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Când  în 1648, mitropoli-
tul Simion Ștefan al Ardealului, în 
„Predoslovia”  la frumoasa 
traducere a Noului Testa-
ment de la Bălgrad,  lansa 
celebra comparație a «cu-
vintelor» cu «banii» de aur 
(„Bine știm că cuvintele 
trebuie să fie ca banii, că 
banii aceia sînt buni ca-
rii îmblă în toate țările; 
așea și cuvintele, acealea 
sînt bune carele le înțeleg 
toți.”), acesta avea nu nu-
mai conștiința unității de 
neam, ci și de limbă a ro-
mânilor de pretutindeni, în 
slujba cărora își înțelegea 
misiunea de înalt ierarh al 
bisericii ortodoxe ardelene. 
Era această primă traduce-
re a „Noului Testament” , 
făcută de pe texte greco-la-
tine și în timpul principelui 
calvin Gheorghe Rákóczi I, 
o acțiune oarecum concer-
tată, dacă avem în vedere 
că, dincolo de Carpați, în 
Moldova, mitropolitul Varlaam, un 
anticalvin convins, tipărise cu doar 
cinci ani în urmă, Cazania sa (1643), 
adică acea „Carte românească (nu 
«moldovenească»!) de învățătură”, 

care circula atât în Țara Româneas-
că cât și în Transilvania, pe urmele 

cărților bisericești tipări-
te cu aproape un secol în 
urmă de diaconul Core-
si în cetatea Brașovului 
(1559-1581). Statuând 
la baza traducerilor sale 
graiul din nordul Munte-
niei și sud-estul Ardea-
lului, diaconul Coresi 
inițiase așadar cu succes 
crearea acelei limbi lite-
rare românești pe care o 
vom întâlni, în diferite 
stadii de evoluție, în toa-
te tipăriturile religioase 
ce vor urma în veacul al 
XVII-lea și chiar mai târ-
ziu, de la Varlaam la „po-
eticul” Dosoftei, până la 
oratoria de amvon bine 
organizată a mitropoli-
tului Antim Ivireanu. La 
acest exemplar efort căr-
turăresc trebuie adăugat, 
ca element de unitate, 
literatura populară, care 

circula viu în întreg spațiul românesc, 
din Ardeal în Moldova, din nordul Du-
nării în sudul acesteia, la aromâni, 
meglenoromâni și istroromâni. 

”Pentru Constantin Noica, fiinţa la 
români este specificată în limbă şi la doi artişti 
geniali: Eminescu şi Brâncuşi.”

 (Sentimentul românesc al fiinţei - 
Ed. Eminescu, Bucureşti, 1978 – p. 162)

Fiinţa, în general, reprezintă car-
acteristicile neschimbătoare ale speciei, 
repetabile în persoana efemeră. Acestea 
sunt, după Constanti Noica: totalitatea 
care derivă din caracterul ei suprain-
dividual, limitaţia (care nu limitează, 
reprezintând finitudinea fiinţei indi-
viduale şi infinitatea ei temporală, ca 
specie), autonomia, în raport cu alte 
concepte şi necesitatea care rezultă din 
însăşi existenţa ei, ca încununare a or-
ganicului (Devenirea întru fiinţă, Ed. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981). Mai 
putem adăuga, aşa cum face Heidegger, 
şi adevărul între caracteristicile fiinţei.

În ceea ce priveşte caracter-
ul neschimbător, acesta nu poate fi 
luat în sens absolute întrucât fiinţa 
supraindividuală, devine pe termen lung, 
odată cu indivizii, sau pe termen scurt în 
cazul mutaţiilor genetice la fiinţele supe-
rioare (dacă se vor produce). Fiinţa apare 
odată cu conştiinţa, lucrurile capată fiinţă 
în măsura atragerii lor în gândirea umană 
(Heidegger). Dacă există o raţiune 
divină, există şi o fiinţă absolută.  Legile 
naturii, chiar dacă nu ar exista Dumne-
zeu, ţin de fiinţa universală obiectivă (a 
lucrurilor).

CONSTANTIN NOICA:

Fiinţa la români

Fiinţa specificată
în limba română

Este cercetată în Rostirea 
filosofică românească (Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1970) în patru capitole: 
I.Sinele şi sinea; II. Ciclul fiinţei; III. 
Ciclul devenirii şi IV. Ciclul rânduielii.

Sinele ţine de fiinţă, fiind mai 
vast decât eul, reprezentând ordinea 
în care te încadrezi, libertatea ta ca 
necesitate înţeleasă. Sinea ţine de 
natură, este relevată/luminată de 
sine, se dezvăluie şi se retrage în 
esenţa sa, pe măsură ce cunoaşterea 
înaintează (ca şi cripticul la Blaga). 

Recitiri CEI DOI LABIŞ
„Clopote grave sunară trezirea /

Generaţiei noastre.
Tragem cugetarea afară din teacă.”

Întrebarea dacă meteoricul La-
biş s-a împlinit ca poet bântuie încă. 
Călinescu, ştim, l-a considerat „un 
poet pe deplin exprimat”, deşi vârsta 
la care a dispărut îl fixează într-o tine-
reţe perpetuă. Să ne amintim că acele 
„certe făgăduinţi” (dibuite în 1951) 
i-au îndemnat pe ieşeni, la sugestia 
lui Constantin Ciopraga, să-l aducă în 
„dulcele târg”; că teribilul adolescent 
a grăbit prin juvenila sa poezie reîn-
tâlnirea cu tradiţia, spărgând tiparele 
epocii şi risipind molozul versificări-
lor teziste. „Eu sunt spiritul adâncu-
rilor” – clama junele poet, „lacom de 
idei”, plin de impetuozitate, revărsân-
du-şi energia polemică cu o invidiabi-
lă prospeţime, deopotrivă muzicală şi 
discursivă. Poetul-adolescent asculta 

glasul epocii, dar nu respecta canoa-
nele producţiei proletcultiste. Înscris, 
fatalmente, în „plasma stilistică” a 
acelei epoci, el deschidea o nouă per-

spectivă „ontologică”, contaminată de 
intertextualizare. Inocenţa viziona-
ră, emblema neoromantică, saltul la 
metapoezie fac din Labiş un ferment, 

primenind lirica noastră. El a înti-
nerit poezia şi având „tristul noroc” 
de a muri tânăr, îşi frânge traiectoria 
printr-o moarte simbolică. Sincer, 
impetuos, împrăştiind poeme înflă-
cărate, el este animat de o credinţă. 
Prins în vârtejul istoriei, lansând 
îndemnul luptei cu inerţia, condam-
nând „îmburghezirea” („trântori 
prelinşi în noua casă”) poetul do-
vedeşte, de fapt, un fond insurgent. 
Labiş n-a fost un versificator opor-
tunist, ca atâţia. El n-a acceptat rolul 
docil de executant, aliniindu-se la 

UNIREA CEA MARE – 
legitimitate istorică rotunjind 

aspirații de veacuri
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„In acelaşi timp – scria Mihai Eminescu - cărţile bisericeşti, tipărite 
în Ardeal, în Moldova, în Ţara Românească, opresc procesul de diversificare 
şi de dialectizare a graiului viu; acesta primeşte prin cărţi o normă unitară în 
rostire şi în scriere, căci, printr-un instinct fericit, traducătorii şi scriitorii ori-
ginali aleg ca model dialectul cel mai arhaic al românilor, cel vorbit în Ţara 
Românească şi-n o parte a Ardealului, căci la cel mai vechi din toate se puteau 
reduce, ca la un prototip, dialectele ce încercau a se forma pe atunci. Poate să fi 
fost un instinct de adevăr, poate c-a fost însă chiar cunoştinţa limbei latine care 
i-a îndemnat la aceasta. Alături cu limba exista ca element de unitate literatura 
populară, a cărei răspândire uniformă nu e de tăgăduit. Aceleaşi balade ce s-au 
cules în munţii Moldovei sau ai Ardealului s-au aflat, în variante, în Dobrogea, 
încât se constată că piesele nemerite de literatură populară aveau tendenţa de-a 
se răspândi la toţi românii.(„Timpul”, 14 aug.1882).

Vrem să spunem că, deși despărțite, marile provincii românești orga-
nizate în forme statale de sine stătătoare înaintau istoricește și cultural pe acea 
comună substrucție de sentiment și cuget, care îl determina pe Eminescu să 
afirme răspicat, într-un articol publicat în „Timpul” la 3 aprilie 1882:

„Ei, să nu fi trăit Matei Basarab, nici Teofan al Ardealului, nici Varlaam 
al Moldovei, să nu fi fost suta a şaptesprezecea cu eroii şi cugetătorii ei (…). 
Azi limba este una de la Satmar pan-în Cetatea Albă de lângă Nistru, de la 
Hotin pân-în Graniţa militară, azi datina e una, rasa e una şi etnologic e unul 
şi acelaşi popor, care nu mai doarme somnul pământului şi a(l) veacurilor.” 

Poetul care considera Transilvania un fel de „Romanōrum Genitrix”, 
dacă putem spune așa, cu cuvintele sale: „Mater parens , muma născătoa-
re a neamului românesc, Transilvania” („Timpul”, 26 ian. 1882), avea o vie 
conștiință a unității de neam, de limbă și obiceiuri. De aceea  această axială 
idee a gazetăriei sale, laitmotiv de  largi rezonanțe în întreaga operă, nu apa-
re deloc la modul expozitiv și propagandistic, ci într-o amplă și exhortativă 
argumentație, având mereu în minte tabloul general al romanității orientale, 
inclusiv al insulelor de românitate de la sudul Dunării: „Românii sunt atât de 
numeroşi în munţii Ardealului încât fragmente ale populaţiunii Maramureşu-
lui fondează sub Dragoş statul Moldovei, fragmente din ţinutul Făgăraşului, 
Ţara Romanească. Cine vrea să-şi facă o idee de energia cu totul elementară a 
acelui popor să considere că, optzeci de ani după fondarea ei, Moldova ajunge 
din colţul Ţării de Sus pană-n Nistru şi la Cetatea Albă, Ţara Românească într-
o sută de ani până în Dobrogea şi pe întreg malul drept al Dunării. E o epocă 
aceasta care în Ardeal produce pe Voievodul  Iancu, cum ii zic baladele româ-
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ne şi slave, pe Ioan Huniad Corvin. Papa Piu II (Aeneas Silvius Piccolomini 
) născut pe la 1405, deci contimporan cu toată seria strălucită de eroi ai popo-
rului romanesc, zice despre Iancu, «Ioannes Hunniades , cuius nomen caete-
ros obnubilat, non tam Hungaris quam Valachis, a quibus natus erat, gloriam 
auxit». Încă în suta a şaptesprezecea Miron Costin scrie regelui Poloniei că cel 
mai frumos şi mai corect dialect românesc, cel mai apropiat de graiul italic se 
vorbeşte în Satmar, unde, cu toată emigrarea lui Dragoş, românii rămaşi acolo 
sub fratele lui, Voievodul Balc, sunt atât de numeroşi ca şi când n-ar fi ieşit 
nimenea din ţară. E curios a auzi azi că, tocmai în acele clasice locuri, d-nii 
maghiari vor să înfiinţeze o episcopie maghiară de rit greco - catolic pentru 
români şi ruteni.(„Timpul”, 4 nov. 1882).

Sub acest aspect, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 – înfăptuită în 
inima istorică a Țării -  este în deplină legitimitate un act istoric în viața popo-
rului român, încununând strădania de veacuri a tuturor celor ce s-au simțit de 
un neam, de o conștiință, de o limbă, de o tradiție. Este urmarea firească a unui 
îndelungat proces de coagulare și structurare a neamului românesc, într-un 
teritoriu unic, indivizibil și inalienabil – Patrie unică  a aspirațiilor noastre de 
veacuri, „Grădină a Maicii Domnului”  dimprejurul Carpaților, la Dunărea de 
Jos și la marginea Mării celei Mari...

UNIREA CEA MARE – legitimitate istorică rotunjind aspirații de veacuri

În ciclul fiinţei sunt analizate: rostul şi rostirea, 
întru, firea în raporturile ei cu lumea, fiinţa şi natura 
şi bineînţeles fiinţa. Punerea în rost/ordine cu sens a 
lumii este important pentru devenire. Prepoziţia întru 
desemnează un câmp şi desemnează atât direcţia câr 
şi tendinţa de a deveni dinăuntru lucrul sau fiinţa spre 
care se tinde.

Firea reprezintă fiinţa în actul concret de fiinţare, 
fiecare are o fire specifică. În general, desemnează o 
lume apropiată. Este înrudită cu sinea şi sinele.

Ciclul devenirii începe cu trecerea, petrecerea, 
vremuirea, troienirea şi sfârşeşte cu infinirea. Noica 
găseşte prilejul de a meditata asupra noţiunilor gram-
aticale de substantive şi verbe. Substantivele sunt ex-
presia raţiunii şi caracterizează maturitatea unui popor. 
Verbele înseamnă viaţă dar aduc disoluţie. Substan-
tivele verbale rostire, fire, petrecere, vremuire etc. au 
cea mai bogată viaţă lăuntrică. Vremuirea desemnează 
devenirea întru devenire a lumii (repetarea oarbă a 
ciclurilor). Trecrea timpului aduce împotmolirea, troi-
enirea sub două aspect: blocare dar şi acumulare. In-
finirea aduce negarea finitudinii îngheţate (prefixul in), 
şi are ceva din durata infinitului (curgerea).

În ciclul rânduielii întâlnim ctitoririle prefixului 
în: înfiinţare (trecerea fiinţării la întruchipare/fiinţă), 
înfăptuire (faptele fiinţei) şi înstructurare (procesul de 
structurare).  

Fiinţa la Eminescu
Putem interpreta relaţia Luceafăr – Cătălina în 

termenii gândirii noastre patriarhale, folosind noţiuni-
le evidenţiate de filosoful Constantin Noica (Rostirea 
filosofică românească): sinele şi sinea. Fiecare fiinţă 
are o natură intimă, feminină, nocturnă, germinativă = 
sinea şi o conştiinţă logică, masculină = sinele. Sinele 
luminează sinea, o dezvăluie împlinindu-i menirea. În 
cheia propusă de Noica, Luceafărul este sinele iar Că-
tălina, sinea. Dar în cazul poemului eminescian, sinea 

nu se lasă dezvăluită./1/   În altă versiune, Constantin 
Noica afirmă că Luceafărul reprezintă generalul iar Că-
tălina, particularul. Luceafărul, Hyperion (în greacă, pe 
deasupra mergătorul) nu se lasă fixat într-o condiţie 
individuală şi reprezintă generalul. Cătălina reprezintă 
individualul. Fiecare îşi dau determinaţii, dar acestea 
nu se întâlnesc, nu sunt compatibile şi astfel fiinţa nu 
se iveşte. (Sentimentul românesc al fiinţei – p. 97-107)

Iată dialogul care marchează, incompatibilităţile 
/1/:

Cătălina: „Străin la vorbă şi la port, / Luceşti 
fără viaţă, /Căci eu sunt vie, tu eşti mort, / Şi ochil tău 
mă-ngheaţă.”

Luceafărul: „ - Dar cum ai vrea să mă cobor? / 
Au nu-nţelegi tu oare, / Cum că eu sunt nemuritor, / Şi tu 
eşti muritoare?” Oricare ar fi interpretarea, dorinţa pro-
tagoniştilor nu se împlineşte, rămâne însă visul sublim.

Fiinţa la Brâncuşi 
Constantin Noica afirmă că Brâncuşi a privit în 

sinea păsării descoperind zborul. (Rostirea filosofică 
românească)

În (Sentimentul românesc al fiinţei – p. 192-197), 
filosoful consideră că în cazul sculpturilor seriale, se 
poate vorbi la Brâncuşi de o devenire întru fiinţă. După 
părerea mea, în cazul portretelor realist-academice (re-
alizate înainte de cotitura stilistică) se poate vorbi de 
o devenire întru devenire, iar în cazul celor realizate 
după cotitură, când artistul căuta spiritual modelelor, 
ne aflăm în devenirea întru fiinţă. /2/

Constantin Noica mai observă că Brâncuşi a 
lucrat împotriva tradiţiei sculpturii, pentru anularea 
gravitaţiei formelor, pentru levitaţie.

Totodată a sugerat prezenţa infinitului în finit, 
redând zborul în fixitate, identitatea printr-o pluralitate 
irepetabilă (serialitatea).

Noica vorbeşte în cazul lui Brâncuşi de o dublă 

infinire (Rostirea filosofică românească – p.90) În 
cadrul ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, Co-
loana fără sfârşit simbolizează infinirea pe verticală, 
iar parcurgerea traseului de la Masa tăcerii la Coloană, 
trecând şi prin Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 
aflată pe traseu, infinirea pe orizontală.

După părerea mea /2/, în cazul ansamblu-
lui menţionat, prin parcuregerea spaţiului pe axele 
orizontală şi vertical, ne îndreptăm spre contopirea 
sufletului cu divinitatea/Fiinţa absolută. 

Concluzii
Fiinţa la români nu e resimţită ca îndepărtată. 

Există firea care apropie planul real de cel transcendent. 
Sculpturile seriale ale lui Brâncuşi care urmăresc deve-
nirea întru fiinţă au dimensiuni miniaturale sau umane: 
Păsările, Muzele adormite, Sărutul, Domnişoarele Po-
gany etc. (doar Coloana nesfârşită de la Târgu Jiu este 
monumentală). La fel, bisericile de lemn, presărate în 
întreaga noastră ţară, au dimensiuni care nu strivesc 
omul. La Eminescu, Luceafărul caută fiinţa dar aceasta 
nu se realizează. Se realizează în schimb fiinţa unei 
capodopere, aceea a textului. Frumuseţea realizărilor 
artistice româneşti în domeniul fiinţei sunt mai intime/
umane decât marile catedrale occidentale strivitoare. 
La români, specificul constă într-o viziune orgnică asu-
pra lumii, în care partea este integrată întregului. 

Lucian GRUIA

Note:
1. Lucian Gruia – Triptic spiritual: Eminescu, 

Blaga, Brâncuşi (Ed. Feed Back, Iaşi, 2008)
2. Lucian Gruia – Sculptura brâncuşiană între 

„devenirea întru devenire” şi „devenirea întru fiinţă” 
(comunicare susţinută la simpozionul Constantin Brân-
cuşi, Târgu-Jiu, februarie 2014)

Fiinţa la români
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de literatură, Sadoveanu putea întreba tunător: „La-
biş, esti aişi?”. Poetul a fost, indiscutabil, vedeta pro-
moţiei. Debutul în Iaşul nou (1950), truda la revista 
Anii de ucenicie (scoasă la acea faimoasă şcoală, ab-
solvită în 1954), munca în redacţiile revistelor Con-
temporanul şi Gazeta literară (1954-1956) însoţesc 
paşii unei generaţii. Ea, generaţia „luptei cu inerţia”, 
sigilată de inocenţă şi exuberanţă, traversa „era en-
tuziasmului”; ei erau, cu toţii, doritori să se afirme, 
talentaţi şi neştiutori (Lucian Raicu). Poemele tim-
purii ale lui Labiş probează acest lucru. Mai târziu, 
vocea sa lirică se schimbă, încărcată de reflexivitate; 
dar acest mai târziu (care se suprapune, aproape, cu 
începuturile) nu suprimă candorile virginale şi pros-
peţimea matinală ale acestei lirici, doritoare să dez-
văluie „toate durerile lumii”. După cum nimeni nu 
poate contesta „zonele de retorică” în care se zbate 
ea; poetul dispărut la 21 de ani, fără a fi avut, astfel, 
„şansa” disidenţei şi timpul cizelării, nu înseamnă 
doar „o trecere”. Legenda labişiană conservă această 
vibraţie pură, temperamentul de luptător, sacrificiul 
şi inocenţa şi, în ultimă instanţă, răspunde chiar ne-
voii noastre de mituri. Fiind vorba despre o operă 
„întreruptă” (cu brutalitate, de un destin nemilos), 
broderia speculativă exploatează tocmai legenda; 
nu e posibilă o lectură desprinsă de tragismul sfâr-
şitului, cu „iz mioritic” (observa Mircea Tomuş). Ce 
se salvează din acestă operă, fatal inegală, cu relief 
accidentat, va hotărî timpul, adică noile generaţii de 
cititori care se vor apropia de Labiş. Fiindcă poetul, 
iute clasat drept un „ideolog” obedient, are dreptul 
la o relectură, într-un context al recepţiei calme, rea-
şezând valorile, descoperindu-i, poate, lirica erotică 
„prebărbătească” (Valeriu Cristea) sau semnificaţia 
inversă a atâtor texte dinamitarde.

Recitindu-l, cu grija inserţiei în context, des-
coperind congruenţa cu climatul şi „canonul” poetic 
al epocii, să nu uităm „evadările” sale din estetica 
proletcultistă (sau „iluminările” sale, cum – norocos 
– le numise Dan Mănucă), insistând pe dimensiu-
nea simbolică şi ambivalenţa poeziei labişiene, des-
cifrând cu migală „al doilea strat”. Rebelul Labiş, 
deviind de la „făgaşurile instituţionalizate”, merită, 
indiscutabil, acest efort exegetic.

În Pasărea cu clonţ de rubin, poezie sibili-
nică dictată pe patul morţii, Nicolae Labiş spera că 
„va rămâne o amintire frumoasă”. O ursită tragică a 
făcut din eternul tânăr Labiş un simbol necesar. El 
rămâne „buzduganul unei generaţii” (cum inspirat 
scria Eugen Simion), dezlănţuind energiile aurorale 
într-o vreme încercănată, cotropită de negurile dog-
matice. Se cade, neapărat, a fi citit, alungând ispita 
valorizărilor politice (foarte la modă, şi acum) chiar 
dacă nu putem face abstracţie de circumstanţe. Ti-
nereţea acestui poet, o „tinereţe fără bătrâneţe” stă 
pecetluită într-o operă „pe deplin exprimată”, înse-
tată de real, absorbind lumea: „Eu mă scăldam prin 
pâraie cu ochii deschişi, / Era o apă de cleştar şi de 
stele / Peştii alburii pâlpâind ca-ntr-un vis / Lunecau 
lângă genele mele”.

Nicolae Labiş, repetăm, rămâne un simbol ne-
cesar şi, probabil, un sacrificiu necesar, desferecând 
izvoarele poeziei tinere. Mistuindu-se în real, lirica 
sa, frisonată de urgenţa comunicării, de intratabilă 
rigoare eticistă, aparţine unei existenţe „purtând în 
suflet roiuri de lumini”. Spirit matinal, Labiş vine 
dintr-un eden silvic şi, în numele unor răspicate 
opţiuni romantice, cutreierate de forţă vizionară, 
îşi transcrie trăirile. Tinereţea irumpe la tot pasul, 
radicalitatea şi zbuciumul irigă acest lirism ado-
lescentin, livrat cu generozitate, aşa precum omul 
(„topindu-se-n semenii lui”) n-ar fi vrut să se lase 
corupt de minciună. Dar traiectoria labişiană dezvă-
luie o continuă căutare într-o epocă frisonată, ea în-
săşi, de urgenţa schimbării, la comandă ideologică. 
Adolescenţa frenetică, cu nucleu biografic, inocenţa 
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o ideologie. Caracterul afirmativ al liricii sale ţine 
şi de resortul polemic, dorind a rescrie repertoriul 
tematic, injectând prospeţime şi revitalizând, prin 
comuniune sufletească, locurile comune ale epocii. 
Asaltat de nelinişti, era un dezamăgit. Ameninţat 
cu închisoarea risca să devină întâiul disident din-
tre scriitori în „lumea nouă”. Moartea sa (care a fost 
văzută ca o jertfă) l-a salvat oare? Sau, dimpotrivă, 
nu i-a oferit răgazul de a se desprinde din „capcana 
comunismului” (cum zicea Aurel Covaci, fostul co-
leg de cameră).

Indiscutabil poet revoluţionar, Labiş a spart 
gheaţa proletcultismului. Trăind „în miezul unui 
ev aprins”, el s-a războit cu inerţia şi compromisul, 
căutând izvoarele purităţii şi condamnând trădarea 
prin minciună, abandonul conştiinţei morale. A fost 
el un poet comunist, cum susţinea G. Ivaşcu? Adera-
rea sa la idealul comunist, scrie şi Alex. Ştefănescu, 
trebuie considerată ca „o iniţiativă”. Or, prin inten-
sitatea participării şi prin inocenţa vârstei, tânărul 
poet (rămas un poet al tinereţii) se aruncă în beţia 
visării, animată de furtună şi senin, risipind „o fru-
museţe disperată şi cutremurătoare” (Perpessicius). 
Virginal în spirit (zicea Nichita), poetul din Mălini 
se vădeşte un recalcitrant, cu purtări puţin ortodoxe, 
anunţând, parcă, o reeditare a revoltelor istratiene. 
Ciclul Omului comun marchează o altă etapă în scri-
sul labişian şi îngăduie, în subtext, şi o descifrare a 
motivaţiei schimbării. Aderând la un crez, descope-
rind poezia chiar şi în „dura sforţare omenească” şi, 
neapărat, în „frumuseţea curată” a naturii, Labiş – ca 
poet angajat – nu acceptă macularea. Or, trezindu-se 
la realitate, el e cuprins de frământări şi interogaţii, 
încât amintitul ciclu poate fi şi un „proces verbal al 
unei confruntări lăuntrice” (Laurenţiu Ulici). Versul 
labişian, în care „citeşti ca într-un suflet” (cum s-a 
observat), flagelează pe cei care „în noua rânduială 
şi-au căutat culcuş”,pe „trântorii ascunşi după stin-
darde”. Adolescentul-poet glorifică puritatea dar e 
obligat să constate că „topindu-se, zăpezile murda-
re se vădesc”. Descoperă divorţul dintre realitate şi 
utopie şi, maturizat brusc, trece la un ton sumbru. 
Lupta cu inerţia, despărţindu-l de aerul jubilativ al 
„comunismului romantic” este un veritabil mani-
fest, propunând un alt Labiş. Nu e vorba, evident, 
de o formulă coerentă ci de o febrilă căutare, tot în 
numele demnităţii şi purităţii, accentuând însă nota 
reflexivă. Poetul era în drum spre altceva şi un caiet 
verde (aflat la Savin Bratu şi pierdut la cutremur, în 
’77) conţinea astfel de poeme dinamitarde, inver-
sând ştiutele clişee, congelate de manualele şcolare. 
Ultimul Labiş, interesat de „omul comun”, se des-
parte de modelele poetice, dar, cu deosebire, se deta-
şează de „pactul politic”, descoperind cu sufletul lui 
tânăr „tragica beţie a toamnei” şi „braţele de aer ale 
clipei”; şi, mai ales, presiunea prezentului lozincard, 
întinarea idealului.

Trebuie să observăm că N. Labiş, despicând 
cerul poeziei noastre ca „vestitor”, ispiteşte, în ace-
eaşi măsură, şi prin biografism. Poezia sa prelucrea-
ză un fond autobiografic: de la linia epică a marilor 
poeme, în filiaţie maiakovskiană, la contemplativis-
mul rafinat, în lirica erotică. E vorba de o interiori-
tate în clocot, de elanurile unei vârste care privea în 
juru-i cu nesaţ („absorbind” lacom lumea), replicând 
unei linii epicizate, sufocată de clişee. Nu va lipsi 
poezia anecdotică („fapte petrecute strâng”, ne aver-
tizase poetul), vom afla paradisul copilăriei, schema 
arhetipală a vânătorii ritualice (ca în capodopera sa, 
Moartea căprioarei) şi chiar metafore textualiste 
(vezi „albatrosul ucis”). Dar sinceritatea poetului nu 

se desfăşoară neîngrădit şi, astfel, sufletul se încarcă 
de scârbă. Un alt Labiş îşi taie vad, fiind de o sur-
prinzătoare modernitate. Cei care au scotocit prin 
manuscrisele labişiene, ştiu prea bine că poetul din 
Mălini nu trebuie anexat „esteticii hei-rup-ului”. E 
vorba, deopotrivă, de gestul iconoclast, vestejind re-
ţetarul epocii, evadând din chingile normelor epici-

zante, de o fisură a îndoielii (constatând, prin omul 
comun, degradarea idealului, implicit coruperea lui) 
dar şi de o frondă estetică, anticipând poetica anti-
poeticului, cum demonstra Paul Dugneanu. A vedea 
în poetul Primelor iubiri doar ecoul înfrigurărilor 
vârstei, doar o conştiinţă virginală, bântuită de „vis-
colele viselor” înseamnă a perpetua o imagine falsă, 
refuzându-i capacitatea problematizant-reflexivă. 
Neputinţa cuvântului (un „rău ascuns”) îl încearcă; 
vitalitatea tânără suportă, curios, infiltraţiile thanati-
cului iar pulsaţia erotică dezvăluie, de fapt, însingu-
rarea: „lângă ea eu eram singur”.

Iar poetul, „un talent uriaş şi feroce”, cum l-a 
văzut, invidios, Nichita, cel care n-a îndrăznit să pu-
blice cât timp Labiş a trăit, clasicizat de timpuriu 
are parte de o biografie mitizată. Născut la Poiana 
Mărului – Mălini la 2 decembrie 1935, el va sfârşi 
tragic la Bucureşti, la 22 decembrie 1956. Punctul 
de vedere sentimental reţine această frângere nemi-
loasă a destinului, aureolând o prezenţă neobişnuită. 
Labiş ar fi, după unele voci, în primul rând un prin-
cipiu moral; după altele, contestându-i valoarea, el 
ar trebui alungat din literatura noastră, deşi poetul 
credea cu ardoare că „zămisleşte comori”. Prietenii 
i-au cercetat manuscrisele (ele se află la Muzeul Bu-
covinei din Suceava), au apărut numeroase reeditări 
şi interpretări. Ce-ar fi devenit, oare, prolificul La-
biş (să notăm că în intervalul 1935-1956 el aşterne 
peste zece mii de versuri) dacă „pasărea cu clonţ de 
rubin” nu l-ar fi răpit este o întrebare inutilă. De la 
acel Nelu Labiş, locuind la Fălticeni, pe uliţa Ră-
dăşenilor, venit în 1946 la „şcolărie” până la ciclul 
Dor căzut, dezvăluind o cu totul altă faţă a poetului, 
nu e cale lungă, judecând în timp. Acest interval, 
investigat cu pricepere şi pasiune de Gh. Tomozei 
(Moartea unui poet, 1972; Urmele poetului Labiş, 
1985) sau de harnicul cercetător sucevean Nicolae 
Cârlan, rezumă însă un destin şi propune un Labiş 
deosebit faţă de cel de uz şcolar. Când la 1 oct. 1952 
se deschideau porţile Şcolii 
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şi senzorialitatea conectate la un eden naturist, epo-
sul popular etc. reverberează într-un lirism confesiv, 
care, încercând a prinde – într-un „veac clocotitor” 
– a vremii înţelesuri, devine o gravă şi precoce me-
ditaţie epică, sfârşind în sarcasm şi amărăciune. La-
biş nu poate fi anexat înfloritoarei lirici publicisti-
ce (clişeizată, de platitudine tematică); dimpotrivă, 
sensibil la vibraţia ideilor, pătruns de „suflul marilor 
probleme morale” (L. Raicu), el dă tonul unei sal-
vatoare intelectualizări, anunţând, cu un „spor de 
entuziasm”, responsabilizarea generaţiei: „Clopote 
grave sunară trezirea / Generaţiei noastre. / Tragem 
cugetarea afară din teacă” (v. Vârsta de bronz). Cel 
care „a licărit scurt între două nopţi” (cf. Vl. Stre-
inu), un esenian acceptând, prin angajare sinceră, 
grefa maiakovskiană, prins în mrejele utopiei ştia că 
„elanul nu poate fi ucis”. Dar trăirile aurorale, „fre-
netica beţie” a viului, incandescenţa creatoare supor-
tă asaltul birocratizării, a inerţiei şi prejudecăţilor. 
Spre deosebire de abundenta producţie a liricaştrilor 
de partid, exterioară şi ditirambică, poezia lui Labiş 
se verosimilizează (cf. Marian Popa), proclamând 
necesitatea „luptei duble”. Expediţia cinegetică din 
Moartea căprioarei consfinţea despărţirea de vârsta 
candorilor; astfel, lirica labişiană, însetată de purita-
te, se maturizeză brusc, obsedată de tema degradării 
idealului, anunţând (nota acelaşi Marian Popa) „dez-
voltarea unui opozant”.

Iată de ce supoziţia asasinatului (politic), 
bucurându-se doar de „certitudine foclorică” încă 
rezistă. În pofida numeroaselor cărţi care au atacat 
subiectul, nebuloasa împrejurărilor nu s-a risipit. 
Dosarul Labiş e voluminos, anii petrecuţi la „fabri-
ca de scriitori” din Kiseelef, 10 (dacă ar fi să prelu-
ăm sintagma-titlu, propusă de Marin Ioniţă) întreţin 
frenezia detectivistică a foştilor colegi. Iată, în anii 
din urmă, Imré Portik cu Hora morţii (2005) sau 
Irimie Străuţ (O moarte care dovedeşte ceva, 2001) 
încearcă aşteptate clarificări. Iar inflaţia de prieteni 
post-mortem, livrând „ficţiuni memorialistice” (cum 
se rostea, „în numele prieteniei şi al adevărului”, 
Imré Portik în volumul îngrijit de Florin Diac) sau 
tentativele exegetice amatoristice, pornite în nume-
le „recursului la memorie” nu fac decât să întreţină 
confuzia, deplasând interesul spre senzaţionalism, 
părăsind opera.

Or, soarta lui Labiş (autor casabil, chiar „ex-
pirat”, după unii) depinde, decisiv, de testul lecturii. 
Fenomenul Labiş legitima o generaţie, redescope-
rind lirismul şi refăcând legăturile cu tradiţia boico-
tată (cf. M. Ungheanu). Iar C. Regman nu ezita să 
afirme, în 1956 (!), că „generaţia sa nu va întârzia 
să se recunoască pe sine” (vezi Viaţa Românească, 
nr. 5/1956). Resurecţia lirismului, ieşirea din som-
nul dogmatic, părăsind erotica de partid (cu ineren-
tul triumfalism al epocii), transfigurarea unor teme 
bătătorite (de epic festivist, lozincard, şablonard) au 
căpătat, prin scrisul labişian, prospeţime, branşate la 
„viaţa clocotind în vers”, angajând dezbaterea mo-
rală. Mai mult, Labiş s-a dovedit „fecundator prin 
absenţă”, recunoştea Mircea Cărtărescu (e drept, 
prin 1981). Această iradiere, estompată după seis-
mul decembrist, ridică o serie de întrebări pe care 
n-ar trebui să le ocolim. Într-o solidă exegeză (vezi 
Poezia lui Labiş, azi, culeasă ca Prefaţă la volumul 
antologic Moartea Căprioarei, 2009), Răzvan Von-
cu analizează minuţios „posteritatea dificilă a unui 
poet afirmat într-o epocă barbară”, pledând pentru o 
„necesară recitire”. Chiar dacă modelul Labiş nu mai 
e „funcţional”. Oricum, dispariţia poetului a deschis 
calea „sanctificării” sub o dublă imagine, supusă, 
inevitabil, fluctuaţiilor de context politic. Portre-
tul-robot al scriitorului comunist, devotat cauzei, a 
fost conservat prudent de ideologii regimului, având 

nevoie de Labiş şi ignorând textele ultimului Labiş 
(ca figură incomodă); pe de altă parte, mitul poetului 
tânăr, încarnat de Labiş, răpus de un destin nemilos, 
suportând traumele istoriei şi realizând „prima breşă 
masivă în zidul cenuşiu al versificaţiei realist-socia-
liste” reverberează emoţional. Curios, autor aproape 
interzis (spre sfârşitul vieţii), cu o existenţă dificilă, 
scos acum din manuale şi blamat pentru tributul ide-
ologic, descins în lumea boemei bucureştene, având, 
orgolios, conştiinţa propriei valori, intrat în mit şi su-
pus furiilor demolatoare, trăind intens, responsabil, 
cu o „stranie maturitate” şi elan juvenil, dezinteresat, 
justiţiar, un model de poeticitate (o vreme!), deve-
nind un simbol, graţie şi rolului avut într-o epocă 
tulbure, în plin stalinism literar, în „supravieţuirea 

poeziei româneşti”, Labiş rămâne un insurgent, dar 
– remarca îndreptăţit Răzvan Voncu – „în interiorul 
comunismului”. Indiscutabil însă, un talent viguros, 
un nume emblematic şi nu doar „o amintire frumoa-
să”. Desfăşurând în poezia sa o întreagă mitologie, 
trăită sincer-vibratil (copilăria, pădurea, cerbii etc.), 
nescutită de seismice confruntări lăuntrice şi impu-
nând în posteritate, prin graba păsării „cu clonţ de 
rubin”, un mit care nu se va ofili.

*

 Cu vocaţie de inaugurator, depăşind elanul 
şi naivităţile vârstei, constatând pervertirea idealu-
rilor („Şi-a căpătat albeaţă cristalul ce-a mai fost”), 
Labiş – „dezmeticindu-se” – devenea dubitativ; de-
venea, periculos, un alt poet, cultivând sarcasmul 
etic, altoit pe tulpina nonconformismului său, al lec-
turilor „deviate”, alimentate de anticarul Sterescu, al 
dorinţei sale aprige de învăţătură, vădind nu doar o 
ardere clamată ci şi o maturizare precoce, accelerată. 
Rimbaud, citit de Labiş „cum trebuie”, la îndemnul 
lui G. Mărgărit („o prezenţă tutelară”, nota prob Lu-
cian Raicu), poate fi socotit „responsabil” de viteza 
modernizării liricii labişiene în ultimii săi doi ani. O 
„colaborare secretă”, observa şi N. Manolescu, aju-
tându-l să intre în starea de poezie. Contaminat de 
„frenetica beţie” a viului, pacifist, rob al unor am-
biguităţi conjuncturale şi al idealităţii vârstei, parti-
cipant la înnoirea ţării, asumându-şi cu dârzenie şi 
devotament cadenţa generaţiei, el se desprinde de 
plutonul proletcultist (oferind, prin cântăreţii frun-
taşi ai noului ev, clonaţi, o poezie calpă, jenantă, ui-
tată azi). Condamnă, desigur, „cuiburile tâlhăreşti”, 
„procesele chiabureşti” şi paing-ul morţii în numele 
propagandei antirăzboinice, dar nu este opac la sufe-
rinţă: „Aşa am crescut / Cântec omenesc din jale şi 
lut”. Temele impuse de religia politică a acelor ani 
capătă, prin imaginile plăsmuite sub pana labişiană, 
alt tonus, nu tocmai pe placul frontului partinic; deşi, 
să nu uităm, faima de poet comunist (sechestrat) l-a 
însoţit, falsificând adevăratul sens (testamentar) al 

luptei cu inerţia. În plus, în epocă, orice debut era 
„costisitor”, îmbelşugând scena oportunismului po-
litic; iar momeala autorităţilor – consistentă.

