torquato Tasso la Emi-
nescu. Coincidenţe tematice, în „Studii Italiene”, IV, Bu-
cureşti, 1937, p. 5-13.

3 Tudor Vianu
4 Paul Cornea, Conceptul de „concordanţă” în 

literatura comparată, în 
vol. Regula jocului, Bu-
cureşti, Eminescu, 1980, 
p. 92-102.

5 Athanasie 
Pîcleanu, Ierusalimul li-
berat, Bucureşti, 1854.

6 Pentru visul pro-
fetic la Homer v. W.S. 
Messer, The Dream in 
Homer and Greek tra-
gedy, New York, 1918; 
J. Hundt, Der Tra-
umglaube bei Homer, 
Greifwald, 1935; R.G.A. 
van Lieshout, Greeks and 
Dreams, 1980 şi E. Levy, 
Le rêve homérique, in 
„Ktema”, 7, Strasbourg, 

1982, p. 23-41.
7 v. Valeriu Anania, Cartea deschisă a Împărăţiei, 

Bucureşti, IBMBOR, 2005; Jean Danielou, Simbolurile 
creştine primitive, Timişoara, Amacord, 1998; Erminia 
picturii bizantine, Bucureşti, Sofia, 2000 şi Grigore Nan-
driş-Wladyslaw Podlacha, Umanismul picturii murale 
postbizantine, Bucureşti, Meridiane, 1985 şi Fr. Tristan, 
Primele imagini creştine. De la simbol la icoană în sec. 
II-VI, Bucureşti, .....

8 cf. E. Tricchi, Esposizione della Divina Comme-
dia, Paradiso, Florenza, 1936,p. 181.

9 Antiteza dintre scenele zbuciumate şi scena nop-
ţii liniştitoare este un topos care coboară în antichitatea 
greco-latină (cf. Vergilius, Aeneis, C IV., v. 522-530, în 
care natura adormită intră în contrast cu zbuciumul sufle-
tesc al Didonei. Acest topos era cunoscut, desigur, atât de 
Tasso cât şi de Eminescu).

10 v. op. cit., p. 12.
Traian DIACONESCU

Iași

EMINESCU ŞI TASSO

Despre Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916), 
lauret al premiului Nobel pe anul 1905, în 
România, ţară în care a fost larg tradus şi 

răspândit, s-a scris, poate, mai mult decât despre cei mai de 
seamă romancieri români, şi numai la superlativ. Aceasta 
datorită, mai mult am convingerea că şi ca o urmare a 
contribuţiilor eminentului polonist, Stan Velea, în direcţia 
cunoaşterii lui pe toate planurile. Nu exagerez spunând 
că am putea vorbi despre un cult în România la adresa 
celui care a dat noi valenţe, la sfârşitul secolului trecut şi 
începutul secolului al XX-,lea romanului istoric, pe plan 
european şi universal, şi - care a rămas până azi - un nume 
se referinţă în literatura lumii. Interpretându-l „din afară”, 
istoricul Nicolae Iorga a surprins mai profund şi mai 
nuanţat decât conaţionalii săi în ce a constat în esenţă forţa 
geniului surprisnsă de scrierilor sienkiewicziene, când 
afirma că a vorbi despre autorul marilor epopei istorice ca 
despre un romancier, un mare psiholog, un mare scriitor ar 
fi prea puţin...În accepţiunea scriitorului şi bărbatului de 
stat român, autorul Potopului a fost „ mai mare decât for-
ma literară care i-a cucerit gloria. El a fost însuşi sufletul 
polon...”. A fi sufletul unei naţiuni care s-a impus pe plan 
istoric, cultural şi spiritual, într-un spaţiu şi într-o lume 
din care am făcut şi facem şi noi parte, şi alături de care 
am respirat cu toţi porii aceleaşi idealuri, iată ce i-a putut 
aduce o asemenea răspândire şi cunoaştere în România, 
recunoaştere întruchipată în peste o sută de ediţii în limba 
lui Eminescu şi Sadoveanu.

Cunoscând şi transfigurând adevărul istoric într-o 
saga pe care numai cinematograful o va prelua mai târziu, 
cu mijloace specifice celei de a şaptea artă, în western-
uri, la fel şi autorul Cavalerilor Teutoni, cu pana sa pre-
cede un stil şi o formă nouă de exprimare, care capătă o 
tot mai largă audienţă. Dintr-o perspectivă actuală putem 
afirma că nu întâmplător aproape întreaga sa operă a fost 
transpusă pe ecran. A fost scriitorul care a dat un nou im-
bold literaturii polone şi universale. Cu Tacit în mână, 
lecturând biblioteci întregi de opere consacrate primelor 
secole ale creştinismului, Sienkiewicz a reconstituit uni-
versul insolit de la începutul erei noastre, în care iubirea 
creştină învinge ireversibil într-o lume crepusculară put-
ernic demoralizată. Cei curaţi şi obidiţi pot învinge numai 
prin dragoste şi credinţă curată în Dumnezeul cel atot-
puternic. Acesta este şi mesajul pe care un suflet polon, 
suflet creştin îl dă scrierii sale reprezentative: Quo vadis. 
Sienkiewicz a fost obsedat de ideea ca opera sa să fie „cât 
mai adevărată şi să dea impresia realităţii”, cunoscându-
se că până şi în clipe de răgaz era sub imperiul trăirilor, 
intrigilor şi dramatismului vremurilor reînviate. „Am 
compus şi am în minte atâtea scene splendide – se confesa 
romancierul – încât numai de aş avea sănătate şi putere, 
şi Quo vadis va fi mai elevat decât tot ce am scris până 
acuma”. Şi aşa a şi fost! Meritele sale ca scriitor epic au 
fost recunoscute în primul rând de juriul premiului No-
bel, şi care vor fi confirmate de numeroase generaţii de pe 
toate meridianele, posteritatea înţelegând că el a lăsat o 
operă de excepţie pentru îmbărbătarea inimilor.Exact ce 
îşi putea dori un suflet polon la sfârşitul secolului trecut.

Nicole MAREȘ

SUFLETUL POLON
SAU DESPRE HENRYK 

SIENKIEWICZ
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Atunci când iei contact cu opera unui creator, 
cu mai multe ipostaze, aproape totdeauna este difi-
cil să-i defineşti creaţia, cu exactitate. Chiar şi când 
ipostazele în cauză vizează un acelaşi vast domeniu 
al culturii, al spiritualităţii. Zenovie Cârlugea este is-
toric şi critic literar – istoric, mai ales – eseist, poet, 
strălucit profesor doctor, de limba şi literatura româ-
nă. Liceenii care învaţă carte cu profesorul Cârlu-
gea să se considere norocoşi, într-o vreme, în care, 
învăţământul românesc actual, cu legea educaţiei cu 
tot, sunt doldora de devieri aiurite, unele de-a dreptul 
dramatice. Zenovie Cârlugea este, neîndoielnic, ca-
lificat şi în filosofie, deoarece doctoratul l-a luat cu o 
temă din creaţia complexă şi complicată a lui Lucian 
Blaga, filosof român de talie şi rezonanţă europeană. 
Nu ezit să spun că lucrările lui Zenovie Cârlugea – 
multe la număr – care abordează creaţia lui Lucian 
Blaga, sunt dintre cele mai solide, mai convingătoa-
re analitic, în ansamblul vastei abordări româneşti a 
operei blagiene. Mai ales monografia Lucian Blaga. 
Dinamica antinomiilor imaginare (TipoMoldova, 
Iaşi, 2013) – întreprindere autentic pretenţioasă şi 
dificilă, de peste opt sute de pagini – îl relevă pe Ze-
novie Cârlugea în ipostaza unui autor foarte abstract, 
care „vânează” nuanţe ale raţiunii până în pânzele 
albe. În general – indiferent de domeniul scrierilor 
sale – aş spune că Zenovie Cârlugea manifestă un 
apetit special pentru o serie de nuanţe abstracte, în-
cărcate de rafinament spiritual.

 Dar cu poezia cum stăm ?
 Până la volumul Lythiada (Editura „Măias-

tra”, 2014) – care constituie obiectul de analiză al 
cronicii de faţă – Zenovie Cârlugea a mai publicat, 
în decurs de 18 ani, şase volume de versuri.

 Versurile din Lythiada se detaşează, cred, de 
toate celelalte poeme, din volumele anterioare. Prin 
ce ? Cum poetul la care ne referim este – aş zice – 
suprasaturat de o vastă şi diversă cultură, în multe 
dintre poemele volumelor anterioare se revarsă, con-
ştient sau nu, o anume „răceală” sofisticată venind 
dinspre complicata dinamică a retortelor intelectului. 
Din pricina asta, unele dintre volumele de versuri an-
terioare, par într-o mai mare măsură dictate de că-
tre procese sofisticate ale intelectului, decât de către 
acel tremolo tulburător al „inimii”. La urma urmei, 
acest accent intelectualist, care mizează, insistent, 
pe fecunditatea proceselor gândirii, este o trăsătură 
majoră a poeziei moderne. Atare accent – în creaţia 
poetică a lui Zenovie Cârlugea, anterioară volumului 
Lythiada – este, mi se pare, acut.

 Fireşte, şi în Lythiada, versurile sunt impreg-
nate de un anume „surplus” cultural. Nici nu avea 
cum să fie altfel, fiindcă poetul în cauză posedă o na-
tură spirituală, aproape niciodată împăcată, până la 
capăt, de cât a acumulat în ordinea cunoaşterii. Încât, 
într-o atare procesualitate a unei permanente însetări 
cerebrale, se mai „revarsă” câte ceva şi în versuri. 
Cu toate acestea, poemele din Lythiada exprimă o 
accentuată schimbare de ton, în raport cu volume-
le anterioare de versuri. O schimbare, în sensul unei 
mai accentuate încărcături afective a plămadei lirice. 
Astfel, încât, rezonanţele poeticului dobândesc un 
considerabil plus de amplitudine şi puritate.

 Dar, să vedem mai îndeaproape, „la bani 
mărunţi”, care sunt impulsurile şi traseiele, ce au ge-
nerat poemele din Lythiada.

 Impulsul esenţial, ce a inspirat scrierea căr-
ţii în cauză, l-a constituit sculptura lui Brâncuşi. Nu 
sunt prea frecvente, în general, în cultură, situaţiile 
în care ansamblul emblematic al unor capodopere 
artistice să inspire câte o întreagă carte – şi nu doar 
câte o „piesă” răzleaţă – tot de domeniul creaţiei ar-
tistice. Raportată la sculptura brâncuşiană, Lythiada 
lui Z. Cârlugea este împărţită în trei secţiuni: I. Ca-
rele Faraonului; II. Grădina cu vietăţi de piatră; III. 

Terasa delfică. O cale de sanctuar. Cine s-ar aştepta, 
însă, ca potrivit acestor nominalizări cu semnificaţii 
brâncuşiene, să afle poeme care descriu fidel sculp-
turile lui Brâncuşi, s-ar înşela. Pentru că versurile nu 
se sprijină pe descrieri, nici măcar ale motivaţiilor 
strict brâncuşiene. Toate poemele din Lythiada avan-
sează, liric, nu o ţinere devotată de poala sculpturală 
brâncuşiană, ci rezonanţele, de o tulburătoare liber-
tate, în spiritualitatea poetului, a creaţiei lui Brân-
cuşi. Din acest punct de vedere aş spune că sculptu-
ra lui Brâncuşi, devine în subsidiarul versurilor din 
Lythiada – chiar dacă nu integral – doar un pretext 
al inspiraţiei lirice. Astfel, încât, valoarea poetică, în 
sine, a versurilor din Lythiada,  trece dincolo de re-
sursele raportărilor la creaţia lui Brâncuşi.

 Care ar fi, deci, trăsăturile, de fond, ale aces-
tui „dincolo”, din poezia, de acum, a lui Zenovie 
Cârlugea ?

 Una dintre acestea am şi nominalizat-o – în 
avans – mai sus: o considerabilă sporire a iposta-
zei afective. Nu e vorba, însă, de acea afectivitate, 
în înţelesul cotidian şi banal al cuvântului, ci de un 
tip mai special de dinamică acută a sentimentului – 
dificil de definit cu precizie – o dinamică asemănă-
toare, poate, dangătelor nostalgice ale unor clopote 
nevăzute, auzite din depărtare. Sau – raportată la văz 
şi nu la senzaţia auditivă – o dinamică fulgurantă, 
asemănătoare vibraţiilor concentrice pe suprafa-
ţa senină a unui lac, vibraţii de capul lor, după ce 
pleacă dintr-un punct. Sub acest aspect – şi de aci 
o altă trăsătură caracteristică a versurilor din Lyth-
iada – libertatea inventivităţii lirice e departe dusă. 
Cine cunoaşte mai îndeaproape rigoarea abstracţii-
lor din lucrările teoretice ale lui Zenovie Cârlugea, 
este surprins de capacitatea autorului de a nu încurca 
şi amesteca „borcanele”. O făptură care are puterea 
să se „rupă” în două: de o parte „răceala” raţională, 
„seacă”, metafizică, a teoreticianului, de alta o tul-
burătoare inventivitate a unei prodigioase fantezii 
lirice. O fantezie intens cantabilă. Şi, cu aceasta am 
indicat – cred – o altă trăsătură caracteristică a versu-
rilor din Lythiada. Din păcate, prea adesea, comen-
tatorii poeziei moderne – şi chiar poeţii înşişi – au 
împins la margine, sau pur şi simplu depreciază în 
gura mare, cantabilitatea poeziei. Preţul suprem îl 
pun pe mecanismele, cumva tehnice, ale gândirii, în 
creaţia poetică. Numai că, din această cauză, o consi-
derabilă parte a creaţiei poetice, de pretutindeni, din 
ultimele decenii ale secolului XX şi de la începutul 
secolului XXI, se aseamănă prea mult cu un vehicul 
complicat, de mare viteză tehnică, dar care scârţâie 
pe nisip, cu frâna pusă. Autorul cronicii de faţă, care 
pretinde a avea „oarecare” educaţie artistică, apre-
ciază la superlativ rezonanţa cantabilă, a poeziei de 
acum, a lui Z. Cârlugea.

La oricare dinte cele trei părţi ale Lythiadei, 
ne-am opri, poeziile care să ilustreze trăsăturile men-

ţionate mai sus, sunt numeroase. Să dăm măcar câte-
va exemple. Versurile din poezia nr. 4 (prima parte, 
pag. 10), conturează un „pastel”, de o concreteţe ete-
rică. Ultima strofă:

abia atunci poţi sta far
cu toate oglinzile aprinse
dinaintea cutremurului din ape –
nicio grijă să n-ai: creastă polară
din uriaşele gheare spumoase
corabia se va ivi ...
 O altă poezie cu tentă pastelieră – sunt multe 

asemenea – conţine o semnificaţie expresivă, pro-
fund armonioasă, ce încearcă să definească acea 
fericire a libertăţii sinelui, asemănătoare „cămărilor 
cerului din noi”. Cu riscul de a lungi textul cronicii, 
citez primele două strofe ale poeziei, pentru intuirea 
acelui nimb subiacent, care iluminează – mai intens, 
mai slab – libertatea tacită a spiritualităţii, fiecăruia 
dintre noi. Sunt tulburătoare versuri, umanizante (nr. 
12, pag. 18):

Acum aici în al treilea
ceas dinaintea zorilor
un greier sfredeleşte
urechea neantului
repetând o bucolică veche
de nai (şi eu am păscut capre
şi iezi în Arcadia – glorie
trifoiului norocos !)

E vremea să deschidem
larg cămările cerului
din noi
prin care fulgere trec
şi-atâtea plutinde
scânteieri stelare.
 Atare versuri, cu tentă pastelieră, se distan-

ţează considerabil de pastelul literar tradiţional, care 
mizează, precumpănitor, pe descrieri ale naturii. 
Abordarea naturii de către poezia lui Z. Cârlugea, 
nu se mai sprijină, aproape deloc, pe descrieri fide-
le. Versurile acestui poet se raportează la dinamica 
expresivă a naturii – cum să zic ? – pişcând-o de 
câte un „colţ”, cu neaşteptate, fanteziste chiar, sem-
nificaţii spirituale. Poetul păşeşte printre flori, păzind 
bucolicele capre, ocolind câte o stâncă nărăvaşă, ori 
„crucindu-se” în faţa amurgului incendiar, totdeauna 
ţinând, parcă, în mână, un soi de „felinar” iradiant, 
care nu poate fi definit cu precizie. Cu certitudine, 
acest tip de abordare, de o impreciză precizie, a na-
turii, prezent în toate cele trei părţi ale volumului de 
versuri, în discuţie, constituie, pe ocolite, cu sofis-
ticate intermedieri, una din rezonanţele spirituale a 
faptului că sculptura lui Brâncuşi conţine – precum 
se ştie – emblematice şi geniale semnificaţii ale ra-
portărilor la o dinamică ontologică, genuină, a natu-
rii.

 Dar, Lythiada, nu abordează şi într-un chip 
mai direct, mai „cu adresă”, semnificaţii ale creaţiei 
brâncuşiene? ... Cred că da ...

 Să vedem.
 Precum se ştie, Pasărea în spaţiu – de fapt, 

zborul păsării – constituie unul din etaloanele em-
blematice ale esenţializării în sculptura brâncuşia-
nă. Sunt multiple variantele Păsării, tocmai pentru 
că artistul a năzuit, mereu neîmpăcat, spre maxima 
spiritualizare a zborului. S-a comentat şi s-a scris, la 
nesfârşit, despre problemă. În diversitatea versurilor 
din Lythiada, poetul a tins de mai multe ori să sur-
prindă semnificaţii şi rezonanţe ale păsărilor brân-
cuşiene. Iată câteva versuri, foarte expresive, din 
secţiunea Grădina cu vietăţi de piatră:

LIRISM ŞI REZONANŢE BRÂNCUŞIENE

Grigore SMEU



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XI, nr. 1 (42)/2015
8

pag. 7

Tocmai când pasărea îşi lua zborul
fără căinţă şi mult adeverit fără saţiu
într-un elan asemănător limbii de foc.
Un zbor, într-atât esenţializat, încât el pare „o 

limbă de foc” (poezia 26, pag. 68).
Sunt tentat să spun că atare metaforă sugerează 

tipul unei duble reflectări, de natură platoniciană ... 
Adică ? ... Străduindu-se să surprindă, cognitiv, zbo-
rul păsării, sculptorul l-a esenţializat, până în pân-
zele albe. Pe urmele sculptorului, vine apoi poetul, 
dublând actul cognitiv, reflectoriu, cu o „găselniţă” 
lirică, de natură să amplifice rezonanţa esenţializării.

Sunt şi alte trimiteri – ceva mai directe – la 
sculpturile lui Brâncuşi, posibile de identificat, de 
către receptor: la Muza adormită, la Poarta sărutu-
lui, la Masa tăcerii etc.

M-aş fi aşteptat să aflu în Lythiada şi versuri, 
la fel de expresive, ca în cazul zborului, privind Co-
loana infinitului. Sugestiile cu privire la Coloană nu 
lipsesc. Mi s-au părut, însă, şi cam puţine şi cam pa-
lide. Ca în poezia nr. 12 (pag. 54).

În prima secţiune a cărţii, Carele Faraonului 
(pag. 11), întâlnim o poezie cu tentă epicizantă, care 
tinde să „povestească” episodul biblic, privind tre-
cerea Mării Roşii. Versurile sunt expresie, poezia în 
ansamblu, e frumoasă şi nu cred  că-i putem reproşa 
ceva anume, ca încărcătură poetică în sine. Însă, ra-
portat la proiectele lui Brâncuşi şi la realizarea lor 
sculpturală, episodul trecerii Mării Roşii ridică o 
problemă.

Se pare că Brâncuşi proiectase să realizeze, să 
„epicizeze” sculptural, acest – atât de controversat 
în dinamica investigaţiilor creştinismului – episod. 
Dar nu l-a finalizat niciodată artistic. Şi nici proiec-
tul n-a fost prea clar. Doar o vagă intenţie. Intenţi-

ile, însă, nu sunt identice cu proiectele. Dacă brân-
cuşiologii profesionişti, care cunosc de-a fir a păr, 
cataloagele operelor brâncuşiene, îmi vor demonstra 
că, totuşi, într-un fel sau altul, Trecerea Mării Ro-
şii, există negru pe alb, atunci va trebui să suport 
„consecinţele”, pentru neştiinţa mea. Exegeţii, însă, 
mai totdeauna se reped entuziaşti să speculeze orice 
„porumbel” iese din mintea şi din gura creatorilor 
de geniu. Chiar dacă „porumbelul” cu pricina, încă 
e cam „jumulit” şi nu prea are pene. Dacă îmi amin-
tesc bine, brâncuşiologul de renume, Ion Pogori-
lovschi, cu acuitatea sa analitică şi cu expresivitatea 
scrisului său, a făurit el, pe urmele lui Brâncuşi şi în 
locul genialului sculptor – în unul din volumele sale 
exegetice – Trecerea Mării Roşii ... De te cruceşti ... 
Cu un orgoliu şi o siguranţă, împinse prea departe, 
Ion Pogorilovschi – care mi-a fost prieten şi pe care 
l-am admirat mereu – comite, mi se pare, o eroare: 
se apucă să descrie, el, de la început până la sfârşit, 
cu detalii, proiectul lui Brâncuşi, gata de finalizat 
sculptural... Un soi de, „avans la lettre” ...

În Opera deschisă, Umberto Eco avansează, 
la un moment dat, sintagma conceptuală, „opera în 
mişcare”. Această sintagmă sugerează următoarea 
situaţie extremă. Un artist crează, efectiv, o anume 
operă, până la un dramatic moment dat, când – din-
tr-un motiv sau altul – creatorul, în cauză, dispare. 
Opera rămâne neterminată. Şi atunci, e posibil ca un 
alt artist, din branşă, să aibă şi talentul şi curajul, să 
ducă mai departe, până la finalizare, opera construi-
tă, parţial, de autorul original. În istoria universală a 
artei – şi chiar în unele domenii teoretice – au fost, 
realmente, astfel de cazuri. Numai că, între „opera în 
mişcare”, conceptul avansat de Umberto Eco, şi ca-

zul unui cunoscut brâncuşiolog, care a avut ambiţia 
să finalizeze, el – aproape la „bani mărunţi” – pro-
iectul brâncuşian al Trecerii Mării Roşii, deosebirile 
sunt fundamentale, ca de la cer la pământ. Şi de un 
risc enorm. Brâncuşi, nu numai că n-a înfăptuit mai 
nimic – sub raport sculptural – din proiectul Trecerii 
Mării Roşii, dar nici măcar proiectul în sine, mental, 
adică, n-a fost dus până la capăt. A rămas, aşa, mai 
mult ca un gând sugestiv. Şi atunci, cum de cine-
va – oricât de înzestrat mental – are nemaipomenitul 
curaj, să finalizeze o operă a altcuiva, care, nici în 
proiect, n-a avut contururi precise, ci doar vagi in-
dicii ?  Înafară de asta, brâncuşiologul amintit este 
teoretician – adevărat, unul de elită – dar cu niciun 
chip n-ar fi putut, el, să ducă până la capăt, opera 
unui artist-sculptor. Şi încă genial.

Din fericire, versurile din Lythiada, care suge-
rează episodul dramatic al trecerii Mării Roşii, nu au 
absolut nimic de a face cu ambiţia de a duce până la 
capăt, vreo „operă în mişcare”, iniţiată de Brâncuşi. 
Versurile lui Zenovie Cârlugea, „bat câmpii”, într-o 
tulburătoare tonalitate lirică, ce se afirmă şi se sus-
ţine pe sine, independent de orice altceva. În poezia 
nr. 16, din prima secţiune (pag. 22), autorul îl previ-
ne pe receptor:

Bate la poarta poemului
larma a toate câte se spun
şi intră numai cele
ce trebuie să rămână.
În lirica de acum, a lui Zenovie Cârlugea – din 

volumul Lythiada – vibrează, într-o tulburătoare to-
nalitate umanizantă, „larma”, sofisticată şi alunecoa-
să a necuprinsei lumi. Cu rezonanţe brâncuşiene, cu 
tot.

LIRISM ŞI REZONANŢE BRÂNCUŞIENE

Versurile doam-
nei Zoia Elena Deju 
trec prin filtre succesive 
o rugăciune esențială. 
Un imn cu rezonanțe 
cosmice care ajunge la 
maxima exprimare și 
eficiență comunicativă 
printr-o sentință morală.

Versurile scurte, 
sacadate, concentreză 

un  discurs îndrăgostit sau un mesaj religios pe care 
le transmite comunității cu suflet aburind și încreză-
tor. Pe de o parte simplifică, pe de altă parte compri-
mă cuvintele sau le etajează nu neapărat într-o ordine 
oxidogică, ci într-o eliberare calculată, descendentă. 
La multe poeme , îngerul devine, cum ar spune G. 
Călinescu, un “element poetic elementar” încărcat 
cu funcții mântuitoare, ca în poezia lui Vasile Voi-
culescu și nu pur decorative ca în textele lui Nichita 
Stănescu.

Discursul liric performează o modalitate înci-
frată cu aspect hermetic, realizat prin absența verbu-
lui și uzanța - chiar excesivă! – a particulei cum, cu 
funcția de obscurizare a limbajului pendulând între 
confesiunea crudă și rugăciune.

Debutantă în urmă cu două decenii, autoarea 
nu a fost foarte productivă – numai șase volume de 
versuri, la care se adaugă și o diversă publicistică 
culturală.

Poezia are un accent mai apăsat intelectual 
decât de afirmare a feminității; mai atentă la obscuri-
zarea mesajului decât la melodicitatea textului. Iată, 

un poem care, deși se numește Cântec, nu are nici 
un verb la forme personale: “viața lui un cântec/ co-
borât în lumină/ de Marele Mag// poeme scăpărând/ 
pe tării/ cum gresia pe limba / coasei// la cumpăna/ 
nespusului dor/ ducându-și steaua/ de pe un umăr pe 
altul/ zeu în foișorul de fericiri/ fără frică de foc”.

Poemele produc un fel de opoziție filosofică 
trupul și timpul, pornind de la trecerea devastatoare 
a anilor, când nici înțelepciunea nu mai are valoare 
de prevenție morală.

Poemele, uneori apar fără proiecte de 
semnificație, performând, exclusiv, o litanie mută, 
un fel de muzică a sferelor care impresionează 
prin melodicitate. Iată un alt poem, de cursivitate 
și vibrație, care se construiește, iarăși, pe absența 
verbului și prin polarizarea sensurilor în jurul celor 
doi cum :” lovituri de cuvânt/ cum aripa îngerului/ 
în fereastră/ noapte asudată/ somn fără pulbere// 
fulgere/ în ochi de suflet/ cum crinii/ pe stâlpul/ 
luminii crucificate”.

Am fost impresionat nu de numărul impozant 
de personalități care au scris despre doamna Zoia 
Elena Deju, cât de diversitatea de opinii – unele 
antagonice – care s-au exprimat, deși pentru mine 
rezoluția scripturală e foarte clară. Adică, autoarea 
propune într-un discurs poetic transparent, care și-a 
scuturat toate podoabele, un mesaj cețos, de previzi-
une apocaliptică, de sfârșit al timpurilor, cu viziu-
nea versurilor lui Eminescu – „credința zugrăvește 
icoanele-n biserici”.

___________
1 Pridvor de veghe,Opera Omnia, TipoMoldova, 2014

Îngerul de la răscruce1

O retorică a tăcerii
Autorul a ajuns la maxima concentrare a 

versurilor şi a dus meditaţia poetică la frontiera tă-
cerii, care reprezintă performanţa extremă a expri-
mării actoriceşti.

Domnul George Drăghescu e un actor de 
altă factură decât Emil Botta şi, consecutiv, se în-
scrie şi într-o diferită tipologie poetică, undeva în 
apropierea universului lui Lucian Blaga, de expri-
mare aforistică sentenţioasă. 

Discursul minimalist propune o maximă 
concentrare textuală şi o redusă eflorescenţă expre-
sivă, aşa cum am lăsa pe scenă un actor, un cabotin 
tragic, legat cu o funie, de la umeri până la călcâie, 
aplicându-i şi un căluş în gură. Ce ar putea el oferi 
unei săli pline, decât imaginea tragică a unui con-
damnat la moarte, care nu ştie că armele plutonului 
de execuţie nu au gloanţe. Cabotinul tragic nu mai 
are decât ultima soluţie – să se roage fără să ştie că 
interogaţia sa tragică va ajunge la Dumnezeu. Dar 
există şi o retorică a tăcerii cu o mare demnitate 
a mesajului, care nu poate să nu ajungă la Cel de 
Sus.Diversele cupole sub care se roagă poetul nu se 
poate să nu ajungă unde trebuie, pentru că Panto-
creatorul poate să fie şi moşneagul din reprezentă-
rile folclorice şi chiar o einsteiniană „particulă a lui 
Dumnezeu” – pentru că rugăciunea sa are cea mai 
înaltă funcţie comunicantă – credibilitatea. 

Şi chiar rugăciunea particulară pe care o 
înalţă George Drăghescu devine mai complexă, 
paradoxal, nu atunci când se adresează direct Crea-
torului, ci în ipostazele umile, de „poverello”, când 
aduce imnuri creaţiei lui Dumnezeu, „de la plăpân-
da iarbă” – cum spune un mare poet – „la fruntea 
gânditoare”.

Aureliu GOCI
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cor de fecioare

cum îţi spuneam
ochiul albastru te va trăda
într-o zi
ochiul de sticlă
al canonului cu nimb de faraon

buna rânduială se va coborî
iarăşi din zapise
deasupra apelor
vei împărăţi pe atolul
cu clişee de marmură

e clar
lucrurile din odaie sângerează
te uiţi cum de pe pluta
meduzei sare în valuri
judecata de apoi

estimp 
un susur de elocinţă-i privirea
ai părăsit cuirasatul de legi
cu toate umbrele lui de milenii
eşti cinteza cu pene de sticlă
într-un scoruş
în urmă-ţi broasca şi Zenon
veşnica fugă

setea  nu se mai simte
corul fecioarelor ridică trâmbe
de lighioane feerice
în frigul dogmatic
din coastele somnului ţâşneşte
aruncătorul de torţe

acum de la fereastră
se vede cărarea
pe care fugi
cu pământul în spate
mai crezi că metafizica poate
o să umple absenţa ta

steaua luntraşului
în negura zariştei pubere
se odihneşte cugetul clar
umbră călătoare
într-o stampă de iarnă
parcă priveşti
hieroglifa sufletului tău
în apa vie

pentru unii gloria se iveşte
din cutia de rezononţă
a unui sofism argintat
ca şi cum ai scrie
o cronică a ideilor nesăbuite

mâna streaşină la ochi
şi tălpile roase-n pustie
pământul făgăduinţei încă
nu se zăreşte
mai spune pribeagul
vezi doar mătasea de rouă 
de pe duhul cuvintelor
nişte acorduri obscure şi ele

şi te gândeşti la micile ţinte
ale copilăriei
la vara care se cuibărea 
în căuşul palmelor asemenea
unui pui de sturz rătăcit

bine că prin fereastra deschisă
intră principiul moral
al cărţilor de foc şi apă
te simţi de îndată
un epitet franciscan

ai fost acolo cantor printre
pretorieni călugări şi gărzi
obiectele vechi luminau într-un
extaz roditor

şi tot nu ştiai unde se ascunde
faima principiilor
înşelătoare

acum din potcoava 
norilor de cadmiu
se risipesc literele unei scrisori
trimise din tranşeele
vieţii luntraşului 
de Marele Tot în exil

legea taliarhului

şi ce se mai întâmplă

cât diafragma unui picaj
în cascadă este respiraţia
cultivatorului de animism
imbrohor în tranşeele gnozei

doar gloria venind în gondole
de hiperbole veneţiene

trâmbiţele din cetăţile întunecimii
cu elfi au amuţit
din dumbrava sunetelor de orgă
se prelinge catharsisul precum
o urmă de heruvimi prin nămeţi

şi astfel
la umbra tropilor în floare
într-o pădure de fagi
răsare inocenţa
scutierii din preajmă murmúră
un imn despre plugurile cartagineze

astăzi prin apa morţilor
lopătezi
au apărut fluturii de ghips
stăpân eşti pe călătoriile tale
spre şesuri cu iambi

ţi s-a mai spus
că în iezerele primenite se scaldă
agenţii luciferici ai lumii pe dos
colonii de vedenii ivite
din amurgul zeilor
o chiciură de raze pe atlasul serafic

deja îţi aminteşti
din acest pasaj adumbrit
ai ieşit cândva fără vedere
cu mâinile pline de sânge
ca dintr-un vid cosmic

de parcă taliarhul ar fi amuţit
în limba pierdută
a cultivatorului de animism

lângă un stog
nu-ţi aminteşti nimic

noaptea aceea din sud s-a scurs
în zgura din memoria
cu filamente stercorare

şi iată ce vede taliarhul

într-un lanţ verbal se leagănă
desţărarea iluziilor
răsura-nflorită a doua oară
pe lângă lacra utopiei
cum aţipeşte
şi pelerinii lângă un stog
de manuscrise ajunşi
la gurile fluviului de aur

lucrurile se hârjonesc acum
planctonul în delir
negura pe ţarini
e un senin de care atârnă
făptura unui zeu nemilos
şi cormorani ai simţurilor pretutindeni
aşteptând calvarul

din strofele de iederă ale frazei
răzbate micul infern
ceea ce spuneai se risipise
deja în vânt
nu putem inventa răul
ai zis

un lujer metec răsărea
fără înţeles 
în utopia sufletelor moarte

unde vei ajunge
dintre zimţii înzăpeziţi 
ai iluziei
scoate botul uneori
câinele negru al lui Platon
un ochi plâns
în pădurea rusă

tu taci

priveşti creştetul zilei
soarta fericită a asinilor
tremură în ramura de salcie 
copitele lor au călcat
ţărâna logosului
acum pasc liniştit la umbra 
Tatălui Ceresc

pe frunzele căzute
la un sfert de verstă
de cornul abundenţei
păşeşte observatorul federal
îngerul din spatele meu
spune unde vei ajunge

se rătăceşte şi dilema 
în jocul saharian al inocenţei
un vierme într-o părăsită
gramatică de senzaţii
până şi golul de aer se rostogoleşte 
într-o limbă muribundă

nopţile ploioase vin şi-n ţara ta
se surpă mormântul
pe urmele pământii femei bătrâne
trec de parcă s-ar întoarce
de la un masacru

şi noi nu i-am văzut încă faţa

VLADIMIR UDRESCU
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Î n t r e  
scriitorii români 
contemporani 
fascinați de ge-
niul brâncușian 
și, deopotrivă, 
înzestrați cu ha-
rul de a-i defini 
artistului aurora-
la onto-poetică 
a imaginarului 

statuar, AUREL CHIRESCU se distin-
ge de departe. 

Poetul s-a născut la 11 sep-
tembrie 1911 la Craiova, în familia 
ofițerului Dumitru Chirescu. După stu-
diile liceale, urmează Facultatea de Li-
tere și Filosofie de la Universitatea din 
București (1934), devenind profesor 
de limba și literatura română la une-
le licee din Capitală. A lucrat un timp 
în Ministerul Culturii ca inspector la 
Direcția Artelor și Direcția Generală a 
Teatrelor. 

Scrutarea propriului eu sufle-
tesc, sondarea profunzimilor onto-
existențiale, plonjarea reflexivă în 
mit și legendă ca pretexte ale căutării 
de sine fără șovăire sunt teme ce vor 
reapărea, în reușite poeme moderniste, 
și în volumul următor, Stinsa oglindi-
re (1943). Poezia lui Aurel Chirescu 
îl va cuceri, expresiv și vizionar, pe 
generosul Lucian Blaga, care domina 
acum, cu personalitatea sa cultural-ar-
tistică, «Cercul literar de la Sibiu». În 
urma referatului scris de autorul „Ne-
bănuitelor trepte”, lui Aurel Chirescu 
i se decernează Premiul Academi-
ei Române. Este anul în care autorul 
„Stinsei oglindiri” devine membru al 
Societății Scriitorilor Români (1944), 
când, alături de Matei Alexandrescu și 
Ion Frunzetti, contribuie la realizarea 
„Atlasului liric al poeziei  românești 
contemporane”.

După război, poetul Aurel Ci-
rescu continuă să publice volume de 
versuri în care reia (când nu realizează 
antologii) ori duce mai departe teme-
le poeziei care l-au impus: Ospățul de 
taină (1944), Făt-Frumos din lacrimă 
(1945), Finister, 2 (1970), Metafore 
(1971).

Abstractizarea expresiei lirice, 
fără a cădea în gratuități muzicale, 
cunoaște o nouă etapă lirică începând 
cu volumul „Pasărea de cenușă” (1972) 
și continuând, în aceeași manieră a di-
alogului esențializat și vizionar al ar-
telor vizuale, cu volumul Brâncuși, I 
(1972), Brâncuși, II (1974), volume 
bilingve datorate traducătorului poet  
Sandu Tzigara Samurcaș. Dintr-
un anunț de tipul «De același autor», 
existent în finalul volumului al doilea, 
din 1974, aflăm că poetul are «în lu-
cru» balada Măiastra, ce ar fi trebuit 
să rotunjească proiectata „trilogie” li-
rică, din care ne-au rămas doar primele 
volume cu titlul invariabil «Brâncuși».

Din aceeași etapă literară fac 
parte și „Genarul” (1974) – cu trimi-
tere directă la Mihai Eminescu, ca și 
basmul versificat din 1945 –„Poeme 
alese” (1995), „Supliciile” (1995). A 
încetat din viață la 23 iunie 1996.

*
Dincolo de pasagerele emoții 

scripturale ori de itinerantele ispitiri 
poetice – de care opera lui Brâncuși 
de la Târgu-Jiu a avut parte în ultima 
jumătate de secol din partea unor con-
deieri mai mult ori mai puțin talentați, 
- Aurel Chirescu încearcă, în două vo-
lume compacte, să dea glas metaforic 
unora dintre cele mai cunoscute opere 
sculpturale, precum „Somnul”, „Ru-
găciune”, „Cumințenia pământului”, 
„Pasăre în spațiu”, „Sărutul”, „Coloana 
fără sfârșit”, „Masa tăcerii”, „Fântâna 
lui Narcis”, „Începutul lumii”, „Pro-
meteu”, „Socrate” și „Leda”. Conce-
put  a fi un „înalt omagiu lui Brâncuși”, 
poetul îi numește într-o dedicație a vo-
lumului pe „pasionații exegeți”: Ca-
rola Giedion Welcker, Sidney Geist, 
Ionel Jianu, Petru Comarnescu, Petre 
Pandrea, V. G. Paleolog. La așa lecturi 
– așa meditație lirică!

Numărând 118 pagini, volu-
mul BRÂNCUȘI (apărut în 1972 la 
Editura „Litera” din București) este 
structurat în două părți. Dacă prima 
parte  (pp. 9-58) cuprinde aceste po-
eme în românește, partea a doua (pp. 
61-118) ne înfățișează aceleași poeme 
în limba franceză, în frumoasa tradu-
cere a poetului și traducătorului San-
du Tzigara Samurcaș (1903-1987), 
avocat, magistrat și consilier juridic 
la Fundația Universității „Carol I”, 
el însuși autor al volumului rezonant 
„Culesul de apoi” (1943). Nimeni al-
tul decât fiul celebrului  în epocă prof. 
universitar de istoria artei Alexandru 
Tzigara Samurcaș (1872-1952), cu 
studii în Germania și Franța, etnolog, 
restaurator, eugenist, fondatorul Mu-
zeului de Etnografie și Artă (actual-
mente Muzeul Țăranului Român), dar 
și promotorul Monumentului Eroilor 
Neamului din Parcul Carol I, director 
al Fundațiilor Regale și membru cores-
pondent al Academiei Române.

Avem a face, așadar, cu un vo-
lum de poeme bilingv, constituindu-se 
ca un vibrant omagiu artistic adus în-
temeietorului sculpturii moderne, apă-
rut cu doar patru ani  înainte de marele 
Simpozion centenar de la  Târgu-Jiu, 
când destinul operei brâncușiene se afla 
în deplină recunoaștere internațională 
(nu întâmplător și anul publicării pie-
sei de teatru Coloana nesfârșită a lui 
Mircea Eliade, scrisă încă din 1970, 
în revista „Secolul XX”, nr. 10-12 / 
1976). Nu trecuseră nici două dece-
nii de la încercarea proletcultistă a 
demolării Coloanei și impunerea lui 
Brâncuși în conștiința culturii române 
se îndrepta spre punctul cel mai înalt. 
Marile exegeze nu vor întârzia să apară 
și nici unanima recunoaștere...

Reflexivitatea densă a poeziei 
lui Aurel Chirescu, aplicată statuarei 
brâncușiene cu morfologiile ei atât de 
bogate în sensuri onto-gnoseologice 
și existențiale conduce spre un lirism 
eseistic, grație căruia autorul pune în 

ecuații ideatico-speculative doar do-
uăsprezece din operele cele mai cu-
noscute, de la Somnul, Rugăciunea, 
Cumințenia pământului și Pasăre în 
spațiu la Sărutul, Coloana fără sfârșit, 
Masa Tăcerii, iar de aici la Fântâna lui 
Narcis, Începutul lumii, Prometeu, So-
crate și Leda. Este, în linii mari, o iti-
nerantă meditație poetică asupra unei 
cronologii aproximative, de la opere 
din 1907, cu care sculptorul s-a impus 
în spațiul artei moderne până la ope-
rele ce alcătuiesc Tripticul sculptural 
de la Târgu-Jiu (datând din 1937-38), 
asupra căruia vom stărui  în următoa-
rele rânduri.

Deși motivul sărutului apare 
cu mult mai înainte, el încununea-
ză arhitrava  Portalului  în zeci de 
figurații repetitive (pe fețe: 16x2, pe 
muchii:4x2). Dedicându-i poemul co-
respunzător, poetul desfășoară versuri 
de mai largă respirație (truncheate însă 
în scurte emisii de 6-7 silabe, cu rimă 
îmbrățișată, caraceristică mai gene-
ralăa acestor texte, sugerând o refle-
xivitate solemnă și gravă de oratoriu 
modern:

„iviți în pisc, lumina/ de la 
nașterea lumii/ o vom străbate limpezi/ 
în flăcări mari de zei /

și ne va fi uitarea/ de noi o sfân-
tă nuntă/ în răsărit de imnuri/ pe-nalte 
guri de rai.(//) 

tulpini de-același sânge/ ne vor 
rodi sărutul/ c-un singur fruct pe ra-
mul/ suit din seve-n noi,/

înlănțuiți sub zodii/ nu într-un 
rut de luturi/ ci-n alb inel de stele/ că-
zute castei nunți./

în constelația umbrei/ un ochi 
imens va arde/ nimbându-ne vegherea/ 
cu nemurirea lui./

iviți în pisc, iubirea/ de la-nce-
putul lumii/ ne-o știi la fel de limpezi/ 
ca-n ziua cea dintâi...”

Lumină, flacără, solaritate sunt 
motive ale transcederii, spre care bate 
și textul prelung ca o coloană  în azur 
(aranjat în versuri ce sugerează forma 
pulsatil-romboedrică a verticalizării 
ideii spre infinit).   Remarcabilă este 
cadența ascendent-descendentă/ cres-
cătoare-descrescătoare a acestor ver-
suri înșirate grafic, în care se regăsesc 
motive ascensionale aproape ritualice: 
cer, zenit, zei, lumini distilate, arderi, 
ruguri în jocul de flăcări, „vatra grea 
de luturi”, „înaltul spațiu”, „sola-
re răni”, „vârstă chinuitor de sfân-
tă”, „însângerare”, „apus de lavă”. 
Am avea aici, transpusă grafic, acea 
„notație pneumografică” comentată 
de criticul I.S.Vîgotski în „Psihologia 
artei” (Cap. «Respirație ușoară», Ed. 
Univers, București, 1973, p.206), co-
form căreia poetul ar crea „un fundal 
emoțional total diferit pentru reacția 
noastră estetică”, un fel de empație 
perfectă între «rostire»/«suflet» și 
«vers»/«discurs poetic»:

„viu,
cerul
suie-n
ochiul

culorilor
de noapte

lângă
zenitul

orei
înalte
stări 

de zei.
pe țărmul

orb
vegherii

coboară-n
văz

uimirea
luminii
distilate
pe caste
frunți
de stei.

înlănțuit
în arderi,
mă sfâșie

durata
când,

refuzat
de stele,
m-aplec

peste erori
și-ncerc
să dau
luminii

nebănuita
formă

a rugului
în jocul

de flăcări
pe comori.

presimt
în ritm
voluta

de simetrii
cum crește
din vatra

grea
de luturi

în nepătrunsul
dens

și cum
înaltul
spațiu

cu fiecare
treaptă

îmi proiectează
visul

în ochii lui
imens.

solare răni
negate

de urme
fără-ntoarceri
vor germina

lumina
zidită-n

arhitravă,
suind

în jertfă-o
vârstă

chinuitor
de sfântă

ca o însângerare
într-un apus

de lavă.”
(coloana fără sfârșit)

Metafizică brâncuşiană 
în poezia lui Aurel Chirescu (1911-1996)
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Mult mai vizibilă în masa tăcerii, forma poe-
mului pare o elaborare euclidiană, sugerând că între 
geometrie și poezie există acea fericită corespondență 
de care vorbea modernistul Ion Barbu (nu e departe 
lirismul acesta reflexiv de viziunile abstractizant-
muzicale ale limbajului barbian, un fel de mallarme-
ism al decantărilor brâncușiene):

„s o l e m n ă,  steaua-liră și-a-ngemănat  pe  b o l t ă
la  m a s a  g r e a  de  t a i n e-a  î n a l t e l o r lumini
în juru-i  s a c r e  u m b r e  ce-și cer de sub pământuri
p i e r d u t u l   g r a i   de   s e v e  crispat  în rădăcini.
supremele  c l e p s i d r e  în cerc  h i e r a t i c  scrise
d e z l ă n ț u i n d  v e c i a  își  c e r n  în  e m i s f e r e,

n e s t i n s, u n  t i m p  de  p i a t ră
c e – ș i  s u i e-n  cer  din  l u t u  r i
- s f i d â n d   n e m ă r g i n i r e a  –
i  m  e  n  s  a    l u i    t  ă  c  e  r  e.”

Aminteam mai sus de o anume abstractizare 
a limbajului liric și de anumite rezonanțe barbiene 
ale poeziei lui Aurel Chirescu, care transpar în unele 
poezii, fie fragmentar, fie în acolade de sculpturale 
neoclasicități, precum în leda:

„înconjurat de-atâtea/ neliniștite țărmuri/ 
îți voi rămâne-oglinda/ uimind când o dezmierzi/ 
cutreierându-mi pură/ tărâmul dens de geruri/ 
în limpezimea undei/ în care lent te pierzi./ fii 
binecuvântarea/ matrice-a germinării/ ce ne aprinde-n 
rodul/ neîncăput pe ram,/ când în solare ape/ vibrând 
de-atât miracol/ ni se preschimbă umbra/ în alb 
epitalam./ ți-am pus peste durere/ un legământ de 
flăcări/ luceferi mari să ardă/ în ochiul tău obscur/ 
și-n nimb de constelații/ ți-am nemurit nuntirea/ zi-
dindu-te în mine/ sub semnul dioscur.” 

E o formă de sincretism vizual, care amintește 
de caligramele lui Guillaume Apollinaire sau de cele 
ale lui Iordache Golescu din literatura noastră.

Deși reflecția este atotstăruitoare, nu întot-
deauna versurile se racordează exact la metafizica 
expresie a morfologiilor sculpturale brâncușiene în 
cauză. Călătorind pe aripile abstractelor reflexivități, 
poetul se îndepărtează de anumite sensuri exprese 
ale operelor, precum, ni se pare, în „Animal nocturn” 
sau „Miracolul”, în care aduce imaginea evangheli-
că a „capului însângerat al lui Ioan” ce trezește în 
ochii mulțimii „nesfârșite șiraguri/ de lacrimi”: „și 
nu a fost alt miracol/ hărăzit atunci să se-ntâmple”. 
Ori sculptura brâncușiană incumbă alte semnificații 
onto-gnoseologice și estetice și nicidecum un mesaj 
expres evanghelic.

Lăudabil în ideea de a „interfera” reflexiv o poe-
tică nu atât a verbului cât a conativității substantivale cu 
universul artistic brâncușian, cărțile lui Aurel Chirescu 
despre cel îndeobște recunoscut drept părintele sculp-
turii moderne constituie, mai întâi de toate, un sincer, 
original și pe alocuri un reușit omagiu.

Versurile se apleacă precum niște crengi sub 
povara roadelor, sub încărcătura  abstract-ideati-
că a unei poetici așa-zis referențiale, dezvoltând 
pe largi registre imagistice o meditație sui-gene-
ris. Evidentă este vocația unor «inteferențe» și 
decelarea «din interior» a unor evidente sensuri și 
semnificații (observație exactă a lui Edgar Papu la 
apariția primului volum, considerându-se „parțial 
sau chiar total antologice” piese precum: Rugăciune, 
Cumințenia pământului, Pasăre în spațiu, Sărutul, 
Coloana fără sfârșit, Masa).

„Este în ele – remarca în scrisoarea trimisă au-
torului, reprodusă ca mini-prefață, distinsul critic de 
artă Carola Giedion-Welcker, semnatara monografi-
ei «Brâncuși» din 1957 – atmosfera caracteristică 
sufletului, spiritului și operei sale de care am avut 
marea fericire să mă apropii atât de des” (p.8)...

Făcându-le cunoscute unui public mai larg, 
grație traducerii în franceză de-a dreptul concurente 
de către Sandu Tzigara Samurcaș, poemele lui Au-

rel Chirescu ne amintesc și de alte încercări poetice 
în marginea universului artistic brâncușian, între care 
menționăm la loc de cinste textele semnate de Mirna 
Loy (Golden Bird), Serge Fauchereau (L ̓ oiseau dʼor 
de Brancusi) sau de poeții români moderni Lucian 
Blaga (Pasărea sfântă, 1926, vol. „Lauda somnu-
lui”, 1929), Ion Vinea ș.a.

Există, în literatura poetică de până acum, trei 
feluri de abordare a limbajului plastic brâncușian. 
Dincolo de o retorică mimetic-sentimentaloidă și 
aproape reportericească, există și un limbaj „înalt”, 
al reflexivității și abstractizării de largi rezonanțe es-
tetico-filosofice, pentru care Brâncuși rămâne doar 
un pretext de geografii imaginare. Căutarea distanței 
potrivite, a feririi de tranzitivitatea locurilor comu-
ne, dar și de specularitatea ideatică de obicei seacă, 
a unor viziuni abstracte, aceasta pare a fi calea de 
urmat întru revelarea unor sensuri și opțiuni artistice. 

*
Volumul Brâncuși II, subintitulat  Interferențe 

(82 pag.), reia, în același discurs deja manieristic, 
meditația poetică la opere brâncușiene cunoscute, 
într-o ordine onto-poetică aparte,  de la Adam și Eva, 
Supliciul (1,2), Muzamită, Miracolul, Vrăjitoarea, 
Fiul risipitor (1,2), la Regele regilor, Animal nocturn, 
Himera (1-10). Să observăm îndată că, deși autorul 
operei sculpturale Himera  nu a perseverat în aces-
te morfologii plastice imaginare ce i-au adus unui 
Paciurea consacrarea specifică, totuși poetul Aurel 
Chirescu se dovedește foarte incitat de hilaritatea 
acestor forme sculturale, intuind fascinante resurse 
de expresivitate și virtuale potențialități: „pierdute 
semințe,/ abia presimțite,/ cutreieră plânsul/ prin lu-
turi târzii./ parabole arse/ de aspre geneze/ le-nchid 
în clepsidre/ secate de timp./ târât de cântarea/ ieșită 
din stâncă,/ fanatic catargul/ le trage-n adânc./dar 
țărmuri de veghe/ cu voci credincioase/ le smulg din 
miraje,/ din larguri le strâng.”(Himera, 1). În versuri 
de ecouri înăbușite poetul evocă „pierdute semințe” 
prin „luturi tîrzii”, sugerând potențialitatea unor pa-
rabole cu profunde semnificații onto-existențiale, a 
unor „geometrii de nesomn/ sau de vis”, „uimiri de 
pămînt/ cu fete morgana”, „crispatul cerc/ al clipei”, 
„zboruri/ rentoarse la cuib” etc.

Interesantă este starea de reverie, dar și de 
contemplare incitantă a acestor „magice aripi/ țîșnind 
vertical/ din materie”, ideile căpătând corporalitate, 
substantivitate, identitate: „o, ceasul genezei/ din 
seve/ sunând/ ca un clopot de zori/ ce urcă-ntr-un 
imn/ de-nviere/ carnația de vis/ din culori!”

O idee frecventă a acestor arhitecturi lirice 
este verticalizarea unor semnificații și concepte, sub 
pavăza celebrului aforism brâncușian funcționând ca 
un motto de real indiciu axiologic: „Frumosul este 
dreptatea absolută.” Adam și Eva, piesa inițială, este 
în definitiv un omagiu adus perechii umane, plato-
nicianei idei privind unitatea indisolubilă a ando-
ginului, grație căreia iubirea este definită imagistic 
drept „flacără de zbor” și timp comprimat în „statui 
de zei”. Poemul, deși dispus în versuri scurte, respiră 
perioada versului mai amplu de 14 silabe cu ritm tro-
haic, cu rimă încrucișată, astfel:

„ce limpezi ard/ păunii corolelor/ pe ape
când ni se-aprinde/ umbra/ în răsăritul lor
și cât de nevăzută/ ne bântuie/ de-aproape
cu-o sete/ fără margini/ o flacără de zbor!”
În același ritm de respirație cantabilă de 14 

silabe cu cadență trohaică și rimă încrucișată sunt 
scrise și alte poeme, precum Muză adormită, Fiul 
risipitor, Animal nocturn, Himera (1,3), poate cele 
mai reușite piese ale volumului Brâncuși, II. Iată, 
spre exemplu, secvența Animal nocturn, în care 
apar pregnant mărcile lexico-gramaticale ale unei 
subiectivități deopotrivă asumate și grave:

„fără-a cunoaște/ zborul,/ i-aștern/ de vis/ 
culcușul

statornicei șopârle/ născute pentru somn.
însămânțat/ în sunet,/ mă pedepsește/ noaptea
cu foșnetul/ reptilei/ să mă-nvelesc/ când 

dorm.”
Foarte interesante ni se par și traducerile în 

franceză, unde Sandu Tzigara Samurcaș și-a recon-
firmat din plin disponibilitățile lirice, rezonând  atât 
cu «asaltul» contemplativității reflexive cât și cu 
universul artistic brâncușian. În ciuda faptului că 
incantația de vers lung rimat se pierde, versiunea 
înaintează cât mai fidel, reușind să exprime mesajul 
expres al poemelor. Iată, spre exemplu, finalul poe-
mului socrate. A se compara: 

„acum când stearpa fântână
mi-a pierdut chipul
undeva-n adânc,
nestăpânită sete, ce pot face?

dă-mi cupa –
sunt gata, neîndurato, de cucută.”

cu:
„maintenant quand la stérile fontaine
a perdu mon visage
quelque part dans l ʼabîme,
soif indomptable, que puis-je faire?

donne-moi la coupe –
je suis prêt, ô cruelle, pour la ciguë.”

Iată foarte sugestiv transpusă în limba lui Paul 
Valéry  pasărea în spațiu/ lʼoiseau dans lʼespace, 
care, dincolo de cadența melodică a octavei obișnuite, 
reușește să transmită o metafizică a zborului prin 
mărcile lexico-gramaticale ale unui esențializat li-
rism:

„dans la soif dʼetoiles
un spasme dʼorigines,
un cri dʼen vol.
sous les vastes espaces
sʼallument dans la clarté
des danses dédalique,
de hautes couleurs.
vers la fuite lucide
de sommet sans ombres
vers lʼépée de flammes
vibrant au zénith
profonde inquiétude,
rends limpide la pierre
où je suis enchaîné,
fais-moi naître dans la flèche
qui cherche sa blessure,
dans la genèse sacrée
de la sève de lʼaube.
anneau de la lueur
dans laquelle je glisse
matrice de lʼheure
brûlante qui me crée
murez-moi lʼinsomnie
dans les grandes laves
qui changent ma lumière
en un vol infini.”

Dincolo de intenția omagială, poezia lui Au-
rel Chirescu rezonează la tonuri înalte cu spiritul 
creației brâncușiene, într-o elevată modernitate, 
dovedind – dacă mai era nevoie – un poet cu simț 
abisal, «metapsihic» - cum ar zice Marcel Raymond, 
-  dar și unul de concepție, structurant-ideatic, cu o 
irepresibilă vocație a transfigurării și esențializării. 
Propunându-l la o binemeritată premiere din partea 
Academiei, Lucian Blaga nu se înșelase în privința 
vocației sale metafizice, pe care o regăsim din plin și 
în acest transfigurat omagiu brâncușian.

Silviu MESEȘANU 
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Ion Dezideriu Sârbu și jurnalul său
„Jurnalele mele haotice, coșuri de hârtie ale memoriei,
au fost niște maculatoare prin care încercam să-mi păstrez
imaculată conștiința mea morală și politică, în lupta cu

mediul, cu istoria și, mai ales, cu prietenii mei”.

„Fac curte Cuvântului, el singur poate să-mi suplinească
libertățile pierdute”.

„ Cerul nu vine spre mine așa cum a venit la cei atinși
de grația divină. Atunci asediez eu Cerul. Cu cuvinte.

Doar cuvinte”.
(Ion Dezideriu Sârbu)

„Doamne, cât albastru ai cheltuit ca să nu te pot 
vedea”.

(Elytis)

turcim.... Din Athanorul acesta milenar, ca o Ileana 
Cosânzeană, s-a născut Limba Română, frumoasă, 
latină, unitară”.

Plecând de la teoria lui Xenopol, despre serii 
şi succesiuni în istorie, că toate gloriile au fost de 
fapt „uriaşe căderi”, consideră că acelaşi lucru se 
va petrece şi cu comunismul, punându-şi speranţa 
în sovieticul Gorbaciov, asemuit cu Petru cel Mare.

După instalarea puterii comuniste, s-a produs 
,,moartea pe cruce a satului romanesc”, s-au pră-
buşit „stâlpii etnogenezei noastre”: satul, ogorul şi 
ţăranul, în schimb, au apărut, la oraşe, blocuri, carti-
ere noi, adevărate „silozuri de singurătate şi mizerie, 
cazărmi ale unei umanităţi ce trebuie să uite satul în 
favoarea mizeriei orăşeneşti”. Cei trei „F” : frica, 
foamea, frigul, la care se adaugă prostia sunt „sti-
hiile malefice ale lumii în care trăim”.  „Trăim într-o 
epocă de uriaşă, fantastică explozie şi înstăpânire a 
prostiei ca valoare”. Citează pe Shiller: „Cu prostia 
chiar şi zeii se luptă zadarnic”. „Prostia generaliza-
tă, devenită normă de viaţă, normă de drept, normă 
de moarte”. Pentru afirmaţia că „prostia este cel mai 
periculos duşman de clasă, adevărul este cel mai bun 
si vechi membru de partid, iar competenţa este cel 
mai preţios aliat al clasei muncitoare”, a avut mult 
de îndurat în viaţă.

Divide libertatea în trei: „libertatea mică,  strict 
necesară să rămâi om”; libertatea medie, necesară 
în familie, profesie şi în localitate; libertatea mare, 
„cea a societăţii şi a statului, prin care se garantea-
ză individului desfăşurarea fără nicio piedică, după 
nevoile şi capacităţile lui”. Il citează pe Galswort-
hy: „Libertatea va fi mai degrabă distrusă de cei care 
abuzează de ea decât cei care luptă împotriva ei”. 
Deplânge plecarea spre moarte a cărturarilor noştri, 
prin arestare, sectorul Istorie şi Filosofie, fiind cel 
mai afectat, in schimb, a apărut generaţia stalinistă.

I.D. Sârbu nu mai crede în rolul şi pute-
rea filosofiei de a schimba lumea. Filosofia şi 
morala_,,dârdâie afară în frigul politic al unei ierni 
fără sfârşit”. În câteva microeseuri, I. D. Sârbu îşi 
prezintă opiniile despre filosofie: „Filosofia s-a do-
vedit a fi neputincioasă în faţa istoriei, a puterii, a 
răului”; „Filosofia a murit de trei ori şi nu a înviat 
decât o singură dată în timpul romantismului ger-
man”. ,,A murit când a devenit ancilla theologiae 
(slujitoarea teologiei), mai tarziu, ancilla scientiae 
(slujitoarea ştiinţei), când a devenit un limbaj si un 
sistem de gândire inaccesibil unor minţi neiniţiate 
(de tipul Husserl, Haidegger, Derida) şi a0 murit mai 
ales atunci când a declarat : „Filosofii până acum au 
încercat să explice lumea, de acum ei vor trebui s-o 
schimbe”. În scrierile lui Emil Cioran, un mare poet 
al limbii şi al gândirii, prin limbă, filosofia devine 
filosofare. Noica, Liiceanu, Pleşu şi alţi eseişti lite-
raturizează filosofia, chiar şi Ion D. Sârbu, in piesele 
şi conferinţele sale, susţinea ideea că teatrul poate fi 
o formă de filosofare.

Ion D. Sârbu, vorbind despre genii, afirma cu 
modestie: „Eu însumi, privindu-mă în oglindă lucid 
şi critic, nu sunt decât o simplă mediocritate lumina-
tă de soartă, cărţi şi câţiva dascăli model”.

Parcurgând jurnalul diaristului I. D. Sârbu, 

Prozator, dramaturg, 
publicist, eseist și filosof 
din școala lui Blaga și Li-
viu Rusu, I. D. Sârbu este 
orânduit de critica literară 
printre scriitorii de seamă 
contemporani abia după 
1989, după ce scriitorul 
și-a luat adio de la „priete-
nii sufletului său”, și-a dat 
„demisia din viață”. Opera 
sa este formată din poves-
tiri, romane, scrieri drama-
tice (comedii și drame so-

ciale), pasiunea pentru teatru descoperită la Craiova, 
în calitate de secretar literar al Teatrului Național din 
orașul Băniei, fiind cea mai puternică, eseuri, sce-
narii de filme, publicistică. „Cărțile pe care le scriu, 
afirmă I D Sârbu, nu sunt decât simple analgezice 
(sau morfină) prin care mai sting, pentru un timp, du-
rerile și chinul”.

Începând cu 1983, când scriitorul împlinește 
64 de ani, începe să scrie un jurnal al său, ca bilanț 
al unei vieți pierdute ce va purta numele de „ Jur-
nalul unui jurnalist fără jurnal”.  Lucrare postumă, 
asemenea jurnalelor intime, nefiind destinate publi-
cării decât după moartea autorului, a apărut în două 
volume, primul în 1991, al doilea subintitulat roman 
politic, în 1993, la Editura Scrisul Românesc, Cra-
iova. Reapare tot în două volume într-o ediție îngri-
jită și postfață de Florea Firan, Scrisul Românesc, 
Fundația-Editura, Craiova, 2009. Jurnalul cuprinde 
microeseuri, texte despărțite prin asteriscuri, pentru 
care diaristul utilizează o mulțime de sintagme, pe 
alocuri, cu tentă metaforică: „caiete de noapte”, „un 
exercițiu continuu de gândire”, „ exerciții de uitare”, 
„arpegii și solfegii”, „nevinovate mărgele pe ață”,  
„disparate note”, „glose sau gnome”, „simple anexe 
ale timpului”, „sinteze și autoanalize”,  „ însemnări 
disparate și haotice”, fără nicio valoare literară sau 
filosofică. Toate acestea sunt „un fel de hybris ga-
zetăresc, între foileton de duminică și o notă margi-
nală”.

După cum se știe, jurnalul cuprinde notații zil-
nice sau aproape zilnice ale întâmplărilor și preocu-
părilor unor persoane, importantă sursă de informații 
pentru istorici și critici literari, este un document con-
fesiv, fără finalitate literară, prin urmare, reprezintă 
o comunicare neliteraturizată a experiențelor subiec-
tive. Sunt așa-zisele scrieri de sertar și reprezintă, în 
cazul lui I D Sârbu, o încercare de supraviețuire și 
sustragere de la singurătate.  „Și nu putem exista de-
cât amintindu-ne mereu ce a fost și cum a putut să 
fie. Jurnalul, afirmă I. D. Sârbu, după a mea părere, 
este o mărturie. Amânată. Îngropată”.

Într-un jurnal, de regulă, se respectă un prin-
cipiu al simultaneității între timpul trăirii și timpul 
mărturisirii. Jurnalul lui I D Sârbu este atipic, în 
sensul că nu respectă clauzele diarismului, atât prin-
cipiul calendarității cât și al cotidianității. Jurnalul 
din primul volum este scris pe parcursul celor trei 
ierni cumplite: 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 
prin urmare lipsesc acele datări zilnice. Pe parcur-
sul lucrării, descoperim unele personaje fictive, par-
teneri de dialog ai autorului: Candid, Moșu, Tutilă, 
Sommer, Deziderius, Erasm, Mefisto, singurul per-
sonaj autentic este divina soție a autorului, Olimpia, 
alintată Limpi. Deziderius Candid, un alt personaj 
fictiv,  este de fapt un alter ego al diaristului Ion D 
Sârbu ( lat. diarium-jurnal zilnic; diarist-autorul unui 
jurnal).  „ Să nu alunec spre formula de jurnal in-
tim și personal, afirmă I. D. Sârbu, sper că cititorul 
prezumtiv al acestor însemnări își dă seama că toate 
persoanele cu care stau de vorbă sunt personaje din 
romanele mele, simple ficțiuni ale singurătății, parte-
neri de dialog ai monologului meu. Până și Olimpia”.

Din jurnal, aflăm, în primul rând, despre une-
le aspecte ce compun biografia sa socială și despre 
formația intelectuală a autorului. Este viața pierdu-
tă, trăită ,,melcoid”, într-o  „ singurătate eremită”, 
o viață marcată, pe tot parcursul ei, de tristețe, o 

tristețe a copilăriei dominate de gândul că tatăl nu 
va putea niciodată să-i cumpere o bicicletă, o tristețe 
a tinereții că nu va scăpa niciodată de  „cazarmă, 
uniformă, front și fronturi”, o tristețe a maturității 
că „ pușcăria e obligatorie”, și, în fine, o tristețe a 
batrânețelor, „că lumea e absurdă și fără soluție”, că 
înaintăm cu spatele către ziua de mâine, că moartea îl 
va surprinde „ca o săgeată mută, venită pe la spate”, 
că va muri ca un anonim (cine a fost și cum a fost), 
în acest stupid colţ de lume și de istorie.

Dar I.D.Sârbu ne surprinde şi cu următoarea 
afirmaţie: ,,Eu mi-am povestit viaţa de atâtea ori, tre-
buind de fiecare dată să mint puţin, încât acum nu 
mai ştiu nici eu care e adevărul”. Avem de-a face cu 
un paradox semantic, denumit şi paradoxul ,,minci-
nosului”. Dacă într-adevăr este aşa, adică a minţit, 
înseamnă că a spus adevărul. 

Da capo al fine, această scriere a lui I. D. Sâr-
bu este un jurnal de idei, o confesiune morală, o carte 
de reflecții, despre calvarul vieții sale, despre istoria 
trecută și imediată, puterea politică, prăbușirea sa-
tului românesc, situația învățământului românesc, 
despre limbă, filosofie, cultură, libertate, prostie și 
incompetenţă, minciună și adevăr și despre cărțile ce 
năvălesc asupra sa, pentru lectură, cu regretul că nu 
le-a citit la vârsta de 30 de ani.