 Aşadar, un Labiş în doi timpi tulbură cli-
şeele sedimentate. Cine a parcurs corespondenţa 
(adică viaţa „secretă”) găseşte un reazem decisiv 
în întregirea profilului acelui elev „recalcitrant”, un 
„derbedeu hoinar” (citim într-o epistolă), semnând, 
cu avânt revoluţionar, NL Utemist şi care ajunge la 
concluzia, într-o scrisoare nedatată, mărturisindu-şi 
intenţia de a se retrage în Moldova: „nu am ce căuta 
între voi”. Vizitat de îndoieli şi întrebări, „zăludul” 
poet sentimental, ambiţios, îşi developează „noap-
tea fluidă a tinereţilor”. Reconstituie, idilic-coşbu-
cian, în decor silvan, „viaţa pătimaşă” a unui sat de 
munte; dar, în acelaşi timp, îmbrăţişând lumea, de-
păşeşte triunghiul iniţiatic (natura / vatra folclorică 
/ biblioteca) pentru a accede la marile ei interoga-
ţii, trezind îngrijorarea organelor. Încât „obiectivul” 
Labiş, iniţial devotat, recitând apoi „cu glas mare” 
Doina eminesciană, nu mai corespundea ideologic; 
iar moartea sa, mărturisea Margareta Labiş, sora 
poetului, într-un interviu provocat de Călin Ciobo-
tari [v. Dacia literară, nr. 91(4/2010)], nu a fost „o 
moarte întâmplătoare”. Acel alt Labiş, secerat la 21 
de ani, la distanţă de ani-lumină de Telegrame-le din 
1943 („poezie de subsemnatul”, rostită în refugiul 
de la Vacarea, când viitorul poet era în clasa a treia) 
ar trebui descoperit şi în arhivele CNSAS, luminând 
o secvenţă tenebroasă. Şi risipind, definitiv, prin ac-
cesul la adevăr, bogata folcloristică de cafenea, în-
cropită pe scenariul morţii „oportune”.

 Labiş s-a format pe ascuns, devenind lu-
cid, matur, tăios, nota L. Raicu (un ghid avizat), 
dezminţind inerţiile de receptare care i-au falsificat 
portretul. Sau acuza de „idealism şi nepăsare”, cum 
se putea citi în vigilenta Lupta Moldovei (12 august 
1952). Venind dintr-o epocă brutală, dramatică, ne-
guroasă, „meşterul Labiş” (cum l-a răsfăţat Nichita 
Stănescu), vital, spontan, sincer, idealist şi vulnera-
bil, cu o existenţă fulgurantă şi o stranie maturitate, 
crezând – nedesminţit – în poezie, a fost primul li-
der autentic al literaturii postbelice. Supravieţuind 
acum ca vedetă sau devalorizat, ca autor casabil, 
ieşind din legendă? – iată dilema anilor postdecem-
brişti. Un mit sacrificial, pe altarul Poeziei sau un 
autor scos din manuale, înscenându-i-se, astfel, un 
„al doilea asasinat”? Evident, meteorica-i trecere, 
sfârşitul neelucidat au precipitat „cristalizarea în 
mit”, constata Gh. Grigurcu, îndulcind totodată (sau 
chiar blocând lungă vreme) „expertiza critică”. Ca-
zul Labiş, în pofida hectarelor de exegeză, rămâne 
încă un dosar nerezolvat. Recitind Moartea căpri-
oarei, acea „răscolitoare capodoperă”, de o tristeţe 
cosmică, ivită în plin „realism purpuriu”, Dumitru 
Radu Popescu observa că Labiş „a inaugurat prima 
cruce din şirul de cruci al generaţiei ’60”. Şi se în-
treba: n-a fost, oare, N. Labiş „o zeitate jertfită pen-
tru renaşterea literaturii române?”

*

Prins în turbionul unui timp convulsiv, dra-
matic şi utopic, fracturând Istoria, Labiş „a ars scurt 
şi orbitor”, scria T. Vianu la zece ani de la moar-
tea poetului. Şi tot el adăuga: Labiş, eternul copi-
landru, „şi-a priceput vremea”. În ce sens? Ca poet 
iluzionat, anagajat, citit, „lacom de idei”, luându-şi 
în serios investitura, purtător de cuvânt al unui ev 
brutal, lozincard, incandescent? Sau, dimpotrivă, ca 
ins dezamăgit, incomod, de o lucidă candoare, de-
venind – în clocotul evenimentelor – celălalt Labiş?

ADRIAN DINU RACHIERU

CEI DOI LABIŞ
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Dintr-o viitoare bibliografie «Emi-
nescu», ce s-ar dori cât mai completă, nu 
pot lipsi, desigur, nici scrierile apărute în di-
ferite zone ale țării, în care se mai păstrează 
însemne ale trecerii poetului, generând nu 
de puține ori cercetări aplicate și demne de 
interes, materializate în cărți de sine stătă-
toare. Căci puține sunt județele prin care 
pașii poetului să nu fi trecut...

Astfel, au apărut în anii din urmă lu-
crări foarte documentate asupra prezenței 
poetului (cu diferite prilejuri) în diferite 
localități din Bucovina, Basarabia, Ardeal, 
Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea. Mai 
puțin atestată în ținuturile Maramurețului, 
Clujului, Sătmarului și Bihorului, 
„prezența” poetului este, totuși, confirmată, 
în cultura locală, prin studiile și cercetările 
asupra vieții și operei, editate ori apărute 
în diferite publicații de pe cuprinsul țării. 

Avem, așadar, o „bibliografie Eminescu” itinerantă intrată în atenția eminescolo-
gilor (vezi „Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Secolul XIX”, 
Vol. II, Ed. Saeculum I.O., Buc., 2002). În virtutea „localismului creator”, există 
în domeniu lucrări semnate de Lucian Drimba (Eminescu la „Familia“ Ora-
dea), Ion Itu (Eminescu şi Braşovul), Ion Funeriu (Eminescu şi Ţara Făgăraşu-
lui), Ion Buzaşi (Eminescu şi Blajul), Ionel Bota (Eminescu şi Oraviţa), Nicolae 
Bellu (Eminescu şi Oltenia) ş.a.

După mai recenta lucrare a criticului și istoricului literar Stan V. Cristea, 
„Eminescu și Teleormanul” (2014, 590 p.) - noi înșine având în curs de apariție 
documentarul critic „Mihai Eminescu 
- drumuri și popasuri în Ținuturile 
Gorjului” -, iată o interesantă abordare 
editorială, Mihai Eminescu și scrii-
torii sătmăreni, coordonată de poetul 
George Vulturescu („Școala Ardelea-
nă”, Cluj-Napoca, 2015). Volumul se 
deschide cu studiul semnat de George 
Vulturescu, care dă de fapt titlul între-
gii culegeri, absorbind aproape toa-
te datele, într-o redactare deopotrivă 
bine documentată și cursivă, judicios 
compartimentată și fără acel „studio” 
caracteristic opticilor provinciale în 
materie.

Se precizează de la bun început 
că toponimicul Sătmar poate fi întâlnit 
atât în publicistica eminesciană cât și 
în unele poezii, precum Doina („Din 
Satmar până-n Săcele/ Numai vaduri 
ca acèle...”), ceea ce îl determină pe eseist să se întrebe „asupra provenienței 
informațiilor și a legăturii cu istoria și oamenii acestui ținut numit de Iosif Vulvan 
«ultima și mult periclitata sentinelă a românismului»”. Că poetul avea cunoștință 
despre lupta românilor de emancipare din această parte de țară, e ușor de înțeles, 
dacă avem în vedere o mărturisire a sa din 1882:   „Întâmplarea  a făcut ca, din 
copilărie încă, să cunosc poporul român din apele Nistrului începând, în cruciş 
şi în curmeziş, până în Tisa şi Dunăre“. 

 Mai întâi sunt de amintit câțiva poeți minori sătmăreni din epocă ale căror 
versuri erau cunoscute de Eminescu din presa vremii și din „Lepturariul româ-
nesc”  al lui Arone Pumnul. Proveniența acestor modești scriitori, dar spirite 
cultivate, din zona «Careii Mari» grăiește de lupta neîntreruptă pentru drepturi și 
libertăți a românilor din Sătmar, în acțiune comună cu idealurile «Oradei Mari», 
unde Familia lui Iosif Vulcan avea o rubrică periodică „Din părțile Sătmarului”.

Iată numele acestora, care au fost fie „preeminescieni” ca DIMITRIE 
SFURA (1833-1858, poet regretat de „Familia”) și GEORGE MARCHIȘ (1836-
1884, poet, prozator, traducător și redactor), fie publiciști cunoscuți în epocă 
precum IOAN SILVIU SĂLĂGEANU (1836-1896, profesor din Beiuș, editor 
de manuale de geografie apreciate de Eminescu), fie militanți de seamă ca VA-
SILE LUCACIU (1852-1922, preot greco-catolic, coleg de universitate la Viena 
cu Eminescu și Slavici, mare luptător pentru unire al românilor ardeleni, adept 
al ideilor „lepturiste” și „blăjene”, evocat de memorialistul Slavici în „Lumea 
prin care am trecut”, tânărul șirian susținându-și în 1868 examenul de maturitate 

la Satu Mare). George Vulturescu reproduce, în studiul inaugural (pp.7-64) o 
mică antologie din câțiva autori, din care reținem poezia „Mai turnați-mi!...” a 
lui Dimitrie Sfura, din care Eminescu cita în anumite momente de destindere, 
ca și poemele născătoare de unele ipoteze sursiere „Grânele vara” și „Chilia 
Studintelui”. 

Merită, de asemenea, atenție poema „Din străinătate” a lui George 
Marchiș, publicată în „Aurora Română” în 1864, și balada „Ciobanul și Năluca” 
(1858), asupra cărora prof. Petre Ollade considera „că ne oferă câteva posibile 
«locuri eminesciene», anterioare... lui Eminescu... Poezia lui George Marchiș ca 
eventual model pentru tânărul Eminescu. Ceea ce nu-i puțin.” (art. „Mihai Emi-
nescu sau George Marchiș?”, în „Tribuna”, nr. 10, 10 martie 1988, p.4).

Același George Vulturescu mai semnează și alte studii, precum: „Cărți 
despre Mihai Eminescu la Satu Mare: 1.Grațian Jucan, 2.Elena Teodora-We-
inberger (pp. 115-129), „Un traducător al poeziilor lui Eminescu în limba ma-
ghiară: Dsida Jenő” (pp.134-139) și „O fișă incompletă: Soltész  József Johann 
– traducerea în limba engleză a «Luceafărului» / Evening Star, 2004” (pp. 145-
148).

Volumul mai cuprinde studiul temeinic documentat al criticului și istori-
cului literar clujean Mircea Popa, „Addenda la George Marchiș: Nicolae Iorga 
și Otilia Cosmuță”, pp. 79-85, în care găsim date importante privind destinul 
mai puțin cunoscut al Otiliei  Cosmuță (recăsătorită cu scriitorul maghiar Bőlőny 
Gyorgy, ministru în guvernul lui Bela Kun), nimeni alta decât o bună prietenă a 
sculptorului Constantin Brâncuși, căreia tânăra i-o prezintă în atelierul din Im-
passe Ronsin pe Marghit Pogany, devenită una din „muzele” părintelui sculpturii 
moderne...

La fel de documentat este și studiul lui Viorel Câmpean – „Frânturi din 
relația lui Mihai Eminescu cu sătmărenii” (pp. 65-78), în care întâlnim evocate 
figurile scriitorilor Ioan Silviu Sălăgeanu (1836-1896), George Marchiș, Vasile 
Potcașiu (admirator al lui Eminescu, trecut apoi ca și G. Marchiș în tabăra blă-

jeană a antieminescienilor de tip Gra-
ma!), Anton Bălăban (un prețuitor din 
1890 al Poetului fără rezerve, schița 
biografică realizată rezonând cu por-
tretistica maioresciană din „Eminescu 
și poeziile lui”, 1889), Dsida Jenő, 
Vasile Vartolomei... Așadar, „trece-
rea prin lume a Luceafărului poeziei 
noastre – scrie Viorel Câmpean – nu a 
rămas neobservată nici în ținutul Săt-
marului”, iar „întâiul Liceu din țară 
care a purtat numele Poetului național 
a fost Colegiul Național «Mihai Emi-
nescu» din Satu Mare” – alt „motiv 
de mândrie pentru toată suflarea ro-
mânească din Sătmar”...

Menționăm, cu o interpretare 
mai aparte, să-i zicem hermeneutică, 
și contribuția lui Gheorghe Glodea-
nu, „Un text eminescian mai puțin 

cunoscut” (pp. 86-94) – este vorba de proza postumă „Moartea lui Ioan Vesti-
mie” – considerat „moment de răscruce în proza lui Eminescu, marcând trecerea 
de la fantasticul de factură romantică la cel realist-psihologic”.

Universitarul și eseistul Alexandru Zotta semnează un medalion dedicat 
unui regretat filolog, analist al stilului eminesian, pe care am avut bucuria să-l 
cunoaștem și noi, în vremea studiilor estudiantine bucureștene: „Un eminescolog 
sătmărean: profesorul Gheorghe Bulgăr (1920-2002)”, iar profesorul și scriitorul 
Ion Nistor două materiale: „Proza lui Mihai Eminescu în lectura universitarului 
sătmărean Gheorghe Glodeanu” (pp. 121-133) și „Pădurea Eminescu din Munții 
Oașului – un monument unic în țară (reportaj)”, pp. 149-157.

Istoricul de artă Kiss Iomola se ocupă de „Fényi István, traducătorul 
careian al lui Eminescu” (pp. 140-144), iar Mircea Petru Drăgan, expert săt-
mărean în patrimoniu imobiliar, de „Însemne cu numele lui Eminescu în județul 
Satu Mare”.

Mihai Eminescu și scriitorii sătmăreni este un volum de documente de 
istorie literară și studii critice bine structurat, apărut într-o îngrijită condiție gra-
fică (cu o remarcabilă ținută filologică), constituind „un proiect editorial” sub 
egida Direcției Județene pentru Cultură – Satu Mare, coordonată de poetul și 
omul de cultură George Vulturescu, directorul binecunoscutei reviste „Poezia”. 
Un omagiu de curată simțire românească și caldă solidaritate cu Eminescu cel de 
pretutindeni și fără cuprindere.

Zenovie CÂRLUGEA

MIHAI EMINESCU ȘI SCRIITORII SĂTMĂRENI
Documente de istorie literară – Studii critice
(Editura „Școala Ardeleană”, Cluj-Napoca, 2015, 172 p.)
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Pe lângă cele patru fotografii binecunoscute ale poetului (1869, Praga; 
1878, București; 1884, Iași; 1887, Botoșani), a căror autenticitate nu a fost pusă 
niciodată la îndoială, s-au dat publicității, în utimii ani, încă două fotografii (de 
grup): 

- una datând din 1863 a promoției Gimnaziului din Cernăuți, cu profesorul 
Aron Pumnul în mijlocul absolvenților gimnaziști („Mihai Eminescu – o mono-
grafie în imagini”, Ed. Junimea, Iaşi, 1984);

- alta din toamna anului 1881, de la dezvelirea statuii lui Ioan Heliade Ră-
dulescu (la împlinirea a 10 ani de la moarte), în care poetul figurează în grupul 
junimiștilor avându-l în frunte pe Titu Maiorescu (Revista „Hyperion – Banchet 
eminescian”, Târgu-Jiu, Floreşti-Gorj, Ediţia a II-a, august 1998, pp. 70- 71; Ion 
Cârnu, Prezenţa poetului, în „România literară”, 31 mai – 6 iunie 2000, p. 11).

Întrucât considerăm „identificările” greșite, revenim cu următoarele 
precizări:

1.În fotografia de grup a absolvenților din Cernăuți din 1864, junele Emi-
novici ar fi personajul încercuit din imagine (prea matur și prezentând o fiziono-
mie puțin probabilă!). Evident, nu acesta poate fi Eminescu, ci  junele din mar-
ginea stângă de pe același rând, dacă avem în vedere fizionomia (fața „smolită”, 
fruntea lată, ochii mari și vii, lobul urechii, părul negru dat pe spate).

Ca argumente, avem câteva mărturii. 
Iată, în primul rând, Pașaportul eliberat de Gh. 
Eminovici în 1857, care-l descrie: „Mihail Emi-
novici, în vârstă de 7 ani, statut crescătoriu, pă-
rul negru, ochii negri și fața smolită”.

2.Teodor Ștefanelli, cel mai apropiat pri-
eten din perioada cernăuțeană, și-l amintește pe 
Eminescu: „mic și îndesat, cu părul negru, piep-
tănat de la frunte spre ceafă, cu fruntea lată, fața 
lungăreață, umerii obrajilor puțin ridicați, ochii 
nu mari, dar vii, colerul feții întunecat prin care 
străbătea rumeneala sănătoasă a obrajilor.”

3.Alt prieten, blăjeanul Ștefan Cacovea-
nu îl evoca astfel: „Eminescu la 1868/69 era un 
tânăr cam de 19 ani. Statură mijlocie, bine legat. 
Frunte naltă, trăsături frumoase și regulate, păr 
bogat și negru dat înapoi până pe umere cum 
poartă artiștii. C-un cuvânt un tip roșcovan foarte frumos. Mustățile și barba le 
rădea.”

4.Iacob Negruzzi, secretarul Junimii, mergând la Viena să-l cunoască pe 
autorul versurilor de excepție trimise „Convorbirilor” în 1870, îl descrie astfel 
pe tânărul student așteptat în cafeneaua Troidl din Wollzeile: „Se deschide ușa și 
văd intrând un tânăr slab, palid, cu ochii vii și visători totodată, cu părul negru, 
lung, ce i se cobora aproape până la umeri, cu un zâmbet blând și melancolic, 
cu fruntea înaltă și inteligentă, îmbrăcat în haine negre, vechi și cam roase...” 
(Studii și documente literare, de I.E. Torouțiu și Gh. Cardaș, Buc. 1931, pp. 266 
și urm.).

5. Și bunul său amic Ioan Slavici, co-
leg de universitate, reține „fața curată” și 
„oacheșă” a poetului: „Eminescu și eu ne-am 
împrietenit în iarna lui 1869 la Viena, unde ne 
urmam studiile universitare... Eminescu era 
însă la fiosofie, dar îl vedeam regulat (...), un 
tânăr oacheș, cu fața curată și rasă peste tot, 
(...) cu ochii mărunți și visători și totdeauna 
cu un zâmbet batjocoritor pe buze, - un al-
banez, îmi ziceam, poate chiar un persian.” 
(Amintiri).

Clarificări

EMINESCU ÎN DOUĂ FOTOGRAFII DE GRUP
(unicele apărute până acum)

Gimnaziul din Cernăuţi – Promoţia 1863. Portretul încercuit nu ar putea 
fi nicidecum al lui Eminescu, ci absolventul gimnazist din margine stânga de 
pe același rând (2). Fotografie reprodusă din „Mihai Eminescu – o monografie 
în imagini”, Ed. Junimea, Iaşi, 1984

Fotografia de alături, des-
coperită într-o carte bisericească 
veche la Floreşti-Gorj (unde poetul 
şi-a petrecut vara anului 1878, la 
conacul junimistului Nicolae Man-
drea (căsătorit cu Zoe, descendentă 
din familia Bălcescu) şi publicată 
în „Ramuri” (15 noiembrie 1968), 
atribuită lui Eminescu, nu a fost 
confirmată de specialişti (Acad. 
Şerban Cioculescu, în „România 
literară”, din 28 noiembrie 1968 şi 
ampla discuţie din „Ramuri”, nr. 
2/1969, cu păreri pro şi contra). Ea 
a fost pusă în legătură cu imaginea 
din tabloul promoţiei 1858-1863 a 
gimnaziului din Cernăuţi (în centru 
fiind Aron Pumnul) – v. albumul 
„Vreme trece, vreme vine” de Liviu 
Rusu ş.a. – care ne arată un tânăr 
mult mai în vârstă. Comparând fo-
tografia de grup, însă, cu imaginea 
de la 16 ani (publicată în monogra-
fia lui G. Călinescu), noi înclinăm a 
crede că tânărul „privatist” Emino-
vici nu este altul decât ultimul din 
dreapta grupului, rândul întâi (X). 
Se pare că poziţia de a se aşeza, în 
fotografii, ultimul în dreapta grupu-
lui, era cea preferată de poet…

1. La 1863, între absolvenții clasei, la Cernăuți
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În „România literară” din 29 martie – 4 aprilie 2000, într-o „Ipoteză” 
dezvoltată pe o întreagă pagină, regretatul prof. dr. Petre Popescu-Gogan 
(gorjean de mare ispravă culturală stabilit la Bucureşti) înainta ideea identificării 
chipului lui Mihai Eminescu într-o fotografie de grup (Cabinetul de Stampe al 
Academiei Române). Este vorba de „copia trucajului unui reportaj foto, realizat 
la faţa locului, adică la solemnitatea dezvelirii statuii lui Ion Heliade Rădulescu, 
în faţa Universităţii din Bucureşti – duminică, 22 noiembrie 1881”. Realizată 
de sculptorul italian Ettore Ferrari, „statuia simbol a Învăţătorului” s-a bucurat 
de o festivitate inaugurală pe măsură, preşedintele comitetului de iniţiativă fiind 
însuşi Principele Dimitrie Ghica (absent din cauza unui accident avut cu puţine 
zile înainte, onoarea şi responsabilitatea conducerii festivităţilor revenind lui B. 
P. Hasdeu (nr.1 ). Conform cu chipurile celor identificaţi, distingem: - în stânga, 
gruparea Junimii, având în frunte pe Titu Maiorescu (pe atunci vicepreşedinte al 
Academiei (nr. 4, cu pălăria în mâini) şi, alături, pe Iacob Negruzzi (nr. 5); - în 
spatele grupului junimist dispus pe două rânduri (ultimul de pe rândul din spate 
fiind Eminescu, descoperit şi purtând mustaţă) distingem figura lui Hasdeu citin-
du-şi discursul, avându-i în stânga, în ordine, pe V. A. Urechea şi pe Mitropolitul 
ţării. Mai în faţă, dreapta, au fost identificaţi C. A. Rosetti (6), deşi liberalul nu 
are ce căuta acolo, ci mai degrabă în partea opusă junimiştilor, nefiind decât cel 
cu barbă din stânga lui Gh. Chiţu!); - în prim-planul din dreapta, un alt grup din 
care face parte V. Alecsandri (10), deşi locul lui ar fi între junimişti, şi Gh. Chiţu 
(9), ministru de Finanţe. În tot acest „montaj foto”, dl prof. Gogan îl identifică 
pe Eminescu în personajul distins din faţa statuii (8) – „tipul elegant, cu joben 
şi baston”, care l-ar privi insistent pe C.A.Rosetti, şeful liberalilor, „pocitura cu 
bulbucaţi ochi de broască” (cum îl caracterizase în „Scrisoarea III”, publicată 
în primăvara acelui an în „Timpul”, după ce cu zece zile în urmă apăruse în 
„Convorbiri literare” – avem în vedere şi gazetăria eminesciană fulminantă din 
această perioadă împotriva „roşilor”). Numai că tipul din imagine nu pare a fi 
deloc Eminescu, ci mai degrabă un reprezentant din ierarhia administrativă şi de 
ordine publică, privind cu o demnitate de guvernant dinspre liberali spre adver-
sarii politici… „Ar putea fi acesta Eminescu?” se întreabă dl Gogan, referindu-se 
la personajul din planul al doilea ,,«pozând» parcă într-un însingurat, un perso-
naj elegant, purtând palton şi pălărie şi privind spre stânga”, identificându-i-se 
„şuviţa căruntă şi conformaţia urechii şi a nasului în toate cele trei portrete (cu-
noscute)” (Revista „Hyperion – Banchet eminescian”, Târgu-Jiu, Floreşti-Gorj, 
Ediţia a II-a, august 1998, pp. 70- 71. Acum este precizată şi sursa documentului: 
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de stampe). Să precizăm un lucru foar-
te grav: Din poza reprodusă aici la pag. 70 şi mărită pe calculator la dimensiunea 
A4, prin procedeu computerizat aşadar, Eminescu este scos din cadru, fotografia 
tăindu-se şi lăsându-l în afară!!! Să se fi procedat intenţionat aşa pentru a fi impus 
ca Eminescu personajul monden din centrul fotografiei?! Sau e vorba de o nea-
tenţie a d-lui Gogan în faţa computerului, concentrat de la început pe „ipoteza” 

personajului central: „însingurat, elegant, purtând palton şi pălărie”, cu „şuviţa 
căruntă” la tâmpla stângă, având conformaţia urechii şi nasului asemănătoare cu 
cele din portretele cunoscute… Reacţia istoricilor literari (mai puţin a eminesco-
logilor consacraţi!), însă, nu a întârziat să apară, astfel că în aceeaşi revistă în 
care dl Gogan aduce „ipoteza” unui nou portret Eminescu, dl ION CÂRNU vine 
cu o intervenţie clarificatoare în articolul „PREZENŢA POETULUI”, polarizând 
cu preopinentul său şi susţinând cu argumente viabile că nu personajul central 
„elegant” este Eminescu, ci cel aflat pe rândul al doilea al junimiştilor, chiar 
la marginea fotografiei. „După motivaţii corecte privind participarea lui Mihai 
Eminescu la festivităţi – scrie dl Ion Cârnu – (…) dl P.P.Gogan stabileşte după 
studii fizionomice un portret al lui Eminescu într-o poziţie neclară, dintre care 
cel puţin trei argumente cad: tunsoarea, care nu se aseamănă cu nici una din fo-
tografiile lui Eminescu cunoscute până atunci, mustaţa arcuită pe care a purtat-o 
numai între 1886-1887 şi alura mai zveltă a personajului”. Amendându-l pentru 
„alăturarea demonstrativ-eronată” a fotografiei executate în 1878 (şi nu în 1874!) 
pentru tabloul „Junimii”, la Bucureşti, de Franz Duschek (cf. consemnarea din 
„Jurnalul” lui Maiorescu), dl Ion Cârnu – cercetând nu cu „lupa”, ci „cu calcu-
latorul” respectiva fotografie de grup – scrie decis: „Dacă reproducerea iniţială 
apărută în revistă ar fi fost analizată cu calculatorul, nu cu lupa, P.P.Gogan ar fi 
avut surpriza pe care o avem cu toţii: Eminescu este în fotografie în gruparea 
junimiştilor, nu departe de Titu Maiorescu, aflat într-un prim-plan foarte clar. 
Poetul este primul din rândul al treilea, loc de unde îi putem decupa portretul 
care este exact cu  cel de pe panoul Junimii.(s.n.,Z.C.). P.P.Gogan nu ţine cont de 
condiţiile tehnice ale timpului, care necesitau o expunere îndelungată, neputând 
să se facă instantanee ca astăzi şi nici de demnitatea poetului care n-ar fi stat atât 
de mult în preajma lui Gheorghe Chiţu, cel care îl destituise din postul de revizor 
şcolar, când a notat: «Canalia… a nimicit ideile ce mi le făurisem despre viaţă!»” 
(Ion Cârnu, Prezenţa poetului, în „România literară”, 31 mai – 6 iunie 2000, p. 
11). 

În ciuda acestor confruntări de analize fiziologice, un lucru rămâne, totuşi, 
important, d-lui Gogan revenindu-i meritul de a aduce în atenţia publică trucajul 
foto din epocă în care vedem, cu adevărat, chipul „poetului naţional” într-un 
moment de maximă strălucire a geniului său şi participant la marile evenimente 
din viaţa Cetăţii, precum festivitatea respectivă prilejuită de dezvelirea statuii 
lui Heliade, faţă de care Eminescu a avut un adevărat cult, atât în tinereţe, când 
l-a proslăvit în versuri (La Heliade, 1867) cât şi, mai târziu, în atâtea articole de 
presă: „Un moment extraordinar ni l-a produs totuşi P.P.Gogan călăuzindu-ne 
pentru o clipă în apropierea lui Eminescu, cel recunoscut a fi foarte greu de aflat 
în mulţime decât în ocazii cu totul speciale.” (A se vedea și intervențiile noastre 
pe aceeași temă, în „Portal-MĂIASTRA”, Anul II, Nr. 1(5), p. 46)

Pentru conformitate:  Zenovie CÂRLUGEA

2. La dezvelirea statuii lui Ion Heliade Rădulescu
(22 noiembrie 1881)

Eminescu între junimiști, la solemnitatea dezvelirii statuii lui Ion Heliade Rădulescu, în faţa Universităţii din Bucureşti – duminică, 22 noiembrie 1881”.
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Poate că sintagma “poet trivalent”1 pe care o 
propune Nicolae Oprea chiar în titlul studiului său 
dedicat lui Alexandru Macedonski  este cea mai 
potrivită pentru a ilustra în chip sintetic portretul 
personalității sale controversate și incomode. Spi-
ritul tentacular al poetului se încarcă deopotrivă cu 
seva clasicismului și a romantismului, dar țâșnește 
în același timp spre experiența inovatoare a parna-
siano-simbolismului. Văzut în această lumină inedi-
tă, poetul rozelor nu ni se mai înfățișează doar ca 
o bizarerie de stil și atitudine, ci ca o emblemă în 
care se adună resursele unei generații dornice să își 
depășească limitele. 

Adrian Marino a descoperit că Macedonski 
și-a formulat foarte clar opinia despre romantism 
într-o conferință ținută la Ateneul Român și care se 
păstrează doar la Muzeul Literaturii Române. Con-
form spuselor sale ne confruntăm nu doar cu un cu-
rent literar,  ci cu o facultate naturală comună tuturor 
popoarelor și epocilor menită să exagereze sentimen-
tele și să înveșmânteze realitatea într-o purpură și o 
pulbere de aur care iau văzul. Dintre numele citate în 
conferință de el însuși care permit să identificăm lec-
turile poetului se pot aminti: Hugo, Byron, Musset, 
Shelley, Goethe, Shiller, Lamartine, Chateaubriand, 
Gautier,  Dumas și George Sand.2 

Tot Adrian Marino observă că opera clasică 
este un ideal pentru poet și că ideea de perfecțiune 
formală - înțeleasă ca operă model - în corespondență 
cu clasicismul apare chiar din primul program de la 
Literatorul.3 Primele preocupări de teoretizare a fe-
nomenului literar apăreau deja încă din anul 1878 
într-o primă conferință ținutăn la Ateneul Român 
(Mișcarea literaturii în cei din urmă zece ani) în 
care își punea problema existenței însăși a literaturii 
din acea perioadă, deoarece noua generație era lip-
sită de o anume unitate de acțiune și nici nu se situa 
axiologic în proximitatea poeților pașoptiști. Doi ani 
mai târziu, în 1880, teoreticianul identifica muzica și 
poezia în articolul Despre arta poeziei și se îndrep-
ta în felul acesta -  încet și sigur – către înțelegerea 
instrumentalismului de care se va folosi mai târziu 
pentru a explica esența poeziei simboliste.

Un al doilea moment semnificativ îl constituie 
articolul Despre logica poeziei (Literatorul, 1980, nr. 
23-25) care pleacă de la corespondența dintre sca-
la alfabetică și cea muzicală și ajunge la concluzia 
că arta versurilor n-ar constitui altceva decât arta 
muzicii. Pe această premiză își va întemeia ulterior 
programul său estetic profund inovator și suprinză-
tor pentru contemporanii săi. Una din afirmațiile sale 
1 Oprea, Nicolaee – Poetul trivalent, Editura Tracus Arte, 
București, 2011
2 Marino, Adrian - Opera lui Alexandru Macedonski, Editura 
pentru Literatură, 1967, pag 581-582
3 Marino, Adrian  - op. cit. pag.  598-599

din acest articol și anume că poezia este ilogică în 
raport cu proza  -  cu alte cuvinte poezia ar fi însăși 
absurdul  -  surprinde prin modernitatea sa întrucât 
similitudinea dintre mecanismele interne comune 
absurdului și poeziei au fost identificate și concep-
tualizate cu mult mai târziu4. Tocmai imposibilitatea 
reducerii actului poetic la expresii raționale îi confe-
ră acestuia o putere specială, de esență divină, care îi 
permite să domnească deasupra timpului și deasupra 
oamenilor, fără ca cineva să poată înțelege inefabilul 
pe care îl transmite. Suntem deja foarte aproape de 
pasul decisiv pe care îl va face la scurt timp și îl va 
consacra drept primul teoretician al simbolismului 
pe tărâm românesc.

Astfel, apare memorabilul articol Poezia vii-
torului în Literatorul, numărul 2 din 15 iulie 18925 
considerat manifestul simbolismului în literatura 
română. Ideea pivot a studiului ar fi că noul tip de 
poezie care începuse deja să se înfiripe va fi o aso-
ciere dintre imagine (înțeleasă ca simbol) și muzică 
(sunete echivalente imaginilor). Deși Alexandru Ma-
cedonski nu o spune explicit, este evident că asocie-
rea de sunete și imagini propusă de el  sugerează că 
sinestezia este principală resursă estetică pentru ceea 
ce ar putea fi poezia viitorului.

Contemplată  de către literați de cele mai mul-
te ori cu o răceală filistină sinestezia este așezată cu-
minte pe un raft oarecare al recuzitei simboliste și i 
se limitează orizontul semantic la cel desprins din 
etimologia greacă a termenului ( syn “împreună” și 
aisthanesthai  “a percepe” ). Așadar este considera-
tă doar o percepție asociativă și simultană implicând 
două organe senzoriale. În lucrarea sa “Simțirile artei: 
sinestezii și interacțiuni estetice” un cunoscut exe-
get italian Lamberto Pignotti distingea trei tipuri ale 
acestei figuri de stil: a) transpoziție-identificare (“gla-
surile crinului – Homer,   stele parfumate – Stephan 
Mallarmé”)  b) corespondență senzorială (aromele, 
culorile și sunetele își răspund – Charles Baudelaire) 
c) acumulare enumerativă (Simțeam, vedeam, respi-
ram... în timp ce sunete, parfumuri, culori se topeau 
revărsându-se prin mine – Alfred de Vigny)6. 

Dar se pierde din vedere cu prea multă 
ușurință că sinestezia nu este doar o simplă figură 
de stil cu bogate resurse estetice, ci este o modalitate 
reală de a percepe realitatea, modalitate de percepție 
care a fost studiată amănunțit de către psihologi, de 
medici și chiar de fizicieni de foarte multă vreme. 
Primele încercări de abordare științifică a fenome-
nului sinesteziei datează din prima jumătate a seco-
lului al XVIII-lea.  Astfel muzicologul Castel Louis 
– Bertrand (1688-1757) într-o lucrare celebră a sa 
Noi experiențe de optică și de acustică. Memorii 
pentru Istoria științele și artelor frumoase încerca 
încă din anul 1735 să dezlege straniile mistere ale si-
nesteziei folosindu-se de studiile anterioare care pre-
zentau simptomele acestei maladii la orbi și a lansat 
sintagma “clavecinul ocular”. Există, de asemenea, 
informații certe că în jurul anului 1730 Isaac Newton 
se străduia să găsăească o formulă matematică pen-
tru a pune într-o ecuație echivalența dintre o undă 
sonoră și o culoare.

În ceea ce privește perioada în care a trăit Ale-
xandru Macedonski considerăm că este relevant să 
subliniem că cele mai multe studii despre sinestezie 
au fost publicate în deceniul 1890-1900, conform 
unei statistici efectuate de Alicia Callejas Sevilla și 
4 Bousonno, Carlos – Teoria expresiei poetice, Editura Univers, 
1975
5 Macedonski, Alexandru  -  Poezia viitorului, în Literatorul, nr. 
2, 15 iulie 1982, Typo -Lytografia și Fonderia de Litere, Dor.P. 
Cucu, București, p. 14-15
6 Pignotti, Lamberto  -  I sensi delle arti: sinestezie e interazioni 
estetiche, Edizioni Dedalo, 1993

publicate în teza sa de doctorat Sinestezia și emoțiile, 
susținută în anul 2006 la Universitatea din Granada.

Tot cam în aceeși perioadă erau în curs nu-
meroase alte cercetări care aveau să fie publicate 
mai târziu. De exemplu, D. Spineanu într-o recen-
zie Cărți și reviste străine amintea că Vistor Segalen 
într-o operă intitulată Sinesteziile și școla simbolistă 
a atras atenția asupra faimosului sonet al lui Rim-
baud privind corespondențele dintre litere și culori. 
Tot de aici aflăm că senzațiile auditive evocă nu 
doar culori, ci și forme, figuri geometrice7. Oricum 
discuțiile despre sinestezie erau foarte vii. În spațiul 
cultural românesc o importanță aparte o are studiul 
scris de dr. Gh. Marinescu despre audițiunea colora-
tă dezbătut la Academia Română în ședința din 13 
noiembrie 1909 și publicat în 2011 în Analele Aca-
demiei Române8.

Să nu uităm însă că primele studii universitare 
ale lui Alexandru Macedonki sunt legate simbiotic 
de Italia și de fascinanta ei cultură. Cel care a scris 
piesa de teatru Moartea lui Dante Alighieri  în mod 
sigur a cunoscut celebra sinestezie “visibil parlar” și 
este eviddent că, într-un fel sau altul, a valorificat-o 
îi opera sa în schimbul de replici dintre Dante și Bea-
trice din Actul al II-lea, scena a VI-a. Întrebată de 
Dante despre ce anume percepe ea în lumea de din-
colo, Beatrice îi răspunde că vede o lumină care este 
în același timp și cântec și mângâiere care se revarsă 
în atemporal și dincolo de spațiu. Iar din comentariul 
lui Dante: “o lumină ce este și văzută și auzită” reiese 
limpede că Macedonsi a valorificat exemplar celebra 
sinestezie dantescă “visibil parlar” din Cântul  X din 
Purgatoriu. Ecoul acestei expresii a fost amplificat 
de-a lungul vremii cu vigoare și stă la baza multor 
studii referitoare la narațiunea vizuală.9

Nu este deloc de mirare că, în ton cu aceste 
căutări ale generației sale, Alexandru Macedonski 
-  când susține că “poezia symbolistă complicată de 
instrumentalism” joacă rolul de căpetenie în poezia 
modernă care “nu va fi “altceva”  decât muzică și 
imagine”  -  propune o arhitectură complexă a sine-
steziei. 
7 Spineanu, D.  -  Cărți și reviste, în Literatură și artă română, 
Anul VI, București, 1902, pag. 221
8 Marinescu Gh. -  Studii asupra audițiunii colorate,  în Ana-
lele Academiei Române, Seria II, Tomul  XXXIII, Memoriile 
secțiunii științifice, Librăriile Socec & Comp. , C. Sfetea și Li-
brăria Națională, Viena – Berlin – Lipsca, 1911, pag. 398 - 479
9 Vrânceanu, Alexandra, Modele literare în naraţiunea vizuală. 
Cum citim o
poveste în imagini? Bucureşti, Editura Cavallioti, 2002,

Al. MACEDONSKI - 95

ARHITECTURA SINESTEZIEI
autor VASILE SICHITIU
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Motto: „Rămâne într-o literatură numai ceea ce răs-
punde nevoilor respective ale epocilor? Nu e mai degrabă 
– semn al unei adevărate literaturi vii, trăitoare – interesul şi 
bucuria variaţiunii care înregistrează «calităţile» pe unde se 
găsesc şi, preocupată mai puţin de sistema existenţei ei, ştie 
să exercite un gust sigur şi o înţelegere lămurită? Când acest 
spirit nou îşi va face loc, ni se va părea ridiculă «controversa 
Macedonski» care a lăsat atâta vreme în discuţie existenţa 
unui poet, când ar fi fost mai curajos şi mai folositor o con-
fruntare voioasă cu opera lui.” (s.n.) 