Este impresionantă fervoarea cu care vorbește 
despre familie, nu de puține ori își manifestă 
deferența și gratitudinea față de părinți, pe care îi di-
vinizează, la fel despre soție și sora sa: „ Am avut 
parte de doi sfinți părinți, Mama și Tata, care m-au 
iubit, m-au crescut sănătos și puternic. Tata mi-a dat 
șira spinării, Mama, darul de a povesti și a glumi. 
Amândoi, dragostea de lume, soare, oameni. Sora 
mea le-a moștenit candela de omenie și dragoste, 
trebuie să merg la Petrila, la mormântul lor, când 
vreau să mă rog. Singur mi-e frică, prea mult i-am 
chinuit, prea deseori i-am ucis fără să vreau”. „O am 
pe Sfânta Vineri, celesta mea soție, ea e delegată de 
Limba Română să-mi țină de urât și să mă păzească 
de sinucidere sau mai rău, de urlet sau nebunie”.

De la Lucian Blaga, „zeul protector al 
singurătății” lui I D Sârbu, a reținut atenția pe care 
trebuie s-o acorde limbii române, care a supraviețuit, 
ca prin minune, în cei 1000 de ani, de întuneric bar-
bar (năvălirea popoarelor migratoare): „Respectul 
meu față de Limbă se apropie de forma magic-reli-
gioasă. Chiar și față de limbile străine, în care citesc, 
mă comport ca și când ar fi niște zeițe ale casei. Iar 
Limba Română, în afară de faptul că e limba mea de 
serviciu, unealta mea de producție și creație, o consi-
der casa Ființei mele, prin ea îmi descopăr esența și 
rădăcinile. Limba Română este scheletul și sufletul 
Ființei mele naționale și universale. Limba este o en-
titate transcendentală”. Consideră că limbajul politic, 
așa-zisa „limbă de lemn”, reprezintă un fenomen de 
disoluție a limbii. Având în vedere că limba cultă se 
află într-un curs de „frenetică neologizare”, este ne-
cesar să se acorde o mai mare importanță cunoașterii 
limbii latine și franceze.

Regretă faptul că învățământul pune accent pe 
memorare, nu pe gândire, rațiune, creație, că elevul 
sau studentul este privit ca o sticlă goală în care cei 
în drept toarnă ce vor ei. „Școala, susține I D Sâr-
bu, va trebui să formeze intelectuali in nuce capabili 
să discute și să analizeze teoretic condiția noastră în 
Lume, Istorie și Cosmos”. Crede că este necesară o 
pregătire stoică a tineretului.

Privind trecutul istoric, I.D. Sârbu afirmă în 
mai multe dăți că Lucian Blaga, în 1955, stabilea o 
relație între Yalta stalinistă și alte două evenimen-
te funeste în istoria noastră: retragerea din Dacia, 
la 271 d.Ch., a trupelor lui Aurelian, urmată de un 
întuneric barbar peste 1000 de ani și tăierea capu-
lui lui Brâncoveanu, 1714, după care se instalează, 
pentru o sută de ani, domniile fanariote. I.D Sârbu 
consideră că retragerea lui Aurelian reprezintă o Yal-
tă a  acelor vremuri, un simbol tragic. ,,Yalta asta a 
durat 1000 de ani în care, total analfabeți, am trăit, 
am supraviețuit slavonizând fără să ne slavonizăm, 
grecizând fără să ne grecizăm, turcindu-ne fără să ne 

Constantin E. UNGUREANU
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pag. 12 indirect, descoperim aplecarea naratorului spre sinele său, între-
zărim viaţa interioară a unui „semicetăţean singuratic şi nefericit”, 

este drama intelectualului sortit să-şi ducă traiul sub şapte dictaturi şi, victimă 
a unui regim totalitar, să străbată timp de şapte ani prin infernul penitenciarelor 
comuniste, aflat mereu în contratimp şi trăind din plin sentimentul 
ratării. De aceea ,,cel mai frumos cuvânt balcanic pentru mine de-
acum va fi: lehamite”. Nu s-a bucurat de graţia divină: „Cerul nu 
vine spre mine aşa cum a venit la cei atinşi de graţia divină. Atunci 
asediez eu Cerul. Cu cuvinte. Doar cuvinte”.

Divina sa sotie, intr-un moment de luciditate, îi face portre-
tul: „un scriitor ce debutează mereu (fără succes, doar cu succese), 
un socialist fără ideologie, un creştin fără confesiune, un filosof 
fără sistem şi memorie, un semicetăţean tolerat, un transilvan re-
fuzat la Cluj, dar neasimilat în Olternia, un român austro-ungar, 
un filorus antistalinist, un comunist contemporan cu fluturii şi cu 
Iosif din Arimateea, un estetician est-etic, un liberal îndrăgostit de 
lanţuri, un sindicalist de unul singur, un fost Don Juan, actualmen-
te îndrăgostit de propria babă, un proletar plin de lumpen-diplome, 
un miner fără lampă, un minisocrate ce nu a văzut Athena si nici 
cartelă de cucută nu are, un Danton primind zilnic picioare în fund 
de la Robespierre-ul blocului, un bătrân rămas în mintea copiilor, 
un evreu dat afară din comunitate, un şiit-sunnit, încercând  să 
rămână un creştin copt într-o Armenie tot mai turcească, un neamţ incapabil să 
repare o siguranţă, un biet sergent într-o armată ce se retrage de 40 de ani, un 
zoon antipolitikon, o maimuţă a bunului Dumnezeu....”. Este un reuşit portret al 
unui intelectual din perioada postbelică, dintr-o generaţie pierdută, a cărui viaţă a 
fost un calvar, a cunoscut numai tristeţe şi singurătate. Atribuirea acestui portret 
soţiei sale este o simplă ficţiune, acesta nu putea fi decât opera unui spirit înzes-
trat şi cultivat, deci un autoportret.

Diaristul Ion D. Sârbu foloseşte pas cu pas, în jurnalul său, citate şi adagii 
aparţinând unor celebrităţi:

„ Natura pare a fi început o diabolică joacă de-a v-aţi ascunselea cu omul”.
„ Omul a început o diabolică joacă de-a v-aţi ascunselea cu adevărul”.

„ Bunul Dumnezeu pare a fi început o diabolică joacă de-a v-aţi ascunselea 
cu lumea întreagă”.

(Einstein)
„Doamne, cât albastru ai cheltuit ca să nu te pot vedea”.

(Elytis)
Şi exemplele pot continua.
,,Jurnalul unui jurnalist fără jurnal” nu se putea încheia al-

tfel decât cu un pasaj cu semnificaţii profunde ce dau fiori citito-
rului. Era bilanţul vieţii sale ce avea să se sfârşească în iunie 1989:

„Si noaptea târziu, Joia Mare 1989, realizez cu înfiorare şi 
spaimă că am pierdut definitiv o mulţime de valori şi realităţi ce 
făceau organic parte din fiinţa mea.

Am pierdut „colonia” copilăriei mele, peisajul, apele, mun-
ţii, am pierdut părinţii mei, rudele, prietenii, dar şi Cerul, trans-
cendentul,  substanţele şi esenţele cu care funcţionam intelectual.

Am pierdut încrederea în filsofie, în popi, politicieni, încre-
derea în convingeri, idealuri, valori-scop, am pierdut total încre-
derea în Omenire şi Istorie, iar Europa o consider fum şi amăgire 
de sfârşit de veac.

Am pierdut total mândria mea cetăţenească, socială, etnică, 
religioasă, îmi detest neamul, şi Balcania asta mi se pare o simplă 
scuipătoare a marilor puteri.

Numai încrederea în Limbă, Bunătate şi Jertfă nu le-am pierdut. Prin ele, 
ca un copil refac în fiecare zi jucăria asta care se cheamă SPERANŢĂ”.

   (Craiova, Paştile, 1989)

 A ajuns oare I.D. Sârbu ,,Pe culmile disperării”, asemenea lui Emil Cio-
ran?

Dacă ar fi trăit şi în vremurile noastre, singura bucurie a lui Ion Dezideriu 
Sârbu ar fi fost că putea să călătorească în toată lumea, iar libertatea de expresie 
nu mai este îngrădită, în rest ar fi fost tot în contratimp, sabia cuvântului ar fi fost 
la fel de tăioasă, ,,artileria grea a cuvintelor” ar fi acţionat la fel de intens asupra 
racilelor din societatea pe care o traversăm, din nefericire, în prezent.

Ultima ediție 
a „Colocviilor Ion. 
D. Sârbu”, cea de-a 
șasea, găzduită de 
Biblioteca Județeană 
„Alexandru și Aristia 
Aman”, sub genericul 
„Un sfert de veac de 
posteritate”, a fost un 
bun prilej de lansare 
a noi cărți despre cel 
care s-a bucurat de 
încrederea și prietenia 
lui Lucian Blaga, Li-
viu Rusu, D.D. Roșca, 
personalități notorii 
ale Universității clu-
jene, foști profesori ai 

lui Ion. D. Sârbu. Cartea „Zidul de sticlă”, Editura Cur-
tea Veche, București, 2011, a Clarei Mareș, cercetătoare 
la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și 
Memoria Exilului Românesc, se înscrie în „posteritatea 
exemplară”, în realizarea unei adevărate imagini postu-
me a scriitorului Ion. D. Sârbu. Clara Mareș, născută la 
10 august 1977, Câmpina, este absolventă a Facultății 
de Istorie a Universității București. Are un masterat în 
Relații Internaționale la Centrul de Studii Euro-Atlan-
tice al Universității București. Obișnuită cu arhivele și 
specializată într-un domeniu, Clara Mareș a mai pu-
blicat lucrări ca: „Membrii  C.C. al P.C.R”, Dicționar, 
Editura Enciclopedică, București, 2004, „Dicținoarul 
penitenciarelor din România comunistă (1945-1967)”, 
Editura Polirom, 2008, „ Nicu Steinhardt în dosarele 
securității” (1959-1989), Editura Nemira, 2005, „Inte-
lectualii și regimul comunist. Istoriile unei relații”, Edi-
tura Polirom, 2009.

Din „Cuvântul- înainte” al autoarei, aflăm că a 
lucrat doi ani la dosarul lui Ion D. Sârbu și a încercat să 
reducă la minim judecățile și opiniile personale, în fa-
voarea documentelor lăsate să vorbească singure. Car-
tea beneficiază de o amplă prefață cu titlul „Prin labi-
rintul dosarelor pe urmele lui Ion D. Sârbu”, aparținând 
lui Antonio Patraş, unul din oamenii excepționali pe 
care i-a cunoscut autoarea în timpul studierii dosarului. 
Prefațatorul acestei lucrări a publicat o carte cu titlul 

„ Ion Dezideriu Sârbu – de veghe în noaptea totalita-
ră”, Editura Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 
2003.

Scrierea Clarei Mareș este riguros structurată, 
emoționantă prin conținut, bogată în informații despre 
calvarul vieții lui Ion D. Sârbu, „atletul mizeriei”, cum 
l-a numit Blaga.

Primul capitol intitulat „ Portretul scriitorului la 
tinerețe” conține date biografice semnificative ale lui 
Ion D. Sârbu. Născut la data de 28 iunie 1919, Petrila 
(Hunedoara), sub semnul unui paradox pe care singur 
îl evidențiază, reproșându-i mamei că „l-a născut cu 
un secol mai devreme și într-o țară care nu  îl accep-
tă și într-o lume pe care el nu o acceptă”, din părinții 
Ion Sârbu, miner, și Ecaterina Glaser. Școala primară 
o urmează în colonia minieră din Petrila, apoi liceul la 
Petroșani, pe care îl întrerupe o perioadă din motive fi-
nanciare, încadrat pentru scurt timp ca ucenic „stângaci 
și batjocura tuturor” la Atelierele Centrale Petroșani, 
tocmai când se turnau din fontă acele „forme trapezo-
idale” pentru Coloana lui Brâncuși. „Directorul A.C.P. 
venea însoțit de un popă mic și al dracului care contro-
la și amenința. Și popa acela care ne înjura gorjenește 
era Brâncuși”. Trăiește din meditațiile acordate elevi-
lor corigenți, muncind fizic în vacanțe. Bacalaureatul îl 
susține în 1939. Studiile superioare sunt urmate la Sibiu 
și la Cluj și terminate în 1946, licența în Flosofia cul-
turii, Estetică și Psihologie, cu mențiunea „magna cum 
laude”, fiind apropiat de Lucian Blaga și Liviu Rusu. 
A fost coleg cu Ion Negoițescu, Radu Stanca, Ovidiu 
Drimba, Eugen Todoran. Perioada universitară coincide 
cu cea cazonă. Concentrat pe front cu intermitențe, de 
mai multe ori, participă la Bătălia de la Stalingrad, este 
luat prizonier, evadează și parcurge 2000 de km, pen-
tru a ieși din încercuirea armatelor sovietice. „Funcția 
epistemologică a metaforei” este titlul tezei de docto-
rat. Absolvent al Seminarului Pedagogic Universitar în 
1947 era cel mai tânăr conferențiar, la 28 de ani, din 
țară. I-a impresionat pe studenții de la Conservatorul 
de Muzică și Artă Dramatică din Cluj, considerat ca un 
profesor excelent, cu un creier ca un burete, avid de 
cât mai multe informații. Citea și scria în cinci limbi: 
maghiară, germană, engleză, franceză, italiană. Este 
printre fondatorii Cercului Literar de la Sibiu, dorința 
cerchiștilor era să părăsească „cărările sămănătoriste, 

pășuniste” și să alinieze cultura noastră la marile culturi 
europene.

Pavel Apostol, responsabil de partid al 
Universității din Cluj, un Torquemada al Facultății de 
Filosofie din Cluj, îi cere lui Ion D. Sârbu să scrie un 
articol infam la adresa lui Blaga sau Liviu Rusu, pre-
cum că ar fi făcut baie cu propria-i fiică, aflată la o vâr-
stă nubilă. Refuzând categoric, I.D. Sârbu îi aduce la 
cunoștință lui Lucian Blaga care afirmă: „Trebuia să 
accepți, Gary, ai trântit ușa carierei tale universitare”. În 
1949 le este desfăcut contractul de muncă de la Facul-
tatea de Filosofie din Cluj, profesorilor: Lucian Blaga, 
Liviu Rusu, D.D.Roșca și lui I.D Sârbu. La sfatul lui 
Blaga, Ion Negoitescu, Ștefan Augustin Doinaș, Nicolae 
Balotă și I.D Sârbu pleacă spre Capitală, să încerce noi 
cariere. I.D Sârbu lucrează o scurtă perioadă la „Revista 
de pedagogie”, apoi la revista „Teatru”, unde, alături de 
Doinaș și Florian Potra, susține cronica dramatică.

Anchetele, procesele și anii de detenție (1957-
1963), un adevărat infern penitenciar, fac obiectul ca-
pitolului următor. I.D.Sârbu: „Aerul era compus din 
oxigen, azot și frică, apa era alcătuită din hidrogen, 
oxigen și frică”. Arestat pe 17 septembrie 1957, pen-
tru omisiune de denunț, I.D. Sârbu este supus unui șir 
de interogatorii până în 14 februarie 1958, când este 
condamnat la un an de închisoare corecțională. Moti-
vul: discuții la redacție („Teatru”) cu Doinaș și Marcel 
Petrișor despre evenimentele din Ungaria, 1956, afir-
mând că vor izbucni și în țara noastră. În anul 1956, 
octombrie, la Budapesta, a avut loc revoluția maghiară 
îndreptată împotriva ocupației sovietice și ordinii co-
muniste, având ecouri și în țara noastră. Ștefan Augustin 
Doinaș și M. Dragomirescu (M. Dragomir), martori ai 
apărării în proces, au făcut declarații favorabile lui I.D. 
Sârbu. Spre sfârșitul anului 1958, I.D. Sârbu a fost din 
nou arestat și condamnat la 7 ani de închisoare și la 4 ani 
privativi de  drepturi civice, după executarea detenției, 
de astă dată, pentru uneltire împotriva ordinii sociale. În 
instanţă, s-a discutat și despre ancheta legată de piesa 
„Sovrom-cărbune”, suspectată de instigare și subversi-
une. Traseul penitenciar este acesta: Jilava, Gherla, Sal-
cia (Balta Brăilei), Periprava, iar la Salcia, Giurgeni, din 
nou Periprava, până în februarie 1964, când este grațiat 
(Decretul 5 al Consiliului de Stat din 1963). 

„Zidul de sticlă”

„Ion D. Sârbu în arhivele securității”, de Clara Mareș
„Trecătorule, nu mă judeca după cele ce le-am făcut, ci după cele ce le-am refuzat”.

„Nimic din ce-i uman și inuman nu mi-e străin”
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Chinurile încarcerării erau completate de muncă 
forțată, în condiții inumane. După cum mărturisește I.D. 
Sârbu, la arestare, manuscrisele i-au fost confiscate de 
Securitate și niciodată înapoiate. La Salcia, îl cunoaște 
pe Al. Paleologu, lui îi va încredința manuscrisul ro-
manului „Adio, Europa!”. Constrâns de interdicții, prin 
blocarea carierei didactice, cel mai tânăr conferențiar 
din țară, în 1947, ajunge cel mai bătrân vagonetar din 
mina strămoșilor săi de la Petrila, astfel că întunericul 
celulei este înlocuit de întunericul minei. Prin urmare, 
la 44 de ani, vorbitorul a patru limbi străine este aruncat 
la periferia societății. Tentativele de recrutare  în ser-
viviul Securității n-au nicio izbândă, se izbește de un 
refuz categoric, nu sacrifică cinstea și onoarea pentru 
privilegii.

 La 1 august 1964, este transferat la Teatrul 
Național din Craiova, ca secretar literar, unde trăiește 
„melcoid” într-o tot mai accentuată singurătate și este 
preluat de Securitatea Județeană Dolj. Dosarele de ur-
mărire cuprind şapte volume și 1680 de pagini (1957-
1989), fiind urmărit o perioadă de peste trei decenii. 
Acuzația este una singură: ostilitatea față de regimul 
comunit. Următoarele șase capitole („Primii ani de li-
bertate”, „Adversarii, față în față”, „Îmblânzirea scor-
piei”, „Alertă maximă”, „Adio, Europa!” și „Ultimii 
ani ai urmăririi, ultimii ani ai vieții”) se referă la urmă-
rirea lui I.D. Sârbu de către Securitatea doljeană, prin 
mijloace și modalități specifice: informatori, convocări 
la sediul Inspectoratului, instalări de microfoane, fi-
laj. În timpul acțiunii „Șerbănescu”, I.D. Sârbu își dă 
drumul la gură, spre satisfacția unor informatori plini 
de zel, reușind să capete încrederea acestuia. Pe baza 
informațiilor primite despre atitudinea ostilă față de 
sistemul comunist, emițând idei defavorabile despre 
artă și literatură, Securitatea deschide un nou dosar și 
amplifică acțiunile prin instalarea unor microfoane în 
locuința lui I.D.Sârbu și recurg la confruntarea direc-
tă în prezența a doi ofițeri superiori, la sediul Inspec-
toratului. Începând cu 1977, se renunță la convocarea 
lui I.D. Sârbu la sediul Inspectoratului și se încearcă 
adoptarea unei noi strategii: „influențarea pozitivă”. 
În schimbul unui tratament decent, I.D. Sârbu accep-
tă să-și tempereze discuțiile ostile față de regim și să 
colaboreze cu ofițerii. Odată instituită o nouă relație, 
Ion D. Sârbu primește un pașaport pentru o călătorie în 
Occident, 19 septembrie 1981, pentru treizeci de zile, 
însă stă trei luni în cinci țări: Germania, Franța, Dane-
marca, Eveția și Olanda. La Craiova, se declanșează o 
alarmă maximă, când I.D. Sârbu este suspectat că nu 
dorea să mai vină în țară, din moment ce-și invită soția 
în Gemania Federală. Sosește la Craiova însuși Iulian 
Vlad, viitorul șef al Securității și se stabilesc direcțiile 
de acțiune. Format în spiritual ideilor de Adevăr, Fru-
mos, Bine, Onoare, I.D.Sârbu revine în țară, declarând : 
„M-am întors în țară să mor cu regimul de gât”.

Printre inițiatorii noii strategii se află și ofițerul 
superior Ion Vâlceanu, căruia i se mai spunea și „pro-
fesorul ”, ca o apreciere a pregătirii sale superioare. 
Acesta ignoră ieșirea publică a lui I.D. Sârbu la Fes-
tivalul de poezie „Lucian Blaga”, Sebeș, unde fusese 
invitat și notează : „măsurile de influențare pozitivă 
se resimt în atitudinea și comportamentul acestuia. În 
ultima perioadă, nu mai este semnalat cu manifestări 
dușmănoase grave, iar în scrierile sale, nu mai critică 
orândirea social-politică”. Acționând empatic, ofițerul 
Ion Vâlceanu solicită superiorilor săi sistarea urmăririi 
și închiderea dosarului. Probabil,  observând soliditatea  
pregătirii intelectuale a celui urmărit, în sinea lui, exista 
un amestec de simpatie și compătimire. Era agreat de 
I. D. Sârbu. Ultimii ani de viață ai scriitorului coincid 
cu ultimii ani ai urmăririi (Dosarul „Suru”). Bolnav de 
cancer la gât, în iunie 1989, I.D. Sârbu își ia adio „de la 
prietenii sufletului său”.

Primind drept de semnătură, începând cu 1967, 
autoarea înregistrează scrierile publicate, anii aparițiilor 
și premiile obținute. Piesele traduse în cinci limbi stră-
ine sunt apreciate la Europa Liberă. Capitolul „Oameni 
în oglindă. Ion D. Sârbu, despre contemporanii săi”, 
ne oferă informații deosebit de importante despre „Oa-
meni mari ai unor vremuri mărunte”, despre magistrul 
său, Lucian Blaga, „dușmăniile pe care acesta le trezi-
se” și despre apropiații săi (Ștefan Augustin Doinaș și 
Ion Negoitescu).

 În sfera admirației lui I.D. Sârbu, intră, în pri-
mul rând, pregătirea și generozitatea profesorilor de 

la Universitatea clujeană, mutată un răstimp la Sibiu, 
Lucian Blaga, modelul său intelectual, Liviu Rusu, 
Onisifor Ghibu, D.D. Roșca, Ion Breazu și Nicolae 
Mărgineanu. Doinaș, „ cel mai talentat dintre noi toți”, 
căruia „Dumnezeu i-a dat cu ghiotura har și slavă”, a 
fost unul dintre colegii și prietenii cei mai apropiați 
până când a devenit agentul Securității cu numele de 
cod „Andrei Golfin”, apoi „Gogu Iovan”, apreciat în 
această calitate, de sinceritate și obiectivitate. Pentru 
aceasta, ca drept răsplată, primește drept de semnătu-
ră, călătorește în străinătate (Belgia, Anglia, Germania 
Federală, Olanda, Austria), dă note despre Monica Lo-
vinesca, Virgil Ierunca, Emil Cioran, își publică opera. 
Deși suferă pentru opțiunea prietenului său, „un înger 
negru”, „un mozaic scos de sub dărâmături”, I.D.Sârbu 
nu-l condamnă, arătând că „datorez lui Tata și lui Blaga 
puterea ce-am avut-o de a rezista santajelor și chinuri-
lor prin care voiau să mă silească să iscălesc micul meu 
contact cu diavolul” (cu oamneii Securității). Cu toate 
că între Ion D. Sârbu și Doinaș erau „câteva meridiane 
de amărăciune”, după ce află că este bolnav de cancer 
la gât, 1988, pe fundalul bolii, este reluată relația din-
tre cei doi scriitori. I.D Sârbu îl iartă creștinește pe ve-
chiul său prieten, corespondează lunar cu el, îi solicită 
și primește ajutorul material, îi încredințează ultimul 
său manuscris. Doinaș va rosti necrologul la catafalcul 
scriitorului craiovean pe care îl consideră „Cea mai ver-
ticală conștiință”.

Dar I.D. Sârbu mai are de îndurat și a doua tră-
dare din partea unui alt bun prieten din studenție, Ion 
Negoitescu, „șeful generației” lor. La fel ca Doinaș, 
Ion Negoițescu se confruntă cu asprimea anchetelor, 
este arestat și condamnat, ca fost legionar. Pe timpul 
detenției, după doi ani de arestare, este recrutat ca in-
formator al Securității, agent de cameră, asemenea lui 
Doinaș, până în aprilie 1964, când este eliberat. Îi este 
redat dreptul de semnătură, până în 1978, publică 15 
volume, pentru care primește numeroase  premii lite-
rare. Primește viză de documentare pentru trei luni în 
Franța, Italia și Anglia. După ce trimite o scrisoare des-
chisă lui Paul Goma, intră din nou în vizorul Securității, 
acceptă desolidarizarea publică față de mișcarea lui 
Paul Goma, beneficiază de un pașaport în 1983, și alege 
exilul. I.D Sârbu îl iartă pe Negoițescu pentru deciziile 
luate și iată ce-i scrie în 1983: „Nu te aprob. Avem o 
vârstă înaintată, e greu să începem o altă viață. Țara 
asta, așa cum este, e ţara mea, nu am o țară de rezervă. 
Cred că ai greșit. Dar eu nu te judec….., te iubesc!”. 
Generosul și patriotul Ion D. Sârbu și-a iubit prietenii 
cu toate defectele lor. Generația șaizecistă este numită 
„generația fanariotă”, vizându-i pe Nichita Stănescu și 
Marin Sorescu. În ultimii ani de viață, are loc un reviri-
ment în relațiile dintre Ion D. Sârbu și Marin Sorescu, 
acesta din urmă îi acordă premiul revistei ,,Ramuri” 
pentru întreaga carieră, 1988, îl vizitează acasă și-i cere 
scrieri de publicat.

Cartea mai cuprinde anexe cu declarații ale 
lui I.D Sârbu, interviuri, tabele ale Securității privind 
obiectivul „Suru”. Unul dintre interviuri, semnat Ion 
Jianu, are în vedere considerațiile lui Ion D. Sârbu des-
pre creație, Craiova și olteni. După capitolul „Decame-
roanele unui atlet al lucidității” (concluzii), urmează o 
Addenda, ce cuprinde textul integral al ultimului ma-
nuscris semnat de Ion D. Sârbu, un interviu luat de Ion 
Jianu, datat 6 februarie 1989.

   Viața lui Ion D. Sârbu, stă sub semnul para-
doxului : „Am avut cea mai sănătoasă origine socială 
(sintagmă la modă cândva), am fost cumplit de pedepsit 
pentru această origine”. Să nu uităm că Ion D. Sârbu 
a avut orientări de stânga. Cele mai multe referiri, din 
acest interviu, îl privesc pe idolul său, Lucian Blaga. 
Poetul „corolei de minuni a lumii” și tatăl său, „intră 
în conul sacru al inimii sale”. „Lucian Blaga repre-
zintă pentru mine „meșter grinda” conștiinței noastre 
cărturărești, iat Tata, minerul Ion Sârbu, pentru mine 
numai, ar fi piatra de temelie a condiției mele umane”.

Reținem, de asemenea, importanța pe care o 
acordă limbii române poetul din Lancrăm : „Orice poet, 
prozator, dramaturg, critic etc. este o investiție sacră a 
Măriei Sale, Limba”. „Blaga, susține că I.D.Sârbu, se 
temea literalmente de zeița asta   care era Limba Ro-
mână, se temea de ea ca de o forță malefică, transcen-
dentală”. Pentru Blaga, „Limba e întâiul mare poem al 
unui popor”. Și în acest interviu, amintește de acel Pa-
vel Apostol, „nomina odiosa”, pe atunci director politic 

al Universității din Cluj, care cerea asistenților să scrie 
articole defăimătoare despre marii profesori: Lucian 
Blaga, Liviu Rusu, Speranția etc. Dacă unii au acceptat, 
prin aceasta salvându-și cariera didactică, Ion D. Sârbu 
a refuzat categoric. 

La îndemnul lui Ion D. Sârbu, Romul Ladea, dat 
afară și el din Institut, a sculptat busturile unor scrii-
tori marginalizați, care azi împodobesc Clujul cultural. 
Reținem, de asemenea, relatări despre atitudinea unor 
scriitori contemporani față de Lucian Blaga (Mihai Be-
niuc, Baconsky, Veronica  Porumbacu) la solicitarea lui 
Blaga, Ion D. Sârbu și Ion Chinezu au fost în audiență 
la Mihai Beniuc pentru un contract privind traduce-
rea lui „Faust”. „Nimic pentru Blaga!”, susține Mihai 
Beniuc, care suferea de un complex ,,Blaga”, cu toate 
acestea, la intervenția lui Tudor Vianu, Blaga a primit 
contractul. În „ Pe muchie de cuțit”, Mihai Beniuc își 
bătea joc de tatăl lui Lucian Blaga, preotul Isidor Bla-
ga. Se spune că Lucian Blaga s-ar fi adresat lui Beniuc 
astfel : „Domnule Mihai Beniuc, dacă ai fi citit numai 
zece la sută din cât a citit tata, ai fi un mare intelectual”.

 „Complexul Blaga” era o urmare a micimii 
staturii și a talentului și probabil că una din cauze a 
fost compunerea unor versuri aparținând marelui poet 
si filozof : „Pe unde mă-ntorc, pe unde mă duc,/ Lu-
mea vuiește, șoptește:/ Acesta-i poetul Mihai Beniuc /
Știe șase limbi și reușește”, corectat de Ion D. Sârbu: 
„Acesta-i poetul Mihai Beniuc / Știe șase limbi!/ Dar 
rusește….”.

Ion D. Sârbu îi spunea lui Blaga uneori TAO, 
pentru că citea mult mai ales din „ Tao-te-king” al cla-
sicului chinez Lao-zi, tradusă și tipărită în Aninoasa, 
Gorj, TAO însemnând ,,drum”, ,,cărare”. Ion D. Sâr-
bu menționează că Blaga și cărturarii ardeleni erau 
obsedați de ideea de cinste, datorie, obligație. Nu de 
puține ori l-a auzit pe Blaga zicând: „Trebuie să facem 
economie de caractere, talente, oameni excepționali: 
aceștia sunt bob numărat în economia spirituală a unui 
popor…”.

Reținem spusele lui Ion D. Sârbu în finalul inte-
viului: „Aurelian nu trebuia să părăsească Dacia (271), 
Cantemir nu trebuia să plece în exil (1711), Brânco-
veanu nu ar fi trebuit să lase să i se taie capul (1714), 
Horia nu trebuia să se lase prins, Molotov nu trebuia să 
se înțeleagă cu Ribbentrop, în 1938….. Și nici Blaga 
nu ar fi trebuit să moară în 1961, la numai 64 de ani ai 
săi….”.

La finalul cărții, apar documente și fotogra-
fii: sentințe penale, adrese, rapoarte, note, referate ale 
Securității și fotografii de familie ce au aparținut lui Ion 
D. Sârbu.

Bibliografia studiată de autoare este complexă 
și cuprinde opera lui I.D. Sârbu, (proza și teatrul), jur-
nalul, corespondența și publicistica, referințe critice de 
specialitate, o selecție de lucrări de specialitate și docu-
mente ACNSAS.

Cartea se încheie cu un index de nume. Scrie-
rea Clarei Mareș, judicious sistematizată, are, în primul 
rând, o valoare documentară, aceasta cuprinde povestea 
vieții lui Ion D. Sârbu, un om cu o cultură vastă, per-
sonalitate necompromisă, un caracter tare, cu o tinerețe 
petrecută în internate, cazărmi, cămine și pușcării, un 
om cu o viață controlată, permanent supravegheată. 
„Pentru mine, afirmă Ion D. Sârbu, viața nu mai e, nu 
mai poate fi deloc aceea pe care am trait-o de fapt, ci 
aceea pe care am visat-o, am gândit-o, am creat-o eu. 
Și această viață nu tinde spre adevăr și istorie, ci spre 
poveste, mit sau literatură”. Fiul minerului din Petrila, 
tobă de carte, a fost victimă pe viață a sistemului tota-
litar.

Ion D. Sârbu și-a riscat viața de dragul unor prin-
cipii morale, astfel că, în toate situațiile limită, acesta 
alege calea onestității, a dreptății și adevărului.

Octavian Paler, în „Convorbirile” sale cu Daniel 
Cristea- Enache (Editura Corint, 2007) notează: „Nu-
mi închipuiam că o asemenea biografie a fost posibilă 
în România, într-o vreme cu atâtea derapaje. Prin anii 
′80, după ce am fost dat afară de la „România Liberă” 
și am avut tupeul de a refuza toate ofertele care mi s-au 
făcut de reinserție în sistem, eram foarte mândru de 
poziția mea. După ′89, această mândrie s-a ofilit trep-
tat, iar acum mi se pare de-a dreptul bovarică, dacă o 
compari cu realitățile trăite și asumate de I.D. Sârbu”.

pag. 13 „Ion D. Sârbu în arhivele securității”, de Clara Mareș
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Mariei
Să stai la Dorna, ca un nufăr –
al Rugăciunii dată-n spic –
și cronicar să fie apa,
să nu mă-ntrebe de ce sufăr
când dintre îngeri mă ridic
printre cuvinte dând cu sapa.

S-auzi fugind violoncelul –
pleoapă verdelui stufos,
prin fir tot ațâțând măcelul –
că eu sunt carnea de pe os
și el un somnambul, rebelul
stins prin izvoare mătăsos.

Și ele bătucite-n palme
ca niște bărbi de albe nopți
să strige greierii: «La arme!»
potcoave-a cailor răscopți.
Să-ngădui paginii să-și sfarme
lacrima dulce-n strănepoți,

Să fi udat de-o Mănăstire –
doar cât o pojghiță de Rai
ca semn de dar într-o Psaltire –
și ea, piciorul sfânt de plai,
sau prelungită amăgire
prelinsă pojghiță de Rai.
(Sub pojghița de nori)

Sare câte-un sân de fată
Să mă ție de povești,
Buza mea înlăcrimată
Face tumbe-mpărătești
Și ajunge o erată –
Ca un viespe sub ferești.

Și îl lași să te sfâșie
Călărind un fir de jar,
Îmbuibat de apă vie
Ce te fură la cântar.
Ești doar umbră dintr-o mie
Și el, stinsul felinar.

Sânul tău răstălmăcește
Grea răscruce trupul scund,
Și-obosit încreștinește
Albu-n care mă ascund.
Cer ce crește și descrește
Mă vrea prinț. Cum să-i răspund?
(Din oracolele firii)

Mă retrag din veșnicie,
Precum cerul sub cerneală,
Nu-i ea șubreda moșie –
Untdelemn ca strat de gală –
Încrustat în veșnicie
A culorii-ntr-o petală.

Nu-i pe cine să surprindă,
Și-ntre rădăcini sunt crime:
Vine-un șarpe și le vinde,
Și nu le mai plânge nime,
Trece timpu-mi, se desprinde,
Închid ochii-atâtea crime!

Tot mai gol pe dinăuntru,
Tot mai singur în afară,
Într-o Biblie precară,
Și-o golesc pe dinăuntru,
Și-o cosesc pe dinafară!

Mă retrag din veșnicie!
Nu-mi surâde, nu mă știe!
(Și-ntre rădăcini sunt crinul)

Dintre toți care m-ar pierde,
Dintre toți ce nu mă vor,
Voi alege iarba verde –
Să-i fiu spicul din pridvor,
Să tot văd cum mă va pierde
Pe-o aripă de cocor.

Dintre pomi ce mă preferă
Tunet, fulger prin grădină,
O s-aleg o altă eră –
Dragostea pe lună plină,
Și ea cerul orb din sevă –
Prăbușită stea divină.

Dintre pagini cu ninsoare
Devenite sterp frunzar
Tai căderea ce mă doare
Și-o urc slujbă în altar –
Sânge-albastru să-i strecoare
Ierbii ce se scaldă-n har.
(Dintre firele de fire)

Atâta vreme hurducată
În miezul bobului de grâu,
Pare făină-nlăcrimată
De bolovanii din pârâu,
Pe care i-a mai supt odată
Primara flacără-n desfrâu.

Și piatra morii bulbucată
Pare un înger sufocat,
Pe-o rugă-n nopți cădelnițată
Să-i stoarcă porii de păcat,
Apă în voalu-i de surată
Duhnind a sorcovă prin sat.

Albul făinii îmi irită
Nervurile, rupe-n cuvânt,
La rădăcini date prin sită,
Le-astupă rana cu pământ
Și totu-i cerul blând pe-o plită
Ce-ncarcă sacii în mormânt.

Și toată moara-i o risipă,
O Biblie ce toarce-ncet
Altarul gliei într-o clipă,
În care-amforă mă-nec,
Mă ia făina sub aripă
Și mă petrece
Și-o petrec!

Lopadea mea cât e de Veche
De nu mai suflă-o moară-n ea,
Mai fac cu piatra ei pereche
Și stoarcem apă dintr-o stea,
Și hurducăm dintr-o ureche
La Testamente stoarse-n ea!
(Biblie stoarsă prin răzoare)

Nu vrea lacrima să știe
Cât e dor, cât colivie,
Au fulger în custodie

Și nu vrea să înțeleagă
Cât e jar, flacără-ntreagă
Cer ce leagă și dezleagă.

Și nu cere pâine, sare,
Un favor, o dezlegare
Pentru zilele amare.

Nu bate la porți deșarte,
Și nici moarte nu împarte,
Și nu-i semn urcat pe-o carte,

Să reclame nu se duce,
Rămâne mormânt, nu cruce –
Dor de viață s-o apuce.

Trece-un înger și-o sărută
Și toată-i floare pierdută,
Nu știe unde s-o ducă.

Și se clatină și plânge –
Ochi ai inimii se frânge
Și fecioară se răsfrânge.
(Cântecul stătut al lacrimii)

Țărani cu mâinile tăiate –
Dealuri sfințite prin Ardeal,
Se-afundă-n perini deșirate
Precum amontele-n aval –
Târziu de grâne-nsângerate
Trântite de pe piedestal.

Clocită-n clopot Rugăciunea
Abia respiră cer nocturn,
Se zvârcolește ca minunea –
Rămâne straiul plâns în turn
Ce-ntoarce cheia-n Rugăciunea
Prințesă-n van uitată-n turn.

Nu mai țâșnesc din pomi izvoare,
Și nu mai dă auru-n spic,
S-au gârbovit prin prunci fecioare –
Pe uliți marele nimic
Încarcă praful de fuioare,
Și dorul nu mai dă în spic.

Abundă șarpe în turbare,
Netrebnici legi parșive-n cor,
Și casele-s sparte pahare
Și adevărul fals decor,
Și nașterea-i searbădă zare:
Dau iama lupii în pripor.

Și ochiul gâfâie și moare,
Cum netrimisele scrisori,
Linge tristețea pe hotare
Haita besmeticelor ciori –
Retezul de țărani e-n floare
Și dealurile-s cerșetori!
(Din sat în sate poți să mori)

Casa Blaga, filosofie
plimbându-se desculță printre
pietre și trifoi – însănătoșire a 
nervilor, - grădină în care
veșnicia tușește cu disperare.
Orice amestec poate fi luat urmă
falsă pe zăpadă. 
(Broderii tardive)

ION MĂRGINEANU
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Poetul Camil Tănăsescu s-a născut la Slatina (Jud. Olt) în luna mai 1972 şi 
a  absolvit Facultăţile de Drept şi Filosofie  de la Universitatea  Bucureşti. În pre-
zent este conf. univ.  la Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, 
urmând tradiţia familiei. (Petre Pandrea şi Iancu Tănăsescu, tatăl său).

A publicat până acum următoarele volume individuale: Consolaţio,  poe-
me (2007), Caligraful, povestiri (2009), Fidelio/Infidelio, poeme (2012), Illumi-
natio, poeme (2012), Leviathanul, poeme (2012), Odisee 
tribală, poeme (2014) şi Resignatio, poeme (2014).

Voi comenta în continuare poeziile din volumul 
Leviathanul întrucât mi se pare reprezentativ pentru în-
treaga creaţia a autorului şi care transfigurează liric expe-
rienţa sa profesională. Titlul fascinant al volumului, face 
trimitere nu numai la monstrul biblic, marin şi vorbitor, 
din  cartea lui Iov dar şi la statul atotputernic, constrân-
gător legislativ, din lucrarea omonimă a filosofului Th. 
Hobbes. Dar Leviathanul li Camil Tănăsescu îmi pare 
alcătuit din suma păcatelor omeneşti, reprezentate prin 
monstrul marin pomenit, similar Diavolului. 

Criticii literari au reamarcat tema morală imanen-
tă licirii autorului: „Excesiv de simplu dar şi de compli-
cat, prin voinţa de reprezentare a unei lumi dispusă să 
trădeze cele mai rafinate virtuţi, pentru a-şi trăi cele mai 
pierzătoare plăceri,...” (Constantin Barbu), cât şi imagi-
narul excesiv histrionizat: „... Camil Tănăsescu e un fan-
tast posedat de himere pe care încearcă să le exorcizeze 
prin magia (nu neapărat albă) a scrierii. El compune în 
cheie maximalistă, la modul spectacular, textele sale se 
nasc dintr-un soi de inflaţie a imaginarului, iar persona-
jul liric, pe care îl ghicim în culisele acestui spectacol 
care parcă ar vrea să-şi amâne finalul la nesfârşit, capătă 
uneori ipostaza inocentă a uceniculu vrăjitor, copleşit de 
torenţialitatea propriilor imagini:” (OctavianSoviany). 
Ioana Dinulescu stabileşte tematica lirică generică: „Poemele trimit la o uma-
nitate ancestrală prinsă într-un joc al vieţii – dragostei – morţii...”, iar Leonard 
Ancuţa remarcă: „În Leviathan, camil Tănăsescu se remarcă printr-o acurateţe a 
descrierii emoţiilor prin prisma unui exterior sumbru, cu tuşe neomoderniste (...) 
O simplitate înşelătoare poartă cititorul până în infern, odată cu îngerii căzuţi, 
până în cele mai încifrate mistere ale universului, un univers cutie a Pandorei 
ce-şi deschide porţile revărsând în sufletul poetului un manierism dramatic, o 
constelaţie de virtuţi şi păcate, alfa şi omega, fiinţă şi nefiinţă.” 

Recenziile celor patru scriitori din care am citat, constituie pietre de hotar 
pentru lirica autorului. La parcelele lor critice, am să o adaug şi pe a mea, lu-
crată minuţios, ardeleneşte, în care am să relev şi o caracteristică nemenţionată 
de exegeţi şi anume umorul mascat sub varul sobrietăţii, sobrietatea rămânând 
dominanţa stilistică.

Un indiciu important pentru analiză îl constituie dedicaţia cărţii, pe care o 
redăm în continuare: ”lui Albert Tănăsescu pentru îndepărtarea de constrângerea 
regulilor respectate prin credinţă!” Aşadar, chiar dacă tema principală a volumu-
lui o constituie morala bazată pe religie, liberul arbitru ne decide comportamen-
tul: „Ai liberul arbitru, lasă-ţi părinţii şi credinţa!/ (...)/ Totul se cumpără cu bani, 
sufletul, maternitatea,/ sângele de canibal,/ profanarea dorului de femeie, prin 
deşertăciune.” (34.)

Premisele fiind stabilite, să pornim disecţia Leviathanului camiltănăses-
cian.

Datorită stillui uzitat, poetul îmi pare un justiţiar care propovăduieşte 
respectarea celor zece porunci, folosind îndemnuri impertaive: „Să nu cedezi 
plăcerii trupului,/ orice încercare e înspăimântătoare./ Minuni pentru trupuri mu-
ritoare şi pentru oameni/ şi pentru îngeri./ te închini cerşind căderea prostituatei 
minore în păcat/ şi apoi jeleşti, aruncându-ţi fruntea/ de piedestalul moaştelor 
făcătoare de minuni.” (9.) şi concluzii sapienţiale: „În foc de iad cuprinse sunt 
patimile scornite/ de simţurile-n extaz,” (7.)

Din predica propusă se desprinde o viziune specifică asupra lumii. La ac-
tul Genezei colaborează două divinităţi opuse, Dumnezeu şi Diavolul: „Tălmă-
cirea durase mult, cuştile erau pregătite./ Un servitor scrijelise „cuşcă de om”,/ 
iar femeia îi pusese brizbrizuri. Nepăsători,/ cei doi mari creatori/ îşi pierduseră 
cumpătul înainte de soroc./ (...)/ Cad întunecate fulgere, un înger obosit dăruieşte 
jocul/ de a crea omul./ (...)/ „Nu sunt păcate, sunt pofte”/ de care şi îngerii au 
parte când vor!” (2.) Viziunea diavolului ca înger căzut e la ea acasă.

Datorită destinului muritor, omul vieţuieşte ca într-o cuşcă. Religia îl face 
să creadă că destinul îi e scris dinainte, dar autorul  e de părere că alegerea în-
tre virtute sau păcat, o facem conform propiei voinţe. Iată decăderea animalică, 
instinctuală: „Poftind la ce nu  e sfânt, soclul statuii se pregăteşte-n iad,/ unde 
deznierdările te vor-nsoţi în foc pe veci./ (...)/ Răul vine de la simţuri, şi-n vânza-

rea cărnii/ nu există decât pofte fără saţiu.” (15.) Se pune întrebarea: „Ce alegi: 
îmbogăţirea vrajbei sau iertarea-n veci?” (16.) Şi concluzia: „ca sfânt să dai, ca 
sfânt o să primeşti şi-n viaţa netrăită,/ căci trăind prin altul vei trăi în veci!” (18.)

Viaţa e o luptă împotriva păcatelor, uşor hilară, de aceea omul  e simbo-
lizat prin soldat sau cruciatul care luptă în numele credinţei: „Este un legământ 
ca acest război sfânt,/ în care dorinţele sunt dogme sacre,/ şi puţina eternitate 

smulsă nimicniciei/ să rămână veşniciei precum ţepele 
din piaţă.” (2.)

Practicarea pe bani  a celei mai vechi meserii din 
lume, relevă umorul întreţesut cu sutana preotului sau 
roba judecătorului. Deşi trimiterile se referă, în general, 
la o epocă arhaică, ghiduşiile adolescentine: „Unde este 
ostenitoarea plăcere a privitului,/ prin geamul smolit al 
băii comunale, înfricoşătoarele/ trupuri de femei goale?” 
(22.) şi sugestiile la evenimente contemporane, aduc sa-
tisfacţii compensatoare: „Dau o poruncă, un decret, ceva 
şi schimb legea puşcăriilor/(...)/ „La religii nu mă bag, 
sunt mulţi care ne sperie/ să vindem pământul, pentru că 
vine sfârşitul./ E calcul greşit, nu vine acum.” (46.)  

Poetul simte nevoia unui dialog pentru a nu pro-
povădui în gol. Uneori aplează chiar la Fiul lui Dum-
nezeu: : „Pentru că ziua nu se urnea din loc,/ iar El tot 
slobozea izvorul bucuriei,/ cineva a spus: să învieze toţi 
morţii,/ să nu mai vină noaptea, iar din tăinuita suferin-
ţă,/ noi, cei din faţă, să fim primii scăpaţi./ El a  ascultat 
tăcut chemările şi-a zis:/ „Puţin credincioşilor, măsura 
vremii, e necuprinsă,/ odată rostită/ porunca Mea, nu o 
înţelegeţi. Sunt munţi de suflete,/ care-aşteaptă-n rând la 
judecată şi voi nu-i vedeţi.” (42.)

Putem concluziona că viziunea asupra lumii pe 
care ne-o propune Camil Tănăsescu este maniheistă,  
pictată în alb şi negru. Arhaicul umanităţii prezentate, 

judecată prin prisma tablelor legii, este contemporaneizat prin persistenţa păca-
telor: „Sunt ani deprinşi cu frica păcatelor trecute-n veşnicie,” (5.)

Poetul glosează pe tema păcatului biblic, hiperbolizându-l languros: „Un 
măr uriaş se rostogoli femeii în sân./ Din priviri întrebă dacă e clipa potrivită să 
guste./ Adam-ul din mine făcu semnul căderii-n păcat” (64.)

Stilul poetului se caracterizează printr-un ermetism penetrabil în cheie 
maniheistă, înnobilat cu maxime şi parabole existenţiale. Tehnica bine stăpânită, 
apelează la versul amplu, whithmanian şi la aliteraţii semantice. Construcţia pare 
să pornească de la unele sintagme obţinute prin dicteu automat, apoi meşteşugul 
lustruieşte versul. Sub aspectul antropologiei imaginarului, păcatele înfierate se 
încadrează în regimul nocturn: „Întunericul, ca o groapă comună/ în care se văd 
îndoliate sufletele,” (3.)

În viziunea vieţii efemere, regăsim săgeţi veninoase lansate din concretul 
decăzut: „Totul este înscenare, lumina e înscenarea bisericii,/ iar cei în robe ne-
gre sunt gânditorii diavolului”/ (...)/ E plină de răspunsuri uşoare viaţa,/ ultima 
suflare e moştenirea morţii.” (4.) 

Între poeţii contemporani, Camil Tănăsescu constituie un caz aparte. 
Postmodernismul nu-l atinge. Transgresând religiile sub semnul libertăţii, ple-
dând pentru moralitatea înaltă, mesajul poetului pare să se închege holografic în 
trasdisciplinaritate metaforică. 

Este preocupat şi de destinul scriitorului care interoghează existenţa: „Ca 
om simplu alegi trăirea fără chin./ Cărturarul se chinue trăind prin întrebări:/ 
există o Divinitate pentru fiecare fiinţă?/ De ce Iisus îi arată pe muritori să-l arate 
aşa cum vrea fiecare?/ De ce există prea multe biserici şi de ce nu-l înfrânăm/ pe 
diavol, chiar prin sacrificiul celui mai bun dintre noi?/ (...)/,/ (...)/ „Să nu păţim 
ceva, să nu luăm lumea de la-nceput!”/ (...)/ Să crezi în ceva îţi trebuie puteri 
supranaturale./ Dacă există cutia milei înseamnă că loialitatea se cumpără/ cu 
bani grei.” (64.)

Poetul crede în supravieţuirea prin cuvântul care tinde să redea fiinţa: „Să 
mori fără slavă, ce soartă aşteaptă pe om!/ (...)/ Statuia poetului se ridică, se 
cumpăneşte,/ se ridică spre apa tulbure, se vede,  e aur curat/ Alături, tulburătoa-
re vecia de cuvinte-o-nsoţeşte!/ Nu am putere de tiran, sunt doar poet!/(...)/ Sub 
balcon era căzută statuia din aur a poetului./ Cum de-ndrăznisem să port ceastă 
mască?/ Experimentasem saltul „coapartenenţei mele cu fiinţa!” (64.)

Demersul poetului pare să ilustreze aserţiunea lui Horia Bădescu: “Poetul 
întreabă lumea despre dumnezeu şi pe acesta despre lume şi pe amândoi despre 
sine.” 

Evoluţia scriitorului Camil Tănăsescu este demnă de interes.

 Lucian GRUIA

CAMIL TĂNĂSESCU:

„Leviathanul”
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,,Simplă și muzi-
cală”, ,,dureroasă și ali-
nătoare”, după cum re-
marca exegetul clujean 

Constantin Cubleșan, poezia lui Teofil Răchițeanu 
dobândește cu fiecare nou volum adâncimi elegiace, în 
care vibrează sufletul - fugar din calea morții. Cu rouă 
de Răchițele (elegii și litanii), Tipo Moldova, 2014, în-
sumează, într-un creuzet liric, trei grupaje poetice pur-
tând forța expresivității și însingurarea marii plecări, 
care nu poate fi decât emoționantă și cu o mare încăr-
cătură nostalgică.

Moartea nu e doar încercarea cea mai grea a 
omului, ci adevărata provocare a întregii lumi rurale, 
a întregului univers ce piere, puțin câte puțin, odată 
cu cei definitiv plecați. Extincția pare atotcuprinzătoa-
re, afectând apocaliptic satul, casele, clopotul străbun 
din turla bisericii, de parcă lumea întreagă își cântă, în 
sonuri tragice, elegia destrămării: ,,Gardul de lemn a 
putrezit de mult,/ Stâlpii-au căzut și poarta e bătrână./ 
Hristos pe cruce a murit de tot,/ Căzut adânc cu fruntea 
în țărână.” (Elegia a cincea). Bocetul răsună tainic și 
trist din cerul înrourat de plâns, implicând elemente-
le naturii în această deplină tânguire: ,,Plaiul ce înalt 
e, Doamne, și ce trist!/ Îl mărunțiră turmele o vreme./ 
Vântul încet se vaieră pe culmi/ Și codrul sfânt a pusti-
ire freme.// Nopțile cad înalte din tării,/ De întuneric și 
de taină grele./ În zori străbunii răposați în veac/ Se mai 
aud chemându-se prin stele.” (Elegia întâia).

Întoarcerea la tăcerea originară se face prin in-
termediul străbunilor a căror figură tutelară primește 
în cer aer hieratic și lumină. Visul poetului e romantic, 
,,Îmi pare un fecior de crai că sînt/ Ce din pribegi s-a 
reîntors acasă”, iar versul său are încărcătură inițiatică, 
,,taumaturgică” (Vladimir Udrescu). Amprentată de 
veșnicie și arhaic, poezia lui Teofil Răchițeanu rămâ-

ne de neclintit în fața schimbărilor de ton și formă, ea 
își cântă orfic devenirea și propria-i biografie montană, 
reintegrată peisajului primordial. Culoarea elegiacă a 
poemelor e cumva compensată de gândul redempțiunii, 
prin suferința istorică și individuală, precum și de 
speranța unor mult așteptate întâlniri. Astfel, adânc în-
rădăcinată în Munții de Apus, această poezie deschide 
indiscutabil un dialog cu eternitatea și cosmicul, într-o 
gestică motivată de reîntâlnirea cu Totalitatea și atotpu-
ternicia divină.

Elegiile de la Dealul Rășinarilor personalizea-
ză prin memorie și conștiința trecutului, un timp al 
inocenței și purității, al sfințeniei și îndurării, dar și 
al războiului și suferinței, al rugii și al albelor zăpezi. 
Ferm și aproape involuntar, gândul poetului înregis-
trează aceleași imagini ale trecutului pe care și-l apro-
pie din nou, într-o mișcare regresivă, de neînlăturat, 
precum datoria mărturisirii și a recuperării unor figuri 
memorabile din istoria satului străbun și a propriei fa-
milii (chipul părinților, sora grăbită de o moarte timpu-
rie, frații, bătrânii din Dealul Rășinarilor ș. a.).

E atâta muzicalitate și emoție lirică în aceste 
versuri ce nu cad niciodată în manierism, căci poetul le 
salvează mereu melancolia și expresivitatea, despletind 
melodios sfâșierile morții: ,,Când voi muri aș vrea să 
fie seară,/ Să fie cum aș adormi în fân,/ Să fie cerul nalt 
cât să mă doară/ Și-un râu să am cu care să mă-ngân...// 
Să vină dinspre munți o adiere,/ O pală de pe câmp cu 
miros sfânt,/ Să sune greierul vrăjit în lună/ Și eu să 
îl aud pe sub pământ...// Când voi muri aș vrea să mi 
se pară/ Că din înalt un ochi veghează blând,/ Că sunt 
un cerb pe care îl vânară,/ În roș amurg, cu glonțul de 
argint...” (Când voi muri aș vrea să fie seară).

Ruga adresată unui divin mereu tăinuit, se rei-
terează cu fiecare nouă durere, exprimată atipic, într-o 
topică originală, cu inflexiuni folclorice și o provoca-

toare diversitate. Interogația accentuează luciditatea 
condiției și reintroduce nota reflexiv-filosofică: ,,În 
pustia cea de gând/ Dumnezeu pe tron șezând./ Câte-
n cer și pe pământ/ Vin și-ntreabă de ce sunt?/ Om și 
frunză, stea, râu, nor/ Toate-ntreabă de ce mor?/ Dom-
nu fața-n mâini și-ascunde/ Și nu știe a răspunde// Și nu 
știe a răspunde...” (În pustia cea de gând). Sentimentul 
apăsător al târziului, vârsta înaintată reconfigurează în 
acest volum o perspectivă a temporalității și duratei, 
ajunsă acum la momentul unui remember înduioșător: 
,,Greu ca munții-n mine gândul/ Și țărâna-n mine grea/ 
Și lumea de tot streină/ Ca și cum n-ar fi a mea./ Și Tu, 
Doamne, și Tu, Doamne,/ M-ai uitat de tot. Pustii/ Și 
prea mulți pe umeri anii/ Și tu, Moarte, nu mai vii!...” 
(Cântec de bătrânețe IV) sau ,,Ci-ți sunt, Doamne, de 
acum,/ Ca un spine lângă drum,/ Ca o boabă de negară/ 
La margini de drum de țară,/ Nici înfloresc, nici rodesc,/ 
Nimănui nu-i trebuiesc,/ Un nevolnic, un necine,/ Bun 
numai de dat la câine...” (Cântec de bătrânețe V).

Teofil Răchițeanu simte ,,mireasma de vecie” și 
înțelege, cum nimeni altul, tânguirea doinei populare 
de la care împrumută profunzimea simplității: ,,Te-ai 
dus, mamă, und’ se duc/ Florile când se usuc,/ M-ai lă-
sat singur p-aici/ Cu zilele tot mai mici,/ Ce cernite săr-
bători,/ Cu nopțile fără zori.../ Mă culc serile devreme,/ 
De ceva parcă m-aș teme,/ Aud, de dincolo, șoapte/ Și 
în plină zi mi-i noapte,/ Ochiul tău nu-mi mai lumină,/ 
Graiu-ți nu mă mai alină./ Lumea-i rece și streină/ Și 
sunt singur și pustiu/ Și-ți, Moarte, răvașe scriu// Și-ți, 
Moarte, răvașe scriu...” (Te-ai dus, mamă).

Cu rouă de Răchițele este un volum al condiției 
umane, o mărturie dureroasă a efemerității în deplina 
ei contemplare a divinului, o lamentație lirică, sensi-
bilă, muzicală, născută din conștiința suferinței uni-
versale.

În galeria celor preocupați de cultură, a celor care cred în taumaturgia scri-
sului, se numără și doamna Veronica Oșorheian, venind în atmosfera literară al-
baiuliană cu o bogată zestre folclorică și memorialistică din zona Bistriței Năsăud. 
Din acest motiv, o parte consistentă din scrierile domniei sale recuperează, la modul 
evocativ, pasaje ale trecutului personal, petrecut în satul natal, instituit drept un topos 
simbolic și percutant pilduitor. Însă, acest exercițiu nu se rezumă la atât, mai ales 
că, așa cum ne demonstrează cele câteva volume de povestiri publicate până acum, 
deseori narațiunea este compozită, registrul tragi-comic al unor povestiri dovedind 
în repetate rânduri acest aspect. În plus, realul se confruntă cu spațiul ficțiunii, dacă 
avem în vedere reflectarea faptului trăit în oglinda anilor și a unei conștiințe mature. 
Așadar, raportul între elementul biografic efectiv, amintit ulterior și reactualizat prin 
scris și cel ficțional devine destul de fragil, cum adeseori s-a remarcat de teoreticienii 
literari.

Parcursul literar al doamnei Veronica Oșorheian înregistrează tatonări în mai 
multe zone ale literaturii, între care poezia a constituit prima atracție. Astfel, de la 
debutul înregistrat în 1999, cu Dor de copilărie, au urmat volumele Miracol (2000), 
Fata Pădurii (2010), Nuntă țărănească (2010), Anotimp cernut (2011), precum și 
câteva alte contribuții de ordin monografic, precum Casa de sub ochiul stelei – Con-
semnări și studii monografice (2002), Datini transilvane (2007), Șirag din pietre de 
râu (2009) și altele. Unele dintre aceste lucrări sunt însoțite de părerile avizate ale 
doamnei Gabriela Mircea, avizat cercetător științific de la Muzeul Unirii din Alba 
Iulia, care, în decursul anilor, a făcut repetate aprecieri despre munca laborioasă și 
riguroasă a culegătorului de folclor, în rândul cărora se înscrie și autoarea în discuție 
cu binemeritată cinste.

Rândurile de față, însă, sunt prilejuite de o altă carte, Duioșie peste umăr 
(Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2013), care, împreună cu Mărturisiri (2005) și Traista 
în pătrățele (2013), alcătuiesc un alt segment al activității scriitoricești a doamnei 
Veronica Oșorheian, anume proza, una intens subiectivizată, de tip memorialistic. 
Cele treisprezece povestioare (mai curând schițe), care compun volumul în discuție, 
aduc o notă de duioșie și caldă aducere-aminte a unor timpuri intrate în amintire, 
profund interiorizate, spre care mai privește încă ochiul nostalgic al femeii mature 
de astăzi. 

În aceste texte, regăsim un modus vivendi al satului românesc postbelic, pe-
rioadă împovărată de lipsuri și greutăți materiale dintre cele mai acute. Cu toate 
acestea, nu precaritatea materială a vieții este evidențiată neaparat de autoare, ci im-
pactul unor realități asupra copilului, reflectarea vieții adulților în conștiința fragedă 
a unei fete de școală pentru care traiul de zi cu zi presupune multă muncă și deplină 
responsabilitate.

Vieții aspre de la sat i se supun și copiii, nevoiți să-și ajute părinții în gospo-
dărie sau la muncile câmpului, unde nu era tocmai ușor. Nu rare erau cazurile când 

cei mici lucrau pentru a-și câștiga bani de caiete sau pentru a merge la școală. Pentru 
o școlăriță conștiincioasă, grijile zilei sporeau când venea vorba de frații mai mici ce 
trebuiau, la rândul lor, protejați, asistați și hrăniți în lipsa părinților mult prea ocupați 
cu truda cotidiană. Toate aceste realități și-au păstrat de-a lungul anilor impactul în 
memoria afectivă a autoarei, care găsește acum puterea și cuvântul potrivit să le re-
dea pe hârtie. Evocarea nu se realizează însă cu încordare, dimpotrivă, fluxul narativ, 
debarasat de intenții totalizatoare, înregistrează evenimentele cu deplină detașare, cu 
simplitate, dar și cu o privire nostalgică, ușor înduioșată de iminenta trecere a anilor 
peste oamenii și realitățile vremii aceleia.

În consecință, faptele epicului propriu-zis se înscriu pe coordonata lucruri-
lor firești, deloc ieșite din comun: o reîntâlnire peste ani cu fostul dascăl, o istorie 
tulburătoare despre război și forța prieteniei, întâmplări năprasnice din sat, bune și 
rele, așa cum se întâmplă pe la casele oamenilor, dar, pe care autoarea nu le-a uitat, 
consemnându-le aici și dintr-o nevoie de confesiune ori de reconstituire a trecutului. 
Raportul dintre faptul trăit și cel mărturisit ne apare cumva ambivalent, în sensul în 
care nu se știe sigur dacă amintirea constituie motorul epic ori invers.

Totodată, în Duioșie peste umăr, întâlnim lumea copilului, cu peripețiile co-
tidiene, învățăturile utile de viață, sfaturile ori pedepsele primite în situații anume, 
replici rămase în memorie peste ani, disputele dintre frați, adică un întreg complex 
de senzații și vinovății (precum reproșul adresat mamei că într-o familie și așa nu-
meroasă mai venea încă un suflet). La relația cu mama se revine în repetate rânduri, 
textul purtând cu sine o emoție greu de prins în cuvinte, poate doar în lacrimi. Cre-
dem că autoarea psihanalizează pe marginea propriei biografii, lăsând să intre în 
lumea epicului său o lume mai diversă decât la prima impresie, o lume atent prinsă în 
contur monografic. Nu trebuie uitate paginile dedicate Sărbătorilor de Crăciun, când 
colindatul constituia evenimentul cel mai așteptat de copii pentru micile recompense 
culinare. Însă, cel mai mult transpare din toate acestea nevoia copilului de afecțiune, 
de atenție, precum și o curiozitate specială pentru latura uman-comportamentală.

Veronica Oșorheian scrie cum simte, mizând pe autenticitatea discursului, pe 
sinceritate și concizie. De aceea, frazele sunt scurte, deloc sofisticate și pigmenta-
te uneori de termeni regionali ori exprimare populară. O atenție sporită necesită și 
ilustrațiile în creion care însoțesc această carte, făcând-o mai atractivă cititorilor, 
căci dă frâu liber imaginației unui artist cu experiență, domnul Romi Adam. Avem, 
așadar, încă un bun exemplu când cele două arte se însoțesc, precum două surori, 
plecând în lumea mare să-și întâlnească admiratorii.

Duioșie peste umăr reiterează aceeași veche invitație la lectura pilduitoare, 
la descinderea în lumea satului de altădată, unde scriitoarea Veronica Oșorheian nu 
pregetă să se întoarcă ori de câte ori are prilejul. Printre rânduri se impune și profilul 
autoarei care, cu modestie și încredere în valorile tradiției, decupează frânturile tre-
cutului în (con)texte noi, evocative.

MONICA GROSU

Elegii înrourate

Poveștile duioase ale trecutului
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- Dragă Victoria, eşti o poetă cunoscută, cu nume-
roase cărţi, multe apărute în ediţie bilingvă,  membră a 
Uniunii Scriitorilor, dar ca om, mult prea modestă. Să 
începem cu începuturile tale literare. Când ţi-a apărut 
prima carte?

- Prima carte mi-a apărut destul de târziu, fiindcă am 
prins acea perioadă a concursurilor de debut în volum, ce 
reprezenta un triaj drastic pentru cei ce-şi doreau să le apară 
o carte.  Până în ’88, publicasem în aproape toate revistele 
literare din ţară, participasem la festivaluri de poezie, luasem 
diplome şi premii, citisem în cenacluri, dar nu reuşeam să 
scot o carte. Nu pentru că aş fi avut o literatură subversivă...
Trimisesem manuscrise la editurile care existau atunci, puţi-
ne, în comparaţie cu ce există acum, aşteptând un semn. Abia 
după mulţi ani de aşteptări, în 1988, am primit un telefon de 
la redactorul Editurii Facla din Timişoara, respectiv scriitorul 
Eugen Dorcescu, care mă anunţa că am câştigat concursul de 
debut şi urma să apar în volumul Argonauţii II. La câteva zile 
a venit un telefon şi de la editura bucureşteană Cartea Româ-
nească, de la regretatul scriitor şi redactor Mircea Ciobanu, 
anunţându-mă că luasem şi aici concursul de debut, urmând 
să fiu inclusă în volumul de debut colectiv Prier.

- Aşadar, după acest dublu debut, ai intrat în li-
nie dreaptă şi ai început să-ţi publici manuscrisele care, 
presupun, se adunaseră de ani de zile. 

- Aşa credeam şi eu, după ce aşteptasem atât să-mi apară o carte, dar când 
m-am dus la Cartea Românească, după ’89, să-mi depun un nou manuscris, mi s-a 
spus că acele concursuri nu mai sunt valabile, aşa că prima carte mi-a apărut abia 
peste cinci ani, în 1994, la o editură particulară, Fiat Lux, şi s-a numit Welcome 
December/ Bun venit, Decembrie. Decembrie venise şi pentru mine, iar cartea se 
voia un ecou la acele evenimente din decembrie, absurde şi sângeroase. Este o ediţie 
română-engleză, versiunea în limba engleză îmi aparţine, pentru că am intenţionat 
să-i măresc suprafaţa de receptare;  în acea perioadă România era în centrul atenţiei, 
era privită în lume cu interes şi respect, primind numeroase ecouri de solidaritate 
faţă de cei ce s-au jertfit în evenimentele ce au dus la căderea fostului regim politic.  

- Ce impact a avut această carte? Cum a fost primită?
- A fost prima mea lansare, una amplă, la sala Dalles, cartea fiind prezentată, 

între alţii,  de fostul meu profesor de la Facultatea de Filologie din Bucureşti, regre-
tatul critic Romul Munteanu, iar dintre actorii care au participat, memorabilă şi de 
mare emoţie pentru sala arhiplină, a rămas recitarea regretatului actor Silviu Stăncu-
lescu. Din păcate, cartea nu a avut un tiraj prea mare, iar difuzarea, nici ea nu a fost 
la nivelul aşteptărilor.  Eram deja în economia de piaţă, pentru care nici editorii, nici 
autorii nu prea erau pregătiţi. 