(Tudor Vianu, Alexandru Macedonski în Pagini de 
memorialistică, Opere, 1)

Lui T. Vianu îi revine meritul de a fi editat, cel din-
tâi, opera nedreptăţitului în viaţă Al. Macedonski şi de a fi 
scris, tot primul, studii substanţiale despre acest „romantic 
acritic, excesiv şi bizar”1, reparând astfel o regretabilă injus-
tiţie culturală şi literară. Ediţia Al. Macedonski, Opere, vol. 
I-IV, ediţie critică cu studii introductive, note şi variante de 
Tudor Vianu, publicată la Fundaţia pentru literatură şi artă, 
Bucureşti, 1939-1947, constituie actul de reabilitare nece-
sară a scriitorului refuzat  de generaţia sa. Al. Macedonski 
nu-şi găsea atunci loc într-o istorie a literaturii române, pen-
tru că „nu era al vremii lui, într-o epocă în care un asemenea 
conformism era poate necesar.”2

În 1916, în articolul Revizuire critică, publicat în Fă-
clia, an I, nr. 8, ian., probabil primul articol de critică literară 
scris de T. Vianu, ia apărarea „maestrului” său iubit şi vene-
rat împotriva unei „nedreptăţi” comise de Eugen Lovinescu 
în fragmentul critic Al. Macedonski, din Critice, III, oferind 
următoarea explicaţie polemică: „Bucata d-lui Lovinescu 
aduce atâta patimă şi denaturare a adevărului în detrimentul 
d-lui Macedonski, încât socotesc de a mea datorie să-mi curăţ 
calea.”3

Obiecţiile aduse de tânărul şi intransigentul T. Vi-
anu sunt de o surprinzătoare maturitate critică: judecarea 
fragmentară a opere macedonskiene, procedeu considerat 
inadmisibil ca metodă ştiinţifică, ducând la denaturarea per-
sonalităţii poetului; insuficienta cunoaştere a vieţii şi activi-
tăţii de patru decenii a poetului; acuzaţii critice nefondate şi 
ignorarea influenţelor operei lui Macedonski asupra poeziei 
române moderne. Aceste severe observaţii critice, formulate 
cu ironie juvenilă, anunţă un redutabil şi autentic critic lite-
rar. Virtuţile cardinale pe care T. Vianu le pretinde criticului 
deplin şi pe care el însuşi şi le cultivă consecvent sunt no-
bleţea sufletească şi acuitatea critică. De la E. Lovinescu, 
T. Vianu se aştepta la „mai multă înălţime sufletească şi mai 
multă pătrundere critică”4 în caracterizarea personalităţii şi a 
operei lui Al. Macedonski.

În acelaşi an 1916, T. Vianu publică în Flacăra, an 
V, nr. 37, iunie, articolul Al. Macedonski ca poet, în care își 
reasumă datoria morală de a echilibra receptarea critică 
a personalității poetice macedonskiene, afectată adesea de 
„neamiciţie”. O explicaţie generală a marginalizării scriito-
rului de către contemporani este oferită de tânărul T. Vianu, 
în 1921, într-o evocare afectuoasă a „maestrului” cunoscut 
la vârsta senectuţii, care i-a fost atunci călăuză în literatură; 
evocarea Alexandru Macedonski,  publicată în Sburătorul, 
nr. 39, februarie 1921, precum și cea de mai târziu, din 1954, 
Amintirea lui Macedonski,  dezvăluie preţuirea deosebită  şi  
marea admiraţie nutrite de criticul literar pentru bărbatul „în-
semnat şi bizar”5, înzestrat cu o sensibilitate „excepţional 
modernă”6 (s.n.), căruia insuccesul „i-a înveninat existenţa 
şi l-a împins departe în ciudăţenie şi exces.”7

Posteritatea, la care frecvent Macedosnki a făcut 
referință în opera sa, i-a asigurat locul cuvenit în panteonul 
cultural naţional. I-a fost dat lui T. Vianu să corecteze injusti-
ţia suferită de Al. Macedonski din partea istoriei literare prin 
repunerea operei sale în discuţia criticii contemporane. A 
considerat că este datoria sa culturală şi morală să facă o revi-
zuire amplă, obiectivă şi onestă, pentru o dreaptă cunoaştere 
şi valorizare a creaţiei macedonskiene. Profeţia făcută de T. 
Vianu în 1921 s-a adeverit cu timpul: „Se va vedea însă, că 
atunci când va fi bine înţeleasă, opera lui Macedonski poate 
rămâne mult mai bogată.”8

Ediţia critică realizată de T. Vianu are atât valoare 
corectivă, cât şi istorică: serveşte reparaţiei postume, pune 
în circulaţie tot ce este caracteristic şi semnificativ din vasta, 
multipla şi variata operă macedonskiană, umplând un mare 
gol în literatura română modernă, şi oferă un model de corec-
tare istorico-literară care înseamnă: documentare exhaustivă, 
acribie, spirit critic, imparţialitate, intuiţie critică, claritate, 
consecvenţă, discreţie, generozitate şi persuasiune. Oferim 
un exemplu de acribie, furnizat de corespondenţa lui T. Via-

1 Tudor Vianu, Alexandru Macedonski, Pagini de memorialis-
tică, în Opere, 1, Scrieri literare, Antologie, note şi postfaţă de 
Gelu Ionescu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1971, p. 210
2  Ibidem, p. 211
3 T. Vianu, Opere, 2, Scriitori români, Antologie şi note de Ma-
tei Călinescu şi Gelu Ionescu, Postfaţă de Matei Călinescu, Ed. 
Minerva, Bucureşti, 1972, p. 671
4 Ibidem, p. 673
5 Ibidem, p. 212
6 Ibidem, p. 211
7 Ibidem, p. 209
8 Ibidem, p. 206

nu cu Basil Munteanu, istoric, critic literar şi publicist român 
stabilit la Paris, prieten devotat căruia, în scrisoarea din data 
de 17 septembrie 1938 îi solicită informaţii despre poetul bel-
gian Gilkin, întrucât în bibliotecile româneşti nu găseşte cărţi 
în acest sens. Informaţiile îi sunt necesare lui T. Vianu pentru 
a clarifica menţiunea „motiv din Gilkin”, făcută de Al. Ma-
cedonski la poezia Dans de efeb, din ciclul Flori sacre. Basil 
Munteanu îi trimite în scrisoarea din 21 septembrie 1938, 
expediată de la Paris, toate datele care să satisfacă pe deplin 
curiozitatea comparatistului şi să recompenseze esteticianul 
din Tudor Vianu.9 În finalul acestei scrisori de o respectuoasă 
cordialitate, B. Munteanu îşi exprimă bucuria în legătură cu 
realizarea ediţiei Al. Macedonski, dublu motivată: „Fiindcă e 
făcute de d-ta (s.a.) şi fiindcă îmbogăţeşte un domeniu aşa 
de sărac la noi şi aşa de vitreg tratat.” (s.n.)10

Demersul epistolar e făcut de T. Vianu întrucât, aşa 
cum aflăm din scrisoare, îi lipseşte „o indicaţie” (nu mai 
mult!) pentru notele de la vol. I, „cu studii, bibliografii şi 
copioase note şi variante”,11 aflat în curs de imprimare atunci 
(1938). Reţinem din aceeaşi epistolă amicală şi mărturia 
emoţionantă a cinstirii memoriei scriitorului în termenii pil-
duitoarei sale modestii: „Lucrez la o ediţie a operelor lui Ma-
cedonski, un poet pe care l-am cunoscut personal şi a cărui 
memorie o [venerez] şi am încercat s-o slujesc din când în 
când.”12

Că T. Vianu intenţionează să dea o ediţie cvasicom-
pletă a operei macedonskiene o confirmă și răspunsul episto-
lar dat soţiei scriitorului, Ana Macedonski, la 16 iulie 1938, 
căreia  îi mulţumeşte pentru informaţiile date, pe care le va 
folosi în ediţie, şi pe care o roagă să-i trimită şi „restul materi-
alului” strâns între timp,  astfel încât lucrarea „să apară într-
o formă cât mai completă.” (s.n.)13 Se cade să specificăm 
un aspect important: nu integralitatea,  ci substanţialitatea 
operei lui Al. Macedonski este vizată de T. Vianu, operând 
o selecţie valorică (în special în cazul prozei). Cu siguranţă, 
T. Vianu oferă textele esențiale, altfel spus un Al. Macedon-
ski fundamental. Volumul I cuprinde poezii alese, al II-lea e 
consacrat teatrului macedonskian, al III-lea e rezervat prozei, 
iar al IV-lea (ultimul) însumează critica şi eseistica scriitoru-
lui. Cele patru volume masive ale ediţiei critice stârnesc în 
epocă un viu interes; deloc puţine sunt cronicile şi recenzi-
ile admirative, laudative. Remarcabil este comentariul făcut 
de Pompiliu Constantinescu în art. „Macedonski reabilitat”, 
publicat în Spectacolul, an I, nr. 3, 1939. Reproducem o idee-
cadru, persistentă şi astăzi, din păcate, în cultura româneas-
că: „Cultura noastră are unele ciudăţenii, de care trebuie să 
ne dezbărăm: iubeşte uneori substituirile de valori, în locul 
celor adevărate.”14 Ediţia realizată de T. Vianu este, în fond, 
o pledoarie pentru normalitate, pentru adevăr în cultură. 
Să cităm aprecierea justă făcută de Pompiliu Constantinescu: 
„Precedată de o preţioasă biografie şi de un interesant studiu, 
în care umbrele şi luminile omului şi operei sunt cu justeţe şi 
înţelegere îmbinate, viaţa şi poezia macedonskiană, se poate 
spune, fără greş, că pentru prima dată, ni se înfăţişează sine 
ira et studio.”15

Perfectibilă, nu perfectă, ediţia elaborată de T. Vi-
anu rămâne de referinţă pentru orice monografist al lui 
Macedonski. Înscrisă într-o „tendinţă democratică de va-
lorificare a tuturor resurselor naţionale”16, aşa cum remarca 
Edgar Papu într-o recenzie, ediţia critică reprezenta punctul 
de plecare pentru cercetarea amplă şi înnoitoare făcută de 
tânărul pe atunci Adrian Marino; în perioada 1944 - 1947 
acesta redactează două monografii fundamentale,  publicate 
abia după 1965, căci până atunci fusese arestat, închis, apoi 
deportat în Bărăgan (1949-1963), neavând drept la semnătu-
ră: Viaţa lui Alexandru Macedonski (1965) şi Opera lui Ale-
xandru Macedonski (1967). Viaţa lui Alexandru Macedonski 
este teza de doctorat a lui Adrian Marino, susţinută în 1946. 
Tot Adrian Marino realizează a doua ediţie a Operelor lui 
Al. Macedosnki, în şase volume,  publicate din 1966 până 
în 1980, ducând mai departe opera începută cu temeinicie 
de către T. Vianu. Ştim că în 2004, Academia Română, la 
iniţiativa salutară a lui Eugen Simion, a început editarea unei 
ediţii bibliofile, critice şi integrale a creaţiei macedonskiene, 
în colecţia „Opere fundamentale”, Fundaţia Naţională pen-
tru Ştiinţă şi Artă. Din câte cunoaştem, până acum au fost 
tipărite trei volume ale ediţiei Al. Macedonski, alcătuite de 
Mircea Coloşenco (Introducere de Eugen Simion). Ne bu-
curăm să regăsim în această ultimă ediţie monumentală ac-
tualizarea unei idei a lui T. Vianu referitoare la atitudinea lui 
Al. Macedonski faţă de Mihai Eminescu: ideea corectă că Al. 
Macedonski nu a fost un detractor (cum este, vai!, şi astăzi 
etichetat de către unii ipochimeni filologi), ci un competitor 
al lui Mihai Eminescu. Argumentaţia este oferită de T. Vi-
anu în studiul Alexandru Macedonski, apărut sub formă de 
prefaţă la ediţia critică Al. Macedonski, Opere, vol. I-IV şi ca 
studiu unitar în vol. Studii de literatură română (1965, pos-
9 Tudor Vianu, Opere, 14, Corespondenţă..., Note, pp. 558-561
10 Ibidem, p. 561
11 Scrisoarea 170, Către Basil Munteanu, Bucureşti, 17 sep-
tembrie 1938, în Tudor Vianu, Opere, 14, p. 220
12 Ibidem, p. 219
13 Idem
14 T. Vianu, Opere, 2, Note, p. 763
15 Idem
16 Ibidem, p. 780

tum), apoi în vol. Scriitori români (1970). T. Vianu prezintă 
şi analizează dosarul atacurilor  lui Al. Macedonski împotri-
va lui M. Eminescu, soldate cu descalificarea sa publică tota-
lă. Eminescu îl contraatacă pe Macedonski, după ce acesta îl 
atacase pe Vasile Alecsandri, premiat de Academia Română 
pentru opera omnia. Rândurile insultătoare scrise de Mace-
donski la adresa lui Eminescu „trezesc, scrie T. Vianu, în ci-
titorul de azi cea mai adâncă  mâhnire”17. În 1883, publică 
epigrama fatală. Circumstanţele atenuante pe care i le găseşte 
Vianu sunt preponderent psihologice, ţinând de complexa şi 
contradictoria sa structură afectivă. Gânditor cu o solidă for-
maţie psihologistă, înzestrat cu simţul acut al nuanţelor şi al 
disocierilor clare, T. Vianu face o distincţie oportună între in-
vidie şi orgoliu, demonstrând că ieşirile furibunde ale lui Ma-
cedonski nu sunt datorate invidiei, ci uriaşului  său orgoliu: 
„Invidia este aliata  slăbiciunii interne, nu a orgoliului, care 
la Macedonski urca uneori peste limitele îngăduite. Ceea ce 
ne vorbeşte din textele cercetate cu obiectivitate (s.n.) este 
mai mult ciuda decât invidia. [...] Este în natura lui o iuţeală, 
o sensibilitate exasperată a orgoliului (s.n.) care îl face să 
treacă la gesturi violente şi radicale. [...] În nici un caz nu se 
poate spune că Macedonski a fost un om rău.”18 Poetul bles-
temat (cum s-a şi numit deseori Macedonski) este acoperit de 
„valul indignării publice”19, pus la zidul infamiei şi „declarat 
mort moralmente”20. Orice încercare a sa de a riposta îi este 
contracarată. Mai târziu,  aduce precizări şi face retractări, 
neluate însă în seamă. După T. Vianu, fermitatea poziţiei lui 
Al. Macedonski este doar aparentă: „În realitate, cugetul său 
se clatină în faţa acuzaţiei generale. Durerea de a trece drept 
un suflet invidios şi satanic (s.n.) mai provoacă protestul său 
până târziu când bătrânul [...] se pregătea să moară [...].”21  
Să ne amintim că Al. Macedonski îl atacă şi pe Caragiale, 
orbit de resentimentul împotriva scriitorului care persiflase în 
Moftul român descoperirea simbolist-instrumentalistă.

Am insistat asupra dosarului Al. Macedonski şi ata-
curilor împotriva lui Eminescu pentru a reliefa contribuţia lui 
T. Vianu la clarificarea necesară  a resorturilor sufleteşti  ale 
gesturilor şi atitudinilor  macedonskiene, pentru mulţi impar-
donabile. Fişa caracterologică pe care T. Vianu i-o face lui 
Macedonski ne arată cu limpezime că pecetea pe care carac-
terul său a pus-o asupra operei este inefasabilă, ipso facto, că 
Macedonski şi-a pecetluit destinul operei cu temperamentul 
său dominat de o voinţă radicală. Rectificările aduse de Via-
nu pun în lumină imaginea adevărată a lui Macedonski, fal-
sificată de „rupturi răsunătoare”22, spulberă mitul îndelung 
alimentat al cruzimii satanice a artistului bizar (cu un fond 
„foarte uman”, cum demonstrează de altfel T. Vianu). 

 Din numeroasele aprecieri şi judecăţi de valoare, 
multe viabile şi astăzi, formulate de T. Vianu despre poezia 
macedonskiană, selectăm şi enumerăm câteva, memorabile, 
relevante pentru modernitatea şi echilibrul revizuirii critice: 
„poetul nostru [...] a fost un ferment de universalizare în 
cuprinsul producţiunii româneşti (s.n.) [...]”23; „Alexandru 
Macedonski a înălţat unul din cele mai însemnate momente 
poetice ale limbii noastre. Originalitatea lui incontestabilă, 
îndrăzneala concepţiilor şi atitudinilor lui, farmecul cântecu-
lui său când jubilând de bucurie, când dulce şi melancolic, 
forţa şi fecunditatea imaginaţiei sale, armonia savantă a li-
rei pe care o înstruna, nenumăratele-i iniţiative poetice care 
şi-au găsit atâţia imitatori şi confirmatori, toate acestea fac 
din Macedonski unul din cei mai mari poeţi ai literaturii 
române [...]”24(s.n.); „Macedonski a împletit întotdeauna fi-
rul lirismului cu firul satirei. E o caracteristică a sa.”25; „Ma-
cedonski a fost un poet al bucuriei de a trăi. A iubit şi a 
cântat viaţa, natura şi civilizaţia”26; „Fastuoasele descrieri 
macedonskiene sunt manifestarea unui senzorialist al poeziei 
[...]”27; Macedonski – „un magician al verbului”28, creator al 
unui „idiom poetic (s.n.) pe care nu-l mai vorbise nimeni îna-
intea lui Macedonski şi care conferă operelor lui o armonie 
bogată şi savantă.”29; „Macedonski sfârşeşte astfel ca poet 
muzician, ca meşter al cuvântului, o calitate care, în înzes-
trarea sa, a alternat cu aceea de poet descriptiv şi vizionar 
(s.n.), pentru a realiza una din cele mai complexe formule ale 
literaturii româneşti.”30

În concluzie, ediţia critică, articolele  şi  studiile 
consacrate de T. Vianu lui Al. Macedonski reprezintă un 
proiect cultural realizat pe deplin. T. Vianu reuşeşte şi  de 
această dată să deschidă noi orizonturi  în cercetarea onestă şi 
competentă a valorilor naţionale pe care ştie să le apere şi să 
le promoveze în spiritul prestigioasei tradiţii maioresciene. 
În numele adevărului.

17 T. Vianu, Opere, 2,  ediţia citată, p. 492
18 Ibidem, p. 493
19 Ibidem, p. 497
20 Ibidem, p. 493
21 Ibidem, p. 495
22 Ibidem, p. 518
23 T. Vianu, Opere, 1, ed. cit., p. 212
24 T. Vianu, Opere, 2, ed. cit., p. 531
25 T. Vianu, Opere, 1, p. 205
26 Ibidem, p. 216
27 T. Vianu, Opere, 2, ed. cit., p. 534
28 Ibidem, p. 534
29 Ibidem, p. 536
30 Ibidem, p. 539

O REVIZUIRE CRITICĂ A LUI AL.  MACEDONSKI
Prof. dr. LUMINIŢA DIMA, Colegiul Național ,,Spiru Haret”, Tg.-Jiu
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Alcătuit de Isvarakrsna (probabil în secolul V e.n.), poemul filosofic 
Sāmkhya-Kārikā (cel mai vechi text al şcolii Sāmkhya) aşază la originea uni-
versului două principii eterne şi opuse: Spiritul (purusa) – esenţa masculină 
primordială şi Natura (praktri) – esenţa feminină de speţa întâi. Asemănarea cu 
vestita doctrină chinezească a cuplului dinamic Yang – Yin încetează din mo-
mentul în care între Spirit şi Natură apare o relaţie de subordonare ontologică. 
Natura ajută Spiritul să se cunoască pe sine, să se elibereze de tot ce-i este străin 
şi să se înalţe întru sine la armonia celestă, supremă.

Poemul filosofic, pe care-l analizăm (Sāmkhya-Kārikā), consideră Na-
tura primordială un tot omogen, nediferenţiat. Contopirea Spiritului, venit din 
afară, cu Natura nemanifestată,  provoacă dezechilibrul în sânul acesteia, adică 
suferinţa.

Pentru Natură începe ciclul avatariilor (vikara), provocate de trezirea la 
viaţă a celor trei tendinţe genetice, latente: sattya (cunoaşterea, inteligenţa); ra-
jas (acţiunea, dinamismul) şi tamas (obscuritatea, ignoranţa, grobianismul, in-
stinctualul, elementaritatea).

Activitatea acestor trei principii generează în natura virgină douăzeci şi 
cinci de stări (tattya), care constituie totodată şi principiile ontologiei Sāmkhya.

Stările existenţiale structurează Natura primordială pe verticală, facilitând 
ascensiunea spre întâlnirea cu spiritul: la baza structurii întâlnim elementele sub-
tile provenite din tamas, la mijloc principiile derivate din rajas, iar, sus de tot, 
la contactul cu Spiritul, elevaţiile sattya. Astfel, Natura nemanifestată (avyakta) 
devine manifestată (vyacta). 

Elevaţiile sattya vor  mijloci relaţia dintre Spitit şi Natură, se vor preta la 
“fasa identitate”, adică la contopirea celor două principii sub dominaţia escamo-
tată a Spiritului, dar tot prin ele se va putea realiza discriminarea şi separarea lor 
în momentul predestinat al eliberării Spiritului” /1/.

Natura mijloceşte această aventură elibera-
toare a Spiritului: “cu generozitatea şi abnegaţia 
unei femei iubite” – ne spune autorul selecţiei de 
texte menţionate, traduse din filosofia indiană, de 
expertul Sergiu Al-George. Cu această comparaţie 
revelatorie, izomorfismul dintre poemul eminesci-
an LUCEFĂRUL şi doctrina indinană Sāmkhya-
Kārikā, devine limpede. Cătălina – “fecioara între 
sfinţi” – nu poate fi decât Natura primordială, virgi-
nă, iar Luceafărul – Spiritul care tulbură echilibrul 
sentimental al fecioarei, făcând astfel posibilă ma-
nifestarea tendinţelor generatoare de transformări 
ireversibile generate de stările “cromozomiale”: 
sattya, rajas, tamas.

Elevaţiile sattya sunt ilustrate în această in-
vocaţie drăgăstoasă a Luceafărului: „Cobori în jos, 
luceafăr blând,/ Alunecând pe-o rază,/ Pătrunde-n 
casă şi în gând/ Şi viaţa-mi luminează”.

Stările de mijloc, rajas, provoacă raţiunea la reacţie: „- O, eşti frumos, 
cum numa-n vis/ Un înger se arată,/ Dară pe calea ce-ai descris/ N-oi merge 
niciodată,”.

Trăirile instinctuale, inferioare, tamas se manifestă în relaţiile cu Cătălin, 
figură ştearsă, „guraliv şi de nimic”: „Ea-l asculta pe copilaş/ Uimită şi distrasă,/ 
Şi ruşinos şi drăgălaş,/ Mai nu vrea, mai se lasă,”.

Putem interpreta relaţia Luceafăr – Cătălina în termenii gândirii noastre 
patriarhale, folosind noţiunile evidenţiate de filosoful Constantin Noica /2/: si-
nele şi sinea. Fiecare fiinţă are o natură intimă, feminină, nocturnă, germinativă 
= sinea şi o conştiinţă logică, masculină = sinele. Sinele luminează sinea, o dez-
văluie împlinindu-i menirea. În cheia propusă de Noica, Luceafărul este sinele 
iar Cătălina, sinea. Neîmplinirea întâlnirii lor se petrece în mod opus doctrinei 
Sāmkhya-Kārikā. Datotită naturilor incompatibile din poemul eminescian, sinea 
nu se lasă iluminată de sine (pentru că şi-ar trăda menirea roditoare terestră), pe 
când în doctrina indiană, rolul naturii este tocmai de a elibera spiritul din chingi-
le terestre, ceea ce se şi întâmplă în capodopera poetului nostru naţional.

În altă versiune, Constantin Noica afirmă că Luceafărul reprezintă gene-
ralul, iar Cătălina particularul. Fiecare îşi dau determinaţii, dar acestea nu se 
întâlnesc, nu sunt compatibile. /3/

Iată dialogul care marchează incompatibilităţile:
Cătălina: „Străin la vorbă şi la port, / Luceşti fără viaţă, /Căci eu sunt vie, 

tu eşti mort, / Şi ochil tău mă-ngheaţă.”
Luceafărul: „ - Dar cum ai vrea să mă cobor? / Au nu-nţelegi tu oare, / 

Cum că eu sunt nemuritor, / Şi tu eşti muritoare?” 
Oricare ar fi interpretarea, dorinţa protagoniştilor nu se împlineşte, rămâne 

însă un vis sublim.
Lucian GRUIA

Note:
Sergiu Al-George – FILOSOFIA INDIANĂ ÎN TEXTE (Ed. Ştiinţifică 

Bucureşti, Bucureşti, 1971);
Constantin Noica  - CUVÂNT ÎMPREUNĂ DESPRE ROSTIREA RO-

MÂNEASCĂ (Ed. Eminescu, 1987);
Constantin Noica – SENTIMENTUL ROMÂNESC AL FIINŢEI (Ed. 

Eminescu, 1978).

„LUCEAFĂRUL“ ÎN INTERPRETARE
„SAMKHYA-KARIKA“

Marti, 24 noiembrie a.c., la Filiala Gorj 
a Societății de Științe Filologice din România 
a avut loc un Medalion „Alexandru Macedon-
ski”, dedicat poetului, prozatorului, dramatur-
gului, teoreticianului și publicistului considerat 
îndeobște un promotor al modernismului literar 
românesc. 

În prezența unui numeros public (pro-
fesori de limba și literatura română din unități 
școlare gorjene, dar și elevi filologi de la Co-
legiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Tg.-
Jiu), au susținut comunicări profesorii: Cârlugea 
Zenovie, Manciu Ionela, Pârvulescu Marilena 
și Țivlea Adina (CNET), Dima Luminița, Ion 
Trancău (CNSH), Daniel Mocioi (CTHC),Vasile 

   La Filiala Gorj a Societății de Științe Filologice din România:

MEDALIONUL „ALEXANDRU MACEDONSKI – 95”
Sichitiu (Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea”). 
Cu același prilej a fost prezentată lucrarea „Ale-
xandru Macedonski – Palatul fermecat. Eseu asu-
pra barocului macedonskian”, a dlui prof. Zeno-
vie Cârlugea, care s-a bucurat de o amplă cronică 
semnată de criticul Gheorghe Grigurcu în „Româ-
nia literară”, relevându-se noutatea viziunii critice 
din unghiul unei abordări estetice integrale (este 
vorba de un mod de viață și stil de creație, de acel 
mixtum compositum capabil a armoniza tendințele 
neoclasiciste, romantice, realiste, parnasiene, sim-
boliste, fantastice ale operei în ansamblu). 

Manifestarea, dedicată împlinirii a 95 de 
ani de la trecerea în Eternitate a autorului Nopții 
de mai, s-a concretizat într-o acțiune cultura-

lă plină de interes pentru toți participanții.
Totodată a fost lansat  nr. 3/2015 al revistei 

„Portal-MĂIASTRA”. 
(Cronicar)

Veronica Micle, 1881
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Istoria e-n gropile comune
Istoria sfârșește și începe
cu Gherla, cu Aiudul sau Canalul.
Aici ne îngropară idealul
barbarii nemiloși veniți din stepe.

De-atunci troneză-n țară anormalul
și pe la vârf s-au perindat otrepe,
de-atunci poporul nu poate pricepe
de ce sub el se surpă veșnic malul.

Cât timp vor sta martirii în uitare,
iar zbirii vor trăi din pensii bune
fără să-și ceară cel puțin iertare,

Istoria e-n gropile comune
de unde cu durere și onoare
acuză vinovata națiune.

Până când?

Românii au luptat cu arma-n mână
precum haiducii, în ai țării munți.
Dar hoarda de călăi mârșavi și crunți
ce i-a răpus, n-a fost și ea română?...

Românii de pur sânge făceau nunți
cu moartea, refuzând ca să rămână
cu cei ce-și plecau capul în țărână
și dovedeau că sunt slugoi mărunți.

Azi nimeni nu-i mai știe pe românii
adevărați, care-au murit sperând
că nu barbarii ne vor fi stăpânii.

Nu-i auziți plângând și blestemând
și întrebând din carcera țărânii:
„Până când, Doamne Sfinte, până 

când?”...

Mi-e dor
Mi-e dor de-acel  Crăciun din ʼ89
când primăvara ne cânta în sânge
și ca atunci aș vrea să pot iar plânge
înmiresmat de o speranță nouă.

Mi-e dor ca bucuria s-o pot frânge
ca pe o pâine rumenă în două

ANATOL COVALI
(n. 1939, Cetatea Albă, Ucraina)

și s-o împart cu mâinile-amândouă
la toți cei care-n juru-mi se vor strânge.

Mi-e dor să văd în ochii celor care
au suferit de o nedreaptă vină
cum din dureri speranța iar răsare.

Mi-e dor de-acel Crăciun plin de lumină
când ura se topise în iertare
și-aveam în inimi o lumină lină.

Regele învinșilor
Războinica mea muză mă mângâie
cu brațele-ncărcate de dorinți
și-i simt în sânge buzele fierbinți
cum fulgeră din creștet spre călcâie

fiori sălbatici ce mă scot din minți.
Și în ființa-mi slabă și călâie
se rup cătușe, lacăte și frâie,
iar sclavii se preschimbă-n falnici prinți.

Atunci devin viteazul din poveste
ce pleacă spre balauri ne-nfricat
ca să le taie scârnavele țeste.

Dar când mă-ntorc de pradă încărcat,
doar cu regrete, spaime și proteste
sunt de-ai mei semeni triști întâmpinat.

Cine ești tu?

Te-aud bătând în geamul suferinței.
Cine ești tu, de ce nu îmi răspunzi?
Te caut, însă-ntruna te ascunzi
În bezna nefirească a ființei.

Îți simt în sânge ochii mari, profunzi
cum caută în mâlul conștiinței
să-ntrezărească roadele seminței
de dragoste cu care te confunzi.

Te cred departe, dar tu ești aproape
și-adesea dintr-o dată mă trezesc
c-al tău surâs mă mângâie pe pleoape.

Cine ești tu abis dumnezeiesc
în care suferința mea încape
ca de-al ei chin să nu înnebunesc?!...

Frumos apus!

Frumos apus! Ard codrii mei de-aramă.
Lumină caldă, calm și clarobscur.
În fericire viața se destramă
și mă preschimbă-ntr-un superb azur.

Ce minunată e această clipă
în care azi din împliniri admir
noua mea viață care se-nfiripă
din ce mereu a fost să tot deșir.

Sunt ocrotit și nu-mi mai este teamă,
din zi în zi am un mai clar contur
în tot ce-a fost zadarnică risipă.

Stau în speranță și-nsetat inspir

aerul care-i flutură-n arìpă
și parcă viața însăși o respir.

Trudă

Cioplesc în mine, Doamne, ca-ntr-un bloc
de marmoră, cioplesc cu ne-ndurare,
dar nicio trăsătură nu-Ți apare
sub dalta ce aproape că ia foc.

Te simt pulsând de dor și așteptare
uimit de-al soartei mele nenoroc
și înciudat că nu aud deloc
neobosita Ta îmbărbătare.

Și totuși nu renunț în nicun chip
chiar dacă-abia mai pot de oboseală,
iar inima-mi e plină de nisip.

Tot Te voi scoate, Doamne, la iveală
spre-a-Ți admira strălucitorul chip
în a iubirii mele catedrală.

Rugă

Dă-i, Doamne, și inimii mele puterea
pe care Iisus răstignit o avea,
ca lumea să calce cu ură pe ea
și ea să nu-și urle sălbatic durerea.

Ascunde de mine-a sfârșitului stea
ce-mi poartă urcușul, dar și decăderea,
că viața e totuși mai dulce ca mierea,
chiar dacă adesea-i povară prea grea.

Mai lasă-mi, Divine, un număr de clipe
gonind pe cea care mă cere străpuns,
ca noi începuturi să nu înfiripe

menirea-mi mereu ne-mplinită-ndeajuns.
Și ca să nu simt ezitări în arìpe
Te-ndură și stai înlăuntru-mi ascuns.
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Există Dumnezeu

Există Dumnezeu. Dar dacă nu e
în clipa când avem de El nevoie
e pentru că prea mult și des în noi e
gonit cu pietre și bătut în cuie.

Îi cerem Lui ca să ne intre-n voie
și să accepte viața noastră șuie,
iar dacă El în sine se încuie
îl acuzăm că veșnic ca un sloi e.

Există Dumnezeu, dar nu oriunde
și nu oricând îi cerem să apară
când revoltați hulim că nu răspunde.

El seamănă cu acea piatră rară
ce sub pământ caratele-și acunde,
doar pentru vrednici devenind comoară.

Crez
Eu nu voi fi ermetic niciodată.
Îmi place versul simplu, deslușit
și sunt întotdeauna fericit
când fac ca-n el o inimă să bată.

Poet e numai cel ce-a reușit
în fața lumii sufletul să-și scoată,
doar cel ce-a acceptat ca viața toată
să fie pentru alții răstignit.

Ca să pătrunzi în scorbura în care
pe strunele singurătății cânt
nu-ți trebuie nici trudă, nici răbdare.

Cuvintele-mi drapate-n zdrențe sunt,
dar poartă-n ochi firimituri de soare
și amiros a cer și a pământ.

Înfiorat de taine
 
Înfiorat de taine încerc sã le dezleg
spre-a desluşi de ce n-a fost sã fie
când era-n tot şi-n toate atâta armonie
ce aştepta ca rostu-i sã-l culeg.
 
De ce-am ales aiurea şi-am renunţat uşor,
plecând pe o cãrare-ntortocheatã,
când sufletu-ncepuse sã cânte-acea 

sonatã
creatã pentru viaţã-n Do major.
 
Astãzi compun alene, din ce în ce mai rar
şi pe hârtii strãvechi, roase de molii.
Predominã tristeţea cântatã de bemolii
ce sorb orice diez şi-orice becar.
 
O singurã romanţã, de fapt un laitmotiv,
fãrã sã vreau mã obsedeazã-ntruna,
dar corzile viorii-au plesnit. Mai e doar 

una
şi-n partiturã-un ultim portativ!…

Desigur, Ana Blandiana e azi cea mai 
cunoscută poetă din România. Faima d-sale literară 
e însoţită şi augmentată de una de ordin cetăţenesc, 
asociere de astădată benefică, menită a spăla ruşinea 
bardului politizat, aflat la remorca propagandei to-
talitare, aşa cum s-a întrupat în numeroase, din 
nefericire, cazuri, de la Mihai Beniuc la Adrian 
Păunescu. Întrebarea care se pune (şi-o pune poeta 
însăşi) e dacă această reputaţie de excepţie ar putea 
fi sinonimă cu o supremă satisfacţie, cu “fericirea”. 
În cazul în care marele public ar fi predispus la un 
răspuns afirmativ, Ana Blandiana se mărturiseşte, 
împotriva aparenţelor, apăsată de un renume în 
ţesătura căruia se profilează doar părelnic un des-
tin literar-monden cu strălucire împlinit. Întrucît 
condiţia de persoană celebră presupune o alienare, o 
despărţire de sine măsurată prin abisul moral al nos-
talgiei: “O ironie zeiască/ A decis ea toate/ Visele în 
realitate./ Paşii mei nu mai sînt anonimi./ Nu mai ştiu 
să meargă pe mare/ Deşi se zbat./ Braţele mele nu 
mai pot să zboare/ Nu mă mai recunosc. M-am uitat/ 
Aş vrea să revin. Dar spre cine?/ Toţi mă dor/ Şi mi-e 
îngrozitor de dor/ De mine!” (Împlinire). Înstrăinată, 
prin ipostaza-i publică, de eul său, poeta se simte 
dependentă de convenţia unui nume, care-i trasează, 
el, drumul, care-i fixează obligaţiile şi-i cere fidelitate. 
În chip exasperant, fiinţei, în funcţia ei producătoare 
de viaţă, i se substituie un nume: “Să mă nasc/ Ca în 
ritmurile iniţiatice/ Din numele meu./ După ce dece-
nii întregi/ Tot ce eram/ S-a concentrat. S-a chircit/ 
În sîmburii cîtorva litere oarecare?/ Şi acum să o iau 
de la capăt./ Să caut un alt grind/ Roditor/ Să îngrop 
seminţele/ Şi să mă aştept apoi răbdătoare/ Pe mine 
însămi răsărind?” (De la capăt). Pericolul teribil e 
recepţia de sine sisifică prin mecanizare: “Dar cine 
mai ştie/ Cum eram/ Ca să mă identifice ca pe-un 
cadavru/ Privit cu repulsie de-aproape?/ Şi, dacă 
nu, la ce bun/ Să mă tot nasc./ Să mă tot scriu/ Şi 
citesc/ Din mereu aceleaşi silabe?” (ibidem). Con-
fruntarea are loc între “povestea” inocenţei originare 
şi “Timpul real”, cea dintîi purtătoare a unui mister 
capabil a identifica adevărata fiinţă, cel de-al doilea 
un factor alienant. Deşi dorită, evoluţia e păguboasă, 
dizolvînd, în talazul mundan, edenicul basm: “Sînt eu 
fiinţa din oglindă/ Sau doar o formă umplută cu fapte/ 
Ca o păpuşă de cîlţi?, Doamne,/ Cît mi-am dorit/ Să 
cresc mai repede/ Să mă condamne/ Timpul real/ Să 
ies din poveste,/ Dinţii de lapte,/ Să mi se lepede,/ Să 
mă cuprindă/ Fără de veste/ Şi să mă ducă/ Marele 
val” (Împlinire). Iluzoriu situată pe un pisc al “ferici-

rii”, autoarea se arată conştientă de preţul sacrificial 
pe care trebuie să-l achite creaţiei, preţ echivalent 
cu o “moarte” în planul existenţei comune, pentru 
a se arăta demnă de resurecţia pe care o reprezintă 
plăsmuirea poetică: “Fericită, mi se spune că trebuie 
să fiu/ Pentru c-am ales moartea ca să pot învia/ Ce-aş 
putea să-mi doresc mai mult, mă întreabă,/ Dar ni-
meni nu aşteaptă răspunsul,/ Ferice de tine, îmi spun 
toţi/ (Şi eu repet: Ferice de mine)/ Nu poţi învia fără 
să mori./ Îmi mai spun/ Cei care n-au înviat niciodată/ 
Pentru că n-au murit” (Fericită mi se spune). 

Denunţînd mitul celebrităţii concepute ca o 
pseudomîntuire, Ana Blandiana se recunoaşte  sub 
înfăţişarea poetului de totdeauna, pe care Sandburg 
l-a fixat într-o preacunoscută comparaţie, cea a unui 
animal  marin care trăieşte pe pămînt şi care ar vrea 
să zboare. Inadaptarea funciară pare a fi trăsătura de 
căpetenie a poetei, sfidînd relativele succese, utop-
icele privilegii. Laitmotiv al întregii d-sale producţii, 
acest simţămînt al incongruenţei cu mediul (privind 
lucrurile mai adînc: cu propria sa condiţie) alcătuieşte 
un fel de respiraţie lirică: poeta poate supravieţui 
mulţumită lui. Insuficienţa se converteşte în soluţie 
vitală, printr-un simţămînt al unei dependenţe fatale: 
“Suficientă mie nu mi-am fost niciodată/ Atîrnînd 
mereu ca un fruct de o creangă în vînt/ Ca de un arc 
încordat o săgeată,/ Ca de propria sa etimologie, un 
cuvînt” (Suficientă mie). Între sine şi mulţime, între 
prezent şi trecut, între muţenie şi strigăt, autoarea se 
obiectivizează în dezechilibru: “Mi-e greu cu mine/ 
Cu ceilalţi amar/ Se scorojesc pe frunze/ Culorile 
mai noi/ Şi de sub straturi rîncede de var/ Ies rînjete 
de dinainte de război// Mai răul lasă-n dinţi nisip/ 
Mai binele dospeşte acru rime/ Singur mi-e greu/ 
Dar şi mai greu mulţime/ Mi-e greu să tac/ Dar şi mai 
greu să ţip/ Un adevăr făcut fărîme” (Lamento). În-
treaga d-sale creaţie constă din variaţiuni pe această 
esenţială temă. Astfel celebritatea îşi dezvăluie re-
versul sensibil, vulnerat de o misterioasă constituţie 
internă ce refuză pactul cu amplul renume, precum 
“O nemurire-n care i-e urît” (Bătrîni şi tineri). 

Să urmărim acum treptele inadaptării, aşa 
cum se ivesc în poezia în chestiune. Mai întîi avem 
a face cu o inadaptare pe care  am numi-o, pe fil-
iera lirismului nostru interbelic, metafizică  şi care se 
exprimă, pe de o parte, prin dificultatea individuaţiei 
(părăsirea Unu-lui originar), iar pe de alta prin in-
decizia adoptării unei posturi convenabile pe scara 
regnurilor, a speţelor.

În spatele celebrităţii 
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Acest volum de proză poate fi înţeles ca opunere 
împotriva cultului personalităţii şi a teroarei comuniste – se 
arată în “Introducerea” semnată de cele două traducătoare 
(p.10).

În cele patru proze iese la iveală tirania lui 
Ceauşescu. Situaţia nu este fără ieşire, ele se încheie într-o 
viziune eliberatoare.Un rol însemnat îl are fantastical, care 
trece precum un fir roşu prin aceste proze (p.10).

Forţa de exprimare a textelor constă în mişcarea 
dintre realitate şi irealitate, între proză şi poezie, în ambi-
guitate. De aceea, deşi apărută iniţial în 1977, cartea Anei 
Blandiana nu şi-a pierdut din actualitate.

Sub titlul “A scrie în lumea lui Ceauşescu a anului 
1977”(pp.15-35), Helmut Müller-Enbergs face un excurs 
în lumina articolelor din cotidianul “Frankfurter Allge-
meine Zeitung” de atunci, în majoritate semnate de Vik-
tor Meier dar şi a altor documente, deosebit de interesante  
chiar şi pentru cititorul român. Esate vorba, printre altele, 
despre prietenia lui Ceauşescu cu Mao, pe care-l vizitase în 
1971, despre cutremurul de la 4 martie 1977 din Bucureşti 
şi consecinţele acestuia, despre Paul Goma şi scrisoarea 
sa deschisă, despre protestele minerilor din Valea Jiului 
etc.  În ampla postfaţă publicată sub titlul “A povesti fan-
tastical în volumul de proză “Cele patru antimpuri”” (pp. 
165-181) Viorica Patea (n. în 1957), plecată din ţară din 
1977, actualmente profesor asociat de literatură americană 
la Universitatea din Salamanca, cea care a tradus cartea de 
faţă în spaniolă, arată că ciclul nu începe – aşa cum era de 
aşteptat – cu primăvara, ci cu iarna, ca simbol al decesului, 
al morţii. Urmează primăvara ca simbol pentru trezirea la 
viaţă, care deja în esenţă ascunde moartea  şi vara ca simbol 
al descompunerii. Seria se încheie cu toamna, care stă într-
un fel pentru anotimpul recoltei şi al vremelniciei (p.165).

Ana Blandiana scrie proză nu numai pentru a 
povesti o întâmplare, ci pentru a reda obsesii, scopul nefi-
ind acela de a copia fidel realitatea, ci de a-i conferi un 
sens (p.166). Viorica Patea consideră că Ana Blandiana 
se înscrie în ceea ce priveşte povestirile fantastice pe linia 
Edgar Allan Poe, Franz Kafka şi este influenţată de realis-
mul magic al lui Gabriel García Márque şi Julio Cortázar. 

Fantasticul la Blandiana nu este opusul realului, ci 
o complexă realitate, una plină de însemnătate, în opera ei 
realitatea fiind fundamentul fantasticului (p. 168).

În proza ei realitatea este punctual de plecare al fan-
tasticului, care apare atunci când realitatea alunecă în ab-
surd. Metaforele Blandianei sunt un act de balansare între 
reflecţia poetică şi realitate şi se bazează pe cititor când 
afirmă că “fantastical nu este opus realului, este doar o 
înfăţişare mai plină de semnificaţii a acestuia” şi propune 
o viziune în care faptul insolit apare ca o prelungire a unei 
puternice tensiuni spiritual-afective, excelând în sugestia 
unor trăiri ambigue, în care senzualitatea contactului cu 
natura germinativă şi năzuinţa spre puritate se conjugă cu 
sentimental descompunerii universale, precum în“Capela 
cu fluturi”şi “Oraşul topit”. 

De menţionat că acest volum apare cu sprijinul fi-
nanciar al Institutului Cultural Român.

Mircea M. POP
**** Ana Blandiana: Die vier Jahreszeiten. Herausge-

geben von Katharina Kilzer und Helmut Müller-Ensberg. Über-
setzt von Maria Herlo und Katharina Kilzer, Edition Naock & 
Block in der Frank & Timme GmbH, Berlin, 2015, 195 p.  

Aspiraţia fiind, evident, refacerea unităţii 
prime, poeta se simte orgolios stingheră în 
existenţa sa hotărnicită, supusă inevitabilei stări 
de fragment. “Rodnicia” sa literară beneficiază de 
viziunea întregului doar în calitate de stimul tîrziu 
şi nu de cauză: “Să nu fii bărbat sau femeie/ Nici 
bătrîn sau copil/ Să nu fii piatră sau arbore/ Nici 
apă sau foc/ Să fii întreg – să fii întregul/ Tu şi 
eu, lumină neîmpărţită/ Reinventînd zeul/ În stare 
să rodească singur” (Întregul). În acest cadru 
al existenţei fărîmiţate, singurul mod pozitiv de 
fiinţare e contemplaţia ce include recunoaşterea 
unui Autor incognoscibil al tuturor celor date, 
reprezentînd însă, vai, un atentat la conştiinţa de 
creator a artistului: “Nici pomii galbeni, nici po-
mii roşii/ Nici pomii verzi/ Şi nici ideile repetate 
la nesfîrşit ale mierlelor/ Asemenea stucaturilor 
repetate/ De-a lungul unor încăperi  fără număr/ 
În care nimeni nu poate fi fericit/ Şi nici smochi-
nii născîndu-şi cu greu/ Nisipul seminţelor/ În 
dosul gratiilor inventate să-i apere/ Nici elefanţii 
cu crengi şi frunze/ Nici coridoarele de stamine/ 
Nimic nu reuşea să spună mai mult/ Decît vraja 
de-a nu trebui să spun NU/ Pentru că nimic nu 
depinde de mine” (Nu). Dar această conştiinţă 
nu rămîne blocată. Ea are la îndemînă facultatea 
unei dezvoltări speculative, în marginea inabord-
abilului mister, aptă  nu a-l “dezlega”, ci a-l 
“spori” în însăşi labirintica-i structură, în oculta-i 
funcţionalitate: “Cutreier trupul unui zeu/ Fără să 
ştiu dacă există/ Ori rătăcesc în cuprinsul/ Unui alt 
stăpîn/ Pe care nici nu-l bănuiesc măcar/ Şi care, 
ca şi celălalt,/ Se crede singur/ Şi îi este frică/ De 
încăpăţînarea mea/ De-a merge mai departe/ Şi a 
descoperi astfel - / Cine ştie? - / Chiar rana de la 
capătul lumii/ Din care picură încă/ Necunoscuţi 
unii altora/ Zei ipotetici” (Rana de la capătul lu-
mii). Ne aflăm pe un tărîm eretic, în care demonia 
poetului se proiectează în demonia prezumată a 
tainicului mecanism universal. 

O altă inadaptare e de factură temporală. 
Reflex al pierderii unităţii primordiale, al Para-
disului conţinut în aceasta, se iveşte deplîngerea 
copilăriei apuse, aşijderea înzestrate cu atribute 
paradiziace, “sîmburele” omului ce devine, după 
cum Dumnezeu e germenele cosmosului abando-
nat metamorfozelor. Simbologic (o simbologie 
inversată), marea, leagăn al vieţii, e percepută 
ca un mediu al durerilor “neegale”, ca o lacrimă 
enormă a deznădejdii trecerii prin timp(uri): 
“Sarea din păr, de pe piele, de pe sandale/ Şi sare 
uscată pe gene, pe buze/ Reziduuri ale unor du-
reri neegale, ca marea/ Trecînd dezgustător prin 
meduze/ Urme de plîns ale unor fiinţe/ Neavînd 
în comun decît rar/ Disperarea/ Măsurată-n min-
ute/ Şi, sărat şi amar,/ Acelaşi gust/ Al jumătăţii 
trecute/ De secol, de vîrstă, de an” (Ocean). Într-
un fel paradoxal, adultul înstrăinat de sine prin 
succesiunea desubstanţierilor la care-l supune 
temporalitatea nu mai năzuieşte la refacerea tre-
cutului, a acelui illud tempus care e copilăria, ci la 
îmbătrînire şi la moartea “luminoasă” precum la 
o izbăvire à rebours. Candoarea se sinucide: “Ce 
jalnic fragmentaţi/ Şi fără miez/ Timpi depărtaţi 
egal de mine!/ O, Doamne, spune-mi unde să 
m-aşez/ Cînd toate vîrstele îmi sînt străine/ Şi în 
zadar/ Copilul care sînt// Caută speriat un timp 
cărunt/ Sau chiar/ Mergînd cu visul mai departe/ 
o cît mai luminoasă moarte…” (Bătrîni şi tin-
eri). Îmbătrînirea devastatoare nu exclude însă 
consolarea unicităţii şi nici speranţa unei topiri 
într-un anonimat analog Neantului originar, pe 
care Meister Eckhardt îl socoteşte una cu Dum-
nezeu: “Sînt primul om care îmbătrîneşte/ Sub 
soare/ Singură descopăr/ Şi fără să mă poată ajuta 
cineva/ Această enormă mirare/ A trupului încă al 
meu/ Dar rămas/ Ca pe un ţărm părăsit în prăpăd/  
În timp ce eu/ Alunec, alunec pe mare/ Pînă nu 
mă mai văd” (Alunec, alunec). Astfel începutul şi 
finalul existenţei par totuşi a contura un cerc. 

În sfîrşit, se înscrie o inadaptare social-
etică. În acest segment al creaţiei sale, poeta Ana 
Blandiana se întîlneşte cu militanta Ana Blandi-

ana, vădind o omogenă reacţie împotriva unei is-
torii crude în aşa măsură, încît a pus chestiunea 
dezertării poeţilor de la menirea lor imanentă spre 
a se înrola sub flamura militantismului obştesc. 
Lovită de “blestemul” istoriei, poezia ar fi dat 
impresia că e “săracă”, insuficientă: “Vino, Do-
amne, să vezi poezia săracă/ Şi poeţii căzuţi sub 
istoric blestem/ Vino, gol şi frumos, şi, de ţi-e frig, 
îmbracă/ Haina strîmtă-a acestui poem” (Apollo). 
Dacă unii barzi au înţeles a-şi abandona lira într-o 
manieră compromiţătoare, contrafăcîndu-i sunet-
ul spre a face pe plac unor stăpîni pe cît de abuzivi 
pe atît de vremelnici, Ana Blandiana a rămas în 
rîndul poeţilor care au transpus pe corzile instru-
mentului autenticitatea morală a dezgustului şi a 
revoltei sale. Lira n-a tăcut în mijlocul armelor, 
ci a devenit, în răstimpuri, ea însăşi o armă: “Tu 
ai fost crucea mea/ Înaltă, subţire/ În stare să mă 
răstignească/ Grindă pe grindă/ Eu am fost crucea 
ta/ Copilărească/ Răsfrîntă-n oglindă” (Două cru-
ci). Ruga poetei a fost în sensul unei solidarizări 
cu mulţimile năpăstuite: “Ajută-mă să plîng şi să 
mă rog/ Să îmi privesc destinul inorog/ Cu steaua-
n frunte răsucită corn/ Spre care-n vis mulţimile 
se-ntorn” (Rugă). Visul poeţilor se cade a se iden-
tifica cu cel al luptătorilor pentru desprinderea 
din minciuna tiraniei, vis eficient chiar şi în imo-
bilitatea sa estetică, deoarece în jurul “corăbiei 
poeziei” timpul se mişcă “tot mai repede”: “Poeţii 
aşteaptă şi refuză să doarmă/ Refuză să moară/ Ca 
să nu piardă clipa din urmă/ Cînd corabia se va 
desprinde de ţărm” (Corabia cu poeţi”. 

Însă lucrurile sînt departe de simpli-
tatea unei scheme istorice ori etice, împrejurare 
conştientizată pe deplin de poetă – şi aici credem că 
rezidă un punct cu deosebire dureros al inadaptării 
d-sale. În faţa aberaţiilor realului, indiferent de 
natura lor, poezia se repliază, resorbindu-şi ide-
alismele, transformîndu-le în propria-i substanţă 
iremediabil dramatică. Jocul intelectual şi senti-
mental pe trapezul civic cade, la rîndul său, în abi-
sul deziluziilor, asupra cărora specificul liric poate 
reveni cu acuitate. “Corabia cu poeţi” e un simbol 
al împlinirii doar parţiale, adică al neîmplinirii: 
“Dar ce e nemurirea dacă nu/ Chiar această corabie 
de piatră/ Aşteptînd cu încăpăţînare ceva/ Ce nu se 
va întîmpla niciodată?” (ibidem). Dizgraţia isto-
riei nu e decît un simptom al dizgraţiei statutului 
omenesc. Realizarea idealului aduce un miraj cu 
efect scurt ( “Şi eu însămi vedeam/ la lumina mea/ 
Pînă dincolo de orizont/ O lume mai frumoasă/ 
Decît bănuisem vreodată/ O mulţime care luneca/ 
Lin în toate direcţiile/ Ca pe patine sau ca pe un lu-
ciu de apă/ Cîntînd fericită <<Să ne grăbim/ Să ne 
grăbim/ Pînă mai este lumină>>” [Peisaj] ), căci 
soluţiile nu sînt decît relative (“Pentru că nu există 
lumină/ Oricît de deplină/ Pe măsura beznei ce-a 
fost/ Şi-o să vină” [Nu există răspuns]), iar com-
portamentul umanităţii oferă funeste deziluzii, 
părînd a confirma gîndul sumbru că, indiferent de 
context, “binele pur este ameninţător”: “Dovadă 
că omenirea/ Şi-a condamnat la moarte/ Nu atît 
criminalii/ Cît sfinţii” (Nord). Elocvent este pei-
sajul suav-macabru al îngerilor atîrnînd în crengi, 
aidoma unor fructe uscate, sau al unor spînzuraţi, 
“toţi cu hainele veştejite/ Fibroase/ Cu aripile 
încîlcite de vînturi/ De mult nemaiîncercînd să se 
desprindă/ Şi să cadă/ Ca şi cum ar şti/ Că mai jos 
sînt alte crengi, pe care se veştejesc/ Alţi îngeri” 
(Agăţaţi în crengi). Să fie viziunea democratică 
doar una utopică? Cîinele şi copilul, gata să se 
hrănească din aceeaşi bucată de pîine, “încolăciţi 
şi împăcaţi,/ Cu universul redus/ La bucata de 
pîine/ În care se mai văd/ Dinţii îngerului” (Piaţa 
Buzeşti), precum o imagine a suferinţei eterne, 
dau impresia a înclina balanţa în favoarea visului 
irealizabil, indicînd totodată caracterul absolut al 
inadaptării pe care poezia Anei Blandiana ne-o 
înfăţişează ca pe un stigmat. 

Gheorghe GRIGURCU

Ana Blandiana: Refluxul sensurilor, 
Ed. Humanitas, 140 p.

În spatele celebrităţii “Cele patru anotimpuri”
ale Anei Blandiana
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L-am reîntâlnit recent pe Toma George 
Maiorescu la Colocviile Revistei „Reflex”, 
organizate de poetul reșițean Octavian Doclin la 
Băile Herculane (17-20 iunie 2015), unde, cu un tren 
de noapte, a sosit de la București „fostul președinte-
fondator al Mișcării Ecologiste din România”,după 
cum l-a gratulat zâmbind un confrate reșițean. Aproa-
pe nonagenar, poetul și eseistul TGM (n. 8 dec. 1928, 
Reșița), care tocmai sosise în ajun de la Los Ange-
les (unde domiciliază fiica sa), nu a venit cu mâna 
goală la întâlnirea cu confrații săi bănățeni, ci cu un 
proaspăt volum de versuri B 5 cu ilustrații (executate 
color de Daniela Wanda Maiorescu-Decca) și într-
o condiție grafică remarcabilă, intitulat SINUCIGAȘ 
PLONJEZ ÎNTR-UN REAL IMPOSIBIL (Editura Pa-
limpsest, București, 2015, 178 p.).

Nu-l mai văzusem de anul trecut pe poetul 
rămas consecvent în purtatul cămășilor negre, suplu 
și destul de vioi la cei 87 de ani, cu vorbă domoală 
și privire vie, dotat nu numai cu leptop, dar de data 
aceasta și cu o tabletă, pe care a reținut portrete și 
instantanee de la seara de poezie. Un literat gentle-
man, cu mișcări firești și gesturi credibile, care, fără 
a mai avea nevoie de a epata, impune o siluetă scri-
itoricească aparte, cu o bogată experiență de viață. 
Îi avusese ca magiștri, la Cluj, pe Lucian Blaga și 
D.D. Roșca, iar la București pe Tudor Vianu și Geor-
ge Călinescu. Cunoscuse de tânăr lumea literară, im-
plicându-se, alături de A.E. Baconsky, în destinele 
proaspătului înființat cenaclu clujean „Poezia nouă”, 
al cărui secretar devine. A ajuns, apoi, bursier al sta-
tului român la Institutul de literatură „Maxim Gorki” 
din Moscova, iar după Revoluția din 1989, absolvă 
un curs de specializare postuniversitară la Universi-
tatea din Cleveland (Ohio). O viață plină de aventură 
a unui nonconformist îi poartă pașii prin  America 
de Sud, Africa, Orientul Apropiat, Europa, apoi până 
dincolo de Cercul Polar, realizând filme TV despre 
locurile vizitate, ca un gazetar globe-trotter care, îm-
barcat ofițer II pe nave comerciale românești, străbă-
tea meridianele și oceanele lumii (ca scenarist, ope-
rator, regizor). A tradus (din poezia poloneză, greacă, 
turcă etc.) și a fost tradus în numeroase țări ale lumii 
(Rusia, Portugalia, Franța, Grecia, Spania, Germa-
nia, Turcia, Ungaria, Bulgaria,în hindi și esperanto 
etc.), cunoscut fiind ca laureat al mai multor premii 
literare naționale și internaționale.

Fondator, în zilele Revoluției decembriste, 
al Mișcării Ecologiate din România, și președinte 
al Partidului M.E.R.,membru în Biroul Executiv al 
CPUN, director al unor publicații de doctrină eco-
logistă, TGM este creatorul ECOSOFIEI, căreia 
i-a dedicat câteva volume: Introducere în ecosofie 
(Fundația Europeană E.C.E., 2000; Ecosofia (At-
eneul Român, U.E.B., 2001); Îmblânzirea fiarei din 
om sau Ecosofia, ediția a II-a revăzută și adăugită 
(Fundația Europeană E.C.E., 2001, ediția a IlI-a 
revăzută și adăugită, Ed. Lumina Lex, 2002)…

Autor a peste 40 de volume de poeme, proză, 
filosofie și publicistică, TGM rămâne în poezie acel 
„Prinț al metaforei la curțile metafizicii” (The 
Prince of Metaphor al the Metaphysics Court), așa 
după cum se autodefinește într-un titlu de volum pu-
blicat în 2010 la „Amazon”, apăsat de conștiința de a 
locui „Pământul minat al speranței” (Ed. Palimpsest, 
2012).

Spiritul poeziei lui TGM a străbătut mai multe 
etape, din anii 50 ai secolului trecut până spre înce-
putul mileniului III, când „avangardismul” de care 
s-a tot vorbit s-a limpezit într-o dicție poetică ușor 
recognoscibilă, axată în principal pe două coordona-
te: năzuința metafizică în varii contexte existențial-
metaforice și atitudinea unui civism universalist, a 

unui militantist globalist, obsedat de ideea deterio-
rării acute a lui homo humanus căzut sub influența 
„fiarei” care i-a întunecat sensul existenței sale în 
lume și univers. Cu cât această lirică a incriminării 
este mai apăsată, cu atât poetul își vede spulberată 
credința în propria-i doctrină ecosofică (=„un sistem 
de gândire, un mod de a privi, de a citi, de a trăi și 
de a înțelege lumea”), vizând mlitantismul său larg 
umanitarist.

Nu vom insista, în comentariul de față, pe la-
tura lirismului său experimentalist și fantasmagoric, 
ludic și nu de puține ori de transcriere onirică, uneori 
discursiv-memorialistic și mai puțin voalat, reflexiv 
și autoscopic, mereu neliniștit, problematic și remon-
tat de fine ironii, în general așezat sub zodia melan-
coliei lucide, scientiste și semioticii difuze (este ca-
zul părții a doua, Aventuri subliminale – neînscrise 
în Anale).

Vom încerca un comentariu al lirismului „tran-
zitiv” și de substrucție umanitaristă din acest volum, 
care vine să explice apetitul „ecosofic” al militantului 
de idei pe tărâm social-umanist, punctul de criză al 
acestei atitudini recriminatorii privind „autoepuiza-
rea” omului, „punctul terminus” al evoluției sale is-
torice, dar și „proiectul mereu perfectibil al lui homo 
humanus” înspre „o altă abordare a continuității”...

Există în lirica lui TGM un apăsat sentiment 
al „secolului care ucide”, ecosofia sa învederând o 
sancționare a „fiarei din om”. În „Sinucigaș plon-
jez într-un real imposibil” poetul își structurează 
vizionar acest sentiment, evocând mai întâi „celu-
la vie/ viața” născută în învolburarea primordială a 
haosului indistinct, o viziune de cosmogonie care, 
pe lângă imagini artistice sugestive ce amintesc 
de «Scrisoarea I» eminesciană, dezvoltă, într-o 
retorică a urgenței, trimiteri scientiste ce colorează 
oarecum eseistic și într-un mod pregnant evocarea:

„Știu însă că atunci când apele nu s-au 
despărțit încă/ De cer și de prelungite limbi de mâl 
și pământ/ De mocirla și mlaștinile arse de vântoa-
se/ Bătând din toate direcțiile deodată/ Învolburând 
bolborosirile întinderilor încă neconturate/ Clocite 
de arșițe și arse de bombardamentele/ undelor cos-
mice/ Șuierând peste spațiile decolorate încrețindu-
le/ Ca și cum ar cloci la foc mic răbufnind câteoda-
tă/ Zeama primordială/ Bolborosind prin mișcarea 
continuă a atomilor minerali/ Ciocnindu-se respin-
gându-se ca să se asimileze reciproc/ În fulminante 

dar mute reacții electrochimice/ Când nimic nu avea 
contur și stabilitate doar întâmplarea/ Și colcăiala 
meandrelor peste care plutea capricios/ O negură 
nestatornică și șuierătoare/ Dezgolind și acoperind 
fără nici o noimă/ Zeama primordială/ Care fierbea 
încet/ Ce-n eprubetele și retortele unui nemaivăzut 
laborator/ Alchimia sufletului se combină cu mole-
cula de proteină/ Atingeri și respingeri apropieri și 
despărțiri/ Îmbrățișări contopiri/ Ce-n reacții ale-
atorii și spontane să se nască noi cuplaje/ Forme și 
aliaje/ Combinații de atomi de molecule de cromo-
zoni/ Întâmplările în aceleași sau asemănătoare îm-
prejurări se împlinesc în regulă/ Ecuația în agoritm/ 
Relații proteice de verigi și lanțuri de aminoacizi/ În 
sfârșit fulger/ Preluând eternitatea în gaj/ Monoce-
lula/ Și cheia de cod în patru sunete/ Al noului bio-
limbaj/ (Adenina/ Citozina/ Guanina/ Timina)/ ADN 
sau interfața:/ VIAȚA” (Patru sunete dintr-un nou 
biolimbaj).

După acest moment zero al creației, „pe sca-
la ascendentă a autodezvoltării formelor primare de 
viață la organismele de cea mai complexă structurare 
(înzestrate cu conștiință de sine) viața a parcurs ca-
lea naturală a autocorecțiilor compensatorii în fața 
accidentelor destabilizării și dezacorduri în comple-
xa interfuncționare a componentelor organismului 
uman.” La varii accidente suferite, „organismul și-a 
făurit singur scuturi de autoapărare și stimulare (...) 
cu anticorpi ca și cu leacuri autofabricate”, autovin-
decarea însemnând că organismul și-a programat 
„antidotul”, declanșând „replici de imunitate”. Însă, 
apariția medicamentelor de sinteză „au debusolat 
comportamentul biologic stabilit de legile autodez-
voltării organismului uman”, iar restituirea „stării de 
normalitate” este un imperios deziderat al omenirii 
de azi.

Astfel de idei oarecum a-poetice devin sub 
condeiul eseistului filosof TGM meditații privind 
condiția umană, care în secolul din urmă a excelat 
în sacrilegii ale „omului fiară”. Iată câteva imagini 
de secol XX (și nu numai) dintr-un îndurerat și 
recriminatoriu Recurs la memorie:

 „Rotocoale negre de fum gras din carne de 
om ieșind pe hornuri; Rachete nucleare Ciuperci 
atomice deschizându-și umbrelele peste metropole; 

TOMA GEORGE MAIORESCU 
– „un Prinț al metaforei la Curțile Metafizicii”
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TOMA GEORGE MAIORESCU...

Ajuns la volumul al VII-lea, 
JURNALUL INEDIT al lui Marin 
Sorescu - intitulat „Romanul călă-
toriilor” – își continuă formula de 
„jurnal document”, autorului dis-
plăcându-i literaturizările obișnuite 
în astfel de cazuri. Mărturisind că 
„literatura îmi place separat”, Marin 
Sorescu optează pentru consemna-
rea prozastică a faptului de viață, 
notându-și date și impresii ad hoc, 
locuri și fizionomii, comportamen-
te și caractere, uneori atât de sumar 
încât amintește de graba diaristicii 
maioresciene, brute, netransfigura-
te artistic, plină de frusta savoare a 
autenticității.

Recentul volum cuprinde pe-
rioada 1979-1996, ultimele consem-
nări datând de prin februarie-aprilie, 
când autorul mărturisește a fi încer-
cat să-și pună la punct jurnalul, cu 

prilejul împlinirii vârstei sexagenare (va deceda, într-un spital din București, la 
8 decembrie 1996).

Nefiind un jurnal „la zi”, ci unul „pe sărite”, scrierea reușește a reconstitui 
documentar viața concretă a poetului, împărțit între munca de redacție („Ra-
muri”, mai apoi „Literatorul”), care-l solicită foarte mult, și frecventele deplasări 
în țară și străinătate, nu puține, la congrese și festivaluri, simpozioane, lansări 
de cărți, premiere teatrale, întâlniri cu cititorii... Intitulată „roman al călătorii-
lor” (desigur, impropriu numit «roman», de vreme ce consemnările respective, 
nu atât de «epice», sunt în definitiv pagini de jurnal), lucrarea nu-și dezminte 

apartenența la memorialistica de gen. Călătorind mult în acești șaptesprezece 
ani, cei mai rodnici din viața scriitorului, anii operei „esențiale”, la Helsinki 
și Paris (1979), la Berlin (1980), în Maroc (1984) și pe alte meridiane (Vol. II 
din 2006 este intitulat „Marin Sorescu în patru continente”), poetul își urmă-
rea, de fapt, propria-i afirmare, țintind, cam de după 1980, la Premiul Nobel. 
Iată consemnarea din „8 iunie 1987” copleșitoare în itinerariul european notat 
contabilicește, urmărind a se referi „mai pe larg, în caietul aparte”, așa cum făcea 
Maiorescu în urma excursiilor estivale în țară și străinătate (pe care le coordona 
foarte minuțios cu telegrame de rezervare a camerelor și solicitarea mijloacelor 
de transport necesare), cu „rapoarte”  post festum oferite participanților:

„Între 26 aprilie și 6 iunie 1987 o călătorie în Italia (Roma), Anglia (Lon-
dra, New Castle, Edinburgh, Glasgow, Oxford, Norwich, Belfast și încă vreo 
două orășele), Irlanda (Dablin) și Olanda (Rotterdam și Amsterdam)...”

În vara lui 1983, Sorescu călătorește, cu trenul și avionul, în Bulgaria, 
Germania, Franța, Anglia, Spania, fiind invitat la diferite întâlniri culturale și 
festivaluri, la lansări de cărți și puneri în scenă a pieselor sale.

1984 se dovedește un al al călătoriilor prin țară (la Craiova regulat, ca 
redactor șef al „Ramurilor”, 1970-1990), apoi la Brașov, Târgu-Mureș, Sinaia, 
Brăila, Bușteni, Cluj, Timișoara, Ploiești, Onești, Calafat, Tg.-Jiu etc. 

Tot în 1984 Sorescu vizitează spațiul magrebian, sesizând „asemănări cu 
Spania și Italia”. La Congresul de Poezie de la Marrakech (Maroc), spre deose-
bire de alți participanți, i se asigură cazarea, masa și transportul, beneficiind de 
întâlniri memorabile. În drum spre Maroc, află pe aeroportul din Paris-Orly că a 
încetat din viață bunul său prieten, poetul și eseistul Pierre Emmanuel, în vârstă 
de 68 de ani, din poezia căruia tocmai tradusese un grupaj consistent: „a fost un 
om generos, prieten al poeților din toată lumea”. Află, de asemenea, că Premiul 
Nobel pe 1984 fusese acordat pe 11 octombrie poetului ceh Jaroslav Seifert, 
semnatar al Cartei 77, care pusese la îndoială legitimitatea regimului comunist 
de la Praga. De proaspătul laureat, în vârstă de 83 de ani, mărturisește că „n-a 
auzit”, arătându-se contrariat de tot mai multe evidențe în atribuirea prestigiosu-
lui premiu:

Cruciade de jaf revărsându-se spre Soare Răsare; 
Tribunale ale Inchiziției ridicând ruguri de foc pen-
tru abjurați «vrăjitoare» și bănuiți încălcători de 
canoane; Minări de drumuri comerciale pe uscat și 
pe ape; Repetate măceluri de nou născuți; Nopți ale 
săbiilor lungi sau scurte; Răstigniri la toate răscru-
cile; Trageri în țeapă; Lungi convoaie de semicada-
vre și schelete ambulante; Pe ger; prin nămeți; prin 
arșiți sau ploi; Orașe-scrum arate cu plugul; trupuri 
sfârtecate de explozii; Masacrarea Inocenților; bă-
trâni femei copii cu stea galbenă în piept trecând sub 
rozetele ejectând gazele letale Ciclon B; Vagoane de 
vite cu lucarne minuscule bătute în scânduri cu câte 
100 de trupuri înghesuite; Când garnitura formată 
la Iași ajunge la gara de destinație Tg.Frumos din 
Trenul Morții vor fi scoase numai corpuri țepene cu 
ochii holbați în cristale de gheață”...

Așadar un memorial-listă, oricât de enunțiabil 
ar fi, al crimelor și fărădelegilor comise de «fratele-
om» de-a lungul istoriei, cu ecou de oratoriu funebru 
și inchizitorial, o istorie a Omului-fiară, a cărui trans-
formare o viza Ecosofia lui TGM.

Dacă „ecosoful” nostru, în amintita doctrină, 
încă mai spera la „îmblânzirea fiarei din om”, în 
recentul volum „Sinucigaș plonjez într-un real impo-
sibil” el pare să-și fi pierdut speranța în „reconstrui-
rea” omului din această perspectivă. Tonul liric este 
destul de îndurerat, convingerea lui de acum – după 
cum ne-a mărturisit personal, de altfel – fiind aceea a 
regretării unei Utopii. Omul nu a înțeles rostul său pe 
pământ, deturnând sensul divin al existenței:

„De la început omul n-a înțeles și n-a putut
Conceptualiza sensul devenirii sale pe pământ
Rostul și locul lui în Univers.
Și a ajuns la punctul terminus.

Prea târziu: Bariera  a ruginit. Nu mai poate 
fi ridicată”

„Probabil undeva s-a greșit. Când și unde mi-
ar fi imposibil să precizez”, spune poetul, gândindu-
se că încă din momentul când „prima talpă de ho-
minid” a fost ejectată din animalitate, această ființă 
„a călcat pare-se pe o cărare vicinală./ Și s-a potisnit 
în antropogeneză.” Astfel, drumurile „între animali-

tate și umanitate”, în loc să se despartă, „vor coabita 
mult timp./ Sau poate chiar pentru totdeauna. Până 
se vor exclede. Sau asimila. Cine știe?”. La înce-
put „a fost o bătălie poate, o bătălie inconștientă”, 
apoi „fiara din om a început să se simtă din ce în 
ce mai confortabil,/ coabitarea prezența/ numeroae 
avantaje./ de unde să-i treacă prin conștiința de 
sine,/ ce se contura, că despărțirea de animalitate e/ 
obligatorie. Prea puțin s-a conștientizat ideea ca o/ 
necesitate absolută./ «Ecosofia» am explicat-o prin 
«îmblânzirea fiarei din om»/ Era prea târziu...” (26.
Post scriptum pentru șapte zile).

Sau: „«Îmblânzirea fiare din om» e numele 
rătăcirii utopice de pe drumul accidentat al deve-
nirii./ Un faliment iremediabil? Drumul s-a autoe-

puizat./ În primul rând ca spiritualitate./ Homo hu-
manus a ajuns la punctul terminus al existenței sale 
specia. La capătul vitalității sale./ A învins fiara: 
violul, violența, sângele;/ Axis Mundi: Inteligența și 
conștiința umană/ au devenit spiritual-inerte.”

Sensul vieții este bucuria creației continue și 
ceea ce-l desparte tranșant pe om de lumea anima-
lă este însăși spiritualitatea, prin triada platoniciană 
ce marchează diferența specifică (adevărul, binele, 
frumosul), dar Homo Humanus – nefăcând din toate 
acestea comandamente ale vieții sale – se face vi-
novat de „abdicare” de la misiunea sa existențial-
istorică. „Fiara a triumfat” și „Omul s-a autoepui-
zat”, pierzând „sensul majos al vieții”... 

Și atunci ce este de făcut? se întreabă 
poetul, încercând o „schimbare de discurs”, 
în sensul în care s-ar putea pune problema 
încrederii în «miracolele» științei: „Mă întreb 
dacă dechiderile de perspectivă ale «miracolelor»/ 
tehnologice cum ar fi computerizarea, robotizarea, 
nanotehnica,/ inteligența artificială ș.a.m.d. (...)/ Un 
nou ciclu de existență umană e pe cale să-și/ impri-
me amprentele în mâlul în care apele încă nu s-au/ 
despărțit, întru totul, de pământ și de cer./ Procesul 
de autoperfecționare a reînceput?” (ibidem,6).

Perspectiva este nu numai întunecată, dar și 
plină de incertitudini gnoseo-antropologice. Ideea 
că Homo Humanus a ajuns la «punctul terminus» 
al existenței sale pe pământ ne amintește de recen-
tele declarații ale genialului astro-fizician Stephen 
Hawking, care lansa următorul mesaj îngrijorător 
pentru umanitate, în ideea părerii de rău că e prea 
târziu și că nu se mai poate face nimic în problema 
„supraviețuirii” omului pe Terra:

 „Trebuie să continuăm să mergem în spațiu, 
pentru viitorul umanității.Nu cred că vom supraviețui 
în următorii 1000 de ani fără a depăși limitele plane-
tei noastre fragile.”

MARIN SORESCU:
„Romanul călătoriilor. Jurnal inedit, VII”

(Editura-Fundația „Scrisul Românesc”, 2015)
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„Nobelul își pierde prestigiul datorită numeroaselor gafe și tendinței de 
a asimila literatura cu gesturile politice. Se pare că în cadrul Academiei Sue-
deze există disensiuni. Lundkvist n-a votat anul acesta. Anul trecut a protestat 
împotriva alegerii lui ...” [Sir William Gerald Golding, 1911-1993, romancier 

britanic]...
Bucuria deosebită a Congresului Internațional de Poezie de la Marrakech 

o constituie întâlnirea cu poetul Léopold Sédar Senghor (căruia îi ia un interviu 
relevant) și cu Jorge Luis Borges, interviu apărut în „Secolul XX” – întâlniri 
evocate și în vol. I al Jurnalului, apărut în 1999, postum, dar și în Tratat de 
inspirație din 1985. Plimbarea prin lumea berberilor – în cele două săptămâni 
„pline și interesante” – îi prilejuiește câteva crochiuri lirice, un fel de meditații 
și notații imagistice generate de trăirile intense în acest spațiu nord-vest-african 
încărcat de tradiție și pitoresc. Reflecțiile notate la întoarcere, în data de 26 oc-
tombrie 1984, într-un hotel din Casablanca, merită atenție, întrucât rețin „câteva 
figuri interesante” cunoscute la Congres: „În primul rând, babele – femei peste 
70 de ani, care își descoperă talentul după ce ies la pensie” (una „cultivată” este 
din Florența, alta a lucrat 20 de ani la ONU și e poliglotă și divorțată, alta venită 
din Normandia însoțită de prietenul ei de 75 de ani, alta din San Francisco face 
parte dintr-o „trupă de poezie și dans”, alta din SUA amintind de Scufița Roșie 
plutește mereu într-o „feerie marocană”, alta bulgăroaică și soție de ambasador 
„vrea să știe totul, e insistentă” ș.a.m.d. „Cu aceste prezențe – notează poetul 
nostru în vârstă de 48 de ani – s-a 
completat peisajul Congresului – 
cel al poeților invitați – și acum 
cel al grupului care a făcut «area 
tour»”...

În 1983 murise Nichita 
Stănescu „de infarct, nu de 
ciroză” – „Cu o oră înainte 
venise la el Mircea Micu, cu 
o damigeană de vin”. Autorul 
„Sărbătorilor itinerante” nu ezită 
a-i reproșa post mortem lui Ni-
chita că a încurajat „prostimea” 
care „dădea buzna” peste el”: 
„Ce-am admirat sincer la el a 
fost capacitatea cu adevărat ui-
mitoare de a-i subjuga pe cei din 
jur fără scrupul. Și capacitatea 
de a cere la cei de față gloria 
(atât de efemeră)... Societatea 
l-a orbit atât de mult cu cât el i-a 
jucat toate festele (...) În lume a 
fost părtinitor cu banalitățile baroce, transformându-le în metafore prin sofisti-
care și descompunere. De aici aparența de filosofie – și posibilitatea de a bate 
câmpii la nesfârșit.” (1984). În seara zilei de 9 mai 1982, pe când de ceva vre-
me cei doi își „disputau”, pe calea culturii auriculare, Premiul Nobel, Sorescu 
este vizitat de Nichita, care-i spune: „Ai fost mai harnic ca mine... Acum tu ai 
șansa să iei Nobelul...” Ne mai ciondănim noi, dar ne iubim”, îi mai zice Ni-
chita, recomandându-i să se pună, printr-o scrisoare, sub protecția președintelui 
Ceaușescu (prestigiul scriitorului fusese afectat de implicarea sa în „afacerea 
Meditației Transcendentală”)... Sorescu va evita gestul jenant recomandat de au-
torul „Operelor imperfecte” și va depăși multe impasuri, cu credință în propria-i 
personalitate umană și creatoare.

„Obsesia” Nobelului, disputat în epocă de cei doi, poate fi întâlnită în 
paginile acestui jurnal, la date diferite. La un moment dat, din cauza „afacerii 
M.T.” – „o gimnastică yoga, cu unele aspecte mistice” (primăvara lui 1982), nu-
mele lui Sorescu dispăruse rapid din presă, de pe afișe, din repertoriile teatrelor, 
din viața publică. Credința că e nevinovat (memorabilă solidaritatea lui D.R. 
Popescu, președintele Uniunii Scriitorilor, a lui Adrian Păunescu și încurajarea 
venită din partea poetului Nicolae Dragoș,Vasile Băran, Ion Alexandru ori foto-
grafului Ionel Blendea) e mărturisită cu ideea de a se adresa șefului statului: „S-a 
terminat vizita tov. N. Ceaușescu în Grecia. Sper să ajungă la urechile domniei 
sale cazul meu și să-l rezolve pozitiv. Acest gând mă mai liniștește.” (Joi, 6 mai, 
vineri, 7 mai, zile foarte încordate).