- Cam acestea au fost începuturile, cu asperităţile lor inerente...
- Pot să spun şi aşa, orice început dificil e poate un test de anduranţă, dar 

am observat că cei care debutează târziu sunt autori de cursă lungă. În timp, mi se 
adunaseră foarte multe manuscrise care visau să se corporalizeze în volume, dar... 
Multe dintre ele n-au mai avut nicio şansă, fiindcă nu mai răspundeau noilor mele 
idei, noilor provocări ale vremurilor noi. A fost o selecţie nemiloasă, am considerat 
că sunt etape arse, depăşite, fiindcă cel ce scrie trebuie să fie în pas cu vremea sa, ba 
chiar cu un pas înaintea ei. Asta nu înseamnă însă că trebuie să ne grăbim să dăm 
tiparului absolut tot ce scriem. Există un echilibru foarte fin ce ţine de inspiraţie, 
talent şi moment, între a ştii când să te grăbeşti cu o carte şi când să aştepţi timpul 
ei. Astăzi există o goană de a scoate cât mai multe cărţi, unii autori închipuindu-şi 
că numărul volumelor înseamnă neapărat şi un cuantum de valoare. Se grăbesc să 
publice a doua zi ce au scris peste noapte, iar unele edituri, de apartament, de familie 
îi primesc cu braţele deschise, publicând ce oferă autorul, fără rezerve, fără corectură 
etc., iar cărţile care apar în acest fel,  de o valoare îndoielnică, având greşeli de limbă 
ori de redactare creează confuzie şi descurajare. Editurile cu un corp redacţional 
complet şi competent au cam dispărut, iar cele cu adevărat profesioniste sunt din ce 
în ce mai puţine.  Şi mă gândesc la editura Albatros, care a dispărut, unde am pu-
blicat Izbânda furată, în 1995, la editura de mare prestigiu, ce publica preponderent 
poezie, Eminescu, unde am publicat Şlefuitorul de lacrimi, în 1995, şi Arleziana, în 
2000, editură care, ulterior, a fost vândută în mai multe rânduri unor particulari, iar 
acum îşi trage ultima suflare pe undeva, prin provincie...

- Ca licenţiată a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti, lim-
bile română şi engleză, ai lucrat strict în acest domeniu? Cum te-ai împărţit între 
serviciu şi creaţia literară?

- La terminarea facultăţii, am fost repartizată în învăţământ, iar după un stagiu 
de trei ani, m-am transferat ca referent de limba engleză la Departamentul Aviaţiei 
Civile. Aici am lucrat zece ani, timp în care, în paralel, am publicat în revistele lite-
rare, am participat la concursuri, la festivaluri, bineînţeles atunci când am reuşit să 
mă strecor printre rigorile serviciului. După ’90, posturile blocate până atunci s-au 
deblocat şi am reuşit să mă angajez în presă, apoi în editură. Cea mai frumoasă peri-
oadă a fost cea în care am lucrat la cotidianul ,,Realitatea românească“, la secţia Cul-
tură, o perioadă fructuoasă deşi epuizantă, căci evenimentele culturale se ţineau lanţ, 
cu forme proaspete de exprimare, după lunga perioadă de cenzură. Am avut ocazia 
atunci unei priviri de ansamblu asupra fenomenului cultural la zi, am cunoscut per-
sonalităţi culturale din diverse domenii, de la care mi-au rămas interviuri deosebite: 
Marin Sorescu, Horia Bernea, Ludovic Spiess, Mircea Ciobanu, Oleg Danovski, 
Mircea Spătaru  etc. Am publicat cronici literare, cronici plastice, interviuri în limba 
engleză cu ambasadori, poezii, reportaje, pe care poate voi reuşi într-o zi  să le strâng 
într-un volum. 

- Cum a fost, ca poetă, să lucrezi într-o editură?
- Pentru un poet este un loc de muncă ideal. Am con-

siderat un noroc şi un privilegiu să fiu prima care vede ma-
nuscrisul unui autor şi să-l girez. Atât la editura Scripta, cât 
şi la editura Nemira, am avut ocazia să lucrez cu autori con-
sacraţi dar şi cu începători, să pătrund în intimitatea labora-
torului lor de creaţie, să-i cunosc însă şi ca oameni.  Dacă 
cel ce lucrează în editură este el însuşi scriitor, e solidar cu 
autorii, îi susţine, stabilindu-se legături de prietenie, ce duc 
la o colaborare editorială excelentă. Unii autori cărora le-
am susţinut debutul, au avut un parcurs frumos, au confir-
mat, cum se spune, ajungând chiar în Uniunea Scriitorilor. 
Şi acum unii dintre aceştia mă roagă să-mi arunc un ochi 
peste manuscrisul lor înainte de a-l depune la o editură. 

- Tu, personal, ai avut şansa să dai peste un re-
dactor inspirat care să-ţi sugereze câte ceva la o carte, 
eventual titlurile unor cărţi, unor poezii?

- În cazul cărţilor mele, am fost autor, redactor, co-
rector. Din păcate, sau din fericire, redactorii editurilor la 
care am publicat au fost mai mereu de acord cu textele 
mele, nu mi-au clintit o virgulă; nu ştiu dacă asta mi-a fost 
favorabil, sau dimpotrivă. Uneori simţi nevoia unei păreri 
avizate, poate chiar tăioase dar sincere.  Nu e vorba de a 
cenzura ceva, ci de a cunoaşte o opinie competentă asupra 
viitoarei cărţi, ce se naşte din  ,,sânge, sudoare şi lacrimi“,  

şi care va fi supusă ulterior judecăţii largi a publicului.
- Spune-mi câteva dintre titlurile celor aproape 20 de cărţi publicate şi ce 

semnificaţie au ele?
- Dacă în cazul titlurilor poeziilor, cred eu, mă mai descurc, cel mai greu îmi 

este să găsesc titlul cărţii care le subsumează. La fel de greu îmi este şi să compun 
autografe în cazul lansărilor. Unele titluri au venit de la sine şi nu aş putea să le 
explic, fără a le bagateliza:  Şlefuitorul de lacrimi, Flacăra nevăzută, Conspiraţii ce-
leste, Zâmbet de tigru, Inimă de iepure, Roua cuvântului, Bucuriile triste, Dreptatea 
învingătorului, Fenomenele fără cauză, Existenţele fastuoase etc. Cea mai frecventă 
întrebare a reporterilor care au venit la câte o lansare a fost: ,,Ce reprezintă titlul 
cărţii pentru dumneavoastră? “. Le-am răspuns invariabil: nu ştiu, aşa a venit, poate 
că asta este ceea ce numim uneori inefabil. Eu am scris, alţii vor veni să interpreteze, 
să descifreze, să le placă, să nu le placă etc.  

- Ai scris şi cărţi pentru copii. E greu de scris pentru copii?
- Este o prejudecată că e greu să scrii cărţi pentru copii. Nu-i greu deloc dacă 

iubeşti copiii, dacă mai ai un suflet de copil, dacă te mai poţi copilări din când în 
când, renunţând la convenţii. Spunea Constantin Brâncuşi: ,,Când nu mai suntem 
copii, înseamnă că am murit demult“. Am scris cărţi interactive ca reflex al activităţii 
mele didactice, cele mai multe în versuri, în care am îmbinat partea educativă cu cea 
artistică. În Cartea cu surprize, Alfabet-ghicitoare, Ghiceşte rima, am încercat să le 
stârnesc copiilor interesul pentru lucrurile noi ce pot fi descoperite prin lectură. Am 
intenţionat să le dezvolt imaginaţia, să-i familiarizez cu elemente de cultură gene-
rală, de limbă şi literatură română, să le exemplific poetic ce înseamnă rima, ritmul. 
Am şi tradus numeroase cărţi pentru copii din limba engleză, aşa că mă simt con-
fortabil în acest univers al copilăriei, care te eliberează de angoase, te revigorează. 

- În această perioadă în care interesul pentru cartea tipărită este tot mai 
scăzut, difuzarea deficitară, cum se mai poate trezi interesul pentru carte?

- Difuzarea este haotică, nu-ţi poţi urmări o carte, nu poţi recomanda unui ci-
titor unde ar putea găsi cartea ta, nu şti dacă ea este în reţeaua de difuzare sau nu etc. 
Nemaivorbind că această carte tipărită, de multe ori finanţată cu eforturi de autorii 
înşişi, se află sub presiunea concurenţei cărţii electronice. Că slova scrisă circulă astfel 
mai mult şi mai departe decât filele unei cărţi cu tiraj limitat nu e rău, dar cred că acea 
carte între filele căreia se simte vibraţia sufletului celui care a scris-o, care are o căldu-
ră specială, nu va fi abandonată. Ce poate să însemne faptul că Bill Gates a cumpărat 
cea mai scumpă carte din lume, Codex Leicester, în fapt un manuscris al lui Leonardo 
da Vinci, decât preţuire pentru hârtia scrisă şi recunoaşterea valorii ei. Acum, cel mai 
mult suferă cartea de poezie, în care palpită sufletul nostru ca naţie, care tezaurizează 
frumuseţea lexicului, eufoniei limbii române. Din păcate, editurile au rezerve în a o 
tipări, excluzând cazul în care poeţii îşi scot cărţile pe banii lor, iar librăriile o resping 
pe motiv că nu se vinde. E un cerc vicios. Cel ce ar dori să cumpere o carte de poezie, 
nu o găseşte pentru că librăriile nu o achiziţionează. Poeţii sunt marginalizaţi, şi foarte 
puţini au forţa de a continua, de a-şi urma chemarea scrisului, care cere timp dar şi 
dedicare uneori sacrificială. Cum s-ar putea exploata acest mare zăcământ de talent pe 
care îl are ţara noastră? Prin intervenţia statului, care trebuie să susţină cultura naţio-
nală. Până acum s-a dovedit că pentru răspândirea mai largă a cărţii nu sunt suficiente 
librăriile, lansările, târgurile de carte ale editorilor, lecturile publice ale autorilor. 

- Şi totuşi, la ora actuală există foarte multe concursuri de poezie care desco-
peră şi încurajează noi talente, au loc festivaluri naţionale şi internaţionale de poezie.

- S-ar părea că este un paradox, unii spun că se scrie mai mult decât se citeşte. 
Aceste concursuri scot la iveală o mulţime de tineri înzestraţi. Unii vor continua cur-
sa grea a afirmării pe un plan mai larg, alţii vor rămâne cunoscuţi doar în plan local, 
depinde şi de şansa fiecăruia.  Oricum, aceste manifestări sunt stimulative, poeţii 
din generaţii diferite pot să se cunoască, să schimbe idei, sunt benefice căci nu ştim 
niciodată de unde va apărea marele poet naţional. 

- Şi tu ai participat la multe astfel de manifestări. Cum ţi s-au părut?
- La unele am participat din curiozitate, vrând să mă verific, fiindcă îmi plac 

întrecerile, competiţiile corecte. Cea mai mare bucurie am 
avut-o atunci când am câştigat concursurile cu moto, conside-
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rându-le cele mai obiective. Însă există unele concursuri care limitează participarea 
după unele criterii precum vârsta concurenţilor, dacă au publicat sau nu volume, dacă 
sunt membri ai unor uniuni de creaţie etc. Cred că ar fi normal ca aceste concursuri 
să aibă o deschidere mai largă pentru a da posibilitatea de participare tuturor genera-
ţiilor fiindcă talentul nu are vârstă, iar singurul criteriu de departajare nu trebuie să fie 
decât valoarea textului prezentat. Eu am fost şi de o parte şi de alta a baricadei: odată 
concurentă, altădată membră a juriului de acordare a premiilor, iar ultima ipostază mi 
s-a părut mult mai grea. 

- Care sunt cele mai recente premii pe care le-ai primit?
Sunt premii mai mult onorifice: Premiul de creativitate Naji Naaman, 2011-

2012, Liban, Trofeul Apollon la Concursul internaţional de poezie şi proză ,,Vis de 
toamnă“, 2013, Premiul ,,Eminescu“ la Festivalul Internaţional de Poezie ,,Mihai 
Eminescu“, 13-15 ianuarie 2014, Drobeta Turnu Severin, la care se mai pot adăuga 

câteva diplome, dar premiile nu reprezintă pentru mine un scop în sine, ci sunt o 
bucurie, o şansă de a te întâlni cu alţi autori care împărtăşesc aceleaşi idealuri. Dis-
tincţiile pot fi un imbold de a continua pe un drum care nu ştim unde duce, dar pe unii 
doar lucrurile misterioase îi atrag, iar poezia este un mare mister. 

- Ca de obicei, întrebarea standard la finalul unui interviu. Care este urmă-
toarea ta carte, fiindcă n-ai de gând să te opreşti, nu-i aşa?

- Aştept să-mi apară o carte de versuri la eLiteratura, editura domnului Vasile 
Poenaru, de fapt o antologie, Cununa de flăcări. Acum, deja lucrez la altceva, fiindcă 
realitatea din jur îmi oferă atâtea pretexte  încât am impresia că cele mai multe texte 
vin singure la masa de scris şi îmi întind mâna pentru a face cunoştinţă. 

- Îţi mulţumesc pentru interviu, draga mea, şi îţi doresc să-ţi trăieşti mai 
departe cu aceeaşi seninătate şi dăruire viaţa şi poezia.    

Vara anului 2014 

Copilăria

După ce am pierdut-o
am alergat
pe acelaşi drum ȋnapoi
cu dorinṭa
să o găsesc
schimbată.

Copilăria ta

Copilăria ta
va rămȃne camera
ȋn care o viaṭă ȋntreagă
tot mereu
te vei ȋntoarce.

Gata şcoala

Greu mi-e mersul
cu ghiozdanul ȋn spate
mi-e teamă de ȋntoarcerea acasă

Marionetă

Un copil 
stȃnd
liniştit

eu ca o
marioneta de lemn
gata ȋncurstată

fără viaṭă
interioară

Gândind la copilărie

Gȃndind
la copilărie

ȋnseamnă
pentru mine
să intru
ȋntr-o ȋncăpere ȋntunecată

şi

decepṭionată
să caut
ȋntrerupătorul

Amintire

Eu aud 
mereu
rȃsul

eu aud
mereu
plȃnsul

acuma
sunt ele
ȋncăperi părăsite.

Vis înflorit

Copiii aleargă
peste cȃmpuri

ṭinȃnd
ȋn mȃini
anii ȋnfloriṭi.

Sunt doar o frunză

Dimineaṭa ȋncepe.
Cu soarele pe piele
trăiesc ziua.

Sunt doar o frunză,
mă clatin cu coroana copacului.
Mȃine voi fi departe.

Aş vrea să fiu o casă

Dacă aş fi o casă
atunci aş deveni
foarte bătrȃnă
aş fi 
peretele
tavanul
duşumeaua

aş fi
o fereastră
şi o uşă

aş lăsa oamenii
să intre şi să iasă
feṭe noi
viaṭă nouă

ȋntr-o bună zi
ei vor muri
eu ȋnsă nu

o casă
e stabilă
şi va fi 
tot mai veche.

Vis

Afară
noapte neagră
aud
paşi la fereastră

mă simt singură
părăsită
şi mă visez
ȋn zori

Fereastra

Ea
te-a
părăsit

tu
stai
la fereastră

faṭa ta
o văd
ȋn fiecare dimineaṭă.
 
(din volumul “Manchmal berührt mich das 
Dunkel / Talvolta le tenebre mi sfiorano”, 
POP Verlag, Ludwigsburg, 2011)

Camera străină

Un pat
un dulap
o masă cu două scaune

Aceasta este
mobila din
această cameră

Primii paşi ȋn ȋncăperea necunoscută
ȋn care moartea
a luat deja loc.

Ziua de naştere

În iulie acum
o sută de ani
s-a născut
ea

Primarul
a fost la cămin şi
i-a adus
un buchet de flori

Ea stă ȋntotdeauna
ȋn fotoliu
cȃnd am intrat
ȋn cameră

Mă salută voioasă
cu ochi mari
povesteşte despre copilăria
şi tinereṭea ei

Azia m intrat
ȋn camera ei
ea dormea ȋn pat
cu gura deschisă

Florile 
de pe noptieră
erau ofilite.

Micuţa doamnă bătrână

Micuṭa doamnă bătrȃnă
zȃmbeşte
mă roagă

Să o chem
pe fiica ei
ea nu are fiică

În camera ei
fotografii ale fiului
şi nepotului

Familia mea
este mereu la mine
zice ea
cu vehemenṭă

Vizită nu vine niciodată
eu ȋnchid
pe dinafară
uşile

Timp

Ceasul merge
merge şi merge

Privirea mea
cade pe vechiul
ziar

Zace
uitat
pe masa mea

Ceasul merge
merge şi merge
imperturbabil

Și mȃine 
fără mine

(Din volumul “Die Uhr hat die Zeit ver-
gessen. L’orologio dimentico del tempo”. 
Gedichte deutsch/italienisch. Poesie tedesco/
italiano, Velag steinmeier, Deiningen, 2014)

Prezentare şi traducere:
Mircea M. POP

NINA RUSSO KARCHER
S-a născut ȋn 1970 ȋn Cattolica Eraclea (Agrigento, Italia). Ca şi copil vine cu părinṭii ȋn Germania, la Mannheim şi 

este vorbitoare a două limbi. Ea este autoarea a două volume bilingve de versuri.
Dacă ȋn primul ei volum este vorba despre copilărie şi pierderea inocenṭei, ȋn al doilea, la fel de dramatic, ȋn centrul 

atenṭiei stă evocarea vieṭii monotone şi lipsite de perspectivă din căminul de bătrȃni.
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Într-o camerã, la bloc.

SILE (agitat):  Muţi odatã?
MARIAN (calm):  Lasã-mã, te rog, sã gân-

desc  puţin! Jucam şah, nu popice!
SILE :  Ia uite, dom’le!... Oricum esti mat.
MARIAN :  Mai bine, ai sta în banca ta… La o 

remizã, mãcar, tot ajung. Nu te umfla în pene!
SILE :  Mi-e teamã cã eşti prea sigur pe tine… 

Ia un şah!
MARIAN :  Ei, ca sã vezi! Nu mai e.
SILE (în zeflemea):  Încã un şah.
MARIAN (suflându-şi nasul) :  Nu mai e…
SILE (înverşunat) :  Şah!
MARIAN (uşor plictisit) : Te dai mare şahist, 

şi te-nvârţi în jurul cozii… Poftim!
SILE (triumfãtor) :  Fiindcã mã priveşti de 

sus, mai ia unul! Asta, ca sã mã ţii minte!
MARIAN :  În ritmu’-ãsta, ne-apucã miezul-

nopţii…
SILE :  Pãi, ce vinã am eu  cã ţii nebunu’-ãla 

de pomanã-acolo? Şah!
MARIAN (dând sã se ridice) : Mi-au amorţit 

picioarele… Lasã, cã mai jucãm noi! Zãu, e ridicol!...
SILE (prompt) : Stai jos, nu te prosti! Încã 

puţin, şi gata! Hai, mutã!
MARIAN :  Pãi, nu mai ştiu ce dracu’ sã mut!
SILE : Ţii un cal de pomanã-acolo! Ai si-o 

turã. Sã stau eu sã te-nvãţ…
MARIAN (cãtre nevastã-sa) :  Nu mai aduci, 

fã, odatã, cafeaua-aia? A trecut un ceas de când te 
rog! Şi vezi, nu pune prea mult zahãr, cum faci, de 
obicei!

SILE (tresãrind) : Aha, nu o turã, ci douã ai la 
dispoziţie… Dacã eram în locul tãu…

MARIAN (cãtre nevastã-sa) :  Toarnã în 
ceştile primite cadou! (apoi, cãtre SILE) : Ce tot zici, 
mã, acolo?

SILE : Ai avea, zic, cu ce sã ieşi la atac. Pânã 
una-alta, mai ia un şah!

MARIAN (scârbit):  Nu mai e…
SILE (frecându-şi palmele):  Mult nu mai 

dureazã… Ce-i drept, nici n-am mai jucat în ultima 
vreme… Plimbãri, somn… Somn, plimbãri… Şi 
unde nu-i  exerciţiu…

MARIAN (înviorându-se brusc) : Ia mai tacã-
ţi fleanca! Şah!

SILE (uimit) : Ce vorbeşti? Am ieşit.
MARIAN (tot mai însufleţit) : Îmi venii şi mie 

rândul… Şah!
SILE (admirativ) : Hai, cã eşti  tare, zãu! Sã 

vedem… Sã  vedem… Nu mai e !
MARIAN (mieros) : Te superi?
SILE : Mi-ai luat un pion. Mare scofalã!
MARIAN : Atunci, îţi mai iau unul!
SILE : Ia-i, sã nu-i mai vãd!
MARIAN (rânjind) : Şah!
SILE ( încruntat): Nu mai e…
MARIAN (cãzând iar în amorţealã) : N-ar 

fi mai nimerit sã gustãm ceva? N-am pus pe limbã 
nimic de azi-dimineaţã. Lãsãm piesele chiar în 
poziţia asta, şi vedem noi dupã-aceea…

SILE (rigid) : Eu zic sã batem  fieru’ cât e 
cald!... Ai putea sã mã dovedeşti. Ai avea chiar douã  
variante!

MARIAN (sorbind, în sfârşit, din cafea) : 
Unde vezi, mã, tu? 

SILE (sorbind şi el, tacticos) : Ce sã-ţi fac, 
nene, dacã ai orbu’ gãinii!...

MARIAN (neveste-sii) : Pune, fã, şi  tu, nişte 
aperitive! Degeaba te uiţi, cã nu pricepi! Ăsta e joc 
pentru bãrbaţi. (cãtre SILE) : Aşa! Unde rãmãsesem?

SILE (misterios) :  Mã, eu ţi-aş zice, dar te las 
pe tine!… Aşa, ce rost mai are? Te-ai blocat singur 
în careu  cu pionii… Ţii regina de pomanã-acolo… 
N-ai fãcut decât sã muţi regele aiurea.

MARIAN (neveste-sii) :  Ce prãjeşti, fã, aco-
lo? Pân’aici a ajuns fumul. (cãtre SILE) : Ţie nu-ţi 
miroase a ars?

SILE (implacabil) : Deloc. Mutã!
MARIAN :  Uite, ce e… Sã isprãvim, dracu’,-

odatã! Na !
SILE :  Pardon! Eşti în sah. Altã combinaţie 

n-ai gãsit?
MARIAN (dând iar sã se ridice): Zãu, ajung 

sã cred cã mã iei peste picior!…
SILE :  Eşti incredibil! E clar cã n-am cu cine 

juca! Mai bine, rãmâneam acasã, şi ştiam o treabã!... 
De mâncat, poţi sã mãnânci şi mai târziu… Dar cu 
şahul, ştii cum e… Dacã nu baţi fieru’ cât e cald…

MARIAN :  Taci! Mã scoţi din minţi! Ce sã 
tot mut? Ce? (rãstoarnã, când se-aşeazã, mai multe 
piese) : Stai, cã nici nu mai stiu unde erau!...

SILE :  Stai calm! Asta era aici… Asta, aici… 
Corect?  Mutã!

MARIAN (pradã unui efort mental) :  Fac ro-
cada.

SILE (zeflemitor) :  N-ai decât…
MARIAN (neveste-sii) : Ia adu, fã, şi tu, nişte 

vin! Chiar trebuie sã-ţi spun mereu ce sã faci? Mi-e 
sete, de crãp! Clãteşte paharele ca lumea! ( cãtre 
SILE) : Ar cam vrea ea sã mor mai repede!... He-he!  
Mutat.

SILE :  Eu nu beau.
MARIAN (tare) :  Ăsta nu bea!
SILE :  Mai las-o, mã, sã rãsufle, sãraca… 

Pân’ la urmã, se saturã.  Ştii cum e femeia  tiner-
icã… Fierbe sângele-n ea. Odatã pune ochii pe altul, 
şi pe-aici  ţi-e drumul!… (absorbit iarãşi) : Ce zici 
de asta? Şah!

MARIAN :  Mã  scol mâine cu noaptea-n cap, 
sã-mi  iau pastilele, şi tu o ţii una şi bunã!... Fii atent, 
nu mai am unde sã mut regele! Pat! Asta e! Observi? 
Gata!

SILE (mefistofelic) :  Ce vorbeşti? Ia vezi-
acum! Ai unde?

MARIAN ( dând sã se ridice) : Ştii ceva? 
Renunţ!

SILE :  Eşti prea iritat, clar! Dacã te-ai  con-
centra  puţin…

MARIAN :  Stai, sã iau barem’ o gurã!... Do-
amne, ce vin!... Tare, vâscos, de ţarã…(pleoscãie, 
satisfãcut). Te sfãtuiesc, înainte de-a muta, sã-ţi 
înmoi buzele afurisite, de inchizitor, în licoarea 
asta…

SILE :  Ti-am zis cã nu mai beau! Mai ia un 
şah! Şi cred cã-i ultimul…

MARIAN :  Prefer sã te cred. Ia un aperitiv! 
Ai câştigat din oficiu.

SILE :  Indulgenţa ta mã lasã rece.  Eşti ceva 
de speriat! Numai la mâncare ţi-e gândul! Ce mai 
tura-vura, n-am cu cine juca! N-ar fi fost mai bine sã 
rãmân eu acasã? Cel puţin, ştiam o treabã!...

MARIAN (cu glas pierit):  Sile!
SILE (sãrind în picioare) :  Ce e, mã?
MARIAN :  Eu simt cã asta mã-nşealã… Am 

un gol, uite-aici, în stomac!…  Şi parcã-mi vine sã 
vãrs… Tu n-ai auzit uşa de la intrare?

SILE (aşezându-se ) :  Ba da!... Poate s-a dus 
sã cumpere ceva…

MARIAN :  Poate…
SILE :  Vasãzicã, eşti  bãnuitor, gelos!
MARIAN :  De ce n-aş fi ? I-am pus şi pensia 

mea la dispoziţie!... Ii fac toate poftele!...
SILE :  Hai, mutã!...

ROBERT  TOMA

DOI  BĂTRÂNI  JOACĂ  ŞAH
-schiţã-

Cărți în curs de apariție:

«S c h i t u l   M a i c i l o r»
- destine în contrapunct -

Nuvela Schitul Maicilor a dlui DUMITRU PÂR-
VOAICA,  având drept cadru societatea românească de după 
Revoluția din 1989, aduce în prim-plan destinul unei tinere fe-
mei, Nina Romanescu, fiica unui profesor din Craiova. Unică 
la părinți, fata crește în adorarea tatălui, prețuit inspector școlar, 
ale cărui principii de viață și le însușește, deși înțelegerea din-
tre părinți nu este deloc pilduitoare. Urmează anii de facultate 
(la științe fizico-chimice), după care licențiatei i se pune în față 
spinoasa problemă a unui loc de muncă. După câteva itinerante 
încercări  de  a deprinde «tainele» funcționărismului (la o ban-
că sau impiegată definitivă la Schitul Maicilor), Nina încearcă 
să facă față tribulațiilor și presiunii dictatoriale la un birou din 
Direcția Autonomă. 

Întâlnirea cu Radu, față de care trăiește din plin fiorii 
autentici ai dragostei dintâi, va fi un moment crucial în viața ei. 
Însoțindu-l pe tânărul absolvent de Drept  repartizat la Odorhei,  
Nina devine «soție de magistrat», într-un oraș în care trebuie 
să se acomodeze cu îngusta mentalitate provincială. Probleme-
le gospodărești încep să apară într-un context plin de stres și 
plictis, agravat apoi de firea tot mai capricioasă a soțului. „Ves-
tea” că va da viață unui copil îl scandalizează pe soțul tot mai 
pretențios, atent să se integreze tot mai confortabil în mediul 
său de viață profesională, însușindu-și repede o mentalitate 
autoritară și mai puțin atent la etica de familie. Problemele cu-
plului se complică în cele șase luni de conviețuire, iar certurile 
și violențele vor duce implacabil la despărțire. Nina își va găsi 
liniștea la mai vechea ei prietenă Gina, prezentă la timpul potri-
vit în casa din Odorhei, pentru a o scoate din mâinile violenței 
intempestive a soțului. Medic primar la un spital din Capita-
lă, aceasta îi oferă Ninei una din cele patru camere ale apar-
tamentului, acordându-i totodată o necondiționată afecțiune și 
înțelegere.

Dând viață unui copil, botezat de «fină» cu nume-
le Doru, Gina îl va crește cu tot devotamentul ei de mamă, 
descoperind, după etapa căsătoriei, experiența aceasta cu toa-
te obligațiile, satisfacțiile și bucuriile ei. Dar, împlinind 7 ani, 
Doru va fi revendicat de tatăl său Radu, care-l transplantea-
ză într-o altă lume. „Pustiită” de unicul reazem al vieții, Gina 
se va simți „o femeie bătrână”, cu părul încărunțit înainte de 
vreme și sufletul vestejit! Deși are dreptul să-l vadă la o lună, 
mama constată repede «înstrăinarea» propriului fiu, căruia tatăl 
îi oferea tot confortul și-i satisfăcea toate dorințele (internet, 
meciuri de box, vânători...). Constatarea că micuțul a devenit 
„un copil străin” e atât de dureroasă încât mama se închide în 
sine, resemnându-se într-o suferință acceptată ca o imparabilă 
fatalitate.

Nuvela (oglindă purtată de-a lungul drumului acciden-
tat, în accepția realismului clasic, în care «răspunzător» este, 
cum zicea Stendhal, «inspectorul de drumuri», nu cel ce-o 
poartă) ) este, în fond, rectilinie, ușor putând fi urmărită o cro-
nologie a faptelor, în ciuda unor reveniri «involuntare», un fel 
de proustianism narativ și mai puțin al stărilor de spirit trăite 
de protagonistă.

Remarcabilă este, în paralel cu experiențele de viață 
evocate imparțial și obiectiv,  imaginea mediului social, în care 
înfloresc tipologii din cele mai curioase, un fel de neo-realism 
surprins în toată «cruzimea» lui, în grobiana lui substanțialitate. 
Iată, în acest sens, o anumită mentalitate a tatălui sau compor-
tamentul tânărului «magistrat», care-și sacrifică fericirea fami-
liei pentru a face față lumii sale de amploiați versatili și falși, în 
virtutea unui comportament de carierism provincial. 

Singura figură luminoasă – în ciuda unei condiții de 
femeie liberă, dezinvoltă și plină de «spiritul epocii» - rămâne 
mai vechea prietenă Gina, adevăratul «înger păzitor» în viața 
Ninei, un fel de «replică» a acesteia în planul realizării profesi-
onale. Pentru aceasta, Nina este «călugărița» detașată și retra-
să, imposibil a se «integra» într-o societate bazată atât de mult 
pe relații, pe interese, pe moravuri atât de puțin ortodoxe, pe 
lipsa de prejudecăți și pervertire morală... Evident că o astfel 
de psihologie comportamentală duce la insucces și implacabil 
eșec – de aici destinul nefericirii protagonistei, într-o îngroșată 
antinomie cu acela al devotatei prietene. Să precizăm că și 
Gina trecuse printr-o situație asemănătoare (în final aflăm că ea 
însăși era mama unui copil de 12 ani, eminent la învățătură, un 
fel de secret al vieții ei, foarte asemănător cu povestea prietenei 
sale!), dar ea, fiind o luptătoare cu fler, știe să ia viața în piept, 
cu acel aplomb și cu acel curaj de care numai femeile voluntare 
și puternice sunt în stare, transformând «eșecurile» vremelnice 
în «succese» durabile... 

Nuvela (de dimensiunea unui miniroman) are, în ge-
neral, antren, dar și o problematică bine strunită, evenimențial 
și narativ, discursul heteronomic reușind a contura comporta-
mente, fizionomii, destine. Clasică, în definitiv, cu eforturi vă-
dite de psihologizare discursivă, adică scriitură fără pretenții de 
modernitate metodologică ori de inginerie prozastică, nuvela 
dlui Dumitru Pârvoaica – un fel de «schit al maicilor» -  poate 
fi citită ca o «felie de viață» și mai degrabă ca un «document» 
dintr-o evocare balzaciană a vremurilor ce le trăim. Vremuri 
demne de o nouă «comedie umană», în perspectiva estetică a 
unui postmodernism care are de învățat foarte mult de la marea 
proză realistă europeană de acum un secol și mai bine, pe care 
ar putea-o completa, dacă încă nu a făcut-o deja, cu o materie 
bogată și omogenă pe relația individ-mediu social.

Lucian BUNEA
Februarie 2015
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DURERI CE NU POT FI UITATE
VASILE MUSTAȚĂ

Poeziile de sertar ale poetului Vasile Mustață au fost scrise in  anii 1983 – 
1989. In aceasta perioada, unele au apărut în ziarul ”Cuvântul Românesc” (scos 
de diaspora de la Câmpul Românesc – Hamilton, Ontario) sub pseudonimul Ba-
zilus.

Ele au fost publicate, după revoluție, în cartea Dureri condensate, Editura 
«Pământul Românesc», București 1990, cu o prefață de Ileana Manole.

Abia în 1991 a ajuns la Câmpul Românesc și a prezentat cartea românilor 
prezenți la adunarea anuală ce are loc acolo.

ÎNTÂMPINARE

Sunt plantat pe asfalt. Un neom
Ţintuit, manevrat prin comenzi.
Reprimat sub călcâi faraon...
Curg în juru-mi sinistrele benzi.

Conectat în sistem – un robot
Programat să lucreze „on line”.
Gând rebel, te reprim dar nu pot,
Sângerez în afund şi mă cain.

Pe asfalt dedublat – sunt şi nu-s.
Cum se scurge-n pământ ura grea
Printr-un trup amorţit şi supus,
Răstignit în uralele prea...

Dezlegat, când păşesc comandat
Las în urmă asfaltul cernit
Şi pornesc căpcăun, inundat
De-un alean într-un dor infinit.

Decembrie 1983

CONTUR

Dur şi dur fac contur
Cercul strâns împrejur.
Sufocat şi mahmur,
Tac şi-ndur, tac şi-ndur.

Sur şi sur fac contur
Orizontul obscur.
Nasc fantome în jur,
Tac şi-ndur, tac şi-ndur.

Fur şi fur fac contur
De abuz şi sperjur,
În fetid şi impur
Tac şi-ndur, tac şi-ndur.

Jur şi jur fac contur
În pervers calambur.
E-n zadar că abjur,
Tac şi-ndur, tac şi-ndur.

Decembrie 1983

RUGĂ

Doamne, ia-mi această viaţă, să tresară uşurat
Sufletu-mi ieşit din forma care l-a încarcerat.
Ţi-e creaţia absurdă şi smintit e omul care
Plămăditu-l-ai, Prea Sfinte, după chip şi-asemănare.

Într-un vultur pune-l, Doamne, să-mi iau zborul spre 
înalt,
Să simt gustul libertăţii şi beţia unui salt.
Să plesnească arcul-strânsul şi voinţa să erupă
Sfărâmându-mă de-o stâncă – altă întrupare după.

Şi în viaţa cealaltă, Doamne, câine-aş vrea să fiu
Să visez sub clar de lună şi să latru în pustiu.
Omeneasca-nţelepciune s-o anin în vârful cozii,
Să muşc mâna cui mă leagă şi să sar la toţi nerozii.

Doamne, ia-mi această viaţă; sufletu-mi neliniştit

Duce crucea, căci nu trupul ne e astăzi răstignit.
Las la voia milei Tale, fie ce-i vrea tu să fie!
Ruga una mi-e, Preabune: liberează-l din robie.

Ianuarie 1984 

HOHOTUL DESCĂTUŞĂRII

Slobozitu-au Carpaţii glas răsunător de bucium
Şi Câmpiile Române toarnă-n fluier jalnic zbucium,
Cânt-o ţară făr-de ţară şi-un popor expropriat,
Plânge, plânge tricolorul înjosit şi-ndoliat.

Pe străvechile meleaguri, mult râvnite de sultani,
În amar îşi moaie pâinea strănepoţi daco-romani;
Cocoţat în vârf de Peleş tot asudă un nerod,
Moaie ţara ca pe-o cârpă şi o dă pe calapod.

Poartă sceptrul României un scăpat de la juvăţ,
Se regesc un paranoic şi-o muiere în răsfăţ.
Gem sub glie voievozii comparaţi cu un pigmeu – 
A ajuns un pui de lele să se creadă os de zeu.

Unde sunt românii, marii, legendarii făurari,
Mândrii şi neînfricaţii – fala României Mari?
Unde sunt bărbaţii ţării, zimbrii neamului viteaz,
De-a ajuns o stârpitură să ne scuipe în obraz?

Facem plecăciuni de slugă şi în corul sincopat,
Josnice marionete, proslăvim un psihopat.
Să sfârşim scamatoria, jocul cinic şi barbar,
Schimbând tragicomedia într-o comedie doar.

Haideţi să privim în faţă adevărul crud şi gol
Smulgând masca de minciună, hainele de protocol,
Unui val de râs năvalnic să-i supunem pe-amândoi – 
Hohotul descătuşării să-i transforme în strigoi.
 

Februarie 1984

REVOLTA SURDĂ

De-a valma zac şi buni şi răi
Dospind revolta-n mădulare
Şi laş şoptindu-şi fiecare:
“Ce bine e lângă ai tăi!”.

Şi fiecare cu ai săi,
Sorbind tăcerile amare,
Cu prăbuşiri interioare
De-a valma zac şi buni şi răi.

Manipulaţi de nătărăi,
În dezacorduri solitare,
Călcându-şi viaţa în picioare
De-a valma zac şi buni şi răi.

De-a valma zac cu buni, cu răi,
Mă risipesc în disperare
Dar laş şoptesc ca fiecare:
“Ce bine e lângă ai tăi!”.

           Februarie 1984

                    CHEM MUZA

Nu pofta tinerească de bravură,

Îndemn de inspiraţie divină
Cerând incriminare după vină
Mi-a pus în vârful penei cianură.

Hibrid născut din dragoste şi ură
Mi-e versul destinat să vă prevină
Şi crudul adevăr să vă parvină
Din epoca de jaf şi impostură.

Vreau cântul meu năpraznic să devină
Lovind în bicefala creatură, 
Familia rapace şi sperjură
Să se ascundă-n găuri de jivină.

Chem muza militant să intervină
Satira s-o transform în armă dură,
Să înfierez dementa aventură
Şi zâmbetul pe buze să revină.

Iulie 1984

CALVAR II

Mă purifice focul, apa grea să mă spele
Zece morţi să mă scoată dintr-o lume absurdă.
Unde-i omul din mine, unde-s visele mele
Când destinul mă-nşeală şi dreptatea e surdă?

Biruit îmi muşc limba sub poveri tot mai crunte,
Sub pompajul metodic de măsuri opresive.
Simt pe creier şi-n suflet ghiara sadicei hunte
Scormonind ca în stârvuri, în orgii maladive.

Mă sufoc în infernul de delir şi cabale – 
Un malefic descântec intră-n pori ne-ncetat,
Strigătul de revoltă sugrumat se prăvale
În genuna fiinţei infinit repetat.

Prin canalele toate curge-n valuri otrava. 
Pun zăgaz penetrantelor, sufocantelor unde,
Cugetu-mi istovit doar în el căuta-va
Limpeziri – în matrice-i de pământ se ascunde.

Nu-s eu însumi robotul ce mimează prezenţa
Zilnic mor hăituit – sunt şi nu-s – 
Încadrat în sistem şi târât în demenţa
Ce-a cuprins un popor manevrat şi supus.

Noiembrie 1984

 
EMINESCIANA

De pe culmea de milenii a Olimpului carpatic
Timpu-şi deapănă fuiorul lângă tava de jăratic,
Iar în juru-i stau eroii plămădiţi din glia sfântă
Şi în plânsetul de bucium doina neamului o cântă.
De pe plaiuri de legendă ca-ntr-un vis de somn le-
targic
Cu un murmur de durere îi răspunde corul tragic.
Când cuvintele de jale clar se desluşesc într-ânsul
Geniul neamului le soarbe şi pe liră-şi cântă plânsul.
Scumpă ţară, vremi de aur se părea că-ţi sunt sortite
Când turna în versuri bardul prorociri neîmplinite.
Unde-i duhul ăstor plaiuri ce inspiră bărbăţie,
Unde sunt bărbaţii falnici, fala neamului s-o ţie?
Înecaţi în neputinţă îşi pierdură cerbicia,
Nu mai recunoşti poporul, nu-i aceasta România!?

pag. 22
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Ce-au ajuns urmaşii Romei? Soarta lor te înfioară.
Au rămas doar epigonii celor de odinioară?
Pe urmaşii unor neamuri ce-au dus gloria în lume
I-a supus o stârpitură fără crez şi fără nume,
Ca-n poveştile de groază stă poporului în cârcă
Vlăguindu-l ca pe-o zdreanţă un pitic şi-o babă hâr-
că,
Cu uneltele puterii îşi fac mendrele şi jocul
Pe când ţara îşi deplânge viitorul şi norocul.
Cu trufia ne-ngrădită şi cultura lor precară
Ne duc ţara la ruină, ne fac neamul de ocară
Şi în jurul lor mişeii îşi vând cinstea să se-ajungă
Trepăduşi cu nas obraznic, filfizoni cu limba lungă…
După gloria străbună, după veacuri de visare
Ce mai are sfânt românul, inima la ce-i tresare?
Bucuria vieţii simple i-o răpesc tirani prădalnici,
Idealurile sfinte le-au spurcat rapsozi slugarnici,
Sub minciună şi teroare îşi deplânge traiul zilnic
Cu speranţele ucise, osândiţi la jugul silnic.
De pe culmea de milenii, din tăriile albastre
Glas de tunet sparge pacea, somnul laşităţii noastre…
Ascultaţi români la glasul de mânie şi durere
Nu uitaţi că-n voi e număr, conştiinţă şi putere,
Rupeţi lanţul tiraniei, fruntea ridicaţi-o-n soare
Jertfa voastră va fi fala veacurilor viitoare!

Ianuarie 1985

REGĂSIREA

Aud cum latră căţelul pământului,
Aud zbuciumul adâncului,
Freamătul sufletelor scârbite de viaţă…
Aud şi mă-ngheaţă
Groaza viilor sortiţi mormintelor,
Glasul de-alarmă al necuvintelor.

Aud cum roade spaima cerbicele,
Zeii puterii pocnindu-şi bicele,
Torentul nebun al dorinţelor,
Târâşul jalnic al conştiinţelor.

Dincolo de imnul ce-n slavă răsună,
Dincolo de corul ce ţese minciună,
Sub crusta de gheaţă, în marea tăcerilor
Aud cum fierbe mânia durerilor,
Aud plânsul neâmplinirilor,
Doinele mute la capul martirilor.

Aud trupul ţării pulsând
Cu speranţa în sânge când
Câte-un ţipăt străpunge crusta răbdării,
Câte-un glas se ridică împotriva trădării.

Aud încordarea cum sfâşie pacea,
Aud răzvrătirea spărgând carapacea.
Chemarea la viaţă, din oră în oră
E tot mai aproape, e tot mai sonoră,
Şi pulsul mai ritmic, mai amplă rostirea,
Cu glasul de bucium vestind regăsirea.

Februarie 1985

SACRIFICIU

Mi-aş pune viaţa floare în glastra amintirii
Înnobilând ţărâna cu macii din artere,
Simbol că libertatea îşi regăseşte mirii
Venind cu jertfă nouă când patria o cere.

Mi-aş pune viaţa treaptă, spre vechile ei visuri
Să urce România anevoioasa cale,
Chiar făr-ami trce jertfa în marile înscrisuri
Şi fără de prinosul recunoştinţei sale.

Mi-aş pune viaţa torţă, străluminând genunea
În care ne afundă abuzul de putere,
De m-ar strivi sub cismă tiranul care nu ne-a
Lăsat nici o speranţă şi nici o mângâiere.

Dar cu destinu-mi, Doamne, să nu întreci măsura,
Cu libertatea sclavă şi legile smintite
Satrapi să mă sugrume pecetluindu-mi gura,
Să duc cu mine dorul şi ura nerostite.

Aprilie 1985

STRADA

Chipuri palide, buhave
Calcă străzile bolnave;
Într-o forfotă nebună
Rătăcesc căzuţi din lună,
Pasul strâmb, privirea gravă,
Gândul rumegând otravă.

Taie vad prin murdărie
Parveniţi din rudărie,
Militari de carieră,
Ondulate care speră,
Tinerei cu straiul silvic,
Demolaţi din centrul civic,
Descendenţii din elită
Şi borfaşi care-i imită.

De la slujbă către coadă
În perpetuă corvoadă,
În condiţii subumane
Trec tristeţi daco-romane
Cu privirea în pământ:
Sunt tacâmuri? Nu mai sunt!
Cată gene tremurânde
În vitrinele flămânde
Şi la gândul câte-dură
Mai înghit o-njurătură.

Trec bătrânele plăpânde
În plimbări somnambulânde...
Stafidiţi cu lavalieră,
Cocoşei din altă eră,
Fac itinerariul silnic
Să-şi cărpească traiul zilnic.

Doar la centrele de carne
Lumea zace parcă doarme,
Legănând speranţe vane
Trec ceolane prin ciolane.
Dar în schimbul de cuvinte
Scapără un gând fierbinte
Şi din ochi durerea suie
Ca o stafie-statuie.

1986

SĂ-MI FIE VERSUL

Încarcerat de neputinţă diger istoria măreaţă – 
Plesneşte fiecare clipă de umilinţă şi de greaţă.
Când din suspine şi cadavre urzim imagine prosperă,
Apocaliptice emoţii ne furnizează noua eră.

Durerea, ura distilate se umflă depăşind preaplinul,
Din pătimiri nerăzbunate prelingă-se mustind veni-
nul.
Turnate-n aprigă strigare să se împlânte-n conştiinţă,
În veac de crâncenă teroare să dea speranţă şi cre-
dinţă.

Să ard în flacăra durerii, să-nscriu în amintirea ţării
Perversiunile puterii şi josnicia dezbinării.
Din veac în veac să-şi poarte rodul – mânia sfăntă şi 
amară,
Urgia ce-a zmintit norodul, trufia ce-a prostit o ţară.

Cănd port cătuşa silniciei şi umilinţele minciunii,
Să-mi fie versul vânt năpraznic în piepturi aprinzând 
tăciunii,
Şi după arderea-izbândă reînviind fiinţa ţării
Să fie râsetul vulcanic şi apele purificării.

Mai 1987

TĂCERI

Dureri condensate-n tăceri
tăceri născute din frică.
Oceanul tăcerii talazu-şi ridică,
Depune în suflete monştrii de ghiaţă – 
 O lume a vieţii lipsite de viaţă.

Ruşine-ngropată-n tăceri
  - tăceri născute din silă,
Din scârba ce-o lasă un trai de reptilă.
Oceanul tăcerii-şi înghite hotarul – 
O lume a vieţii dospindu-şi amarul.

Revolte topite-n tăceri
  - tăceri născute din zbateri,
Din magma oprită la gură de crater,
Oceanul tăcerii urgia să-i poarte – 
O lume a vieţii-ntr-o lume de moarte.

Speranţe ascunse-n tăceri
  - tăceri născute din visuri,
Oceanul tăcerii se-afundă-n abisuri,
Închide-n adâncuri nelinişti profunde
O lume a vieţii ce viaţa-şi ascunde.
 Iunie 1987

ZÂMBETUL UCIS

În ce taină să depun
Gândul luminos şi bun
Şi credinţele dintâi
Ce mi-au fost de căpătâi?

Unde aş putea s-ascund
Dorul meu cel mai profund,
Salba mea de icusari – 
Visele de zile mari?

Bobocel de toporaş
Gingăşia cui s-o las
Şi puterea de-a crea,
Stropul meu de apă grea?

În suflet le-am răsădit,
Cu-n zâmbet le-am învelit
Legănându-le în vis,
Dar mi-e zâmbetul ucis!

Decembrie 1989

RESTRIŞTE

Amarnic blestem, diavolească lucrare
Când legic şi logic se-neacă-n absurd,
Urgia se-ntinde şi cerul e surd
Şi timpul se-ntoarce la vremuri barbare.
 Vuiesc în adâncuri rostiri interzise
 Şi mor răstignite speranţe şi vise.

Spectacol păgân. Zguduitoare imagini.
Pilonii trufiei se-nalţă nemernici
Pe vetre străbune, pe-altar de biserici.
Când zestrea de veacuri se pierde-n paragini,
 Toate comenzile-s date de-a-ndoasele
 Lepra mizeriei ne linge oasele.

Cinică soartă. Demenţială măsura
Când scara valorii e lanţul de vicii,
Armata salvării e-nchisă-n ospicii,
În templul ştiinţei slăvim impostura
 Şi hidra puterii o ducem în cârcă
 Sub bici faraonic, muşcaţi de năpârcă.

Sadică crimă. Nesocotită teroare,
Balaurul suge sângele plozilor,
Foametea seceră marginea cozilor,
Orice speranţă vor s-o doboare. 
 Copoii se plimbă pe străzi ca pe miruşti
 Spaţiul vibrează de grele nelinişti.
 Mai 1989

LIBERTĂŢII. URMAŞILOR MEI

Veninul ce în inimă îl port
Vreau veacuri după veacuri să dospească,
Ca neam de neamul meu să nu-ndrăznească
Să vândă libertatea pe confort.

De s-o preface-n praf de cianură
Să-l pună-n vârful lănciilor sfinte,
Să ia tiranii pururea aminte
Că plata noastră fi-va pe măsură.

De s-o preface-n vin spumos să-l deie
Nepoţolor la dragostea dintâi,
Să ţină libertatea căpătâi
Şi foc nestins din firava-mi scânteie.

Decembrie 1988
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E o iarnă friguroasă, fără zăpadă. A nins câteva 
zile la sfârşitul lui noiembrie, dar s-a topit repede. Nici 
nu eram pregătiţi pentru ea. Ne-am temut că se aşterne, 
multă şi rece, şi nu mai pleacă până la primăvară. Dar n-a 
fost aşa. A dus-o vântul departe…

  E decembrie, un decembrie îngheţat noaptea, 
gri, de-atâta ceaţă, dimineaţa, şi însorit la amiază.

 E al doilea decembrie când înfloreşte micul meu 
cactus din fereastră. Se deschid una câte una petalele lui 
ca o părere de galben…

 Celălalt cactus pe care l-am avut înflorea tot în 
decembrie, doar că florile lui erau roşii -  flori de Crăciun. 
Mi-l dăruise într-un sfârşit de toamnă, când am vizitat-o 
ultima dată. La plecare mi-a spus: „ Ia-l tu, fiindcă la mine 
nu-i mai merge şi nu vreau să se prăpădească după ce n-oi 
mai fi. Să-l pui într-un vas mai mare, la lumină…”

 Aşa am făcut şi crescuse cât o roată de car. Mare 
şi plin de flori roşii. Era minunat, în fiecare decembrie, 
până-ntr-o iarnă când n-a mai înflorit. După câteva săp-
tămâni am aflat că la începutul lui decembrie murise ea. 
Oare a fost o simplă coincidenţă? Fusese cea mai dragă 
floare a ei, dintre multele pe care le avea. Cred că şi eu îi 
fusesem dragă, altfel nu mi-ar fi dat-o. Ne ştiam de mult. 
Dintr-un alt timp. 

Eu eram elevă în primul an de liceu, ea era profe-
soara de lucru manual. Maestra. Avea mâini măiestre, o 
figură mereu sobră şi o voce impunătoare. În ciuda aces-
tui fapt, cred că ne iubea, pe noi, fetele de la I C. O trădau 
căldura din priviri şi zâmbetul reţinut. Voia să ne înveţe 
să lucrăm frumos, cu drag pentru lucrul pe care-l făceam. 

Acum nu mai lucrează nimeni. Cumpărăm uneori 
cusături şi broderii frumoase de la Second Hand. Rare 
sunt cumpărătoarele care le mai expun. Trăim într-un alt 
secol şi a trecut de mult moda aceea. Le cumpărăm aşa, 
dintr-o părere de rău pentru frumuseţea lor risipită, şi le 
găsim cu greu un locşor  în dulapul prea plin. Toate poar-
tă în ele un suflet ascuns, ca al maestrei noastre…Şi-un 
destin tragic, al frumuseţii căreia i-a trecut timpul, care se 
duce…şi-n locul ei, alte…

Anul trecut când l-am sunat pe Vlad, să-i urez de 
sărbători, vorbind, m-am oprit lângă fereastra din dormi-
tor. N-am putut să nu-i povestesc despre micul meu cac-
tus care-mi făcuse o bucurie aşa de mare. Vlad mi-a spus 
că el are o adevărată colecţie de cactuşi, pentru care şi-a 
transformat terasa în seră. Trăieşte, evident, o mare iubire 
pentru cactuşii lui, poate cea mai statornică, acum, când a 
devenit unul dintre pensionarii capitalei…

Mi-amintesc că nu era nici un cactus demult, în 
cochetul apartament în care locuia atunci. Avea în schimb 
o mulţime de cărţi şi de discuri… şi-o adevărată colecţie 
de prosoape în dulapul din faţa uşii de la baie. 

Vlad era extraordinar. Înalt, suplu, bărbos şi ars 
de soare. Dincolo de fizic, era genul de om bun, pe care-l 
simţi de la prima vedere. El găsise fetiţa rătăcită printre 
pavilioanele taberei de pe malul mării, în timp ce eu o că-
utam disperată, şi ea părea că se simte foarte bine prinsă 
de mâna lui. În momentul când i-am văzut, am respirat 
uşurată, eliberându-mă de teama care mă stăpânise ca ur-
mare a multelor capcane pe care ţi le întind locurile din 
vecinătatea mării.

Vlad m-a invitat la o cafea în vila unde împărţea 
o cameră mare cu doi colegi de la televiziune, veniţi să 
filmeze la mare, în vara aceea…

Întotdeauna m-a fascinat marea. Pur şi simplu ma-
rea, indiferent  de spaţiul de cazare – uneori o cameră de 
hotel, alteori, o cameră dintr-o casă situată în apropiere, 
cu o gazdă corpolentă, căreia trebuia neapărat să-i guşti 
cafeaua şi „inegalabila ciorbă de peşte” şi, mai ales, să-i 
asculţi poveştile, în serile când te întorceai mai devreme 
acasă. Acolo, pe băncuţa acoperită cu o ţesătură veche, 
înconjurate de vegetaţia care crescuse într-o libertate şi-o 
armonie depline: câteva flori, câteva roşii, câţiva castra-
veţi şi dovlecei şi nelipsitele mirodenii. Toate găsiseră 
drumul spre cer, urcând cât mai sus şi nu ştiai cum se stre-
curase printre ele, parcă sfidându-le pe toate, un zarzăr. 

Doamna Paraschiva îşi începea dimineţile dăruin-
du-le apă tuturor, cu furtunul gros, înainte să se lase arşi-
ţa. Abia apoi punea ibricul mare pe aragaz şi împrăştia în 
curte mirosul de cafea. Te trezeai cu zgomotul devenit fa-
miliar al furtunului, cu mirosul de cafea care-ţi pătrundea 
pe fereastra deschisă şi cu ţipătul inconfundabil al pes-
căruşilor, care-ţi reamintea că eşti aproape de mare şi te 
pregătea sufleteşte, în fiecare dimineaţă, să te întâlneşti cu 
ea. Toate aceste lucruri construiau o iluzorie  permanenţă 
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a ta cu marea şi a mării cu tine, de care aveai nevoie, ca 
să poţi trece apoi, peste un an sau peste mai mulţi, fără 
ea, doar cu dorul de ea… Poate că ar fi trebuit să te naşti 
undeva la malul mării şi să-ţi trăieşti toată viaţa acolo, 
însă atunci n-ai mai putut să descoperi dealurile şi cealal-
tă mare iubire a ta, pentru ele.        

Poveştile doamnei Paraschiva erau triste şi din 
afară se vedeau şi mai triste. În fiecare zi gătea pentru 
turiştii care preferau să mănânce la ea, deşi de multe ori 
se ridicau de la masă nemulţumiţi. Tot în fiecare zi ve-
neau nepotul şi ginerele s-o vadă, să repare câte ceva, să 
servească şi ei masa ori să ia la pachet…

Vineri seara  anunţa că nu pregăteşte masa pentru 
sâmbătă la prânz, fiindcă se duce la cimitir. Îşi dusese 
acolo ambele fete, după ce făcuseră o carieră strălucită 
în turism. Îi rămăseseră ginerii şi nepoţii, cei de-acolo şi 
cei de la Bucureşti. Pentru ei şi în amintirea fetelor din 
fotografii închiria în fiecare vară camerele de la drum, din 
casa propriu-zisă, şi pe cele construite în curte.

 Se pregătea pentru plecările la cimitir ca pentru 
nişte călătorii îndepărtate, îi simţeai neliniştea şi emo-
ţia…După câteva ore se întorcea obosită şi liniştită. Îşi 
făcea o cafea şi se aşeza cu ea pe bancă, fără să mai invite 
pe nimeni, apoi totul reintra în normal pentru încă o săp-
tămână. Avea o familie care venea acolo de mai mulţi ani, 
pentru care şi gătea. Mă străduiam să-i întâlnesc cât mai 
puţin şi, chiar dacă, la plecare, m-a invitat să revin în vara 
următoare, nu m-aş mai fi întors niciodată la ea.  

Vlad venise şi el la mare, de data asta ne regăsise-
răm în celălalt capăt al litoralului. M-am bucurat, fiindcă, 
în timpul zilei, nu-mi plăcea să mă întorc la doamna Pa-
raschiva. Viaţa de seară şi de noapte e minunată la mare. 
Terasele aglomerate, mirosul de peşte şi de pizza, mu-
zica, perechile care dansează, zgomotul valurilor lovin-
du-se de ţărm şi întunericul…decorul ideal în care să te 
pierzi după un an de program, de rigori şi de angoase. 

Misteriosul local vecin cu valurile răsărea din 
noapte cu pereţii lui albi, cu arhitectură grecească şi mu-
zică grecească, purtând numele zeului mării, niciodată 
aglomerat, întrucât cei mai mulţi preferau alte ritmuri so-
norităţilor nostalgice. Pe noi ne atrăgea ca un magnet la 
sfârşitul fiecărei zile. Acolo am băut cea mai bună cafea 
şi am mâncat cele mai bune clătite. Sau poate doar mi 
s-a părut...

Şi marea... marea de care nu te-ai mai fi dezlipit 
până târziu în noapte, după ce toţi se retrăgeau, marea 
care se împletise în toate iubirile tale şi rămăsese singura 
învingătoare peste timp.

Dintotdeauna m-au fascinat leandrii…În ultima 
vară petrecută la mare, nu mai ştiu a câta fără Vlad, erau 
mai mulţi leandri ca niciodată. Erau nelipsiţi de pe fiecare 
terasă, în vase mari, de lemn, cu flori albe, roz, roşii…
plante solare care m-au făcut mereu să visez la Grecia, la 
ţărmurile cu ziduri din pietre albe... M-am bucurat de ei 
în popasurile mele de zi şi de seară, pe faleză, în port... 
Numai îndrăgitul loc de refugiu de-altădată devenise o 
ruină. Dintr-un motiv greu de ştiut, părea că-l părăsise 
zeul...

Era seară când am ajuns în Bucureşti. Gara de 
Nord, aglomerată şi zgomotoasă ca de obicei. În timpul 
călătoriei evitasem să mă decid unde voi dormi. Pur şi 
simplu mă uitasem pe geam înregistrând imaginile care 
se succedau grăbit, ca şi cum m-aş fi aflat într-o excursie. 
Fără să vreau îmi vine în minte un titlu care m-a amuzat 
întotdeauna, rupt de contextul lui – „Tren de plăcere”!

Puteam să merg liniştită la mătuşa Marioara, soţia 
unui unchi al tatălui meu. Locuiau pe undeva prin Dru-
mul Taberei şi se bucurau de fiecare dată când treceam 
pe la ei, mai ales că singura fiică le murise în cutremu-
rul din ’77. E-adevărat, într-un fel, depăşiseră momentul 
cumplit, dar se înstrăinaseră atât de mult, încât mai erau 
doar nişte vecini de apartament. Pentru mine, se strădu-
iau amândoi să fie drăguţi, iar după cină, mătuşa îmi ofe-
rea canapeaua din camera ei. Nu mai vorbeau despre ce 
se întîmplase, vorbeau despre viaţa lor în Bucureşti – el 
rămăsese foarte ancorat în realitate, poate şi ca urmare a 
serviciului pe care-l avusese -  voiau să ştie ce fac eu, ce 
am de gând mai departe… întrebări la care mi-era greu să 
răspund şi pentru mine, dar pentru alţii!       

În afară de asta, mătuşa mă contraria. Trăind în 
capitală, fusese toată viaţa o femeie elegantă, chiar şi 
după…îşi purtase sobru şi îngrijit suferinţa, atâţia ani…

Nu înţelegeam de ce îl trata ca pe un străin, de ce îl învi-
novăţea, ca să-l trateze astfel, când ar fi putut să se sprijine 
fiecare pe afecţiunea celuilalt, şi de ce accepta el, refugiin-
du-se într-o atitudine decentă, conciliantă, dar rece, ironică 
uneori. 

La ei m-am dus în seara aceea. I-am mulţumit Ginei 
pentru invitaţia de a mă găzdui la un prieten şi i-am promis 
că ne vedem în zilele următoare, eu urmând să mai rămân 
în Bucureşti. Am lăsat şi întâlnirea cu Vlad pentru zilele 
următoare, alegând spaţiul cel mai cunoscut. 

Am trecut peste cină, peste întrebările lor, şi m-am 
retras să-mi fac un duş. După orele de călătorie în trenul 
aglomerat, în care stătusem aproape numai în picioare, ca 
să poată sta Gina pe singurul loc obţinut la casa de bilete, 
fiindcă ea era însărcinată în primele luni şi nu se simţea 
bine, apa caldă care mă învăluia a fost o binecuvântare.

Nu voiam să mă gândesc nici la ce lăsasem în urmă, 
nici la ziua următoare, nici la mătuşa care sigur avea să îmi 
ţină de urât până târziu, crezând că îmi face bine să mai 
stăm de vorbă. Nu-mi făcea bine, probabil îi făcea ei, dar 
nu puteam fi nepoliticoasă.

A fost cum intuisem. Mătuşa mă aştepta, ca de obi-
cei, aşezată pe un scaun lângă canapeaua pe care mi-o pre-
gătise pentru noapte, în halatul de mătase neagră cu flori 
mov.      

-  Te-am aşteptat să-ţi povestesc ceva, fiindcă n-am 
cui să-i spun lucrurile astea. De fapt, am o prietenă în ve-
cini, dar ei nu pot să-i spun. Ce-ar crede despre mine?

Poate i-ar spune şi soţului ei…el joacă şah cu un-
chiu-tău şi cine ştie? Cu tine e altceva, chiar dacă eşti atât 
de tânără faţă de mine…tu ţi-ai luat deja porţia de suferin-
ţă…ai o viaţă tumultoasă…tu mă-nţelegi.

 Ce să-nţeleg? N-am întrebat-o pe ea. M-am între-
bat pe mine, intrigată de cuvintele ei. 

- Ce s-a întâmplat, mătuşă?
Am văzut-o că se roşeşte şi îşi freacă mâinile neli-

niştită. I-am văzut şi părul proaspăt vopsit, manichiura şi 
pedichiura impecabile, dar astea făcuseră parte mereu din 
fiinţa ei.

- Am cunoscut pe cineva în urmă cu două săptă-
mâni. În tramvai. Era dimineaţa, pe la zece. Veneam de la 
piaţă. De obicei face Gheorghe piaţa, dar atunci m-am dus 
eu. Stătea pe scaunul din faţa mea. Era un domn bine, şi 
el la şaizeci şi - şaptezeci…Nu era multă lume în tramvai. 
M-a privit tot timpul, iar când s-a ridicat să coboare mi-a 
spus: „Eşti frumoasă!” Îţi dai seama cum m-am simţit în 
momentul acela...În definitiv, nu s-a întâmplat mare lucru, 
dar... am ratat şi staţia în care trebuia să cobor, prima după 
ce coborâse el, şi m-am întors pe jos. Oricum nu cumpăra-
sem decât nişte verdeţuri şi un buchet de margarete. Mi-a 
făcut bine mersul pe jos, fiindcă am reuşit să mă liniştesc 
înainte să ajung acasă. 

N-am zis nimic. Am lăsat-o să-nţeleagă din privire 
mele că o ascult şi a continuat.

 - A doua zi mi-am dat seama că-mi doresc să-l 
revăd şi am plecat din nou, dar nu mai era în tramvai. Şi 
tot aşa, că m-a ironizat unchiu-tău – ştii cum e el - pentru 
dragul subit de piaţă, până alaltăieri, când l-am întâlnit. De 
data asta tramvaiul era aglomerat. Când am urcat şi l-am 
văzut, m-am simţit încurcată şi am zâmbit fără să vreau.  
Mi-a zâmbit şi el şi mi-a cedat locul. N-a mai coborât ca 
data trecută, cu o staţie înaintea mea. N-am coborât nici eu. 
Am mers încă o staţie, înţelegându-ne din priviri. La cobo-
râre, am continuat să mergem pe trotuar, de-a lungul liniei 
de tramvai. Mi-a spus că i-a fost dor de mine. Eu i-am 
căutat mâna şi ne-am continuat drumul în tăcere. Parcă-l 
ştiam de-o viaţă.

 -  Şi…?
 -  Ne-am plimbat vreo oră. La un moment dat 

mi-a spus că el e singur, că i-a murit soţia de cancer, în 
urmă cu o jumătate de an. Avusese cancer la sân şi metas-
tazase la plămâni. O iubise, dar încă ura lunga perioadă de 
boală pe care o traversaseră împreună. Mi-a mărturisit că 
în ultimele săptămâni se rugase la Dumnezeu s-o elibereze 
de suferinţă. I-am spus că mie mi-a murit fiica. Tânără, 
sănătoasă şi-ndrăgostită. Se dusese la cinematograf cu pri-
etenul ei şi nu s-a mai întors niciunul…Din nou s-a lăsat 
tăcerea. Mi-am dat seama că trebuie să mă întorc, fiindcă 
pe mine m-aştepta cineva acasă, însă i-am promis că o să 
ne vedem peste trei zile, tot în tramvai. Adică mâine. Dacă 
mă invită undeva, ce fac? Evident, nu se pune problema 
să-l părăsesc pe Gheorghe…Aveam patruzeci şi doi de ani 
când a murit ea. De-atunci nu m-a mai atins niciodată…
nici măcar o mângâiere…Îl cheamă Sandu şi e puţin mai 
plinuţ decât unchiu-tău, dar şi eu sunt… dacă petrecem câ-
teva ore împreună uneori, nu facem rău nimănui.

CACTUŞII ÎNFLORESC ÎN DECEMBRIE…



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XI, nr. 1 (42)/2015
24

pag. 23
-  Desigur. 
 Sperase s-o aprob, însă alt cuvânt nu-i mai pu-

team spune. De ce credem că oamenii vârstnici nu mai au 
astfel de probleme? 

 Dimineaţa, la cafea, mi s-a părut puţin încurcată 
şi m-am  purtat ca şi cum nu i-aş fi ascultat confesiunea. 
Înainte să ies pe uşă i-am îmbrăţişat şi le-am mulţumit 
pentru ospitalitate, spunându-le să nu mă aştepte în seara 
aceea, fiindcă e posibil să dorm la nişte prieteni cu care 
urma să mă întâlnesc. Am şi acum imaginea lor. Ea, aple-
cându-se să rupă o frunză uscată din vasul cu yucca, de 
lângă uşă, el, zâmbind parcă altcuiva, de dincolo de mine. 

  
 Am plecat grăbită. Aveam nevoie de viză şi de 

biletul de avion dus-întors. Valută îmi pusese prietenul 
unei cunoştinţe în cont, aşa că mai trebuia doar să merg la 
ambasadă, să completez formularele şi să trec, înainte de 
obţinerea vizei, prin biroul consulului care, la fel ca ultima 
dată când solicitasem viza, o să-mi spună că nu înţelege de 
ce nu stau acolo, ca orice soţie, sau de ce nu divorţez, dacă 
am hotărît să rămân aici. 

Mă privea circumspect, încercând să elucideze mo-
tivul vizitelor mele în ţara lui, dar eu ştiam că, în final, 
trebuie să-mi dea viza la care aveam dreptul şi aşteptam 
răbdătoare. Nici nu-i puteam răspunde că nu sunt orice 
soţie şi că, înainte de a fi soţia cuiva, sunt un om care are 
dreptul să-şi hotărască viaţa, în momentul în care celălalt 
a schimbat regulile jocului. Oricum, replica lui ar fi fost „ 
Nu-nţeleg asta, dragă!”

L-am sunat pe Vlad, care avea puţin timp liber şi 
m-a dus cu maşina la ambasadă, invitându-mă să luăm 
prânzul împreună, după ce o să termin cu viza. Vlad…
Întotdeauna oferise, fără să ceară nimic în schimb. Ca şi 
când ar fi ştiut că o să mai am nevoie de el, în vara când o 
găsise pe Maia îmi lăsase numărul de telefon, cu menţiu-
nea că i-ar plăcea să să ne revedem în alte circumstanţe. Se 
pare însă că altcineva hotărăşte circumstanţele...

Consulul avea o faţă şi mai neprietenoasă decât i-o 
ştiam. Motivul, acelaşi -  De ce mai merg acolo?  

Cum ar fi putut să înţeleagă că acolo se afla fanto-
ma fericirii mele, că eram tânără  şi că nu puteam înceta 
să o caut…

A urmat surpriza. Să vin după două zile pentru 
viză. Asta însemna că nu mai pot zbura cu Taromul, care 
făcea cursă exact peste două zile, miercuri, şi că mai tre-
buie să aştept o săptămână. M-a consolat spunându-mi că 
voi putea călători cu avionul lor, care făcea cursă lunea…

Am ieşit din clădirea ambasadei şi m-am oprit pu-
ţin pe-o bancă, în Grădina Icoanei…Se făcuse deja foarte 
cald afară, iar acolo, lângă toaleta de la subsol, nişte an-
gajaţi de la salubritate spălau aleea. De jur împrejur, un 
miros de vară încinsă şi zgomotul oraşului. Simţeam că-
mi pierd tot entuziasmul cu care mă aruncasem în această 
călătorie de una singură, care nici nu era prima de acest 
fel şi nici n-avea să se sfârşească mai fericit decât celelal-
te… Şi-atunci de ce? Probabil, în ciuda suspiciunilor lui, 
avea dreptate consulul. Cine ştie, poate era ultimul drum 
de care mai aveam nevoie ca să  mă opresc…

Silueta Ginei apărută brusc lângă mine m-a scos 
din starea aceea. Săraca Gina, ei trebuie să-i fi fost mai 
greu decât mie, în situaţia delicată în care se afla… O cu-
noscusem pe Gina într-o tabără, tot la mare, apoi ne îm-
prieteniserăm. Ea preda pianul la colegiul de artă din oraş. 
Era singură, fiindcă, la un an după ce venise din capitală, 
în orăşelul de munte în care locuiam amândouă, soţul ei se 
îndrăgostise iremediabil de o colegă şi îi ceruse divorţul. 

Cu o zi în urmă călătoriserăm împreună spre Bucu-
reşti. În ultima vreme ea îşi stricase atât de rău relaţia cu 
părinţii, încât înnoptase la un prieten ( la care se oferise să 
mă cazeze şi pe mine). Mă gândisem că el era tatăl copilu-
lui pe care îl aştepta şi mă bucuram că-şi reface viaţa, însă 
realitatea era alta. 

Ai luat viză?    
Nu. O să-mi dea miercuri…
Ia uite, nesimţiţii dracului! 
Gina avea un limbaj foarte colorat, care uneori mă 

amuza, alteori, nu. Nici nu-nţelegeam cum se-mpacă asta 
cu muzica, însă era o fată foarte de treabă. I-am explicat 
că nu aveam alternativă şi s-a liniştit, aşezându-mă lângă 
mine. A fost rândul meu să pun întrebări…

Cum a fost cu prietenul tău? 
Cum să fie…a fost drăguţ…m-a hrănit, mi-a făcut 

un ceai, apoi m-a lăsat să mă odihnesc şi a plecat să doar-
mă la nişte prieteni.

-    Cum a plecat să doarmă la nişte prieteni şi te-a 
lăsat singură? Ar fi fost firesc să se bucure că ai venit şi să 
stea cu tine…

Gina mi-a zâmbind trist…
Tu ai crezut că el e tatăl copilului?
Da!
-     Nu. E doar un foarte vechi prieten. N-a fost 

niciodată iubitul meu… Ştie că nu mă înţeleg cu ai mei…  

„Un foarte vechi prieten”…fără să vreau, m-am 
gândit la Vlad…Ce noroc să ai, la un moment dat, un ast-
fel de prieten! Mi-am amintit că îi promisesem să mergem 
împreună la o terasă, dar n-o puteam abandona pe Gina şi 
am lăsat pe mai târziu întâlnirea noastră.

Probabil te întrebi cine a fost…
Avea dreptate, chiar dacă niciodată nu fusesem 

adepta întrebărilor indiscrete.
Fostul tău soţ?
Nu. E mai rău. Şi urât!
Ce poate fi mai rău?
-    Ştii că mi-am petrecut vacanţele aici. Nu-mi 

stricasem de tot relaţia cu ai mei, tata se străduise întot-
deauna să-mi fie alături, însă mama… Adevărul e că noi 
două nu ne-am înţeles niciodată…În vacanţa de iarnă, am 
ieşit cu o fostă colegă de liceu într-o seară şi am cunoscut 
pe cineva, un sirian…era un tip drăguţ, ne-am văzut de 
câteva ori în zilele următoare, am mers la el… restul a 
venit de la sine. A rămas că ne mai vedem când vin eu în 
Bucureşti, că poate vine şi el la mine…N-a venit. Nici nu 
mi-a părut prea rău. 

În vacanţa de primăvară, cu o zi înainte să mă în-
torc, m-am gândit să-l caut. Nu mi-am făcut cine ştie de 
speranţe în legătură cu povestea asta,  fusese o companie 
plăcută şi era vacanţă, era primăvară…mi-am dorit nişte 
ore frumoase.

Şi ce s-a întâmplat?
-    S-a întâmplat că în cameră se afla un alt tip şi, 

când l-am întrebat de Marwan, m-a invitat foarte amabil 
să intru şi să aştept puţin, că trebuie să sosească. A făcut 
şi o cafea, a pus muzică, asigurându-mă că Marwan vine 
imediat, apoi...

Şi tu?
-    Eu nu mi-am permis să ţip, ca să nu mă fac de 

râs. Cel puţin, aşa am gândit în momentul acela. Culmea 
ironiei e că s-a străduit să fie tandru. Așa-i că-ți sună de-
plasat? 

 N-am putut să-i spun nimic Ginei…
 Nu mă întreba cum m-am simţit. De prisos să-ţi 

spun că nu l-am mai căutat  niciodată pe Marwan...
Şi sarcina?
Am aranjat printr-o cunoştinţă. E un medic care, 

pentru o anumită sumă…
Nu-i prea târziu?
E un medic bun. Cred că o să fie în regulă.
Când te duci?
Mâine.
O să vin cu tine mâine. 
Ai şi tu atâtea probleme…
Nu-i nimic, mâine oricum eram liberă, dacă n-am 

primit viza…
Bine, dar acum te rog ceva…
Spune!
Hai să mâncăm ceva şi apoi să umblăm prin ma-

gazine…
Mi-a venit să râd de dorinţa ei. N-aveam bani de 

cumpărături, cred că nici ea n-avea, dar am înţeles-o şi-am 
hoinărit până seara. Gina a râs de tot felul de nimicuri, 
apoi ne-am despărţit. Înainte de asta mi-a spus:

Ştii fusta aceea a mea, neagră, cu flori mărunte şi 
volane, care-ţi plăcea ţie…

Da. Ce-i cu ea?
Ţi-o dăruiesc.
Dar îţi place şi ţie…
Şi ce dacă?
M-a pupat pe obraz şi a dispărut în mulţime. Rămă-

sese că ne întâlnim dimineaţa…

În seara aceea am mers pentru prima oară acasă la 
Vlad. I-am spus că sunt prea obosită, ca să cinăm în oraş, 
cum vrusese el.

            Vlad mi-a arătat dulapul cu prosoape şi 
m-a trimis să fac un duş, până improvizează el cina. Mă 
simţeam ca şi cum aş mai fi fost acolo. Interiorul atât de 
intim şi plăcut, muzica veche, în surdină… parcă dintr-
odată coborâse peste mine o linişte după care tânjisem 
mult timp. Cum apărea Vlad -  în definitiv, un străin - în 
viaţa mea, exact atunci când aveam nevoie de ajutor, iar 
altcineva, cu atâta uşurinţă se rupsese de tot...? Sau poate 
aşa credeam eu…

De ce eşti atât de tristă?
Ce puteam să-i răspund? Erau prea multe nebuloa-

se. El ştia asta din vara trecută. N-avea sens să vorbim 
despre ele, dar mă bucuram atât de mult că mă aflam aco-
lo… Ştiam că nicăieri nu mi-ar fi mai bine…numai că nu 
puteam rămâne… 

Restul era povestea Ginei, pe care urma să o înso-
ţesc a doua zi. Apoi, călătoria, lumea aceea de nisip şi de 
piatră, de care mi-era dor şi care mă sfâşia…

Ei! La ce te gândeşti?
…Iubeşte-mă să uit ziua de azi!
După câteva veri în care ne-am revăzut la Bucu-

reşti sau la mare, totul s-a sfârşit, aparent fără motiv, sim-
plu şi firesc, aşa cum începuse. Şi unul şi altul treceam 
printr-o perioadă tulbure şi am fost doi tovarăşi de drum, 
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Mariam se sculase de dimineaţă, să plămădeas-

că pâinea şi s-o coacă în soba de tablă, cu motorină, 
înainte să se trezească restul familiei. Erau prea mulţi 
ca să-şi permită s-o cumpere de la brutărie. Eu prefe-
ram lipiile cumpărate pe care le aducea el, însă, fiind 
oaspete în casa lor, le mâncam şi pe acelea făcute de 
Mariam, mai mici şi nu la fel de subţiri. 

După nopţile în care alternam veghea cu som-
nul bântuit de vântul deşertului, dimineaţa dormeam 
adânc şi mă trezea mirosul de pâine caldă. O găseam 
pe Mariam în holul mare, îngenuncheată lângă lipiile 
ei. Alături, salteaua pe care dormea, fără cearşaf, aco-
perită cu un pled. Era cea mai mare dintre copiii lui 
Ali, iar Fatima îi trecuse devreme grijile gospodăriei, 
ca s-o pregătească pentru o căsătorie timpurie, după 
obiceiul locului. În rochia lungă, albastră, şi cu baticul 
alb, legat după cap, care nu lăsa liber nici un fir din pă-
rul ei castaniu, exprima o maturitate tristă, distonând 
cu cei 13 ani, împliniţi cu puţin timp în urmă.

Nu era frumoasă, avea tenul închis, uşor măs-
liniu, buze pline şi ochi cuminţi, însă toată fiinţa ei 
emana acel amestec de supunere şi mister, specific fe-
meilor orientale. Mai avea un an până să termine gim-
naziul, dar nu-i plăcea şcoala. Părea să fie mulţumită 
cu modul cum îşi petrece zilele, trebăluind în locul 
mamei şi îngrijindu-şi fraţii mai mici cu un devota-
ment care te impresiona.

Cred că visa la casa pe care urma să i-o ofere, 
într-o zi, un bărbat şi în care avea să îmbătrânească 
înainte de vreme, crescând o mulţime de copii. Era 
un vis frumos, pe care nu toate fetele ca ea şi-l împli-
neau… multe îşi uscau trupul şi sufletul muncind ca 
nişte servitoare în casele fraţilor, asuprite de cumnate 
adesea necruţătoare.

Îmi oferise o prietenie sinceră, din ziua când 
ajunsesem acolo, şi, în ciuda faptului că era doar un 
copil, mă sprijinisem de-atâtea ori pe iubirea şi-nţele-
gerea ei. Fusese călăuza şi umbra mea pe străzile în-
guste, printre vânzători ambulanţi…

După atâţia ani, mă întreb ce s-o fi întâmplat cu 
Mariam. Oare semănasem, fără să vreau, în visul ei de 
adolescentă docilă, nişte dorinţe care-i marcaseră apoi 
existenţa sau devenise o femeie ca mama ei, consu-
mându-şi monotonia zilelor pe treptele casei, în com-
pania vecinelor, în timp ce o fiică mai mare trudeşte în 
întâmpinarea destinului.

extraordinari, pentru o vreme, apoi, fiecare şi-a căutat 
drumul iniţial, păstrând amintirea frumoasă a celuilalt. În 
viaţă, lucrurile se petrec la un moment dat, dar nimic nu 
e fără sfârşit.   

Nici unchiul şi mătuşa nu mai sunt, iar Gina… Ca 
şi Vlad, a fost o prietenă adevărată, într-un timp greu, şi 
eu, asemenea, pentru ea. Apoi ne-am rupt, ca şi când po-
vestea noastră n-ar fi fost niciodată…

Într-o zi, ea a-ncetat să mai fie, iar eu eram prea de-
parte, ca să-i mai fiu alături în ceasul acela... Dar ce chip 
luminos i-am păstrat în suflet şi ce dor mi-a fost de ea, de 
câte ori am avut o nevoie disperată de o prietenă şi nimeni 
n-a putut-o înlocui...

Pe Vlad însă, l-am regăsit când  m-aşteptam mai 
puţin. Căutând un număr de telefon din Bucureşti. Avea 
o altă adresă. Nu m-am mirat că schimbase apartamentul 
cu o casă, fiindcă trecuseră mai mult de douăzeci de ani.  
Mi-am amintit de ultima seară când m-a condus la gară 
şi, fiindcă urma să călătoresc aproape toamnă noaptea, la 
plecare m-a rugat să iau o carte din biblioteca lui. Nu ştiu 
de ce am ales „Defăimarea lui Paganini”…

Ce poţi să-i spui cuiva după atâta timp? 
A fost foarte politicos când l-am sunat… am încer-

cat să-i explic cine sunt, i-am spus  că am cartea lui în bi-
bliotecă şi că i-o pot restitui, chiar dacă este foarte târziu. 

Vlad mi-a pus multe întrebări şi mi s-a părut ciu-
dat, apoi am înţeles. Dintr-o cauză care îmi este necunos-
cută, el s-a rupt cu totul de trecut, trăind doar în prezentul 
ultimilor ani, din care eu n-am făcut parte. Nu am insistat 
să-i trezesc amintirile. Ce sens mai avea? Venise rândul 
meu să fiu bună cu el. 

Am devenit, şi de data asta, doi prieteni… la ca-
pătul firului! Ne sunăm periodic, şi, surprinzător, tot el 
îmi schimbă starea de spirit în zilele urâte, îmi povesteşte 
despre noua lui viaţă de pensionar, despre cactuşi… 

Ne propunem, de fiecare dată, să ne întâlnim la o 
cafea. Nu ca să-i restitui cartea, pe care m-a rugat s-o păs-
trez, doar să stăm de vorbă, să facem câţiva paşi…Niciu-
nul însă nu-şi doreşte cu adevărat.  

Intuiesc că vrea să rămân cu imaginea lui din trecut 
şi îşi reprimă dorinţa de a mă vedea. În afară de asta, poate 
ar fi prea trist, pentru amândoi. 

Ca şi cum iarna de dincolo de geam ar năvăli peste 
micul meu cactus.
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Scriitorul Viorel Dianu s-a năsut la 16 iunie 
1944 în Bârsoiu-Stoileşti, jud. Vâlcea şi a absolvit 
Facultatea de Limba şi literatura română, din cadrul 
Universităţii Bucureşti. A publicat mai multe volume 
de proză scutră şi romane. Colaborează la cele mai 
prestigioase reviste literare din ţară.

Romanul pe care-l comentăm, O, ce lume mi-
nunată! (Ed. Tracus Arte 2013) descrie în prim plan 
viaţa scriitoricească postdecembristă, iar în fundal 
devine o frescă a societăţii româneşti contemporane, 
aflată în continuă tranziţie spre nicăieri.

Desfăşurarea evenimentelor curge liniar, dar 
temele multiple se întreţes după tehnica vocilor (na-
ratorul şi personajele principale: Cazimir Oroveanu, 
Şerban Petria, Bebe Hăhăianu), conferind construc-
ţiei romaneşti, unitate în diversitate. Sunt cel puţin 
cinci fire tematice care pornesc succesiv, se întâlesc 
în intrigă şi apoi se împletesc epic, apărând rând pe 
rând în faţa cititorilor, constituind astfel fresca so-
cietăţii noastre contemporane.  Originalitatea con-
strucţiei constă în faptul că,  dintre momentele epice, 
lipseşte deznodământul (sau este amânat sine die), 
întrucât autorul nu întrevede  revenirea societăţii ro-
mâneşti la normalitate. Cele cinci teme care se întâl-
nesc în intrigă sunt, după părerea mea, următoare-
le: marginalizarea scriitorilor valoroşi; promovarea 
nonvalorilor în mass-media şi a spectacolelor care 
promovează prostul gust; corupţia clasei politice şi 
în special a preşedintelui ţării; generalizarea hoţiei 
la toate nivelele sociale (administratori de blocuri, 
firme de servicii etc);  şi  lipsa de apărare a cetăţea-
nului în faţa răufăcătorilor. Titlul volumului, O, ce 
lume minunată! constituie o replică ironică şi tristă 
la adresa societăţii româneşti contemporane decăzu-
te. Capitolele se succed ca într-o alergare de ştafetă, 
încheierea unuia transmite o conotaţie pentru deschi-
derea celui următor.

Intriga o constituie moartea tragică a scriito-
rului Mihai Soare şi rănirea altuia, Şerban Petria, în 
urma unui accident stupid de circulaţie, pe Dealul 
Negru, provocat de derbedeul devenit star de show-
uri de prost gust, Bebe Hăhăianu. Manifestând o 
obrăznicie fără seamăn, mizând pe faptul că era cu-
noscut de la emisiunile TV, vinovatul îşi acuză vic-
timele de producerea accidentului. În desfăşurarea 
epică, tema vip-urilor care se consideră mai presus 
de lege reapare în următoarele secvenţe: vinovatul 
se dovedeşte laş şi nu participă la priveghiul victi-
mei sale (aşezată pe catafalc în holul Casei Scriito-
rilor de pe Calea Victoriei);  va deranja cu hohotele 
sale animalice, la Târgul de carte Gaudeamus, ma-
nifestările învecinate, între care se nimerise tocmai 
lansarea monografiei scrise de Şerban Petria pentru 
Mihai Soare, apoi, va provoca (probabil în înţelegere 
cu televiziunile) circul mediatic prijeluit de căsăto-
ria sa cu top-modelul  Mona Căpoianu, urmată după 
numai două luni de despărţirea cu scandal. Surpriza 
o constituie sinuciderea cabotinului care lasă cu lim-
bă de moarte că doreşte să fie incinerat (trimitere la 
cazul real al regizorului Sergiu Nicolaescu), moment 
în care fascinanta Mona jubilează în timp ce este hui-
duită la crematoriu. Aceste personaje sunt promova-
te cu intenţia îndobitocirii populaţiei pentru a fi mai 
uşor condusă de guvernanţii corupţi. 

În timp ce non-valorile sunt promovate, scrii-
torii autentici trăiesc de azi pe mâine. 

Romanul începe cu descrierea unei slujbe la 
mănăstirea Cotmeana, de lângă Râmnicu Vâlcea (ţi-
nutul natal al autorului), în prima  Duminică după 
Rusalii, ţinută de Arhiepiscopul Argeşului şi Mus-
celului Calinic, la care participă scriitorul Cazimir 
şi soţia sa Teodosia,  proaspăt mutaţi din Oltenia în 
Bucureşti. Pacea locului şi timpul oprit din curgere 
simbolizează liniştea dinaintea furtunii.  Romancie-
rul nu stă în bătaia vântului ci relatează cu detaşare 
întâmplările. La aniversarea a 125 de ani de existen-
ţă a liceului Alexandru Lahovari, la care scriitotul 
Mihai Soare (fost elev) urma să-şi lanseze romanul  
Înaintemergătorul (organizată prin  sponsorizarea 
directorului băncii din localitate) nu putea să lipseas-
că Bebe Hăhăianu, zis Fenomenalu. Titlul romanului 
menţionat trimite la cel care trece lumile de la viaţă 
la moarte. Viaţa amărâtă a scriitorilor se vede şi din 
înmormântarea lui Mihai Soare în lotul Uniunii Scri-
itorilor din cimitirul Stăuleşti II, situal mult în afara 
Bucureştiului.

După ce-şi revine de pe urma accidentu-
lui, Şerban Petria se spovedeşte părintelui Cassian, 
având senzaţia că s-a născut a doua oară. Legătura 
predestinată între Mihai Soare şi Şerban Petria con-
tinuă prin faptul că supravieţuitorul va scrie mono-
grafia defunctului, cartea fiind publicată pe spezele 
scriitorului Sever Craina.

Un moment în care descrierea realistă se îm-
pleteşte cu fantasticul unei nuvele-litanii, relevant 
pentru lipsa de interes a contemporanilor debusolaţi 
şi deprimaţi  pentru literatură, îl constituie capitolul 
Lectura dela ora cinci, dedicat descrierii unei şedinţe 
a Clubului de Proză al Asociaţiei Scriitorilor din Bu-
cureşti (azi Secţia de proză Bucureşti).  Şerban Petria, 
încredinţează unei actriţe (având ca prototip, proba-
bil pe Doina Ghiţescu de astăzi), spre lectură,  textul 
intitulat destul de şocant: Ruga puţin credinciosului. 
Eroul povestirii, un tânăr, se roagă lui Dumnezeu, în  
mijlocul Rotondei scriitorilor din Cişmigiu, cerându-
şi iertare pentru păcatele sale  şi mulţumindu-i pentru 

harul primit. La sfârşitul spopvedaniei epico-lirice, 
tânărul scriitor aşează câte un exemplar din volumul 
omonim, pe soclul fiecărei statui,  începând cu Emi-
nescu şi se retrage din rotondă, uluind  trecătorii. 

Un alt fir din ţesătura frescei o reprezintă criti-
ca guvernanţilor corupţi, în frunte cu Traian Băsescu 
(după părerea autorului, dar nici ceilalţi preşedinţi 
n-au fost mai breji). La un miting anti-prezidenţial, 
desfăşurat la Cotroceni, la care participă Cazimir, se 
strigă cu multă satisfacţie: „Jos cu marele circar,/ Un 
escroc şi-un găozar!// El cu clica-i impuţită/ Toată 
ţara o-ntărâtă.// ...// C-a stricat, a expirat,/ Vremea i 
s-a măsurat.”

Pierderea cinstei şi onoarei, hoţia, după exem-
plul clasei conducătoare, au fost preluate pe toa-
te treptele sociale, de la administratorii blocurilor 
(care fug cu banii) la firmele pentru servicii aduse 
populaţiei (de montare a centralelor debloc).  Hoţiile 
enumerate şi nepedepsite, se petrec la blocul în care 
locuia familia Oroveanu. 

În sfârşit, violenţa la care suntem supuşi fără 
protecţia poliţiei este împinsă până la crimă. Ioana, 
soţia scriitorului Şerban Petria este ucisă de hoţii 
pătrunşi în apartament în timpul meciului de fotbal 
Steaua – Ajax (la care era plecat scriitorul ei cu pri-
etenii). Violenţa va fi suportată şi de soţii Oroveanu, 
tocmai în ziua de Paşti, când se întorc acasă cu tram-
vaiul de la Ptriarhie, spre Şoseaua Viilor. Tramvaiul 
întârziase ca de obicei, peronul era înţesat de lume, 
în busculada de la intrare, o huidumă de tânăr grobi-
an îi bate măr pe soţii Oroveanu, fără ca nimeni să 
intevină. În taxiul luat spre spital, Cazimir îşi revine 
şi atunci familia se întoarce umilită, acasă. Romanul 
se încheie cu trista constatare că de la oameniu nu 
ne mai putem aştepta la nimic bun, singura speranţă 
rămâne Dumnezeu: ” Înviase. Dumnezeu, care caută 
din cer şi cercetează lumea aceasta, nu-i lasă pe toţi 
să piară.”

Din punct de vedere stilistic se remarcă pasiu-
nea cu care Viorel Dianu descrie monumentele isto-
rice, mănăstirea Cotmeana şi casa Monteoru, fostul 
sediu al Uniunii Scriitorilor (restituit moştenitorilor) 
transmiţându-ne numeroase informaţii de arhitectură 
şi istorie. Totodată, autorul se dovedeşte bun cunos-
cător al tradiţiilor creştin-ortodoxe. Referirile cultu-
rale nu sunt redundante. Întâmplările sunt descrise 
realist, iar povestea tânărului care îşi oferă cărţile 
statuilor scriitorilor defuncţi, deschide o oază de fan-
tastic bine-venită. Epica se desfăşoară liniar, aşa cum 
am menţionat pe parcursul expunerii, prin împletirea 
temelor realizându-se fresca dezolantă a societăţii 
româneşti contemporane. Detaşarea cu care autorul 
povesteşte se datorează lehamitei de care e cuprins 
privind pervertirea valorilor autentice în ţara noastră. 
Se promovează cu bună ştiinţă: deznaţionalizarea, 
transformarea ţării  în piaţă de desfacere pentru ţările 
dezvoltate industrial  (majoritatea cetăţenilor noştri 
îşi caută munci înjositoare prin lume), instinctele pri-
mare. Toate acestea ducând spre spre dezorganizare, 
animalitate, haos. O nunaţă de umor trist aduce titlul 
romanului, O, ce lume minunată!, ales pentru fresca 
societăţii româneşti contemporane zugrăvită  de Vi-
orel Dianu.  

                                      G. LUCIAN

VIOREL DIANU

O FRESCA a SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI POSTDECEMBRISTE
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VA FI CA O MĂRTURIE 

  Krystinei şi lui Ryszard Krynicki

Nu manualele noastre de istorie, pe care
nimeni nu le deschide, şi de ce ar face-o,
nu ziarele, care niciodată n-au fost  
în realitate deschise (dacă nu luăm în considerare
unele necroloage sau prognoza), nu scrisorile
care deseori erau deschise, că
nimic nu puteam scrie în ele cinstit,
şi nici literatura chiar, şi ea închisă în ea,
în sertarele funcţionarilor sau în 
coşciugele din carton ale ediţiilor prescurtate;

dacă ceva rămâne, rămâne sub ochii deschişi 
ai acestui copil, care astăzi nu poate înţelege
lumea noastră închisă - şi 
deschide gura, pentru a ne pune întrebări;
şi dacă nu încetează să repete întrebările lui,
va da cândva adevărului nostru mărturia deschisă

    1977

4.3.80: POATE TOTUŞI 

Ar trebui totuşi să fac ceva, cumva 
să-i avertizez, să fug să-i salvez, să dau din mâini
să strig staţi n-are sens, dar când văd
că-n parcul cenuşiu din martie, în rândurile
de salcâmi despuiaţi merge în faţa mea un băiat 
de două ori mai tânăr ca mine şi mai sigur, 
şi pune timid dar obraznic mâna pe coapsele
fetei, de parcă nimic nu i-ar fi ameninţat,
de parcă nu s-ar fi apropiat 
în această clipă şi ei totodată, de -

mi se pare atunci, că poate exista totuşi 
o speranţă

    1980 

CA ACASĂ... 

Dacă e vorba de porţelan, numai din 
cel care să nu-ţi pară rău când îl vezi
sub bocancul cărăuşilor sau sub şenila tancului;
Dacă e vorba de un fotoliu, să nu fie prea comod,
să nu-ţi pară rău să te ridici şi să pleci;
Dacă e îmbrăcăminte, să fie numai 
cât poţi căra în valiză,
să fie numai câte poţi duce în minte, 

dacă-i vorba de planuri, să fie numai din care poţi
    uita,
când va veni timpul să te muţi pe altă stradă,
continent, etapă istorică 
sau lume:

cine ţi-a spus că-i liber să te obişnuieşti?
cine ţi-a spus că orice ar fi e pentru totdeauna?
nu ţi-a spus nimeni că nicăieri în lume 
nu te vei simţi
ca acasă la tine?

STRADA NOWY SWIAT 

Singura problemă - e să găseşti loc de parcare,
de toate celelalte eşti aproape sigur,
că vei avea ziarul la uşă, că impozitul federal e   
       
mare
timpul probabil se va adeveri, casiera 
de la bancă va zâmbi, moartea va fi punctuală,
chiar că dacă atunci 
când mă voi întoarce de la lucru
voi găsi în cutia poştală, alături de chitanţe,
  prospecte şi reclame,
o carte poştală cu vedere de pe Nowy Swiat
cu salutări de la prietenul
momentan arestat.

  Cambridge-Mss., 1982-1985 1986

ÎN PARCAREA PUSTIE DIN AFARA 
ORAŞULUI, TRĂGÂND FRÂNA DE 

MÂNĂ 

În parcarea pustie din afara oraşului, trăgând
   frâna de mână,
se gândeşte, practic ce l-ai adus aici
şi de ce nu s-a vindecat niciodată de bruma de 
tristeţe, cea pe care o încearcă fiecare din cei care  
      
practică meseria invizibilă
a emigrării. Întotdeauna va fi undeva o patrie a 
asfalturilor asudate sub felinarele înalte,
ţara traverselor ruginite sub perechea de şine,
care pot şi ele să conteze pe o întâlnire numai la 
infinit; patria vitezei, a descompunerii, a mişcării 
prin strâmtori, a fisurii din duşumeaua crăpată,
sau în canioanele lămpilor cu ferestre străine, 
în canioanele pulsurilor, în canioanele exploziei

galactice. Ce-l mai ţine de fapt aici,
şi în nemişcare îl pune, ţinându-l în regiunea uneia
sau a altei piei ori planete, 
ori în parcarea din afara oraşului.
Şi de unde dreptul închipuit, 
cu pretenţie la exil,
de parcă n-ar fi adevărat, 
că şi aşa nimeni nu adoarme
în seara asta pe Pământul lui.
Va fi pe undeva: nu din voinţa lui aleasă 
secunda punerii în mişcare, 
pe la jumătatea recunoaşterii forţate
virgula pusă la întâmplare, pe alături, pentru 
moment, pentru întotdeauna.

    1986

CÂNDVA, DUPĂ ANI 

"Cândva, după ani, Istoria ne va da dreptate"
Dar istoria nimic nu recunoaşte, nu recunoaşte
să fi făcut ceva, Istoria nu scoate nici un cuvânt,
    Istoria
zace sub un metru şi jumătate sub nisip sau
    sub pământ
sub pielea Istoriei s-a solidificat sângele
    sunt lovituri
care încet se lasă în jos, potrivit legii gravitaţiei,
în ochii Istoriei e pustiu şi sub dinţii scoşi
buzele din secolul al optsprezecelea
nici nu-i tremură;
ele sunt pentru totdeauna strânse,
pentru totdeauna potolite, pentru totdeauna

    1986

A DOUA NATURĂ 

După câteva zile de obişnuinţă
cu veveriţa, 
cenuşie, nu roşcată cum a vrut 
   Dumnezeu,
cu maşini, de obicei cu un metru şi jumătate
   mai lungi,
cu aerul prea curat, pe care se conturează 
reclame proaspăt văpsite pe acoperişuri, nori
   şi pe scările de incendii

După câteva săptămâni se obişnuieşte mâna 
cu un altfel de a scrie unu şi de-a nu pune o linie 
la jumătatea lui şapte, fără să mai spun că renunţi 
la a mai pune accentul pe "n" la semnătură.
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După câteva luni, limba chiar ştie să se aşeze corec
în gură şi pronunţi cum trebuie "the".
Încă câteva luni şi, îngenunchind în stradă, 
pentru a te încheia la şireturi,
conştientizezi că faci acesta pentru a le încheia
nu ca să te uiţi din rutină în spate,
dacă eşti urmărit de cineva.

Peste câţiva ani visezi:
că te afli lângă chiuveta din bucătărie, 
în pădure
în apropiere de localitatea Siraków, unde după 
bacalaureat, îndrăgostitul nefericit ce erai, 
petrecându-ţi  
vacanţa acolo - 
cu mâna stânga ai ridicat ceainicul, dreapta 
se ducea 
spre contactele de la fierbător.
Visul de a rămâne pe loc te izbea parcă de perete, 
sub o tensiune chinuitoare te concentrai asupra unui 
    amănunt nesigur - 
dacă contactele vor fi fost din porţelan sau din cupru.
Dormind încă, ştii groaznic de clar, că totul
                                                         de asta depindea. 
Trezindu-mă, ştiu la fel de clar, 
că niciodată nu sunt  convins.       

 1986

LACRIMI LA CINEMA 

Lacrimile la cinema curg mai uşor.
Mai uşor ca în viaţă 
(cauza: lumina e stinsă în sală)
curg chiar mai uşor decât acasă 
în faţa propriului televizor!
Pentru biletul plătit
vrei să ai seara
ceva concret: să râzi un pic
ori - şi mai mult să ai - lacrimi
( din cauza râsului 
- omul se simte mai bine;
din cauza plânsului - 
- omul e mai bun decât este).
Lacrima de la cinema nu îţi orbeşte
ochiul; dimpotrivă, ţi-l spală 
într-o baie sărată,
şi face ca ochiul să fie trecut
ca un autoturism printr-un jet de apă 
sau ca sufletul printr-o spovedanie.
Un ochi întunecat sau în pătrăţele   
este ecranul în faţa căruia stai,
(la cinema, dacă cineva îngenunchiază,
iar asemenea cazuri sunt rare),
eşti ca în faţa unui confesional
panoramic şi uriaş
prin ştersul lacrimii de pe obraji
recunoaştem păcatul nostru mortal
şi tainic - fără îndoială - semn negativ,
un minus care nu înseamnă condamnare:
”cu toate că într-advevăr m-am străduit,
din răsputeri m-am străduit, 
ca de la ultimul film
să trăiesc mai frumos,
pe tărâmul Sensului şi al Strălucirii, 
într-un mod aşa de viu, de uman, 
în deplinătate, adevărat şi indubitabil, 
precum actorii din film“.

PARFUM
Îi simţeam rar,
parfumul cu iz de păcat,
însă îmi persista pe piele,
zile la rând.

Noaptea,
când singurătatea
răcea camera,
mă îmbrăcam cu el.

PRIMAVARA 
Dă-ți la o parte 
norii din privire! 
  
-vreau să simț  
soarele ochilor tăi,  
alergându-mi pe piele 
  
ca un copil 
pe aleile cu liliac înflorit.

SCRUMIERĂ IMPROVIZATĂ 
Scrumul  sentimentelor fierbinți 
încă arde mocnit. 
  
-mereu alimentat 
de tine, 
care-ți stingi cuvintele 
în sufletul meu.

RĂZBOI
Îţi ceream linişte
în plin război
şi tu implorai

tunurile să dărâme
toate amintirile din mine

şi gloanţele să-şi găsească
adăpost în pieptul meu,
stânga-sus.

Îţi ceream pace,
dar tu tot mai găseai ceva de cotropit.

NAUFRAGIU
Naufragiam de bună voie
pe nisipul obrajilor tăi

-să simt,
iar şi iar,
gustul sărat al lacrimilor
cu care accidental
inundasei marea.

MAREA
Îmi place să adorm
pe malul pielii tale

în strigătele pescăruşilor
ce-mi declară iubire

în locul tău.

-împletind din
sufletele noastre, 
valuri.

GENTIL
Gentil,
cerul deschidea nasturii
de la cămaşa
norilor.

Să plouă cu soare
peste iubirile noastre
imposibile.

CRIME
Fiecare atingere a ta
îmi seacă toracele
de câte un suflet.

Se caută criminalul.

-pe inima mea, 
ţi-am găsit amprentele.

SINUCIDERE 
De pe 
cea mai înaltă stâncă 
a privirii tale, 

mă arunc 
în acuarelele infinitului. 

-cu sufletul prefăcut 
în aripi multicolore. 

ÎNTÂLNIRE CU TIMPUL
Dau ceasul din mine
cu o oră înapoi

ca şi când nu aş fi fost
prea punctuală

la întâlnirea cu timpul.

Să plouă cu secunde în plus 
peste păcatele mele...

ÎN CATEDRALELE MINŢII
Lasă-mă să-ţi pictez
vitraliile
din spatele pleoapei

cu non-culorile mele!

În catedralele minţii
-se întrupează rugăciuni
pe altarul celor 4 zări.

ENCLAVĂ
Fiecare suflet
e în sine
o enclavă a cerului

lăsată în urmă de 
soldaţii lui Hristos
pentru înstrăinarea
fără resentimente
de Paradis.

ZBOR
În mine,
visele-mi sunt
păsări
ce se dezbracă de zbor

neînţelegând 
mecanica speranţei.

DANA-ȘTEFANIA BRAȘOAVĂ
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Romanul “Minte-mă”1 este constituit din 
zece capitole şi fiecare capitol are cîteva versuri 
drept motto. Primul şi ultimul capitol, pentru sime-
trie, au acelaşi motto:”Pălăria în cer/ Aruncată/ Tan-
goul fără paşi de tango / Început/ Marele tărăboi / 
Cu o glumă / Spune-mi adevărul / Minte-mă”. 

Sintagma “Minte-mă” provine de la un tango, 
care era la modă în societatea bucureşteană a anilor 
’30, cîntat de Cristian Vasile.

Această sintagmă apare des în economia 
romanului:”Minte-mă, zice careva, şi e iarăşi liniş-
te”, “Minte-mă! Fii atît de drăguţ”, “Minte-mă, zice 
ea”, “Gura ta m-a minţit”, “Minte-mă”, “Spune-mi 
adevărul / Minte-mă”, “E adevărat că el a înşelat-o 
şi a minţit-o”, “”Tu minţi”, zice ea”, “Tu mă minţi”, 
“Tu mă minţi”, “Minte-mă frumos !”, “Minte-mă, 
dar minte-mă frumos”, “Minte-mă, te rog. Hai!”, 
“Minte-mă!” şi “Minte-mă”.

Cartea este totodată şi o monografie a Bucu-
reştiului. Sunt amintite şi marile cutremure din no-
iembrie 1940 şi 4 martie 1977.

Adesea acţiunea este prezentată sincopat, 
ca într-un film: “Ea se ridică. Ea merge la fereas-
tră…”. De fapt se şi afirmă la un moment dat în ro-
man: “Este ca într-un vechi film alb-negru”.   

Acţiunea propriu-zisă a romanului ar fi sim-
plă, dar ea este mereu amplificată şi complicată.

Personajul principal, Sandra, care provine din 
România, de unde în urmă cu cincisprezece ani a ple-
cat împreună cu părinţii, este acum colaboratoare la 
revista müncheneză “Simone”şi merge cu avionul la 
Bucureşti, avînd sarcina de a înfiinţa acolo o revistă 
pentru femei, care se va numi “Lauretta”, împreună 
1 Richard Wagner: Belüge mich. Roman, Aufbau Verlag, Ber-
lin, 2011, 313  p.

cu Vicky, soţia advocatului specializat în probleme 
economice, Marcel Toma. 

Sandra va avea o legătură amoroasă cu Mar-
cel.Tatăl lui Marcel a fost un istoric renumit. El a 
scris şi un roman de scandal în 1965,care, bineînţe-
les, nu a putut să apară.  Tatăl acestuia, renumnitul 
architect Felix Luca, a fost îndrăgostit de Lauretta, o 
frumuseţe a Bucureştiului, de care era îndrăgostit şi 
cîntăreţul Remo Savin, de fapt Remulus Sava, tatăl 
lui Remus Schumann, un journalist, fost prieten al 
Sandrei, al cărei nume era de fapt Alexandra Lauret-
ta Horn, fiica Marei şi a lui Paul Horn.

Locuind la Bucureşti în frumoasa vilă răma-
să moştenire de la bunicul ei, Ypsilon Horn, Sandra 
află că înainte de 1944 a fost acesta un vînător de 
comunişti, iar după venirea comuniştilor la putere a 
lucrat pentru ei, pregătindu-le oamenii  care urmau 
să lucreze la securitate.

Chelnerul Victor Albu de la ”Tangobar” – lo-
cul de întîlnire al elitei bucureştene – a fost şi el în-
drăgostit de Lauretta, devine apoi ofiţer la serviciul 
secret, pe urmă colonel şi, după absolvirea unui curs, 
judecător de instrucţie.

Paul Horn este în Frankfurt şomer, dar cînd 
vina la vila din Bucureşti se dă drept om de afaceri. 
În perioada 1984-1987 la Frankfurt l-a spionat pe 
Remo Savin.  

Moartea Laurettei rămîne nelămurită, neştiin-
du-se dacă a fost sinucidere sau a fost omorîtă. Ca-
zul a fost preluat din nou în perioada comuniştilor şi 
judecătorul de instrucţie a fost…Albu. Suspecţi erau 
Felix Luca şi Remo Savin.Deoarece însă de Felix 
Luca, ca renumit architect, aveau nevoie comuniştii, 
este Savin cel care trebuie să plătească, şi el stă doi-
sprezece ani în închisoare ( din 1952 pînă în 1964).

În carte este amintit la un moment dat şi “D.”, 
de fapt scriitorul Petre Dumitriu, autorul romanului 
“Drum fără pulbere” – “unul dintre cele mai minci-
noase romane ale acelui timp, eposul marelui şantier 
al canalului, simbol al muncii silnice”. Aflăm că atît 
el, ca”Ex-stalinist”, cît şi un filosof, “Ex-fascist”, au 
murit la Paris în anii ’90.

Se întîmplă o nouă crimă, şi anume Marcel 
este găsit mort de către Sandra în locuinţa tatălui lui 
Marcel. Marcel fusese otrăvit cu cianură de potasiu, 
precum frumoasa Loretta cu mulţi ani în urmă. San-
dra este arestată, dar ziaristul Remus Schumann plă-
teşte cauţiune şi o eliberează. În mod sigur, în spatele 
acestei crime stă mafia industrială românească.

Epocile se interferează, copiii şi nepoţii sunt 
şi ei expuşi istoriei, precum fuseseră odinioară bu-
nicii lor şi părinţii. Moştenirea lăsată nu este ideală, 
atunci cînd copiii sau nepoţii poartă ca pe un stigmat 
faptele părinţilor sau ale bunicilor.

Romanul este bine scris şi interesant pentru 
cineva care cunoaşte istoria României din acea pe-
rioadă, dar şi pentru cei care nu o cunoscuseră încă.

Este vorba de un roman cu mult neprevăzut, 
plin de surprize, bazat înă pe o documentare preala-
bilă şi scris cu un condei sigur. 

Crima de la sfîrşit face romanul mai interesant 
şi-i lasă totodată finalul deschis.

““Minte-mă”este un silenţios, dar de nedes-
curcat labirint de oameni şi motive, un colaj de in-
terese trecute şi prezente, de minciună şi trădare. O 
operă nu întotdeauna uşor accesibilă şi încă şi mai 
greu de digerat” concluzionează Lena Bopp în re-
cenzia ei “Ticăloşi şi escroci, victime şi făptaşi” din 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” din 20.01.2011.      

Al şaptelea roman al lui Richard Wagner

 Mircea M. POP

Hannes Stein, născut în 1965 în München, a 
studiat în Hamburg engleza, americana şi filosofia, 
în 2007 emigrează în America  şi este corespondent 
cultural al ziarelor “Welt” şi “Welt am Sonntag”.

În iarna anului 2009 ia legătura cu Norman 
Manea, pe care îl caută la Bard College, universita-
tea particulară unde acesta predă literatura şi timp de 
trei zile poartă discuţii împreună în engleză “limba 
tuturor celor fără de patrie”(p.8), în total adunîndu.-
se cincisprezece ore înregistrate pe minicasete.

În 2011 Hannes Stein publică cartea (format 
mic:18X9,5 cm) cu titlul “Convorbiri în exil”* care 
cuprinde “cele mai importante şi interesante pasaje 
din acel interviu: informaţii despre viaţa şi opera 
unui scriitor fără de care literaturii moderne i-ar lipsi 
ceva”(p.8).

După un succint şi explicit “Cuvînt înainte” 
(pp. 7-8), urmează şaptesprezece părţi cuprinzînd fi-
ecare între cinci-zece pagini, în care sunt redate dis-
cuţiile purtate.

Se începe cu copilăria, urmează deportarea 
în Transnistria şi reîntoarcerea de acolo. Aflăm că 
în clasa întîi (probabil şi a doua) a fost într-o şcoală 
rusească. A locuit doi ani în Rădăuţi, fiindcă acolo 
îi lucra tatăl ca şi contabil, oraş despre care afirmă: 
“Rădăuţi era un oraş plăcut. Multă verdeaţă. Atmo-
sfera imediat după război era foarte vioaie. Noi eram 
ca noi născuţi” (p.21).  

Pe data de 19 iulie 1945,la vîrsta de nouă ani, 
primeşte cadou o carte “a unui mare povestitor ro-
mân, Ion Creangă” (p.29) 

Cînd Stalin a împlinit 70 de ani, în 1949, în ca-
litate de comandant de pionieri, i-a trimis o scrisoare 
şi o poezie scrisă de el. La liceu, ca secretar UTC, i-a 
citit pe clasicii marxismului.  

Aflăm o serie de lucruri interesante despre 

Ana Pauker, cu numele de fată Hannah Rabinsohn, 
pe mai multe pagini (pp.30-35).

La un moment dat afirmă:”O persoană foarte 
importantă – este astăzi preşedintele Uniunii Scrii-
torilor şi ambasadorul României la Unesco – vorbea 
critic despre “monopolul evreiesc al suferinţei”” 
(p.44).

Despre modalitatea complicată de a obţine 
mult-rîvnitul buletin de Bucureşti, aflăm pe parcur-
sul a trei pagini (pp.52-54).

Mai aflăm, printre multe altele, că: “În “Săp-
tămîna” se publică o listă cu pseudonime şi…priete-
nul meu Leibowitsch era Duda şi celălalt prieten al 
meu, pe care tot Leibowitsch îl chema, era Raicu şi 
Legrel al meu era Mugur” (pp. 61-62).

Consideră că:”Ceauşescu nu a fost singurul 
vinovat, chiar dacă vina lui e greu de uitat” (p.84).  

Cu privire la America, spune următoarele:”Îmi 
place diversitatea ţării.Îmi place, de asemenea, că e 
vorba de o ţară de exilanţi şi că situaţia de a trăi în 
exil aici nu e cu nimic neobişnuită”(p.97).  

După o vizită făcută în ţară a ajuns la următoa-
rea concluzie: “”Şi cînd am părăsit de data aceasta 
România, am înţeles foarte clar şi dintr-o dată: Aces-
ta nu este locul meu”(p.99).

Privitor la Mircea Eliade, afirmă 
următoarele:”El este astăzi unul dintre cele mai im-
portante nume în cultura românească. Din două mo-
tive: Primul că a lăsat o foarte bogată operă epică 
– romane, povestiri, studii ştiinţifice. În al doilea că 
a fost lăudat în Vest.”(p. 103).

N. Manea găseşte cuvinte de laudă cu privi-
re la “Grupa de acţiune Banat”:””Grupa de acţiune 
Banat” era compusă din tineri intelectuali de stînga, 
şi aceşti oameni criticau dictatura românească din 
punct de vedere marxist” (p.107).

Relatează despre o întîlnire cu Cioran, la Pa-
ris, cînd Cioran îi spune despre Noica:”Ştiţi ce face 
cînd vine la Paris şi mă vizitează? Notează tot ce 
spun – pentru informarea sa la securitate”(p. 118).

*Norman Manea / Hannes Stein: Gespräche 
im Exil, Matthes & Seitz, Berlin, 2011, 138 p.

Crede că la ora actuală literatura se dezvoltă 
mai mult în direcţia jurnalistică sau a amintirii auto-
biografice.

În ceea ce priveşte modul în care scrie, se 
confesează: “Pentru mine este foarte greu să încep 
o carte. Începutul este foarte greu – pînă cînd scrisul 
devine fluent.”(p. 122).

Tot referitor la scris, mai afirmă:”Dintr-un 
anumit punct de vedere este vorba despre o scrisoa-
re către nimeni, unui virtual partener de discuţie” 
(p.129).

Discutîndu-se despre antisemitism, îşi in-
formează interlocutorul: “…dizidentul român Paul 
Goma, care după 1989 a scris cîteva texte antisemite 
– este căsătorit cu o evreică.”(p. 134).

În legătură cu scriitorul preferat, afirmă:”Eu 
am fost şi sunt un mare admirator al lui Proust…
Dar viaţa – dictatura, lagărul, existenţa evreias-
că în Europa de Est – m-a purtat mai aproape de 
Kafka.”(p.137).

În carte apar şi cîteva cuvinte româneşti: “do-
sar de cadre”,”Capitan”, “Conducator”, “Securita-
te”, “Tangoul morţii”.    

Am încheia cu cea mai frumoasă afirmaţie 
făcută în această carte: “Există ceva, ce nu poate 
fi vindecat: sîmburele sufletului tău, şi aceasta este 
limba.” (p.132).

Convorbiri cu Norman Manea
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Summary
Adrian Păunescu (actually 

Adrian Păun, born on July 20, 1943 in Copăceni, dis-
trict Bălţi, Basarabia, now Republic of Moldova, died on 
5 November 2010, in Bucharest), debuted in 1960 as a 
promising poet of the then younger generation. Between 
1973-1985 he was in charge of the events of the literary 
circle Flacara, hosted by several cities in Romania, where 
young artists were encouraged.

He gained notoriety by the glorification of the 
dictator couple Nicolae and Elena Ceausescu. After the 
events of 1989, he joined the Socialist Party of Labour 
(Partidul Socialist al Muncii) founded by Ilie Verdeţ.

The present work deals with the poetic beginnings 
of Adrian Păunescu. He had a reputation of becoming, as 
an exceptional talent, a major poet of Romanian moder-
nity. But his wide range of activities - journalist, political 
whip and Member of Parliament after 1990 - regrettably 
alienated him from poetry. 

*

Pe la începutul anilor 1980, Adrian Păunescu m-a 
poftit prin ataşatul cultural al ambasadei RSR la Viena, 
C.D. – locuiam pe atunci pe aceeaşi scară cu acesta, nu 
departe de clădirea ambasadei –, să-i traduc  un volum de 
poeme în limba germană.

Nu m-am deplasat la ambasadă, solicitând auto-
rului un contract şi întreprinderea demersurilor necesare 
pentru apariţia traducerii la o editură austriacă.

În locul celor solicitate mi-a trimis un volum cu o 
dedicaţie, ceea ce m-a determinat sa mă ocup îndeaproape 
de creaţiile de început ale poetului.

Studiul despre  Începuturile l irice ale lui 
Adrian Păunescu  n-a fost publicat la data redactării 
lui, reparaţie pe care încercăm s-o facem acum.

* *

În mai toate studiile şi tratatele de poezie româ-
nească contemporană care au apărut în ultimii ani este de 
neconceput să lipsească numele unei personalităţi de sea-
mă din viaţa literară din România de azi. Este vorba de 
poetul Ad r i A n Pă u n e s c u . 

„În vremea lui Balzac un individ în genul lui Adri-
an Păunescu nu ar fi surprins pe nimeni“1, scrie Eugen 
Barbu. „Biografia poetului seamănă vădit cu aceea a ma-
rilor ambiţioşi din ‚Comedia Umană‘. Un Rastignac sosit 
de la Bârca, în tenişi şi cu basc pe frunte, abia scăpat din 
urma oilor pe care le-a dus la câmp îşi propune, aşa cum o 
declară mai încoace, că doreşte şi va fi (ba crede că deja a 
şi ajuns) cel mai mare poet al românilor�. 

Pentru atingerea acestui scop, talentatul poet se fo-
loseşte de o gamă variată de mijloace publice de comuni-
caţie (mass media) cum ar fi radioul, televiziunea, organi-
zaţii obşteşti, versuri puse pe cântece etc. Autostimularea 
popularităţii îi va aduce poetului însă mulţi critici şi mai 
ales în rândurile opiniei publice, talentul său nu va putea 
fi apreciat la valoarea sa poetică datorită faptului că poetul 
este văzut doar prin prisma politico-ideologică şi mai pu-
ţin prin cea literară. 

Născut la 20 iulie 1943 la Copăceni, judeţul Bălţi 
(azi în U.R.S.S.), unde părinţii lui, Floarea şi Constantin, 
fuseseră trimişi ca tineri învăţători, Adrian Păunescu face 
şcoala elementară în comuna Bârca, judeţul Dolj, de unde 
este originară ramura sa dinspre tată, învăţător şi fiu al 
unui vechi neam de ţărani şi învăţători din această comu-
nă. Mama se trage dintr-o familie de olteni din Ioneşti-
Vâlcea, aşezată ulterior în comuna Bragadiru din vecină-
tatea Bucureştilor. 

Viitorul poet urmează primul an la liceul „Fraţii 
Buzeşti” şi al doilea la liceul „Nicolae Bălcescu” din Cra-
iova. Absolvă în 1960 Şcoala Medie nr. 10 din Bucureşti. 
În următorii trei ani face corectură, gazetărie (la Bucureşti 
şi Oradea), e un frecvent al Bibliotecii Academiei. Între 
1963-1968 este student la Facultatea de limbă şi literatură 
română din Bucureşti, al cărei diplomat devine. Lucrează 
la revista „Amfiteatru” de la apariţia ei în 1966 şi până în 
1968. Din 1968 este, rând pe rând, redactor II, redactor 
I, şef de secţie, secretar general de redacţie, redactor şef 
adjunct, la revista „România literară”, prin încrederea lui 
Geo Dumitrescu, directorul revistei.  

Îndeplineşte din 1970 funcţia de redactor şef ad-
1 Adrian Pǎunescu, Poezii de până azi, Editura Minerva, 
Bucureşti 1978, pag. V. 

junct la revista „Luceafărul”. Pentru o scurtă vreme ţine 
locul redactorului şef. Studiază şi ţine conferinţe un an 
academic la câteva universităţi americane (la Chicago, 
Washington, New York, Ann Arbour), ca invitat al Pro-
gramului Internaţional al Scrisului (Internaţional Writing 
Program) din Iowa City. 

La 1 februrarie 1972 pleacă prin demisie de la re-
vista „Luceafărul”. Un an mai târziu devine redactor şef 
al revistei „Flacăra”. Este, totodată, iniţiatorul şi condu-
cătorul Cenaclului Flacăra, mai târziu Cenaclul Flacăra al 
Tineretului Revoluţionar. 

A debutat cu un sonet, la 1 mai 1960, în revista 
„Luceafărul”. 

Dacă datările poeziilor din primul său volum Ul-
trasentimente (1965) sunt exacte, Adrian Păunescu a în-
ceput să versifice încă de la vârsta de 18 ani, cu ecouri 
din Whitman, Maiakowski, Ion Barbu şi George Bacovia. 
Dintr-o prea abundentă producţie confesională, se pot 
semnala câteva momente de sinceritate lirică2. Urmaşul 
ţăranului „colţos” Costache Păun, elev la secţia reală al 
Liceului Central, era singurul bărbat dintr-o clasă compact 
feminină, permanent îndrăgostit, în special de o colegă cu 
un an mai jos. La douăzeci de ani, Adrian Păunescu se 
visa, printr-o acceptabilă imagine livrească, amiral:

Amiral sînt, de patimi, al drumului greu 
Dintre sensuri şi nord. 
Bat – de ani douăzeci – bordul numelui meu, 
Norocosul meu bord. 
Câte o încercare de autoportret ar fi notabilă, dacă 

asociaţiile metaforice n-ar fi iscate din pure necesităţi de 
rimă:

Mergem greoi spre punctul alb şi chinuitor, 
Rob încă primei vîrste, mobilizat de-a doua, 
Cînd a-nceput tot trunchiul să-mi tremure uşor 
Ca un copac frenetic când îl atinge roua. 
Mi-e dată fericirea, răspunderea să am 
Oţel la temelia alcătuirii mele, 
Nervos oţel-rachetă şi calm oţel-dinam 
Şi, mai ales, oţelul-răspîntie de stele. 
Interesantă e ideea dezvoltării într-o poezie a mitu-

lui prometeic, unde eroul înlănţuit de stâncă răspândeşte 
mai departe focul printre oameni, îndemnând vulturii să 
rupă din carnea lui:   

Şi vulturii tineri pe aripa vîntului
Planează frumos cu penetul vîlvoi, 
Pe cel îndrăzneţ împărţindu-l pămîntului
Şi vulturii – noi sîntem. Noi. 
Deja în volumul de debut (Ultrasentimente) poetu-

lui i se poate atesta un talent netăgăduit3; un poet înzestrat 
cu harul de a transfigura realitatea cotidiană şi, într-un fel 
de a demistifica, stabilind (ca orice artist autentic) relaţii 
noi între fenomene sau între om şi lumea înconjurătoare, 
răsturnând, dacă e cazul, înţelesuri vechi, propunând în 
locu-le altele inedite, şi umplând cu eul său omniprezent 
spaţiile Universului. Titlul volumului ar vrea să acrediteze 
existenţa unor simţăminte de o fineţe greu perceptibilă, pe 
care poetul e în drept să le intuiască, să le definească şi 
să le concretizeze. Posedând o atare facultate, el caută să 
descopere, prin asociaţii menite a sugera imponderabilul 
şi inefabilul, structuri necunoscute, legităţi ascunse, di-
mensiuni revelatorii, înţelegându-se pe sine în postura de 
veritabil alchimist. E tentat, de aceea, să creeze la rigoare 
mituri sau să le reinterpreteze pe cele vechi, cu riscul de a 
şoca inerţia şi rutina. Atitudinea e firească: orice poet ade-
vărat procedează, la urma urmei aşa. Evident, încercarea e 
temerară şi şansele de a izbândi plenar nu sunt totdeauna 
direct proporţionale cu intenţiile, fie ele oricât de nobile 
şi de pure. 

Comparat cu alţi colegi de generaţie, Păunescu nu 
e un poet al deliberărilor, versurile lui nu-ţi dau niciodată 
senzaţia operei îndelung elaborate, strunjite cu grijă, axate 
pe idei cardinale de o limpezime cristalină, chiar dacă nu 
arareori compoziţia e riguros arhitecturată, potrivit parcă 
unor criterii de simetrie clasică. Autorul Ultrasentimente-
lor e un senzitiv, un poet spontan, furat de jocul miraculos 
al asociaţiilor, sedus de mirajul sonor al cuvintelor, inca-
pabil deocamdată să reia lucrarea cu răbdarea unui bijutier 
şi s-o şlefuiască ţintind desăvârşitul. De aici, pe de o par-
te, vizibilele neglijenţe  prozodice sau de ordin lingvistic, 
balastul verbal care încarcă adesea ideea de bază, risipa 
de umbre şi penumbre (vizând când şi când ermeticul), 
de podoabe metaforice epatante, dar gratuite. Păgubitoare 
până la un punct (sub raport stilistic, mai ales), sponta-
2 Idm. 
3 Cf. Alexandru Piru, Poezia românească contemporană 
1950-1975, Editura Eminescu, Bucureşti 1975, pag. 382.

neitatea aceasta dă, pe de altă parte, 
poeziei lui Adrian Păunescu o notă 
de prospeţime şi sinceritate, în măsura în care unghiul de 
vedere al contemplatorului îngăduie perspective inedite 
şi înlesneşte aprofundarea realităţii în direcţii cognitive şi 
sentimentale generoase. Viziunea lui iese atunci din albia 
obişnuitului, iar rezultatele estetice sunt meritorii. 

Observaţia priveşte în speţă nu versurile golite de 
sevă, simple exerciţii lirice, cum sunt unele capitole din 
ciclul titular, ci poemele în care autorul izbuteşte să spună 
efectiv ceea ce (după credinţa lui) n-a mai spus nimeni 
până la el. 

După ce în cel de-al doilea volum cu rizibilul titlu 
„Mieii primi” (1966) nu s-a constatat un progres artistic, 
apare doi ani mai târziu cel de-al treilea volum „Fîntîna 
somnambulă” (1968), care aduce o recoltă bogată de peste 
o sută de poeme, în aproape 240 de pagini, mult evoluate 
sub raportul conţinutului ca şi al expresiei4. Poetul e încă 
prea abundent, gâlgâitor, pletoric, adesea incoerent, dar o 
tendinţă de autoorganizare şi de autostăpânire se constată 
adesea, ba chiar înregistrăm din loc în loc reuşite indiscu-
tabile. Prin intuiţie, ca şi, mai degrabă, prin contaminare 
decât prin lecturi, Adrian Păunescu a asimilat din căutările 
poetice ale ultimilor ani şi a adus la diapazonul personal 
o mulţime de experienţe, aventuri şi viziuni lirice, dizol-
vându-le în magma propriei sale imagini despre lumea 
interioară şi exterioară, într-un limbaj frenetic, exploziv, 
truculent, surprinzător alteori prin ingenuitate şi chiar gra-
ţie. Elocventă mi se pare această evocare din copilărie a 
dansului căluşarilor: 

Am zece ani, m-aşez lîngă-o fîntînă 
Pămîntul ud miroase a ciment, 
Din primii nori ai primăverii tună 
Pe duzi răcoarea frunzei suie lent. 
În ciuturi scoate o femeie apă,
O toarnă-n garniţă, se spală-n jgheab. 
Berze în aer cuib bătrîn îşi sapă, 
Miei se retrag în negru şi în alb. 
Şi dintr-o dată căluşarii ca un joc 
Dintr-un vehicul nevăzut şi strâmb. 
Am zece ani, port orişicui noroc,
Mi-e frică şi sfială de foşnetele de porumb. 
XXX
Vin căluşarii, dîrdîind, 
Cămăşile li se aprind. 
Sub tălpi, ca pentr-o iarbă grasă,
Li se preface drumu-n coasă.  
O muzică îi descompune 
În răcnet, dans şi sfiiciune, 
O muzică îi reaşează
În trup care se cercetează. 
Şi-i poţi vedea plesnind în aur, 
Parcă sînt capul unui taur. 
Pe spaţii mici, poetul oferă bune imagini apocalip-

tice, ca în „Lacrima lui Damocles”:
La început – pămîntul se va răci, şi tot 
ce-i abur, apă, lacrimi se va crispa în ceaţă, 
ieşi-vor pungi de gheaţă din ochii noştri mari, 
va pipăi privirea cu degete de gheaţă.
Sau ca în viziunea unui nou Hamlet, complet spiri-

tualizat, în poezia Portmitul: 
Duhul îi este hrană, duhul îi e iubită, 
cu ochii ficşi respiră tot duh lovind văzduhul, 
Hamlet cel nou e singur, şi-n el şi peste el 
e duhul, numai duhul, duhul, duhul. 
Vin apoi, cu uşoare reminiscenţe argheziene, umi-

lirile, terorile în faţa tainelor multiple ale vieţii (Ruşine, 
dor şi frică): 

De cine mi-e frică, dumnezeule, în toată această 
viaţă, 

de cine mi-e dor, doamne-dumnezeule, 
în toată această iubire, 
de cine mi-e ruşine, Limpezimea Ta, 
în toată această ceaţă? 
Alexandru Piru, un bun cunoscător al poeziei lui 

Păunescu consideră ca un poem de mare rezonanţă din 
ciclul „Convalescenţei lui Iov” următorul fragment psal-
modic: 

Mă plictisesc pe scoarţa pămîntului mărunt, 
rod carne de gazelă, beau apă din fîntînă, 
dorm, Doamne, fără geamăt, vorbesc fără cuvînt, 
nimic nu mai amuză fiinţa mea bătrînă,  

4 Cf. Aurel Martin, Poeţi contemporani, Editura pentru 
literatură, Bucureşti 1967, pag. 245. 
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Înnebunesc de dorul durerii ce-mi dădeai, 
orb lucrător fusesem la rana mea divină, 
acum strănut şi cucăi, mă plictisesc şi susur, 
pe cicatrice muşte, ţînţari, încep să vină. 
De ce mă laşi voinţei pămîntului-pigmeu 
cînd m-ai atins cu biciul unei dureri cleşte? 
Ţi-ntorc convalescenţa şi liniştea, dă-mi rana 
spinarea mea deschisă dorinţei tale este. 
Neglorioasă moarte m-aşteaptă dacă-mi laşi 
în văile terestre cicatrizata coapsă: 
sau este suferinţa de a mă plictisi
în acest veac ambiguu ultima ta pedeapsă?
Istoria unei secunde (1971) – al patrulea volum de 

versuri, cuprinde în cea mai mare parte poezii de atitudini 
faţă de contemporaneitate, nu ceea ce numim obişnuit po-
ezii ocazionale, nici publicistică în versuri, nici versuri cu 
caracter festiv, de recitat. Nimic convenţional în poemele 
noi ale lui Adrian Păunescu însufleţite de un entuziasm 
autentic pe alocuri, dar străbătute de cele mai mutel ori de 
ceea ce am putea numi protest, ci radicală inaderenţă la o 
condiţie intolerabilă din trecut sau prezent. Poetul nu este 
un constatar intempestiv, un histrion oarecare, ci o conşti-
inţă vie, angajată, ce nu poate rămâne indiferentă faţă de 
istorie, de destin şi de timp. Poezia, zice Adrian Păunescu, 
nu e un simplu joc de cuvinte, ci un risc şi încă un risc pe 
cont propriu. „Putem, de pildă”, se întreabă el, „a fi cum 
pretindem?” Fără îndoială, din moment ce ne-am asumat 
riscul, există atâtea justificări: 

A fi cum se poate
arată cî totul şi restul se poate. 
A fi deznădejdea. A fi libertate. 
Orcicare se poate. Egale sînt toate.
Cînd ora se poate. Cînd noaptea se poate. 
Cînd moartea se poate. Cînd totul se poate.  
Pentru poet riscul începe însă abia acum, căci calea 

sa fiind deschisă, el trebuie să aleagă, să înţeleagă necesi-
tatea de a fi fiul unei ţări. Versurile în care se spune acest 
din urmă lucru sunt de o mare căldură comunicativă şi o 
demnă retorică (În lunga noapte): 

Fii, ţara mea, aşa cum simţi că poţi, 
dun-ne pe toţi, hrăneşte-ne pe toţi, 
eroi, poeţi, plugari, 
jertfeşte-ne, alege-ne, cum poţi 
la faptă şi la rang, mai mici, mai mari, 
du-ne pe toţi, aşează-ne pe toţi 
la jugurile propriului destin, 
pe cei ce-au fost, pe cei de sînt şi vin, 
o, ţara mea, dumnezeiescul nostru
pămînt, cuvînt, miraj şi chin. 
Sîntem ai tăi, căci nu putem mai mult, 
căci sîngele atît ne e de scurt, 
sîntem ai tăi, şi vom rămîne-ai tăi, 
aceştia care sîntem, buni şi răi, 
sîntem ai tăi, cu toată deznădejdea, 
fiindcă din cînd în cînd pe noi aceştia 
gîndul – ca tu să nu mai fii – ne doare, 
în coşul pieptului, ca o surpare. 
În cuvinte inspirate, de aceeaşi putere de convin-

gere, e făcută o declaraţie de statornicie (Da, mai avem): 
Da, mai avem cîte ceva prin ţară, 
ceva Carpaţi, şi-o apă tutelară,
şi rîuri ce nu vor să curgă-afară. 
În ale lumii strîmbe vaviloane 
mai sîntem douăzeci de milioane. 
Aici, întregi, cu vii, ca şi cu morţi, 
latinizînd sub veşnicile bolţi. 
Contaţi pe noi! Rămînem. Sîntem. Toţi. 
În general două coordonate domină poezia lui 

Adrian Păunescu: scurtarea universului interior, a experi-
enţei personale de viaţă şi exteriorizarea în plan cânt mai 
larg a simţămintelor şi adevărurilor generale la care poetul 
crede că a ajuns5. Deci poetul şi actorul, într-una şi aceeaşi 
persoană.  