Din aceeași cauză, notează el, „deși 90 % dintre sârbi erau pentru mine”, 
Premiul „Cununa de Aur” al Festivalului Internațional de la Struga (Macedonia 

iugoslavă) va fi decernat lui Nichita Stănescu. Deși povestea cu M.T. - „incident 
bizar, comic și tragic” -  „s-a terminat”, concurența cu autorul „Necuvintelor” 
continuă. În octombrie 1982, va călători în cușetă împreună cu Nichita la Bel-
grad, la invitația scriitorilor din Serbia. E clar că Nichita, aburit de whisky și 
vodcă, i se pare „arțăgos, suspicios etc.”. „Greu de găsit un dialog real, sincer, 
cu Nichita, exclusivist, mereu într-o stare de exaltare, invidios și cu tendința de a 
face din prietenii lui subalterni – un fel de harem, cu eunuci care beau la întrecere 
cu el și-i închină ode de preaslăvire...”

Foarte interesante sunt referirile la unele din figurile culturale ale epo-
cii, precum Mircea Eliade și Constantin Noica, pe care i-a cunoscut personal 
și a căror dispariție o consemnează cu deosebit regret. Apar, apoi, scriitori con-
temporani, în varii ipostaze, cu vădită simpatie ori cu oarece rețineri, precum: 
Eugen Simion, Ana Blandiana, Adrian Păunescu „cântărețul cel mai sonor al 
epocii” (tocmai căzut în dizgrație și suferind „șocul izolării, marginalizării”, 
pe care Sorescu însuși îl trăise), G. Dimisianu, Mircea Iorgulescu, M. Ciobanu, 
Nestor Vornicescu, Corneliu Baba, Mircea Martin, Grigore Vieru, Marin Preda, 
Mircea Dinescu, N. Balotă, Ion Horea, Adam Puslojici, Nicolae Manolescu, D. 
R. Popescu, C. Th. Ciobanu, G. Liiceanu, Andrei Pleșu, Al. Piru, Mihai Zamfir, 
Șerban Cioculescu, Laurențiu Ulici, Dinu Giurescu, Nicolae Dragoș ș.a. Nu poa-
te să nu remarce „atacurile” directe și reținerile „insidioase” ale unor C.V. Tudor, 
C. Pruteanu, Eugen Negrici, dar și alte „ciupituri” ale unor anonimi prin presa 
literară. Totodată întâlnim și numele unor „oficiali” din guvernarea comunistă, 
mai totdeauna încruntați, glaciali, incapabili de decizie, așteptând „ordonanțe” 
să acționeze la „deblocarea” unor situații: Gogu Rădulescu, Eugen Florescu, Gh. 
Maurer, Tamara Dobrin, M. Enache, Miu Dobrescu, Elisabeta Trăistaru și tot 
neamul lor de politruci...

Apar în jurnal și numele unor amici din Gorj, între care Marin Sorescu își 
petrecea zile și chiar săptămâni plăcute, revelioane (în familia regretatului Ni-
colae Diaconu). La 25 septembrie 1987 consemnează „o săptămână la Rânca, în 
Parâng (cu Vigi, fam. Diaconu, Stăiculescu)”. Prieteniile cu o seamă de gorjeni 
literați erau mai vechi, cam de prin 1980. La data de „Duminică, 24 mai 1981”, 
Sorescu participă la un simpozion ce i s-a dedicat și care și-a ținut lucrările în 
amfiteatrul Liceului Pedagogic din Tg.-Jiu, reținând numele referenților: „D. 
Velea, Patrel Berceanu, Haralambie Bodescu, [Zenovie] Cârlugea, Ion Pecie, 
Constantin Barbu”.

La 7 dec 1987, Sorescu, fiind de față la decernarea diplomelor și premi-
ilor, consemnează numele lui „Lazăr Popescu din Tg.-Jiu” alături de alți tineri 
interpreți ai poeziei sale (la concursul de comentarea a unui poem derulat de 
revista ASTRA din Brașov „Anul acesta – Poezia lui Marin Sorescu.”), despre 
care scrie: „Toți f. buni, serioși, cu posibilități de a se dezvolta în critică.”(p.171). 

În ce mă privește, am 
susținut o comunicare despre 
„erosul sorescian”, asupra căre-
ia a rămas să conversăm la masa 
organizată la cantina Liceului 
nr. 2 și mai târziu în excursia de 
pe Valea Sohodolului. Aș adău-
ga și întâlnirile din toamna lui 
1983, când duceam la Craiova 
materialele pentru publicația 
„Gorjul literar”, apariție mar-
supială în revista „Ramuri”, 
din septembrie și noiembrie 
(plecam din gară împreună la 
redacție, eu coborând din trenul 
de Tg.Jiu, iar Sorescu din cel 
de București). Ii apăruse nu de 
mult volumul de poezii Cerami-
că, pe care mi-a dat un autograf, 
poetul cumpărându-și de la li-
brăria din apropierea redacției 
zece exemplare... Dar și după 

Revoluție, întâlniri la Tg.-Jiu, București (am publicat o vreme în „Literatorul”), 
Tg. Cărbunești (unde i s-a decernat un Premiu Național de Poezie, în cadrul Fes-
tivalului de Literatură „Tudor Arghezi”, în 1995). 

În totul, Jurnalul (sorescian) inedit VII, editat cu îngrijire fraternă de prof. 
univ. George Sorescu, care semnează totodată cuvântul introductiv, notele și ane-
xele, încheie, se pare, șirul acestor editări, început în 1999 de Virginia Sorescu 
și Mihaela Constantinescu Podocea. Subscriem la concluzia îngrijitorului de 
ediție: „Prin numărul mare de călătorii, prin pasiunea cunoașterii, arta investi-
gării și prezentarea unor componente din mai multe arii geografice și spirituale, 
Marin Sorecu se dovedește unic printre autorii jurnalelor de călătorie.”

Se cuvine, desigur, o reeditare mai strânsă și mai ordonată a întregului 
material, coroborat cu însemnările poetului din alte pagini generate de acest „ro-
man al călătoriilor”, pentru o mai bună înțelegere a omului – care nu a fost deloc 
un dizident, dar nici un concesiv, ci un scriitor atent, ca toți oltenii, la propria-i 
devenire și recunoaștere (mai bine de 60 de cărți i-au apărut în peste 20 de țări). 

„Fenomenul Marin Sorescu”, alături de alte câteva, a dominat epoca. Scri-
itor „total”, abordând cu succes toate genurile literare, autorul Liliecilor aduce în 
literatura noastră neomodernistă o nouă viziune, dar și un stil capabil să-i expri-
me complexitatea, într-o congruență de gând și spirit, de acută autenticitate, în 
registrul grav al paradicului, ironiei și umorului demistificant și totodată născător 
de mituri. Nici epoca respectivă, fără „cazul Sorescu”, nu ar putea fi mai bine 
înțeleasă la judecata istoriei culturale. 

Zenovie CÂRLUGEA

Scriitori și publiciști în documentare la Rovinari, 1983
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Crucificat pe harta ţării este titlul emblematic 
al unui volum aniversar editat de Liga Culturală pentru 
Unitatea Românilor de Pretutindeni, prin Victor Cră-
ciun, volum dedicat lui Vasile Tărâţeanu la împlinirea  
a şase decenii de viaţă, în 2005. Este un titlul foarte 
potrivit pentru acest mare scriitor, „bolnav de Româ-
nia” (Gh. Tomozei), dar urât, pentru acţiunile sale pur 
umanitare şi româneşti din Ucraina şi România. De 
altfel, chiar un capitol din această carte, intitulat su-
gestiv Schiţe de portret în negru, reuneşte atacurile 
conaţionalilor săi din Cernăuţi, ucrainieni de sorgin-
te, dar şi români (!), culminând cu adrese oficiale ale 
unor autorităţi ucrainene către preşedintele Ucrainei 
spre a-l domoli pe luptătorul pentru drepturile minori-
tăţii române („insulta reprezentanţii altor naţionalităţi 
care locuiesc în Bucovina, în primul rând pe cei de 
etnie moldovenească(?!), revizuiesc fără ruşine eveni-
mentele istorice şi realităţile prezentului”).

Că unii ziarişti şi lideri ucrainieni nu înţeleg 
spiritul european al vremii noastre şi că extremismul 
naţionalist le este la îndemână e treaba lor. (După 
abolirea Pactului Ribbentrop-Molotov, teritorii ro-
mâneşti furate prin acest pact se află în Ucraina, fostă 
roşie, acum portocalie). Dar, când nume româneşti, 
precum Vlad Cătineanu (comportamentul lui Tărâ-
ţeanu „pare a fi straniu, inexplicabil, necorespunză-
tor, lipsit de logică şi dăunător din punctul de vedere 
al interesului general”) sau Corina Sandu (care, în 
revista „Luceafărul”, contrazice cu mânie proletară 
afirmaţia lui M. Cimpoi, conform căreia V. Tărâţeanu 
este „veşnicul pelerin romantic cu pielea tăbăcită de 
cele patru vânturi, dedicat apostolatului cultural ro-
mânesc-bucovinean şi unu recitativ poetic al înstri-
nării în maniera Goga sau folcloric-eminesciană”; 
Corina Sandu consideră că V. Tărâţeanu „se crede 
un mare poet”, că poeziile sale „sunt o îngrămădire 
de panseuri «filosofice» pline de clişeurile pe care le 
ştim încă din clasa primară”, că „între spaţiile libere 
dintre cuvintele poeziilor domnului Tărâţeanu nu 
vom găsi nimic”. Este dreptul fiecăruia să spună ce 
vrea, dar cu simţămintele patriotice nu trebuie nici să 
glumeşti. Să reamintim că într-o revistă „elitistă” bu-
cureşteană, unele „studii” încercau să demonstreze 
că Basarabia şi Bucovina nu-s pământuri româneşti, 
că Eminescu este un scriitor minor etc. Aceleaşi „stu-
dii” erau preluate la Chişinău ca fiind opinia oficială 
a României, doar fiindcă erau publicate în Bucureşti. 
Călăul Stalin ar fi afirmat că nu poate fabrica atâtea 
topoare câte cozi se află în România...).

Vasile Tărâţeanu îşi duce crucea cu demnitate 
şi mândrie. Nu-ţi vine să crezi câtă energie are „acest 
poet al înstrăinării, mereu în căutarea identităţii 
pierdute” (M. Cimpoi), străbătând ţara, asemenea lui 
Eminescu, „în cruciş şi-n curmeziş”, participând la 
toate manifestările ştiinţifice şi culturale unde simţă-
mântul românesc este omniprezent. În ciuda dramei 
din familia sa, când unul dintre fiii săi a fost omo-
rât, în condiţii încă neelucidate, la Suceava, pentru 
că tatăl său a refuzat să scoată sârma ghimpată de pe 
frontispiciul ziarului său.

Sârma ghimpată are, pentru V. Tărâţeanu, o 
semnificaţie aparte, ea fiind graniţa de pe uliţa satu-
lui său natal, Sinăuţii de Jos, care separa românii de... 
români! (Să ne amintim de versul Leonidei Lari: „Nu 
da române în român!”). Aşadar, scriitorul, publicistul 
militant, academicianul Vasile Tărâţeanu s-a născut 
în acest sat simbolic, împărţit de Stalin. El s-a născut 
în partea din nord a satului, în Sinăuţii de Jos, aparţi-
nând URSS şi, apoi, Ucrainei, la 27 septembrie 1945. 
În sufletu-i de copil i s-a întipărit, pentru totdeauna, 
drama românilor bucovineni, obligaţi, atunci când le 
murea o rudă, să meargă pe partea nordică a uliţei şi 
să plângă, în consens, cu cei din Sinăuţii de Sus, deşi 
ambele ţări fuseseră comunizate şi se declarau „fră-
ţeşti”. Nichita Stănescu spunea că toţi poeţii vor să 
fie geniali precum Eminescu, dar să nu aibă şi soarta 
lui. Poate cineva, cel puţin teoretic, să-i suplinească 
copilăria şi tinereţea lui Vasile Tărâţeanu, desfăşu-
rată în asemenea context geo-politic?! Părinţii săi, 
Elena (n. Puiu) şi Dumitru, erau ţărani renumiţi gos-

Crucificat pe harta ţării
„Doamne, nu pot să împart
Trupu-acesta în trei ţări,
Că e unul şi-i prea slab
Pentru – asemenea-ncercări”.

Vasile TĂRÂŢEANU

podari în comuna natală, unde Vasile absolvă şcoala 
generală de şapte clase. Îşi continuă studiile liceale 
(1961-1964) şi cele universitare (1965-1972, cur-
suri întrerupte pentru efectuarea stagiului militar) la 
Cernăuţi, la Facultatea de Litere a Universităţii. Este 
reporter la ziarul regional „Zorile Bucovinei” (1969-
1981), redactor superior la redacţia emisiunilor în 
limba română de la Radio Kiev (1981-1991), con-
duce ziarul „Plai românesc” al Societăţii de Cultură 
Românească „Mihai Eminescu”, editat în grafie lati-
nă (tipărit la Chişinău) din 1990 până în 1994, când 
Administraţia Regională de Stat îi intentează proces 
pentru a-l obliga să scoată din frontispiciu simbolul 
sârmei ghimpate prin care străbate un ochi. Câştigă 
procesul, dar părăseşte redacţia în semn de protest 
faţă de îngerinţele Administraţiei. Drept „răsplată” 
pentru curajul său, fiul său, Marcel, student la 
Suceava, a fost omorât. Şi avea numai 24 de ani. I 
s-a propus recompensă pentru tăcere, dar Vasile nu 
este negustor de principii şi vânzător de frate. Sufe-

ră, dar nu tace. Fondează, în schimb, alte publicaţii: 
„Arcaşul” şi „Curierul de Cernăuţi”, „Junimea” (al 
Ligii Tineretului Român din Bucovina „Junimea”). 
Creator şi luptător deopotrivă, Vasile Tărâţeanu fon-
dează sau activează în diverse organisme culturale 
sau ştiinţifice: Societatea pentru Cultura Româneas-
că „M. Eminescu” din Cernăuţi (1989, fiind secre-
tarul acesteia între 1991-1992), Fundaţia Culturală 
„Casa Limbii Române” din Cernăuţi (2000), Socie-
tatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovi-
na (2003), Uniunea Interregională „Comunitatea ro-
mânească din Ucraina” (2005), membru în redacţiile 
revistelor „Glasul Bucovinei”, „Familia română” şi a 
Editurii „Alexandru cel Bun” din Cernăuţi (1996), în 
PEN-clubul Internaţional al Scriitorilor, în Uniunile 
Scriitorilor din România, Moldova, Ucraina.

Graţie relaţiilor sale în Ţară, a reuşit să reali-
zeze două monumente; poetului V. Posteucă şi Ani-
ţei Nandriş, autoarea volumului Destin basarabean 
( despre tragedia deportaţilor din nordul Bucovinei), 
a dezvelit placa memorială a fraţilor Hurmuzachi (la 
Cernăuţi), a luat în comodat casa lui Aron Pumnul din 
Cernăuţi pentru crearea unui muzeu „Eminescu”. Îm-
preună cu soţia sa, Elena Vântu, adună, în acest sens, 
cărţi, reviste, tablouri, insigne, medalii etc., cu tema-
tică eminesciană. Din iniţiativa acad. Eugen Simion 
a fost ales membru de onoare al Academiei Române 
(în noiembrie 2011), iar din mai 2015 este directorul 
Centrului Cultural „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cer-
năuţi,  graţie gestului avocatului bucureştean Eugen 
Pătraş, care a cumpărat un imobil pentru funcţionarea 
acestei instituţii. Destinul familiei Vasile Tărâţeanu 
este unul aparte. Fratele mamei sale, Visarion Puiu, a 

rămas în partea românească a satului, în speranţa reu-
nificării comunităţii şi a familiei. A absolvit, în 1938, 
Facultatea de Teologie din Cernăuţi, cu teza Comu-
nismul marxist faţă de învăţătura creştină. În loc de 
„magna cum laude”, a primit 12 ani de puşcărie. Vasi-
le îşi cunoaşte unchiul abia în 1969, la Bucureşti. Un 
alt fiu, Alexandru Tărâţeanu, este student la Conser-
vatorul din Iaşi, are o voce de tenor de aur, a primit 
şi primeşte multe diplome şi...aplauze binemeritate.

A debutat cu versuri în ziarul raionului Hlibo-
ca, în 1962 şi editorial, în 1981, cu vol. de versuri, în 
grafie chirilică, Harpele ploii (Ujgoro). A colaborat 
la cele mai importante publicaţii literare din Ucraina, 
Basarabia, România, Albania, Serbia, prezent în nu-
meroase antologii şi în manualele din şcolile româ-
neşti din Ucraina, tradus în limba rusă, ucrainiană, 
sârbă, engleză, suedeză, franceză. Tudor Gheorghe 
i-a pus pe note unele din poeziile sale.

A publicat peste 20 de volume de poezie, alte 
cărţi de publicistică şi eseuri dedicate lui G. Bacovia, 
Mircea Lutic, Eugen Simion, M. Cimpoi, N. Dabija, 
I. Mărgineanu, Ilie Zegrea, Tudor Nedelcea etc.

Rodnica şi valoroasa sa activitate literară i-a 
adus numeroase distincţii, medalii şi premii naţiona-
le şi internaţionale: marele premiu al revistei „Totuşi 
iubirea” (1994, 1995, 1997, 2003), marele premiu in-
ternaţional pentru poezie „Nichita Stănescu” pentru 
poezie (1997 şi 2003), premiul de poezie de la Uzdin 
(Serbia, 1999), premiul „Mihai Eminescu” pentru 
poezie (Putna, 1993), premiul „Bucovina” (1995), 
premiul revistei „Poesis” (Baia Mare, 1994 şi 2000), 
premiul Asociaţiei „Astra” (Iaşi, 1994), premiul 
Fundaţiei „Etnos” (Bucureşti, 19919, premiul Uni-
unii Scriitorilor din Moldova („2003), premiul Fes-
tivalului Internaţional „Nopţile de poezie” (Curtea 
de Argeş, 20059, premiul la Festivalul Internaţional 
„Tudor Arghezi” (2014). A primit titlul de „poet al 
Iaşului şi ambasador al culturii”.

Cetatea Băniei l-a apreciat la justa sa valoa-
re, tipărindu-i, prin Fundaţia „Scrisul Românesc”, 
două cărţi: Iluzii şi lacrimi (în 2001, cu prefaţa 
subsemnatului, pentru care a primit premiul de pu-
blicistică al Societăţii Scriitorilor Bucovineni) şi 
Stâlpul de foc al jertfirii de cuvânt (2007). Primă-
ria şi Consiliul local Craiova i-au acordat un premiu 
pentru literatură (2000), l-au făcut cetăţean de onoare 
(în 2005, alături de Gr. Vieru, M. Cimpoi, N. Dabija, 
Victor Crăciun).Este cetăţean de onoare şi al localită-
ţilopr Ploieşti, Tg. Cărbuneşti, Buşteni, Dumbrăveni 
(Suceava), Stăneşti (Cenăuţi). La rândul său, Vasile 
Tărâţeanu a participat activ la toate ediţiile Festiva-
lului Internaţional „Marin Sorescu” şi Zilelor Basa-
rabiei şi Bucovina (câte s-au ţinut), la Festivalul In-
ternaţional de Poezie „Adrian Păunescu”.

Pentru creaţia sa literară, pentru patriotismul 
şi „naţionalitatea în marginile adevărului” (Titu Ma-
iorescu, apud M. Eminescu), Vasile Tărâţeanu a fost 
iubit şi apreciat de personalităţi marcante ale culturii 
române. Şi, pentru ca vorbele să aibă acoperire, vom 
spicui câteva astfel de aprecieri:

Grigore Vieru: „Vasile Tărâţeanu este bradul 
de munte, iar răşina tulpinei sale nu este altceva 
decât viaţa rănită, dar nici când îngenunchiată, pe 
care o trăieşte în mijlocul unor necontenite furtuni 
istorice[...]; tăietura versului său a rămas clară şi 
răspicată ca izvorul de munte, iar limba în care îşi 
scrie poeziile, dar şi minunata şi curajoasa publica-
ţie «Arcaşul», fondată şi îngrijită de el, este înălţător 
de românească”.
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Nicolae Dabija: „Vasile Tărâţeanu lasă impre-
sia că s-ar trage din stirpea acelor străjeri de odi-
nioară de la margine de ţară, care – aceasta fiind 
misiunea lor de secole la fruntarii – după ce dădea 
semnul de alarmă cu «şfoara» aprinsă pe culmi, 
urma să se bată şi să ţină piept aproape de unul sin-
gur cetelor năvălitoare, până să ajungă la el grosul 
oştilor voievodale hăt de la cetatea de scaun”.

Gheorghe Tomozei: „Un poet român visând 
România, bolnav de România, un poet exprimat în 
tot mai puternice poeme înţelepţite de lacrimă, scrise 
cu o atât de mare ingeniozitate încât, cu tinereţea lor, 
par opera unui bătrân copil al poeziei...”

Mihai Cimpoi: „Clădit într-o statură în care 
de mai mult suflet decât trup, Vasile Tărâţeanu (n. 
27.IX. 1945 la Sinăuţii de Jos) e un bucovinean ră-
tăcitor care-şi prinde o cravată lată şi înflorată ce-i 
serveşte drept plapomă în desele drumuri de cărău-
şie gazetărească şi poetică şi care apare în ochii noş-
tri ca un spiriduş carpatin întrupat din duh de munte 
şi din somn de flori de câmpie”.

Adrian Dinu Rachieru: „Mic,  vioi, plin de ne-
astâmpăr, debordant chiar, Vasile Tărâţeanu trăieşte 
la Cernăuţi, acolo unde dregătorii urbei ar fi vrut, vor-
ba poetului, «să împăieze privighetoarea». Suferinţa 
celor din nordul Bucovinei este de neimaginat[...]Iar 
Vasile Tărâţeanu este omul care «apasă pe condei / ca 
pe un «trăgaci». Capabil deci să «înflăcăreze stindar-
de», să tragă «clopotul de alarmă / al conştiinţei de 
neam», să alerge în toate părţile pentru a scoate Plai 
românesc, publicaţie care – prin zbaterea acestui îm-
pătimit poet care a fost şi redactorul-şef al ziarului 
– continuă să apară, învingând toate potrivniciile”.

Viorel Dinescu: „Vasile Tărâţeanu nu se joacă 
cu vorbele, nu este festivist când scrie despre desti-
nul limbii române, care e patria noastră a tuturor, dar 
nici nu-şi face iluzii [...] Spre deosebire de vizionarii 
pseudoelitişti care se zbat în aventuri formale şi for-
maliste, pentru Vasile Tărâţeanu viaţa e resimţită ca 
un «pat de Procust», împotriva căruia eşti dator să 
lupţi, iar nu să te laşi lungit sau scurtat după pofta 
călăului”. Theodor Codreanu: Vasile Tărâţeanu „este, 
probabil, poetul cu cea mai acută conştiinţă a insulei 
roase pe margini. El simte colţii vicleni şi otrăvitori 
ai rozătoarelor[...] Strigătul simplu, de un dramatism 
singular al liricii lui Vasile Tărâţeanu, se adresează 
nu atât Bucovinei, cât românilor uituci care se cred 
nemuritori în insula încă aparent păzită de graniţe”.

Victor Crăciun: „În ordinea definirii ei, 
personalitatea lui Vasile Tărâţeanu s-a manifestat şi 
dezvoltat în trei direcţii esenţiale: poetul, publicistul 
şi animatorul naţional pe plan cultural, social şi 
politic [...]

Vasile Tărâţeanu a simţit rezonanţa carpato-
dunăreană-pontică, expansiunea lui poetică produ-
cându-se mai apoi, creaţia sa fiind cunoscută şi prin 
traduceri în tot acest spaţiu de simţire autohtonă mi-
lenară”. Dar, înainte de toate, Vasile Tărâţeanu este 
un om între noi, oamenii, dar un om cu „O” mare. Să 
ne bucurăm că-i suntem contemporani.

Tudor NEDELCEA

George Popa
 Lui Traian Diaconescu

E-atâta bogăţie în noi, necunoscută,
Venind din începuturi ! Prizonieri ai ceţii, 
Cum s-o putem discerne ? Şi-un semn suntem, dar mută
E orice descifrare de partea oarbă-a vieţii.

Dar cel ce vede-i geniul. Citit  tot de un geniu,
Vor fi-nţelese încă şi ceea ce nu-i spus -
Ecourile-ascunse pentru un alt mileniu
Cu-aripi pe care omul se-nalţă tot mai sus.

Traian Diaconescu  

Lui George Popa

Sunt iar cu George Popa în orfică-armonie
Şi urc pe creste, unde se mai rotesc  comete.
Să împletim din clipe o punte spre vecie,
Când lumea-şi spală glezne în undele din Lethe.

Dacă vă plac poeţii, veniţi cu noi, prieteni, 
Pelerinaj pe ţărmul renăscător de vise,
Să colindăm în spaţii, prim codri mari de cetini.
Şi să venim acasă-nţelepţi precum Ulise.
Se-nclină axul lunii cu ne-nţelese taine
Şi noi păşim prin flăcări în orfic dialog.
Euridice-i vie, dar poartă alte haine,
Şi în Carpaţi mai paşte un tracic inorog.

S-a fost născut în Vrancea nonagenarul Popa 
Şi duhul său e tânăr ca o baladă veche,
În harfa sa renaşte Orfeu în Europa,
Sublimul vers profetic îşi are-n cer pereche.

George Popa
 

Lui Traian Diaconescu
   
Din magice adâncuri, din orficele spaţii,
Ideea-n suflul lirei plutea dintotdeauna
Până-a venit eonul să-i dea lumină runa 
Şi zori s-aprindă-n pagini sublimei constelaţii, 
Iar harfa neuitării nou cânt să-nveţe struna.

Traian Diaconescu

Lui George Popa

Mai curge Aheronul cu valuri de mercur,
Dar George Popa este un mag din cer noietic.
Îi cântă-n suflet păsări cu duhul de azur
Când sună printre stele divinul ceas poetic.

George Popa

 Lui Traian Diaconescu

Aceasta-mi fu chemarea în ora pământească : 
Cu-o zodie mai pură îmbogăţit-am cerul,
C-un cifru de zbor ultim am dăruit misterul.
Cel care-o să-l dezlege, din nou o să se nască :
Va fi prietenia din toate mai cerească.

Traian Diaconescu  

Lui George Popa

Erai atunci semn de mirare,
Umblai desculţ prin Paradis.
Acum eşti semn de întrebare

La poarta unui ţărm proscris.
Cobori ca o cometă-n zare
Destinul fumegă-n ascuns:
E sfinxul tău cu întrebare,
Dar nici un zeu n-are răspuns.

George Popa
 

Lui Traian Diaconescu

Pe când umblam, cu luna, „desculţ prin Paradis”,
Luceafărul, ’nainte de-a fi orbit de soare,
O rază pelerină în zori mi-a fost trimis 
„Să scrii cu ea - ţi-e soră - prin neguri călătoare,
Îţi luminează paşii spre Marele Deschis.

Traian Diaconescu

Lui George Popa
scrib divin în ceas creştin

Soarele-i un gureş nufăr,
Crini răsar în Europa,
De nimic eu nu mai sufăr
Când citesc pe George Popa.
Verbul lui e sacru număr,
Scăpărând printre comete,
Un heruv îi stă pe umăr
Şi sfinţeşte apa-n Lethe.

George Popa  
 

Cerc sfânt

Anii mei de crin,
anii mei de rouă,
v-am fost pelerin 
între ţărmuri două -
 omenesc-divin.

Voi mi-aţi dat tiparul
din lut sfânt suind
şi mi-aţi dat preaclarul
minţii -  fulgerând
cerul, nehotarul.

Cu un verb de rouă 
şi aripi de crin,
scris-am Carte nouă,
dar să vi-l fac vouă,
cei cu gând divin.

Demiurg de rouă 
demiurg de crin,
în ce haină nouă
voi fi mai deplin
dincolo de-amin ?

Traian Diaconescu

Lui George Popa

Dincolo de-amin,
Vei fi duh divin
Din duh carpatin,  
Zbor inteligibil
Peste transposibil,
Demiurg de rouă
Într-o lume nouă,
Veşnic pelerin
Prin codrii de crin,
Dincolo de-amin.

GEORGE POPA

Dialog orfic

Crucificat pe harta ţării
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VICTORIA MILESCU
DRUMUL

Drumul îmi bate la uşă venind de departe
Aş putea să-i deschid ţinând în mână o carte

Drumul îmi bate la uşă repede, sacadat
Aş putea să-i deschid de mine de-ar fi însetat

Drumul îmi bate la uşă călărind pe un nor
Aş putea să-i deschid de n-aş fi şi eu călător

Drumul bate la uşă nerăbdător din pinteni
Aş putea să-i deschid dar ştiu că nu este nimeni. 

ÎMPRUMUT

Iei cu împrumut lumină ca să poţi trece şi azi
Pragul zilei următoare şi la rândul tău să arzi

Iei cu împrumut miresme din grădinile străine
Ca să treci cu anestezic printre oamenii de bine

Iei cu împrumut cuvinte, le alegi dintr-o privire
Iar dobânda e cât viaţa plus poemul de iubire

Iei cu împrumut iubire doar atât cât pentru-o pâine
Împărţind-o cu cei singuri aşteptând un colţ de mâine.

ÎNTREBĂRI

Să fie arşiţă ca el să-mi sufle versuri pe pleoape
Ori ger năprasnic să mă strâng lângă el mai aproape?

Să fie cerul împurpurat de lumini, dimineaţa
Ori înnorat să-mi vadă întâi sufletul apoi faţa?

Să fie viscol răvăşind casele, apele în puhoi
Ori linişte ascultând ce-şi vorbesc inimile din noi?

Să se întâmple totul după sufletul lui şi al meu
Ori să fie după blânda cruzime a lui Dumnezeu?...

TREI ZILE

Flori înfloriţi şi împodobiţi toamna cu zel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el

Soare, să nu te cerţi cu luna în vreun fel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el

Ploi, nu m-ademeniţi în dansul vostru rebel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el

Nici voi poduri nu mă-ngropaţi sub grinzi de oţel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el. 

PLOUĂ

Ce bine că plouă şi pot să merg prin ploaie afară
Iar lacrimile curgând pe obraz tot ploaie să pară

Ce bine că dau vina pe ploaie când mă împleticesc  
Şi pe norul de zahăr candel dacă nu te mai găsesc 

Plouă tot plouă cu frunze galbene rupte din stele 
Casele se scufundă cu toată iubirea din ele

Tu ai putea oricând să opreşti ploaia necontenită 
Curgând peste inima mea între doi stropi răstignită.  

ACEEAŞI

Aceeaşi toamnă ne apasă, copacii-ngălbenesc la fel
Iar tu priveşti acelaşi soare, aceeaşi lună cu inel

Aceeaşi ploaie cade ritmic, iar stropii ei de lazurit
Au fost şi lacrimile noastre sorbite de un nor grăbit

Acelaşi viscol ne-mpresoară, se-opreşte uneori din mers
Văzând că suntem tot acasă şi scriem tot acelaşi vers. 

Aceeaşi oră e la tine, la mine-acelaşi timp cu dinţi

Făcând naveta cu mesaje între poeţi făr’ de arginţi.  

UN CRIN ŞI UN TRANDAFIR

Se uită pe fereastra mea un crin şi-un trandafir
N-au fost aduşi de tine, nu, şi nici de-un musafir

Se uită pe fereastra mea uimiţi şi curioşi
Unde sunt cei ce te-au iubit, nebunii tăi frumoşi?

Şi dintre toţi cel ce o vară ţi-a fost şi prinţ şi zeu
Crezând că soarta îţi zâmbeşte deşi târziu şi greu

Un crin şi-un trandafir se uită prin geamul ferecat
E semn că Dumnezeu şi moartea încă nu m-au uitat.

SĂ ÎI ÎNCERC IUBIREA

Să îi încerc iubirea, m-am tuns cheală
Inima mi-am umplut-o cu cerneală

Mi-am îndoit spinarea sub poveri
Ce sunt când iarnă grea, când primăveri

Pe care numai el le desluşeşte
Când zboară pe deasupra-mi vultureşte

Dar de-i aşa puternic al său dor
Cum pot doar cu o vorbă să-l dobor?...  

NE VOM VEDEA...

Ne vom vedea după sfârşitul lumii, mi-ai spus
Când vom fi doar noi doi, răsărit şi apus

Ne vom vedea după sfârşitul lumii, precis
Când vom fi doar noi doi, abis clamând abis

Ne vom vedea când toate vor fi trecut prin foc
Iar noi vom fi cenuşă sau nu vom fi deloc

Ne vom vedea când totul va căpăta alt rost
Fără să înţelegem de ce am fost ce-am fost.

DACĂ

Dacă treci cu galaxia prin dreptul ferestrei mele
Să îmi faci un semn sau două ca de bună revedere

Dacă treci cu galaxia încărcată cu gutui
Să-mi arunci pe cea mai coaptă şi mai plină de pistrui

Dacă treci cu galaxia pe la geamul meu deschis
Fă să plouă peste mine cu alune din cais

Dacă treci cu galaxia şi-ai de gând să te opreşti
Să-mi aduci o mână-două din acele nuci cereşti. 

ALEGE-L 

O pasăre cântă, o alta se zbate:
Alege-l pe prinţul cel mai de departe

Cât iarba din jur se aprinde de şoapte
Şi roua e lacrima şoaptei în noapte

Cât cerul se sparge-n bucăţi de agate
Căzând la picioare cu mii de păcate

Alege-l pe prinţul cel mai de departe
C-o mie de vieţi şi o singură moarte.

EA

Azi sunt cu un pas mai aproape de moarte
O văd cum zâmbeşte deşi e încă departe

Oriunde aş merge tot către ea mă îndrept
Ca spre ultimul şi cel mai mare-nţelept

Zâmbetul ei parcă mi-ar spune nu te grăbi

Iată, îţi mai dau de la mine încă o zi

Dar cum totul aici se plăteşte însutit şi-nmiit 
Tu ce-mi dai să nu-l iau pe cel care ieri te-a iubit?

CAPUL MEU

Capul meu blond e o bombă cu ceas
Îi aud tic-tacul la fiece pas

Merg prin oraş şi zâmbesc ridicol
Oamenii nu ştiu că sunt în pericol

Doar cunoscuţii se uită ciudat
Deşi sunt aceeaşi cumva m-am schimbat

Capul meu va exploda într-o zi
Capul meu ca o bombă cu poezii.

ACEEAŞI ZI

Aş vrea să murim în aceeaşi zi
În floarea de mac sângerând pe câmpii

Aş vrea să murim în aceeaşi clipă
Ca o risipă de stele-n risipă 

Aş vrea să murim pe un ţărm de mare
Departe de lumea cea muritoare

Aş vrea să murim la capăt de vise
Cu toate poemele noastre promise

Aş vrea să murim sub argintul din ploi
Cenuşi orbitoare să fim amândoi

Aş vrea să murim ca şi cum nici n-am şti
În râul ce creşte în noi zi de zi.

ÎNTREBARE

Pentru dansul meu cu versul faţă în faţă
N-aş merita oare o mărire de viaţă

Şi un spor de putere şi de-nţelepciune
Slujindu-i iluziei cu devoţiune

Pentru mierea zilei la care am renunţat
Nu mi s-ar cuveni un flecuşteţ de rabat

Când va fi  să îmi numeri greşeli şi păcate
După mii de criterii şi grile savante

Pentru nopţi risipite în vise deşarte
N-aş merita un bonus cum scrie la carte

Tot înşirând cuvinte ca inimi pe aţă
N-aş merita, Doamne, o mărire de viaţă? 

EU N-AM UN NUC...

Eu n-am un nuc în care să mă sui
Şi să mă duc pe trunchiul lui hai-hui

Şi să mă cuibăresc uşor năucă
În miezul alb şi dulce-amar de nucă

În creierul ei pur să-mi odihnesc
Creierul meu confuz şi omenesc

Eu n-am un nuc dar pot pe-o filă vie
Să îmi plantez un nuc cu o tichie

Sau o livadă ca să n-am probleme
Când intru-n iarna rece mai devreme

Eu n-am un nuc sub care să apun
Şi nici măcar o sosie de prun

Eu n-am un nuc sub care să visez
Că beau absint şi mă dezintegrez...
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La Academia Română
În 1937, pe la 17 mai, soseam la București, ca să iau întâia oară par-

te la sesiunea generală a Academiei Române, al cărui membru activ eram din 
1936. Mă găseam pe atunci în Elveția, eram consilier de presă la legația țării 
noastre din Berna. Urma să-mi țin discursul de recepție la Academie. Fusesem 
ales membru al acestei instituții în condiții excepționale. 
Trăiam de 12 ani în străinătate. Nu cunoșteam personal 
decât foarte puține personalități culturale din țară. Nu-l 
cunoșteam însă nici chiar pe profesorul Ion Petrovici, 
care fusese însărcinat din partea Academiei să-mi dea 
răspunsul la discursul de recepție ce urma să-l țin și pe 
cre îl trimisesem la Academiei cu trei luni mai înain-
te, după cum cereau statutele instituției. Inițativa pentru 
alegerea mea la Academiei o luase marele nostru ling-
vist Sextil Pușcariu, care singur a făcut propunerea, lu-
ând lupta pentru a o duce la bun sfârșit.  Eu personal nu 
am intervenit în jocul „alegerii” cu nici un gest. N-am 
făcut nici vizitele de rigoare la diverșii membri și nici 
prin scrisori n-am rugat pe nimenea ca să fiu sprijinit. 
Propagandă împotriva alegerii mele făceau Iorga și Ră-
dulescu Motru. Cu o mică majoritate am reușit datorită 
zelului depus de Sextil Pușcariu; ceea ce însemna foarte 
mult, căci împotriva dorinței lui Iorga pe vremea aceea 
nimenea nu intra în Academie.

Soseam deci la București. De abia descins îi dau 
un telefon lui Sextil Pușcariu spre a-l înștiința de sosirea 
mea. Mă anunță că îmi trimisese tocmai o telegramă la 
Berna ca să vin neaparat căci ședința pentru recepția mea 
s-a fixat pentru ziua de 23 mai. Totodată Pușcariu îmi da vestea că Regele Carol 
al II-lea și-a exprimat dorința de a prezida chiar el în persoană acea ședință. 
„-Da?” îi răspund eu lui Pușcariu, „dar știți că această onoare îmi dă oareșicare 
trac. Vorbesc întâia oară în public. Întâia oară, și dintr-odată și în fața Academiei 
și în fața regelui, mi se pare cam prea mult pentru un debutant în ale oratoriei. 
Noroc că discursul e scris.” „-Las că-i bine așa ”, mă liniștește Pușcariu. 