Fachir valah care înmoaie ace 
Vă pot părea şi-un ghicitor ce minte, 
Eu floare spun, iar voi vedeţi morminte, 
Şi pîinea mea la viscole se coace. 
O, cai ce trageţi lumea înainte? 
Luaţi hamul meu sălbatic de cuvinte. 
(finalul sonetului Fachir valah) 
La prima vedere s-ar părea că programarea sau 

destinul lui Adrian Păunescu ar fi în primul rând, acela 
de a comunica, prin poezie, autorul trăind experienţe de 
cunoaştere pe care le atribuie şi altora. Fiind dotat cu o 
puternică tendinţă moralizatoare, el încearcă să transpună 
aceste experienţe în plan social, adică să le facă să devină 
eficiente, e vorba deci mai curând de transmitere decât de 
comunicare, deoarece, poetul nu se confundă nici o clipă 
cu ceilalţi, păstrându-şi înalterată întreaga personalitate; 
el statuează, emite aprecieri, dă decrete; e mai curând pon-
tif intolerant decât tribun comprehensiv: 
5 Cf. Alexandru Piru, Poezia românească contemporană 
1950-1975, Editura Eminescu, Bucureşti, pag. 385. 

Şi-acuma cu ce-atîtea sînt, un om, 
Port jugul, dar îl port la modul propriu 
De-mi lăcrămează sufletul şi ochiul 
Că totuşi pîn‘ la scop ajunge-vom. 
Şi de sudoarea mea, cu cît m-apropiu, 
îmi înfloreşte jugul ca un pom.
(finalul sonetului Jugul organic) 
Poet de agoră prin excelenţă6, Adrian Păunescu nu 

moralizează, teoretic, el se bate cu tot ce e vechi în soci-
etatea, cu falsele sentimente, cu ipocrizia, cu tot ceea ce 
înţelegea Bacon atunci când vorbea: de idola tribus; idola 
specus , idola fori şi idola theatri – adică de prejudecăţile 
care-şi au izvorul în însăşi natura umană, în spiritul fie-
cărui om sau ce se naşte din convieţuire ori din dogmele 
diverselor filosofii. Acest nonconformism e ilustrat foarte 
bine de poezia „Deocamdată, nu”: 

Mai e nevoie de-arzători nebuni, 
de cei ce ştiu să vadă întîi răul, 
de cei ce mai despart vechiul şi noul, 
mai sînt utile zilele de Luni... 
Ei nu cunosc nici mila de-a fi om 
şi soarta lor e dreasă cu rapoarte, 
ei înţeleg că viaţa este moarte, 
trăind sub spectrul marelui atom... 
Batjocorindu-ne prudent şi crunt, 
ei, toţi, sînt trăgătorii de alarme, 
în tîmpla lor gustul trădării doarme, 
miros ca o lopată de pămînt. 
Îmburghezitul e pornirea de 
slugărnicie până ai o slugă, 
un bot întins de-a pururea să sugă 
la ugerul uscat al lui „de ce?” ... 
Din ţinta noastră şi-au făcut mijloc, 
din comunism avere personală, 
ei sînt stagnare, pot să fie boală, 
eu contra lor voiesc să vă provoc. 
Într-atâta solemnitate de stil, într-atâtea apeluri 

patetice, se face simţită rareori o tendinţă ludică, repede 
reprimată: 

„Leng va ri şerc adio, e ora unsprezece” 
sau 
„Ha, vi, deschide barca şi să fugim de tot” 
sau 
„Ca, ro-ro, ca seng, lapii, te-aştept în locul vechi 
Ia un taxi şi adu-mi şi-o ţoală mai flocoasă 
Ca să-mi acoperi leşul şi-un fes pentru urechi...” 
Odată depăşită starea humoristică, poetul revine 

la statutul decretativ, deşi uneori, el ne pare nu un legis-
lator, în adevăratul înţeles al cuvântului, ci un dionisiac; 
el nu construieşte silogisme, ci se dăruie pe sine într-un 
elan mistic, crezând că jertfa-i simbolică va servi omeni-
rii; instinctul său gregar e dublat în mod tragic de o mare 
însingurare, înfrigurat, cucerit de momentul sublim, para-
doxal şi controversat pe care-l trăieşte, Adrian Păunescu 
se vrea cronicar sau rapsod naţional, fapt pentru care îl 
găsim cu predilecţie la frontiera dintre epic şi liric, încer-
când să fixeze totul în documente mai nepieritoare decât 
bronzul. Dar altfel, decât în versurile homerice, războiul 
lui cu lumea nu este împresurat de zei şi poetul nu este 
atins de cecitate de unde şi acea undă de nobilă melan-
colie, în zadar reprimată. Aşa se face, ca poezii sau piese 
capitale, cum ar fi Pământul, deocamdată sau Repetabil 
povară, Părinţi uituci, Problema ţărănească ş. a. Intrate în 
conştiinţa publică prin punerea pe muzică, nu sânt expre-
sia unui optimism funciar, ci fructul unei îngândurări, a 
unei meditaţii tragice asupra unor probleme de stringentă 
actualitate pe care autorul nu poate s-o ascundă, nici chiar 
atunci când, furat de temperamentul său fugos, foloseşte 
retorica în locul confesiunii: 

Din labirint coboară plîngând ecoul spelb, 
se-aude vîntul ca o cădere de coroană, 
un gîlgîit de sînge în iarna suverană
ca după împuşcarea, în cer, a unui cerb. 
E iarnă sau e moarte? De unde putem ştii?
Nu-i nimeni treaz pe-aicea, prin rîndurile noastre, 
să-i pipăie-aşternutul, aceste gheţuri aspre, 
Să spună dacă sîntem sau nu mai sîntem vii? 
E foşnet sau e bocet? E haină sau mormînt? 
E pace sau repaus? E astăzi sau departe?
Şi ce sînt aceşti bulgări ce-i auzim căzînd? 
Groapă sau arătătură? E iarnă sau e moarte? 
(Iarna?) 
Un cercetător atent poate să descopere dincolo de 

gestica lirică, energică, cea de-a doua faţă a acestui Janus: 
şi-anume plânsul care te trimite la Bacovia pentru care 
secret sau nu, Adrian Păunescu are un adevărat cult. El se 
adresează direct autorului Plumbului sau foloseşte teme 
comune, cum ar fi ploaia:

Sclipătul ploii ne-aduce aminte, 
Un sclipăt de cuţit ce-njunghiază 
Şi bate miezul nopţii la amiază.

6 Adrian Păunescu, Poezii de pînă azi, Editura Minerva, 
Bucureşti 1978, Prefaţa de Eugen Barbu, pag. VII.

Când treji sânt toţi ostaşii trudei sfinte. 
De mii de nopţi aceeaşi ţară-i trează, 
Şi tot acelaşi omul care minte, 
Că de la leagăne pân‘ la morminte 
Atît de rari sânt cei care cutează. 
Întregul ochi ai lumii lăcrimează 
Şi fulgerul cînd faţa ne-o aprinde 
Simţim fiorul lui adînc în dinte 
Şi plouă a obsesie şi piază. 
Prin rumeguş de abur şi de rază 
Gravidele, copii pe rug aşază. 
(Pedepse) 
Dor de Bacovia 
Adrian Păunescu 
Acum, cînd cade toamna 
Ca un coşmar al unei boli ciudate, 
Acum să trecem prin acele sate, 
În care merele în meri mai sînt. 
Acum să ne iluminăm de tot, 
Pînă-n adîncul inimii şi-al firii 
Ce disperare, cum se duc martirii, 
Şi a-şi rosti plecarea nu mai pot. 
Foioasele în vîntul toamnei ard, 
Muşcate sîngeros şi trist de lună, 
Şi turturelele se despreună 
Acum, noi doi, în focul revanşard 
Acum, atît de singuri pe pămînt, 
Să recităm Bacovia, plîngînd. 
O altă temă predilectă (dintre numeroasele sale 

teme, cum ar fi Revoluţia, Patria, Părinţii, Lupta, Iubirea, 
Moartea, Reforma morală, Consecvenţa) obsesivă a po-
etului este satul şi soarta ţărănimii supuse procesului de 
transformare socialistă. Pentru Adrian Păunescu satul este 
o realitate în plină prefacere, un proces ce nu ţine seama de 
sentimentalismul cronicarului ei, de amintirile şi idilizări-
le, explicabile într-un asemenea proces. Aici poetul ni-l 
aminteşte vădit pe Octavian Goga, deşi ultimul se referă 
la un sat românesc corodat de deznaţionalizările timpului. 
La Adrian Păunescu în plus înţelegem sensul progresului 
pe care îl receptează ca pe o fatalitate oportună: 

S-a învechit lumina şi ploaia s-a stricat, 
şarpele casei însuşi a putrezit sub sat. 
O tulbure otravă dospeşte lent în rîu, 
parcă nebun e bobul elementar de grîu. 
Se spânzură fîntîna de cumpenele ei, 
pe ochiul trist al viţei, ard pete de ulei. 
Un cal cu coada-n aer, nechează-n ziduri, rar
din hornul casei iese nu fum, ci bălegar. 
În cimitirul mare dorm morţii suprapuşi, 
copiii prind învăţul zăvoarelor la uşi. 
S-a învechit lumina, pluteşte ca-ntr-un ou, 
cînd pasărea sub coajă s-ar aşeza din nou. 
Cîmpia e uscată şi ştearpă dinadins, 
de-un secol norii lumii au terminat de nins. 
E măgura tocită, din oseminte ies, 
cu luciu toxic, flăcări, şi fără înţeles. 
Şi oile-ngenunche, aproape numai piei, 
păscîndu-se-ntre ele. Pînă când dau de miei. 
Acum nici nu mai plouă din norii uriaşi, 
ci parcă din canalul de scurgeri din oraş. 
(Satul sub secetă, după potop) 
Tema este reluată în „Problema ţărănească”, „Re-

petabila povară”, „Părinţii uituci” şi multe alte poeme. 
Cea mai bună poezie pe această temă mi se pare „Nici o 
veste”, pe care o cităm mai jos: 

Dinspre ţărani nimica nou nu este, 
De-o veşnicie-şi văd de ale lor, 
Copiii-i uită, oasele îi dor, 
Între pămînt tăcere şi nevestele. 
Dar ce fac ei? Ce brazde au pe glezne 
În casa pîinii dacă-s chiriaşi 
De nu se duc cu toţii la oraş 
Portari spre-a fi şi tot le-ar fi mai lesne? 
Noi ce, din cînd în cînd, prea strîmb vedemu-i, 
De numele li-l zicem ca poreclă, 
Să nu uităm cum de amar de vremuri 
Nişte ţărănci culeg murdara sfeclă. 
Nu vor pieri ţăranii niciodată, 
Ca într-o graţiere refuzată. 
O faţă surprinzătoare la acest poet baladesc este 

meditaţia pe fondul reveriilor. Un militant întorcându-se 
în răgazuri asupra problemelor existenţei, iată ceva mai 
rar, dar nu mai puţin interesant la Păunescu. În poezia sa 
filosofică găsim o puternică încărcătură afectivă şi din 
acest motiv, multe din poemele sale de această natură re-
prezintă veritabilele reuşite ale crestomaţiei. Iată „Vîsla”: 

Se dezveliră ochii unei statui bătrâne
albaştrii înăuntrul căzutului tău craniu, 
tulpini de marmuri negre au început să plângă, 
e cerul plin de broaşte care iernează straniu 
şi se fac nori şi aştri, printr-un îngheţ şi încă 
printr-un îngheţ pe care fiorii îl străbat, 
când sînt eu însumi gheaţa unei absurde broaşte 
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pe ţărmul lor de-atîtea decenii lepădat.
Îmbătrînesc ca broască şi mă născusem om, 
te văd, şi-n legănarea statuii ce te naşte, 
mi se dezgheaţă vocea şi pieptul cotropit, 
şi-un strigăt se aude, toxic şi trist, de broaşte. 
Şi sar din piatră-n piatră şi plîng, sughit, orăcăi, 
cu ochi trăsniţi de-albastrul privirii tale moi, 
şi-o boltă uriaşă cu putrede amprente 
şi cu-un vacarm de broaşte tot geme între noi, 
încît se face noapte şi nu te mai aude 
nici fiul, nici nepotul neamului meu de pîslă, 
neamului meu de mîzgă, neamului meu de apă, 
sînt broască zgomotoasă. 
Aud numai o vâslă. 
Desigur că reprezentările sunt ambigui şi mesa-

jul mai ascons, dar aceste poeme confesive ne trădează 
subteranele şi itinerarele oculte ale poetului care, aparent, 
e un tip solar, dar, în realitate, căutările sale secrete se 
desfăşoară sub semnele îndoielii şi al unei nelinişti care 
reuşesc să străbată chiar şi în domeniile în care ar putea 
pretinde că deţine anumite certitudini. Iată în acest sens 
poezia „Desechilibru”, titlu semnificativ după noi, în care 
dionisiacul Păunescu lasă loc întrebărilor asupra morţii: 

Cîţiva străini duc o femeie moartă 
şi-o muzică bizară, în sus, pe-un deal de clei, 
pe umăr şi pe suflet şovăitor o poartă, 
nori albi, umflaţi de soare, coboară peste ei. 
Şi păsările lumii, cele ce sînt nebune, 
îşi inventează-n aer şi ele-un ritual 
dublînd pe-un deal de aer strîmba procesiune, 
ce pare cî atîrnă de-nsinguratul cal. 
Este un cal în faţă, el trage după sine
ca pe o umbră lungă, plouată, tot acest 
plug de putreziciune, de ploaie, de suspine, 
în care ruguri strîmte se nasc, se-ntorc şi cresc. 
Cîţiva străini. Femeia necunoscută. Curge 
pe albii negre ploaia spre văile pustii;
şi-n sens invers cortegiul străbate cleiul dulce 
al dealului cu morţi, ce creşte zi de zi. 
Mult mai acuzată este tentaţia filosofică a poetu-

lui în amplul poem intitulat „Spre plus infinit”, un poem 
de factură prevertiană în care ideea primeşte un veşmânt 
strălucitor: 

1 deschide lupi, 2 aşteaptă, 
3 odihneşte, 4 ia foc, 
5 e o lebădă, 6 o treaptă, 
7 e un 1, mai cu noroc, 
8 dă pe gheaţă, 9 e haos – 
Şi vine 10, capăt de şir, 
E şi fereastră, e şi adaos, 
Lebădă, liră, linişti, delir.
Iată un Păunescu ezoteric, deşi, mărturisim, aceas-

tă ipostază e cu totul neaşteptată la un tip atât de poziti-
vist! Mai departe, în aceeaşi poemă întâlnim un periplu 
cosmic, într-o oarecare măsură asemănător cu călătoria 
lui Hyperion din „Luceafărul” eminescian, desigur, la alt 
diapazon: 

Vezi, peste toate o nebuloasă, 
O împletire fără contur, 
Un fum de ruguri, un coş de casă, 
Plasă murdară soarelui pur. 
Vezi printre linii şi peste linii, 
Vezi acea curgere care-a albit? 
Mult mai departe, fiu al luminii, 
Se află veşnicul plus infinit.
Pînă acolo zecile muşcă, 
Sutele bubuie, miile ard 
Fiece zero devine cuşcă, 
Pe cît te-apropii de miliard. 
Să credem că avem de-a face cu o indedită transpu-

nere în limbaj metaforic a unora dintre aspectele teoriilor 
filosofice ale lui Einstein sau Minkowski? Nu ar fi exclus, 
dar nici o ipoteză contrarie nu poate fi infirmată. Totuşi, 
poemul îşi păstrează un frumos şi alert ritm care sugerea-
ză timpul. 

Frizând suprarealismul (de unde multitudinea de 
influenţe, la modul superior, în strania poezie „Iluzia unei 
insule”, Adrian Păunescu flirtează cu dragostea şi moar-
tea, într-un excurs încercat de Eminescu, Bacovia şi Rai-
ner Maria Rilke:

Diseară-i plecarea în insula mea, 
trăsură de nuc te-aşteaptă la scară, 
ia-ţi haine mai groase şi nu-ntîrzia, 
căci cîini poliţişti s-ar putea să apară. 
Nu-ţi face probleme, birjarul e mort, 
şi caii sînt morţi şi trăsura e moartă, 
fugim fără martori, în nu ştiu ce port,
în insula mea la cinci capete spartă. 
Acolo, vom creşte copii monstruoşi, 
lachei de metal şi de mîzgă vor rîde, 
cu veşti ne-o ticsi de la moşi şi strămoşi, 
tic-tac telegraful cadavrelor ude. 
Vom trage trei filme color, de deochi, 

şi le vom trimite în lume de-a rîndul, 
ca-n sticle băgîndu-le în câte un ochi, 
Al Patrulea Ochi pentru casă păstrîndu-l. 
Şi ziua întreagă, noi goi, fără tiv, 
Pe sănii de foc vom zbura într-o vale, 
Iar eu, gospodarul voiesc să cultiv 
grîu dulce şi leneş, pe coapsele tale. 
Te-aştept deocamdată. E mijlocul verii, 
e mijlocul iernii, ciudată poveste;
iar cînd vei urca, e-n zadar să te sperii, 
trăsura ca moartea părîndu-ţi că este. 
E numai iluzie, dincolo-s eu, 
te-aştept cu făclii, patru mii şase sute, 
zadarnic te sperii că ninge mereu, 
că străjile drumului fumegă mute. 
Hai, vino şi urcă şi spune ceva, 
birjarul e mort, are sînge de cîrjă; 
te-aştept fără martori în insula mea, 
port haine de nuc, sînt aproape o birjă. 
Iar dacă nu-mi vezi faţa ce mi-am găsit-o, 
să ştii că în insula mea, totuşi sînt, 
eu, movila celui mai proaspăt mormînt, 
întinde piciorul şi calcă, iubito! 
Şi asta e totul. Plecarea-i diseară.
Fantoma trăsurii aşteaptă la scară. 
Şi în poezia de dragoste, Adrian Păunescu e tot un 

delirant, un retor, un frenetic, profesând un totalitarism 
fără limită, după cum îl cunoaştem din toată lirica sa. De-
altfel acest mod imperativ de a-şi cuceri dragostea este 
definit chiar de poet:  

Eu o iubesc. Duios. Nebun. Potrivnic. 
Pe viaţă şi pe moarte. Fără frică, 
Compătimesc pe cei care abdică, 
Dar eu rămîn cu minte însumi, schivnic. 
Şi de s-ar da şi lumea pe din două, 
Cum hărţi politice o mai arată, 
Eu tot voi adora această fată, 
Căzută sub cătuşele de rouă. 
Eu o iubesc. Vitralii de cenuşă, 
Spre a ne despărţi, se-ntemeiază, 
Şi cheia se-nvîrte-n uşă, 
Singurătate spre a-i da şi groază. 
M-au condamnat juraţii mei de gheaţă, 
La o iubire silnică, pe viaţă.
În interiorul acestei mari combustiuni care este 

dragostea şi pe care poetul o trăieşte cu toate fibrele fiinţei 
sale, rămâne totuşi un sanctuar secret, după cum el însuşi 
mărturiseşte, un santuar în care poetul se simte singur, do-
vadă a unui egoism puternic. 

Introducând biografia personală în rigorile versu-
lui, Păunescu îşi îngăduie inegalităţi artistice, dar poate 
tocmai asta face mai autentică poezia sa, tocmai asta îl 
împinge pe cititor ca martor în tribuna dezbaterilor: 

Să facem focul cu săgeţi tocite, 
Să punem arcuri vechi pe foc să ardă, 
Aruncă-n scrum această halebardă 
Pe care o fantomă ţi-o trimite! 
Iubita mea, nici toamnă nu-i, nici vară, 
E-un anotimp cleios de isterie, 
Eu sînt fantoma ce-ţi trimite ţie 
Armele, pentru că o îngenuncheară. 
Dă foc înalt, din toate-aceste arme 
Dospească flăcările-n largul ploii, 
Ca semn nobiliar că noi, strigoii, 
Ţinem lumina lumii care doarme. 
Şi era tocmai vremea vieţii mele 
Cînd mi-au zdrobit genunchii de podele. 
(Vremea vieţii mele)
Urmând o îndelungată tradiţie romantică, purce-

zând la noi din Eminescu, Macedonski şi alţii, Adrian 
Păunescu consideră că poetul, deşi este şi un exponent al 
cetăţii, e, în acelaţi timp, un personaj de excepţie, singura-
lizat, care adeseori nu este înţeles de contemporanii săi şi 
în această ipostază se simte izolat, trăind un puternic sen-
timent al inadecvării, senzaţia care este, desigur, firească 
la toţi marii egocentrici, la artişti, îndeosebi, care, de cele 
mai multe ori, nu propriul lor talent, „focul sacru”, mai 
presus de propria lor viaţă. Această singularizare care pare 
a-i crea o nedreptate personală îl face pe Adrian Păunescu 
să scrie un număr de poezii al căror personaj central este 
histrionul, clovnul, adică artistul care în mijlocul arenei 
oferă celorlalţi totul ce are mai bun, primind, în schimb, 
neînţelegerea celor mai mulţi spectatori: 

Voi, înrobiţi, la propriul vostru pîntec, 
Pragmaticilor, să luaţi aminte, 
Poeţii mor cu tîmpla pe cuvinte, 
Suavi heralzi ai ultimului cîntec. 
Cei ce agonisesc ca să consume 
Vor trebui cîndva să şi înveţe 
Că nu se poate fără de tandreţe
Mai e nevoie de poeţi pe lume. 
Că omenirea-i un ciudat amestic 

De violenţă şi de duioşie, 
Răget de leu în ou de ciocîrlie, 
Dar toată lumea trebuie să ştie 
Că nu-i poetul animal domestic 
Ci armonie în sălbăticie. 
(Sălbatica armonie) 
Acelaşi sentiment îl găsim în poeziile „Cîntereţii 

disperaţi”, „Cîine de vînătoare”, „Claun”, „Harul aparte” 
şi multe altele, dar cel mai pregnant şi realizat, la o înal-
tă tensiunie poetică, îl găsim în strania poemă intitulată 
„Doina” căreia autorul pare a-i da şi o semnificaţie auto-
biografică: 

Foaie verde fard de claun, 
în amurg cînd e instinct, 
îmi văd mîinile murind, 
mi-aud tîmplele murind. 
Foaie verde fard de claun, 
o, copilăroasă mea, 
circul iar se va deda, 
cînd la nu şi cînd la da. 
Foaie verde fard de claun, 
geme-un elefant obez, 
eu cu ochii protejez 
vipia de la trapez. 
Foaie verde fard de claun, 
frunză verde de ce mori, 
rîdeţi încă de trei ori, 
musafiri şi spectatori. 
Foaie verde fard de claun, 
străbăteţi pînă departe 
fardul meu ce ne desparte, 
praful drumului spre moarte. 
Elefantul stă pe scaun, 
îndulcit şi el de plînsu-mi 
foaie verde fard de claun, 
foaie verde de eu însumi. 
Dacă „apariţia lui Adrian Păunescu în poezie a fost 

echivalată cu un fenomen torenţial […]7, poetul s-a înde-
părtat cu timpul – din păcate – substanţial de activitatea 
poetică căutându-şi şi găsind alte îndeletniciri mai puţin 
fructuoase din punct de vedere artistic. 
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 Florica Gh. Ceapoiu s-a născut la 
10.07.1948 în Bucureşti şi a absolvit Faculta-
tea de Electronică şi Telecomunicaţii din cadrul 
Institutului Politehnic din capitală. A publicat 
până în prezent nouă volume de versuri, Raze 
de lună (Ed. RAVEW COMS, 2012), pe care-l 
comentăm, cuprinde poeme: haiku, stil haiku, 
tarenga (în colaborare cu poetul Florin Grigo-
riu) şi stil tanka.

Pentru mine, poemele haiku unesc ma-
cro şi microcosmosul într-o lucire ca a unei 
săbii de samurai manevrată dinspre cer spre 
pământ. Comuniunea aceasta fulgurantă dintre 
lumile macro şi micro o regăsim şi în majorita-
tea haiku-rilor publicate de  Florica Gh. Ceapo-
iu în volumul la care ne referim: „Zi de parastas 
-/ pe mormântul bunicii/ primul ghioce”; „Casa 

pustie -/ floarea de iasomie/ bate-n fereastră”; „Casa-n ruină/ ramul de iasomie/ 
deschide uşa; „Frac şi papion -/ în concertul zorilor/ rândunelele”; „Pe harta 
lumii/ o furnică grăbită/ fără paşaport”. Pe lângă caracteristica pomenită, haiku-
urile răspund la întrebările: Cine, ce face, unde şi când. Dar cea mai importantă 
dterminantă a acestor poeme, de marcă niponă, o constituie faptul că ele repre-
zintă nişte enunţuri eliptice care trăiesc în reverberaţiile semantice sugestive. În 
volumul Floricăi Ceapoiu, la care ne referim, capitolul de haiku-uri, cel mai sub-
stanţial al volumului. , urmăreşte schimbările din natură şi din sufletul omului, în 
timpul zilei şi de-a lungul anotimpurilor. Să exemplificăm succint.  

Momentele zilei: „De dimineaţă/ broşa prinsă-n rochie -/ un fluture viu”; 
Zarvă la pârâu/ în orele amiezii/ îngeri la scăldat”; „Baie spre seară/ vrabia în 
ţărână/ mâţa salivând”; „Seara la motel/ concert fără dirijor -/ corul broaştelor”; 
„Ţurţuri picurând -/ sub streşinile nopţii/ concert de orgă”; „La braţ cu luna/ prin 
nămeţii viscoliţi/ ultimul tramvai”.

Şi anotimpurile.
Primăvara: „Cosmice tăceri/ spre slava încolţirii/ numai sămânţa”; 
Vara: „Vara la stână/ între pământ şi stele/ dangăt de talăngi”; 
Toamna: „O toamnă lungă/ sub razele soarelui/ fire de paing”; „Anotimp 

ploios/ păşind din piatră-n piatră/ până acasă”; 
Iarna:  „La gura sobei/ liniştea căminului -/ citind poeme” „Muşcate roşii/ 

la ferestre-ngheţate/ motanul negru” „Rufe la uscat/ crivăţul probează iar/ toţi 
pantalonii”

Poeta surprinde în haiku-uri şi anotimpurilor vieţii în fuga timpului: „O 
primăvară/ cu sărutări furate -/ adolescenţa”; „Parfum de roze/ sub vechile um-
brare/ anii de liceu”; „Soare şi lună/ prin ungherele sufleteşti/ dragostea dintâi”; 

Poemele în stil haiku sunt terţine care nu mai respectă metrica haiku şi 
sunt dedicate, în general poeziei:  „Doar într-o carte/ ascunse printre rânduri -/ 
comori de suflet” „Boabe de rouă -/ pe cartea cu poeme/ un cor de îngeri” „O 
floare de colţ/ prin cenuşa clipelor -/ doar poezia” „Noapte fără somn/ scânteie a 
gândului -/ inspiraţia” „Lumina din gând -/ în truda poemului/ e dăinuire” „Dar  
de la Domnul/ răscruce a gândului -/ doar creaţia”

Poemele în stil tanka nu respectă nici ele metrica dar au o unitate expre-
sivă remarcabilă:

„Fluturi albi dansează/ într-o ultimă nuntă autumnală/ deasupra tufelor de 
trandafiri -/ în răsfăţul de petale/ ne sporesc dragostea de lumină”; „Holdele de 
pe malul drept/ îşi dau mâna cu pădurile/ de pe malul stâng./ Întru lauda Dom-
nului/ care le-a creat!”, „Îngerul de lumină -/ îl voi aştepta/ să vină pe umăru-mi 
drept,/ cu timbrul vocii/ iubitului meu.”; „Pe vale se-nfiripă/ parfum de mai/ din 
teii înfloriţi./ Anotimpurile risipite/ nu se întorc odată cu păsările”.

Poemele Tanrenga sunt scrise de doi autori, unul scrie poemul stil haiku 
iar celălalt distihul contrast. În cazul nostru, Florica Ceapoiu scrie haiku-ul şi 
Florin Grigoriu dă replica. Coautorul a propus această variantă, după ce a deso-
perit în lirica autoarei unele poeme în stil tanka.  Să exemplificăm: „Glasul său/ 
reverberează duios/ peste sânii iubitei. (F.C.)/ Ascultătorul mirat/ surâde aminti-
rii. (F. Grigoriu)”; „Numai cu ochii minţii/ văd cerul albastru/ din viaţa mea de 
copil. (F.C.)/ Înduioşat ating blând/ abecedarul vechi. (F.G.)”, „Prin încrengătura 
norilor/ securea lunii/ îşi taie cale dreaptă. (F. C.)/ Cercetătoarea pune/ punct pe 
ultima filă. (F.  G.)”.

Concluzie. Mă întreb care să fie explicaţia că atât de mulţi poeţi români 
abordează genurile de poezie tradiţionale japoneze? Aforismele din folclor, ma-
ximele din literatura cultă dovedesc că avem genă pentru formulele de rostire 
eliptică şi semnificaţie aluzivă concentrată. Pilulele sapienţiale din literatura ro-
mână sunt surorile gemene ale genurilor scurte japoneze. Florica Ceapoiu prin 
volumul Raze de lună se înscrie meritoriu în această direcţie.

Lucian Gruia  

Florica Gh. Ceapoiu

 Raza de lună

Sonetul mărţişorului 
Un mărţişor cu inimi încrustate,
Scump mesager din datini ancestrale 
Simbolizând înalte piedestale,
Roşu şi alb – iubire, puritate.    
         
Cu ghiocei şi fragede petale
Ce-nchid fiorul dragostei curate,
Gingaşul dor ce-n inimă se zbate,
Primeşte-l pentru harurile tale!

Să-l ţii la piept în fiecare an –
Să-ţi fie scump odor şi talisman,
Cu dragoste mereu să te privesc. 

Că-n orice zi , ca şi întâia oară,
Tu îmi aduci în suflet primavară 
Şi-n viaţă un extaz  sărbătoresc.

Primeşte-l pentru harurile tale !

 PRIMĂVARA

Un duh din letargia lui tresare,
Esenţele îmbată şi imploră
În suflet prospeţimi de auroră
Şi-n trupuri început de germinare.

O undă colorată şi sonoră
Te scoate din angoasă şi stagnare.
Deşi supremaţie încă n-are,
Şi-a pus iniţialele la proră.

O sevă nouă bântuie prin oase
Şi-n fibrele uscate şi lemnoase
Răzbate un fior de-nmugurire.

De erezia iernilor te scuturi
Şi desluşeşti cum iar, ca la-nceputuri,
Minunea se revarsă peste fire.

În suflet prospeţimi de auroră.

 

Primăvară - ghiocei
Caliopiei, cu dragoste

Au plesnit sub soare recile zăvoare,
S-au dechis în piepturi molcome iz-
voare.

Mă inundă stranii tulburari astrale,
Ploaie de simboluri, doruri ancestrale.

Prin telepatie, simțurile treze 

Cheamă de aiurea rândunici și berze.

Din pământ la lună s-a urzit o vrajă,
Gândurile toate i-au căzut în mreajă.

Mi-am pierdut conturul, infinit secund 
În infinitatea cerului pătrund.

A tâșnit din glie iarba de mătase,
Simt pulsând în vene sevele-i mustoa-
se .

Fragezi se dezghioacă mugurii pe ra-
muri,
Inima-mi primește magice balsamuri.

Sub tumultul firii timpul se dilată,
Amintirea iernii fuge exilată.

Tainicul miracol suie către munte
Aromind noianul grijilor mărunte.

Freamatul vieții și-a-mplinit menirea,
Ghiocel,în suflet, a-nflorit iubirea .

 

Noapte  de  primăvară
O noapte de nelinişte şi taină:
Ferestrele trimit ochiade lunii,
Pământul crud îşi scapără tăciunii,
Pribege duhuri prin văzduh se caină .

Rămân încremenit în priveghere 
Adulmecand mesajele fecunde,
Lumina înţelegerii pătrunde
Prin lumea de miracol şi mistere .

Pulsează armonii germinative –
Ecouri de gestaţie profundă –
Şi simţurile toate le inundă 
O fericire fără de motive.

Mă risipesc în slava sidefie
Şi mă pătrund de magica vibrare 
Venind din depărtări interstelare 
Şi răspândind fiori de veşnicie.

Pulsează armonii germinative.

Micul mărţișor 

Mărțișor – 
Cristal de dor,
Prins pe-n fir 
De trandafir
Cu ac fin
De suspin,
Taie-n zări 
Depărtări, 
Fii solie 
De bucurie
Că e iară 
Primăvară!

Mărțișoare

Vasile MUSCALU 
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 Când, deunăzi, i s-a făcut lansarea la 
Asociația Scriitorilor, prezentatorii Irina Petraș și 
Ion Aurel Pop oscilau să încadreze acest microro-
man între literatura pentru copii sau literatura pentru 
adolescenți. 

 Într-adevăr, bine cunoscuta poetă Doina Ce-
tea s-a consacrat și ca autoare de povestiri pentru 
cititorii foarte tineri. În prezentarea operei sale de 
pe coperta interioară  a cărții, sunt amintite, în acest 
sens, volumele Misterul din lacul nuferilor (1990) și 
Poiana nălucilor (1997).  Nu la fel este tratată Vre-
mea lui Gelu (2003), o proză pe care autoarea o pre-
zintă ca nuvelă istorică, nu povestire pentru copii. 
Acest text îl reia acum, îl prelucrează și-i dă un alt 
titlu (Voievodul Gelu),complinit printr-un subtitlu (O 
poveste).Literatură pentru tineret, așadar, sau proză 
istorică ? Și una , și alta, se poate răspunde la repe-
zeală, dar, de fapt, e mult peste fiecare în parte ori 
amândouă împreună.

 Voievodul Gelu este o carte care se citește cu 
maxim interes la orice vârstă. Tema sa îi obsedează 
mai cu seamă pe ardeleni. Privește o istorie româ-
nească dureroasă, pe care specialiștii, în lipsa unor 
documente certe, au abordat-o cu oarecare timidita-
te, dar tradiția locală , cea din bazinul Someșurilor 
cu precădere, au păstrat-o vie de-a lungul veacurilor. 
( Dacă mi se îngăduie o mărturisire, eu însumi, copil, 
am aflat mai multe despre tragicul erou de la maică-
mea decât din manualele de istorie. Și ca mine vor 
fi fost mulți.) Doina Cetea s-a informat  asupra te-
mei din lucrări de specialitate (citează, printre altele, 
Cronica Notarului Anonymus  Gesta Hungarorum), 
dar, ca o veritabilă poetă, și-a deschis sufletul către 
ce-i venea, prin graiul de acasă, din glasul sângelui.

 Povestea este ingenios construită. Un scurt 
prolog pune cititorul într-o situație ușor confuză. 
Pare că urmărește un fragment dintr-o mărturisire a 
unui băiat, aflat la pescuit, pe malul unui râu. Acesta 
se uită în adâncul apei, cum ar privi într-o oglindă. 

În fața ochilor, însă, nu se reflectă realitatea din jurul 
său, ci îi apar imagini dintr-o altă lume. Halucinație 
?  Răspunsul îl vom afla numai la sfârșitul poveștii. 

 Acțiunea se încheagă printr-o dublă per-
spectivă narativă.  Începe prin a fi obiectivă, ca într-
o nuvelă istorică, reconstituind un cadru general din 
vremea lui Gelu ,într-un moment de cumpănă. Oști 
vrășmașe, atrase de mirajul  acestor pământuri, caută 
pe toate căile să le cucerească. Ducele este hotărât să 
le stăvilească avântul pe Valea Almașului. Ca să-și 
ferească familia de primejdii, o încredințează sluji-
torilor săi mai apropiați să o ducă și să o păzească 
în Cetatea Mănășturului, de lângă Someș. O dată 
cu plecarea într-acolo și apoi pe timpul șederii aici, 
perspectiva narativă se schimbă, devine subiectivă. 
Prim-planul acțiunii îl ocupă acum Ionuc, fiul duce-
lui, un fecioraș de vreo 13 ani, isteț și înclinat spre 
aventură, ca mulți băieți de vârsta lui.  Înconjurat de 
dragostea maicii sale Ana, a bunicii Sabina, mama 
ducelui, este atent păzit de bărbații din garda cetății, 
ca prinț moștenitor. Acțiunea are ritm, tensiunea 
crește gradat, atingând cote maxime spre final.  Nu 
am vrea să-i văduvim pe cititori de plăcerea  de a 
descoperi singuri evenimentele și trăirile acute ale 
personajului. Precizăm doar că Ionuc va fi răpit de 
iscoadele invadatorilor, spre a-l atrage pe duce într-o 
capcană. Ceea ce le și reușește. Auzind de cele în-
tâmplate, Gelu își riscă viața, dar își eliberează fiul. 
Episodul final, în care acesta, în șa, își poartă copilul 
spre cetate, transmițându-i o poruncă testamentară, 
în timp ce săgețile dușmanilor i se înfig în spate, are 
monumentalitate epică, vibrează în tonuri baladești. 
Pe cât de simple, ultimele cuvinte ale lui Gelu sunt 
memorabile: „Ionucule ! Băiatul meu drag, orice s-ar 
întâmpla de acum înainte, tu trebuie să trăiești și să 
lupți mai departe. Nu uita ce ți-am spus. Fugi în ceta-
te, o iei pe mama, pe...toți și ascundeți-vă în păduri. 
Pentru nimic în lume, nu vă lăsați robiți.” (p.103)

 În literatura noastră, există o baladă, pe 

vremuri bine cunoscută, Moartea lui Gelu, a poetu-
lui George Coșbuc. Imaginea tragică a eroului este 
potențată , acolo, de singurătatea sa în fața morții. 
Doar calul îi mai ascultă îndemnurile testamentare. 
Doina Cetea imaginează o altă situație, mai pentru 
orgoliul național. Cartea sa este o poveste, bine a 
subintitulat-o, gândită să sporească tezaurul de le-
gende despre Gelu. Prin asta, ea transcende simpla 
literatură pentru copii și adolescenți, adresându-se 
cititorilor de toate vârstele. 

 Cum oricărui prolog i se cuvine și un epilog, 
autoarea se conformează regulei compoziției clasi-
ce. Aflăm, astfel, la sfârșit, că băiatul ieșit la pescuit 
era clujean, poate chiar mănășturean, și nu halucina 
privind spre adâncul apei Someșului, ci visa. „...Am 
căzut în timp !”, le spune prietenilor, după ce s-a tre-
zit. Îl cheamă Ionuț, are și el 13 ani, e înclinat spre 
aventură și îndrăgostit de cărțile de istorie. Devine 
aproape regulă să visezi lucruri apropiate de ce faci 
ori gândești mai des. Personajul este nu numai sim-
patic, ci și exponențial. A te visa fiul lui Gelu, ca să-i 
preiai legământul testamentar așa cum ți-l închipui 
tu, înseamnă ceva. În sufletul și mintea unui aseme-
nea copil mijesc acte de eroism. Spre lauda familiei 
și a școlii sale.

 Formula narativă aleasă o absolvă pe autoa-
re de respectarea canoanelor impuse de proza isto-
rică. Pentru că, în cele din urmă, Ionuț e adevăratul 
narator, nu Ionuc,  inadvertențele lingvistice, topo-
nimice, onomastice ale poveștii, raportate la cadrul 
istoric dat, pot fi explicate. Le înregistrăm, dar nu ne 
supără. Ca cititori rămânem  încărcați sufletește cu 
patosul trăirii demne, adăugând încă o legendă teza-
urului epopeic național pe care îl îmbogățim mereu 
. Într-o vreme a demitizărilor păguboase, Doina Ce-
tea are curajul unei acțiuni de remitizare a trecutului 
românesc, spre a nu-l înstrăina de noi pentru te miri 
ce...

IULIU  PÂRVU

DOINA CETEA, Voievodul Gelu – O poveste

În literatura clasică, până la postmodernism, 
uimirea constituie „motorul imobil” generator de 
inspiraţie. Mirându-ne estetic, ne întrebăm asupra 
sensului existenţei. La fel procedează şi copiii în jocurile 
lor prin care iau în posesie universul mirific şi magic. 

Uimindu-se, Mariana Ţăpuş concepe Altfel de 
legende pe înţelesul celor mici (Ed. Aramis, 2012) şi al 
părinţilor. Autoarea a început să scrie cărţi pentru copii 
datorită nepoţilor ei.

În universul curat al legendelor Marianei Ţăpuş, 
timpul se măsoară prin cantitatea de lumânare arsă 
(Ceasul-lumânare), după care mama ştie când să-i 
dea fetiţei mult iubite medicamentele vindecătoare. 
Generalizând, putem afirma că viaţa fiecăruia dintre noi 
este sinonimă cu arderea unei lumânări.

În Legenda pâinii, dreptatea triumfă în cele din 
urmă. Furtuna distrusese recolta de grău în ţara unui împărat 
putred de bogat. Totodată, seminţele de grău putreziseră în hambare. Într-o ţară 
vecină, patru fraţi gmeni se hotărăsc să facă pâinea necesară împăratului oropsit. 
Unul din fraţi cumpără seminţele, celălalt le seamănă, al treilea le macină şi 
ultimul coace pâinile pe care le duce împăratului. După ce primeşte banii, nu mai 
vrea să-i împartă cu fraţii săi. La judecată, meschinul se lămureşte că toţi fraţii au 
contribuit în mod egal la facerea pâinii şi gemenii se împacă.

Stilul Marianei Ţăpuş este limpede, sincer, captivant. Imaginarul bogat 
aparţine regimului diurn, solar, dominat de căldură sufletească şi spirit justiţiar 
(Gilbert Durand). O demonstrează legenda Floarea-soarelui, în care o fată de 
împărat se îndrăgosteşe de soare dar prin ochii omeneşti nu-i poate privi faţa. 
Pentru aşi împlini dorinţa se transformă în floarea-soarelui.

O altă legendă fascinantă este provocată de altă floare, Regina-nopţii. O 

fetiţă care locuia la marginea pădurii se rătăceşte alergând 
fupă fluturi şi nu mai ştie drumul spre casă. Florile ţin sfat 
şi o deleagă pe regina-nopţii să-şi trimită aromele, înzecite, 
spre pădure, ca fetiţa să le urmeze la întoarcere spre casă, 
ca pe un fir olfactiv al Ariadnei, ceea ce se şi întâmplă.

În Legenda zorelelor, o prinţesă nu ştia să danseze 
şi, supărată, cu ajutorul vrăjitoarei cele rele, le transformă 
pe fetele dansatoare în zorele care se trezesc dimineaţa 
în zori şi apoi adorm din nou. Numai floarea care nu va 
readormi va redeveni fată. Cităm dansul florilor pentru a 
edifica cititorii asupra stilului autoarei: „Florile îşi încep 
ritualul dimineţii cu mişcări unduite din care par a curge 
pliuri mătăsoase de petale. Dansul continuă în sclipirile 
jucăuşe ale razelor de soare şi ale scânteilor boabelor de 
rouă. Un cântec sublim anunţă că stăpânul soare apare, un 
cântec pe care mai degrabă îl simţi, nu-l auzi, şi-ţi bucură 
inima. Zorelele dansează în lumina începutului de zi şi 

rochiţele se deschid, sclipind colorate şi mătăsoase.”
 Fragmentul ales trimite spre baletul vegetal în care muzica şi mişcările 

se contopesc. Şi scrisul autoarei, prin muzicalitate, imagine, cuvânt şi lumină 
tinde spre arta totală care să bucure sufletele ingenue.

Sculptorul Constantin Brâncuşi afirma că atunci când nu mai suntem 
copii, am murit. În consecinţă  el a vrut să ne transmită, prin capodoperele 
sale, bucurie pură.

Mariana Ţăpuş, prin legendele originale create, a pătruns în sufletele 
nevinoate ale copiilor, transmiţându-le bucurie curată. 

Să ne astâmpărăm şi noi, cititorii, setea de frumos, citindu-i legendele.

G. LUCIAN

MARIANA ŢĂPUŞ:

Altfel de legende pe înţelesul celor mici
(Ed. Aramis, 2012)
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După ce poezia lui Charles Ba-
udelaire înfăptuise deschiderea univer-
sală a lucrurilor între ele prin secrete-
le lor corespunderi, lirica lui Rainer 
Maria Rilke face maxima deschidere, 
şi anume, - dincolo de viaţă. Astfel, în 
creaţia sa apar variate forme şi nivele 
ale eliberării din finitudine în infinitu-
dine, din zărit în nezărit, din exprima-
bil în inexprimabil.

Care este impulsul năzuinţii 
omului de eliberare din fiinţarea lui 
sfărîmicioasă ? La  această întrebare 
Rilke răspunde, printre altele, în poe-
zia Îndrăgostita:

Aceasta e fereastra mea.
Acum din somn lin m-am trezit.
Mi se părea că am plutit.
Cît de întinsă-i viaţa mea
şi unde-ncepe noaptea grea ?

Aş cumeta să cred că toate
din jurul meu sunt Eu: preaclar
precum adîncuri de cleştar
tăcute şi întunecate.

Şi stelele-aşi putea din zare
cu ceru-n mine să cuprind;
căci inima-mi e-atît de mare; 
şi-aşa uşor iar lepădînd

ce poate-ncep ca să iubesc,
ce cred că poate-ncep păstra.
Străină, ca nici cînd schiţată
aşa mă vede soarta mea.

Ce sunt eu cu adevărat,
în nesfîrşire aruncată,
înmiresmînd ca o livadă
încolo şi-ncoace purtată, 

chemînd, dar şi fiindu-mi teamă
că unul mi-aude chemarea
şi într-un altul e sortită 
să-şi afle destrămarea ?

Poemul descrie trezirea omului, 
în trepte succesive, la conştiinţa solitu-
dinii sale, culminînd cu absenţa sa din 
lume. Îndrăgostita se trezeşte din somn 
la fereastra care dă spre lumea din afa-
ră. În momentul deşteptării, ea şovăie, 
pluteşte între fiinţă şi nefiinţă; astfel, 
prima întrebare pe care şi-o pune, oda-
tă cu intrarea în conştiinţa de sine, este: 
care e limita dintre propria-i fiinţare şi 
vastul necunoscut din jur ?

   Un prim răspuns, o prima su-
poziţie-iluzie: eul este întregul univers 
- preaclar, dar totodată întunecat -, eu, 
în cea mai mare parte, necunoscut sieşi. 
Dar imediat apare conştiinţa distincţiei 
eu-univers, dispare iluzia eului pan-
cosmic. Inima ar putea încăpea chiar 
şi cerul cu aştrii, dar straniul ei destin 
este că de fiecare dată renunţă la ceea 
ce începuse să iubească şi să păstreze. 
Astfel, acum apare ideea fundamentală 
: suntem atît de străini că parcă nicio-
dată nu am fost înscrişi, schiţaţi măcar, 
în substanţa fiinţării. Străini şi absenţi 
din circuitul ontic, apare tulburătoarea 
întrebare : ce sunt eu în realitate, ce 
este în esenţă omul ? Răspunsul: o eva-
nescenţă necurmat spulberată de ici-
colo, şi căreia, încercînd o chemare în 
afară, îi este teamă că această chemare 
va rămîne fără răspuns, pentru ca, au-

zită de unul, ea va apune în altul, supus 
el însuşi destrămării, într-un lanţ etern 
al lipsei de reală substanţă existenţială 
şi, consecutiv, al lipsei de comunicare.

    Astfel, eu sunt ceea ce nu sunt 
şi pe nimeni nu-mi pot institui prezen-
ţa în fiinţare, pentru că şi ceilalţi sunt 
nişte euri care nu sunt. Ideea inconsis-
tenţei fiinţării noastre este reluată de 
Rilke şi în Sonetul  către  Orfeu  I, 22. 
Omul este o izvodire  a devenirii,  a  is-
torialului, şi astfel,  o pradă a timpului.  
Graba  noastră, fuga pe traiectoria ire-
versibilă a schimbării hrăneşte foamea 
de  cenuşă a  temporalităţii. In  raport 
cu veşnicia, paşii  vremii  zoresc neîn-
cetat  către  înserare, către  stingere: 

Suntem  cei  grăbiţi.
Dar al  vremii  pas
ca nimic  să-l priviţi
în  eternul azi.

Şi  tot  ce  goneşte
pururi  înserează,
doar  ce zăboveşte
ne  iniţiază.

Tinere, inima 
cu zbor n-o-ncerca,
n-o-mbrînci-n vâltoare.

Totul e hodină : 
beznă şi lumină, 
carte şi floare.

Rezultă că şansa de veşnicie re-
zervată omului este absolutizarea  poe-
tică a clipei.  Şi  pentru că  tînărul este 
cel  mai «grăbit», dar şi cel mai dotat 
cu vocaţia absolutului, Rilke i se adre-
sează lui  cu îndemnul de a nu-şi arun-
ca inima în zboruri  spre nicăieri, în  
vîrtejul goanei timpului unde  totul nu 
este decît  un joc mereu reluat al incon-
sistenţei oscilînd între fragila agregare 
şi disoluţie: „Copile,  inima/ cu  zbor 
n-o-ncerca,/ n-o-mbrînci-n  vîltoare.” 

Căci numai rămînerea este hodi-
nă:  “Totul  e hodină :/ beznă  şi  lu-
mină,/ carte  şi  floare”  - hodină, în  
înţeles de tensiune către împlinirea 
prezentului absolut: întunericul  este 
implozia  nemanifestatului; lumina - 
explozia  revelaţiei;  corolele -  capătul 
de sus al armoniei  formelor, al finitu-
dinii, al existenţialului  uman; iar  car-
tea - simbol al creativităţii  omeneşti 
- însemnează înveşnicirea de  către ini-
mă şi spirit a unei secvenţe semnifica-
tive destinal-umane. 

  Or, a  intra în prezentul etern  
este o iniţiere. Iar iniţiere însemnează a 
muri ca să renaşti într-o fiinţare smulsă  
acţiunii distructive a timpului. Şi  este 
semnificativ sensul urmărit de ordinea 
înşiruirii de către poet a elementelor 
inducînd enstatica  poetică : întuneri-
cul, lumina, floarea, cartea. Se pleacă 
de la increat - întunericul, se trece la 
lumină, primul cuvînt al Creaţiei;  se 
continuă cu o capodoperă absolută a 
naturii, floarea,  triumf al existenţialu-
lui  asupra informului - microcosmos 
supunînd  haosul, - pentru  ca, în final,  
ciclul  înveşnicirii  să-şi  atingă încunu-
narea în  fapta creatoare a omului, care 
are harul de a putea institui prezentul 
peren. Astfel, în  două  versuri foarte 

condensate, Rilke  înscrie traiectoria 
ascendentă a spiritului omenesc în nă-
zuinţa lui spre beatitudinea  opririi  în 
transa «zăbavei» absolute.

  Creaţia artistică este o «moar-
te» condiţionînd o înviere, în  sensul 
că realitatea din afară, materialitatea se 
dizolvă, se  absoarbe în  substanţa  ete-
rică a poeziei, pentru a renaşte într-un 
prezent scos în afara duratei consump-
tive. Transfigurarea poetică antrenează 
ciclul amintit, - informul beznei,  lumi-
na, creaţia materială - într-un  «spaţiu 
inutilizabil». inaccesibil  timpului he-
raclitian, unde  fiinţa umană îşi  înalţă 
«casa de apoteoză’, - creaţia poetică 
-  şi, odată cu noi, întreaga existenţă 
(pentru că «tot ce este aici, perisabi-
lul, are nevoie de noi», scrie Rilke  în 
Elegia a doua duineză) este mîntuită, 
scoasă de sub mecanica oarbă a trecerii 
care «ne desfigurează  şi aneantizează» 
(S.O. I,19).

Pentru a contracara finitudinea, 
sistemul limitelor inerent fiinţării uma-
ne, Rilke deschide astfel soluţii mîntui-
toare, şi anume: experienţa poetică, su-
blimul, muzica, inefabilul, toate fiind 
desprinderi şi suişuri către idealitatea 
eliberării de sinele captiv îngrădirilor. 
În poemul Adio tuturor le-am spus... 
are loc fenomenologia acestui proces 
al desprinderii, eliberarea în idealităţi 
absente avînd potenţial de reîncepu-
turi:

Adio tuturor le-am spus. Cu des-
părţiri

încă de mic mereu m-am învăţat.
Dar iar mă-ntorc, re-ncep, şi-n re-

veniri
privirea mea de rest s-a liberat.
S-o umplu, doar atît rămasu-mi-a
şi-n veci nepocăita-mi bucurie
că lucruri am iubit ce-ar semăna
cu-absenţele ce fapta ne-o îmbie.

Iar în poemul Oricine-ai fi... 
apar renunţări, detaşări treptate: de zil-
nic, de odaie, de casă, de lumea deja 
creată, de propria creaţie, ajungîndu-se 
astfel la ieşirea către un reînceput fără 
identitate, plecare din tot ceea ce este 
exprimat, - în nespus:

 Oricine-ai fi: în faptul înserării
 ieşi din cămara-n care totul ştii ;
 Casa ta-i ultima în faţa depărtării: 
 oricine-ai fi.
 Cu ochii tăi, ce, osteniţi, abia
 de pragul ros de vremi se liberează,
 înalţă lin un negru pom şi îl aşează  
 ‘naintea cerului. Zvelt. Solitar. Aşa
 tu lumea ai creat. Cît e de mare,
 şi e ca un cuvînt ce-n linişte se coace.
 Şi cum voinţei tîlcul ei i-apare,
 de ea gingaş privirea ţi-o desface...

Astfel, exprimatul se eliberează de 
el însuşi. Iar Sonetul  către  Orfeu  II,13 
poartă mai sus:

Fii înaintea oricărei despărţiri,  ca 
şi cum s-ar afla

în urma ta, ca  iarna care tocmai  
sfîrşeşte.

Căci  printre ierni,  e-o  iarnă  ce-
atît  te va  ierna, 

că  inima  ţi-o-ntrece  şi  supravie-
ţuieşte.

Să  mori  neîncetat în  Euridice -,  şi  
suie cîntînd  iară,

şi  mai  mult  slăvind,  suie-napoi  în 
raportul curat.

Intre cei ce se sting în  apunerii  
ţară,

fii un  cristal care,  sunînd,  s-a 
spart cu sunetu-odat’.

Fii - şi cunoaşte şi  a  nefiinţei  sta-
re,

infint  întemeind  lăuntrica-ţi  vi-
brare,

deplin  s-o  desăvîrşeşti  în  această  
unică  oară.

Printre uzatele,  ca  şi  printre  mu-
tele, fără de  nume,

rezerve  ale  deplinei  naturi, - ne-
grăitele  sume -

extatic  să  te  numeri -şi numărul  
fă-l  ca  să  piară.

Pentru o  mai  apropiată  înţe-
legere a sonetului, reamintim  legen-
da  lui  Orfeu  şi  Euridice. Orfeu, zeul 
muzicii, pierde pe soţia sa, nimfa Euri-
dice,  muşcată  de o  viperă. Implorîn-
du-l pe Zeus să o redea vieţii,  acesta 
se înduplecă, dar cu condiţia ca,  în 
cursul întoarcerii din Hades, Orfeu să 
nu privească  înapoi către Euridice. In  
caz contrar,  Hermes, mesagerul zeilor, 
care însoţeşte nimfa în drumul reve-
nirii din  infern, o va duce înapoi în  
împărăţia subpămînteană. Dar, nerăb-
dător,  Orfeu nu  respectă consemnul, 
astfel că, aproape  de  ieşire, uitîndu-se 
în urma lui, el o pierde a doua  oară  şi 
pentru totdeauna pe Euridice. Un baso-
relief grecesc, aflat  în dublă replică,  la 
muzeul Louvre şi la Muzeul  Naţional  
din  Neapole, figurează expresiv mo-
mentul despărţirii. Desnădejdea, triste-
ţea profundă  şi tăcută, duioşia nesfîrşi-
tă a  celor doi soţi, la  care se adaugă un 
ingenios joc contrapunctic de unduiri  
şi  inflexiuni ale formelor şi ale drape-
riilor, preschimbă  basorelieful într-o 
subtilă şi emoţionantă partitură  muzi-
cală. Care  este înţelesul acestui mit? 
De ce o pierde Orfeu pe Euridice?

  Muzica este asubstanţială, are 
natură eterică. Astfel, ea nu se poate in-
carna,  nu ţine de planul finitudinii, ci 
al nemărginirii.  Orfeu a crezut că-i stă 
în  putere să nu se supună acestei legi 
şi a voit ca Euridice - cel mai elevat 
cînt al său - să se întrupeze. Dar cînd a 
încercat  s-o  cuprindă, nimfa, care tre-
cuse prin moarte (căci în desfăşurarea 
cîntului  fiecare sunet trece prin moar-
te), s-a risipit în necuprins: era muzi-
că pură, era «frumoasa lui fără corp»; 
pentru că aceasta este esenţa muzicii: 
o depăşire, o dezmărginire, «o sacră 
plecare». Pe de altă parte, zeul muzicii 
devenise fără de moarte, pentru că stră-
bătuse moartea şi o învinsese prin na-
tura sa ontică,  muzica fiind renaştere 
perpetuă. «Este de aici ?» se întreabă 
poetul. 

George POPA
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«Nu ! Din cele două tărîmuri   
s-a zămislit vasta lui fire» - viaţa  şi 
moartea.

  Rilke şi-a  ales drept erou al 
universului său poetic pe Orfeu, toc-
mai pentru că zeul muzicii  trecuse 
prin moarte şi renăscuse,  deci domina 
ambele «imperii», ambele stări, făcîn-
du-le una în firea sa. Or, pentru autorul 
Elegiilor duineze - «afirmarea vieţii şi 
a  morţii este unul şi acelaşi lucru. A 
recunoaşte una fără cealaltă ar fi o re-
stricţie care ar exclude orice infinit»; 
moartea nu este decît cealaltă faţă,  as-
cunsă,  a vieţii,  pe care nu o vedem 
pentru că este întoarsă de la noi. In 
perspectiva acestei viziuni, în sonetul 
de  mai sus poetul afirmă că, pentru a 
nu cădea pradă aneantizării, trebuie să 
ne aflăm  mereu înaintea oricărui ră-
mas bun. Numai aşa vom putea preînt-
împina acea «iarnă» atît de lungă, încît 
ne-ar putea depăşi inima,  fiinţarea şi 
ne-ar spravieţui în golul rămas.

  Cum  am putea înfăptui acest 
lucru? Cum să evităm  stingerea defi-
nitivă şi să intrăm  în circuitul eternită-
ţii ? Trebuie, afirmă Rilke  “să murim 
neîncetat în Euridice”: să intrăm în 
ciclicitatea perenităţii proprie muzicii: 
sunet, stingerea sunetului, renaştere în 
sunetul următor; şi aceasta, consecu-

tiv - pe de o parte, prisosului energetic 
acumulat în intervalul dintre cele două 
sunete, iar pe de altă parte, datorită ne-
cesităţii interne a armoniei care însem-
nează suirea către un  nou raport; iar 
aceasta în dublu sens: muzica, aşa cum 
a gîndit Pitagora, este un raport al nu-
merelor ; dar şi viaţa este un raport în-
tre numere. Suntem numerici şi nu en-
tităţi monadice - însingurări absolute. 
Parcurgerea procesualităţii  trifazice a 
muzicii face ca moartea să fie mereu 
întrecută. Fiecare sunet, fiecare clipă 
poartă acel impuls suitor care străba-
te prin moarte către o nouă treaptă de 
fiinţare. Şi astfel, prin  cînt, ne menţi-
nem pe orbita eternităţii. A eternităţii 
de model uman, care este intermitentă. 
Şi Rilke  întăreşte ideea poetică prin 
motivul cristalului. care sună cînd se 
sparge: deci sunetul, care însemnează 
existenţă, este indisolubil legat de dis-
pariţia lui, de nonexistenţă.

 Astfel, în cînt cunoaştem 
amîndouă stări care se condiţionează 
între ele - fiinţa  şi nefiinţa. Latenţele 
active acumulate în pauza dintre sune-
te în muzică, - între două clipe în viaţă, 
“întemeiază nesfîrşit” vibraţia clipei 
următoare, fiecare clipă fiind un unicat 
de plenitudine, un unicat de împlinire 
existenţială.

  Terţina finală a sonetului re-
zumă ideea poetică a veşniciei umane: 
suiş sincopat, energizat de chemarea 
către inexprimabil; clipa ta, care este 
număr, fărîmiţare, adaug-o “totali-
tăţii inefabile” a naturii. Adaugă-te 
jubilînd, deoarece  în felul acesta nu-
mărul, limitele se frîng pentru a ne  
pierde, a ne absorbi în Unul universal,  
idee hindusă, idee goetheană şi nietzs-
cheeană, idee din finalul operei  Tris-
tan şi Isolda.

Poemul Muzica poate fi consi-
derat o “definiţie” a inefabilului creat 
de muzică, marea eliberatoare:

 Muzică : respiraţie a statuilor, 
poate

 tăcerea icoanelor. Graiuri
 unde sfîrşesc graiurile toate, 

timp
 perpendicular pe muritoarele 

inimi.
 Simţiri pentru ce ? Preschim-

bare  
 a simţurilor în ce ? Într-o prive-

lişte de sunete.
 Muzică : tărîm străin, inimă ce 

se eliberează
 din noi. Spaţiul cel mai intim 

din noi înşine,

 care, ridicîndu-se deasupra 
noastră,

 ne-alungă: sacră plecare.

Muzica, afirmă Rilke, este

Lăuntricul nostru ce ne încon-
joară, 

ca o depărtare desăvîrşit încer-
cată, 

ca partea cealaltă a văzduhului 
– 

curată, 
imensă, 
 de nelocuit.

Ieşim din noi înşine într-un suiş 
departe, foarte departe,  undeva înafa-
ră,  într-un niciunde pur, unde suntem 
şi nu mai suntem, pentru că acel spaţiu 
nu poate fi locuit, pentru că nu mai este 
nici un spaţiu, nici un eu; nu mai este 
nimic definit, decît pura încîntare într-
o sfîntă plecare indefinită în indefinit. 
Într-un fragment postum Rilke scrie, 
rezumîndu-şi întreaga metafizică poe-
tică: 

Miră-te, iată cum nici un lucru 
nu doreşte pămîntul, un reazăm, 

oprire. 
În Deschis se aruncă lumea.
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Citesc cu 
tristețe și compasi-
une cel mai recent 
volum de versuri 
al lui Eugen Dor-
cescu (Nirvana, Ed. 
Mirton, Timișoara 
2014) și evenimen-
tul sumbru care l-a 
produs îmi aduce în 
memorie iubiri em-

blematice, de genul Orfeu-Euridice, Abélard-Héloïse, 
Dante-Beatrice, Petrarca-Laura, Goethe-Charlotte… 
Versurile din Nirvana, împărtășesc ab initioeterna 
tristețe a speciei lucide, recurente în fiecare existență; 
bănuiam tonul general al volumului cu atât mai mult 
cu cât am aflat printre primii, în toamna trecută, des-
pre decesul distinsei sale soții, Olimpia Berca ‒ re-
marcabil critic, istoric literar și stilistician de mare 
rafinament. Dincolo de reflexivitate și de trăirea con-
secutiv-obsedantă a transdefinitului, comune ființei 
umane, înțelese cum altfel decât ca temporalizare 
a temporalității, poetul Biblicelor (Ed. Marineasa, 
Timișoara 2003) și al Pildelor (aceeași editură, 1998) 
revine la fel de elegiac ca în Moartea tatălui (idem, 
2005) și adaugă noi variațiuni în același registru al 
melancoliilor anunțate încă din Epistole(Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca 1990) și reluate în Psalmi (Ed. Excel-
sior, Timișoara 1993), ori în Ecclesiastul (Ed. Mari-
neasa, Timișoara 1997).

Volumul Nirvana se anunță o postbiografie in 
memoriam închinată în definitiv armoniilor vieții con-
jugale frânte pe nedrept și rememorate în lamentații 
lirice cu profunzimi și cu rafinamente reverberate la 
tensiuni de recviem. De fapt, aceste tensiuni se în-
scriu cu ascendențele lor dramatice în cele treizeci 
de elegii din sumar spre hotarul conturat nestator-
nic cu Absența (prefigurare din 30 octombrie 2014), 
reținută pe coperta a IV-a, apoi cu Prolog (decembrie 
2011), cu O arhi-elegie(2003), preluate din reperto-
riul liric al poetului, și cu Epilogul datat vag (2014, 
toamna) – un interludiu în tristețea mereu adăugită a 
efemerității. Citind și recitind cele triezeci de elegii 
ale volumului, acesta se definește a fi un corpus al ele-
giilor absenței, scrise cald, în registrul lamentațiilor 
personale, tangente de fiecare dată la aceeași tristețe 
a tranzitoriului despre care vorbește o bună parte din 

poezia universală și din care filosofia a făcut un ine-
puizabil prilej de reflecție de la Socrate la fenome-
nologi, iar religiile și-au asumat pe seama ei verdicte 
ireconciliabile.

Nirvana este în cele din urmă o trimitere gene-
rică și nu o opțiune, deoarece poetul face dese trimi-
teri la Cele ce sunt, la Eden, la Cel care este ‒ un El 
Shaddai (O, Dumnezeul meu preaiubit!/ Cât de crunt 
m-ai făcut/ să-nțeleg./ Cât de crunt m-ai trezit!) față 
de care Samsara (p.39) nu este o profanare eretică, 
ci numai o semnificare poetic mai expresivă a Tre-
cerii, tot așa cum Nirvana exprimă, cu semnificația 
ei brahmanică, un spațiu al liniștii desăvârșite, ceea 
ce nu se suprapune exact peste ideea creștină de Rai. 
Repet, volumul ar putea fi socotit în spiritul univer-
sal al morții, la primă vedere, un șir de lamentații 
sincere, când într-o dialogistică retorică a lor, când 
într-o confidențializare a trăirilor culpabilității (Orice 
fac, mi se pare/ că fac pe-ascuns, pe furiș,/ că te-
nșel…; p.36), când a celor vag disculpabile (Dorm, 
ca strămoșii mei, pe/ lănci și scut./ Și-o singură iubire 
am/ avut...; p.48). Luciditatea cu care destinul este 
primit se conjugă ușor când ca o constatare, când ca 
o conformare, niciodată însă ca protest (Cât de teribil 
mă-ncerci, Tu,/ Dumnezeul meu preaslăvit!/ Cât de 
amarnic, de greu!/ Cine sunt eu, să mă iei/ astfel în 
seamă?/ Cine sunt eu?/ Dumnezeul meu, Dumne-
zeul meu,/ de ce m-ai părăsit?‒ p.9), nici mai mult, 
nici mai puțin decât ca în lamentația Mântuitorului 
din Gradina Ghetsemani (Eli, Eli, lama sabahtani!). 
Lamentația poetului e la fel de sinceră, personalizată 
ca în tradiția ritualului de înmormântare (Scumpa mea 
și/ adorata mea,/ pentru ce m-ai părăsit?/ Strig din 
adâncuri și/ nu mă auzi…; p.8), altfel decât în decli-
nările de rol formalizate de bocet. Eugen Dorcescu nu 
întâmplător își temporalizează simțirile urmând de-
rularea firească a succesiunii momentelor ritualizate 
de tradiție ca atare. De la presentimentul morții ‒ lu-
ciditate, nu anxietate (Mă absorb ochii tăi/ Ca două 
lacuri adânci, ca/ două metafizice văi./ Chiar și atun-
ci când, în salonul 01,/ dormeai…; p.29), la trăirea 
despărțirii (În 2 noiembrie, la al treisprezecelea ceas,/ 
ne-am luat, cu ce/ zdrobire de inimă,/ bun rămas…; 
p.41, ori Mi-e greu, iubita mea. Dar n-am de-ales./ 
Exhib certificatul de deces…/ E totul cât se poate de 
firesc./ E inuman, dar foarte omenesc…; p.7) și mai 
apoi la ecourile prelungite până la hotarul abandonu-

lui de sine (De ce fără tine?/ Desăvârșit pentru ce,/ 
pentru cine? p.25). Metatextual, și nu numai, Eugen 
Dorcescu transcende simpla și fireasca lamentație pe 
care o însoțește cu reflecții asupra cărora merită să 
aruncăm o privire tocmai pentru a nu risca o eclip-
sare a lor sub prevalența sincerităților trăirii. Sam-
hara sufletului, la care se făcea trimitere (p. 18, 39, 
40), nu este o simplă transgresare a unor spații vide, 
de genul vămilor pustii, a furcilor caudine, fiindcă 
trecerea pragului se face în contextul larg al viziuni-
lor creștine, al unei metafizici lipsite de controverse 
și mai ales noncondiționale (Te-am iubit când/ erai 
trup și sânge/ și duh./ Te iubesc și cenușă…; p.46). 
Asigurările de natură să liniștească (Îmi spui că stai 
sub zarea/ Celui Sfânt./ Îmi spui că ești de duh,/ nu de 
pământ…; p. 47) nu sunt scutite nici ele de întrebări, 
de îndoieli, de consolări cauzale (Și tu ai rezistat cât/ 
ai putut./ De dragul meu, desigur,/ știu prea bine./ 
Căci lumea asta nu era de tine…; p.19). Reprezen-
tările escatologice trec și ele din imagistica spațial-
cosmologică (Zburan, cu aripi străvezii,/ Precum 
lumina în lumină./Nu erau ceruri, nici pământ./Dar 
nici nu le doream…; p.5) în percepția confuză din-
tre essentia și existentia (Începe-o zi sinistră, ca un 
hău./ Sunt dincolo de bine și de rău…; p.44). Aco-
lo, O grea cătușă/ ne leagă cu teluric/ legământ./ Să 
ne desprindem, deci,/ tu ‒ gând, eu ‒ gând,/ și-așa 
ne vom uni din nou,/ zburând,/ și liberi,/ și eterni,/ 
și jubilând… (p.43). El Shaddai, nu discreționar, ci 
în numele autonomiei Lui atotputernice veghează 
implacabil între res extensa și res cogitans(O, atot-
puternice, atotțiitorule,/ o, nimicitorule El Shaddai!/ 
Tot ce mi-ai dat, mi-ai luat…; p.17, ca dreptul Iov). 
Poetul (Călătoream, de mult, către apus…; p.20) este 
trezit crunt și se găsește un strop de duh și-un/ munte 
de pământ…(p.23), un heideggerian revers al ființei/ 
al ființării(p.24), amăgit cu fericirea/ de-a iubi și/ 
de-a fi el însuși…(p.24), destul cât să se întrebe, după 
logica efemerității: Desăvârșit pentru ce,/ pentru 
cine?(p.25) și identificându-se cel mai sigur ca o sub-
contiguitate alternativă a lui Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, 
precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este (Ma-
tei, 5.48), în condițiile în care Chiar Domnul, pentru 
simțuri, e-o absență (coperta a IV-a). Așadar, încă o 
emoționantă adăugire de obol din preaplinul eveni-
mentelor funeste în estetica suferinței.

Iulian CHIVU

Elegii în Nirvana, cu Eugen Dorcescu
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I. Iarna la Malta,
un cavaler din mileniul trei

...Ce caut eu – m-am întrebat –
La mare, iarna, pe faleză,
Lângă acest splendid palat
Cu stema strălucind, malteză?

Cine, cu nobile veștminte,
Mi-a-mpodobit trupul fragil
Care puțin mai înainte
Era al unui scrib umil?

La șold, port spadă de oțel,
Sub pelerină – cum o cer 
Uzanțele de orice fel
Pentru un nobil cavaler.

Pe piept, triumfă decorații...
Mi le-o fi dat vreun împărat,
Să am, prin ele, explicații
Că pieptul s-a puțin bombat. 

Totuși, cu stranie mirare, 
Mă-ntreb: „Alături cum să pui
Cu Legiunea de onoare
Benemerenti, clasa-ntâi?”

Adie aburi de mândrie,
M-asemăn, până una-alta,
După aplomb și măreție
Cu-n vajnic Cavaler de Malta. 

II. O caleașcă roză și o zeiță blondă

Dar vreme nu am să mă mir
De magica metamorfoză,
Pe care sincer o admir,
Că vine o caleașcă roză.

Coboară-n fața-mi, ce miracol!, 
Zeiță blondă, plutitoare
Dintr-un nemaivăzut spectacol,
Venită, sper, nu la-ntâmplare.

Parcă-n penumbră e ascunsă,
Să-și îmblânzească strălucirea,
Să îi rămână nepătrunsă
Taina ce-o poartă-n ea privirea.

Hipnotic fulgerat de ochii –
Două planete-n jar aprinse –
Mă pierd în faldul unei rochii
Sub care marmure-s cuprinse. 

Mantela, larg deschisă-n față,
E-n broderii de aur fine.
Gluga pe spate se răsfață
Împodobită de rubine.

În iarnă, pentru om haină,
Tăioase viscole desfide,
Dacă s-a cutezat să vină
Cu elegantele crepide. 

În mână – albe, lungi mănuși –,
Brațe-n brățări împodobite,
Uimiții ochi mi-i lasă duși
Către iluzii fericite. 

Urechile, două scoici mici,
Boabe de rouă par să poarte,
Cu fire roșii de arnici
Prinse de delicate toarte. 

Văd ochii-i mari și visători,
Ce par de stele luminați,
Cum adumbresc în reci culori
Când mă privesc înstrăinați.

Suplețea trestiei imită,
Păzit, mijlocul de corset.
S-o vezi ca pe-o cariatidă
Nu-i necesar să fii poet. 

O fi făptură-adevărată?
Mă-ntreb, sorbind-o cu nesaț.
Vine din ani îndepărtați,
Unde-am văzut-o altădată?
 
III. Revelația cavalerului

Cum ochii ei adânc vorbesc
De dragoste, dar și de ură,
Într-un târziu îmi amintesc
Că vine din literatură. 

Ea-i Laura, și-a fost să fie
Celebră-n veacul paisprezece,
Proverbiala ei mândrie
Din veac în veac să poată trece.

Din vechi sonete cunosc bine
Statuia nobilei Madone. 
Petrarca le-a jertfit din sine,
A proslăvit-o și-n canzone. 

Și, Doamne, cât l-a chinuit,
Dându-i și zile minunate,
Și câți lungi ani a pătimit
Visând iubirea să-și arate! 

Medievalul ev cerea
În ochii lumii să fii castă,
Să-l răsplătească nu putea
Că altuia-i era nevastă. 

IV. Prudență sau autocenzură modernă?

Grave motive care-mi cer
Să nu fac pasul imprudent,
Oricât aș fi de cavaler
Să rămân, totuși, mefient.

M-apropii, dar, și-ngenunchez
Ca și cum sunt în veacul ei,
În mod solemn mă-ncredințez
Drept servitor al Dumneaei. 

Primește ceremonios

Cucernicul meu legământ
Și nu îmi pare curios
Că-mi sunt genunchii pe pământ.

Intru de-a dreptul în subiect,
Cuvinte-alese-i adresez
Iar pentru a nu-i fi suspect
Le-aleg atent, le nuanțez:

„Slăvită, Laura – suspin –,
Eu, serv umil cu plecăciuni,
La frumusețea ta mă-nchin
Și-naltelor înțelepciuni.
Mi-e dat un dar dumnezeiesc
Cum cred – și ce spun cred că-i drept –
Vin din alt veac să te slujesc.
Ce vrei să-mi ceri,  supus aștept!”

V. Confesiune despre 
o trecută poveste

„Oh, nobilule, Cavalere,
Chemării mele i-ai răspuns,
Spre-a-ți mulțumi, în vremuri grele,
Cuvintele nu-ți sunt de-ajuns.

Cum bine știi, povestea mea
A început într-un april,
Când prima oară mă privea
Cu o candoare de copil. 

Ugo de Sade-mi era soțul
Și fiică lui di Nores – eu,
N-aveam cum să m-ascund ca hoțul,
Să îl mânii pe Dumnezeu.

Sentința mea, deși normală,
Ciudat a fost întâmpinată,
Ne-nțelegând marea greșeală
De-a ignora că-s măritată. 

Mai mult de douăzeci de ani
A întreprins, abil, demersuri,
Uitând de prieteni, de dușmani,
Mi-a dedicat focoase versuri.

Și n-aș putea să-mi aflu scuză
De n-aș mărturisi cinstit
Că m-a-ncântat să devin muză
Unui poet de-atunci vestit. 

Că-s dulce port ori pururi soare
Mi-a spus, iar ochii mi-erau raze,
M-a botezat și călătoare, 
Iscând iubirea care doare.

Cum am să uit că, despre mine,
A scris că-s unicul lui gând,
Și piatra vie ce-l susține
Întru armonios cuvânt?

Și cum să uit că, ne-nțeles,
În suflet răni eu i-am lăsat,
Ochii, când foc, când gheață-ades
Mi-au fost, dar nu m-a condamnat.” 

VI. Încercatul poet 
și incertitudini nu doar lirice

El nu știa cine-ar putea
De vraja sacră să-l dezlege.
Încununat cu lauri, rege,
Pe mine-n laur m-ascundea.

NICOLAE DRAGOȘ

NEÎNCHIPUITA ÎNTÂMPLARE
Cu Laura, Madona lui Petrarca

(Baladă veselă și tristă în XIV cânturi)
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Știu! De cuvinte m-am temut
Cu șoapta nopții să mă cheme.
Ne-nvins, în versuri a crezut
Că-nving cu ele eu, prin vreme. 

Triști ani... Mereu a căutat
Să mă-ntâlnească, să-mi vorbească. 
Am ezitat. Era păcat
De-a face lumea să bârfească.

Cu noi, și timpul s-a târât,
Cum și poetul povestește. 
Când m-a iubit, când m-a urât.
Legenda până azi trăiește. 

Când soarta crucea semn mi-a pus
Și giulgiul nopții m-a cuprins,
Versul trăit nu l-a răpus
Și mai puternic s-a aprins!”

VII. Speranțe vinovate, cum numai
 un mileniu nou le poate îngădui

...Vorbea cu glasul pătimaș,
În vreme ce își mângâia
Și senzual, și drăgălaș,
Obrajii în culori de nea. 

Și nu știu cine-mi amintea
Că sunt venit dintr-un alt veac
Iar eticheta îmi cerea
Că sunt dator altfel să-i plac.

Vibrând, și pieptu-și mângâia
Iar pentru un riscant serviciu  
Să-mi spună mi-a părut c-ar vrea
Să facă orice sacrificiu.

Doar din priviri că eu aș vrea
Multe să-i spun, spun mi-a fost greu.
O fi-nțeles cam ce vreau eu
Și cât vroiam să vrea și ea?

Cam la atât s-a limitat
Dorința pusă-n paranteze,
Că grabnic s-a încumetat
Madona gândul să-și urmeze...

VIII. Penitență pentru 
un păcat cu gândul

„Mulți ani m-a însoțit cu versul
Ce cu durerea lui s-a scris,
Și când Dincolo mi-am dus mersul,
Din Purgatoriu-n Paradis.

Pe ce-am avut mai scump pe lume
Și pe frumoasa mea mantelă
Jur, și pe-al meu cinstit renume
Că soțului i-am fost fidelă;
Deși, ajunsă-n Purgatoriu,
De ce-am aflat mă tot constern
Soțu-a căzut în derizoriu
Și până azi zace-n Infern. 

Dar cum se știe, n-am făcut
În viață nici un compromis.
Deci, ani prea mulți nu au trecut
Și-am fost mutată-n Paradis.  

În versuri scrise ani de-a rândul
Am fost iubită iluzoriu,
Poate-am păcătuit cu gândul
Plătit trei ani în Purgatoriu.

IX. Nu-i nimeni veșnic pe pământ. 
Nici măcar poeții

Apoi, a fost și el să plece
Când pier cuvintele din glas
Spre apa care trupu-ți trece
Să faci în infinit popas. 

Calm, opera și-a pus la punct.
Apoi, tot calm, imediat

Plecarea-n cosmos ca defunct
La sânge și-a negociat.

Cum diplomat era de fel
A obținut ușor «distinsul»
Că, după ce va trece Styxul,
Și barca-o va lua cu el.

Așa că și în Paradis
Când a ajuns avea Petrarca,
Precum negociase-n scris
Și manuscrisele și barca.

A făcut însă lung ocol,
«Infernul-Purgatoriu» rută,
Plătind, spre-a ispăși, obol
Ani ce-au trecut cu mult de sută. 

Cum adversar părea etern,
L-au blestemat de la amvon
Timp lung de-a zăbovi-n Infern,
Mulți, papii din Avignon. 

Avut-a ani de ispășire
C-a mai greșit și alte ori
Și-a fost să aibă-n moștenire
Copii ce-și zic «copii din flori».

X. Târzia reîntâlnire din Paradis

În Paradis venit, târziu
A fost să ne-ntâlnim din nou...
Din prima clipă-i încă viu
Și azi un luminos ecou.

Totuși, în Paradis, puseuri
De tinerețe, prea vulcanic,
Îl cercetau și-atunci «de ce»-uri
Mi-am pus, că se purta tiranic.

În Paradis sunt legi, rigori.
Le ignora împins de febră.
Eu le-am iertat adeseori,
Doar m-a făcut prin vers celebră.

Dar n-am putut a-i da dreptate
Și ferm mi-am spus că nu se poate
Chiar în a Cerului Cetate
Să-mi pierd cântata castitate. 

I-am refuzat, deci, ce-și dorea,
Nu am ajuns la sacrilegii,
Că nici prin minte nu-mi trecea
Să-mi pierd dorite privilegii. 

În Paradis, neînțeles, 
Cumplit s-a supărat Petrarca.
Necugetatul a ales
Din nou, pe Styx, să-și ducă barca.”

XI. Despre nu prea pașnicele 
dorințe ale modernului cavaler

...Îi ascultam nerăbdător
Destăinuirea benevolă.
Mărturisesc, mă simt dator,
Era când sfântă, când frivolă.

Un gând prin mintea-mi fulger trece
Parcă-nțeleg ce s-a-ntâmplat,
De ce spre veacul paisprezece
Vestita muză m-a chemat.

În veacul ei, de neiertat,
Era să nu păstrezi secret
Dacă-ai luat ce-avea de dat,
Uitând, apoi, să fii discret.

Nu spun ce planuri, rând pe rând,
Mult îndrăznețe, doritoare,
Dar pașnice-mi treceau prin gând
Privind-o pe vizitatoare. 

Credeam că-mi sugera să sper
Că parcă-parcă îi plăcea

Bărbatul care locuia-n 
Costumul scump de cavaler...

În fine,-am vrut să-mi spună scopul
Cu care a venit la mine,
Crezând că s-a-mplinit sorocul
Să văd de scopul îmi convine...

XII. În fine, Laura cere ajutor

„Ce-mi mai rămâne să mai fac
Spre-a-mi apăra trecutul meu?
Consider că nu pot să tac,
Să nu-l reclam la Dumnezeu!

Să mă ajute, doar El poate,
Să îl convingă pe Petrarca
Să nu-l pândească vechi păcate
Și înapoi să-ntoarcă barca. 

Cum ești vestit că ai condei,
Că ai măiastre înclinații,
Te rog, maestre drag, să vrei
Să dai glas tristei reclamații.

Cum cu Petrarca ești confrate,
Ca el, prin multe ai trecut.
Ajută-mă să-mi fac dreptate,
Salvând celebrul meu trecut!”

XIII. Dilema cavalerului

...Gândesc: de-i cazul să ghicești
De ce-i în stare o femeie?
Ce s-a tot spus nu sunt povești,
Dureri de cap pot mulți să-ți deie.

Și nu-i nevoie de o dronă
Să spionezi din naltă sferă:
„De e Veneră și Madona,
Ori e Madonă și Veneră?”

XIV. Cum e trezit cavalerul
de un ceas cu cuc

Dar ce se-aude? Ce furtună
Cu tunete detună-n aer?
Cine pe cine se răzbună
De-n preajmă-i numai fum și vaer?

Brusc, strada în neant dispare,
Cu splendidul palat maltez,
Cu blonda mea vizitatoare,
Să îmi dau seama că visez.

Din ceas, un cuc și-aduce-aminte
Că trebuia să mă trezească
Și, răgușit, cântă cuminte
Vrând și de el să-mi amintească. 

Abia-nțeleg că-n ușă-mi bate,
Cu vânjoșie, „dom’ Mitică”.
El să-ntârzie nu prea poate,
Că are de nevastă frică.

În fiecare zi-i prezent,
Vine ca lapte să-mi aducă.
Am de mulți ani abonament
Și-l știu că-i pus mereu pe fugă.

Adio, fast și decorații,
Și blondei care mă-ncânta!
Adio, rare, dulci senzații!
Fug spre lăptar în pijama. 

... Dacă la noapte din nou vine
Caleașca roză, princiară,
S-o știu pe Laura la mine
În pijama cobor pe scară.

Iar de mai vine, nu mai tac,
La vis gândind, știu ce-am să-i spun,
Ba, știu și ce-aș putea să fac
„Confratele” să mi-l răzbun...

30 XII 2014 – 1 I 2015
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Lăuzele din deșertul Aida

În tabăra de refugiați din deșertul Aida,
se mănâncă o dată pe zi,
pâine înmuită în apă.
Primăvara vine un străin,
cu un roi de albine sălbatice.
O lumină sălbatică
se așează în pânza corturilor.
Străinul mănâncă împreuna cu ceilalți,
pâine înmuiată în apă.
Mierea este pusă deoparte,
pentru copiii nou născuți
și pentru lăuze.
Ele zâmbesc ,
și buzele crăpate de sare ,
sângerează.
Străinul pune o picătură de miere,
ca roua,
pe buzele lor
și ele zâmbesc, dormind mai departe,
sub nisipurile  care le-au îngropat,
în cea mai veche și mai săracă,
tabăra de refugiați din lume .
        *

Brândușe albe

Liniștea din vârful muntelui
este o moașă bună.
Brândușele albe au înflorit din nou,
printre trupurile celor morți de frig,
în satul de munte.
Nici nu ai zice că sunt flori —
doar țipete scurte,
de nou născuți.

    *

Copiii singurătății

Am spălat menta
cumpărată azi din piață,
am pus-o pe raftul de sus,
în cămară,
să se usuce la întuneric.
Nu adie vântul, 
nu adie umbra, 
nu adie verdele.
Copiii singurătății
mai cer o foaie albă pentru scris.

        *

De dragoste

Am încuiat toate ușile.
Am închis toate ferestrele.
Ermetic.
Și totuși.
Zvonul păsărilor de pe malul oceanului,
în ziua când înflorește trestia,
ajunge până la mine.

    *

De dragoste
----------------

Poți să începi de unde vrei,
mi-a spus el.
Atunci, am luat câteva fire de sare
din apa oceanului,
și le-am presărat la-ncheietura
mâinii drepte.
Un imperiu de sare,
mi-a spus el,
sărutând locul unde umbra
era mai adâncă decât sângele.
Eram pe o plajă de la marginea lumii
și păsările oceanului
ieșeau din visul lor,
să ne întâmpine.

      *

Trece orașul pe lângă mine

Trece orașul pe lângă mine,
ca o paradă militară.
Nu aud nimic.
Telefonul sună.
O cameră de la subsol
ar putea să răspundă ,
dar  eu, nu.
Mâine în zori, voi primi
o scrisoare de dragoste, 
de peste mări și țări.

      *

Astrid

S-au înmulțit cei care vin de la adăposturi.
Ninge și zăpada se așterne pe mâinile lor.
Astrid nu a povestit niciodată, 
nici măcar în șoaptă,
despre mama ei ,
care a plecat spre alte adăposturi.
Ninge în liniștea goală.
La mese nu mai stă nimeni.
Astrid a rămas în curtea goală a bisericii,
privind zăpada 
și adăpostul despre care nu știe nimic.

      *

Orașul

Deschide ușa singurătății,
pasăre dragă.
Am pus strajă, cercul de pietre,
coronițelor de la multele premii.
Este adevărat.
Ai promis că vei uita
gustul varului nestins,
din primăvara aceasta.
Orașul are o mie de capete.
Fii fericită, 
că niciunul nu te-a văzutb!

    *

Zori
-------

Cu pietre alung pasărea singurătății.
Nu spune nimic.
Se întoarce în zori
și ciugulește pământul,
de pe mîna care scrie.

      *

De dragoste
----------------

Visele sunt mai tari decât mine.
Mă jupoaie de vie.
Îmi bat o mie de cuie în trup
și-mi spun, 
aici vor da muguri.
În primăvara aceasta,
o mie de muguri cer ascultare.

    *

Mă-ntâmpină roua zorilor

Mă-ntâmpină roua zorilor.
Două bucăți de soare mă prind între ele.
Mătur pământul din ghivecele sparte —
vântul de  azi noapte 
a răsturnat florile.
Nu era mare lucru.
Un strop de rouă înghețase 
și se făcuse o mărgea de piatră.
A trebuit să o caut,
fir cu fir de pământ,
planetă cu planetă, 
până am ajuns
prinsă între două bucăți de soare.

Clelia Ifrim

Cântec
Pe un arc de sprânceană,
cuvintele într-o dimineață sticloasă -
asemenea cântecului răsfirat
înflorind bazaltul 

vine solstițiul pe care de triumf 
și în numele trifoiului
ne binecuvântă

Înger
Pe-un scaun presărat
de amintiri
stă îngerul străpuns 
de gândul negru
citind cu patimă necontenită 
viitorul altui înger.

Cuvinte
O frunză întinsă cu un deget,
o frunză ascuţită de dinţi
mi-a înclinat umărul 
spre un trunchi noduros.
Sângele se transformă 
în seva elaborată 
de un om pierdut 
în cuvinte.

Pământ
Şi răsar din ţărână
prefăcută în colb stelar;
privesc universul 
vidurilor deja încolţite
prin verdeaţa oglindirii.

IONELA MĂNOIU, Clasa a XII-a C
Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu
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O carte incitantă

În urmă cu 18 ani, la 8 decembrie 1996, 
Marin Sorescu ne-a părăsit pe noi, muritorii de 
rând, spre a intra în lumea mare, a nemuritorilor. O 
viaţă scurtă pentru un creator – 60 de ani - , o viaţă 
dăruită creaţiei literare şi plastice, apreciată la justa 
valoare de către unii confraţi, dar mai ales de cei de 
peste hotare. Marin Sorescu a fost unul dintre cei 
mai traduşi scriitori români, acest merit revenindu-i 
aproape în totalitate, prin implicarea sa directă în 
reciprocitatea traducerii, în relaţiile cordiale cu marii 
traducători ai lumii literare. O viaţă dăruită creaţiei, 
dar „încărcată” şi cu nefericiri, 
lovituri cauzate de alţii (mă refer 
la „Meditaţia transcentrală” 
şi la înlăturarea brutală de la 
„Ramuri”). O viaţă răsplătită cu 
onoruri, doar parţial, pentru că 
marele premiu, Nobel, i-a fost 
refuzat nu de către Academia 
suedeză, ci graţie intervenţiei 
confraţilor din ţară.

Acestui subiect delicat 
i se consacră o carte de către 
Ion Jianu, un publicist craiovean 
renumit prin interviurile sale 
luate unor oameni politici (Gh. 
Apostol), sportivi şi, mai ales 
unor oameni de cultură, în care 
scriitorii sunt preferaţi. Titlul 
cărţii este sugestiv: În 1983 şi 
1992, premiul Nobel rebuia să 
poarte un nume românesc: Marin 
Sorescu. Convorbiri cu şi despre 
Sorescu, apărută la editura clujeană Eikon, în 2014, 
beneficiind de un pertinent cuvânt înainte al lui 
Eugen Simion (prietenul şi susţinătorul constant al 
lui Marin Sorescu) şi o postfaţă a lui George Sorescu, 
fratele său mai mare, universitarul craiovean care 
l-a sprijinit moral şi (chiar) material pe ilustrul său 
frate. În postfaţă, George Sorescu se referă la „rolul 
nefast al ocultei româneşti în privinţa neacordării 
Nobelului lui Marin Sorescu”, care este, în opinia 
sa, „un subiect încă, neelucidat şi care, după ştiinţa 
noastră, nu a fost analizat de nimeni până în prezent, 
deşi ar fi trebuit...”. Elucidarea acestui caz ar fi 
trebuit să vină, în primul rând, din partea familiei; 
îmi este greu să cred că Marin Sorescu nu s-a plâns, 
în intimitate, familiei, despre marile nedreptăţi 
îndurate cu asupra de măsură.

Ideea conceperii şi tipăririi acestei cărţi este 
precizată cu claritate de autorul cărţii: „de a elucida 
un subiect ce ţine mai de grabă de istoria literaturii, 
intenţionând, cumva, dacă nu i se mai poate face 
dreptate marelui dispărut, să pună în dezbatere şi 
să aducă în conştiinţa publică informaţia aproape 
incredibilă”, conform căreia „Marin Sorescu nu a 
fost sprijinit, cum te-ai fi aşteptat, ci «lucrat» la greu, 
de colegi de breaslă din propria ţară, «încondeiat» 
să nu primească o distincţie de mare recunoaştere 
internaţională, care ar fi fost în fond un mare succes 
al literaturii române”

(Inventatorului insulinei, N. Paulescu, i s-a 
recunoscut postum descoperirea, graţie preşedintelui 
Academiei Române, Eugen Simion, care a organizat 
un simpozion pe această temă, împreună cu Academia 
Franţei).

Marin Sorescu s-a dovedit a fi Singur printre 
poeţi şi sub acest aspect, al detractorilor , iar demersul 
lui Ion Jianu binevenit. În interviurile şi întâlnirile 
„prin timp” cu Marin Sorescu, Ion Jianu realizează 
un portret al redactorului şef al revistei „Ramuri” şi 
al cenaclului omonim (invitaţii lui Sorescu numindu-
se Eugen Simion, Ioan Alexandru, St. Aug. Doinaş, 
Mircea Ciobanu, Doina Uricaru, Eugen Uricaru, 
Denisa Comânescu, Dinu Flămând, E. Negrici, I. 

Cristoiu), dar mai cu seamă, al creatorului de literatură, 
al spectatorului la propriile sale piese („Teatrul meu 
a fost cel mai cenzurat în perioada comunistă”) 
sau cele semnate de I.D. Sîrbu („I.D. Sîrbu ştie să 
convingă, să declanşeze emoţia artistică”), Ion Jianu 
solicitându-i opinii despre actori („Tudor Gheorghe, 
un foarte autentic... menestrel în ţeapă”; „În «Iona», 
Ilie Gheorghe a făcut un spectacol extraordinar”), 
despre Craiova „văzută din car” („Craiova o găsesc 
întotdeauna bine”), consemnând opiniile sale literare 
(„Am aspirat la ideea de scriitor total”). 

După aceste prolegomene, Ion Jianu trece 
propriu-zis la interviuri, abordând tematic 22 de 
„ «spectatori» ai fenomenului sorescian: colega 
de facultate Luminiţa Xenia Ambrozie (Poezia 
lui Sorescu era „cu totul nouă, care anunaţa o 
întorsătură în literele româneşti”), teatrologul G. 
Banu („Casa lui Marin mi-a relevat orodoxia lui 
intimă”), Augustin Buzura („ Marin Sorescu a fost 
linşat pur şi simplu. Şi, din păcate, n-a fost singurul. 
Astăzi, acei eroi democraţi anticomunişti şi numai ştiu 
cum, nu valorează nici cât hârtiile aruncate la coş de 
Sorescu”), N. Breban („Sorescu a avut un moment 
cumplit în 1991, atunci când a fost atacat de diverşi 
inşi chiar din «patria» lui, Craiova”), traducătorul 
Jean Louis Courriol („Mulţi intelectuali români, 
din invidie sau lipsă de luciditate, l-au defăimat şi 
uneori înjurat. Istoria i-a judecat”), acad. Victor 
Crăciun, profesorul lui Sorescu la Iaşi („Pentru 
ultima jumătate a veacului al XX-lea, Marin Sorescu 
ar fi acoperit cel mai bine lipsa scrisului românesc 
cu prezenţa sa între premianţii Nobel”), actorul Ilie 
Gheorghe („ Cea mai mare bucurie a vieţii mele 
rămâne strădania mea de a susţine această teză de 
doctorat din opera lui Sorescu, dar nefinalizată”), 
Tudor  Gheorghe („El, Emil Cioran ne-a primit 
bucuros şi ne-am tăinuit ca între oameni normali...
Normali, vorba vine: doi erau geniali, Sorescu şi 
Cioran”), criticul Ov. Ghidirmic („Îl privim astăzi pe 
Marin Sorescu ca pe un clasic al modernităţii, ca pe 
unul dintre scriitorii noştri fundamentali”), Norman 
Manea („Este regretabilă [neacordarea Nobel-ului], 
dar – cum am spus – nu este de neînţeles”), Dan 
Mănucă („ La 1982, era printre cei mai cunoscuţi şi 
mai traduşi scriitori români”), I. Munteanu („Sper 
ca într-o zi să aflăm numele detractorilor, pentru o 
consemnare şi meritată «răsplată» a lor, la capitolul 
ruşinos al istoriei literare”), Tudor Nedelcea  („De 
această gravă calomnie «meditaţia transcentrală» 
l-au salvat Eugen Simion, Adrian Păunescu şi V. 
Băran”), C. Noica („într-o discuţie, în redacţia 
„Ramuri”: „I-am spus lui Marin Sorescu:dacă stai 
cuminte, ai să iei Premiul Nobel”), traducătorul 

Justo Jorje Padron („Marin, iar mai înainte L. 
Blaga şi Nichita Stănescu, au fost aproape să-l 
obţină”), traducătoarea Elisavietta Ritchie, Dan 
Shaftan, G. Sorescu („Scârbit de lucrătura acestei 
oculte şi-a dat demisia. N-a ţinut să se răzbune pe 
cei care l-au încondeiat la Uniunea Scriitorilor”), 
Ileana Vulpescu, Dan Zamfirescu („ A fost cea mai 
mare personalitate creatoare românească din a doua 
jumătate a sec. 20 şi astrul de primă mărime din 
constelaţia care a «schimbat la faţă» cultura română 
începând din 1960”).

Inedit, Ion Jianu publică 
Testamentul literar al lui Marin 
Sorescu din noiembrie-decembrie 
1996, în 18 puncte, privind situaţia 
manuscriselor sale şi editarea lor, 
executori fiind soţia, Virginia Sorescu, 
fratele, G. Sorescu şi nepoata, Sorina 
Virginia Sorescu, precum şi un bogat 
album foto, reprezentându-l pe 
Sorescu cu alţi confraţi, grafica sa, 
autografe etc.

Ajungând la final, Ion Jianu 
nu reuşeşte să afle de la interlocutori 
cine-s denigratorii. Că ei au fost (şi 
vor mai fi) o spune apăsat prefaţatorul 
cărţii, Eugen Simion: „...Dar sunt 
şi alte lucruri importante pe care le 
găsim în interviurile lui Ion Jianu. 
Aflăm, de pildă, ceea ce în parte 
ştiam din zvonurile publice că, în 
1992, Sorescu ajunsese în faza finală 
a selecţiei pentru premiul Nobel. 

Fusese reţinut de juriu pentru «lista mică», exact cum 
se întâmplase cu câţiva ani mai înainte cu Nichita 
Stănescu, colegul de generaţie şi comilitonele său. 
Până la urmă, râvnitul premiu i-a ocolit şi pe unul, 
şi pe altul. N-a fost să fie. Ca să se împlinească 
blestemul care spune că noi, românii, suntem 
norocoşi doar atunci când este vorba de eşecuri. Aici 
nu ratăm niciodată. «Nenorocul românesc», cum îi 
zice Cioran, socotind că acesta este cuvântul care ne 
defineşte mai bine destinul şi specificul...

Ca să grăbească lucrarea nenorocului, în 
cazul lui Marin Sorescu au intervenit, se pare, trei 
confraţi de la Bucureşti, poeţi cunoscuţi. Indignaţi 
peste măsură şi speriaţi ca nu cumva confratele lor 
să fie încoronat la Stockholm, aceştia ar fi trimis unde 
trebuie un memoriu plin de acuzaţii abominabile la 
adresa lui Sorescu. Ambasadorul Suediei în România 
l-ar fi invitat pe poetul «nobelibil» şi i-ar fi arătat, 
scârbit, documentul... Cel care relatează acum 
aceste posibile infamii în lumea scriitoricească nu 
«desecretizează» pe autorii lor. Îl înţeleg. În lipsa 
unor dovezi precise este bine să păstrezi prudenţa. 
Sorescu mi-a vorbit, la vremea respectivă, trebuie 
să mărturisesc, despre această cabală, dându-mi şi 
numele instigatorilor”.

Cel care o spune, cu acelaşi curaj nedesminţit 
în timp, este Dan Zamfirescu, cu prilejul lansării 
acestei cărţi la Târgul Gaudeamus 2014 (cartea a fost 
lansată  şi la Biblioteca „Aman”, chiar în ziua morţii 
sale, 8 decembrie 2014): „Eu am mai scris despre 
doi dintre cei trei... Ei sunt implicaţi direct în refuzul 
Premiului Nobel pentru Sorescu. Unul e Dinescu, 
alta e doamna Blandiana şi al treilea, Dumnezeu 
să-l ierte, Augustin Doinaş”.

Academia Română l-a propus oficial, la 12 
martie 1992, pe Marin Sorescu pentru premiul Nobel, 
cei trei, „toţi doamne şi toţi trei” l-au contracarat, aşa 
cum însuşi Sorescu dezvăluie. Cartea de interviuri 
a lui Ion Jianu umple un gol în istoria literaturii 
române postbelice.

Quod erat demonstrandum!
Tudor Nedelcea

Marin Sorescu şi Premiul Nobel
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  Cunoscut de multă vreme ca reporter de teren 
şi editorialist, redactor la o instituţie devenită populară 
a Olteniei: Studioul Regional de Radio Craiova (spe-
cializat, cum se zice azi, în jurnalistică audio-vizuală), 
Mircea Pospai a devenit şi autorul unor apreciate volu-
me de proză. Reținem câteva: MEMORIA BĂNIEI (le-
gende istorice şi publicistică, 1985; reeditată în 2003); 
REÎNTÂLNIRE NEAŞTEPTATĂ (roman, 1986); CA-
RIERA (roman, 1989); şi CASA DIN ALTĂ VIAŢĂ 
(roman, 2000; reeditată şi adăugită în 2010).

„CĂRUŢA MERGE MAI DEPARTE”, ultima 
carte a autorului, roman „politic-istoric” („Scrisul Ro-
mânesc- Fundația Editură”, Craiova, 2012), este o vizi-
une ironică, senzaţională, despre era comunistă, opusă, 
structurată în genul „romanelor” populare universale, 
cu personaje „aventuroase”, „picareşti”, „descurcăre-
ţe”, în toate împrejurările vieţii. Substanţa întregii cărţi 
este viaţa întortocheată, bizară, contradictorie a unui 
copil de ţăran gorjean ajuns în vâltoarea vieții în timpul 
războiului și devenit, mai apoi, membru al partidului 
comunist. Copilul Tăsică fuge în lume şi devine copil 
de trupă, elev la școala pentru telegrafiști de război, la 
16 ani; deși fusese primit la limită, de rahitic ce era, 
dezertează și se pierde în lumea unui București confuz, 
„slugă” la un hotel de târfe de lux; şi e sfătuit, după 
alegerile comuniste, din 1946, să-şi facă o „biografie de 
muncitor!…”. Devenind „lucrător (spărgător) la piatră” 
în Şantierul Naţional al Tineretului „Bumbu-Livada” 
(Bumbeşti-Livezeni – via Tg. Jiu-Petroşani), tânărul 
Tăsică beneficiază de experiența bucureșteană („este 
adevărat că fusese slugă, dar slugă la București”!) şi 
începe să se „orienteze” în noua lume „a unor promi-
siuni luminoase”; să vadă părţile „albe” şi „negre” ale 
unei „noi” societăţi, adusă de tancurile „eliberatorilor”; 
vede şi înţelege să tacă – asistă la minciuni teribile 
(spre ilustrare: dispariţia lucrătorilor „căzuţi în prăpăs-
tii”, fără cruce şi îngropăciune. Vede gospodari, din sat, 
aruncaţi, noaptea, în închisori; sau trimişi la Canal).

Tăsică învaţă noi legi: „să răzbească”, în viaţă, 
cu vorba, răsucită, cocoloşită, „meşteşugită”; sau – „să 
înveţi să ascunzi adevărul” – „să nu-l vezi!”. Iat-o, o 
expresie „definitorie”: „Orice vorbă, scoasă pe gură, 
la spart de piatră, la Tunelul numărul șapte, la Şantier, 
îţi poate strica respiraţia!… Şi mişcările şi energia!… 
Orice cuvânt, scăpat greşit din gură, te face să înfunzi 
puşcăria!…”.

Ajuns „utemist”, Tăsică  învaţă să facă „pro-
pagandă” noii orânduiri, învăţând din ziarele ce-i cad 
sub ochi şi din unele cântece; spre pildă: „Să facem 
o ţară, ca o grădină”, cum zicea un poet într-un vers, 
care fusese calchiat după alt vers, din vremea războiu-
lui, unde apărea şi un grad militar: „să faci, căpitane o 
ţară, ca soarele…” etc! O altă lege, învăţată din mers, 
de personaj: „…roata (istoriei) se învârte mai departe 

pe drumul fără de sfârșit, ca orice roată, de căruță, de 
mașină, de tiribombă la bâlci, de tren, de ceas și așa 
mai departe. Mai departe? Cât de departe? Păi, până la 
capătul istoriei”.

Simbolul „picaresc” al cărţii e o căruţă, rechi-
ziţionată de la un „boier” (gospodar) local, întoarsă, 
sănătoasă, din războiul mondial, naţionalizată şi picta-
tă cu lozinca „aurită” a secerei şi ciocanului, pe loitre; 
ajunsă apoi în șantier, furată, după epoca șantierelor, și 
sechestrată vreo cinsprezece ani, cu vizitiu și cu cal cu 
tot, într-o șatră de țigani, regăsită şi iarăşi folosită, in-
clusiv în viaţa electorală multipartinică, postrevoluţio-
nară etc. Între vremi şi epoci, Tăsică îşi aminteşte cum 
ajunsese primar, într-un oraş minier, apoi activist „cu 
economicul” – convertindu-i pe cât mai mulţi la co-
munism. Toate, când, odată cu închiderea șantierului, 
tinerii „cu dosar bun” urmează să acceadă în funcţii şi 
răspunderi mai demne!… 

Umorul (negru) e calitatea remarcabilă a roma-
nului sciitorului Mircea Pospai. Tăsică trece prin încer-
cări şi întâmplări teribile, ajutat când de „noroc”, când 
de „Ăl de Sus”. În urma unor momente de entuziasm 
proletar, propagandist cu influenţă, el este prezent ac-
tiv atunci când urma să fie răsturnată, demolată Coloa-
na fără sfârşit (din oraşul capitală de judeţ) pentru a 
„colecta şi depozita, patriotic, fiare vechi, pentru noua 
industrie! Printr-o minune, tractorul nu a putut-o da 
jos!…”

Toată partea a doua a vieţii sale, Tăsică îşi va 
reproşa „această îndrăzneală inconştientă!…”. Se spă-
şeşte, încercând să-şi „spele păcatele”. Şi trage, după 
1989, o nouă concluzie, plină de umor (negru), aproape 
urmuzian; ce devine o nouă lege, într-o ţară plină de 
umor; iat-o: „Nici socialismul n-a fost de neînlocuit, 
dar nici capitalismul nu-i uşor de construit!…”.

Scriitorul Mircea Pospai îl surprinde, pe per-
sonajul său literar, la senectute, când se mai vedea, 
încă, în el, un monument de om, care nu s-a lăsat în-
vins niciodată, asemănător cumva altui soldat al vieţii, 
zbătându-se „absolut pe toate fronturile” – Swejik „în 
războiul mondial”. Toată viaţa s-a „orientat” Tăsică şi 
s-a „descurcat”, păstrându-şi „influenţa”; şi a căzut în 
picioare!…

Graţie vârstei înaintate, de aproape 90 de ani, 
Tăsică trăieşte între vis şi realitate, chiar şi în timp ce 
îşi păzeşte monumentul funerar (dormind acolo, în ci-
mitir); şi amintindu-şi, spălându-şi, mereu, trecutul – 
„stă de planton”, lângă monumentul său funerar-perso-
nal, care trebuie să fie şi să rămână „un simbol”; şi ce 
reprezintă, oare, el? – „Este un pui de Coloană infini-
tă!…” Aceea pe care, cândva, Dumnezeu l-a ajutat să 
n-o poată dărâma şi demola!… Dormind şi picotind, 
însă, în cimitir, i-o furaseră ţiganii, cu aceeaşi căruţă, 
întoarsă din război – „căruţa istoriei” – ţiganii-romi, 
aspru privatizaţi în topirea fierului şi bronzului.

Umorul negru, esenţă estetică, este cea mai fas-
cinantă realizare, în jurul personajului Tăsică al scrii-
torului Mircea Pospai. Atracţios, controversat politic, 
devenit „zidar onest” al Tranziţiei, Tăsică rămâne o 
figură umană şi legendară. Sunt de remarcat şedinţe-
le şi „iniţierile” conduse de el; şi influenţa pe care o 
are, convertindu-i pe oamenii de vază, din zonă și nu 
numai. Conduce „singura organizație ţărănească, din 
lume, în tainele unui rit antic”, în care maestrul utili-
zează, la masa ritualică, aceeaşi mistrie, cu care repară 
zidurile casei sale; şi acelaşi ciocan cu care bate cuie în 
ziduri. Romanul Căruţa merge mai departe se încheie 
cu companionii săi, în şedinţă, pe esplanada hotelului 
particular „Cuibul rândunicii”, în vreme ce se desfă-
şoară o campanie electorală euro-parlamentară!

Nea Tăsică a supravieţuit, astfel, ca om şi perso-
naj, tuturor epocilor prin care a trecut el. De la Swejik 
în războiul mondial, romanul ajunge la Tăsică în evul 
proletar – şi în nesfârşita Tranziţie, plină de austerităţi 
şi maleficie, galeria de personaje „populare-universa-
le” şi „don-quijodeşti”, e de „neînvins” şi pare infinită, 
precum sunt romburile Coloanei neînvinse.

Această viziune romanescă şi humorescă de ex-
cepţie a făcut ca romancierul Mircea Pospai să ofere 
publicului probabil cea mai citită şi, am afirmat, popu-
lară carte a sa, într-o remarcabilă maturitate artistică.

Constantin ZĂRNESCU

Sub lumina Coloanei infinite
MIRCEA POSPAI:

THEODOR DAMIAN

Nu putem cumpăra Învierea

Toţi avem nevoie de Înviere
pentru că toţi suntem în captivitate egiptea-

nă
pentru că toţi trăim
în preajmă
cu îngerul întunericului
cu frica de aripa lui grea
ce ameninţă pe întâii noştri născuţi
pe ceilalţi născuţi ai noştri
pe noi înşine
Toţi avem nevoie de Înviere
pentru că toţi trăim cu faraonul în spate
înghesuindu-ne înspre imposibila mare

Unde vom fugi de mânia cea dina-
poi?

Şi iată
marea cea imposibilă devine posibilă
iată valurile-i tulburi despicându-se
încătuşat
iată Paştile înaintea noastră
şi noi în Paşti
de la moarte la viaţă
de la ură la dragoste
de la noi la Dumnezeu
de la mine până la tine
topind gheaţa în care eram ţinuţi
dezgheţând cuvântul din inimă
şi pe Dumnezeu din cuvânt.
 

Nu putem cumpăra Învierea
nici întreagă, nici pe bucăţi
soldaţii ne-au spus
ea vine aşa deodată
pentru unii
pentru alţii mult aşteptată
Ne trebuie o Înviere la toţi
aşa cum îi trebuie căprioarei apa izvorului
aşa cum îi trebuie în noaptea istoriei 
o stea călătorului
 

Valea acestei 
înţelegeri

Dreapta înţelegere vine din smerenie
aşa cum spun englezii
adică din starea de dedesubt
de unde poţi privi stânjenelul
fiecărui lucru
Floarea se închide şi se deschide
flirtând cu privirea
ce ţinteşte spre azuriul adâncului
vai celui ce intră în valea acestei înţelegeri
“cine-i va ridica lui piatra
de pe uşa mormântului?”



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XI, nr. 1 (42)/2015
41

Nopţile poeţilor
Absolventă a Filologiei bucureștene (1976), 

cu repartizare la un liceu ploieștean, VIORICA 
RĂDUȚĂ a debutat relativ târziu, în 1998, cu plache-
ta de versuri „Patimi după mine”. Era o poezie care 
făcea dovada racordării la pulsul liric al epocii, fără 
însă a epata. Aceeași cursivitate, cu accente mult mai 
personale, o vom întâlni în cărțile ce-au urmat, traver-
sate de o undă a meditației creștine într-o notă perso-
nal-asumantă: lipsă la psalmi (2000), Al 13-lea Iov 
(2003), când amintirile corpuri subtile (2007), Viață 
de azi de uscat (2008), Cam toți murim (2010).

Poeta a stăruit, deopotrivă, și în compunerea 
de romane, în care transfigurează proprii experiențe de viață: Înainte de exod 
(1998), Irozi (2001), Hidrapulper (2007), În exod (2008), Mamamea moarte 
(2008), În două lumi (2013).

Cititoare minuțioasă a cărților, cu abilități de evaluator experimentat, Vio-
rica Răduță a publicat de-a lungul anilor cronici și eseuri în „Acolada”, „Argeș”, 
„Ateneu”, „Convorbiri literare”, „Familia”, „Luceafărul”, „Pro Saeculum”, 
„Poesis”, „Viața Românească”, „Spații Culturale” ș.a., texte ce au constituit 
substanța unor volume de eseuri, în general, bine primite: Graalul fără Graal 
(2002), Interpolări și interpolări (2007).

Destul de prezentă, așadar, în câmpul actualității literare, scriitoarea Vio-
rica Răduță (Filiala București a USR) are la activ și câteva premii, între care cel 
mai recent este Premiul Atelierului Național de Poezie „Serile la Brădiceni” (8 
sept. 2014), înmânat de criticul literar Gheorghe Grigurcu.

„Mama întreabă dacă stau până seara” concentrează o itinerantă 
experiență de viață destul de tristă: boala, agonia și moartea mamei. Ferindu-se a 
cădea într-o retorică sentimental-confesivă, ce ar fi putut să-i mângâie  durerea, 
poeta se arată destul de lucidă, asumându-și și reprimându-și în același timp 
dolorismul experienței trăite cu o metalică luciditate, într-o torturantă veghe a 
ființei materne: „ziua este a mea, spune fratele/ atunci îmi rămâne doar noaptea/ 
să ne mutăm, spun/ dar mâna mamei e lipită de mâna fratelui/ noaptea de mâna 
mea/ doar umbra tatălui pune pielea s-o învelească/ mama mea o aruncă/ întrea-
bă dacă e noapte sau ziuă/ timpul nu mai este” (gândul lipit de mâini).

Percepția este atât de organică încât pare clinică în evidențierea clipelor 
agonice ale ființei îngenuncheate – mâinile, corpul, pielea și osul, privirea împă-
ienjenită, somnul agitat, replicile laconic-confuze și alienante…

Supraveghindu-și mama zi și noapte, cei doi fii, poeta și fratele Ion, nu au 
altă putere decât să-și înțeleagă ființa care le-a dat viață și să fie mereu cu vorba 
și ultimele îngrijiri. Volumul se constituie, cum bine intuia un comentator, într-o 

„impresionantă litanie funerară”, amintind, prin evidențierea acestui ritual de 
trecere, de Cartea tibetană a morților (Ștefan Borbely, coperta IV).

Imaginea muribundei așezate în patul din fața ferestrei este schițată în 
versuri scurte, segmentate, laconice și întretăiate de imagini aparent disparate, 
dar care coagulează într-o indignare apăsătoare: „pe fața mamei sunt urme/șase 
zile// ea s-a uitat înăuntru/ a zis: nu mai e duminică nu/ i s-au ridicat mâinile/ 
singure până la fereastră/ să fie odihna în locul ei/ sau împrejur (…)// a mai zis: 
voi păziți degeaba/ nu-mi mai simt mâinile/ atunci fratele a înmulțit zilele/ în 
fiecare zi alta/ uitând să le schimbe// mama înfășoară fereastra/ cu o scară nu mai 
e dimineața// și dă drumul mâinilor… ” (a șaptea zi)

Imaginea muribundei mame este copleșitoare: „stă cu fața în fereastră/ 
până albește noaptea/ ca să nu plec, spune”. Fereastra, peretele fixat de privirile 
care «decupează» cerul, starea de semitrezie („-nu dorm// o să te frămânți toată 
noaptea, spun/ - nu dorm”), cireșul din curte în care stăruie cuibul păsărelelor, 
amintirea tatălui trecut dincolo mai de mult, schimbul laconic de replici între 
muribundă și fiică, prezența copiilor („eu stau de o parte fratele de alta// aminti-
rea mamei are loc destul// - e ziuă?”), apoi ultimele îngrijiri ritualice în vederea 
«maii călătorii» (spălatul, îmbrăcatul), toate se regăsesc în această poveste de 
dragoste și moarte. Insistent este punctată dorința celei în care viața abia mai 
pâlpâie de a fi vegheată de copii: „mama zice: vântul mă apasă/ inima mă apasă// 
plopii au plecat din mâinile noastre/ odată cu seara/ mama se întoarce să vorbeas-
că/ ești acolo?/ unde să fiu, mamă?// surorii mele îi vine bine ziua// până seara 
stă și ea dreaptă” (în ziua mamei). Sau această ultimă privire, ce transcrie o sin-
copată stare sufletească, un fel de plânset cu gura închisă: „mama se uită din ea// 
ca și cum ar fi chiar fereastra// și cu ea cuibul/ mare cât trunchiul cireșului// cât 
liniștea/ cu care se uită la lucruri// ca și cum între mine și frate e locul// privirea// 
din care pleacă/ oglinda și marginile ei”.

Mama întreabă dacă stau până seara ilustrează o unitară concepție 
compozițională, în general o poezie de notație sufletească, din care se întrevede 
o poveste a moții materne și mai ales impactul pe care îl are acest eveniment 
(repetat!) în sufletul poetei. 

E o poezie aproape monologică, în ciuda unor scurte emisii dialogice vers-
libriste, o poezie șoptită cu maximă indignare și aproape «cu gura închisă» și sub 
cerul înrourat al unui plânset asemănător. Scrisă cu o dezarmantă directețe, fără 
podoabe stilistice, această lirică de notație interiorizată mărturisește simplitatea 
gravă a trăirii în consonanță cu ritmurile sempiterne, dar și cu misterele cosmi-
ce din care vine și în care se pierde ființa umană. Pe scurt zis, avem a face cu 
o litanie de înăbușiri sufletești, de suprimări sentimentale, de reprimată revoltă 
existențială, totul fiind trăit aici atât cu conștiința neputinței cât și cu o atașantă 
luciditate a dolorificului.

Zenovie CÂRLUGEA

VIORICA RĂDUŢĂ:

„Mama întreabă dacă stau până seara”
(Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2013, 104 p.)

Camelia Zăbavă

Instantanee
Dacă aş fi fost pictor, aş fi imortalizat 

momentul. O stradă oarecare (iluminată), într-
un oraş oarecare (cât de cât luminat), lună plină 
(superbă) – pe un trotuar mergeam eu, sfâşiată şi 
desnădăjduită, pe celălalt mergea detaşat şi obosit 
un câine blanos.

Două suflete paralele rătăcind pe două tra-
see şi mai paralele.

Cele două trotuare semănau la un moment 
dat cu o şină de cale ferată la care, la o primă 
vedere, nu vedeai traversele. Dar ele erau acolo, 
dacă priveai mai atent le simţeai: tristeţea, ino-
cenţa, speranţa, iubirea.

Înaintam în noapte, fiecare pe drumul lui, 
el înconjurat de linişte, eu cuprinsă de nelinişte. 
Echilibrul părea stabilit.

Frica a fost cea care a întrerupt paralelismul 
şi care m-a făcut să ies din peisaj, mărind paşii.

***

E toamnă afară, e vântul ce suflă vrând să 
facă ordine în noi, sunt frunzele acestea în cădere 

ce-şi foşnesc agonia, e ceaţa şi fumul, e incertitudi-
nea în care plutesc.

***

Vreme mohorâtă, ploaie, un câmp adormit, 
măceşi îmbujoraţi de-a lungul liniei ferate, câteva 
pâlcuri de arbuşti mâncaţi de omizi, un tren perso-
nal care scârţie, se leagănă şi se târăşte şi eu, la fel 
de instabilă ca vremea şi vremurile sfârşitului de 
septembrie 2006.

Fiecare oprire a trenului e ca un oftat şi fie-
care pornire ca un scâncet. 

Prin gări lume de tot felul. Feţe prelungi, 
necăjite, adolescenţi zgomotoşi.

Un lac cu raţe plutind. Totul pare a avea 
aceeaşi culoare, ca un camuflaj.

Pământul proaspăt arat pare fără vlagă şi pre-
gătit să doarmă un timp îndelungat.

Peste tot gunoaie. Cineva le-a împrăştiat 
parcă de-a lungul căii ferate. Aproape în orice călă-
torie cu trenul imaginea mizeriei e nelipsită.

În depărtare o turmă de oi ignoră ploaia şi 
vântul.

Pe şosea o maşină portocalie aminteşte de 
confort.

Între ieri
şi azi

Până la douăzeci de ani, când găseam bani 
pe stradă mă bucuram ca un copil. Nu mă gân-
deam o clipă la cel care-i pierduse.

După aceea, mult timp, foarte mult timp mă 
rugam să nu mai găsesc bani pierduţi. Nu voiam să 
ştiu că cineva suferă după ei. Poate un copil, poate 
un bătrân...

Acum merg numai cu privirea în pământ. 
Caut să văd dacă nu cumva i-a scăpat cuiva ceva 
bani pe stradă.

Nu ştiu pentru care situaţie ar trebui să-mi 
fie ruşine (să mă ruşinez); pentru cea de-acum ori 
pentru când eram prea tânăr?!
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Recent, cunoscutul poet reșițean OC-
TAVIAN DOCLIN a fost omagiat de „Ro-
mânia literară” cu o pagină de poezie (cu 
foto la locul) la a șaizecișicincea rotație în 
jurul Soarelui. 

Bucuria poetului – care, se vede din în-
treaga sa poezie, numai fericit n-a fost! – ar 
putea da un semn de trezire la apariția celei 
mai cuprinzătoare și profunde exegeze a li-
ricii sale.

Este vorba de lucrarea Cercul docli-
nian semnată de criticul literar Adrian Dinu 
Rachieru (Editura Marineasa, 2015). Încă de 
la început aflăm un lucru îndeobște cunos-
cut, dar care într-o asemenea lucrare este ab-

solut obligatoriu: „harta lirică a Banatului 
e de neconceput în absența energicului Oc-
tavian Doclin, un fel de «strălucit mandarin 
al poeziei», cum zice răspicat Ion Cristofor, 
cu un loc bine determinat în peisajul vestului 
literar.”

Trecând în revistă, mai întâi, opiniile 
exprimate începând de la debutul din 1979 
cu „Neliniștea purpurei” până la mai recenta 
plachetă Sânge de vișin (2014), vom consta-
ta că poetul strânge pe răbojul bibliografiei 
nu mai puțin de 41 volume, unele antologii și 
în ediții bilingve româno-engleze și româno-
germane, bucurându-se de de peste 200 de 
consemnări (în volume și periodice) și, desi-
gur, de valoroase premii literare.

Scriind și noi de câteva ori despre po-
emele fie bine «pârguite» fie «bine coapte» 
ale celui ce în 1984 se declara „Curat și ne-
biruit” și deopotrivă un virtuoz al «poemu-
lui scurt»(„Luceafărul”, 1/1987, p. 1), am 
constatat, de-a lungul timpului, că „firul cu 
plumb” al doclinianului bănățean măsura 
exact o artă poetică autentică, veritabilă și 
totodată urgentă în mesajul profunzimii sale, 
trăită organic iar nu literaturizată...

Spirit reflexiv și totodată elegiac, boem 
și risipitor, adulmecând cu antenele sale sen-
sibile o poetică a anamnesisului și concen-
trării, a privirii lăuntrice în sensul revelării 
unui inconfundabil «palimpsest sufletesc», 
- totul coagulând într-o mitologie lirică dis-
tinctă - Octavian Doclin își rotunjește creația 

cu recentul volum Sânge de vișin, în care re-
găsim însemnele distinctive ale poeziei sale 
obsedată de trăiri și imagini ale reamintirii, 
dar și de remarcabilele arte poetice, ce iau 
acum forma unor translucide expresivități 
sufletești:„...așa cum un orb/ izbindu-se/ de 
lumină” (Sfârșit de poem); „Într-o dimineață/ 
am privit-o în ochi -/ în loc de lacrimă/ o dâră 
de sânge ceresc” (Poezia); „albina de anul 
trecut/ dând ocol cireșului/ (altoit pe vișin)/ 
din curtea casei/ (de pe Budinic) -/ memoria 
polenului” (Poem minim). Virtuoz al mini-
malismului, poetul ajunge, evident, la acea 
tăcere plină de conținut, un fel de «plânset» 
cu gura închisă a Marelui Mut: „...fiindcă tai-
na Meșterului/ se propovăduiește/ sporind-o/ 
mai ales/ prin tăcere” (Sfârșit de poem).  

Să-i urăm și noi, la zi aniversară, „în 
plină coacere” – după cum bine își citește bi-
ografia lirică în „Firul cu plumb” – călătorie 
lungă, ferită de rătăciri și primejdii, dezvălu-
itoare de noi și mirabile priveliști!

Și o cât mai târzie închidere a Cercu-
lui...

Z. C.

Sânge 
de vișin

Spăla în sânge de vișin
în fiecare dimineață Cartea
așa cum săruta în fiecare seară
semnul de pe umărul stâng al iubitei
 cu geamănul de pe umărul drept
din contopirea aceasta împotriva căreia 
nu se putea opune
un dat o poruncă din naștere
se năștea întotdeauna un cuvânt nou
găsindu-și firesc locul între celelalte
astfel că după spălarea de dimineață
Cartea sângera într-atât
încât nici Stăpânul n-o mai putea citi
de înțeles nu mai putea fi vorba
uitată fiind mai repede decât crezuse

(trădată mai repede decât s-ar fi crezut
gândi surprins și cu părere de rău Scribul).

 

Adrian Dinu RACHIERU:

„CERCUL DOCLINIAN”
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Omul de cultură V.G. Paleolog, pe numele său 
adevarat, Vasile Georgescu, s-a născut la 23 septem-
brie 1890, în satul Teiu, comuna Cornu, judeţul Dolj, 
fiul lui Bade Georgescu(al lui Mâniosu din neamul 
lui Grozavu din Galiciuica) și Maria Paleolog(fiica 
mazilului Mită din comuna Cornu). Dar, în actele 
primăriei a fost înregistrat după un an. Tatăl său a 
îndeplinit funcția de secretar al Primăriei Craiova, 
pretor al plășii Balta director al Prefecturii Dolj etc. 
În actul de naștere a fost trecut numele de Basilie 
Gheorghescu. Era al șaselea copil din cei 11 frați, 
dintre care doar 7 au ajuns la maturitate.

Ca elev, cu comportare nonconformistă, va fi 
eliminat din mai multe școli.

V.G. Paleolog l-a cunoscut pe marele sculp-
tor Constantin Brâncuşi, căruia, o lungă perioadă 
de timp, i-a fost oaspete la atelierul său din Impasse 
Ronsin nr. 11 din Montparnasse, unul din celebrele 
cartiere ale Parisului. Din relatările sale, rezultă că 
i-a fost mereu în preajma lui Brâncuşi, fiindu-i con-
fident un număr de 29 de ani.

Cunoscându-l îndeaproape, atât în momentele 
de creaţie cât şi prin discuţiile zilnice, deseori luând 
împreună  prânzul sau a cina, de cele mai multe ori 
neîndestulătoare, figura luminoasă a lui Constantin 
Brâncuşi i s-a întipărit adânc în memorie.

Uneori, mâncarea lor era inspirată din bucă-
tăria românească, iar mămăliga făcută la ceaun, ca 
la Hobița, însoțită de  brânză, şi cu alte mâncăruri 
tradiționale. Nu lipsea nici țuica rafinată la cazanul 
sculptorului.

Prima carte, în lume, dedicată sculptorului, 
aflat la Paris, a fost scrisă de către  V.G. Paleolog, 
întitulată „Constantin Brâncuşi”, cu privire la 
formarea lui Brâncuși la Școala de Arte și Meserii, 
pe care o publică la Craiova în anul 1938. Ține de 
asemeni, tot în 1938, o conferință, la Craiova, ce va 
fi publicată, sub titlul ”Constantin Brâncuși”, în Re-
vista ”Arhivele Olteniei”. 

Același V.G. Paleolog va scrie a doua carte 
despre Brâncuși în 1944. Operele artisului Brâncuși 
sunt prezentate, în această carte, în trei cicluri: al 
Sărutului(transfigurarea materiei), al Femeii (sim-
bolizând Dragostea) și al Păsării(sugerând zborul). 
Criticul de artă V.G. Paleolog va dezvolta descrie-
rea celor trei cicluri amintite mai înainte, în lucrarea 
”C  Brâncuși ”, scrisă în limba franceză, în 1947, 
tipărită la București. În 1967 publică ”Tinerețea lui 
Brâncuși, în care este evocată perioada de la naștere 
până în 1910.

Cele publicate de către V.G. Palelolog, despre 
Brâncuși, constituie un adevărat tezaur documentar 
privind pe marele creator de capodopre devenite pat-
rimoniu sacru, de importanță mondială.

Se știe că V.G. Paleolog a debutat înainte de 
Primul Război Mondial, în ziarele bucureștene ”Vii-
torul”, ”Biruința” și ”Vocea dreptății”, unde a publi-
cat poezii, recenzii la cărți de beletristică și altele. 
În unele articole, își exprimă atitudinea antidinastică, 
ceea ce îi va crea greutăți, fiind nevoit să părăsească 
țara, ca, în cele din urmă, să se stabilească la Paris, 
unde a fost alături de Brâncuși.

La Paris, având 25 de ani, pledează pentru 
apropierea politică a României de Franța, punct de 
vedere exprimat  în ”La Revue de la Roumaine La-
tine”, dar, tot în această revistă, face cunoscute ti-
nerele talente românești care trăiau în Franța. A mai 
colaborat la cotidianele ”L Intraansigent” și ”Paris 
Midi”.

Participă la Primul Război Mondial, fiind mo-
bilizat în 1916, sub ordinele atașaților români din 
Franța și Italia.

 Publicarea, în 1910, a cărții ”Sfârșitul Ro-
mâniei”, când se afla  în țară, îi va aduce multe ne-
plăceri. Nevoit s-o părăsească , ajunge mai întâi în 
Italia și apoi la Paris, stabilindu-se în Montmartre, 
apropiindu-se de elita intelectuală, de acolo și din 

Montparnasse.
V.G. Paleolog a avut marele privilegiu de a-i 

cunoaște și a fi prieten cu Amedeo Modigliani(pictor 
și sculptor italian), Guillaume Apollinaire(poet și 
critic de artă francez), Erik Satie(compozitor fran-
cez, teoreticianul ”Grupului celor șase), Erza Pound, 
Max Iacob, James Joyce, Picasso și alți oameni de 
seamă ai vremii.

Dar amintirile publicate de către V.G. Paleolog 
despre Brâncuși constituie un mare noroc și un ade-
vărat tezaur  pentru cultura română. Și multe altele 
a publicat V.G. Paleolog, despre Brâncuși, după sta-
bilirea la Craiova, începând cu 1964. Împrejurările 
în care s-a stabilit la Craiova au fost pe larg relatate 
de către D-l Ambasador Petre Gigea Gorun, care, la 
acea dată, îndeplinea funcția de primar al Craiovei. 
(Petre Gigea Gorun  - ”Am fost prieten cu V.G. Pale-
olog, un cărturar de seamă al Craiovei”) 

Când împlinise 63 de ani, V.G. Paleolog a ve-
nit ca profesor de limba română și franceză la Liceul 
din comuna Cornu, județul Dolj , sprijinit de către 
fostul ministru al Învățământului, academicianul Ilie 
Murgulescu, cu care era prieten. De altfel, și acel li-
ceu a fost înființat prin grija aceluiași  ministru, ori-
ginar din partea locului. V.G. Paleolog făcea naveta 
de la Corlate, unde locuia, la Cornu.

În perioada dintre  21 iunie 1964 şi 1 august 
1965, V.G. Paleolog a publicat în ziarul craiovean, 
„Înainte”, 28 de articole despre Constantin Brân-
cuşi. Redactor-șef al acelui ziar era Ion Giubelan.

V.G. Paleolog a găsit uşa deschisă nu numai 
la ziarul „Înainte”. Scriitorii Ilie Purcaru, Ilarie 
Hinoveanu şi Petre Dragu i-au oferit cu generozi-
tate coloanele revistei „Ramuri”, încă de la primul 
număr din 1964, în care Constantin Brâncuşi a fost 
tratat pe spaţii ample la rubrica „Colocvii”, de sem-
nături prestigioase, între care şi cea a lui V.G. Pale-
olog.

Aceste relatări despre Brâncuși au constitu-
it pentru mulți cititori noutăți destul de valoroase, 
dar și pentru oficialități, crescând interesul pentru 
cunoașterea și ințelegerea spiritului românesc și mai 
ales cel gorjenesc.

Ion Giubelan a constatat, și bine a făcut, că 
V.G. Paleolog ar putea colabora cu ziarul, mult mai 
bine, dacă s-ar stabili la Craiova. În această privință 
a și acționat. A solicitat o audiență la primarul Cra-
iovei, însoțit de către colaborator. I-a explicat prima-
rului cât de util ar fi punerea în circuitul mediatic 
a relatărilor despre inegalabilul Brâncuși, care se 
exprimase că, la Craiova, ”s-a născut a doua oară”. 
Cum primarul era și este un mare iubitor și chiar cre-

ator de cultură, a fost foarte receptiv, când i s-a pro-
pus soluția de a-l aduce la Craiova pe V.G. Paleolog.  

Primarul de atunci, Petre Gigea Gorun, l-a che-
mat pe conjudețeanul nostru, Ing. Nicolae Bodescu, 
care îndeplinea funcția de viceprimar,  răspunzând 
și de spațiul locativ, spre a soluționa problema. Fa-
cem precizarea că, după reforma administrativă, 
din 1968, D-l Ing. Nicolae Bodescu a devenit Prim-
vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Cum 
și acesta era tot un iubitor de artă și istorie, aflând 
despre ce  e vorba, a spus că există posibilitatea de 
a i se oferi un spațiu de locuit în blocul de 150 de 
apartamente. Trebuie făcută mențiunea că, în același 
bloc, i-a fost repartizat un apartament și scriitorului 
I.D. Sârbu.  Pe loc a scris cererea pentru locuință,  i 
s-a dat număr de înregistrare, s-a pus rezoluția că i 
se aprobă un apartament cu două camere. La această 
veste, V.G. Paleolog a afirmat: ”  - Două camere sunt 
destul pentru mine şi soţia mea, precum şi pentru pu-
ţinul meu bagaj de la Corlate. Eu m-aş fi mulţumit 
şi cu o garsonieră. Dar aşa, una din camere va fi 
biroul meu de lucru, unde voi putea scrie mai uşor şi 
în linişte. Din tot sufletul meu creştinesc, mulţumiri 
şi recunoştinţa mea fără margini”1

Într-adevăr, mulțumirea și recunoștiiința lui 
Paleolog le-a manifestat până la moarte, adresându-i 
primarului un număr impresionant de scrisori –pes-
te 60 -, cu un conținut deosebit de valoros. Pe baza 
acestor scrisori, D-l Ambasador Petre Gigea Gorun a 
publicat, în 2003, la Editura Scrisul românesc, Cra-
iova, ”V.G. Paleolog și Brâncuși – un dialog etern”, 
având 454 de pagini.