A doua zi după amiază mă duc la una din ședințele de sesiune generală 
ale Academiei. Mi-am ocupat locul în incintă, față în față cu Ion Petrovici, pe 
care atunci îl întâlneam întâia oară. Am schimbat câteva cuvinte peste masă. Ion 
Petrovici mă întreba convențional despre vremea din Elveția. În cursul ședinței 
și al comunicărilor ce se făceau, secretarul biroului se strecoară în incintă, se 

Incidențe biografice
apropie de profesorul Ion Petrovici și-i șoptește ceva la ureche. Mi se părea că 
deslușesc cele spuse în șoaptă din partea secretarului: „De la palat mi se cere 
textul răspunsului pe care îl veți da la discursul de recepție al Domnului Blaga”. 
Petrovici, oarecum neplăcut surpins, îi dă secretarului răspunsul, al cărui text 
îl avea la dânsul: „Se poate trimite chiar acest exemplar, căci mai am o copie!”

Au mai trecut apoi câteva zile. După amiază luam 
parte la ședințele Academiei. Era un obicei academic ca 
un nou membru, care-și ținea discursul de recepție, să 
primească din partea celui ce avea să-i răspundă, textul 
răspunsului. Dar Petrovici nu schița niciun gest care să 
mă aducă în situația de a arunca măcar o privire în „răs-
punsul” său. Nici eu nu aveam să-i cer să-mi arate textul.

În ședința din 20 mai, vine la Academie un sol de 
la palat, care anunță că regele fiind bolnav n-ar putea să 
prezideze ședința de receție „a colegului Blaga”. „Cum 
Majestatea Sa dorește însă foarte mult să prezideze ace-
ea, Academia este rugată să amâne ședința pe ziua de 26 
mai”. Alte câteva zile trecură.

În după-amaiaza lui 24 o nouă solie de la palat: 
„Regele fiind bolnav, nu poate prezida ședința de recepție 
ce s-a fixat pe ziua de 26 mai, dar cum Majestatea Sa 
ține foarte mult să prezideze acea ședință, Academia este 
rugată să amâne pe data de 29 mai”. Incă de două ori, 
ședința avea să se mai amâne în același chip pentru ziua 
de 3 iunie și apoi pe ziua de 5 iunie. 

Cu ocazia uneia dintre aceste solii de la palat, un 
academician de la spatele meu a aruncat un cuvânt veci-
nilor săi: „Dar mare trecere are Blaga la palat!” Cuvântul 
m-a cam mirat, căci încă nu-l văzusem niciodată pe rege 

și nici pe alte căi n-am avut nicio legătură cu palatul.
Amânările repetate ale ședinței de recepție îmi dăduseră oreșcari nervi. Ca 

ultima amânare să poată avea loc, a fost nevoie de o prealabilă modificare a sta-
tutelor Academiei, care nu admiteau o prelungire a sesiunii generale dincolo de 
31 mai. Mă găseam deci în așteptare, când la începutul lui iunie mă întâlnesc pe 
Calea Victoriei cu vechiul meu prieten, doctorul și poetul Voiculescu. Prietenul 
era pe vremea aceea și slujbaș al postului de Radio București. Ne oprim. Voicu-
lescu foarte voios, îmi spune: „Ascultă Blaga, tu știi că regele vrea să-ți țină un 
discurs la Academie?!” „Nu știu nimic. Doar atât că vrea să prezideze ședința. 

Se știe că ultimii ani trăiți de poet în burgul provincial al Clujului n-au 
fost prea fericiți. La reîntoarcerea Universității clujene din exilul ei provizoriu 
de la Sibiu, produs de odiosul Diktat de la Viena, profesorul de filosofie Blaga 
n-a putut să-și țină cursurile doar timp de doi ani, deoarece a venit reforma 
învățământului și scoaterea sa de la catedră. A ajuns să funcționeze mai întâi 
la Colectivul de Istoria Filosofiei de la Cluj al Academiei Române, apoi  ca 
bibliotecar la Biblioteca Academiei și în cele din urmă cercetător la Institutul 
de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”. E perioada în care și-a 
găsit refugiul în casa Elenei Daniello de pe str.Eminescu nr. 3, unde poetul își 
petrecea majoritatea după-amiezelor și a timpului liber, ascultând muzică, fă-
când conversație cu amfitrionii, citindu-și poeziile și dictând Elenei Daniello o 
parte din scrierile sale recete. Muncii acesteia devotate i se datorează scrierea 
pe curat și dactilografierea romanului Luntrea lui Caron, botezat inițial Robie 
pământească, robie cerească, a tălmăcirilor sale din literatura universală, dar 
și a unor caiete cu aforisme și cu destăinuiri, făcute și la îndemnul Elenei 
Daniello. Au rezultat astfel mai multe caiete de confesiuni „par lui même”, 
conținând o serie de precizări, reveniri, re-definiri, dar și mai multe destăinuiri 
legate de motivele nevralgice ale filosofiei sale, călătorii sau itinerarii de că-
lătorie, care vor vedea în curând lumina tiparului. Intre acestea s-au numărat 
și numeroase spovedanii, amănunte biografice și aduceri aminte privind eve-
nimente și întâmplări din viața sa. Oferim în numărul de față câteva din acest 
destăinuiri, așa cum au fost ele notate și transcrise pe curat de Elena Daniello, 

LUCIAN BLAGA – inedit
Spovedanii în ceas de crepuscul

(O rubrică de Mircea POPA)

multe dintre ele care n-au intrat în materia romanului său autobiografic și nici 
în memorialistica din Hronicul și cântecul vârstelor, după manuscriul original 
aflat în păstrarea Bibliotecii Centrale Universitare „L.Blaga” din Cluj-Napoca.

Mircea POPA

Elena Daniello
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Deschizând ședința, probabil că va spune câ-
teva cuvinte, după cum este obiceiul”. „Nu”, îmi răs-
punde Voiculescu, „să știi că trece peste acest obi-
cei, și-ți ține un adevărat discurs. Îți trădez un 
secret. Ne-a sosit textul la radio. Nu pot să-ți 
dau detalii, doar atât: vei fi foarte mulțumit. Și 
încă ceva: dacă Iorga ar ști ce cuprinde discur-
sul regelui, n-ar veni la ședință!”  Eram foarte 
intrigat de vestea ce mi-o  da Voiculescu, dar 
din momentul acela tensiunea mea nervoasă 
începu să cedeze.

Sosi în sfârșit ziua de 5 iunie. Ședința 
solemnă era fixată pe ora 3 după amiază. Mi-
am îmbrăcat fracul și mă dusei la Academie, 
încă de pe la ora 2. Acolo se făceau ultimele 
pegătiri pentru transmiterea la radio a discur-
surilor.  Pe la ora 2  1/2 sala Academiei era 
înțesată de lume. Mi se spunea că pe trepte, 
în curtea Academiei și apoi pe Calea Victori-
ei, la intrare, s-a îngrămădit mulțime de inte-
lectuali. La ora trei, regele cu suita sosesc la 
Academie. Președintele Academiei, Lapedatu, 
a întâmpinat pe Suveran cu câteva cuvinte, rugân-
du-l să ia locul prezidențial. Apoi se ridică și spune: 
„Stimați colegi, vă rog să-mi îngăduiți să mă abat de 
la obiceiul de a spune câteva cuvinte de deschidere 
a ședinței. Aș vrea să vorbesc la urmă. Dau cuvântul 
colegului nostru Lucian Blaga”.

Mi-am rostit discursul de recepție, în care fă-
ceam „Elogiul satului românesc”. Vorbeam aparent 
calm, discursul meu a durat, cred, aproape o oră. 
După ce am terminat, regele mă privi cu mulțumire 
și cu vădită simpatie. Se ridică și dă cuvântul cole-
gului Ion Petrovici.

Petrovici și-a citit răspunsul, care avea să du-
reze cam o jumătate de oră. La un moment dat pu-
team în sfârșit să înțeleg  de ce a evitat să-mi arate 
răspunsul. El începu să polemizeze cu mine în legă-
tură cu unele idei ce le desfășuram în discursul meu. 
Nu-i conveneau  aprecierile ce le făceam cu privire 
la valorile spirituale ale satului ca bază a unei culturi 
majore.

Trebuie să intercalez că la ședință era prezent 
și Iorga. Adusese cu sine toate cele zece volume ale 
Istoriei Românilor apărute, pe care intenționa să le 
ofere cu acest prilej regelui. Teancul acestor volume 
se ridica în fața lui, pe masă. În timpul dicursului 
meu, nu știu cum s-a comportat Iorga, dar l-am vă-
zut aprobând din cap ieșirea polemică a lui Petrovici. 
După ce Petrovici a terminat, Regele se ridică, își 
scoate din buzunarul uniformei niște fișe și începe 
să vorbească. Toată Academia îl ascultă în picioare. 
Îmi amintesc de unele frânturi din „discursul” său, 
căci într-adevăr un discurs era. Mi s-a adresat de la 
început mie, spunându-mi: „Te felicit că ai fost ales 
membru al Academiei Române, felicit însă mai ales 
Academia că te-a ales. Cu tine intră în Academie 
noua generație de scriitori...” Regele se adresează 
apoi Academiei și publicului din sală: „Ideile de la 
«Semănătorul» și de la «Viața românească» au fost 
bune pentru timpul lor, astăzi au devenit o piedecă în 
calea dezvoltării literaturii românești, și acum vii tu 
Lucian Blaga și ne arăți noul drum.” Regele stăru-
ie apoi asupra importanței ideilor expuse de mine în 
discurs și răspunde lui Petrovici, spunând: „Eu cred 
că colegul nostru Lucian Blaga are dreptate când 
subliniază rolul pe care viața spirituală sau mai bine, 
matricea stilistică, ar trebui să-l joace cât privește 
îndrumarea viitoarei culturi românești...” Încheind, 
regele coboară în incintă, îmi întinde mâna, felicitân-
du-mă și ieși din sală urmat de suita sa.

În sală se produse oarecare rumoare. Iorga, 
cuprins de un fel de panică, a uitat să ofere regelui 
volumele sale. Ilustrul profesor a fost repede încon-
jurat de câțiva membri mai bătrâni ai Academiei. 
Iorga vocifera. Am trecut pe lângă grupul adunat în 
jurul lui Iorga ca să ies din incintă. În momentul când 
ocoleam grupul, Iorga amenința cu pumnul ridicat, 
strigând: „Am să arăt acestui domn că Nicolae Iorga 
mai există în Țara românească!” „Acestui domn” mi 
se păru cel puțin echivoc. Era pentru mine evident 
că Iorga se referea la Rege, care-i spusese în plină 
ședință solemnă că „ideile de la „Semănătorul” nu 

mai puteau să fie din acel moment o călăuză pentru 
literatura noastră. Iorga a pronunțat aceste cuvinte: 
„acest domn”; „acest domn” puteam să fiu și eu.

Într-adevăr, a doua zi Nicolae Iorga începea o 
nouă campanie împotriva mea, în ziarul său „Nea-
mul românesc”. Într-un articol de conținut antisemit, 
prin care încerca să se integreze în unele mișcări ale 
momentului, ca să nu rămână de lume, Iorga a găsit 
un locșor în care-și plasa o pornire de orgoliu rănit, 
trimițându-mi o săgeată: el scria că Lucian Blaga, un 
fiu de preot din Ardeal, a îndrăznit în discursul său 
de la Academie să batjocorească „Satul românesc”. 
Așa a ținut Iorga să prezinte cititorilor săi, „Elogiul” 
ce-l făcusem satului nostru. Căci ilustrul profesor, cu 
înfățișare de rege asirian, ura, când era pus pe pati-
mă, ca un barbar oriental și nu se da înapoi de la nici 
o diformare și de la nici o infamie. (Continuare în 
pag......folderul 26)

*
II
Manie de colecționar n-am prea avut în viață. 

Doar în prioada de la 1932 până în 1937, când sta-
tornicit cu slujba la legația României de la Viena, am 
căutat să-mi procur „antichități” pentru mobilarea 
apartamentului ce-l ocupam într-o vilă pe lângă Wi-
ener Wald. Mă duceam aproape în fiecare săptămână 
să văd în sălile de la Dorotheum mobilier vechi, co-
voare, vase, tablouri. Nu mă hotăram decât foarte rar 
ca să particip la vreo licitație prin câte un trimis care 
avea experiența acestor operațiuni. Am achiziționat 
în acest chip, pe rând, la intervale considerabile, și 
la un preț convenabil, o vitrină stil Maria Tereza, o 
seamă de mese și scaune Biedermeyer, comode de 
„Renaștere” sud-germană, un blidar cu anul încrus-
tat în el 1663 și mărunțișuri diverse printre care țin 
enorm la câteva cești Viener-Korb, în culori fine, 
de la un brun gălbui la verziu ca miezul mărului, 
exact ca și culorile fracurilor ce le purtau oamenii 
de pe la 1820. Cel mai prețios tablou ce l-am putut 
achiziționa este o Golgotă de Franz Franken, pictor 
rătăcit pe la curtea împăratului Rudolf, același care 
a pictat pe la 1600 pe Mihai Viteazul la braț cu sora 
împăratului.

Despre un merit al meu în calitatea vremel-
nică de colecționar vreau să vorbesc ca să rămână 
o urmă. Aveam încă goluri considerabile pe pereții 
apartamentului. Mă gândeam să caut pe la anticari-
ate gravuri vechi. Intru la un librar care se ocupa cu 
asemenea lucruri, pe o stradă laterală a pieții Gra-
ben.  Întreb dacă n-are niște gravuri vechi, pe cât 
posibil românești. Librarul îmi răspunde: „Tocmai 
zilele acestea ne-a venit ceva dintr-un castel din 
provincie.” Și-mi aduce o mapă. Mă așez la o masă 
și răsfoiesc prin mapă. Era o colecție de vreo 20 de 
acuarele (guaș), peisaje, format destul de mare, toa-
te din Transilvania și Banat. Mi-am dat seama de 
importanța descoperirii mele imediat. Erau „origina-
le”, de-o mare finețe de execuție. Culorile încă foarte 
vii. Autorul Jaschke, un pictor vienez care în 1808 și 
1812 a însoțit pe un arhiduce austriac în călătorii prin 
Transilvania și Banat. Am ales pentru mine 3 bucăți: 
un peisaj muntos din Banat, care mi se părea că ilus-
trează spelendid spațiul mioritic, apoi priveliștea de 
la Mehadia cu ruina unui castel pe un vârf de munte 

Incidențe biografice (acolo localizasem în închipuirea mea Cruciada co-
piilor, cu toate că pentru drama mea imaginea cas-
telului o luasem mai curând de la Bran). Al treilea 
tablou reprezenta priveliștea de la Cheile Turzii. 
Celelalte acvarele le-a achiziționat cumnatul meu, 
ministrul Caius Brediceanu, pe care l-am condus a 
doua zi la librăria în chestiune, el a cumpărat vreo 
12 bucăți, iar consilierul Beu a luat și el restul. Cea 

mai interesantă mi s-a părut priveliștea 
de la Cheile Turzii. Vederea e de la satul 
Petrești, în fund Cheile Turzii. Pe primul 
plan niște stejari bătrâni care acopăr în 
parte cu scoarța lor niște pietre funerare 
romane, cu inscripții care se mai pot citi. 
Un cioban valah șade pe o piatră; în jurul 
lui capre și iezi. Satul, cu garduri de nuie-
le și coperiș de paie, se vede în apropiere. 
Pe la 1800 așezările românești erau ca și 
cele de astăzi. Subiectul e văzut romantic: 
pietre funerare romane, un cioban arcadic 
cu capre și iezi. Stejari bătrâni ca de pă-
dure teutonică. Tabloul ascundea și unele 
secrete pe care n-aveam de unde și cum să 
le bănuiesc.

De-abia târziu, prin 1956, am ară-
tat acest tablou arheologului nostru Dai-
coviciu. Profesorul și-a exprimat părerea 

că pietrele funerare romane sunt o simplă ficțiune 
a pictorului vienez, fiindcă nu s-ar fi putut să se 
vadă asemenea rămășițe antice la fața pământului. 
Totuși, în discuție, eu am stăruit asupra unor detalii 
foarte realiste ale pietrelor funerare și, îndeosebi, 
asupra înscripțiilor în latinește. Au mai fost atrași 
în discuție și alți arheologi. Totul s-a lămurit apoi. 
La Petrești un nobil maghiar a făcut încă pe la 1690 
o colecție de antichități romane din Transilvania 
la un castel, prin grădina castelului. În 1808, când 
Jaschke a călătorit prin regiune nu mai exista caste-
lul, dar câteva pietre funerare romane, înghițite de 
vegetație au rămas răturnate sau în picioare ca să 
dea prilej unui pictor vienez să picteze un tablou 
arcadic roman și valah, cu un sat dacic și cu capre 
și iezi de totdeauna. Un profesor mai tânăr, care a 
umblat pe la Petrești și cunoștea istoria uneia dintre 
primele colecții arheologice din Transilvania ne-a 
spus că acele pietre nu mai există astăzi. El a căutat 
apoi, în fața noastră, prin marea operă a lui Momm-
sen despre monumentele din Imperiul roman. Una 
din inscripțiile de pe pietrele funerare din tabloul 
descoperit de mine la Viena se găsește înregistra-
tă precis în opera lui Mommsen. Cu alte cuvinte, 
Mommsen când a umblat prin Transilvania a văzut 
și această piatră. De atunci a trecut însă cam o sută 
de ani. Piatra a dispărut fiind poate zidită de vre-
un țăran în casa sa. Inscripția se vede în opera lui 
Mommsen. Dar și piatra se mai vede în tabloul găsit 
de mine în capitala Austriei.  

*
În anul 1945, luând parte la sesiunea de pri-

măvară a Academiei Române, la București, aveam 
să fiu invitat într-una din zile la masă de către un 
vechi și bun prieten, de eminentul estetician Via-
nu. Nu mai trecusem de mult timp încă dinainte de 
război pe la dânsul. La masă luau parte și copiii va-
lorosului publicist: un băiat, licean, prin clasa întâia 
sau a doua, și o fetiță care să fi tot avut vârsta de 5-6 
ani. Prietenul, făcând prezentările îi spuse fetiței: 
„Domnul este un mare poet de-al nostru. Uită-te 
bine la el, să nu-l pierzi din amintire! Dar știi tu ce-i 
acela un poet??” Fetița răspunde numaidecât: „Știu. 
Poet este cineva care face poezii pentru copii”. 

Răspunsul, debitat cu o promtitudine ega-
lată doar de candoarea vârstei, l-am aprobat cu un 
zâmbet ce înflorea într-un fel de reținut entuziasm, 
iar părinții au râs căutând să iasă, cu un cuvânt de 
circumstanță, dintr-o încântătoare perpexitate. Ne-
am așezat înveseliți la masă. După câteva clipe de 
zâmbitoare îngândurare îi spun prietenului: „Dragul 
meu, în cele din urmă, are dreptate fetița. Tu te-ai 
căznit vreo douăzeci de ani să definești poezia. Ai 
izbutit poate s-o circumscrii, într-un fel pe departe. 
Fetița  a nimerit încă cuiul în cap!”

*
La marginea Lisabonei pe o splendidă 

înălțime deasupra Tagelui este un cimitir de mar-
moră, cu magnifice siluete de chiparoși. Numele 
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cimitirului l-am uitat, dar fiindcă podișul morților 
a devenit un loc preferat de întâlnire și plimbare al 
îndrăgotiților, localnici îl numesc „Cimitirul fericiri-
lor”. Referința arătată de îndrăgostiți unui asemenea 
loc nu este un fenomen izolat, ci o înclinare ecume-
nică. Metafizica morții îi preocupă îndeosebi pe ace-
ia care iubesc excesiv viața.

*
În Varșovia am avut prilejul să văd pe 

mareșalul Pilsudski cu ocazia recepției pe care a dat-
o de anul nou (1927) în palatul vechilor regi, corpu-
lui diplomatic străin. Mareșalul a dat mâna pe rând 
cu toți cei  de față. Semăna cu masca lui Nietzsche, 
acest fost socialist în tinerețe care a ajuns apoi să se 
manifeste destul de nitzschean în politica Poloniei, 
căci la câteva luni după ce Pilsudski dăduse lovitura 
de stat, a devenit dictatorul țării până la moarte, Da, 
Pilsudski semăna cu Nietzsche; de altfel Nietzsche 
descindea dintr-o familie polonă. Polonezii susțineau 
că Nietzsche ar fi polon și că traducerea evangheliei 
lui Zarathusta în limba polonă ar fi superioară ori-
ginalului german, ceea ce ar constitui o dovadă că 
opera „Also sprech Zarathustra” este de fapt lucrarea 
unui polon sadea.

*
În toamna anului 1932 fusesem transferat la 

dorința mea la Viena, în calitate de consilier de presă 
al legației noastre. Scurt timp după sosirea mea la 
Viena avu loc o conferință a marelui filo-
sof Husserl, într-o sală imensă. Niciodată 
n-am văzut adunate la un loc atâtea fețe fi-
losofice. Cred că în auditoriu erau prezenți 
toți intelectualii cu interese filosofice din 
Austria. Husserl avea veo optzeci de ani. 
A fost însoțit până la pupitru de soția sa, 
o bătrânică foarte vioaie, dar  cel puțin cu 
vreo 15 ani mai tânără. Doamna Husserl 
cerea scuze că soțul ei nu poate vorbi prea 
tare. A mai spus și alte lucruri despre soț, 
la care ea se uita cu dragoste protectoare 
și ca la un copil al ei. Printre informațiile 
ce le da, se strecura și vestea că Husserl ar 
avea 3000 de lucrări filosofice încă netipă-
rite. Bănuiesc că cele mai multe nu puteau 
fi decât articole. Husserl venea din Ger-
mania, unde, câteva săptămâni mai apoi, 
Hitler avea să ia puterea. Semnificativă 
pentru atitudinea „politică” a lui Husserl 
era alegerea subiectului asupra căruia 
ținea să vorbească în Austria veche. 

Tensiunea internațională era în creștere. Ura 
rasială de asemenea. Husserl a vorbit despre „Ideea 
europeană”. El susținea că ideea de Europă în sens 
spiritual s-a ivit în vechea lume greacă în momentul 
când filosofii greci au conceput ideea de infinit. El 
susținea că această idee de infinit stă la baza ideii 
europene și a valorilor spirituale prin care s-a con-
stituit Europa. „Europa”, care în acele momente și în 
anii următori avea să se destrame în „naționalisme” 
locale, „finite”. Husserl  lua atitudine în favoarea 
ideii de infinit, care trece dincolo de culturile fini-
te locale. Conferința a fost deosebit de interesantă, 
conferențiarul impresiona prin luciditate și bătrânețe. 
Husserl era adunat în sine, numai ochii, ca doi căr-
buni negri,  luceau uneori scânteind ca diamantele. 
Nu eram deloc de acord cu teza despre originea ideei 
europene, dar apreciam puterea de analiză și de sin-
teză a filosofului. Husserl susținea că toate culturi-
le trebuie să se „europenizeze”. De ex., cultura din 
India, căci toate aceste culturi sunt „locale”. Numai 
cultura europeană s-ar baza pe ideea de infinit, numai 
aceasta ar avea un drept să se răspândească. Cred că 
Husserl mai făcea și greșeala de a crede că ideea de 
infinit ar fi de origine „grecească”. Inzii au gândit 
însă infinitul într-un fel mai pozitiv decât grecii, care 
nu se simțeau acasă decât în ideea finitelor. Ideea de 
infinit a apărut în cultura europeană și a început să-și 
joace rolul pozitiv de abia prin secolul XV. Grecii 
ajunseseră și ei la ideea de infinit, dar această idee 
n-a făcut carieră nici în filosofia, nici în știință, nici 
în cultura greacă. 

*
Pe contele Keyserling l-am văzut de câteva ori 

în Elveția. El era mereu invitat să țină conferințe în 
diverse orașe, în ciuda faptului că filosoful se expri-
mase destul de nefavorabil asupra spiritului elvețian 
și asupra stărilor din această țară, „unde creștinismul 

este endemic”. De fiecare dată, contele apărea în fața 
auditorului într-o stare de euforie, ca după o sticlă 
de șampanie. Își pierdea filele conferinței prin sală, 
și era dezagreabil să-l vezi pe aristrocratul balt aple-
cându-se să și le ridice, ceea ce iarăși îi va cădea 
din mână. Pe Kayserling îl apreciez mai mult pentru 
cărțile sale. Conferențiarul era inegal și ebrietatea îl 
aducea prea lesne în postură de eclectic.

*
În decembrie 1929, făcând o călătorie la 

Roma, unde am stat vreo zece zile, am avut, datorită 
bunăvoinței unui consilier de la legația noastră de pe 
lângă Quirinal, posibilitatea să-l văd pe Mussolini. 
In sala unui teatru, ducele avea să împartă premiile 
pe țară în marea bătălie a grâului. Ducele a ținut un 
discurs în care arăta importanța bătăliei. Era în plină 
vigoare bărbătească. Vorbea de pe scena teatrului cu 
glas metalic. Era înconjurat de garda personală, în 
cămăși negre, purtând pe cap niște chipie-căciuli, cu 
cap de mort. Un spectcol pentru amatorii de teatru. 
Prin Italia am văzut atunci afișe cu lozinci de ale Du-
celui. Una ca aceasta: „Libertatea trebuie cucerită în 
fiecare zi din nou” era semnată Mussolini. Cuvântul 
acesta îl cunoșteam însă din adolescență; îi aparținea 
lui Goethe. Aforismul trecuse Alpii, ca să se împă-
mântenească prin Lombardia.

*

La Berna am avut prilejul să-l cunosc pe 
Ludwig Klages, gânditorul care exalta viața orgias-
tică din epoca matriarhatului pelasgic. Klages vorbea 
pedant, ca un pastor protestant despre teme donisiace.

Tot în Elveția am ascultat vreo două conferințe 
de-ale lui Jung, celebrul psihanalist de la Zürich. Nu 
cred să fi văzut în viața mea un om mai lucid. 

*
Lui Marx Planck, marele fizician, autorul 

teoriei cuantelor, teorie care, după părerea mea, 
a revoluționat fizica, mai mult chiar decât teoria 
relativității a lui Einstein, îi plăceau anume proble-
me de filosofie. L-am auzit vorbind la Viena în 1933, 
despre „Libertate și determinism”. Sobru, cumpătat, 
simplu, mare.

*
Pe Dimitri Mereșkovski, autorul celei mai 

bune vieți romanțate (Leonardo da Vinci) l-am auzit 
la Viena. Vorbea despre soarta creștinismului, dacă 
amintirea nu mă înșeală. O figură scundă, pirpirie. 
Vorbea patetic. Mereșkowski a fost un mare critic li-
terar. Păcat că și-a încâlcit ideile cu multă teosofie. 
Conferențiarul nu mi-a plăcut.

*
În 1928, toamna am făcut un drum de la Berna 

la Zürich, ca să-l văd și să-l aud dirijându-și propriile 
compoziții, pe marele compozitor Stravinski. Atunci 
am auzit „Pasărea de foc”, după ce la Varșovia, cu 
doi ani mai înainte, am văzut baletul „Petrușca.”

Rafinament, sălbăticie, noutate. Stravinski 
însuși un om înalt, cu ochelari profesorali, îmi amin-
tea prin înfățișare foarte aproape pe fratele meu Tit 
Liviu, matematician și fizician, care a murit în tipul 
Primului Război Mondial. Nu numai entuziasmul 
stârnit în mine de muzica rusului, dar și această apro-

piere familiară pe linia amintirilor, mi-a scos lacrimi 
în ochi.

*  
Despre împrejurările excepționale în care am 

avut prilejul de a-l vedea pe Gandhi, am scris cândva 
pagini pe care și astăzi le mai recitesc cu plăcere și la 
care n-aș mai avea nimic de adăugat.  

*
Cu Salazar, dictatorul, marele economist, inte-

lectualul catolic, care a făcut din haos o țară prosperă, 
am stat de vorbă de mai multe ori în timpul misiunii 
mele diplomatice din anii 1938 și 1939. Cred că i-am 
cucerit simpatia din primul moment al conversației 
noastre prin ceea ce i-am spus sincer că n-am venit 
în Portugalia adus de interese diplomatice. Catolicul 
a surâs cu satisfacție când i-am spus că în tinerețe am 
făcut Teologia; am mai adăugat că preocupările mele 
se reduc la poezie și la filosofie. „Pentru poezie veți 
găsi desigur fericite prilejuri în Portugalia” mi-a zis 
Salazar, dar filosofi n-o să prea găsiți pe aici.”

*
 „Ascultă!” spune el sergentului. „Nu cumva cunoști 
pe Doamna asta? Mie-mi pare puțin cam într-o dun-
gă. Trebuie să fie nebună. Închipuiește-ți la gară mi-a 
spus: „să mă duci la fiul meu Antonio Salazar”. Când 
a ieșit de la domnul prim ministru, mi-a spus: „acu-
ma să mă duci la fiul meu, la patriarhul. Nu poate să 

fie în toate mințile!”
„Ba da, o cunosc” răspunde ser-

gentul „și este cu totul normală. Patria-
hul și cu prim ministrul sunt în adevăr 
fiii ei! Dar știi, dinafară de căsătorie!”

„Aha!” se dumirește vizitiul.
S-a făcut ca explicația nai-

vă și laconică a sergentului să aibe o 
neaștepatată nuanță de echivoc. Ser-
gentul voia să spună că Antonio Sala-
zar și patriahhul erau copiii „adoptivi” 
ai Doamnei. Explicația putea să fie 
înțeleasă însă și altfel.

Însuși Salazar povestea uneori 
în cercuri diplomatice cu mult haz 
această întâmplare. Mă gândesc însă 
dacă respectiva Doamnă de la Coim-
bra, care se vedea în fața unor aseme-
nea copii, n-ar fi îngăduit cu bucurie și 
sensul grav al echivocului. Și aceasta 
chiar în ciuda atmosferei catolice atât 
de austere din Portugalia.

*
În primăvara anului 1934 mi s-a reprezentat 

la unul din cele mai bune teatre din Polonia, la Lem-
berg, piesa Meșterul Manole. Regizorul venea cu 
mari îndrăzneli de viziune, decoratorul nu mai puțin. 
Rolul principal a fost jucat ca nicăieri în altă parte, 
demonic și spiritual. Meșterul Manole când ridica 
uneori brațele desfăcea parcă niște apripi negre de li-
liac. Cu acest actor polonez în rolul titular și cu Aura 
Buzescu în rolul Mirei s-ar fi obținut o reprezentație 
desăvârșită. S-a scris mult în presa poloneză despre 
reprezentație și piesă.

La o expoziție internaționaîă a teatrului, ce 
a avut loc în Italia, polonezii s-au prezentat cu o 
machetă din Meșterul Manole, actul II. A fost sea-
ra aceea pentru mine cea mai bogată în învățăminte 
dintre experiențele mele pe linia teatrului. Și am 
făcut zilele acelea și o interesantă experiență psi-
hologică. După câteva reprezentații s-a prezentat 
la directorul teatrului de la Lemberg un rabin, șeful 
comunității evreiești din acel oraș. Intreba dacă tea-
trul n-ar fi dispus să dea o reprezentație a Meșterului 
Manole exclusiv pentru comunitatea evreiască. Ra-
binul a cumpărat toate biletele care au fost distribu-
ite comunității. Și reprezentația a avut loc. Auzind 
aceasta mi-am pus întrebarea. Ce anume din piesa 
mea a putut să determine interesul deosebit pe care 
comunitatea evreiască îl acorda piesei mele? Cred că 
mi-am dat singur răspunsul: prin piesa mea trecea 
un suflu din Vechiul Testament! Acest lucru a putut 
să atragă la teatru lumea despre care vorbesc. A fost 
însă nevoie de atari momente și împrejurări pentru 
ca eu însumi să-mi dau întâia oară în chip lămurit 
seama de anume aspecte ale Testamentului obscure 
și patetice ale piesei mele.
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Născut la 26 iulie 1925 în Râşnov, HANS 
BERGEL a împlinit frumoasa vârstă de 90 de ani.

Deja în 1996 Lucia Andrea Bujor realizea-
ză lucrarea de diplomă “Valori ale Mater Natura în 
opera narativă a lui Hans Bergel”, la Universitatea 
din Bucureşti.

Despre Hans Bergel au mai apărut două 
lucrară de diplomă (“Alteritate în opera lui Hans 
Bergel” a Oliviei Branga de la Universitatea “Lu-
cian Blaga” din Sibiu, în 2000 şi Maria Dicoiu 
“Tabloul României în opera lui Hans Bergel” de la 
Universitatea din Cluj-Napoca în 2003) cu privire 
la opere literare singulare ale autorului, în timp ce 

lucrarea Anitei Szèle din 2005 se referă la aspecte legate de problematica traducerii ro-
manului “Dans în lanţuri”.

În lucrarea de diplomă de la Universitatea din Bucureşti a Elisabethei Martschini 
din Viena, “Hans Bergel – Viaţa minorităţilor naţionale, existenţa scriitorului şi sistemele 
politice. O cercetare a vieţii şi operei”sfera textelor literare se limitează la operele autobio-
grafice, în care romane precum “Dans în lanţuri” şi  “Când vin vulturii” au fost văzute ca 
pure documente şi dovezi istorice pentru teza fundamentată istoric de către autoare.

O altă autoare din Germania, Renate Windisch-Middendorf, în cartea sa “Omul fără 
patrie. Hans Bergel viaţa şi opera” din 2010, se ocupă în primul rând de aspecte biografice 
în opera lui Hans Bergel, în timp ce Sven Pauling în studiul său din 2012 “Îi vom întemniţa 
fiindcă sunt!” se consacră procesului scriitorilor din Braşov din 1959. 

Lucrarea de faţă, “Opera literară a lui Hans Bergel”* are la bază disertaţia “Eu-
ropenismul insulei de aici. Conştiinţa alterităţii în opera lui Hans Bergel” din 2008 de la 
Universitatea din Bucureşt, revăzută, extinsă şi prezentată înbtr-o viziune nouă.

Autoarea este Raluca Rădulescu, lectoră de germană la Universitatea din Capitală.
După un succint dar dens “Cuvânt înainte” (pp.9-10), urmează cele cinci capitole 

mari ale cărţii: 1. Reflecţii cu privire la locul şi semnificaţia literaturii germane în România 
(pp. 11-23), 2. Aprecieri abstrace. Identitate, cultură, interculturalitate (pp. 25-37), 3. Homo 
transsilvanum ca homo europaeus în opera lui Hans Bergel (pp. 39-158), 4. Consideraţii 
finale (pp. 159-162) şi 5. Bibliografie (pp. 163-186).  

Cercetătoarea consideră că “transculturalitate” este un deziderat utopic, “intercul-
turalitate” şi “multiplă identitate” fiind noţiunile care ajută la împăcarea şi optimizarea 
diferenţelor culturale.  De asemenea, găseşte că şi noţiunea de “interreferenţialitate” este 
potrivită: identităţile iau fiinţă în procese de schimbare prin influenţe reciproce (p. 160).

Hans Bergel se îndepărtează de romanul etnocentric din perioada dintre cele două 
războaie mondiale, atenţia sa se îndreaptându-se spre prototipuri în căutare de identitate. 
Eroii săi îşi câştigă şi îşi păstrează identitatea în raport cu etnicii, ceea ce duce la mici scizi-
uni şi conflicte interne.

Povestirile sunt ipostaze ale propriei persoane, nu numai descrise ci şi reconstruite 
şi fixate. 

Prin urmare, fundalul biografic funcţionează ca element de legătură între lumea 
literară şi contextual social şi se îngrijeşte de autenticitatea textelor precum şi de o colectivă 
instituire de sine şi identificare.

Personajele lui Bergel sunt în mare parte constituite în matricea sud-est-europeană. 
De aceea nu este de mirare că în romanele sale de multe ori apar figure arhetipice acestui 
spaţiu în colorit românesc şi povestirile abundă de trăsături mitice, etnologice şi folclorice. 

Ciobani, ţărani, pescari, vânători, drumeţi şi călători reiau adesea, ca personaje 
principale, controlul acţiunii, cititorul român remarcând inevitabil similitudini cu scriitorii 
români în privinţa motivelor, tematicii şi caracterului. Mai exact, ne duce cu gândul la Vasile 
Voiculescu, Gala Galaction şi Ştefan Bănulescu, în timp ce cele şaptesprezece capitole cu 
titluri ample din romanul “Când vin vulturii” ne aminteşte de Mihail Sadoveanu.

Atât în texele  literare cât şi în cele eseistice, H. Bergel acordă problematicii umane 
o importanţă centrală.În cel mai lung capitol al studiului, 3, de fapt capitolul de bază în 
lucrare, partea leului o ocupă 3.3. Romanele (pp. 58-107), în care sunt minuţios şi inteligent 
analizate cele trei romane ale autorului, dintre care ultimele două constituie o adevărată 
saga transilvană.Este vorba despre o lucrare ştiinţifică deosebit de valoroasă, care scoate 
la iveală o serie de aspecte din complexa operă literară a lui Hans Bergel ce pot trece 
neobservate la o lectură mai superficială a cărţilor sale.

Romanele “Dans în lanţuri” şi “Când vin vulturii”au fost traduse în română, precum 
şi volumele de eseuri “Întoarcerea lui Ulise” şi “Foaie de suflet pentru un oraş transilvan”.

La rândul său, Hans Bergel a tradus în germană romanul “În oraşul de pe Mureş” 
de Francisc Munteanu, “Cronologie a opresiunii comuniste în România” de Romulus Ru-
san, volumul de versuri “Licitaţia ideilor” de Ana Blandiana, precum şi “Orizont pierdut: 
cinzeci de poezii din română”, care include versuri de Eminescu, Arghezi, Bacovia, Blaga, 
Beniuc, Radu Gyr, Ana Blandiana etc.

 
*Raluca Rădulescu: Das literarische Werk Hans Bergels, Frank & Timme GmbH 

Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2015, 188 p.

DIETER SCHLESAK s-a născut la Sighişoara şi 
în august 2014 a împlinit vârsta de 80 de ani, el fiind au-
torul a peste 30 de cărţi proprii, versuri, eseuri şi proză şi 
a tradus “Unsprezece elegii” de Nichita Stănescu şi a edi-
tat trei antologii de versuri cuprinzând lirică românească 
contemporană.

Din creaţia sa s-a tradus în română “Zile acasă şi 
arta dispariţiei”, în 1995, “Poeme”, în 2000, “Există o viaţă 
după moarte”, în 2001 şi romanul istoric “Capesis, farma-
cistul de la Auschwitz”, în 2008.  

Despre creaţia sa s-au scris trei cărţi: Marian Vic-
tor Buciu eseul “Dieter Schlesak, un maestru german al 
evaziunii”, Ed. Ideea europeană, Bucureşti, 2007, Jürgen 
Egyptien, George Guţu, Wolfgang Schlott, Maria Irod (edi-
tori) “PATRIA LIMBII. Despre opera lui Dieter Schlesak în 
vremea dictaturii şi exilului”, Ed. Universităţii Bucureşti/ 
Ed. Pop Ludwigsburg, 2009 şi Alina Oancea “Litera-
tura germană contemporană din România exemplificată prin proza lui Dieter Schlesak”, 
disertaţie, Udine, 2004, nepublicată.

Disertaţia de faţă intitulată Dieter Schlesak între modern şi postmodern**a 
Mariei Irod, născută în 1977, lectoră la Universitatea creştină Dimitrie Cantemir din 
Bucureşti, dar şi traducătoare, îşi propune să oglindească evoluţia literară şi originalitatea 
operei lui Schlesak cu ajutorul noţiunilor-cheie “modern” şi “postmodern”.

Cercetătoarea constată că Schlesak oferă un amestec de scris documentar, auto-
biografic, eseistic şi teoretic, confruntând cititorul cu cazuri unice de intertextualitate şi 
interdisciplinaritate. “În literature sa este trăirea personală, biograficul mereu împletit cu 
aprecierile istorice şi politice” (p. 10).

Textele sale sunt impregnate de autobiografic. România o părăseşte deja în 1969 dar 
rămâne până astăzi ca intelectual de stânga, în raport critic cu fiecare formă socială (p.12).

În primul său volum de versuri “Fâşie de frontieră” (1968) apare un vizibil angaja-
ment pentru modern, pentru modernismul literar. Modernismul lui la începutul carierei sale 
literare, când mai trăia în România, era în opoziţie cu literature contemporană a realismului 
socialist cerută de regimul totalitar dar şi cu idila locală saso-transilvană. 

În al doilea rând, în acest volum se găsesc figure de stil care pot fi urmărite în 
întreaga sa operă.

Un alt capitol al lucrarării cercetează tematica est-vest, aşa cum apare în eseuri, în 
contast cu o societate căreia i se reproşează agitaţia, permanenţa lipsă de timp şi fanatismul 
muncii.Estul apare adesea ca metaforă de opunere, pe care fiecare individ liber trebuie să-l 
aducă împotriva ideologiei progresului şi tendinţelor totalizatoare ale societăţii de consum 
(p.14).

Al treilea capitol se ocupă de linia de demarcaţie între aşa-numitul normal şi nenor-
mal şi de  psihiatrie, o problemă care l-a preocupat consecvent pe autor.

Un subcapitol se ocupă de figura lui Hölderlin, care devine purtătorul motivelor 
tipice ale gândirii lui Schlesak, el încercând să problematizeze raporul dificil dintre nebunie 
şi artă. În acest context este inclus şi Celan.

În poezia lui Schlesak apar o serie de caracteristici formale, precum permutările, 
combinaţiile, colajele, asamblarea citatelor, acestea amintind de literature barolului, dar 
fiind frecvente şi în literature postmodernă (p.15). De asemenea, paradoxul, care oferă o 
opoziţie între o poetică de scris inspirativ şi manierism.

Pentru Schlesak “poetică  postumă” înseamnă că nu mai putem şi nu mai avem 
dreptul să scriem cum s-a scris înainte de cel de-al doilea război mondial. 

Ca scriitor se înţelege el – în tradiţia esteticii geniului - precum un fel de dictator, un 
Dumnezeu în lumea sa, care manipulează personajele şi cititorii.

Schlesak şi poststructuraliştii sunt de părere că suprafaţa textuală nu este un sens 
fix, închis în sine însuşi.Dacă pentru cei dintâi nu există absolut nimic, în schimb pentru 
Schlesak, dimpotrivă, un abis care va fi conceput mistic. Astfel se explică interesul său spre 
limbajul mistic influenţat de esoteric, de cabală, de gânditorul evreu Friedrich Weinreb, cu 
teoria sa despre dimensiunea orizontală şi verticală a limbii (p.20).

În noile sale scrieri se observă o distanţare de vechea sa concepţie a poetului ca 
dumnezeiesc, ca instanţă atotputernică. Eseurile lui Schlesak sunt pur teoretice, sunt eseuri 
literare sau portrete literare, iar beletristica sa, mai ales romanele, sunt puternic impregnate 
de teorie (p.21). Sunt analizate de asemenea romanele, unele dintre ele fiind o împotrivire 
contra bolii (post)moderne a “cronocraţiei”. Exempar este romanul chat “Romans Netz” 
(2004) care constă din e-mail-uri şi fragmente chat, înmănunchind reflecţii asupra statului 
literaturii precum şi alte teme.

“În actul scrierii la el se împletesc întotdeauna intenţia estetică cu gustul etic” (p. 
252).

Scrisul lui Schlesak se străduieşte să înfrângă acea pentru moderni constitutivă bi-
furcare între raţionalitate şi mit, respectiv între ştiinţele naturii şi cele umane.

Istoricul, socialul şi political se interferează în opera lui Schlesak, la acestea mai 
adăugându-se noi cunoştiinţe ştiinţifice (mai ales din fizica cuantică), precum şi anumite 
perspective mitice şi esoterice, fapt ce îngreunează considerabil analiza literaturii sale. Ori-
cum, este meritul cercetătoarei române Maria Irod de a se achita summa cum laude de 
sarcina asumată.

** Maria Irod: Dieter Schlesak zwischen Moderne und Postmoderne, Frank & 
Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2015, 272 p.

MIRCEA M. POP despre…
Două disertaţii de doctorat despre doi scriitori germani din România:

HANS BERGEL și  DIETER SCHLESAK
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“… zidurile peste mine, dar nu m-au ucis, nu, mă apasă încet, cu ură tenace, 
şi fiecare fibră a mea îşi schimbă mai întâi învelişul, apoi esenţa: celulele vii trec 
imperceptibil în regnul mineral, oasele devin de cristal, pielea – metal, laminată 
în cele mai fine foiţe, ochii de siliciu, creierul – magmatic; am 
părăsit viaţa, pulsul, mişcarea… Specia umană a clacat sub 
prorpia-i creaţie, betonul… (…) Poate dacă… sigur, aşa tre-
buie să fie, visul meu nu era decât proiecţia, în sine, a dorinţei 
zidului, o oglindire a acestuia în chiar subconştientul victi-
mei: zidul a înţeles că-l urăsc şi mi-a răspuns cu ură – nebunie 
a materiei structurate care mă ucide cu preţul propriei distru-
geri, fiindcă dacă mă înăbuşă pe mine se demolează el însuşi, 
nu mai este un apartament, este o grămadă de moloz…”

Aşa vorbeşte Titi, bunicul, filosof şi scriitor, unul din-
tre personajele principale ale romanului Ad-verb de timp (Ed. 
Betta, Bucureşti, 2014), semnat de Gabriela Banu. Dacă be-
tonul reprezintă viaţa noastră, construită de specia umană, 
putem să ne orientăm spre viziunea mea asupra simbolisticii 
romanului. Dacă ne gândim că agresiunea pereţilor de beton se 
petrece în vis, constatăm că viziunea aparţine inconştientului 
şi ne apropiem de o interpretare psihanalitică a fenomenului. 
Presiunea accentuată a pereţilor reprezintă acţiunea societăţii 
asupra individului. Distrugerea individului înseamnă şi de-
molarea societăţii. 

În ce constă agresiunea societăţii asupra personajului Titi?
În socialism, sub dictatură, era obligat să tacă, în capitalismul de junglă, 

post-decembrist, putea să spună orice dar excrocheria îmbogăţiţilor peste noapte 
se generalizase. Cu acte false, pretinşii moştenitori revendică şi obţin casa bu-
nicului Titi, care, la bătrâneţe este nevoit să  se mute la bloc, într-un apartament 
oferit de noii proprietari. Acum, pereţii locuinţei încep să se mişte.

Romanul este al intelectualilor români din două generaţii, Titi bunicul şi 
Claudiu, nepotul, profesor de istorie şi sciitor de asemenea. Lor li se adaugă 
Roxana, iubita lui Claudiu, studentă la filologie.

Când bunicul nu mai poate suporta noua locuinţă, dispare în mod ciudat, 
ca în romanele sud-americane traduse de Gabriela Banu. Autoarea construieşte 
un roman pe în care se manifestă realismul magic incitant.

Iată cum îi apare lui Claudiu, apartamentul, după 
dispariţia bunicului Titi: “În sufragerie mi se taie răsuflarea: 
este o cameră concavă, strâmbă, colţurile îmi apar în un-
ghiuri ascuţite, pereţii sunt trapezoidali, tabloul a căzut de 
pe perete, e în mijlocul camerei şi are o gaură enormă chiar 
pe aleea vineţie, chiar pe sub copaci... sofaua a fost aruncată 
în mijlocul camerei, uşile au înţepenit aşa cum le-a prins ne-
bunia asta... Mă reped în dormitor, aici totul e convex, mic, 
covorul acoperă un fel de curbură planetară, ferestrele sunt 
deschise şi strâmbe, dulapului i-a căzut tăblia de deasupra şi 
acum se spijină disperat, cu o latură, de perete...”  

Pereţii (condiţiile sociale) s-au revoltat din nou. Dis-
pariţia bătrânului rămâne învăluită în mister: a fost răpit de 
răufăcători, a dispărut prin gaura tabloului în altă dimensiu-
ne, a plecat de acasă, s-a dematerializat?

Roamnul rămâne cu final deschis. Totuşi, într-o dimi-
neaţă, când s-a uitat pe fereastră, Cludiu : ”a văzut strecurân-
du-se pe lângă vechea perdea croşetată şi acum cam deşirată, 
o lumină formată parcă din aripi minuscule de libelulă – al-

băstrii, aurii, jucăuşe...” E semnul unei prezenţe spirituale.
În Ad-verb de timp, Titi, meditează, într-un jurnal înregistrat pe repor-

tofon, asupra verbului şi ad-verbului care ar caracteriza cel mai bine timpul. 
Curgerea şi plutirea nu îl mulţumesc. Problema rămâne nerezolvată dar, cred că 
Roxana, care naşte copilul lui Claudiu, ne oferă un răspun. Acesta ar fi continui-
tatea speciei omeneşti.

Romanul Gabrielei Banu oferă delicii intelectuale de mare calitate, citi-
torilor.

LUCIAN GRUIA despre:
Gabriela Banu - betonul şi zidurile agresive

Octavian Mihalcea s-a născut la 3 septembrie 
1976, în Bucureşti,  a  absolvit Facultatea de Filoso-
fie (în anul 2000) şi a obţinut masteratul în Teoria 
literaturii şi Literatură comparată (în anul 2011), 
la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din 
capitală. 

A publicat următoarele volume individuale 
de versuri: Bărbatul artei sângerează fluturi (2004); 
Flagel (2008), Epicriza (2011), Poezii (Ed. Fundaţi-

ai Culturală Antares, 2012) şi Bestii şi basme/Brutes 
et contes bleus – traducere Ioana Trică (Ed. Eikon, 
Cluj-Napoca, 2014)  pe care îl comentez în continu-
are.

Aşa cum ne-a obişnuit, Octavian Mihalcea 
scrie o poezie hermetică îndeobşte, cu trimiteri la 
doctrine esoterice, atent şlefuită stilistic. Ocultarea, 
de sorginte suprarealistă, are afinităţi cu poezia lui 
Gerarld de Nerval, căruia i se dedică o poezie în eco-
nomia volumului. Preţiozităţile de limbaj,  pur estet-
ice, prin aliteraţii şi rime interioare în cadrul versului 
liber, vizibile şi în titlul volumului, Bestii şi basme,  
precum şi atmosfera de basm boematic, devoalează 
o descendenţă vagă din Mateiu Caragiale. Impor-
tant este faptul că Octavian Mihalcea şi-a consti-
tuit un stil original, caracterizat, în primul rând, 
prin asociaţii expresive contrastante: “gropi suave”, 
“triste pământuri plutitoare”, suavă ca moartea” etc. 
Adăugăm imediat simbolurile referenţiale: de tre-
cere (porţi, drumuri, ferestre, grote), figurile geome-
trice (cubul, cercul, unghiul), metalele transmutabile 
alchimic (fierul, plumbul), etc.

Ca năzuinţă formativă (în terminologie 
blagiană), detectăm o tendinţă reducţionistă în 
exprimare (formulări eliptice) şi elementarizată în 
substanţă, tinzând spre metaforizarea celor patru el-
emente primordiale (pământ, apă, aer, foc).

Datorită acestor ingrediente, poezia lui Octa-
vian Mihalcea devine una de cunoaştere. Universul 
pare misterios, în sens blagian, fiinţa este îngrădită 
de “ramele respiraţiei” şi de “aspre încercuiri”. Eli-
berearea se face prin introspecţie, prin coborâre în 
adâncurile inconştientului. Spre această aventură 

conduc drumurile interioare care ating porţile mist-
erului insondabil: “dincolo de veghea simţului/ poţi 
deschide ochii”. Mai departe se pătrunde prin exta-
zul revelaţiei. Inspiraţia, cu revelanţă gnoseologică, 
reprezintă un: “incendiu vertical”, versurile devin, 
după ardere: “cenuşa vorbelor frumoase”.

În inspiraţie se relevă numai o parte a misteru-
lui. În partea relevată: “se mişcă orele spre răsărit”.

Universul evoluează alchimic, focul provo-
când atât transformările chimice prin care, la  nun-
ta fierului, acesta se transformă în aur, cât şi înălţa-
rea spiritului: „nunţile de fier// (...)// acest oracol al 
oglinzilor înveninate cu aur/ această dezgolire îngro-
pată în ploaie// pe malul ud se fabrică vise” (Visele se 
fabrică). Viaţa e basm, metempshihoza ne însingu-
rează, clipele trec derizorii, în străfundurile existen-
ţei se întrevăd fiinţe nefaste/bestiile: „pe drum sunt 
bestii şi basme/ mâine vor curge râuri triste/ prin ve-
nele pietrelor noastre.”(Bestii şi basme).  

Poezia lui Octavian Mihalcea, din volumul 
Bestii şi basme, rostită oracular, înţesată de simbo-
luri, apelând la  ceremonialul liric ocult, culori sem-
nificativ psihologice şi alăturări muzicale onomato-
peice: „rouă lucind în/ răni de rouă” (Poem lucind), 
singularizează autorul în contextul postmodernist 
contemporan, incitând meditaţia cititorilor avizaţi.

Coperta şi ilustraţiile realizate cu har de  Alex 
Ivanov, se înscriu în deschisul simbolurilor poeme-
lor lui Octavian Mihalcea. 

Aşteptăm cu interes ce ne va mai releva poe-
tul, din lumea esenţelor, în volumul următor, trans-
miţându-ne revelaţiile sale.

OCTAVIAN MIHALCEA:

Iluminări/Revelaţii
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Cubul lui Rubic este segmentat longitudinal 
şi transversal, după un concept original, elementele 
putând fi rotite în spaţiu, în jurul unor axe perpen-
diculare, independente unele faţă de altele, obţi-
nând diverse configuraţii ale ansamblului. În cartea 
Mariei Niţu, Reciclare la cubul Rubik (Ed. Eubea, 
2014), confesiunile prozo-eseistice relevă alte şi alte 
configuraţii sufleteşti, faţete diferite ale unităţii ans-
amblului. 

Mircea Petean, într-o carte cu demers es-
tetic similar, Nicanor, ultimul om, afirmă că textul 
său s-a născut dintr-o revoltă a oralităţii împotriva 
specificităţilor genurilor litarare. În cazul Mariei 
Niţu, destăinuirile  se configurează interdisciplinar, 
ca prozoeseme şi alte farasfastâcuri. Înţelegem prin 
acestea, confesiunile sufleteşti rebele, virtuale şi ho-
lografice, calofile fără redundanţă, care configurează 
personalitatea autoarei.

Axele în jurul căruia se rotesc evenimentele, 
poartă un singur nume, singurătatea. Eveniment-
ele descrise, cu pathos livresc, sunt ca nişte fântâni 
arteziene spectaculoase, a căror apă recade în bazi-
nul tristeţii. Înstrăinarea poartă o amprentă genetică: 
“Neobservată de ochii lumii, ignorată, abia în noapte 
mă simt în siguranţă, ziua îmi accentuează teama, 
melancholia singurătăţii…” (Melancolia Capricor-
nului)

Toate personajele invocate în carte suferă de 
singurătate: “Trebuie să-ţi iei o pisică. Altfel, singu-
rătatea ta nu-i a bună!„ îi recomandă Flavia, Candiei 
(Să cumperi o pisică, terapie felină contra singură-
tăţii).

Acceaşi candidă Candia (un alter-ego al na-
ratoarei), trecând grăbită pe lângă doi cerşetori, are 
mustrări de conştiinţă că nu i-a miluit: “La cămin, 
singură în cameră, e cotropită de senzaţia că nu va 
veni nimeni să-i ceară plată şi va putea îmbătrâni 
necunoscută, ziua să ia locul bătrânei de pe scările 

metroului, iar seara pe scările marmorate ale 
Băncii.” (Gerontofisme) O altă eroină, suferind de 
singurătate, trăieşte următoarea senzaţie: “Parcă 
sunt o plasă pentru care nu am un cui în care să mă 
agăţ!” (Weekend cu ferestre închise, sub pat) 

În sfârşit, autoarea-naratoare se destăinuie 
astfel în finalul cărţii: “Şi singurătatea poate fi în af-
ara anotimpurilor. (…) Câte timpuri şi câte anotim-
puri, dincolo de timpul meu, pe care-l ţin în palmă 
ca pe un zar hazard, să-mi joc într-o veselie cămaşa 
la zaruri…” (Anotimpuri Fata Morgana)

Cartea Mariei Niţu s-a născut ca o reacţie la 
apăsarea singurătăţii. Autoarea se arată, în replică, 
interesată de toate aspectele vieţii, care, reunite, al-
cătuiesc un imens cub al lui Rubik. Putem afirma 
că meditaţiilor divergente şi convergente ale Mariei 
Niţu i se potriveşte dictonul: “Nihil humani a me ali-
enum puto”.

Să relevăm câteva dintre faţetele cubului 

Romanele de dragoste ale prozatoarei şi poetei Vasilica Ilie: Răscrucea 
destinului (Ed. PIM, 2011) şi Poveste la început de primăvara (Ed. Betta, 2015), 
sunt complementare. Primul relatează o poveste de dragoste la sat, al doilea, o 
idilă la oraş. Satul şi oraşul nu sunt privite antagonist-semănătorist ci cu nor-
malitate şi obiectivitate, bune şi rele se găsesc pretutindeni. Pe lângă diferenţa 
mediului semnalat, deosebirile provocate de acesta se regăsesc în muncile şi tra-
diţiile specifice din spaţiul rural şi citadin. Potrivit concepţiei autoarei, credinţa 
şi morala reprezintă cele mai importante valori umane şi se găsesc pretutindeni.  

Tehnica narativă, uzitată în ambele romane, este clasică, respectându-se 
momentele epice: introducerea, intriga, desfăşurarea acţiunii, punctul culminant 
şi deznodământul.

În expozeul romanului Răscrucea destinului, facem cunoştinţă cu Frusina 
şi George, care vor să se căsătorească din fragedă tinereţe. În romanul Poveste 
la început de primăvara, Ilinca şi Ştefan trăiesc o dragoste la maturitate, femeia 
divorţase iar bărbatul era văduv, amândoi având copii din căsătoriile anterioa-
re. Dacă în primul roman, realismul este mai accentuat, întrucât subiectul este 
desprins dintr-o întâmplare tragică petrecută cu adevărat, în al doilea roman, 
imaginarul devine precumpănitor.

În primul roman, acţiunea se desfăşoară liniar, cronologic, în al doilea 
avem o întoarcere în timp, în capitolul care relatează o poveste de dragoste din 
tinereţea Ilincăi.

În ambele romane se petrec accidente tragice, dintre care unul se dove-
deşte a fi, până la urmă, o crimă. Aceste accidente poartă amprenta destinului şi 
sunt pietre de încercare pentru continuarea vieţii sau devotamentul în dragoste.

George, din Răscrucea destinului moare electrocutat înainte de nuntă; so-
ţia lui Ştefan, din Poveste la început de primăvara moare într-un accident de 
maşină. În acest din urmă roman se mai petrec încă două accidente, unul de 
maşină, în care Iuliu, băiatul lui Ştefan îşi rupe piciorul şi altul la mare, când un 
scuter acvatic, scăpat de sub control, era cât pe-aci s-o lovească pe Alexandra, 
logodnica convalescentului.

Punctele culminante sunt dramatice. Petre, noul soţ al Frusinei, mărturi-
seşte că este criminalul lui George (Răscrucea destinului); iar copilul lui Ştefan, 
dintr-o aventură de o noapte cu Delia, prietena şi colega de serviciu a Ilincăi 
- despre existenţa căruia eroina nu aflase -, în curtea bisericii, unde urma să se 
desfăşoare logodna, se desprinde din mulţime şi-şi îmbrăţişează tatăl. Ilinca su-
feră un infarct minor şi leşină.

Deznodămintele, în ambele romane sunt pozitive şi se bazează pe iertarea 
creştinescă.

Frusina nu-l denunţă pe Petre pentru crima comisă având încredere în 
judecata lui Dumnezeu. Într-adevăr, Petre înnebuneşte. Apoi, Frusina se mărită 
cu medicul veterinar Alexandru Popa 
şi va naşte o fetiţă care le va împlini 
iubirea. 

Ilinca îi iartă pe Ştefan şi dra-
gostea lor triumfă. Pe undeva şi Ilinca 
greşise, trecând sub tăcere faptul că se 
împrumutase la bancă pentru a plăti 
fostului soţ, jumătate din apartament, 
la partaj.

Mesajul romanelor este moral, 
iubirea adevărată se poate construi nu-
mai pe adevăr. Chiar dacă este dure-
ros, acesta trebuie rostit până la capăt.

Stilul Vasilicăi Ilie este limpede, 
direct, confesiv. Descrierile de: natură, 
interioare şi îmbrăcăminte conferă au-
tenticitate naraţiunii. Dramatismul în-
tâmplărilor trezeşte interes. Autoarea 
se adresează cititorilor, de la inimă la 
inimă.

Maria Niţu:

Reciclare la cubul singurătăţii
Motto:
“O tu, în singurătatea singurătăţii…” 

 (Maria Niţu: Între gest şi cuvânt
 – Binecuvântarea)

existenţial la care meditează autoarea: cenuşiul 
existenţei noastre postdecembriste (Crom Color 
SRL) – griul triteţii părând culoarea dominantă a 
sufletelor românilor; melancolia copleşitoare (Mel-
ancolia Capricornului); singurătatea bătrânilor 
(Gerontofism) şi a bolnavilor din spitale; destinul 
tragic al unor nobili scăpătaţi (Pubi din Căpâlnaş 
Expres); religia insuficient de relevantă întru mântu-
ire (Între gest şi cuvânt – Binecuvântarea) etc. 

Criticul Eugen Dorcescu afirmă că: „Drama 
Mariei Niţu şi, implicit, tensiunea lăuntrică a scri-
elor sale sunt de natură gnoseologică şi existenţială. 
Autoarea şi eroii ei nu aparţin nici lumii atee, sufici-
entă sieşi, nici lumii spiritual-religioase, caracteriza-
tă, şi ea, printr-o solidaritate latentă. Prozatoarea se 
situează într-o lume intermediară, se cantonează, cu 
necontenite ezitări şi problematizări, între cele două 
mari arealuri, încercând să supravieţuiască unui du-
blu eşec de adaptare.”

Din punct de vedere gnoseologic, mie îmi pare 
că un autor se poate situa în aparenţă, în esenţă sau 
în imaginar. Conform viziunii lui Eugen Dorcescu, 
Maria Niţu se situează între aparenţă şi esenţă. Dra-
ma existenţială a autoarei constă în faptul că esenţa 
nu i se pare consistentă ci tot efemeră, de natura apa-
renţei. De aici decurge tristeţea şi singurătatea.

Stilul “prozoesemelor” Mariei Niţu este ad-
mirabil, captivant, confesiv, colocvial. Referinţele 
livreşti nu îngreunează receptarea, dimpotrivă 
luminează incitatnt diversele aspecte existenţiale.

Catharsisul exorcizează singuratea şi melan-
cholia.

Vasilica Ilie – două romane de dragoste
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Dan David s-a născut la 9 septembrie 1936 în Lele-
iu, judeţul Sălaj şi a absolvit Facultatea de Chimie Indus-
trială la Universitatea Politehnică din Bucureşti. După ce a 
lucrat la Copşa Mică, Oneşti şi Piteşti, a emigrat în Ameri-
ca, în anul 1997, stabilindu-se în Los Angeles.. A publicat, 
până în prezent,  poezie în limbile română şi engleză şi un 
volum de proză scurtă în limba română. Maşina de copiat 
zile (Ed. Lulu Publishing, USA, 2012), pe care-l comenn-
tez în continuare, este al şaselea volum scris în limba ro-
mână, completat cu o Dedicaţie, o Introducere şi cu poezia 
care dă titlul volumului, traduse şi în limba engleză.

La poeţii ardeleni, şi Dan David nu face excepţie, 
patriotismul şi ataşamentul pentru regiunea natală, au de-
venit, datorită istoriei frustrante, cronice. Poetul, îndrep-
tându-se spre toamna vieţii, îşi aminteşte cu nostalgie 
dulce-amară de: casa din Bocşa, localitate în care a urmat 
Şcoala elementară; de părinţii plecaţi în eternitate; de mo-
numentele oraşului Alba Iulia; de viile de la Mocirla; de 
primele iubiri din anii de liceu urmaţi la Târnăveni etc. 
Poetul nu apelează la dulcegării sentimentale ci recurge la 
redarea frustă a amintirilor, în spatele cărora se regăseşte 
nostalgia indusă de trecerea anilor, astfel încît Dan David 
devine un „Pelerin la mânăstirile toamnei”: „Mama nu mă 
mângâia prea des/ Cu cântece de leagăn./ Nu avea timp, şi 
nici voce, săraca./ (...)/ visam boii şi căruţa cu lemne./ Mai 
târziu plugul, sapa şi coasa./ (...)/ Adormeam pe salteaua 
îndesată cu otavă,/ Cu gândul la ora trezirii;/ Mereu nemi-
loasă, mereu prea devreme.” (Fără cântec de leagăn)

Alegoria vieţii este văzută întâi ca o călătorie cu 
trenul, apoi ca trecerea unei punţi peste hăul ontologic şi, 
în sfârşit, ca o călătorie spre Linia de sosire: „Nonşalant, 
am risipit oportunităţile:/ (...)/ M-am împiedicat de pra-
guri, în şanţuri./ În drum spre mine roţile norocului s-au 
împotmolit./ O linie de sosire ca o pedeapsă./ Abia ajung./ 
Pe podiumul învinşilor urc treapta cea mai înaltă.” 

În această etapă a vieţii, zilele se desfăşoară previ-
zibil, după un program prestabilit. Poetul a devenit „ope-
ratorul de la maşina de copiat zile.” Tabieturile au devenit 
obişnuinţă, viaţa un surogat. Autorul se imaginează un 
cerb bătrân care simte apropierea iernii. Amintirile îi în-
covoaie umerii: „Trecutul, haldă în care am vrut să îngrop/ 
Resturile festinurilor,/ Prisosinţele, păcatele, ura,/ Mi se 
înalţă în urmă ca un munte./ Nemilos, îmi apasă umerii, 
îmi încalecă umbra.” (Trecutul de care nu pot scăpa)

Poetul se revoltă împotriva condiţiei omului de fi-
inţă muritoare: „Dumnezeu a fost pictor, de bună seamă,/ 

Risipitor pentru flori, pentru frunze./ Dar pentru noi?/ Cu-
lori triste, palide, mohorâte./ S-o fi plictisit Atotputerni-
cul?” (Culori) Greutăţile vieţii colorează în gri existenţa: 
„Unde e albul trandafirului oferit pentru prima oară?/ Unde 
e alabastrul nesfârşit al ochilor tăi?/ Culorile, nuanţele, se 
petrec odată cu oamenii./ Unde se duc?/ Unde mergem şi 
noi.” (Unde se duc?) 

Poetul ajunge uneori să fie copleşit de inutilitatea 
existenţei: „După ce vom muri, ce se va alege din noi?/ 
Ce vom lăsa în urmă?/ Mai nimic.” (Trifoi) În consecinţă 
cocheteză cu extincţia: „Moartea e o grevă generală./ Totul 
încetează brusc, şi începe eternitatea;/ Vampa se oferă tu-
turor gratuit.” (Văd clipa când începe eternitatea) Teama 
de întuneric năpădeşte uneori versurile poetului.

Totuşi, Dan David are puterea să scrie poezii de 
atitudine civică şi de substrat ecologic. Ieşirea din ceaţă 
este un elogiu adus libertăţii, iar Mesaj antirăzboinic con-
stituie un manifest pacifist. Poveste falsă cu Moş Crăciun 
trage un semnal de alarmă împotriva poluării planetare: 
„Într-o zi vom povesti nepoţilor istorii fantastice/ Despre 
o planetă curată cu ochi limpezi, de lacuri, Cu plete verzi, 
cu oameni veseli, cu copii râzând./ Vor asculta minunea 
Crăciunului de altădată./ Dar nu vor crede că Moşul Cel 
Bun venea prin nămeţi/ Cu sania lui minunată./ „Cum, pe 
zăpuşala asta din Decembrie?/ Pe ceaţa asta irespirabilă, 
din pucioasă şi brom?/ Nu, povestea ta cu Moş Crăciun e 
falsă,/ După exerciţiile obligatorii de respiraţie/ Cu oxigen 
proaspăt, din balon!”

O compensaţie la avatariile şi efemeritatea existen-
ţei o constituie poezia de dragoste, calmă, mocnind sub 
cenuşa amintirilor. 

Poveştile de dragoste adolescentine încep la 12 ani, 
cu amintirea Lenuţei de la Bocşa, continuă apoi cu o iubi-
re curată de licean, estompată de trecerea timpului: „Nu 
credeam să pot trăi fără tine./ Cu tine începeam ziua, cu 
tine-o sfârşeam,/ Ciugulindu-ţi ultimele mure din palmă./ 
(...)/ Te-am zărit săptămâna trecută la Casa de Pensii/ Abia 
ajungeai cu bărbia la ghişeul cât faţa ta tristă./ (...)/ La-
crimile îmi ardeau obrazul, alunecau în barbă;/ Aceeaşi în 
care odată îţi răsfirai degetele./ Acum căruntă.” (Doamne, 
cât te-am iubit!)

Dan David mai relatează o iubire începută la ma-
turitate, la Copsa Mică: „Mi-am amintit de un mărţişor de 
demult./ (...)/ Exaltat de amintire, dau să te îmbrăţişez./ Mă 
priveşti contrariată, încerci un gest de pisică./ Mâna ta e 
rece ca un sfeşnic cu lumânările aprinse.” (1 martie)

Apologia lui Iancu Tănăsescu impresionează prin 
profunzimea gândirii şi lirismul stilului. Elogiul este adre-
sat divinităţii iar temele, abordate gnoseologic, invocă şi 
evocă: Dumnezeirea, geneza lumii, cauzalitatea şi efec-
tele, fiinţa umană, binele şi răul, devenirea, întâmplarea, 
creaţia artistică, geniul, eroul, clipa şi eternitatea, extinc-
ţia. Vom analiza problemele, asupra cărora autorul medi-
tează, sub forma maximelor şi eseurilor de mică întindere, 
sintetizând viziunea asupra lumii elaborată de Iancu Tă-
năsescu.

Raţiunea confirmă că, întrucât lumea nu s-a putul 
naşte singură din nimic, există un Creator. Dumnezeu a 
făcut materia anorganică, nevie, călăuzită de legile fizi-
ce şi chimice şi materia organică, insuflând viaţă materi-
ei moarte. Demiurgul decide: „măsura armoniei ca unică 
formă pentru echilibrul Universului.” (pag. 130) Cre-
atorul reprezintă prima cauză care se ramifică şi induce 
consecinţe întru menţinerea echilibrului cosmic. Destinul 
reprezintă desfăşurarea temporară a cauzalităţilor, pe când 
întâmplarea se strecoară printre ele fiind „aripa rebelă a 
destinului”. Libertatea este limitată la ceea ce este îngă-
duit. Pentru că Dumnezeu nu poate fi cunoscut nemijlocit, 
şi-a trimis în lume Fiul recognoscibil: „Dumnezeu – fără 
chip şi fără închipuirea noastră, Iisus – un singur chip în 
închipuirea noastră!” (pag. 122) 

Pământul  a fost conceput cu viaţă, omul fiind fiin-
ţa cea mai evoluată. Maximele şi eseurile dedicate aces-
teia constituie subiectul cel mai amplu în economia cărţii, 
astfel încât Apolgia continuă cartea anterioară a autorului, 
Mitologia fiinţei. Aceasta este concepută dual, compusă 
din trupul efemer supus pasiunilor cărnii şi sufletul etern, 
raţional: „Cum te vei împărţi, dacă trebuie să alegi între 
trupul care te-a îngenunchiat, cu pasiunile lui morbide şi 
sufletul care te va îngenunchia cu pretenţia lui de puri-
tate?” (pag. 66) sau încă şi mai clar: „Fiinţarea nu pare 
să impună reguli clare unui suflet intangibil, ceea ce în-
seamnă că, înzestrarea divinităţii se lasă supusă trupului, 
neveşnicia însufleţirii şi veşnicia fiinţei coexistând. (...) 
Iată cum înzestrarea divină impune ca parte din fiinţă să 
fie în slujba fiinţării, iar parte să fie în slujba nefiinţării.” 
(pag. 105)

Ca în ontologia lui Constantin Noica, fiinţa are un 
sine care ţine de raţiune şi o fire care ţine de suflet. Fiinţa 

nu poate cunoaşte absolutul: „Fiinţa născută cu puterea 
de a gândi şi cu limitele de a nu înţelege totul îşi anulează 
propriile desăvârşiri prin rătăcirea spiritului în încercarea 
explicării temeiurilor existenţei.” (pag. 152)

Fiinţa este supusă atât devenirii oarbe cât şi deve-
nirii întru desăvârşirea spirituală (devenirea întru deveni-
re şi devenirea întru fiinţă, în terminologia lui Noica). Iată 
devenirea întru devenire: „Să nu poţi sătura golul privirii 
de adâncul cerului, să nu te laşi mângâiat de muzica celes-
tă, să nu poţi folosi cuvântul învecinat cu neclintirea uni-
versului şi să fii stăpânit de o veşnică plictiseală! Atunci 
ce a meritat un aşa de mare efort naşterea ta, fiinţă a in-
utilităţii abisale?” (pag. 37-38) Şi devenirea întru fiinţă: 
„Singura năzuinţă a fiinţei rămâne cunoaşterea, singurul 
drum – speranţa. Şi toate aceste unicităţi printr-o multiplă 
devenire?” (pag. 23)

Fiinţă creată, omul a devenit şi el creator de tehni-
că şi artă: „Creatorul înnobilează realitatea, ridicând-o la 
cel mai înalt nivel al înţelegerii, fără să o coboare la nive-
lul cel mai de jos. Armonia operei rămâne taina căreia ne 
închinăm...” (pag. 27) Adevărul eternizează creaţia: ”Şi 
chiar dacă lumea este schimbătoare, poetul păstrează con-
tradicţiile adevărului în eterna vremelnicie a frumosului!” 
(pag. 33)  Cuvântul omenesc are pretenţia de a fi etern, 
preluând ceva din energia logosului divin.

Meditaţiile asupra artei induc reflecţii asupra ge-
niului: „Geniile sunt limitele înţelepciunii. Nu se poate 
gândi lumea fără raţiunea lor, pentru că nu se poate ajunge 
dincolo de ea.” (pag. 679)

O altă temă supusă meditaţiei autorului este cea 
morală. Distincţia rău-bine urmează dualitatea trup-su-
flet a fiinţei umane: „Plăcerea care împiedică raţiunea să 
se strunească, duce la patimă şi apoi la desfrâu.” (pag. 
17) Dacă există Dumnezeu care induce binele, există şi 
Diavolul, promotorul răului. Omul poate alege între cele 
două căi. Răul prezintă atracţia fructului interzis: „Sim-
ţim o atracţie nelămurită faţă de diabolic, în timp ce faţă 
de divin suntem în stare de prefăcătorie. Între a fi capabil 
de cel mai mare bine şi de a fi incapabil de cel mai mic 
rău, iată omul!” (pag. 107-108) Şi sensul existenţei sale: 
„Viaţa nu este o noapte a oboselii, ci o zi a cunoaşterii, 
omul împrăştiindu-se în fiecare clipă pentru a se regăsi ca 
un fluviu, în marea şi eterna ultimă clipă pentru judecarea 

Dan David – „Pelerin la mînăstirile toamnei”
Motto:
„Mă simt un cerb bătrân.
Când nu voi mai fi,
Oare cine îşi va aminti de mine?”

(Dan David – Stranger)

Din perspectiva iernii, viaţa pare tot mai mult un 
vis: „Suntem doar două amprente, două iluzii./ Umbre 
triste pe un ecran sensibil la iubire.” (Amprente)

 Poetul însingurat simte tot mai acut necesitatea 
comunicării: „Contează enorm să ai pe cine chema la tele-
fon,/ Să simţi cum îi tremură vocea la capătul undelor,/ Să 
te întrebe de gânduri, de sănătate./ (...)/ Acum îţi transmit 
din când în când câte-un e-mail,/ La care niciodată nu îmi 
răspunzi.” (Glasul tău)

Iată o frumoasă poezie primăvăratică de dragoste 
curată: „Ca să te fac să-mi zâmbeşti,/ Aş vrea să fiu un 
strop de ploaie/ Născut din îmbrăţişarea norilor/ ca un ful-
ger zănatic,/ Să cad în părul tău/ (...)/ Aş vrea să fiu o la-
crimă a ploii,/ Să cad pe faţa ta ridicată spre cer./ Vei şti de 
ce ploaia întârzie/ Leneşă pe pleoapele tale,/ Ca un sărut./ 
Şi-mi vei zâmbi.” (Şi-mi vei zâmbi)

 Şi cum toate au un sfârşit, poetul deplânge înălţarea 
la cer a iubitei (Dar cine va uda florile seara?)

*
*         *

Ardelenii generaţiei lui Dan David sunt în general 
tradiţionalişti, ataşaţi de: locurile natale, familie, credinţă, 
înalte idealuri umane. Dan David tratează aceste caracte-
ristici într-un limbaj modern. Trăirile sale sunt dramatice, 
nostalgiile fără leac. Stilul expresiv, mai puţin metaforizat, 
mai mult alegoric şi narativ, poartă o amprentă specifică, 
indusă de nostalgia trecerii timpului. Dan David cunoaşte 
noutăţile din astrofizică. În poezia Mi-e frică de noapte! 
Soarele îşi exprimă teama de materia neagră, care ar putea 
încetini, prin forţa ei gravitaţională, expansiunea univer-
sului, ba chiar ar putea-o opri, urmând o mişcare inversă, 
de concentrare, conducând spre o nouă explozie nucleară, 
un nou Big Bang.

Dincolo de nostalgiile lui Dan David, legate de tre-
cerea inexorabilă a timpului,  răzbate o mare dragoste d 
eviaţă, de familie, iubite, prieteni. Arta eternizează efeme-
rul. Acesta e şi scopul poeziei lui Dan David.

 Iancu Tănăsescu – Apologia 
(Ed. Contrafort, Craiova, 2014)

 Motto:
„Muritorule, întreabă-te ce iubeşti mai mult: 
clipa de păcat, pentru bucuria trupului sau 
gloria cuminţeniei, pentru nemurirea 
sufletului?”

(Iancu Tănăsescu)

conştiinţei.” (pag. 137) Idealul absolut al fiinţei umane 
ar consta în „refuzul tuturor ispitelor”. „Singurul univers 
al fiinţei este cel în care se crede asemănătoare divinită-
ţii în ordonarea lucrurilor şi a propriei nemuriri.” (pag. 
159) Rugăciunea purifică fiinţa. Credinţa aduce mântui-
rea: „Cea mai importantă clipă a vieţii este cea în care ai 
început să crezi!” (pag.99)

Acum suntem pregătiţi pentru extincţia prin care 
sufletul se eliberează de trup: „Moartea îţi pune, dar îţi 
şi ia de pe umeri toate grijile şi necazurile lumii din care 
pleci.” (pag. 84)

Autorul emite păreri interesante despre mari crea-
tori: Shakespeare, Cervantes, Dante, Dostoievski, Balzac, 
Eminescu, Brâncuşi etc.