V.G. Paleolog s-a căsătorit la Paris, în anul 
1924, cu Cecile Henriette Lauru, guvernanta fiicei 
Kaiserului Wilhelm II, Victoria Luisa. Era absolventă 
a Conservatorului din Paris. Au avut trei copii: Tre-
tie Stan Dragases, Preda Varlaam Calomfir și Dyspre 
Paleolog. Dyspre a sprijinit îndeaproape aducerea, 
la Craiova, a bârnelor provenite de la Atelierul lui 
Brâncuși din Impasse Ronsin nr. 11, Montparnasse, 
în 1972, înainte ca zona respectivă să intre în faza de 
modernizare, aflate acum la Colegiul Tehnic de Arte 
şi Meserii „Constantin Brâncuşi”.

Un sprijin deosebit pentru aducerea acelor 
componente ale atelierului lui Brâncuși, de la Paris, 
s-a primit din partea Ministrului de Externe, Corne-
liu Mănescu, scriitorului George Macovescu, amba-
sadorului României de la Paris,  Constantin Flitan și 
Primăriei Craiova.

În calitate de membru al organizațiilor 
”Association internaționale des critiques 
d-art(UNESCO) și ”American Institut of Writing-
Research Corp.”(New York), V.G.Paleolog a reușit 
să convingă emisarii culturali ai anilor 1970 să 
recupereze actele faimosului proces ”Brâncuși vs. 
Statele Unite” din 1928 și să le traducă în limba 
română. 

După Primul Război Mondial, în 1920, V.G. 
Paleolog a revenit în România, stabilindu-se împre-
ună cu soția, la moșia sa din comuna Corlate, județul 
Dolj, fiind primar al comunei, dar fără a abandona 
scrisul. Editează câteva ziare efemere: ”Văpaia”, 
”Primejdia”, ”Prăpădul”. Cânta foarte bine la pian, 
iar soția sa era muziciană, compozitoare.

A avut mult de suferit, împreună cu familia sa, 
după instalarea regimului comunist. I-a fost expropi-
at pământul, spoliate bunurile, domiciliul forțat etc. 
O bună perioadă a lucrat ca muncitor la prelucrarea 
lemnului din Novaci. Numai după aceste peregrinări, 
ajutat de Ilie Murgulescu, ajunge profesor la Corlate, 
când va accentua importanța creației brâncușiene. 

Oricare brâncușolog, fie din România, fie de 
peste hotare, găsește  sursa de documentare cea mai 
verosimilă, în cele scrise de către V.G. Paleolog.

Cele mai importante scrieri ale lui V.G. Pale-
olog sunt reunite în două volume, sub titlul generic 
”Brâncuşi-Brâncuşi”. Primul apare în 1976 şi al doi-
lea în 2002.

V.G. PALEOLOG
29 DE ANI ÎN DIALOG CU BRÂNCUŞI

Ion M. UNGUREANU-Țicleni
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În ”Cuvânt-înainte” al cărții ”Tinerețea lui 

Brâncuși”, reputatul critic de artă, Petre Comar-
nescu, printre altele, menționează: ” În cartea de faţă 
sunt prezente urmările preocupărilor de umanist ale 
lui V.G. Paleolog, preocupări bogate, ce merg de la 
artă la filosofie şi de la filosofie la istorie… Dar ope-
ra şi spiritualitatea lui Brâncuşi sunt atât de bogate 
şi polivalente, încât este binevenită varietatea inter-
pretărilor, care, pe diferite căi, caută adevărul deplin 
al creaţiei brâncuşiene”.

Chiar dacă, în mare parte, opera lui V.G. Pa-
leolog se circumscrie exegezei brâncușiene, ea este 
mult mai amplă, abordând domenii variate. Merită 
a enumera câteva: ”Introducere la studiul critic al 
Operei picturale de la Sfântul Gheorghe Nou din 
Craiova”; ”Imaginea poetică colorată la Alexan-
dru Macedonski”;”Fulgurații în jurul operei lui 
Pius Servien”;”Obiective turistice , din Oltenia, 
inedite”;”Despre Erik Satie și noul muzicalism”; 
”Muzica – golul – sculptura”;”Introducere în ”Car-
tea despre pictură” a lui Leonardo da Vinci” etc.

V.G. Paleolog  a decedat în Craiova, la 12 fe-
bruarie 1979. Este înmormântat în capela familiei 
sale din Cimitirul Sineasca,  Craiova. Capela poartă 
numele ”Sf.  Maria”, cinstind pe al mamei sale, Ma-
ria Paleo.

Pe fațada blocului de 150 de apartamente, 
unde a locuit în ultima parte a vieții, Fundația ”Scri-
sul românesc”a dezvelit  o placă de marmură, cu ur-
mătorul text: „În acest imobil, a locuit V.G. Paleo-
log (1891-1979), critic de artă, eminent cercetător al 
vieţii şi operei sculptorului Constantin Brâncuşi.”

Pe „Aleea Marilor Personalităţi din Cra-
iova”, a fost amplasat  un bust de bronz, ca o 
recunoaștere a faptului că este unul dinte cei mai de 
seamă brâncușiologi. Totodată, una din străzile Cra-
iovei îi poartă numele.

V.G. PALEOLOG
Iată cum îl caracteriza scriitorul Geo Bogza 

în eseul ”Horstul”: „Trăieşte în Craiova, cunoscut şi 
în acelaşi timp nu îndeajuns de cunoscut, un om pe 
cât de încărcat de rare, nepreţuite amintiri, pe atât 
de original şi plin de farmec, aparţinând cu totul şi 
cu totul altei lumi decât celei de azi, un octogenar 
bărbos şi vajnic, pe care de câte ori am prilejul să-l 
întâlnesc, nu mă satur să-l ascult. V.G. Paleolog se 
bucură de marele privilegiu de a fi fost mulţi ani de 
zile prieten cu Brâncuşi, spunându-şi unul altuia pe 
nume şi mai mult decât atât – după cum îi scapă din 
gură în focul povestirii – spunându-şi unul altuia 
«mă». Mi se pare că nici un titlu de glorie nu-l poa-
te întrece, într-o ordine sentimental românească, pe 
acela ca Brâncuşi să-ţi fi spus «mă». Pe vremea lui 
Ştefan cel Mare, tot aşa se vor fi mândrit moldove-
nii cărora, într-o clipă dulce şi de neuitat pentru ei, 
voievodul le va fi scăpat un «mă» prietenos şi intim.

Poate că Brâncuşi este de multă vreme un 
mit, pentru că mulţi care s-au aflat faţă de el la dis-
tanţă ani-lumină, trăiesc acum din substanţa acestui 
mit, vorbind, scriind, dialogând, concretizând, foto-
grafiind, filmând, comentând, teoretizând, şi tot ceea 
ce se mai poate face despre un om şi o operă, când 
orice vorbă pe care el a rostit-o devine oracol, când 
fierăstrăul şi topul lui sunt privite ca uneltele unui 
demiurg, mi se pare ciudat că la uşa lui V.G. Pale-
olog – unul dintre primii apologeţi ai lui Brâncuşi 
şi pe tărâmurile noastre, unul dintre primii care i-a 
închinat o carte – nu-i o năvală de oameni care să 
asculte nemaipomenitele-i amintiri. «Modigliani 
trăgea cu coada ochiului la Brâncuşi, dar într-o zi 
i-am spus: Sculptura nu-i de tine. Apucă-te de pic-
tură!» I-a spus? Nu i-a spus? S-ar putea să-i fi spus. 
Cert este, că acest om, care acum trăieşte la Craiova 
– după ce mai înainte rătăcise cu o şaretă trasă de 
un cal prin diferite sate ale Olteniei, spre a preda 
copiilor de ţărani limba franceză – l-a cunoscut bine 
pe Modigliani, cert este că amintirile lui reînvie, 
din cel mai lăuntric unghi, o întreagă epocă, un ev 
al artei, a cărui amintire se stinge chiar pe malurile 

Senei. Vatra pe care Brâncuşi îşi pergătea prânzul 
rustic a devenit o piesă de muzeu. Dar amintirile 
extraordinarului bătrân de la Craiova? Cineva, un 
om sau mai mulţi, ce şi-ar propune să afle cum a 
fost o lume care a dispărut de mult, ar trebui să le 
culeagă, să le păstreze, să lase o mărturie despre 
acest horst omenesc, martor al altor vremi, al altor 
ere. Dacă ar fi după mine, zile întregi aş sta să-l 
ascult. Sau, mai degrabă, o mie şi una de nopţi. Toţi 
am fost, de îndată ce am început să luăm cunoştinţă 
de opera lui Brâncuşi, izbiţi de noutatea şi misterul 
acelui straniu ovoid de bronz, ce se numeşte «Dom-
nişoara Pogany». Toţi am fost tulburaţi, obsedaţi, de 
esenţiala, cosmica domnişoară. Dar octogenarul de 
la Craiova a stat cu ea la masă.

Şi tot el l-a auzit pe Brâncuşi, când Pogany 
plecase de mult din Paris, spunând într-o seară, cu 
vocea înăbuşită: - Mă, să ştii că am iubit-o!”

„Horstul (geologic), compartiment ridicat 
al scoarţei terestre, delimitat prin falii în trepte de 
compartimente din jur mai coborâte (aşa cum sunt 
horsturile şisturilor verzi din Dobrogea centrală). 
Este un cuvânt luat din limba germană.”

(Geo Bogza.)
La Festivalul Internațional al Epigramei, 

care a avut loc la Craiova, în zilele de 21 – 22 no-
iembrie 2014, D-l Petre Gigea Gorun, care actual-
mente este Președintele și fondatorul ”Cenaclului 
Epigramiștilor Olteni”, dar și vicepreședinte al Uni-
unii Epigramiștilor din România, ne-a relatat verbal 
că are marea satisfacție pentru înțelegerea pe care 
a găsit-o la Jaques Chirac pe când era primar al 
Parisului, iar dânsul era ambasadorul României în 
Franța, ca piața din zona în care s-a aflat atelierul lui 
Brâncuși să se numească ”Piața Brâncuși”.

_________________
1 Petre Gigea Gorun, Am fost prieten cu v.G. Paleolog, 
Un cărturar de seamă al Craiovei

Alexandru Mica s-a născut la 10.01. 1945 în 
comuna Putineiu, lângă oraşul Giurgiu. Face studii de 
japoneză şi coreeană la Universitatea „Kim Il Sung” 
din Pyongyang (R. P. D. Coreeană) şi absolvă Facul-
tatea de limbi slave din cadrul Institutului de limbi 
şi literaturi străine din Bucureşti (1969). S-a dedicat 
cercetării şi interpretării folclorului românesc auten-
tic din Muntenia din ultimele cinci veacuri, audiind 
peste 25000 de înregistrări pe cilindri de ceară ai 
fonografului Edison şi benzi magnetice din Arhiva 
naţională a Institutului de folclor „Constantin Brăi-
loiu” al Academiei Române din Bucureşti.  Pe lângă 
valorificarea originală a 622 de cântece vechi tradi-
ţionale româneşti, ţărăneşti, lăutăreşti de ţară şi de 
oraş, reunite în antologia „ Cinci veacuri din istoria 
cântecului popular românesc (1540-2011)”, pasiu-
nea sa pentru folclor s-a materializat şi prin volumul 
monografic:   HARRY BRAUNER Între fascinaţia 
folclorului şi teroarea destinului (Ed. Tracus Arte, 
Bucureşti, 2014) pentru care a consultat peste 100 
de lucrări menţionate în bibliografie. Citatele inser-
ate în text, luminează pregnant câte o temă, contri-
buind la lămurirea diverselor aspecte prin tehnica 
epică modernă a textualismului. Talentrul narativ şi 
bogăţia informaţiei contribuie la configurarea unui 
volum de referinţă despre marele etnomuzicolog şi 
folclorist, Harry Brauner.

Alexandru Mica a auzit de celebrul etnomuzi-
colog pe vremea când era student în Coreea de Nord 
şi îşi propune ca la întoarcerea în ţară să-l cunoască.   

Autorul, preocupat să-şi definitiveze teza de 
doctorat despre coordonatele fantasticului în litera-
tura romantică europeană şi în creaţia ţărănească din 
Câmpia Dunării, face cunoştinţă, în 1972, la Labora-
torul de Etnomuzicologie al Conservatorului “Cipri-
an Porumbescu” din capitală, pe profesorul universi-
tar Harry Brauner (întrevedere mijlocită de avocatul 
Beni Lindenstein, unchiul unui bun prieten).

Aflând cu uimire de intenţiile autorului, care 
dorea să interpreteze vocal vechile cântece auten-
tice din arhivă, şi convins de timbrul baritonal cald 
al interpretului, profesorul Brauner îl va îndruma 
constant în această frumoasă activitate. După multe 
audiţii şi selecţii de repertoriu, precum şi după cer-
cetarea primelor culegeri de folclor românesc, imen-
sa muncă se va finaliza cu mai multe concerte  la 
Ateneul Român, cu cele mai bune orchestre (Cornel 
Pană, orchestra Radio, dirijată de George Vancu şi 
Paraschiv Oprea, taraful condus de violonistul Con-
stantin Mirea şi Florea Cioacă etc) şi înregistrări la 
RTV şi Electrecord (unele intrând în fonoteca de aur 
a RTV). Spectacolele, reluate de mai multe ori la 
cererea publicului, se prezintă sub genericele: 200, 
300 şi 500 de ani din istoria cântecului românesc. 
Spectacolele au fost deschise de Harry Brauner 
cu pledoarii emoţionante pentru creaţia populară 
românescă. Iată ce spune profesorul, într-o aseme-
nea ocazie, despre tânărul interpret: “Înarmat cu o 
tenacitate puţin obişnuită, dublat de o sensibilitate 
cu totul aparte în preluarea exemplarelor de muzică 
populară foarte dificile, de pildă, balade sau cântece 
bătrâneşti, ori străvechi doine, caracteristicile muzi-
cii populare din regiunea Dunării de jos, regiune de 
baştină a lui Alexandru Mica, învăţând cântecele, în 
cel mai curat grai muzical al dispăruţilor rapsozi de 
odinioară, Mica le readuce la viaţă, înzestrându-le 
cu un plus de expresivitate, plasându-le în contem-
poraneitate.” Despre calităţile interpretative ale lui 
Alexandru Mica s-au mai exprimat elogios o mul-
ţime de personalităţi din diverse domenii: Tudor 
Octavian (scriitor), Florian Economu (dirijor), Ioan 
Costea (cineast), Dr. Al. I. Amzulescu (folclorist), 
Raluca Bungărzan (ziarist), Anton Dogaru (muzi-
colog), Gruia Stoia (etnomuzicolog), Romulus Vul-
cănescu (academician, doctor în etnologie), Viorel 
Cosma (muzicolog)  etc.

Alexandru Mica 
a scris această carte 
din două motive. Întâi 
pentru a omagia per-
sonalitatea fascinantă 
a etnomuzicologului 
Harry Brauner, pe care 
îl numeşte dacscălul 
său „într-ale sufletului 
românesc” şi pentru a 
combate detractorii care 
au pus la îndoială faptul 
că un evreu a putut să se 
dedice până la identifi-
care cu spiritul românesc. În această carte, autorul 
abordează metoda monografică iniţiată de Constan-
tin Brăiloiu, datele biografice ale lui Harry Brauner 
fiind întreţesute cu momente din viaţa sa, cu prezen-
tarea anturajului, nelipsind nici explicaţiile politico-
sociale ale destinului crud care l-a lovit pe nedrept, 
în perioada comunistă, pe ilustrul etnomuzicolog.

Harry Brauner s-a născut la 24.02.1908 la Pia-
tra Neamţ într-o familie cu origini evreieşti., Fratele 
său, Victor Brauner, va ajunge un celebru pictor 
avangardist la Paris. Viitorul etnomuzicolog urmează 
în capitală Liceul Gheorghe Lazăr şi apoi Conser-
vatorul (1925-1929), unde îl are profesor pe D. G. 
Kiriac (fondatorul Societăţii Corale “Carmen”), care 
îi va trezi interesul pentru folclorul muzical.

Harry Brauner se va dedica cercetării şi inter-
pretării cântecelor populare româneşti cu o pasiune 
şi un devotament cum puţini autohtoni au făcut-o. În 
perioada studenţiei audiază cursurile de sociologie 
ale lui Dimitrie Cuclin şi de estetică ale lui Tudor 
Vianu. Dimitrie Gusti (întemeietorul sociologiei pe 
plan mondial), cunoscându-l prin familia Sanielevi-
ci, îl include în cercetarea monografică a satului 

Alexandru Mica:

„HARRY BRAUNER -  Între fascinaţia folclorului şi teroarea destinului”
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Drăguş (1929) alături de Constantin Brăiloiu, Mircea 
Vulcănescu, Petru Comarnescu, Margareta Sterian, 
Traian Herseni, Emanoil Bocuţa, Tudor Vianu, Lena 
Constante care îi va deveni în cele din urmă, soţie 
etc. Urmează cercetarea monografică a localităţilor: 
Runcu- Gorj (1931), Şanţ – Năsăud (1935) şi, 
Nucşoara – Muscel (1937), perioadă în care Harry 
Brauner înregistrează cca 5000 de melodii.

Nu trebuie să uităm că în acea perioadă, cer-
cetarea ştiinţifică a folclorului nostru era în faza 
de pionierat, fiind imperios necesară înfiinţarea 
instituţiilor care să realizeze această muncă.

În 1926 Nichifor Crainic are ideea înfiinţării 
unei Arhive de folclor, instituţie care va fi pusă pe 
baze ştiinţifice, în perioada 1928-1931, prin contri-
buţia lui Constantin Brăiloiu, Harry Brauner şi  Ti-
beriu Brădiceanu. 

În 1928 Constantin Brăiloiu înfiinţează cate-
dra de folclor la Conservatorul din Bucureşti la care, 
în 1949 va fi numit Harry Brauner şef de catedră. 
În acelaşi an va fi numit şi profesor la Academia de 
Muzică Religioasa din Bucureşti, la care C. Brăiloiu 
era rector.

 În anul 1948 Harry Brauner înfiinţează In-
stitutul Naţional de Etnografie şi Folclor, devenind 
primul director al acestuia (cu sprijinul primului 
ministru Petru Groza, la recomandarea lui Lucreţiu 
Pătrăşcanu).  Împreună cu Constantin Brăiloiu, Har-
ry Brauner organizează Arhiva de folclor a Societăţii 
Compozitorilor Români (înfiinţată de Constantin 
Brăiloriu, George Enescu şi alţii), unde, discipolul 
lucrând cu abnegaţie, a reuşit să coordoneze şi să 
contribuie la adunarea a zeci de mii de cântece şi 
jocuri populare din majoritatea zonelor ţării. Harry 
Brauner avea carismă şi un talent extraordinar în de-
terminarea informatorilor folclorici să-şi înregistreze 
cântecele pe fonograf. De asemenea, avea un suflet 
nobil, ajutându-şi chiar financiar, prietenii aflaţi la 
nevoie. 

În ceea ce priveşte cercetarea monografică, no-
utatea adusă de Constantin Brăiloiu şi Harry Brauner 
constă, aşa cum sintetizează autorul cărţii, în faptul 
că etnomuzicologia: ”nu se ocupă numai de muzică, 
ci şi de creatorul, colportorul şi interpretul acestea, 
de întregul univers de idei, obiceiuri, credinţe, ges-
turi sau condiţii în care se face şi se practică muzica, 
în complexitatea vieţuirii umane, în care producţiie 
muzicale se nasc, viază, pier, se transformă”.

Harrry Brauner a luat atitudine împotriva 
Kitsch-urilor care „poluează” folclorul (cântate mai 
ales la cârciumile din oraşe), termen lansat de el şi 
care va face carieră în folcloristică.

Din marile realizări ale etnomuzicologului, 
dedicat cu pasiune cercetării şi promovării cântecelor 
şi jocurilor populare româneşti, le menţionăm pe 
cele mai importante. 

Pentru prima oară în istoria promovării folclo-
rului nostru în lume, Harry Brauner a lansat, în anul 
1935, formaţia de căluşari din Pădureţii de Argeş a 
la un mare festival internaţional la Londra, obţinând 
un succes fulminant.

În anul 1946, Harry înfiinţează: orchestra 
de muzică populară Barbu Lăutaru care va deveni 
celebră în epocă.

De asemenea, descoperă şi lansează două mari 
cântăreţe de muzică populară, pe Maria Tănase (că-
reia a avut grijă să-i împrospăteze mereu repertoriul, 
găsindu-i şi o formaţie potrivită s-o acompanieze) şi 
pe Maria Lătăreţu. Mariei Tănase, Alexandru Mica 
îi consacră un capitol cu informaţii inedite, pe care 
le lăsăm cititorilor să le descopere. De asemenea îl 
îndrumă constatnt pe interpretul Alexandru Mica.

Ca profesor de folclor la Conservatorul 
bucureştean, cel mai frumos omagiu i l-a adus asis-
tenta Lucica Stănculeanu, care, întrebată cum ar 
trebui să fie un anumit curs de la facultate care să-i 
placă, răspunde fără ezitare că ar trebui să fie ca al 
lui Harry Brauner. 

Sub regimul legionar, lui Harry Brauner i se 
interzice să se ocupe de folclor, fiind nevoit să ac-
tiveze ca profesor de muzică la Liceul Teoretic 
Evreiesc “Barbu Delavrancea”, unde continuă cer-
cetarea folclorului, culegând cu predilecţie cântece 
din războaiele de independenţă şi cele două războaie 

mondiale. Un alt capitol important al cărţii îl consti-
tuie arestarea lui Harry Brauner şi a Lenei Constante 
în procesul lotului Pătrăşcanu (alături de Lucreţiu 
Pătrăşcanu, Elena Pătrăşcanu/Herta Schwamen,  
Bellu Zilber, Remus Kofler, adjunctul lui Foriş şi a 
altora).

Ministru de justiţie sub Petru Groza, Lucreţiu 
Pătrăşcanu voia să devină liderul PCR, intrând în 
conflict cu Gheorghe Gheorghiu-Dej. Conflictul data 
încă de la detenţia lor în lagărul de la Târgu-Jiu, Ghe-
orghiu-Dej fiind invidios pentru presigiul câştigat de 
Pătrăşcanu în rândurile intelectualilor şi studenţilor. 

Pentru atitudinea naţionalistă justă, dovedită 
ca reprezentant al PCR la negocierile cu partidele 
istorice şi cercurile de la palat pentru punerea la 
cale a loviturii de stat 23 august 1944, la negocierea 
armistiţiului dinre România şi Uniunea Sovietică 
(la Moscova) şi ca urmare a intervenţiei în conflicul 
studenţilor cu muncitorii unguri la Căminul Avram 
Iancu din Cluj – devine inezirabil pentru conduce-
rea cominternistă a partidului comunist. Este acuzat 
de naţionalism, „titoism, fascism şi spionaj în slujba 
serviciilor secrete occidentale”. 

Pătrăşcanu este arestat de poliţia politică, ur-
mare a hotărârii Biroului Politic al PCR în frunte cu 
Gheorghiu-Dej şi până la urmă, ucis în închisoare. 

După cum mărturiseşte Eduard Mezincesu 
(fost ministru adjunct al Ministerului afacerilor Ex-
terne), motivul aberant al arestării lui Harry Brauner, 
aflat de la Gheorghe Pintilie/ Pantelei Bondarenko 
(şeful de atunci al poliţiei politice), ar fi fost bănuia-
la că a ascuns aurul şi valuta lui Pătrăşcanu ca preţ 
al trădării, la arhiva Institutului de folclor pe care o 
conducea.   

Extenuaţi de presiunea psihico-fizică şi de 
speculaţiile anchetatorilor privind relaţiile amoroase 
dintre Harry şi Elena Pătrăşcanu, respectiv Lena şi 
Lucreţiu,  Harry şi Lena semnează declaraţii min-
cinoase, afirmând că relaţia lor se manifestase  pe 
fondul unor acţiuni incriminabile de către autorită-
ţile timpului, potrivit scenariului inventat de Bellu 
Zilber. 

Harry Brauner a fost condamnat la 8 ani ispă-
şiţi la închisoarea Aiud şi  izolat complet, în regim 
de”Zarcă”, iar Lena Constante la 12 ani la închisorile 
de femei: Miercurea Ciuc, Malmaison, Dumbrăveni, 
Rahova şi  Mislea.  

La Aiud, în izolare, Harry Brauner compune 
muzică pe 32 poezii dictate morse de Nichifor Crai-
nic şi notate pe soba de tablă neagră cu tencuiala de 
var, în lipsa cretei. Amiralul Măcelariu şi Crainic, 
puşcăriaşi într-o celulă vecină, le ascultau cu urechi-
le lipite de zid. Nichifor Crainic  mărturiseşte: „Dar 
nu cunosc până la Harry un muzician care să creeze 
original în stil folcloric.” Adevărat, Harry Brauner 
parcă a compus, aidoma autorilor anonimi, direct din 
matricea stilistică românească.

După eliberare, Harry Brauner este consemnat 
timp de 2 ani cu domiciliu forţat în Viişoara lângă 
Slobozia – Ialomiţa, iar Lena Constante, pentru ace-
eaşi perioadă, la Breaza – Prahova. 

În anul 1963, cei doi se vor căsători. Sătul de 
privaţiuni, în anul 1964 Harry vrea să plece în Israel, 
acţiune cu care Lena nu este de acord, cuplul divor-
ţează, apoi, când Harry se răzgândeşte, foştii soţi se 
recăsătoresc. 

După reabilitare, Harry Brauner este reinte-
grat ca profesor de folclor la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu” din capitală, unde, în anul 1971 înfiin-
ţează primul Laborator de etnomuzicologie pe care-l 
conduce până la retragerea din activitate. 

Harry Brauner a fost şi un talentat compozitor. 
Lucrarea sa, La moartea lui Ştefan cel Mare, difuza-
tă la  Radio Paris în 1973, a fost carcterizată astfel 
de domnul Philipot, directorul emisiunii: „Este cu-
tremurătoare, de-a dreptul. Pare apropiată de folclor, 
dar nu! Este mult mai mult. (...) Degajă un sentiment 
nostalgic, o tristeţe resemnată prin care străbate în-
totdeauna continuitatea vieţii, o apărare a vieţii, a 
vieţii deasupra evocării morţii,  a morţii lui Ştefan 
Cel mare. O operă ce ne-a fascinat aici la Paris”

Cântecul de lebădă al lui Harry Brauner îl 
constituie cartea Să auzi iarba cum creşte, în care 
aduce supremul elogiu frumuseţii cântecului popu-
lar românesc. Operat de cancer la colon, se stinge în 
urma unei embolii la 11 martie 1988 şi este incinerat.

Cartea interpretului şi cercetătorului de folclor 
Alexandru Mica mai cuprinde numeroase interviuri 
cu specialiştii care l-au cunoscut pe Harry Brauner: 
regizorul Sandu Eliad (cel care i-a prezentat-o pe 
Maria Tănase cu care în acea vreme trăia o frumoa-
să idilă), publicistul Nicolae Carandino, Constantin 
Salcia, etnomuzicologul Mariana Kahane, etnomu-
zicologul Lucilia Stănculescu Georgescu, profeso-
rul Constantin Marinescu, Henri H. Stahl, scriitorul 
Vlaicu Bârna, Victor Bârlădeanu, fostul ministru 
adjunct la MAE Eduard Mezincescu, George Maco-
vescu, Romulus Zaharia.

Volumul monografic semnat de către Alexan-
dru Mica ne oferă multe informaţii despre viaţa şi ac-
tivitatea profesorului Constantin Brăiloiu, Lucreţiu 
Pătrăşcanu şi pictoriţa Lena Constante care şi-a pet-
recut o mare parte din viaţă alături de Harry Brauner 
(şi înainte de căsătorie). Pictoriţă talentată, a inventat 
un aparat cu lupă şi pârghie (“chambre claire”) pen-
tru copierea icoanelor de pe sticlă pe hârtie, a suf-
erit mult după ce i s-a furat munca de descoperire a 
iconarilor familiei Moga. Menţionăm doar că după 
1989, Lena Constante îşi publică memoriile din de-
tenţie în două volume: Evadarea tăcută. 3000 de zile 
în închisorile româneşti (scris în franceză, tradusă în 
româneşte de autoare - volum care a obţinut  premiul 
Lucian Blaga al Academiei Române, în 1992) şi în 
1993 Evadarea imposibilă. Penitenciarul Politic de 
femei Miercurea Ciuc (1957-1961). Lena Constante 
a murit în noiembrie 2005 şi a fost incinerată.

Cartea lui Alexandru Mica, HARRY BRAUN-
ER Între fascinaţia folclorului şi teroarea destinu-
lui, este cu adevărat monografică, un document 
emoţionant despre această mare personalitate din 
cultura noastră. Capitolul În loc de postfaţă: Româ-
nia sub teroarea istoriei ne lămureşte despre situaţia 
politică din ţara noastră în epoca cominternistă 
când oligarhia iudeo-comunistă, milita, începând cu 
Marx şi Enghels, pentru destrămarea ţării în numele 
internaţionalismului proletar. Din păcate constatăm 
şi astăzi că specificul nostru este atacat sub masca 
globalizării, tot de un reprezentatnt al iudaismului, 
Horia Roman Patapievici ale cărui injurii revoltătoare 
sunt reproduse în carte. Exprimarea acestuia este cu 
totul şi cu totul reprobabilă.

Iată cum caracterizează Octavian Soviany în 
prefaţa intitulată: – Romanul vieţii lui Harry Brau-
ner, această carte: „Alexandru Mica îşi descoperă, de 
data aceasta, în HARRY BRAUNER Între fascinaţia 
folclorului şi teroarea destinului, vocaţia de biograf, 
istoric şi (de ce nu?) poate şi pe aceea de romancier. 
Reconstituind destinul, nu de puţine ori tragic, al lui 
Harry Brauner, cu acribia documentaristului, dar şi cu 
preocuparea autorului de romane pentru amănuntul 
semnificativ şi plin de culoare, el realizează nu o bio-
grafie, în sensul obişnuit al cuvântului, ci un volum 
compozit, care refuză să se supună (ca şi autorul său, 
de altfel) calificativelor reducţioniste. Căci cartea sa 
îmbină, într-o mixtură cu iscusinţă dozată, evocarea 
autobiografică, comentariul de specialitate, docu-
mentul, interviul… Fiindcă povestea lui Brauner 
este proiectată întotdeauna pe un fundal “de epocă”, 
unde forfotesc, la fel ca într-un roman, numeroase 
personaje mai mult sau mai puţin secundare….”

Cartea lui Alexandru Mica dedicată vieţii şi 
activităţii etnomuzicologului Harry Brauner este, 
într-adevăr memorabilă. Să ni-l reamintim mereu 
pe Harry Brauner aşa cum o face scriitorul Romulus 
Zaharia: „De câte ori mă voi gândi la dumneata, voi 
asculta glasurile acestui pământ românesc adunate 
cu grijă prin munca-ţi îndelungată şi răbdătoare. De 
câte ori îţi voi căuta chipul pe care nu-l cunosc, mă 
voi gândi la templul din lemn al unui popor vechi şi 
înţelept, templu ce se află la Piatra Neamţ pe strada 
Meteorului la Nr. 9; deşi aparţine poporului lui Mo-
ise, altul decât cel al românilor, această bătrână casă 
de rugăciune şi-a luat chipul de la casele româneşti, 
având o arhitectură românească, o frumuseţe a lem-
nului lucrat cum întâlneşti numai la români. Aşa şi 
chipul dumitale, venerabile Harry Brauner: Cu ră-
dăcinile în străvechiu-ţi neam ţi-ai lăsat ramurile să 
crească în spiritualitate şi în credinţă românească... 
Lasa-mă înţeleptule Brauner, să mă închin dumitale 
ca într-un templu în care sentimentele au chipuri de 
sfinţi.”  

Lucian GRUIA
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Atitudini

Cuvântul „vocaţie” e rostit cu 
diverse prilejuri, mai ales când este ra-
portat la personalităţi care au reuşit să 
se impună în profesia practicată prin 
gândirea , opera şi activitatea dintr-un 
domeniu sau altul. De multe ori auzim: 
cutare medic, dascăl universitar, inginer 
ş.a. – sunt oameni de vocaţie. Ei şi-au 
găsit propria identitate printr-un efort 
creator continuu şi fascinant, ieşind din 
anonimat şi clădindu-şi un mod propriu 
de gândire şi receptare, ceea ce-i disting 
de contemporanii lor.

Vocaţia presupune cel puţin doi factori de aceeaşi ponde-
re, unul interior, care ţine de înzestrarea intelectuală a persoanei, 
şi altul exterior, care ţine de mediul formativ. Inteligenţa sclipi-
toare trebuie dublată de o mare putere de muncă.

Aflarea vocaţiei se face cu atenţie şi discernământ, ade-
seori la vârste diferite, la unii de timpuriu, la alţii mai târziu şi nu 
e obligatoriu ca ea să coincidă cu profesia pentru care s-a pregătit 
tânărul. Părinţii şi educatorii trebuie să aibă răbdare până când 
tinerii îşi descoperă pârtia în care se afirmă şi se realizează. Dru-
mul spre vocaţia care li se potriveşte nu este totdeauna neted şi 
nu de puţine ori este presărat cu insuccese şi căderi peste care 
trebuie să treacă prin ambiţia şi sârguinţa specifice tinereţii. Este 
o greşeală din partea familiei  să-l forţeze pe tânăr spre o profesie 
pentru care nu are înclinaţii, predispoziţii înnăscute, chinuindu-
l astfel. Când elevul sau studentul învaţă cu bucurie, fără nicio 
povară, e un semn sigur că se află pe calea descoperirii vocaţiei. 
Dimpotrivă, tinerii care sunt mereu nemulţumiţi, încruntaţi şi în 
relaţii încordate cu semenii de aceeaşi pregătire dau suficiente  
dovezi că se află pe un drum greşit. Dacă primii sunt, de obicei, 
joviali, comunicativi, chiar exuberanţi, ceilalţi sunt gravi şi supă-
raţi pe cei din jurul lor.

Sigur, descoperirea vocaţiei depinde şi de şansa tânăru-
lui de a fi întâlnit la vârsta sa  un magistru care să-i călăuzească 
primii paşi în domeniul potrivit capacităţilor sale intelectuale. 
Fiecare individ în parte, spunea cândva Mircea Vulcănescu, re-
ţine din traiectoria vieţii lui acele instrumente care au constituit 
„scut şi bardă”, maeştri veneraţi, cărţi scumpe, idei de predilecţie 
cu ajutorul cărora intelectualul adevărat îşi „ciopleşte’’ un chip 
inconfundabil.

În acest process al căutării identităţii, rolul magistrului, 
care intuieşte şi stimulează acele înclinaţii, predispoziţii favora-
bile descoperirii vocaţiei, este covârşitor. Magiştrii le oferă tineri-
lor studioşi unităţi de măsură, etaloane, criterii de referinţă atât de 
necesare pentru a distinge valorile de nonvalori. Tot ei validează 
adevăratele vocaţii şi resping, totodată, ipostazele veleitare.

Aşadar relaţia dintre magiştri şi discipoli stă la temelia 
pregătirii tânărului pentru a-şi găsi identitatea. De aceea discipo-
lii îi venerează adeseori şi nu-i uită  pe magiştrii lângă care s-au 
format. Iată un exemlu din multe altele.

Orice absolvent  de liceu ştie ceva despre ardeleanul Gh. 
Lazăr, cel care, prin  Colegiul Sf. Sava din Bucureşti, i-a învă-
ţat pe şcolarii de la începutul veacului al XIX-lea limba română 
şi prin ea celelalte discipline de învăţământ, i-a învăţat să-şi iu-
bească limba „maicii noastre” şi să iubească neamul din care fac 
parte.

La bătrâneţe, unul din foştii săi discipoli, Ion Heliade 
Rădulescu, îşi aminteşte cât de mult i-a influenţat dascălul tran-
silvănean. Datorită ocupaţiilor literare şi devotamentului pentru 
profesorul lor, tinerii învăţăcei ajunseseră a trăi la un loc, a purta 
vestminte de aceleaşi culori, iar pentru a-şi exprima stima pentru 
magistrul lor şi în memoria lui şi-au dat numele de „Lazarini” 
sau „Lazarieni”! Alături de I. H. Rădulescu se aflau Simion Mar-
covici, Eufrosin Poteca ş.a. În corespondenţa şi în memoriile lor, 
şcolarii îşi exprimă admiraţia pentru „Kir Lazăr”!

Mult mai târziu, T. Maiorescu a fost strălucitul magistru 
pentru o mulţime de discipoli din câteva generaţii, ocrotindu-i la 
Junimea, unde le-a publicat operele în „Convorbiri literare”. Apoi 
le-a făcut rost de burse pentru studii în străinătate şi, după întoar-
cerea în ţară, s-a zbătut pentru a le găsi o catedră, un „scaun” 
ministerial sau parlamentar ş.a.m.d. Dacă junimistul i-a susţinut 
şi încurajat pe scriitori şi critici literari, B.P.Hasdeu i-a ajutat să-şi 
găsească  identitatea pe lingvişti, istorici şi folclorişti, precum Gr. 
Tocilescu, Ioan Bianu, Lazăr Șăineanu, Mozes Gaster ş.a.

Din ambele părţi trebuie să existe acea bunăvoinţă şi cu-
riozitate de a se cunoaşte şi cultiva, de a avea încredere unul în 
celălalt. De pildă, apreciindu-I o lucrare de seminar studentului 
de la Filosofie, P.P. Negulescu, T.Maiorescu l-a invitat la el acasă 
şi, astfel, s-a închegat treptat, o temeinică şi durabilă prietenie 
între magistru şi discipol. La fel, s-a întâmplat între Hasdeu şi 
Lazăr Șăineanu. Elevul de la cursul superior al liceului din Plo-
ieşti merge periodic la Bucureşti pentru audierea cursului de fi-
lologie comparată, ţinut de viitorul magistru  şi, astfel, descoperă 
pentru prima dată frumuseţea ştiinţei limbii, fapt care i-a prilejuit 
deşteptarea vocaţiei filologice. Elogiindu-i apoi, ca student, o lu-
crare de „etimologie poporană  română”, discipolul recunoaşte că 
acea oră a fost decisivă pentru fixarea viitorului său. Ea a consa-
crat nişte aspiraţii vagi, care nu cutezau să se închege în mintea 
lui până atunci.

Se ştie că vocaţia, în orice domeniu s-ar manifesta, re-
clamă prezenţa unor aptitudini speciale de inteligenţă, sentiment 

şi voinţă. Fiind puţini, posesorii trebuie să găsească un mediu 
educative care să faciliteze apariţia şi realizarea a ceea ce nu-
mim vocaţie. Dacă nu află un astfel de mediu prielnic la vârsta 
formativă, mulţi tineri supradotaţi, cum li se spune în limbajul 
psihologiei, parcurg dureroase crize de conştiinţă, eliminându-
se singuri şi rămânând pentru totdeauna în anonimatul pe care, 
poate, nu-l meritau.

Un exemplu de felul cum un tânăr îşi „clădeşte” persona-
litatea este Mircea Eliade. După o copilărie aventuroasă, liceanul 
este fascinat de literatură, filosofie, orientalistică şi istoria religi-
ilor. Scrie articole axate pe teme din aceste domenii. La 17 ani 
(în 1924) are deja publicate 100 de articole. Tânărul îşi impune, 
de pe acum, un program de citit şi scris îndesat, care-i impre-
sionează pe apropiaţii săi. Cămăruţa de la mansardă, din strada 
Melodiei, devine, după propria denumire, „cabinetul unui erudit 
din alte vremi”.

După ce scapă de coşmarul bacalaureatului (în 1925) 
se consideră propriul stăpân: învaţă numai ce-l interesează şi se 
eliberează de programul întocmit de alţii. În acelaşi an devine 
student la Litere şi Filosofie şi se pare că şi-a ghicit vocaţia. Dar 
nu întru totul, spunem noi. O comparaţie şi disociere cu T. Mai-
orescu este edificatoare. Dacă junimistul şi-a aflat vocaţia dintr-o 
dată, clarificându-se pentru tot restul vieţii cu privire la desti-
nul său profesional, în cazul lui Mircea Eliade, găsirea propriei 
identităţi este un proces de lungă durată şi pasibil unor continui 
completări. Personalitatea junimistului prinde contur precum un 
copac cu tulpină sănătoasă, însă fără coroană ramificată. Persona-
litatea interbelicului creşte arborescent, coroana îmbogăţindu-se 
mereu.

Studenţia îi prilejuieşte noi clarificări. Mai întâi gustă din 
plăcerile acesteia. Adică, audiază cursurile unor mari personali-
tăţi (Rădulescu-Motru, P.P.Negulescu, Mircea Florian, Nae Io-
nescu), riscă polemici la seminar, participă la excursii şi petreceri 
nocturne, este ispitit de sentimentul erotic etc Acestaea li se pu-
teau întâmpla şi altor studenţi din anii respectivi. Însă, lui Mircea 
Eliade i se întâmplă ceva în plus şi esenţial – îl cunoaşte bine pe 
Nae Ionescu – profesorul de logică şi metafizică. Simpatia este 
reciprocă. Discipolul vede în profesor un mentor spiritual care 
se adresează diresct studenţilor, punându-le probleme şi învăţân-
du-i să le rezolve singuri, printr-o gândire proprie. Datorită lui, 
studentul pătrunde în redacţia publicaţiei „Cuvântul” şi devine 
cunoscut într-un cerc din ce în ce mai larg de intelectuali. Profe-
sorul îl vizitează în mansardă şi-i supraveghează lecturile filoso-
fice, care se înmulţesc ameţitor: Bacon, Kant, Malebranche, Rai-
nach, Steiner ş.a. Stimulat, discipolul îşi face un program spartan, 
dormind 4-5 ore pe noapte (precum Kogălniceanu în veacul pre-
cedent). Tot Nae Ionescu îi intuieşte cel mai bine personalitatea, 
afirmând că pentru discipolul său „existenţa umană înseamnă, în 
primul rând, o serie de aventuri spirituale”.

Într-adevăr, la sfârşitul anului 1928, Mircea Eliade va 
începe aventura vieţii sale, plecând în India, cu o bursă oferită, 
pe doi ani, de către un maharajah şi cu acceptarea profesorului 
Dasgupta, pentru a studia filosofia indiană şi a-şi pregăti teza 
de doctorat despre „Yoga”. Momentul e resimţit acut pe planul 
conştiinţei. Acum „păstaia plesneşte” (după expresia lui Leo Fro-
benius) şi tânărul devine conştient de existenţa „eului” său inde-
pendent. Lecţia lui Nae Ionescu a fost însuşită, urmează lecţia 
lui Dasgupta, apoi experienţa din Himalaya şi, astfel, tânărul se 
clarifică definitiv asupra destinului său intelectual. La întoarcerea 
în ţară (în 1931) era deplin format spiritual. În memoriile de la 
maturitate recunoaşte cu francheţe însemnătatea anilor petrecuţi 
în India, pentru crezul său de o viaţă: „N-aş fi putut fi creator de-
cât rămânând în lumea mea, care este în primul rând lumea limbii 
şi culturii româneşti”.

Sigur, pe elevii şi studenţii de astăzi îi interesează cum 
s-au format în tinereţea lor mentorii şi creatorii de „,şcoală”,  în 
diferite domenii ale cunoaşterii. Amintim că termenul „discipu-
lus”, însemna la romani elev dar şi ucenic, şcolar dar şi partizan, 
derivă din „discipio”, - adică ,,a cuprinde cu mintea,,!  - în sensul 
că aceştia se sileau să înveţe cât mai mult, ca apoi, în mod firesc, 
să-şi descopere vocaţia sau drumul propriu. Fiecare a parcurs 
anumite crize sufleteşti, căutând să-şi afle acel „punct arhimedic” 
al rostului lor în lume.

De pildă, Sextil Puşcariu a avut şansa rarisimă de a-şi 
descoperi vocaţia de lingvist în preajma şi sub îndrumarea celor 
doi filologi de talie europeană: Gustav Weigand la Leipzig şi sub 
Wilhelm Meyer-Lubke la Viena. De la fiecare a împrumutat ceva, 
fie în cercetarea ştiinţifică, fie pe linie didactică. De la primul 
a deprins siguranţa cercetătorului în afirmaţiile sale, limitarea şi 
aprofundarea câmpului investigat (în cazul său limbile balcani-
ce) şi pasiunea cercetărilor pe teren, pentru a întocmi „Atlasul 
lingvistic”, ceea ce a devenit mai târziu o preocupare predilectă 
şi o mândrie a şcolii clujene de lingvistică. De la vienez, declară 
Puşcariu, a învăţat cum să atace o problemă, curăţind întâi terenul 
ca un „chirurg”, apoi privind fiecare chestiune ca o parte a unui 
întreg.

Dar nu toate marile personalităţi au studiat în străinătate 
pe lângă îndrumători remarcabili. De pildă, istoricul David Pro-
dan recunoaşte că nu a avut un maestru, un îndrumător direct, 
ci s-a format ca istoric în ipostaza de autodidact, prin lecturi şi 
studii de documente neîndrumate de nimeni. „Mentor”, călăuză 
în tainele istoriei i-a fost cartea franceză, căreia i-a rămas mereu 
credincios.

În relaţia magister-discipol se pune de atâtea ori întreba-
rea: până unde merge admiraţia şi fidelitatea pentru mentor, pe 
de-o parte, şi unde trebuie să se oprească sfaturile şi îndrumarea 
dată discipolului, pe de altă parte. Se spune adeseori că „des-
părţirea” de magistru se va face când discipolul simte că merge, 
spiritual, pe propriile picioare! Adică îşi asumă propriul destin. 
Despărţirea nu înseamnă „trădare” şi nici gest imoral, ci inau-
gurarea unui teritoriu al cugetării şi creaţiei luat în stăpânire de 
fostul discipol. 

În privinţa influenţei mentorului şi a gradului de subor-
donare a discipolului, lingvistul Sextil Puşcariu a rostit cele mai 
cumpănite judecăţi. Cu toată recunoştinţa faţă de fostul patron 
spiritual, discipolul nu trebuie să jure totdeauna pe cuvintele 
maestrului, pentru că chiar şi cel mai mare dintre dascăli poa-
te să greşească şi, firesc, la un moment dat, e depăşit de ştiinţă. 
Iar, pretenţia unor savanţi că „teza” lor e singura admisibilă ţine 
– spune Puşcariu – de vanitatea acestora, întrucât în ştiinţă nu 
există teorii definitive şi nici obiectivitate absolută. Aceste aserţi-
uni ne amintesc de cele ale lui G. Călinescu în legătură cu opera 
ştiinţifică a lui B.P.Hasdeu. În 1941, criticul afirma „că orice ope-
ră de curată ştiinţă se perimează în virtutea chiar a principiului 
de perfectibilitate a cunoaşterii ce-i stă la bază şi unica valoare 
a unui om de ştiinţă stă în faptul de a fi reprezentat cu putere un 
moment din istoria disciplinei”.

Tocmai acest adevăr era necunoscut şi ignorat de primul 
mentor al lui Sextil Puşcariu, Gustav Weigand. Învăţatul german 
– spune românul în memoriile sale – susţinea mereu două teze 
greşite: pe plan lingvistic vorbea numai de „coincidenţe” româ-
no-bulgare, fără să ia în seamă teoria substratului autohton a lui 
Hasdeu, iar pe plan istorico-lingvistic căuta „patria primitivă” a 
românilor în apropierea oraşului Niş. De aceea fostul discipol 
avea motive întemeiate să aprecieze că admiterea originii bal-
canice a daco-românilor era pentru Weigand mai puternică de-
cât posibilitatea de a se înnoi în păreri. Iar progresul în ştiinţă 
nu e realizabil, afirmă românul, decât prin părăsirea punctelor 
de vedere învechite sau false. Însă savantului german îi lipsea 
elesticitatea spiritului, adică „putinţa de a se împrospăta mintal 
” şi de a simţi adevărata bucurie văzând că discipolii clădesc pe 
temelia pusă de maestru. De aceea e dureros când discipolii, care 
altădată „jurau” că numai dascălul lor avea dreptate, constată ul-
terior că nu-l mai pot urma cu toate că acesta, în virtutea inerţiei, 
continuă să dea sfaturi. 

Deşi David Prodan nu a format o adevărată „şcoală” de 
istorici medievişti, acesta, după cum citim în memoriile sale, le 
recomanda tinerilor să nu lenevească, să lucreze sistematic, să 
meargă în călătorii de studii, cercetând arhive şi biblioteci străi-
ne, să înveţe la unuversităţi celebre şi să şi să se obişnuiască cu 
cercetarea în echipă, pentru a face faţă multidisciplinarităţii.

În altă ordine de idei, trebuie să acceptăm că există 
domenii în care nu sunt suficiente numai silinţa, învăţătura şi per-
severenţa pentru a ajunge la ceea ce numim „vocaţie”. E vorba de 
muzică, arte plastice şi literatură.

De pildă, în domeniul literaturii propriu-zise, vocaţia (ne 
spune unmare scriitor contemporan – Mario Vargas Llosa) ar fi 
o chestiune misterioasă, asediată de incertitudine şi subiectivism. 
(vezi „Scrisori către un tânăr romancier). După opinia acestuia, 
trebuie să existe o primă înclinaţie subiectivă înnăscută sau do-
bândită în copilărie ori în prima tinereţe. Este vorba de nişte „pre-
dispoziţii precoce” de a inventa „fiinţe şi istorii”. Nu cred întru 
întru totul în judecata marelui scriitor, pentru că în unele cazuri, 
chiar dacă au existat de timpuriu acele „predispoziţii precoce”, 
ele nu au înmugurit în prima tinereţe, ci s-au păstrat latent pentru 
a da roade cu adevărat la altă vârstă. E cazul lui Tudor Arghezi şi 
al scriitorului italian Umberto Eco.

Ce este atunci „vocaţia literară?” După Mario Vargas 
Llosa, o astfel de vocaţie o au fiinţele, fie bărbat, fie femeie, care 
au predispoziţia de „a fantaza”, de a-şi închipui persoane, situ-
aţii, întâmplări, lumi diferite de cea în care trăiesc ei. Scriitorul 
este cretor de „realităţi fictive”, pe care le contrapune lumii reale. 
După prozatorul amintit, ficţiunea este „o minciună care tăiniieş-
te un adevăr adânc”. Pentru cel care se dedică vocaţiei literare, 
aceasta devine o „servitute”, chiar o „robie”. Acceptându-şi des-
tinul, scriitorul simte că are în organismul său acea „tenie”, acel 
parazit care se hrăneşte pe seama lui, din mintea, duhul şi memo-
ria lui. În sfârşit, numai cel care intră în literatură ca într-un ordin 
religios şi-şi va închina ei timpul şi energia va ajunge cu adevărat 
creator.  Deci vocaţia literară presupune o totală subjugare a scri-
itorului faţă de menirea lui.

Se poate vorbi astăzi de o relaţie firească între magistru 
şi discipol? Nu cred. La un moment dat s-a vorbit despre „puţo-
ism”, apoi de generaţie „expirată” ca forme de manifestare po-
trivnice creatorilor vârstnici, apropierea dintre generaţii e tot mai 
labilă şi neconvingătoare.

Nu ne-am propus în eseul nostru să analizăm în ce măsu-
ră există relaţia dintre magistru şi discipol în lumea politicienilor, 
poate o va face altcineva. Ne limităm la două întrebări: oare, a 
existat cu adevărat o astfel de relaţie între Adrian Năstase şi Vic-
tor Ponta? Cât priveşte relaţia dintre „mentorul” Traian Băsescu 
şi „discipolul” Elena Udrea, oare, nu pe mulţi români îi apucă 
„râsu – plânsul”?

Vistian GOIA

VOCAŢIA: DE LA MAGISTRU LA DISCIPOL
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Pe drumurile Magrebului
Impresii de calatorie in Maroc

Ne continuăm drumul spre Gibraltar. Peisaj 
deosebit de pitoresc. Muntele ,în dreapta ; marea, în 
stânga, stațiune după stațiune, așezări montane resfira-
te, vegetație mediteraniană, foarte mulți măslini. Când 
Domnul Mugur ne atrage atenția că se văd în zare stân-
cile Gibraltarului, tresărim. În lumina după-amiezii, par 
că acum-acum se vor aprinde. Pe măsură ce înaintăm, 
începe a se zări în depărtare și Coasta Africii. De acum 
este evident că intrăm în Strâmtoare. Spre surprinderea 
noastră, nu o cotim spre Gibraltar, nu de acolo vom lua 
feribotul.  De-a lungul Strâmtorii, peisaj impresionant. 
Pe înălțimi, instalații eoliene în funcțiune. Coasta Afri-
cii strălucește nefiresc. Poate emoția care ne stăpânește 
face să privim tot ce-i în jur cu alți ochi decât am face-
o în mod obișnuit... Ajungem la Tarifa, cel mai sudic 
punct al Spaniei continentale. Să recunosc, smerit, că 
nu am știut până acum ca Spania să aibă în componența 
ei statală și un colț din Africa, în dreptul Gibraltarului, 
care este britanic. Și un oraș în acest spațiu, Ceuta. Noi 
, însă, nu acolo vom ajunge, ci la Tanger. În port la 
Tarifa, avem timp să privim cetatea medievală și să ne 
plimbăm pe chei până la îmbarcare. Intră întâi autoca-
rul în feribot, cu toate bagajele, apoi noi. Când ne pu-
nem în mișcare, emoțiile sporesc. Trăiesc momentul de 
atâta vreme așteptat. Îmi trec prin minte imaginile din 
sla de clasă cu harta Europei pe perete, colegii de atunci 
zbeguindu-se în jurul meu. Mi-au rămas în memorie fi-
gurile lor vesele, chiar dacă cei mai mulți s-au retras , 
de-o vreme, în lumea umbrelor. Îmi dau seama că nu-i 
la îndemâna oricui să străbată Strâmtoarea Gibraltar, 
îți trebuie o șansă în viață pentru asta... Locuri aparte, 
încărcate de istorie, dar și de farmec. Oamenii de pe 
aici își duc viața obișnuit, fără să realizeze în ce spațiu 
special trăiesc. Asta li-i data, așa cum o simțim fiecare 
în mediul nostru.  Nicăieri Europa nu se întâlnește cu 
Africa mai aproape decât aici. Se privesc peste apă și se 
ispitesc una pe cealaltă... Nici un moment al zilei nu ar 
fi fost mai potrivit ca acest minunat asfințit să străbatem 
cu vasul distanța dintre Tarifa și Tanger, locul unde , pe 
o linie imaginară, apele Mediteranei se îmbrățișează cu 
cele ale Atlanticului. Fotografiez copios, pe măsură ce 
lumina zilei se estompează, la ceasul magic dintre zi și 
noapte. Nu vreau să-mi scape nimic. Nici ultima limbă 
de pământ european, nici unduirea molcomă a imensu-
lui marin, nici vioriul orizontului, nici lumina farului 
de pe țărm.  Cât de blând alunecă pământul în mare și 

ce liniște de început al lumii ! Cum să nu fii fericit când 
îți simți visurile împlinite !

Mai puțin de o oră a durat trecerea cu feribo-
tul, ca să ajungem la Tanger, în Maroc. Este ora 21,30 
aici, aproape de miezul nopții în România. Debarcăm 
operativ și în curând suntem luați în primire de ghi-
dul local, care ne aștepta. Străbatem orașul până la ho-
tel pe bulevarde și străzi animate, puternic luminate. 
Deocamdată, nimic altfel decât în Europa pe pământ 
african. Cinăm pe la 10,30, ora locală, în restaurantul 
hotelului. Bucate ca pe la noi. Suntem prea obosiți, să 
mai stăm la taclale. A fost o zi lungă, dar frumoasă. A 
șaptea din excursia începută în urmă cu o săptămână. 
Trebuie să intru la duș, să mă scap de firele de nisip 
indecente de la  Medeira. Somn ușor !

14 august – Fes (Maroc)
Prima noapte marocană, deși ne-am culcat târ-

ziu, a fost scurtă și agitată. Poate și din cauza căldurii. 
Elena mea se scoală devreme, după ora de acasă, iar 

eu nu am ce face  decât să mă iau după ea. Am înțeles, 
după aceea, că nimeni nu a dormit ca scăldat, poate 
tinerii , care au întârziat la micul dejun. Treaba asta 
s-a întâmplat însă și până acum, că doar așa au fost 
și sunt tinerii de când lumea, se pun mai greu pe pi-
cioare. Ghidul marocan, de loc tocmai de aici din Tan-
ger, s-a prezentat de dimineață la datorie și este foarte 
atent cu noi. Vorbește franțuzește și englezește. Brunet 
bine, are, zice el, rădăcini berbere. Plecăm la ora fixa-
tă, curioși să descoperim Marocul. Străbatem Tanger, 
oraș mare, de peste un milion de locuitori. Pe cât era 
aseară de animat, acum dormitează. Foarte puțină lume 
pe străzi. Peste tot clădiri moderne, construite cu gust. 
Impresia e că ne aflăm într-un oraș european. Doar câte 
o femeie în costumul său tradițional ne sugerează că 
suntem, totuși, în Africa... În drumul spre Fes, către 
sud, trecem printr-o zonă nu foarte arătoasă. Drumul 
e bun, un fel de autostradă sau șosea expres, nu trece 
decât prin marginea  așezărilor, altfel destul de rare. În 
autocar, firește, ritmuri muzicale arabe, în ton cu pei-
sajul prin care înaintăm, monoton, alternând  solul arid 
cu cel mlăștinos, deloc spectaculos. Ici-colo, pâlcuri de 
vite, de oi, de capre. Pe câmp, oameni cu sapa, ca pe 
la noi, nu prășind, ci culegând ceva, probabil cartofi. 
Eucalipți, măslini, cactuși. Miriști arse. Floarea-soare-
lui. Legume. Oameni călare pe măgari. În rarele așezări 
ce ne ies în cale, case încropite din te miri ce.

Ni se face o prezentare generală a Marocului. Pă-
mânturi cu o istorie veche, populate din cele mai vechi 
timpuri. Fenicienii și cartaginezii au stăpânit aceste lo-
curi înainte să sosească aici berberii, care s-au instalat 
durabil, asumându-și condiția de autohtoni și rezistând 
stăpânirilor romane, vandale și bizantine. Un moment 
istoric decisiv s-a consumat o dată cu venirea arabilor, 
care au implantat în aceste locuri islamul , la sfârșitul 
secolului VIII. Sub dinastia Idriss s-a fondat primul re-
gat al Marocului. La moartea lui Idriss II, în secolul IX, 
s-a fondat un nou regat, al berberilor. O a doua invazie 
arabă s-a produs în secolul X, fondându-se un adevă-
rat imperiu marocan. În secolul XII, s-a afirmat o nouă 
dinastie, l* Almohade, care a cucerit principalele orașe 
din Algeria, Tunisia și Andaluzia, creând un adevărat 
tezaur artistic și cultural, cel maur. Din această veche 
dinastie face parte și Mahomed V, regele care a declarat 
independența Marocului de sub protectoratul Franței și 
Spaniei după al II-lea război mondial. Fiul său, Maies-
tatea Sa Hassan II a reîntregit regatul anexând teritoriul 
din Sahara și consolidând independența țării. Deducem 
că și în Maroc, precum în Iordania, s-a creat un adevă-
rat cult al regalității. 

Dar să revenim la ale noastre. Că regele cultivă 
în marocani mândria națională se vede  și în numărul 
impresionant de drapele ce pot fi văzute peste tot. Pe 
un fond roșu închis, aproape de bordo, o stea rezul-
tată dintr-o încrucișare a două triunghiuri. Un simbol, 
firește , a cărui semnificație nu o cunoaștem. Nicioda-
tă un singur drapel, la intersecții de drumuri, în fața 
unui edificiu public ori unde se mai află, ci mănunchi 
de drapele sau suprafețe înstegate. Dacă ar fi umblat 
domnul Gh. Funar prin Maroc cât a fost primar, cred că 
ar fi adus modelul și la Cluj...Mai înțelegem că regele 
conduce autoritar. De aceea, foarte mulți polițiști peste 
tot. Străinii care intră în țară sunt atent supravegheați. 
Vedem treaba asta din felul cum ne urmărește ghidul 
însoțitor. După fiecare oprire, autocarul nu pornește 
până nu suntem numărați unul câte unul, ca nu cumva 
să dispară cineva dintre noi. 

Aflăm că în Maroc munca se organizează pre-

ponderent în cooperative, deci nu prea există patroni. 
Asocieri de proprietari de pământ ori profesioniști 
într-o meserie, care au, cu siguranță, un statut de 
funcționare, nu știu cât de asemănător cu cel al coope-
rativelor din vechiul nostru regim. Din câte am văzut 
până acum, într-adevăr, pe câmp, nu prea sunt pălmași 
izolați, ci numai grupuri...

După ce ieșim din autostradă, pe șosele așa-si-
așa, trecem și prin localități, unele sate, altele orășele, 
cum erau vechile noastre târguri. Acum ne dăm seama 
mai bine de marile contraste care există în societatea 
marocană. Între oraș și sat, între autostrăzi și drumurile 
regionale, între casă și casă, între oameni și oameni. 
Pe șosea circulă și automobile, nu multe, marca Dacia 
( firma franceză are fabrică și în Maroc), dar și cotigi 
trase de măgari ori căruțe la care este înhămat câte un 
cal costeliv. Există multă mizerie la periferia orașelor 
și multe gunoaie împrăștiate pe câmp sau pe marginea 
șoselei. Pe unde pământul este parcelat, delimitarea în-
tre delnițe e făcută prin cactuși, accentuându-se, astfel, 
nota exotică a zonei. Unde sunt tarlale mai întinse, pot 
fi văzute mașini agricole, se lucrează, deci, mecanizat. 
Principala cultură – cerealele, dovadă numeroasele 
miriști, dar se întâlnesc la tot pasul și întinse plantații 
de măslini.  

După un drum lung, oprim la Volubilis, ca să 
vizităm cel mai important sit arheologic din Maroc. În 
vechime, aici a fost o capitală imperială. Pe aceste lo-
curi a existat o veche așezare romană. Decopertarea nu 
a început de multă vreme într-o formă organizată. De 
aceea, multe vestigii au fost furate și se află în colecții 
particulare sau prin muzee occidentale. Cum din par-
care este un drum destul de lung până la principalele 
obiective și căldura e toropitoare, Elena nu se încumetă 
să mă însoțească, rămâne cu Lici, care, zice, a mai vă-
zut de-astea, nu o pasionează. Îmi pare rău, pentru că 
știu că, odată, în studenție, era pasionată de șantierele 
cu săpături arheologice. Eu, cu tot efortul, pentru că 
trebuie să și urcăm, mă țin de grup. Am fost inspirat. 
Descoper un fel de Efes, însă mai puțin pus în valoare. 
Vizităm, pe rând,  urmele a ceea ce a fost cândva me-
dina, ale unei vechi basilici, arcul de triumf ridicat de 
împăratul Caracalla (reconstituit), canalizarea din acea 
epocă, strada principală, case de locuit, din care s-au 
păstrat excepționalele mozaicuri Cortegiul lui Venus , 
Casa lui Bacchus și Casa lui Orfeu. Coloanele , firește 
refăcute, au frize minunate. Fotografiez insistent, mai 
mult din pasiune artistică decât turistică, pentru că simt 
calitatea cu totul deosebită a ansamblului, dar și a de-
taliilor. Un moment amuzant. Ca la Efes, și aici la Vo-
lubilis, într-o comunitate cu plăceri frivole, funcționau 
case de toleranță. Accesul minorilor era interzis. De 
accea, clienții incerți erau supuși unor probe. La Efes, 
li se măsura talpa piciorului. Aici, măsurat era volumul 
instrumentului. Cel în cauză încăleca o bancă de piatră 
pe care era sculptat în relief organul bărbătesc, ca uni-
tate de măsură, și trebuia să facă demonstrația. Pentru 
ilustrare, căci cei tineri din grup se sfiau, m-am oferit 
eu, bătrânul, să încalec banca, dar numai atât... Mai tre-
buie omul să se și amuze nițel când soarele se revarsă 
peste noi ca o ploaie.

La numai 30 de kilometri de Volubilis, se află 
Meknes, unul din cele patru orașe imperiale din Ma-
roc. Locurile, parcă, s-au schimbat. Vedem o altă față a 
regatului. Zonă colinară. Câmpurile – foarte frumos lu-
crate. Întinse livezi de măslini. Șoseaua , mult mai bună, 
decurând recondiționată. Este vorba, oare, de avantajul 
pe care îl creează proximitatea orașului ? Într-un loc ne 
amuzăm de Turnul cuiburilor de berze. Într-adevăr, nu 
am mai văzut  nicăieri în altă parte așa ceva. Se vede că 
au mult de lucru în zonă, este des așteptată barza. Ma-
rocanii sunt, în general, oameni prolifici, o demonstrea-
ză numărul mare de copii peste tot... Domnul Mugur ne 
introduce în istoria orașului, amintindu-ne perioadele 
edificării lui. Numele îi vine de la un important trib 
berber – meknasa. În secolul XIII, mai mulți sultani 
(nu le-am reținut numele ) au consolidat urbanistica 
orașului, ridicând, printre altele o importantă moschee. 
Mai târziu, sultanul Moulay Ismail a înălțat mai multe 
monumente după modelele franceze din timpul lui Lu-
dovic XIV. Sub protectoratul francez, s-a construit mai 
ales în stil european. Acesta este motivul pentru care 
orașul actual este format din două grupuri urbanistice 
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total diferite, unul vechi și altul modern. Pentru turiști, 
deci și pentru noi, atracția vine dinspre orașul vechi, 
cel în care se păstrează monumente ale culturii maure...
Vizităm, mai întâi, Poarta Bab Mansour, ridicată în se-
colul XVI.Este poarta de intrare înspre domeniul regal. 
O capodoperă arhitecturală, nu numai prin dimensiuni-
le neobișnuite, cât mai ales prin lucrătura sa de o mare, 
mare finețe. Fiind exterioară, deci expusă intemperii-
lor, nu cred că e vorba de stucatură, ci de lucru în piatră.  
Impresionează și cromatica sa, discretă, cu nuanțe de 
verde, galben, albastru, perfect armonizate... Doam-
na mea, care între timp și-a făcut un fes dintr-o eșarfă 
marocană, ține să se fotografieze cu tânărul ghid care 
ne-a prezentat obiectivul, pentru că prea bine-i stătea 
în portul tradițional... Vizităm, apoi, Poarta Moulay Is-
mail prin care se intră în Medina. Și aceasta ,venerabilă 
și foarte interesantă. Orașul vechi este înconjurat, aici, 
de trei ziduri de apărare. Dăm peste un târg de ceramică 
în Piața El Hedime. Marfă – berechet, tot ce-ți poftește 
inima. Cum nu am ajuns în aceste locuri pe vremuri, 
când eram pasionat de asemenea produse și încercam 
să-mi fac o colecție ! Acum, însă, pasiunea mi s-a mai 
potolit. Îmi încânt  privirea, umblând printre mărfuri, 
dar numai atât. În apropiere, Hambarele și Grajdurile 
regale, de pe vremea când Meknes era capitală de re-
gat. Impresionante prin dimensiuni și funcționalitatea 
lor. Astăzi – monumante de patrimoniu.

Ne continuăm drumul spre Fes, un alt vechi oraș 
imperial din Maroc. Fondat la începutul secolului IX, 
de Idriss II. Inițial s-a dezvoltat ca oraș comercial, însă 
apoi, sub dinastia Merinide, a căpătat prestigiul intelec-
tual și cultural de nivel european. Monumentele care 
s-au ridicat în această perioadă reproduc stilul hispa-
no-maur al vremii. În secolul XI, avea peste un milion 
de locuitori, mauri, berberi, evrei, negri, turci, creștini, 
era, deci, o urbe cosmopolită, supranumită Mecca Oc-
cidentului sau Atena Africii. Până să ajungem la Fes, 
străbatem o zonă agricolă bine gospodărită. Nu întâm-
plător, pe marginea șoselei, sătenii expun legume și 
fructe spre vânzare. În locurile de pășunat, se găsesc în-
tinse jgheaburi pentru adăpatul vitelor și  oilor. Pe aici, 
lucrările agricole sunt mecanizate. Miriștile – curate, 
paiele – balotate, ca în țările europene. Dăm și peste 
livezi de piersici, ca odinioară prin Dobrogea. Este o 
zonă bogată, lucru care se vede și în starea șoselelor... 
În Fes, poate mai mult decât în celelalte orașe maro-
cane, sunt conservate valorile arhitectonice medievale, 
ale spiritualității musulmane, tradiția meșteșugărească. 
În câteva ore, nu putem vizita prea multe obiective, dar 
cele pe care le vedem sunt în măsură să ne contureze 
o imagine destul de cuprinzătoare asupra acestui im-
portant centru urbanistic marocan... Absolut superbă 
lucrătura porții Palatului Regal. Înăuntru, firește, nu 
avem acces. Alături se află un cartier evreiesc, îngăduit 
prin preajmă la dorința unei frumoase regine evreice 
a unuia dintre sultani. Vizităm Medina, cea mai întin-
să din lumea arabă, cu 9400 de străduțe și alei, care 
adăpostesc circa un milion de locuitori. Găsești aici de 
toate : dughene, ateliere, moschei. Ni se înlesnește ac-
cesul într-un atelier de artizanat, în altul de țesătorie 
și într-unul de tăbăcărie-marochinărie. Asistăm la 
operații meșteșugărești, iar cei încântați de produsele 
expuse, cei cu bani, nu ezită să le și cumpere. E un truc, 
acesta al ghizilor locali, pe care îl acceptăm cu toată 
înțelegerea. Mă impresionează curtea interioară a Me-
dersa Attarine, o școală musulmană care funcționează 
pe lângă moschee. Ghidul ne explică ce și cum în le-
gătură cu specificul religios musulman. Ne face chiar 
o demonstrație de purificare simbolică prin spălarea 
de dinaintea intrării în lăcașul rugăciunii. Tânăr, cult, 
știindu-ne  creștini, ca să prevină întrebări stânjenitoa-
re, ne dezvoltă un adevărat encomion închinat femeii. 
N-am prea auzit multe asemenea până acum, nici în 
plan ideatic, nici ca patos al rostirii. Faptul că femeile 
nu sunt admise la rugăciune împreună cu bărbații nu 
reprezintă o discriminare, în opinia lui, ci numai calea 
de a-i face pe aceștia să se concentreze asupra celor sa-
cre, feriți de ispite...Plimbându-ne printre dughene, nu 
scăpăm de insistența vânzătorilor de câte ori tragem cu 
ochiul spre mărfurile lor. Într-un magazin  sunt comer-

cializate obiecte ce țin de organizarea unei nunți, inclu-
siv patul nupțial. E greu să le înșirăm, pentru că sunt 
multe, toate de o eleganță desăvârșită. Intuim, însă, ce 
nunți somptuoase sunt pe aici și cât respect există pen-
tru mirese... Și pentru că veni vorba, nu putem ascunde 
că am rămas uimiți de frumusețea ochilor fetelor maro-
cane. Nu am mai văzut atâta expresivitate în priviri ca 
aici. Te cuprind cu toată lumina lor nealterată de păcat. 
Encomionul ghidului a fost, deci, pe deplin meritat.

Ne retragem numai către seară spre hotel. Stră-
batem, acum, orașul modern, ridicat în bună parte după 
ce Marocul a intrat sub protectoratul francez. Aici, ne 
regăsim ca într-un oraș european. Pe         B-dul Hassan 
II, în zona centrală, foarte multă animație la orele se-
rii.După căldura de peste zi, este firesc. Suntem cazați 
în Hotel Mounia, foarte elegant în exterior, oferind 
condiții decente de odihnă. Cină copioasă, cu bufet su-
edez. Un duș, firește, ca apoi să ne dedăm somnului. Cu 
toată spaima de ebola, refuz țuica nașă-mi ca dezinfec-
tant. Poate mâine seară...

 15 August – Marrakech (Maroc)
Ziua de Sfântă Mărie Mare ne prinde foarte de-

parte de țară. Somn mai bun decât nopțile trecute, deci 
suntem și noi mai proaspeți, cu poftă de-a ne continua 
aventura. Mic dejun decent, cât să ne simțim bine. Până 
la prânz, rămânem la Fes, să întregim programul de vi-
zite. Urcăm pe o colină, într-o zonă veche a orașului, 
unde funcționează un important atelier de ceramică. 
Ni se dau explicații amănunțite despre întregul proces 
de fabricație până se ajunge la produsul  finit. Obiecte 
variate, foarte frumoase, dar la prețuri mari, așa că nu 
ne prea înghesuim să cumpărăm. De altfel, sunt și greu 
de purtat atâta drum până acasă. Oricum, constatăm că 
meșterii marocani sunt foarte iscusiți în arta cerami-
cii... De pe înălțimea unde ne aflăm, se deschide în fața 
noastră o panoramă splendidă a orașului, care nu  poate 
scăpa poftei nebune a aparatelor noastre de-a prinde tot 
ce-i pitoresc.  

De la Fes, pornim spre  Marrakech, mai înspre 
sud. Greu ieșim din oraș, care se întinde pe mai mul-
te coline. În autocar, ritmurile cu bogate inflexiuni 
ale muzicii arăbești. Trecem printr-o zonă cu întinse 
plantații de măslini. Avem de parcurs astăzi vreo cinci 
sute de kilometri, pe șosele înguste și întortocheate. 
Locurile alternează : când trecem pe o vale cu pământ 
fertil, impecabil lucrat, când printr-o zonă colinară, 
cu pământ arid, deci mai săracă. Deranjează murdăria 
de pe marginea șoselelor, mai ales pungile de plastic 
aruncate peste tot. Ar fi fost mai bine dacă maroca-
nii nu le-ar fi cunoscut, pentru că prea le împrăștie pe 
unde se nimerește... Ne sună Ancuța. Pe acasă, toate 
bune, numai că la Cluj plouă și e frig. Iar aici, tempe-
raturi de peste 40 de grade... Încep să-mi dau seama de 
suficiența grupului, altfel pitoresc, din impresiile unora 
sau altora despre locurile și oamenii pe care îi întâlnim 
în circuitul nostru.  Exprimate apăsat. Eu știu că, atunci 
când vrei să cunoști un popor, îi cauți părțile frumoase, 
ca să-l poți lăuda, nu te lovești de sărăcia sărmanilor, 
de lentoarea lor. Câteva doamne, mai prețioase decât 
le-ar recomanda condiția intelectuală, strâmbă adesea 
din nas față de ce li dat să vadă. Reduc totul la pungi-
le de pe marginea șoselei, la locuințele sărăcăcioase, 
realități, zic ele, care pe la noi  nu au cum fi întâlnite. 
Pardon, răspund, și le invit să vină la Cluj, fieful vieții 
urbane civilizate românești, să le duc la Pata Rât, și 
,apoi, eventual, mai discutăm. Tolerant, cum mă știu, 
întăresc ideea că fiecare popor este frumos în felul său, 
iar marocanii au destule lucruri cu care se pot mândri. 
E bine să le descoperim pe acestea și să nu ne mai în-
veninăm și pe aici, că o facem destul acasă... Locurile 
alternează în continuare. Pe dealuri, pământ arid, încă 
nevalorificat agricol. În vale, livezi de meri, de pruni, 
de măslini. Asemănător, oarecum , cu ce e la noi în zo-

nele premontane. Așezările sunt rare. Și nesmintit, cum 
intrăm într-o localitate, bărbați pe terasă, la mese, fără 
urme de femei. Nașă-mea se arată foarte deranjată de 
această situație. „Bietele femei, zice ea, lucrează și ei 
o țin numai într-un chef”. Însă nu știu ce chef e acela 
cu apă minerală ori cu sucuri, că doar musulmanii nu 
consumă alcool. Vedeți cum se poate omul înșela când 
e stăpânit de prejudecăți ? O fi un obicei al locului ca 
pe călduri de 40 de grade să se adune bieții bărbați la 
o vorbă, să mai afle de una-alta. Așa-i peste tot în Ori-
ent... La drum lung, pică bine câteva informații des-
pre stilul de viață marocan. Aflăm, astfel, că media de 
viață pe aici este de 65 de ani. Aproape cât la noi. S-a 
pus la punct un învățământ obligatoriu de 10 ani. Ca 
la noi. Ni se pare un lucru semnificativ pentru o țară 
africană. Înseamnă că au forță de muncă bine califica-
tă. Nu-i deloc întâmplător că francezii de la Renault 
sunt tentați să-și mute producția de loganuri în Maroc... 
Căsătoriile, pe aici, sunt trainice, ca în tot spațiul mu-
sulman. Fetele se mărită mai devreme, dar băieții se 
însoară numai după ce au asigurată o situație materială 
ca să-și întemeieze o căsnicie. În medie, se nasc circa 
3 – 4 copii într-o familie. Mult peste ce se întâmplă 
la noi. Societatea marocană este, deci, destul de tână-
ră și deosebit de activă. Se lucrează mult la șosele, în 
cooperativele meșteșugărești, în agricultură și se face 
comerț. Din câte am observat, există lucrări care par 
să facă parte din proiecte naționale, ceea ce pe la noi, 
de o vreme, nu se prea întâlnește... Ajungem în zona 
Munților Atlas, Al Akawain.La 1600 metri înălțime, în 
stațiunea Ifrane, respirăm cel mai curat aer din Maroc. 
Așa ne spune ghidul. Zonă împădurită, unde iarna cade 
zăpadă. Un fel de Sinaia a lor. Aici se antrenează spor-
tivii marocani pentru marile competiții internaționale. 
Firește, și curtea regală are un palat în Ifrane. Dar mai 
important decât acesta este Universitatea particulară 
care funcționează aici, foarte căutată pentru condițiile 
de studiu și pentru calitatea instrucției pe care le asi-
gură. Taxa de școlarizare este de 10.000 de dolari pe 
an, ca în cele mai prestigioase universități ale lumii. 
Poposim circa o oră în această stațiune agreabilă, ne 
plimbăm prin parcul public, respirăm aer de munte mai 
răcoros. Elena mea refuză un tatuaj pe degetele mâinii 
și pe unghii, pe care-l execută o tânără, probabil stu-
dentă, mai puțin tradiționalistă. Eu, în schimb, nu refuz 
un album cu imagini marocane deosebit de expresive... 

Mai departe, trecem din zona arăbească în cea 
populată de berberi. Pe aici, altă arhitectură. Locuințele 
nu se mai desfășoară pe orizontală, ci se înalță pe ver-
ticală. Par a fi niște case-cetăți. Unde-i piatră multă, 
și construcțiile se ridică mai lesnicios. Trecem prin 
Azrou, oraș pitoresc, edificat pe coline, în terase. Ad-
mirăm o moschee impozantă, în care probabil că in-
tră la rugăciune toți bărbații așezării. Zona este destul 
de aridă, distanțele între localități sunt mari. Șoseaua 
e strâmtă, pentru că nu prea-i spațiu să se desfășoare. 
Multe pâraie secate ori doar cu firicele de apă. Încerc 
să-mi imaginez formulele de viață din aceste locuri și 
nu pot decât să le apropii de ce este pe la noi în zona 
montană, mai puțin pădurile de conifere și iernile gre-
le. Case izolate ori cătune, cu izvoare puține, cu pă-
mânt sterp, cu turme de oi și oareșice miriști. Măslini, 
pe văile uscate, și stânci în care strălucește mica, în-
cât devin , în bătaia soarelui, aproape fosforescente.  
Pământul e roșiatic. În momentul în care întâlnim un 
râu ca lumea, purtându-și apele spre Oceanul Atlantic, 
ni se pare neverosimil. Alternanțele cromatice sunt și 
ele neobișnuite: roșul brun al rocii, galbenul trecut al 
miriștelor, verdele închis al măslinilor și cactușilor. Pe 
alocuri, se văd și case abandonate, trădând fenomenul 
migrării spre oraș a tinerilor instruiți, cunoscut și pe la 
noi prin anii *70 - *8o... Când intrăm într-o zonă de 
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șes, lucrurile se schimbă. Aici pământurile sunt iriga-
te, miriștile – arate, a răsărit și a doua cultură.  Beni-
Mellal , la poalele Munților Atlas, este un fel de punct 
de frontieră între Fes și Marrakech, dar și de conflic-
te locale. Cum ar fi la noi între două județe. Aici, pe 
cursurile de apă care înaintează spre Ocean s-au ridicat 
baraje, amenajându-se lacuri de acumulare, de unde își 
iau apa sistemele de irigații. Uite, un proiect național 
înfăptuit... Beni Mellal este un oraș mare, înfloritor, cu 
clădiri frumoase, cu multe fântâni arteziene, cu carti-
ere ultramoderne, populate de aristocrația locală. Noi 
urcăm în stațiunea Izvoare (pe românește) , cu grădini 
publice, cu terase și, mai ales, cu o cascadă care atrage 
mulți turiști.  Avem o oră la dispoziție, să ne plimbăm 
prin stațiune. Căutăm locuri umbrite, pentru că e foarte, 
foarte cald. Lume multă prin preajmă, băncile, în parc, 
ocupate. Terasele – pline și ele, greu mai pot fi găsite 
locuri. Nu avem altceva mai bun de făcut decât să ne 
plimbăm. Când, deodată, privirea îmi rămâne țintuită 
pe două fete, probabil maure, care ocupau o bancă pe 
alee. În costum tradițional marocan. Un fel de mantie 
de sus până jos, de culoare albăstrie, iar pe cap – un șal 
alb de mătase, un alb imaculat, lăsân-
du-le numai fața ovală descoperită. Cu 
aceiași ochi de care am vorbit înainte. 
Nu o frumusețe rebelă, provocatoare, 
stârnind senzualitatea bărbaților, ci o 
frumusețe clasică, luminată pe dină-
untru, care își etalează calm distincția. 
Rămân locului, cu aparatul de fotogra-
fiat în mână. Puteam să-l declanșez, ca 
să obțin un instantaneu oarecare, dar 
simțeam că aș face un sacrilegiu. Ar fi 
fost ca și cum fotografiezi  niște îngeri 
fără îngăduința lor. Le rog să-mi per-
mită să mă așez și eu lângă ele pentru 
o fotografie de grup. Loc era. Ne-ar fa-
ce-o Elena. Sunt refuzat printr-un gest 
discret cu degetul. Insist să-mi permi-
tă să le fac o poză fără mine. Le spun 
că sunt român și doresc mult să le iau 
chipul acasă, departe, în țara mea, să-l 
admire și alții. Același refuz, însoțit de 
un zâmbet care aduce a ușoară compa-
siune. Nu știu, pentru părul meu alb, 
pentru exaltarea mea sau m-or fi so-
cotit un bătrân țăcănit. Voi purta multă 
vreme în minte acest episod. Nu mi 
s-a întâmplat niciodată să fiu refuzat într-o fotografie...

Ne continuăm drumul spre Marrakech. În 
dreapta noastră, destul de aproape, strălucitori  în lumi-
na soarelui după-amiezii târzii, Munții Atlas. Li se pro-
filează clar stâncile de un gri aprins. La poale, pe unde 
trece șoseaua, teren accidentat. Multele cariere de pia-
tră vorbesc de un bogat program de construcții în zonă. 
Dealuri cu râpe adânci, adevărate răni în peisajul, pe 
alocuri, selenar. La ora 17, temperatura de afară ,42 de 
grade ! Noroc că în autocar instalația de aer condiționat 
funcționează. Ne amuzăm că și pe aici șoferii semnali-
zează cu luminile aprinse colegii de trafic de prezența 
controlului poliției. Intrăm în Marrakech la orele serii. 
Iată-ne, deci, într-o altă capitală imperială,a doua, cro-
nologic, a regatului marocan. Orașul a fost întemeiat de 
almoravizi la sfârșitul secolului al XI-lea. Munții Atlas 
au slujit și slujesc de zid protector în fața furtunilor sa-
hariene, care nu-l ating. Cu timpul, a devenit un impor-
tant centru comercial, poate cel mai căutat în Maroc. 
În secolul al XII-lea, sub dinastia Almohade, s-a dat o 
nouă strălucire orașului, culminând sub sultanul Ahmed 
el Mandour. După o perioadă de decădere, a revenit la 
splendoarea sa de odinioară sub dinastia Alaoniților. La 
sfârșitul secolului al XIX-lea , sultanul Moulay Hassan 
a asigurat dezvoltarea impetuoasă a orașului, ridicând 
edificii impunătoare. Astăzi, Marrakech este cea mai 
întinsă așezare berberă, conservând structura sa medi-
evală din epoca fondatorilor, cea mai mare parte din 
arhitectura orașului almohaizilor și saadienilor, căreia i 
s-a adăugat fața modernă din ultimul secol și jumătate. 
Avem ce vizita, deci, toată ziua de mâine. 

Deocamdată, trecem printr-un cartier cu vile de 
o frumusețe rară, cu pază la poartă. Admirăm o întinsă 
plantație de palmieri, care intră în peisajul urban. Cum 
multe clădiri sunt placate în roșu, i se mai spune Mar-
rakech-ului și Orașul Roșu. Turnuri semețe se înalță 
sub cerul senin, având fiecare o semnificație religioasă. 
Circulația, pe străzi, este deosebit de intensă, dar asta 
nu-l împiedică pe un berber să-și conducă țanțoș căruța 
cu măgarul printre mașini luxoase. Acestea sunt con-
trastele Marocului. Ajungem pe lumină la Hotel Golden 
Tulip Farah, într-o zonă liniștită a orașului. Hotel de 
patru stele. Poate cel mai elegant dintre toate în care am 
fost cazați până acum. După ce urcăm bagajele strict 
trebuitoare în cameră, nu refuz dezinfectantul nașă-mi, 
doar umblă ebola prin vestul Africii, chiar dacă în Ma-
roc nu a pătruns încă legal.  Apoi coborâm la cină. Se 

vede că pe aici oamenii mănâncă bine seara, deci nu ne 
putem lăsa mai prejos. În spatele hotelului se întinde 
un parc cu piscină. Mergem și noi. Este ora asfințitului. 
Atmosferă odihnitoare. Mă așez cu Elena pe o bancă, 
să depănăm impresii. Lumea se adună pe lângă noi, la 
povești. După zăpușeala zilei, răcoarea serii e reconfor-
tantă. Mai că nu ne vine să mergem la culcare, atâta-i de 
plăcut.  Ce bine că vom dormi aici două nopți ! 

16 august – Marrakech 
Cum e sfârșit de săptămână, avem un program 

mai lejer. În a zecea zi de excursie, ne cade bine, pentru 
că oboseala începe să se adune. Am dormit întins, în 
condiții confortabile. Nu ne grăbim la micul dejun, îi 
lăsăm pe alții să se înghesuie. Gazdele ne-au pregătit 
bucate alese și pe săturate. Astăzi rămânem în Marra-
kech. Ni se propune un circuit local. Începem cu Gră-
dinile sau Parcul Menara, care datează din secolul XII. 
O întinsă oază de verdeață, cu peste 12.000 de măs-
lini , cu foarte mulți palmieri, chiparoși, cedri și alte 
specii exotice. Cum Munții Atlas protejează orașul de 
vânturile din deșert, clima este potrivită pentru multe 

feluri de pomi, care conviețuiesc, armonizându-se în 
decor. Ca peste tot în locurile publice, și aici sunt mulți 
comercianți ambulanți. Unii îmbrăcați pitoresc, în caf-
tane excesiv colorate, purtând pe cap pălării largi, cu 
franjuri, și ele multicolore, strânși peste brâu cu un fel 
de șerpare țintate, iar pe după cap, atârnându-le pe șold, 
poartă un gen de sacoșe de piele încăpătoare în care 
țin de toate. Au mâinile ocupate cu mărfurile pe care 
le oferă spre vânzare : clopote, vase de cupru, tambu-
rine, brățări, lănțișoare, artizanat, vestminte de tot fe-
lul și multe altele. Dacă apuci să intri în vorbă, nu mai 
scapi de ei.  Așa eu, cu unul care comercializa cămăși 
bărbătești împodobite cu arnici albastru. În croială ori-
entală. Nu știu de ce i s-a părut că mie mi-ar sta bine 
într-una. Cerea pe ea 30 de euro. Până la urmă, socotii, 
ar putea fi un cadou pentru Ionuț al nostru, dacă, în anu-
mite ocazii, ar vrea să se afișeze mai exotic. Atâta s-a 
ținut de capul nostru până când Elena s-a tocmit cu el 
la 15 euro. 

Următorul obiectiv – Moscheea Koutoubia, ridi-
cată în secolul XII. Nu avem acces înăuntru, în schimb 
îi admirăm minaretul, o adevărată capodoperă a arhi-
tecturii marocane. Înălțimea-i amețitoare, zveltețea, 
lucrătura în piatră, arabesurile-i , în partea superioară, 
cupola aurită, toate se armonizează până la perfecțiune. 
Civilizația, în aceste locuri, nu a fost cu nimic mai pre-
jos decât cea europeană în primele secole ale mileniului 
trecut. Maurii sunt exponenții ei și pot sta cu fruntea sus 
în fața istoriei.  În preajma moscheii ,se întinde, largă, 
Piața Jemaa El-Fna, o adevărată inimă  a orașului. Ti-
pic orientală. Plină de lume. Fiecare vinde ceva. Măr-
furi în buticuri, mărfuri pe tarabe, mărfuri pe caldarâm. 
Mașini ; biciclete; birje; exchibiționiști; femei în costum 
tradițional și bărbați              care-cum; fum,din sfârâitul 
grătarelor; mirosuri amestecate; terase și cafenele. Iar 
peste toate, foarte multă agitație. Ceva din atmosfera de 
bâlci de pe la noi, însă mult potențată de temperamentul 
oamenilor de pe aici.Nu mai necivilizați, ci mai dina-
mici, mai insistenți în ale comerțului. Nici noi nu putem 
pleca, firește, cu mâna goală, cumpărăm niște căni de 
ceramică zmălțuită, cu motive orientale, pentru nepoți... 
Mai nostimă îmi apare Elena, drăgălașa mea soție. A 
abordat-o , cu zâmbet larg, un vânzător ambulant de 
bijuuri, brățări, inele, lănțișoare. Tinichele lustruite, să 
semene a argint. I se va fi părut că e mai tânără decât 
în realitate și încă amatoare de asemenea acțibilduri. E 

adevărat că i-a dat curaj încercând o brățară, dar nici 
măcar nu l-a întrebat cât costă. A fost destul, ca să nu 
mai scape de el. Vreun kilometru a însoțit grupul, mai 
oferindu-i alte brățări, mai scăzând din preț. Insistent, 
dar nu obraznic. Mai degrabă căutând să-i facă curte, 
crezând-o singură. Acum o rotea, acum i se așeza în 
față, s-o oprească din mers, cu același zâmbet ispititor. 
Draga de nevastă-mea se simțea bine în postura de fe-
meie curtată și nu-l repezea. Am urmărit tot demersul 
amuzat, în spatele lor. Până m-am plictisit și am inter-
venit. O pun să-i plătească brățările (acum s-au făcut 
trei în același preț ) și-l iau pe după umeri pe curte-
zan să-mi fac o poză cu el. Măcar atâta câștig și pentru 
mine...

Alt obiectiv, Palatul Bahia. Este al treilea pe ca-
re-l vizităm, după cele din Chicago și Haifa. Se vede că 
această religie universalistă prinde cheag și printre mu-
sulmani ori adepții ei sunt dintre cei care au abandonat 
o religie, fiind în căutare de alta. Și aici, ca în celelalte 
locuri, strălucitoare sunt deopotrivă grădinile și pala-
tele. Fără să se fixeze într-un singur stil arhitectural. 
Palatul Bahia din Marrakech poartă o evidentă ampren-

tă maură. Decorațiile sunt splendide, 
atât ca lucrătură, cât și sub aspect cro-
matic. Arcadele, plafoanele, ușile îți 
rețin multă vreme privirea dacă apuci 
să iei contact cu ele. 

Nu departe se află Mormintele 
Saadiene. Un fel de mausoleu în care 
își dorm somnul de veci monarhi din 
această celebră dinastie și fiii lor, dacă 
au avut condiția de prinț. Vizităm și 
acest excepțional ansamblu, așteptând 
la rând, pentru că accesul se face prin-
tr-un tunel destul de strâmt. Sarcofa-
gele sculptate în piatră, mozaicurile, 
coloanele, arcadele, pereții tapetați cu 
stucatură aurită ating, toate, cele mai 
înalte cote ale rafinamentului artistic, 
cum numai în Orient se poate întâl-
ni. Ne-ar trebui un condei de expert, 
pe care nu-l avem, să putem pune în 
cuvinte tot ce s-ar cuveni spus despre 
măiestria vechilor arhitecți și artizani 
mauri. Solemnitatea locului ne indu-
ce și nouă o stare specială de reflecție 
asupra mersului lumii. 

De aici, în Medina. Nu se 
poate așezare marocană fără un asemenea spațiu. Ni-
mic deosebit , față de ceea ce am văzut și în altă parte. 
Aceeasi animație, pe alei înguste, cu dughene doldora 
de mărfuri, cu vânzători insistenți și pitorești. Într-un 
fel , este mai plăcut pe aici decât afară, pentru că ne 
putem feri mai bine de atacul dezlănțuit al unui soa-
re nemilos. În continuare, temperaturi de peste 40 de 
grade. Ni se rezervă și surpriza vizitării unui atelier de 
produse farmaceutice naturiste. Bine primiți. Așezați 
pe bănci, într-un fel de expoziție, ne sunt prezentate, 
pe rând, tot ceea ce cred gazdele că ne-ar interesa. Un 
specialist italian  pare a fi patronul, dar ni se adresează 
în engleză și ne traduce Domnul Mugur. Vreo trei-patru 
băieți, probabil tehnicieni farmaceutici, poartă mostre 
de produse printre noi, ca să ne pătrundem de miresme-
le lor. Condimente și medicamente, alifii și soluții, tot 
rețetarul. Multe afecțiuni își găsesc leacul prin ce ni se 
oferă. Iar colegii din grup se îndeamnă, că ce nu face 
omul să se știe sănătos. Cumpărăm și noi, ba mirodenii, 
ba ceaiuri, ba alifii, pentru toate gusturile și afecțiunile 
celor din familie, în țară sau în străinătăți. Alții sunt și 
mai amatori decât noi, asociindu-se, când e cazul, la 
produsele foarte scumpe.  Ni s-au oferit și ședințe de 
masaj, celor doritori, iar eu nu mă feresc să mă expun. 
Șalele nu-mi sunt încă vindecate. Masaj bun, speciali-
zat, cu efecte locale certe. Numai că nevastă-mea, cu 
simțul ei pudic și în ce mă privește, nu m-a lăsat să-
mi dezvelesc până jos zona dureroasă, încât ies lecuit 
numai pe jumătate. Oricum, o experiență interesantă, 
mai ales că am asistat și la procesul de fabricație, în cea 
mai mare parte manual, după tehnici vechi. Marocance 
cuminți și harnice zdrobesc în mojare materia primă, 
care urmează să fie introdusă în recipiente și alambi-
curi. Doar atât... O vreme, apoi, suntem lăsați de capul 
nostru, pentru shopping. Noi cerem să fie scurtată, pen-
tru că ce era de cumpărat s-a cumpărat. Preferăm cu toți 
odihna de după-masă. Și cum în camera de hotel este 
aer condiționat, ne cade tare bine. Patul încăpător, țuica 
nașă-mi , țuică, simțurile, peste zi , solicitate, marocan-
cele – marocance, te îndemni la multe, chiar dacă ești 
prodecanul de vârstă al grupului. Soarele îi șficuie pe 
toți la fel, nu numai pe tineri, asta se știe de când lumea. 

Seara, la cină, atmosferă degajată. Nu mai mer-
gem la spectacolul tradițional cu călăreți Fantasia, pe 
care ghidul local ni l-a recomandat, ci ne plimbăm prin 
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parcul hotelului. Și ca noi, procedează cam toți. Ne pre-
lungim , așadar, odihna de după-masă, ca s-o împlinim, 
căci de mâine continuăm circuitul.

17 august – Rabat (Maroc). 
Ne sculăm devreme, pregătiți sufletește să ata-

căm, azi, Casablanca și Rabat. Tare bine ne-am simțit 
în Hotel Golden Tulip Farah. Și parcul hotelului este 
minunat, ca să nu mai vorbim de cântecul privigheto-
rilor, mai ales dimineața și seara. Dejunăm ca lumea, 
ne facem și oareșice provizii pentru masa de prânz, în 
special fructe și produse de patiserie. Numai biata Lici 
și Romanița, colega-i de cameră, trec printr-un incident 
la despărțire. Sunt întoarse din autocar la recepție, ca 
să achite o consumație comandată în cameră. Lucru-
rile se lămuresc repede, după ce a dat cu ochii de ele 
recepționera. Nu dumnealor erau în discuție, ci o pere-
che tânără din Germania, care a ocupat camera înaintea 
lor. Mai apar într-o excursie și asemenea momente. Și 
ca un făcut, tot nașă-mi i se întâmplă. 

Până să ieșim din Marrakech, facem un fel de 
tur al orașului. Bulevardul Central Mahomed V, dar și 
celelalte, cu edificii impunătoare (Palatul congreselor, 
Opera, Gara...) sunt âncântătoare. Orașul Roșu, Orașul 
Palmierilor își justifică supranumele în fiecare 
dintre ipostaze. 

Drum întins spre Casablanca. Autostradă. 
Zonă colinară. În stânga, dealuri stâncoase, fără 
vegetație. În dreapta, câmpuri arse. Așezări ber-
bere, case înconjurate cu ziduri de piatră înalte 
ca niște cetăți. Zona de câmpie care  urmează e 
fără personalitate. Doar de la un loc apar livezile 
și câmpul capătă față. Pe lângă localități, pâlcuri 
de oi și de capre. Ghidul începe să facă prezen-
tările. Casablanca este capitala industrială și co-
mercială a Marocului. Cel mai populat oraș din 
regat și cel mai renumit. Are cele mai importan-
te instalații portuare de pe continentul african la 
Oceanul Atlantic. Aici ancorează vase din Euro-
pa, Africa și America de Sud, în special din Bra-
zilia și Argentina. Aspectul de acum al urbei li se 
datorează, în mare, arhitecților francezi. Orașul 
nou nu a distrus, însă, ci a conservat construcțiile 
vechi, în stil arab, cu valoare de patrimoniu. În 
vechime, așezarea se numea Anfa, jucând un rol 
important în istoria marocană de la îngemănarea se-
colelor VII-VIII. Trăiau aici mulți corsari, care atacau 
frecvent vasele cu mărfuri europene. Așa se face că în 
1468, portughezii au ocupat orașul, stăpânindu-l până 
în 1755. Ei i-au tradus numele în portugheză botezân-
du-l Casa Blanca. După ce lusitanii s-au retras, orașul a 
fost ocupat de spanioli, care i-au conservat noul nume, 
legându-i termenii:      Casablanca. Și așa a rămas până 
astăzi. Când Marocul a intrat sub protectorat francez, 
a fost ridicat portul modern, care a stat la baza dez-
voltării sale economice spectaculoase. După câștigarea 
independenței, regii marocani, în special Mahomed V și 
Hassan II, au stimulat dezvoltarea modernă a orașului, 
asigurându-i un statut de metropolă. Astăzi are peste 
3,5 milioane de locuitori și este foarte căutat de turiști, 
pentru că oferă condiții de agrement la cele mai înalte 
standarde europene. 

După această prezentare, Domnul Mugur ne dă 
filmul american Casablanca, primit cu maxim interes. 
Cei mai mulți l-au vizionat, acum doar îl revăd, însă o 
fac cu plăcere. Cum eu nu mă omor după filme, pre-
fer să privesc pe geamul autocarului, atent la decor. 
Circulația pe autostradă este redusă. Marocanii nu au 
atâtea automobile câte sunt la noi. În zonele agricole, 
se pregătește a doua recoltă. Mulți cactuși. În zona coli-
nară, multe plantații pe versanți, în special măslini, dar 
și alte specii de pomet. Așezările, pe aici, sunt parcă 
mai numeroase. Pământ roșiatic. Contrastele cromatice 
în decor, mai vii... Oprim într-o benzinărie, pentru po-
pasul cerut de doamne. Suntem asaltați de un grup de 
copii, numai băieți, care ne oferă spre cumpărare niște 
șiraguri confecționate din ceva semințe de arbuști, pe 
care le-au colorat în fel și chip. Lumea nu-i bagă în 
seamă, își vede de-ale sale pe la toaletă, la restaurant 
sau în magazin. Eu intru în vorbă cu unul care mă pri-
vea cu niște ochi încărcați de tristețe. Îmi cere trei euro 
pe un șirag, apoi coboară prețul la doi. Poate că și așa 
era mult. Nu am nici o monedă în buzunar, îi cer, de 
aceea, Elenei. Ea, nu și nu, să nu mai cheltui banii pe 
prostii. Băiatul scade prețul la un euro, dar nici așa nu 
o înduplecă. Se încăpățânează în refuz, cum are câte-
odată obiceiul. Nu-mi era de marfă, cât mă înduioșau 
ochii atât de rugători ai băiatului. Cine știe ce sărăcie 
are acasă, ce nevoi îl încearcă, iar eu nu pot să-i dau 
un ban din compasiune, căci nevastă-mea și-a văzut de 
drum, lăsându-mă singur.  Mă vor urmări ochii aceia 
triști multă vreme...

Și în Maroc, ca pe la noi. Apropierea de un oraș 
mare se simte în procesul de urbanizare mai intensă 

a zonei. Șosele mai bune, case noi, așezări mai bine 
edificate, câmpuri mai atent lucrate, unități economice 
mai răsărite... Casablanca își arată fața de metropolă 
de cum intri în oraș. Bulevarde largi, cu patru sau șase 
benzi de circulație, edificii moderne și ultramoderne, 
unele asociind stilului european elemente maure. Car-
tierul Anfa pare cel mai select. Vile elegante, grădini 
luxuriante, palmieri, flori, vegetație exotică, palate, câ-
teva ale unor șeici din țările arabe, cu gardă la intrare. 
Este evident că aici locuiesc oameni cu foarte mulți 
bani, poate numai sezonier, cum europenii înstăriți se 
retrag la Monte Carlo... Noi parcăm pe Cornișă, un fel 
de istm de-a lungul Oceanului, cu multe, multe terase. 
Minunat loc de plimbare, pentru care ni se rezervă 45 
de minute.  Boarea oceanică face căldura mai supor-
tabilă. Întinsul albastru ne mângâie privirea. Țărmul e 
stâncos, așa că cei care țin mult să-și înmoaie picioarele 
în apele Atlanticului nu prea au cum. Abia la capătul 
falezei se întrezărește o plajă, dar este destul de departe 
până la ea. Plimbare agreabilă, mai ales pentru desfă-
tarea privirii și desmorțirea picioarelor. Nu a fost timp 
nici pentru baie, nici pentru statul la masă pe terasă. Ne 
adunăm la autocar punctual. Dar pe când să plecăm, 
ghidului local nu-i ieșea la număr o persoană. Identifi-

căm repede absentul. Un bucureștean cel puțin ciudat. 
I-am zis curtezanul, pentru că le-a luat la rând pe toate 
doamnele singure. Ne-a abordat și pe domni, pe ches-
tiuni profesionale. Prost nu e, pare citit, se pricepe la 
toate. Nu știu cât intelectual sadea ori simplu belfer. Pe 
mine , bunăoară, m-a luat cu Chomsky și „ăla de-a scris 
Numele trandafirului”, aflând că sunt profesor de limba 
română. De-o vreme, și-a schimbat câmpul de acțiune. 
Cum oprim undeva, abordează localnici, angajându-i 
în conversații lungi, pe toată durata staționării. Lumea 
a început să clevetească pe seama lui, eu ce-l mai apăr 
de bârfe. „Poate  e sociolog, ripostez, și s-a angajat în 
cercetări pe teren.” Mai întârziase în câteva rânduri, 
dar acum întrece orice limită. Nu dublu la 45 de minu-
te, ci mult peste. Și furia ghizilor, dar și furia grupului 
sunt greu de stăpânit. După ce sosește, se dezlănțuiesc 
asupra bietului om chiar înainte ca acesta să încerce o 
motivare. Nu mi-am crezut capabili companionii de 
atâta vehemență... Înțelegem de la Domnul Mugur că, 
în continuare, vizita la obiectivele turistice din program 
va fi precipitată. Ne îndreptăm spre  Moscheea Hassan 
II. În drum, dăm peste palatul șeicului Arabiei Saudite, 
păzit pe măsură. Nu prea departe, tot între ziduri, car-
tierul săracilor, dând impresia unui spațiu în carantină. 
Încă o mostră a contrastelor Marocului. 

Moscheea Hassan II a devenit, pentru marocani, 
un simbol. Și într-adevăr, este nu numai un edificiu 
impozant, cum altul nu se află prin aceste locuri, ci și 
un complex religios și cultural cu rezonanță puternică 
în spațiul islamic. Hassan II a urcat pe tron în 1961, 
succedându-i tatălui său Mahomed V. După ce s-a achi-
tat cu pioșenie de o obligație filială, ridicând la Rabat 
un mausoleu, a decis să fie concentrate energiile țării 
edificării acestei moschei monumentale, unul dintre 
cele mai mari edificii religioase din lume și al doilea 
, în lumea musulmană, după cel de la Mecca. Totul a 
fost gândit în cele mai mici amănunte. Plasarea sa nu 
pe țărmul Atlanticului, ci în apele acestuia ,răspunde 
unor versete din Coran („Tronul lui Dumnezeu este pe 
ape”; „În apă își au originea toate formele de viață”.) 
Arhitectura moscheii, dată fiind situarea ei în extre-
mitatea nord-vestică a Islamului, trebuia să marcheze 
convergența mai multor civilizații în acest spațiu, cea 
africană, cea europeană, cea mediteraniană (bizantină) 
și cea arabă, aceasta ca expresie a necesarei toleranțe 
între cetățenii țării. S-au investit în edificarea moscheii 
nu numai bani, ci și imense energii umane. Aflăm că 
regele Hassan II a fost bun prieten cu N. Ceaușescu. 
S-ar putea spune, deci, că s-au contaminat de grando-

manie unul de la altul.  Așa gândim noi, românii,   sau 
măcar unii dintre noi. Marocanii văd lucrurile cu totul 
altfel. Ei își manifestă admirația pentru fostul  rege, 
sunt mândri de edificiile pe care le-a înălțat. În viziunea 
lor, istoria nu și-i asumă decât pe acei conducători care 
au convertit sacrificiul colectiv în opere monumentale. 
Pigmeii, care nu fac decât gălăgie, sunt respinși de isto-
rie... Este greu de cuprins în câteva cuvinte monumen-
talitatea acestei mochei, impecabila sa armonie arhi-
tecturală, desăvârșita artă decorativă. Totul, în exterior, 
este lucrat în piatră, ușile porților de intrare sunt făcute 
din metale rare. Minaretul moscheii are o înălțime de 
200 de metri și e văzut până la mari depărtări. Îți vine 
greu să-ți înalți privirea până spre vârful său, în înal-
tul cerului, dar, oricum, broderiile sculpturale în ver-
de, galben și alb impresionează la fel de puternic ca 
înălțimea sa... Așteptăm minute bune până să intrăm. 
Dar a meritat așteptarea. Înăuntru, totul e în marmo-
ră. Coloane impresionante, bolți impresionante, cupole 
impresionante, plafoane impresionante, candelambre 
impresionante, mozaicuri impresionante !  Bravo, ma-
rocanilor, amintire veșnică lui Hassan II ! Ați dat nu 
numai țării voastre, ci lumii, un monument unic...

Ni se rezervă și plăcerea unui tur al orașului, 
care intra , de altfel, în programul zilei. Este clar 
că ne aflăm într-o metropolă. Bulevardele au as-
pectul celor occidentale, dar nu și solemnitatea 
lor. Poate că e și dificil să se ajungă la așa ceva în 
Orient. Oprim, mai mult pentru fotografii, în Piața 
Mahomed V, socotită centrul orașului. Spațiu larg, 
în care se intersectează mai multe bulevarde, cu 
rondouri de trandafiri, cu palmieri, dar mai ales cu 
o fântână arteziană ce pune în mișcare mai multe 
țâșnitori, spre a împrospăta aerul sufocat de căldu-
ră.În jurul ei se plimbă lumea, ca să se răcorească. 
Edificiiile administrative care mărginesc laturile 
pieței au un regim de înălțime limitat, încât induc 
mai degrabă un sentiment de intimitate decât unul 
de supunere în fața autorității. Aici și-a găsit locul 
să protesteze un bărbat de vârstă mijlocie, inte-
lectual ajuns șomer, dacă am înțeles bine. Vorbea 
franțuzește și chema lumea la solidaritate socială 
și la revoltă. Nu s-a adunat nimeni în jurul său, și 
nu întâmplător. Ghidul local ne spune că asemenea 
proteste individuale sunt tolerate, dar când se orga-
nizează grupuri, intervine cu destulă forță poliția... 

În continuarea turului, în Piața Națiunilor Unite, po-
posim circa o oră. Ne plimbăm și pe străzile din jur. 
Intrăm , astfel, în contact cu lumea orașului. Se circulă 
cum se circulă; se vorbește în gura mare ; femeile, tot în 
caftane, nu s-au prea emancipat ; multe perechi tinere 
: soții – bărbați maturi, soțiile – aproape adolescente ; 
mulți copii, preponderent băieți, destul de plângăcioși. 
Este lumea islamică, așa cum poate fi văzută și în altă 
parte. Oameni frumoși, cu chip expresiv, arămiu, bine 
proporționați, ieșiți dintr-un alambic istoric în care s-au 
distilat soiuri umane de multe feluri. 

Cam asta este Casablanca. La o oră târzie a du-
pă-amiezii, pornim spre Rabat.Noroc că distanța în-
tre orașe e mică. Înaintăm pe autostrada de pe țărmul 
Atlanticului. În autocar, aceeași muzică orientală... 
Sună Tincuța. Se întoarce de la Amsterdam, unde a par-
ticipat cu succes la o acțiune în domeniul ei artistic. E 
bucuroasă...  Circulație intensă. Zona pe unde trecem – 
puternic industrializată. Câmpurile – ca în luna august. 
Pometul emană în jur un verde sănătos. Domnul Mugur 
începe să ne prezinte informații despre oraș. Capitală 
administrativă a Regatului Maroc, deși populația sa e 
numai pe jumătate din cea a Casablancăi. Încă o așezare 
cu istorie veche în spate. În Imperiul Roman, sub îm-
păratul Traian , a fost ridicată la rang de municipiu, ca 
Napoca noastră. Pe atunci se numea Tingitania. Actu-
alul nume l-a primit în secolul VIII, în forma Ribat, 
când Salih, șef de trib berber, s-a convertit la islamism 
și a construit un zid de apărare, ribat, ca să se apere 
de armatele Bizanțului. Prin secolul XIII, l-au stăpânit 
regii din dinastia Alhomades. Cu vremea, a ajuns fief 
al corsarilor, cunoscând o puternică dezvoltare. Acestei 
situații i s-a pus capăt în secolul XIX. După ce Ma-
rocul a ajuns sub protectorat francez, Rabat-ul a intrat 
într-un proces de modernizare, care continuă până as-
tăzi. Regele Mahomed V i-a redat statutul de capitală 
administrativă când țara și-a câștigat independența... 
Sub aspect arhitectural, deși s-a construit mult în ulti-
ma vreme, edilii au avut grijă să conserve toate vechile 
monumente care dau personalitate orașului. Are multe 
grădini, cu vegetație din zona mediteraniană, are bu-
levarde largi și luminoase, iar peste toate are o poziție 
geografică extrem de avantajoasă. Orașul este străbătut 
de râul Bou Regreg, care aici se varsă în Atlantic... Cu 
aceste informații, intrăm în capitala Marocului și o stră-
batem pe B-dul Hassan II, până în preajma Medinei, 
unde avem rezervate locuri la Hotel Bouregrege. Sun-
tem într-o zonă centrală a orașului, foarte-foarte aglo-
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Urmare din pag. 52
Căci vederea deşertăciunilor somptuoase 

şi uimitoare îl împinge pe om mai mult spre lă-
comie decât spre a se ruga. Săracii sunt lăsați să 
strige de foame, în timp ce ceea le-ar fi lor trebu-
incios se cheltuieşte pe un fast strălucitor, deşerf 
şi de prisos” . Cuvintele Sf. Bernard erau adre-
sate - indirect, dar în mod evident - clunisianului 
abate Suger. Acesta, cu gustul pentru bogăție, lux 
şi splendoare care îl caracteriza - atât pe el, cât şi 
magnifica biserică pe care o construise la St. De-
nis şi toate edificiile religioase clunisiene - în cele 
două cărți pe care le scrisese pentru a-i răspunde 
Sf. Bernard, îşi explică şi justifică modul său fun-
damental opus de a vedea rolul frumosului artistic 
în cadrul Bisericii şi relația acestuia cu eficacita-
tea religios-morală legată de practicarea cultului:  
,,Fiecare să facă după cum îl va tăia capul. În ceea 
ce mă priveşte,declar că mi s-a părut întotdeauna 
drept ca tot ceea ce este mai de preț să servească 
în primul rând pentru celebrarea Sfintei Împărtăşa-
nii. Dacă potirele de aur /.../ serveau,după cuvântul 
Domnului şi porunca Profetului, pentru a strânge 
în ele sângele țapilor,sau al vacilor, sau al vițeilor 
roşii, cu atât mai mult trebuia să pregătim noi va-
sele de aur, pietrele prețioase şi tot ce socotim mai 
prețios în lume pentru a primi sângele lui Iisus 
Hristos” .

  Şi într-adevăr, marele constructor şi totodată 
ambițiosul abate Suger a achiziționat, spre a-şi îm-
podobi biserica, mari cantități de aur perle, geme, 
safire, rubine, topaze, smaralde; şi în felul acesta 
obținând - cu deplinul asentiment al mulțimilor de 
credincioşi - câştig de cauză în controversa în care 
se angajase cu Sf. Bernard. Bucuria estetică se do-
vedea - şi se va dovedi în continuare - că este mai 
puternică decât ascentismul arid.

ESTETICA 
EVULUI MEDIU

merată. Abia putem pătrunde cu autocarul spre locul de 
parcare. Pare că tot Rabat-ul s-a adunat aici. De la fe-
reastra camerei de hotel, spectacolul uman ni se prezin-
tă și mai animat. Zidurile care înconjoară Medina sunt 
neîncăpătoare pentru câtă lume a inundat în acest peri-
metru. De aceea s-a revărsat și în afară. Nașă-mea vine 
cu antiebola ei înainte de cină, după care vom coborî în 
stradă. Numai că se dezlănțuie o furtună, încât tot pro-
gramul se dă peste cap. Într-un sfert de oră, mulțimea 
s-a împrăștiat și spațiul s-a golit. Nu mai avem la ce 
să coborâm. Schimbăm câteva impresii ca între soți, 
ne gândim la cei dragi, la ce avem de făcut după ce ne 
întoarcem acasă și ne culcăm. Am parcurs doar 11 zile 
de excursie și mai sunt înainte 14. 

18 august – Tanger (Maroc)
Ne trezim devreme, după un somn agitat, din 

cauza oboselii. Până către prânz, timpul ni-i rezervat 
vizitării Rabatu-lui. Urcăm în cameră după micul de-
jun, și de la fereastra hotelului asist la o scenă care mă 
amuză : o ceartă între un taximetrist și un grup de 3-4 
bărbați. Nu-mi dau seama ce motiv a produs scandalul 
: fie că taximetristul nu vrea să onoreze comanda, fie 
clienții nu vor să plătească serviciul făcut. Cert e că se 
rățoiesc unul la altul, se împăunează ca niște cocoși, 
umflându-și piepturile și ridicând bărbiile, țipă, poate 
se înjură, nu știu, dar de pălmuit, nu se pălmuiesc. Nici 
poliția nu apare la fața locului.

Primul obiectiv – Palatul Regal. (Am renunțat 
la vizitarea Medinei din preajma hotelului, pen-
tru că toate-s cam la fel.) Intrăm, firește, într-o zonă 
rezidențială. Aflăm că pe întinsul întregii țări există 34 
de palate regale. Cel din Rabat este cel mai important, 
constituindu-se ca principala reședință. Celelalte sunt 
mai mult de protocol. Intrăm în incintă printr-o poar-
tă foarte bine păzită, după ce ghidul local a rezolvat 
toate formalitățile. Înțelegem că actualul palat a fost 
ridicat în a doua parte a secolului al XIX-lea, pe un 
teren unde a existat un predecesor. Incinta – foarte 
întinsă,înconjurată cu ziduri masive. Aproape un oraș în 
oraș. Pe lângă casa regală și garda legală, funcționează 
o școală regală, o moschee regală, biroul primului mi-
nistru, comandamentul armatei, iar în afara zidurilor, 
de jur împrejur, toate ministerele și palatul parlamen-
tului. Aici, deci, în acest perimetru, sunt concentrate 
toate instituțiile puterii, gravitând în jurul curții rega-
le. Marocanii au un adevărat cult pentru dinastia care 
conduce statul. Bunicul actualului rege ,Mahomed V, a 
proclamat independența Marocului de sub protectora-
tul francez. Tatăl său, Hassan II, a întregit hotarele țării, 
anexând întinse pământuri din  Sahara Occidentală. El 
, Maestatea Sa Mahomed VI, se impune ca model pen-
tru supușii săi : un bărbat foarte instruit, deschis către 
modernitate, care a înțeles să renunțe la unele privile-
gii ale înaintașilor. Și-a asumat monogamia, și-a arătat 
public regina. Susține proiecte naționale de dezvolta-
re economică și socială, caută să întărească prestigiul 
Marocului în lume... Ni se dă voie să ne plimbăm prin 
parcul din incintă, putem fotografia, dar nu ne putem 
apropia de intrarea propriu-zisă în palat. E firesc, acolo 
se află creierul puterii în stat. Regele are toate prero-
gativele, este conducător religios și conducător al ar-
matei. Parlamentul și guvernul i se subordonează. Nu 
sistemul politic ar trebui luat de model, ci personali-
tatea conducătorului. Este tocmai invers decât în Ro-
mânia ultimilor zece ani... Ne simțim bine în această 
ambianță regală, fotografiem tot ce ni se pare intere-
sant... Următorul obiectiv : Mausoleul lui Mahomed V, 
părintele Marocului Independent. A fost ridicat de către 
fiul său, Regele Hassan II. Splendid ! O capodoperă 
a geniului. Nu grandios, prin dimensiune, ci strălucit, 
prin armonia proporțiilor,a lucrăturii în piatră. Are ceva 
din suplețea coloanelor și bogăția frizelor stilului brân-
covenesc, familiare nouă. Dar mai cu seamă impune 
prin solemnitate... Privim, de la un balcon interior, sar-
cofagul și sala imensă care îl adăpostesc. Pereții – mi-
nunat decorați ; o cupolă din lemn de cedru învelită în 
foiță de aur; mozaicuri ; candelabre; drapele naționale 
. Câte un imam, în meditație, asigură garda permanen-
tă, pe lângă cea regală, călare, la poartă. Atmosferă 
pioasă, atmosferă de reculegere. Alte două sarcofage, 
pe părțile laterale, poate al reginei și al vreunui prinț. 
Ni s-a acordat un privilegiu să putem privi de sus... 
În imediata apropiere se află ruinele vechii moschei 
Hassan, a cărei construcție a început în secolul XII, dar 
a rămas neterminată. Minaretul ei, Turnul lui Hassan, 
ilustrează stilul proiectatei moschei, romano –bizantin. 
El este un reper al Rabatu-lui, depășește, prin grandoa-
re, toate celelalte minarete, chiar dacă avântul celest 
i-a fost retezat. Am privit numai de la distanță forma 
lui dreptunghiulară, cu laturile artistic lucrate în piatră, 
ca ale vechilor domuri europene. Bazele unor coloa-
ne, răspândite pe o largă suprafață, marchează spațiul 

imens pe care l-ar fi ocupat moscheea. O construcție 
grandioasă, într-adevăr, care ar fi avut întâietate în lu-
mea Islamului. Dar nu a fost să fie. A rămas un gând 
măreț, nedus până la capăt. Și un semn că pe oamenii 
locului i-a stăpânit întotdeauna sentimentul grandiosu-
lui, acționând în termenii acestuia... Vizităm și Kasbah 
des Oudaya, orașul fortificat sau fortăreața ridicată de 
portughezi. Situată pe malul râului, la vărsare în ocean. 
Este un cartier locuit, deosebit de pitoresc, înconjurat 
de ziduri puternice. Toate casele vopsite în alb și deco-
rate în albastru. În acest spațiu înghesuit, i s-a găsit loc 
și unei grădini andaluze. Modelul îl vor fi adus maurii, 
când s-au întors acasă. Altfel, ulițe strâmte, case joase, 
caldarâm pietruit. Localnicii își văd de-ale lor, nu ne au 
treaba. Probabil că se miră de ce le tulburăm liniștea. 
Un bărbat destul de îndesat, sumar îmbrăcat, a ieșit să 
măture în fața casei, curios să vadă cine suntem. Iacă, 
oameni și ei ca toți oamenii, poate mai puțin umblați 
decât noi, dar, oricum, nu de pe altă planetă. 

Dacă ar fi să tragem o concluzie, Rabat-ul este 
un oraș mare, pe alocuri interesant, dar nu spectaculos. 
Are o istorie veche în spate, pe care o conservă, are 
multe monumente, este primul centru administrativ al 
țării, este un oraș plin de verdeață, cu bulevarde mo-
derne, dar nu destul de organic sistematizat. Pare, mai 
degrabă, o aglutinare urbană încă nedesăvârșită. Râul 
care îl străbate e fără măreția Dunării la Budapesta, a 
Tamisei la Londra, a Senei la Paris, a Rinului la Koln. 
Nu o posedă  nici măcar pe cea a Someșului la Cluj. 
Curge și el la întâmplare, prea puțină treabă are cu 
orașul. Ne continuăm drumul, cei mai mulți stăpâniți 
de dorul orașelor occidentale. Mai avem de stat o noap-
te în Maroc. Ne îndreptăm spre Tanger cam după ora 
prânzului. Tot pe autostradă. Trecem pe lângă multe 
păduri cu stejari de plută. O noutate pentru noi. Câm-
purile sunt frumos lucrate , pe parcele mai înguste. Pă-
mântul e fertil. Câteva râuri coboară din Munții Atlas 
ducându-se spre Ocean. Apa lor este bine gospodărită 
prin sistemele de irigații. Și așezările arată mai bine 
ca în altă parte. Trebuie să recunoaștem că și Marocul 
își are sudul și nordul său. Diferențele sunt evidente 
sub toate aspectele. O influență europeană vizibilă în 
nord, unde s-au construit autostrăzi, s-au ridicat edificii 
moderne, localitățile urbanizându-se, și unde se prac-
tică o agricultură performantă,și o civilizație mai con-
servatoare în sud, unde soarele, prea arzător, îi ține pe 
oameni mai mult la umbră. Asta, așa, ca să mai glumim 
puțin.  Nu trebuie, totuși, omis că peste tot se vede cum 
se pun în aplicare proiecte naționale, că economia țării 
se mișcă... În parcarea unei benzinării, unde am oprit 
să respirăm și aerul de afară, un incident semnificativ. 
Autocarul a rămas gol, cu ușile, imprudent, deschise. 
Nu era lume prin preajmă. La un moment dat, șoferul 
observă că a intrat înăuntru un străin, care-și caută loc 
să se ascundă. Un adolescent. Nu de furat era preocu-
pat, ci de cum ar face să treacă și el cu noi în Spania. A 
intuit că într-acolo mergem. Voia băiatul să emigreze. 
De unde se vede că și marocanii caută libertate ori o 
viață mai bună în Occident. Cum făceau și mulți tineri 
români înainte de *89.Faptul , în sine, îmi dă de gândit. 

Tanger este, cum mai spuneam, cea mai cos-
mopilită urbe marocană. Un punct de confluență afri-
cano-european. A fost un loc râvnit, pe rând, de toate 
puterile occidentale. Între1923 – 1956 a avut statut 
de oraș internațional. Așa s-au ridicat cartiere noi, pe 
baza comunității de limbă. Cum ar veni, deci, cartierul 
francez, cartierul spaniol, cartierul portughez, cartierul 
englez... Asta nu înseamnă că-i lipsește specificul ori-
ental. Și Tanger are Medina sa, moscheile sale, monu-
mentele sale vechi. Facem un tur al orașului, pentru că 
la sosirea în Maroc nu aveam cum. Urcăm o colină, de 
unde se deschide o largă panoramă. La un moment dat, 
vedem marcat punctul cel mai nordic al Marocului. O 
piatră, în Ocean, pe care stă încrustată stema statului.  
Nu poate fi și al Africii, cum ni s-a spus. În Tanger, au 
trăit, de-a lungul vremii, mulți artiști europeni, ceea ce 
iarăși e un lucru semnificativ, sugerând atractivitatea 
locurilor. Acum înțeleg mai bine configurația statală 
a Strâmtorii Gibraltar. Porțiunea cea mai adunată și-o 
împart spaniolii cu britanicii. Cum englezii au ocupat, 
în Gibraltar, pământ spaniol, și spaniolii au ocupat, în 
Maroc, Sebta, ca să aibă și ei control asupra navigației 
prin Strâmtoare. Poate că lucrul acesta i-a dat o șansă 
Tanger-ului să devină atât de cosmopolit și să cu-
noască o dezvoltare impetuoasă... Coborâm printr-o 
zonă împădurită, de un pitoresc rar. Aici este cartierul 
rezidențial, unde se află și palatul regal, ale cărui splen-
dide grădini ajung până la Ocean. Încântător ! Panora-
ma orașului – extraordinară !... Înaintăm pe bulevarde 
frumos edificate spre Hotel Tarek, unde am dormit și 
în prima noapte pe pământ african. Mai la marginea 
orașului, pe țărmul Oceanului. De la fereastra camerei, 
un decor marin de toată frumusețea. Și o plajă, în apro-
piere. Mai mult sălbatică, decât amenajată, dar destul 
de populată. Nu vreau Medina, ca mulți din grup, ci 

nisipul cald, ce strălucește în soarele după-amiezii. 
Elena vrea să se odihnească. Plec, deci, singur. Nu-i 
prea de umblat desculț pe aici, pentru că până la nisip 
ai de străbătut un loc cu pietriș agresiv. Îndur. Pe pla-
jă, aproape numai tineri, supli, cu trupuri arămii. Sunt 
singurul bătrân printre ei, cu siguranță exotic. Semnele 
baypasurilor atrag privirile. Par cicraticele unor răni 
de război. Îmi place să cred că impun respect... Puține 
femei,  mai mult fetișcane. Și câte o bunicuță, în cort, 
cu tot harnașamentul oriental pe ea, grijind de nepoți. 
Băieții poartă șort, nu slipuri mulate pe corp, iar fete-
le cămăși albe, lungi până la călcâie. Așa intră în apă. 
O pudoare generalizată. Probabil este stilul musulman 
de-a sta la plajă. Și eu sunt în șort, deci nu mă abat de la 
regulă. Îmi fac culcuș, mă învelesc bine în nisip, întor-
cându-mă de pe o parte pe alta circa două ore. Destulă 
animație în jur, mai ales adolescentină, dar în limitele 
decenței. Aproape dormitând, încep să deslușesc fone-
tismul limbii localnicilor, care mi se pare atât de întor-
tocheată. O limbă pronunțat consonantică. Mă prinde 
mila de bieții copii, plângăcioși ca pe la noi, cum trebu-
ie să-și îmbârlige glasul atât de cristalin pentru a o putea 
rosti.  Interesantă experiență. Așa cunoști bine un popor, 
amestecându-te printre oamenii simpli și urmărindu-i în 
maifestările lor curente... Tare mi-i greu să las tot nisi-
pul de pe mine pe plajă, dar cât pot mă străduiesc. Ce ră-
mâne, mi-l va duce apa sub duș... Numai seara îmi aduc 
aminte că astăzi se împlinesc 41 de ani de la căsătoria 
noastră religioasă. Nu se putea un cadou mai potrivit ca 
această frumoasă zi de excursie. Încheiată printr-o cină 
cu bucate alese. Ce bine-i că suntem încă bătrâni tineri 
și ne putem purta de grijă unul altuia... 

Iuliu PÂRVU
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OVIDIU DRIMBA

Este unanim acceptată concluzia că 
cel mai important titlu de glorie şi expre-
sia cea mai deplină a Evului Mediu este 
arta sa. O artă care,aproape exclusiv, ,,era 
produsă pentru Biserică, primindu-şi di-
rectivele, conținutul şi sprijinul financiar 
din partea Bisericii” , - deşi adeseori sur-
sele sale de inspirație erau profane; ,,Teo-
ria artei însă, aflată, ca şi întreaga ştiință 
a vremii, în mâinile clerului, erau în mai 
mare măsură dependente de Biserică” (W. 
Tatarkiewicz). Această dependență de doc-
trina Bisericii este atât de inventivă în poli-
tica medievală, în teoria muzicii şi în teoria 
artelor plastice, încât epocii medievale i s-a 
putut contesta o conştiință estetică: ,,Evul 
Mediu trebuie caracterizat ca o eră în care 
frumosul formal din artele frumoase.

Fapt este că, în fața naturii la fel ca şi 
in fața unei opera de artă, satisfacția estetică a omului 
medieval era anihilată de rezistența morală creştină, 
care –înainte de toate- confunda frumosul cu un atri-
but divin, frumusețea cu un nume al lui Dumnezeu.
Incă din sec. ||, teologii combăteau plăcerile estetice 
– pe care le procurau sculptura, teatrul,pantomime. 

Armoniile muzicii şi chiar frumusețea naturii-ca 
fiind tot atât desfătări vulgare, îndepărtate de ade-
văr, ispite ale viciilor, seducătoare amăgiri ale unor 
Muze pe care Boethius le respingea ,,ca pe nişte 
fecioare impure”,care oferă ,,o dulce otravă” în lo-
cul unui leac adevărat şi ,,ucid sămânț roditoare a 
rațiunii cu spini sterpi ai patimilor” .-Acest rigorism 
moral predominant a fost corectat de Sf, Augustin, 
care a găsit în ficțiunile artistice un anumit fel de 
adevăr, având o similitudine simulată, un character 
agreabil,  şi creată fiind din rațiuni de amuzament. 
– Apoi, Evul Mediu a făcut   împrumuturi din arta 
şi gândirea antică,dar dându-le ca simboluri care 
puteau servi Bisericii: Vergiliu -pentru că profeti-
zase venirea lui Hristos, Cicero - pentru că îi învăța 
pe creştini cum să construiască biserici, ş.a.m.d.  
Întrucât -potrivit doctrinei Bisericii -lumea este 
desfăşurarea sensibilă a cugetării divine, ea nu estr 
adevărata realitate, nu este decât o sumă de simbo-
luri morale - în lumea fizică la fel ca în lumea artei. 
,,Pietrele cubice simbolizează cele patru virtuți ale 

sfinților; cares sunt: cumpătarea,dreptatea, curajul 
şi înțelepciunea” - scrie Pierre de Roissy, facând 
aluzie la elementele arhitecturii religioase. Iar Gu-
illaume Durand referindu-se la frumosul natural şi, 
concomitent, la fel artistic: ,,Florile şi arborii sunt 
pictați în biserici pentru a reprezenta rodul faptelor 
bune care cresc din rădăcinile virtuților”.Totul este 

deci alegorie şi simbol,frumusețea - 
care îi aparține lui Dumnezeu, este 
unul dintre atributele lui - s-a ma-
terializat adresându-se simțurilor 
(şi în primul rând inteligenței, 
credinței şi conştiinței morale) ca 
o serie de simboluri. - Consecința 
unei asemenea concepții a fost 
că pentru estetixa Evului Me-
diu n-au existat ,,arte frumoase”.
În clasificarea celor şapte arte 
liberale,definitivată de canonul lui 
Martianus Capella,poezia figurează 
ca o anexă a retoricii, muzica este 
aplicația unei teorii matematice, 
iar la pictură sau la sculptură - şi 
cu atât mai puțin la artele aplica-
te - nu se face nici măcar o aluzie.  
Dar în Evul Mediu matur se obser-

vă o uşoară schimbare de atitudine, tradusă - fie im-
plicit în opere,fie formulată explicit în texte - prin 
tendințele realiste ale artei romantice şi celei gotice, 
precum şi prin semnificativul moment al unei con-
troverse înregistrate în estetică.

Arta romantică era întemeiată ,,pe 
câteva premise estetice bine determi-
nate: era o artă subordonată regulilor, o 
artă care îşi deriva frumusețea din masă 
în suprafețe brute; o artă enciclopedi-
că; o artă realistă, dar care distorsiona 
realialitatea, o artă simbolică” (Wl. Ta-
tarkiewicz ). Arta aducea un realism 
sporit,întrucât urmărea redarea nu numai 
a realității corporale, ci şi a celei spiritu-
ale: ceea ce îi lărgea considerabil sfera 
posibilităților de exprimare. Opera de 
artă era apreciată acum şi de alte criterii 
decât cele de ordin religios sau moral; 
pentru sensul ei simbolic, desigur, dar şi 
pentru grandoarea şi strălucirea ei,pentru 

proporțiile ei frumoase şi pentru capacita-
tea de a reproduce viața şi lumea înconju-
rătoare, sau pentru valoarea materialului 
prețios folosit; pentru capacitatea ei de a 
instrui, de a preamări un personaj sau de 
a comemora un eveniment sacru,desigur, 
- dar şi pentru funcția ornamentală a artei 
vizând plăcerea estetică, emoționând pen-
tru caracterul ei ,,frumos’’, şi chiar pentru 
faptul că înveseleşte şi reconfortează: tot 
atâtea atitudini mentale profane şi tot atâtea 
sentimente considerate înainte ,,păgâne”. 
Se ajunge până acolo încât o personalita-
te de mare prestigiu ca teologul Guibert de 
Nogent să afirme că statuile antice, chiar 
dacă nu au o valoare religioasă,au însă o 
valoare estetică. - După care, în biserici au 
început să fie aşezate chiar sculpturi păgâ-
ne, de cupidoni care țineau loc de îngeri. 

 Dar în secolul al XII-lea (şi chiar în următoa-
rele două), această atitudine care făcea din ce 
în ce mai mult loc sentimentului frumosului a 
intrat în conflict cu o veche mentalitate religi-
oasă, dând loc unei binecunoscute controver-
se între teologi de cel mai înalt prestigiu,ca Sf. 
Bernard şi Suger, abatele mânăstirii St. Denis. 
Hotărârile luate în 1138 de colegiul general al cister-
cienilor interziceau categoric ,,să se facă în bisericile 
noastre sau într-o clădire a vreunei mânăstiri sculp-
turi sau picturi, pentru aă atunci când se dă atenție 
acestora se neglijează binefacerea pioasei meditații 
şi disciplina demintății credinței. “ În acelaşi spirit 
de riguroasă austeritate - care suprima la bisericile 
cisterciene turnurile,portalurile, sculpturile şi vitra-
liile pictate - se exprima şi Sf. Bernard,abatele de 
la Clairvaux, indignat de bogăția şi somptuozitatea 
bisericilor clunisiene:   

,,Se expune o foarte frumoasă pictură 
înfățişând vreun sfânt ori vreo sfântă şi se crede că 
e cu atât mai sfântă cu cât este mai colorată/.../ Ce 
crezi că se urmăreşte prin aceasta? Smerenia păcă-
toşilor sau admirația privitorilor ? O, deşertăciune 
a deşertăc iunilor, dar mai mult nebunie decât de-
şertăciune! Biserica scânteiază din toate părțile, dar 
săracului îi este foame! Zidurile bisericii sunt aco-
perite cu aur, dar copiii Bisericii rămân goi!/.../ Ce 
caută aurul în lăcaşul sfânt?/.../ 
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