În această succintă prezentare a viziunii autorului 
asupra lumii, am înserat numeroase exemplificări pentru 
a putea realiza o scurtă analiză stilistică. Meditaţiile sapi-
enţiale ale lui Iancu Tănăsescu relevă un înalt apetit me-
tafizic. Din ele se încheagă Apologia Creatorului care a 
făcut totul posibil. Problematica fiinţei scoate în evidenţă 
antinomiile structurale ale acesteia. În fiinţarea sa tempo-
rară, în carapacea trupului, sufletul pendulează între ago-
nie şi extaz. Dramatismul existenţei este relevat printr-un 
limbaj adecvat, tumultos, expresionist. Talentul literar al 
autorului transformă comentarea noţiunilor abstracte în 
sintagme captivante. Multe din maximele elaborate de 
gânditorul Iancu Tănăsescu sunt memorabile.

Apologia semnată de Iancu Tănăsecu provoacă in-
telectul la meditaţie. Merită efortul să fie citită cu răbdare 
pentru că oferă numeroase delicii intelectuale.

 Lucian GRUIA



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XI, nr. 4 (45)/2015
27

Lucrare de referinţă pentru înţelegerea operei 
lui Constantin Brâncuşi, volumul de lirică poetică 
„Lythiada” semnat de Zenovie Cârlugea apărut în 
Editura „Măiastra” în 2014, Tg Jiu, după noi-ediţie 
de lux, aduce un omagiu de înaltă calitate operei 
marelui sculptor de la Hobiţa...Un demers literar 
necesar, acum, când cei mai mulţi fac din analiza 
lucrărilor sculptorului gorjean, operă, dar mai ales 
personalitate, capital artistic, ştiinţific, amplificându-
I imaginea mai ales prin prisma aforismelor!...

Brâncuşi filosof, Brâncuşi poet, inginer! Şi 
majoritatea, toţi, mai puţin au în vedere creaţia sa cu 
rădăcini în însăşi opera de construcţie şi dezvoltare a 
lumii. Volumul lui Zenovie Cârlugea, lansat la Zilele 
Brâncuşi din 19-22 februarie 2015 de la Tg Jiu, după 
cum îl arată şi nota de la începutul cărţii, „Se dedică 
epopeii sculpturale brâncuşiene”, se adresează 
conştiinţei poetice româneşti, înalte, prin prisma 
lucrărilor marelui sculptor, cel mai important al sec-
olului XX... „Pe toate acestea (lucrările n.n) precum 
şi biografia fabuloasă a sculptoruluidemiurg, le-a 
evocat Zenovie Cârlugea în Lythiada, adică epop-
eea brâncuşiană” (Lucian Gruia, coperta 4, op.cit.). 
Remarcăm cu această ocazie acest text al lui Lucian 
Gruia, de pe această pagină, care reuşeşte o definiţie 
de excepţie asupra operei marelui sculptor: „Hotărât 
lucru, Brâncuşi a vrut să realizeze un univers după 
modelul biblic”. Şi a reuşit, punându-şi opera la baza 
uneia dintre cele mai plauzibile cosmogonii ale aces-
tei lumi...Să remarcăm şi consideraţiile autorului, tot 
de pe coperta cărţii, o definiţie de toată frumuseţea şi 
mare valoare... „Universul statuarei brâncuşiene, în 
special operele de aurorală consistenţă lythică, con-
stituie o veritabilă epopee cosmo-ontică şi simbolică, 
în care Omul, într-o confraternă condiţie existenţială 
cu celelalte vietăţi, trăieşte prin esenţializare mi-
racolul eliberării şi acea mistică a transcendenţei, 
cu o stare de paix şi joie ce-şi urmează creaţia şi-i 
insuflă o vraţie de cântec etern” (Nu uităm expresia 

lui Giedion-Welker, din 1959, când spunea referi-
tor la Brâncuşi că „Faire chanter - la pierre - pour 
l’humanité”).

Da, este adevărat, ne spune şi Mircea Eliade, 
undeva prin carte, citat de Zenovie Cârlugea, „...
Brâncuşi se apropia de unele pietre cu reverenţa în 
acelaşi timp exaltată şi neliniştită a cuiva pentru care 
un asemenea element manifesta o putere sacră, con-
stituia o fierofanie.”

Între atâtea epopei ale lumii antice, a lui 
Ghilgameş, a Nibelungilor, Cântecul lui Ronald-mai 

aproape de noi-sau Odiseea lui Homer, a lui Ulise 
sau imediat lângă noi “Odiseea Sărutului” (opera 
noastră, vol. Poezii, Ed. Intol Press 2013), Zenovie 
Cârlugea parcurge opera sculpturală (foarte impor-
tant pentru noi n.n) a marelui Brâncuşi în contextul 
încercării de a desconspira enigmele Universului, 
cosmogonia vieţii omului pe Pământ. O face ad-
mirabil, prin stare poetică, avansată, poemele sale 
încercând şi reuşind să redea starea naturală, sorgin-
tea filosofiei marelui sculptor pe care cei mai mulţi îl 
consideră ...demiurg!

Brâncuşi, cel care a demonstrat că de la 
Hobiţa, Craiova sau Bucureşti, la Munchen sau 
Paris nu sunt decât câţiva paşi. Brâncuşi cel care 
a liberalizat gândirea şi măestria artistică, lea dez-
voltat, esenţializat, traversând secolul XX fără nici 
o oprelişte sau contestare a beneficiului gândirii li-
bere scăpate de orice schematism. În jumătatea lui 
de secol, Brâncuşi a sculptat astfel încât fiecare lu-
crare a sa, dar mai ales monumentalul triptic de la 
Tg Jiu-care şi-a depăşit cu mult timpul-se înscrie 
într-o epopee a formei şi gândirii filosofice pe care 
cu multă dibăcie şi har poetic-vers şi formă poetică 
mult evoluată- Zenovie Cârlugea a numit-o „Lythia-
da, adică epopeea brâncuşiană”... Şi consemnăm cu 
multă plăcere o mostră din această cântare epopeică: 
„O păsăruică ţâşnind din călimara/ vremelnicei ca 
o peană smulsă/ de alizee cosmice-sieşi stăpână/ 
şi tuturor risipită în suflete rănite/ umple cerul sub 
boltire de curcubeu/ văzduhul îşi plimbă zmeele no-
rilor/ Cum un sclipăt de avion în ochi de ţestoasă/ 
se iscăleşte pe ape steaua căzândă/ străfulgerând 
adâncuri de cleştar/ în starea difuză de ecouri pri-
mordiale/ se ovoiesc începuturi de lumi albastre/ Pe 
roţi de care faraonice/ suntem aduşi piatră cu piatră/ 
şi stivuiţi într-o piramidă/ fatală” (poemul 25, op.cit. 
pag. 103)... Expresie poetică absolut senzaţională!

P CICHIRDAN

O «epopee lirică» brâncușiană:
„LYTHIADA”

Trebuie să recunosc, de la început, că am lecturat, cu interes şi cu plăce-
re, volumul de versuri intitulat „În oglinda sufletului meu“, semnat de tânăra şi 
talentata poetă Camelia Ardelean. O carte tipărită în acest an la tot mai cunos-
cuta şi apreciata Editură Inspirescu din Satu Mare.

Nostalgice pe alocuri, insolite şi retorice, patetice şi „îmbrăcate“ într-o 
muzicalitate ce place auzului, versurile Cameliei Ardelean denotă o uşurinţă 
a versificaţiei cum mai rar am întâlnit la alţi poeţi din generaţia ei. Sigură pe 
mânuirea condeiului, dar şi pe regulile gramaticale ale limbii române, poeta 
are un discurs liric bine „ornat“ cu metafore: „Răsuflu tinereţea cu ardoare, / 
Îmi văd neîncetat de al meu zbor, / Mă-mbăt cu-a zilelor de vis savoare, / Plu-
tind, din când în când, pe câte-un nor.“ (Destin - pag.82) sau: „Dau buzna peste 
mine amintiri, / Strivindu-mă cu goana lor nebună. / Adăpostită sub un colţ de 
lună, / Încerc să evadez din amăgiri.“ (Traficantul de vise - pag.54)

Camelia Ardelean dă dovadă în acest volum, cum de altfel şi în volumele 
anterioare publicate, că stilul clasic îi asigură cel mai bine posibilitatea de a-şi 
exprima stările sufleteşti, emoţiile şi sentimentele. Orice vers pare bine „lus-
truit“, fiecare strofă contribuie la arhitectura poeziei căreia i se substituie, chiar 
dacă, adeseori, orice strofă poate fi socotită un poem de sine stătător: „Poetu-
ncearcă-n scurta-i existenţă / Să creioneze calea unui vis. / Cu iz de flăcări şi 
de penitenţă / Este iubirea-n propriul paradis.“ (Suflet de poet - pag.102) sau: 
„Ni-e viaţa colivie de cleştar / Sau, uneori, o temniţă adâncă, / Şi-ntr-ale scri-
sului n-avem habar / De slovele ce ne aşteaptă încă...“ (Rol de poet - pag.49). 
Aproape toate poeziile grupate în acest volum de către Camelia Ardelean, lasă 

impresia că poeta se confesează cititorului dispus să-i împărtăşească măcar o 
parte dintre stările-i sufleteşti: „Mi-a-ngheţat şi fericirea, cu o lacrimă-n exil, 
/ Împietrită de zăbava dintre martie şi-april... // Traversez singurătatea c-un 
surâs gimnazial, / Mă priveşte fără jenă, cu-al ei rânjet bestial.“ (Mi-a-ngheţat 
şi fericirea - pag.44).

Un poet care ne avertizează că „plouă peste lume cu adânci suspine“ şi 
care ne asigură că iubirea „e o scumpă amuletă“ sau „un fluture ce moare / în 
simpla tresărire de cuvânt“, nu poate fi decât un poet talentat, aşa cum este şi 
cazul Cameliei Ardelean, care încearcă în multe din poeziile sale să găsească 
răspuns la o serie de întrebări: „Oare nu e păcat / Că azi, doar banul ne vorbeşte 
?“;  „Cum aştept să vină mâine, când nu m-am desprins de ieri ?“

Fluenţa versurilor, păstrarea unui ritm captivant al rostirii poetice, gă-
sirea unor rime mai rar întâlnite, precum şi abordarea unor teme capabile să 
emoţioneze pe cel care ascultă sau lecturează poeziile incluse în cartea la care 
facem referire, ne fac să credem, cu sinceritate, în reuşitele viitoare ale poetei 
Camelia Ardelean.

În încheierea acestei scurte recenzii, subscriu la sublinerea pe care o 
face poetul Eugen Evu pe ultima copertă a acestui volum: „Camelia Ardelean 
se limpezeşte prin scrisul ei melodic, remarcabil, al talentului autentic, şi nu 
manierist. Emoţia primează, este „motorul“ suav, gingaş, înrourat, înduioşător, 
al gesticulaţiei lirice.“

Ioan Vasiu

Poeta Camelia Ardelean,
„refugiată-n zilnice parade“
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Deambulare 

Adierea acestor fire de iarbă – nu-i aşa? – 
pune-n mişcare morile spiritului 

dar urmarea ai uitat-o urmarea ai mers
prin aerul vechi care prelungea grilajul negru

ai mers împins (dinlăuntrul coastelor) 
de arzătoare aparenţe 

pe cîte-o stradă părăginită complicată 
în care se rătăcea întregul oraş 
(cum marea-n smaraldul faimos)

neţinînd seama de nimic ai tot mers
cu paşii pe propriul tău creştet (zburînd?) 

pînă la acest loc pufos fragil
cum o păpădie 
în care sufli acum
nepăsător destrămîndu-l. 

Cerul 

O foame de cer cînd cerul tace 
la capătul trecutului

 (vorbe mari 
numerotate

 şi drumuri ce se-afundă clipe-njunghiate
aidoma iepurilor 

şi hrube meschine un aer
aspru cum sarea) 

zadarnic stai pe scaun
urmărind Oceanul 

de Sus această pustietate
abandonată pînă şi de gunoaie. 

Fragede anotimpuri 

Fragede anotimpuri ce ne privesc din faţă din spate 
cum Soarele care mereu fotografiază
spre-a fixa cîteun detaliu nemuritor 

anotimpuri ce ne-aşează pe trepied
ne potrivesc veşmintele cu-o grijă expertă 

obţin imaginea noastră
dar nu ne-o mai arată niciodată. 

Din cînd în cînd 

Din cînd în cînd răscolind
hîrtiile vechi prin care s-a
plimbat Existenţa
ca un saurocton
strălucitor şi naiv
călare

scoţîndu-le la lumină
ca şi cum
ah ca şi cum
ca şi cum
şi atît. 

Ars poetica 

Forma ascunde fondul 
care ascunde forma
care descoperă fondul
care descoperă forma 

în interiorul atît de strîmt
al poemului
în care pogoară 
neţărmuritul spaţiu. 

Dar nu 

Dar nu aceasta e problema 
zise el şi se-necă vai cu somnul de după-amiază
precum cu un bol de mîncare

şi sorbi o-nghiţitură de vin
şi mă cercetă urmărind
cu cea mai mare atenţie
pe chipul meu ostenit
propria sa trezire. 

Încheieturile mîinii drepte 

Încheieturile mîinii drepte la mîna stîngă 
cum s-au amestecat ochii cu valurile mici ale Jiului
nimic nu e-ntîmplător în jucăuşul Purgatoriu-al stră-
zii
şi fiecare ins trece prin sine însuşi
resignat cuviincios 
cu cravată şi servietă sub braţ
ca şi cum nu s-ar recunoaşte. 

Semn de carte 

O rîndunică se-nalţă
în spaţiul brut
spre a-l rafina. 

Vedere de pe pod 

Să găseşti acel minim contact – simplu punct – 
prin care toamna aprinde apa rîului cum o pipă

şi ecoul fuge-n zigzag 

şi niciun deget care să nu-şi exhibe inteligenţa 

şi nicio speranţă care să nu-şi dea-n vileag nepăsarea

la capătul zilei pe ziduri 
migrena oglinzilor truditoare. 

29 mai 2008 

Azi 29 mai atîţia cîini striviţi
pe somnoroasele şosele-ale Valahiei

grămezi de griji însîngerate încă

priviri încremenite cum pelicula
într-un aparat de filmat

resturi ale unui văzduh frînt cum un vreasc

privindu-i simţi cum Dumnezeu
e viu aidoma ţie. 

Şi poate se scurge 

Şi poate se scurge moartea se scurge 
cum vlaga dintr-un fermoar ce se desface

poate cum strigătul dintr-un cuvînt
ce rămîne tăcut nedumerit de sine

poate se scurge obosind oboseala
moartea cum un scalp luminos
al celui mai întunecat cap

moartea care strigă şi se jură şi-njură
ca o precupeaţă ce-adoarme-n cele din urmă 
una devenind cu morcovul palid cu varza congesti-
onată. 

Am trăit 

Am trăit am fost superior uzurpatorilor 
am privit pe fereastră vîrtejul luminii văratice
  tivite cu in 

şi somnul era sonor ondulat cum o perucă
şi fraged era ieşit din oglindă

asemenea unui cireş înflorit scurtînd aerul 
  dăruindu-ne scurtătura

şi rufăria brizei căzînd de pe şoldul tău albastru
şi sunetul auriu al lăncii care se coace cum spicele

ne-am răsfrînt în toate aşa cum a fost necesar

şi-n efemerul tău ochi în nemuritoarele tale priviri
în torsul tău cald floral înveşmîntat într-o cană cu 
apă. 

Ilustrată 

Sîngele străluceşte cum apa cum dealurile

un zid traversează strada cum o pisică

vîntul înecat într-o trepidaţie de motor

sudorile reci ale paginii necitite

memoria explodează şi tu nu mai eşti nicăieri. 

De-acum 

De-acum eliberat de tinereţe 
profanatoarea lumină ce-a dat tîrcoale 
fructului în miez cu zgomotoase oraşe

de-acea naivă mixtură
de clar de lună şi lumină electrică
surghiunită pe-un perete pieziş
cum un nărăvaş centaur 

de-acea aşteptare hazlie
crescînd cum un arbore
cu în locul frunzelor atîrnate de ramuri
o puzderie de fotografii 

de-acea dovadă zugrăvită pe piele
cum un costum de baie dungat
nu pielea însăşi ci ficţiunea ei
roşind vibrînd de recunoştinţă de ciudă.  

GHEORGHE GRIGURCU
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Nici îngerii
.
(exagerat de binevoitori)
nu cred orbește puzderiei de spuse
decât după ce fac inspecție gurilor
care le vântură.
Frisoanele muzicale,
luate de urechile vântului drept 
geamparale volatile,
îngenunche atotascultătoarea surzenie
a spațiului în care se prostituează 
emoții profetice.
Când am nevoie de priviri
pe lungimea de undă a negrelor lacune
din memoria liniștii șchiopătânde
este de-ajuns să-mi lipesc sufletul
de amintiri despre cât de înspăimântător 
vor erupe
depravatele vâlvătăi de fericire
din tălpile acestor vremuri.

Pentru că-mi place
imposibil de mult
cu câtă indiferență mă iubești,
ți-am cerut mâna prieteniei.
Aș face-o fântână
din care să-mi potolesc setea.

Zboruri intoxicate
cu larve de ploi
vomită în
candela cerului
țipete de ajutor...
Sufletul toamnei
miroase a spital
cu lifturi neîncăpătoare
pentru lumina zbătându-se
în ghearele
scripeților de rugină.

Astăzi va curge
cum o lăcrimare de ceață.
Mă stresează traiectoriile
cu aromă de gutui
înnegrindu-se sub sutienul
împletit toamnei
din înțepături de viespi
și putreziciuni.
Metamorfoze
în ștreangul imponderabilității
miruie umbre de goluri... 

Viața de-aici
are memoria tributară morții
pe care absența ta, iubitoareo de vid,
o așteaptă
cu flori de presimțiri din serele glaciale
țesute ii pentru fazele lunii.
Naufragiate printre valuri de miresme izvorâte 
din greșelile facerii în grabă a luminii,
nopțile noastre deapănă
pe genunchii nevederii
povești de adormit regretele din oglinzi...

Timpul
înveșmântat cu odăjdii
de putred entuziasm 

stoarce struguri  veninoși
din viile toamnei.
Impresii de înveșnicire
în petrecerile date
de lumina supraponderală
sunt răstignite pe plâns
de nostalgii migratoare.

Pictându-ți aura
cu vise
bolnave de leucemie
este ca și cum aș plonja
în glasul femeii care-a răsărit
pe cerul nopților mele
dușmănos de albe
numele deșertăciunii...
Fac exerciții de dicție
alergică la-ngroparea
în infinitul morții stelare 
a cărților 
scrise de singurătate
pe pielea somnului -
argăsită cu cenuși de taine.

Tot mai rar fericite
sunt cuvintele
care s-au născut
să moară învinuindu-se
că n-au sfințit destul abis
cu mir sonor
din potirul poeziei.
Banalități pudrate
cu praf
de altitudini mărunte,
paginile invadate
de mulțimea rândurilor
scoase
la plimbări lirice
în calești
trase de schizofrenie.

Îmi este atât  de străin
trupul în care exiști!
Târându-se prin amintiri
cu viața ca o locomotivă
condusă de zădărnicie,
mi-a transformat sufletul
în gară prin pustiul căreia trece
huruitul unor marfare pline
cu paralelism de linii moarte.

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

Culoarului pe care alergau
sărbătoritele iubirii noastre
i-a fost amputată linia de sosire.

DINU ELEODOR

Lipsa de scrupule a iluziilor
șchiopătânde
le-a întârziat startul
ieșirii la timp
din competiția cu fluturii antrenați
de primăvara ta savurându-și
nectarul gloriei efemere.
Din venele agoniei
răsar lujeri de răsărit fără vlagă.

Nu pot să-mi liniștesc sufletul 
îngrijorat că lumina cedează
incendiilor provocate de neguri
în războaiele cu nicăieri-vederea
prin epopeile lui Homer.
Învinșii scriu la un dicționar
al vremelniciei 
pentru uzul păcilor obișnuite 
să-și compromită onoarea
lăsându-se boite cu zaț de negații.
Ce vremuri!
Strecoară huruit de zaruri
în străvezimea spăimoasă
a culcușului cu pui de căprioare.
Apropierea morții
seamănă clipocitului cețos
din izvoarele-ndemnate
să-și croiască drum prin iască.

Tu îmi pui sub cap 
 
mereu aceeași pernă plină
cu respirație de nopți muribunde.
Pregătisem
un regiment de spermatozoizi
să-ți ia cu asalt virtuțile
rămase nefecundate.
Pe măsură ce se coclesc
sunetele din alama trompetei
în care suflă pustia,
îmi adormi setea de atac 
pe harta vâltorilor după care
mi-am orientat înecarea...

Cât de alb întristat  
este cearceaful gândurilor
în care ne învelim nopțile!
Numai nesomnul valurilor de iubire
zvârcolindu-se-n trupul singurătății
știe.
Trebuie să ni se lumineze de
largă împărăție
în miezul unei îmbrățișări cu clipa de miere.
Dacă mai locuim în castele făcute
din aura nevederii,
pământul sentimentelor noastre
se va dezintegra
în biserici cu arhangheli voitori
să ne cunune crucile.
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De la debutul din 1969 cu Elegii sub stele, Teofil 
Răchițeanu păstrează, ca o constantă a liricii sale, nota 
de arhaitate, cultivând preponderent versul tradițional și 

strofa clasică, adeseori cu inflexiuni folclorice. Acest fapt nu-i anulează însă evidenta 
evoluție spre un lirism din ce în ce mai profund în simplitatea sa, purtând ancestrale 
peceți ce-i asigură autorului, sihăstrit în Munții Apuseni, un statut singular în tabloul 
poeziei românești a ultimelor decenii. Colaborările sale la reviste (,,Tribuna”, ,,Steaua”, 
,,Transilvania”, ,,Amfiteatru”, ,,Echinox”, ,,Vatra” etc.) și numărul mare al volumelor 
publicate (Poesii de mai demult, Partea mea de dragoste, Ora sin-
gurătăţii, Efulguraţii, Tărâmul de rouă, Alizeul de dor, Lumina din 
lacrimă, Improvizații, Din vechi scrinuri adunate, Lebăda neagră, 
Cu doru’ și dragostea, Cu rouă de Răchițele, Numele ei mi-l ningeți 
ș.a.), circumscriu un spațiu principal de interes: Transilvania și, în 
speță, Munții Apuseni, zonă cu care se identifică nu doar prin origini, 
ci și prin biografia personală, prin solitudine și spiritualitate.

Recentul volum, Somn de voevod (Editura Scriptor, Cluj-Na-
poca, 2015), însoțit de o consistentă Postfață, purtând semnătura pro-
fesorului Mircea Popa, însumează poezii mai vechi, din anii 1970-
1972, interval temporar marcat de numeroase privațiuni și limitări 
ideologice. Acesta este și motivul pentru care apariția poeziilor nu 
era posibilă în formatul original, așa că distribuirea lor (parțială) 
s-a făcut cu parcimonie în patru volume diferite: Somn de Voevod 
(1980), Planete de Melancolie (1986), Poeme-nserate (1989/1990), 
Patimile după Iancu (2008). Gândul poetului însă a poposit stăruitor 
la această carte ,,risipită și diluată întrucâtva”, asupra căreia revine 
acum cu următoarea mărturisire: ,,La peste 40 de ani de la scrierea ei, 
țin să o public. E cartea mea la care țin cel mai mult și care, dacă ar fi 
apărut la vremea ei, ar fi fost, mă încumet să cred, una dintre cărțile 
de poezie importante ale acelor ani.”

Structurat pe trei cicluri poetice (Somn de Voevod, Elegii pen-
tru restriștea Voevodului, Noaptea lui Orfeu), volumul de față este 
singular nu doar în peisajul liric actual, ci și în ansamblul creației lui 
Teofil Răchițeanu, deschizând o ușă spre fondul autohton de spiritu-
alitate și etnicitate. Pe scena istoriei naționale sunt proiectate figuri 
emblematice ale neamului, devenite simboluri de credință și neatârnare, modele voevo-
dale de dreptate și patriotism. ,,Determinanta sofianică și cea mesianică își dau mâna 
spre a realiza o contopire surprinzătoare de Eden metafizic, de Dacie mirifică și de eroi 
mitologici, de patrie străveche, plasată în creierul Munților Apuseni, acolo unde mai 
bântuie străluminată icoana diafană a lui Horia sau a lui Iancu. Prin izomorfitatea aces-
tor personaje cu starea voevodală se creează o atmosferă specifică de arhaitate, basm și 
epopee demiurgică.” (Mircea Popa).

În lirica lui Teofil Răchițeanu, toate drumurile duc înspre trecut sau urcă în munții 
cei mai înalți care au îndurat apocaliptic furtuni și lupte vitejești, făcând părtășie cu 
cei mai bravi oameni ai țării. Într-un creuzet de idei și imagini se reiterează substratul 
originar de latinitate și dacism, totul într-o atmosferă de melancolie selenară, favori-
zând ,,somnul”, visul, proiecția onirică. În tăria singurătăților montane, voevodul, zeu 
și muritor în același timp, unsul lui Dumnezeu pe pământ, poartă această aureolă sacră, 
consfințită de-a lungul timpului într-un simbol național. Episoadele, de un real drama-

tism, ale istoriei naționale compun un univers infuzat de 
mit și sens, căci poezia lui Teofil Răchițeanu trăiește și 
respiră într-un spațiu deschis, pătruns de vibrația universală, de frumusețea primordială 
a naturii, ivind din adâncuri forțe nebănuite: ,,Ce nalt e codrul! Ce adînc! Ce sfînt!/ Nu 
crengi i-s crengile, ci lire/ Din care cîntă Domnul Dumnezeu/ Și împle-se de cînt întreaga 
Fire.../ În miezul lui stau și ascult... E cum/ Mi-ar fruntea mîngîia-o voevodale flamuri/ 
Și-adorm apoi... și un cutreier blînd/ E somnul meu – de rîuri și de ramuri...” (Ce nalt e 
codrul! Ce adânc! Ce sfânt!)

Spre acest trecut se deschide ,,somnul” poetului, favorizându-i 
calea de evadare din cotidian, de fapt, o deșteptare a memoriei amorțite 
de greutatea veacului nou și o trezire a eternității din noi ca neam 
(națiune). Starea de ,,somnie”, întâlnită la Eminescu sau Lucian Blaga 
și ulterior la Vasile Voiculescu (somnul cosmic, universal), vorbește 
și despre miracolul întâlnirii, în vis și în faptă, cu figurile tutelare ale 
spiritualității românești: voievozi, regi, luptători pentru dreptate, mari 
călugări și poeți. Tristețea se accentuează parcă în ciclul Elegiilor dedi-
cate Alteței Sale Mihai I, asociindu-se cu tema exilului (a pribegiei) și 
totodată a vremelniciei umane în dihotomica ei polaritate viață-moarte. 
Dialectica rostirii e învăluită discret în intonații folclorice și religioase: 
,,Singur sînt pe-al mării țărm./ (Marea-i rece și pustie)/ Și mă tîngui 
cum se Moartea/ De prea multa-i veșnicie.//... Singur sînt cum nimeni 
nu-i./ Sufletul mă doare foarte/ Și mă clatin ca un pustnic/ La margina 
Mării Moarte...” (Singur sînt pe-al mării țărm) sau ,,Pribegind/ Din loc 
în loc/ Valuri bat/ De nenoroc;/ Norul grelei/ Mele frunți/ Greu apasă/ 
Pe cei munți;/ Sufletul - / Necat în jale/ Mi-l tîrăsc/ Din deal în vale/ 
Și îl urc/ Din vale-n deal/ Tot prin rouă/ De Ardeal...” (Tot prin rouă 
de Ardeal).

Ca o prelungire a filonului liric eminescian cu care face un arc 
peste timp, versul lui Teofil Răchițeanu e limpede și cristalin ca apa de 
munte, înmiresmat cu parfumul cetinii de brad și răscolind melanco-
liile mărilor îndepărtate. Muntele și marea sunt cele două laitmotive 
topografice, a căror energie și presiune fac să țâșnească la suprafață 
iluminări ontice, miracole, magii, devastatoare melancolii, totul sub 
zodia orizontului nelimitat, a privirii spre infinit: ,,Cineva ce umbră n-

are/ Mi-a suflat în lumînare/ Și-am rămas fără-o scînteie/ Călător în Noaptea Mare.// Mă 
rog, Doamne, mă rog, Doamne,/ Să mi se o mînă-ntindă,/ Milostivă și-ndurată/ O lumină 
să-mi aprindă.// Că mi-i greu spre Tine drumul/ Și mi-i noaptea-ntunecoasă/ Și n-am 
tată și n-am mumă/ Și-am uitat unde-i acasă!” (Călător în Noaptea Mare). Virtuozitatea 
limbajului, alături de o veritabilă conștiință poetică, a fost, în repetate rânduri, remarcată 
și de istoricul literar clujean Mircea Popa: ,,Teofil Răchițeanu este un poet de idei, dar, 
în același timp, și un poet de mataforă pregnantă, de atmosferă beatifică, de superbie 
voevodală și suferință ancestrală.”

De o discursivitate elegiacă, poezia lui Teofil Răchițeanu este meditativă și can-
tabilă, dezvăluind armonii de autentică frumusețe, prin figurația metaforică și ecourile 
doinei populare. Poemele reunite în volumul Somn de voevod au nu doar relevanță tema-
tică și lexicală, ci ele reușesc să ne întoarcă privirea spre un alt timp, auroral, mitic, nesu-
punându-se crizei limbajului dintr-o parte a poeziei actuale și amplificând reflexivitatea. 

Cu noul volum Per amorem (Charmides, 2014), Da-
niel Pișcu își continuă experimentul poetic, de data aceasta 
sub forma confesiunii lirice în vecinătatea firescului, biogra-
ficului, a unei familiarități anume, dar nu inavuabile, căci 
versurile rezultate nu se complac mai mult decât trebuie în 
tărâmul subiectivității. De aceea, ele nu riscă banalitatea, ci 
inventariază, în forma cea mai concentrat-lirică, portrete lapi-
dare ale unor membri ai familiei, prieteni, vecini, cunoscuți, 
toți așezați în subterana memoriei personale, odată cu trecerea 
lor ,,în veșnicie”. 

După cum putem repede observa, tema importantă a 
cărții derivă din însingurarea echivalentă morții, balansată în 
contrapondere de neuitare. Astfel, Daniel Pișcu grefează mici 
encomioane pe axa timpului, încadrată dihotomic de efemeri-
tatea clipei și eternitatea neantului. Însingurările celor plecați 
devin propriile sale însingurări, iar trecutul acestora se leagă 
de propriul trecut (anii de școală, studenția bucureșteană, me-
sele în familie, plecări și reveniri etc.). În ton cu istoria mare, 
curge propria istorie ce reușește să separe prin sitele toleranței 
și blândeții răul de bine. Lucrurile se ordonează altfel de cum 
păreau, căci ,,vezi, viața, ca și moartea/ sunt trecătoare.”

Experimentul liric împrumută pe alocuri nuanțele 
unui descântec ușor, fără a fi prea sentimental, romanțat, pa-
tetic, spre exemplu poemul dedicat lui Nino, alias poetul Ion 
Stratan: ,,Nino,/ așa îl dezmierdau/ prietenii/ ,,Danonino”, așa 
își alinta el/ prietenii./ Peste măsură de generos,/ frumos,/ spi-
ritual și inteligent,/ civilizat și civilizant/ era, în același timp,/ 
șarmant la extremis.../ Fără echivalent/ în calambururi rafi-
nate,/ a fost trimis să respire,/ aer cu diamante,/ alături, după 
ieșirea din apă.../ Facerea și desfacerea cuvântului/ mai mult 
ca o viață/ mai mult ca o moarte/ asta i-a fost viața.../ Până ce 
a venit ceața...” 

De fapt, poetul se joacă scriind aceste texte, fiind și 
serios în același timp, de aici o anume spontaneitate, dar și o 

atenție a formulării, căci, în spatele impresiei de lejeritate, se 
investește mult în păstrarea simplității și alegerea unor rime 
din finalul poemelor, care să spună mai mult decât s-ar pre-
tinde la prima vedere. Daniel Pișcu își asumă acest statut al 
boemului ce nu se sfiește să-și exprime dorul (nostalgia) în 
forma cea mai pură și deloc voalată. ,,Era cel mai cunoscut/ 
brutar din oraș./ Era prieten bun cu tata/ cu care făcea politi-
că/ precum doi pensionari/ așezați la casele lor,/ cu căpătâi de 
intelectuali./ După ce a murit,/ tatei îi era dor de el,/ iar Bebe, 
fiul lui,/ a devenit cel mai bun/ brutar din oraș./ După ce și tata 
a murit/ totul s-a dus de râpă./ Mi-e dor nespus de ei.” Acesta 
era Domnul Pavel. 

Întrebările, neliniștile, nedumeririle poetului închea-
gă, dincolo de jocul de cuvinte, un sens mai adânc: ,,Aici e 
raiul?/ Acolo, poate, e raiul!/ Ce a mai rămas/ dintre o parte 
din ei?/ Doar noi... Doar eu./ Doar ei.../ Pentru mine, niște/ oa-
meni simpli sau zei.” (Vecinii).   Alteori, poemele pot fi perce-
pute drept simple (sincere) omagii, gesturi de datorie moral-
creștină față de cei plecați, dezvoltând conștiința recunoștinței 
și a respectului pentru trecut.

Poezia transmite și un puternic sentiment al 
apartenenței la un loc, la un timp anume, definit de mediul 
urban, literar, hibrid, într-o epocă totalitară, de care doar 
unii mai vor să-și aducă aminte. Tabloul mare se contrage 
în medalioane lirice, suprapunând ca-ntr-un vechi album de 
fotografii, sugestiile unui trecut ce se desprinde cu greu de 
prezent. E un trecut la care au acces și cititorii prin interme-
diul figurilor evocate: ,,Cu Alexandru George/ dimineața de-
vreme/ seara târziu/ am avut convorbiri,/ legături/ sporadice,/ 
tangențiale./ Mai întâi/ în garsoniera lui/ înghesuită,/ cu ta-
blouri și cărți rare/ din Mihai Bravu/ de la etajul opt/ dată în 
schimb/ de comuniști/ în contra-partidă/ pentru casa sănătoa-
să/ a părinților săi,/ funcționari și liberali/ nobili, înnăscuți./ 
Apoi, în Cotroceni,/ la parterul întunecat./ Distins și cu ținută 

dreaptă/ lup singuratic și circumspect/ mai filolog și mai aca-
demician/ decât orice/ filolog sau academician/ cu, sau fără 
diplomă./ Am aflat, am înțeles/ și am învățat/ multe de la el./ 
Cu un umor hâtru/ nu credeam că va/ îmbătrâni vreodată./ 
Parc-a fost ieri.../ Poate aștepta mai mult/ de la noi,/ poate un 
studiu complet/ poate o monografie.../ Dar, sunt sigur/ printre 
oameni, glasuri, umbre, tăceri/ se va găsi, cu siguranță/ cine-
va/ cândva/ să le scrie.” Dar, ca o ordine firească, moartea e 
secondată de acceptare, chiar de un fel de solidaritate cu ma-
teria și sedimentările ei în timp. Împotriva morții, victorioasă 
se ridică doar Poezia, par să spună, în repetate rânduri, poeții.

La Daniel Pișcu, peisajul este în totalitate pur uman, 
recognoscibil în chipurile celor evocați. De aceea, seninătatea 
confesiunii e în permanentă luptă cu încordarea, nesupune-
rea, tragismul, toate acestea învăluite în discreție și o trucată 
naivitate. Astfel, scenariul ,,înfrângerii finale” nu mai apare 
încorsetat de emoție, ci sub emblema liricului, a contemplației 
detașate și a jocului hieratic de cuvinte. Fiecare poem devine 
o proiecție spre o nouă interioritate. Viețile unor cunoscuți se 
metamorfozează în texte, printr-un joc al distanțării și apro-
pierii. Tristețea, asociată cu luciditatea, există, dar ea se dis-
persează uniform în text, sub tonul calm, firesc al descrierii. 
Și portretele din imediata realitate a autorului refac elegia 
trecerii (singurătății) sau rămân, cum spune autorul ,,niște 
simple întâmplări/ în gând și spații/ niște petreceri cu gândul/ 
și inducții sentimentale,/ într-o dimineață/ de toamnă,/ seara 
târziu”.

Dezinteresată de metafore și mizând, în schimb, pe 
anticalofilie, poemele din Per amorem experimentează efec-
tul spontaneității în comunicarea nemijlocită a unor mesaje 
profunde, tulburătoare. Poemele-document din acest volum 
nu numai că ating o expresivitate simbolică, dar înregistrează 
și un surplus de originalitate, notă distinctivă a poeziei lui Da-
niel Pișcu în genere.

MONICA GROSU despre:

1. Teofil Răchiţeanu, 
,,Voevodul Melancoliei”

2. O carte cu portrete
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April

A fost furtună astă-noapte şi lacrima
ochilor mei nu era cu mine,
soarele şi luna, toate stelele şi lumina,
cerurile cerurilor şi apa
încercând codrii sufletului cu albine
ce trezeau în carnea dulce un firminiu.

Vorbeai încet ca o răsadniţă de rouă,
singur ca să vezi că piere
acolo aliniată de ghilotini uşor,
spre morminte
şi era aproape symetrie,
şi acea iluzie ca un prunc în braţe.

Câmp de bunavestire

Călătoresc înspre nord pentru april şi cer, 
aud cum cresc trandafirii şi pot respira, 
voi şti ce asini sălbatici 
intrând în grădină îşi spală copitele în rouă.

Cum mi-aş pune şi eu, Doamne, în peniţă sângele, 
o picătură să plece din mine, 
noaptea fiind un saţiu în care doreşti să mori 
şi din nou.

Casa prea iubită, argint cu sânge 
până la ieşirea în pădure, 
urma rămâne ca o boală de curând 
asupra unui leu cu pasul lung.
Picior de felină pe creangă subţire de mesteacăn, 
un înţelept aflându-se îmbrăcat cu trupul 
de-o răsuflare dulce. 
Să-l zăreşti unde doarme şi visează.

Câmp de bunavestire - alt april,
eu ştiu  uşa mea ca pe-o migdală a bucatelor
pentru care se întorc oameni
din afară de trupuri.

Voi număra şi se vor înmulţi şi de vor cere
să se afle de la mine, Cuvântul, cum în ziua nunţii 
mirii îşi află parfumul.

Seva

Aduc frumuseţea corpurilor neschimbătoare 
femeile şi bărbaţii - râmurele înverzite cred, 
la ceea ce este seva unei priviri fulgerătoare.
De acum, o briză dinspre uscat îndeamnă aurora,
iar de la tine, Doamne, eram răpit
cum anotimpul cel bolnav grăbind sunetul 
şi ca să hrănesc o floare.

Omul interior

Întotdeauna ochiului stâng mă voi arăta. 
Mana şi mierea adusă chiar în poem 
din afara mea.
Crainicii razelor intră unul în altul,
spun că ţin de-o tăcere universală.

Ciudat izvod e omul

O dimineaţă pentru ochi umezi, 
în ravenele buzelor cucuta, 
impietate când stropim pâinea cu vin. 
S-a arătat pasul desculţ al omului acela 
şi ne împreună ca sideful în perlă.

Ar trebui găsită o cetate pentru noaptea ce ne supune 
şi află în ofrande.
De ce atâţia oameni în jurul unei fântâni? 
Sunt cămilarii să coboare în adâncul ei.

Creşterea arborilor în april.
Era loc şi pentru sângele nou.
Sărbătoarea aproape s-a zăvorât în păsări, 
în adieri ale sudului şi încă nu se înţelege. 

Şi cântecul s-a schimbat ca dezlegarea la vin 
în valea mustind aşa de aprins.

Aşteptaţi-mâ cum aţi aştepta un dinte de ambră 
să vă cânte pe jumătate din flaut, 
să vă pedepsească un amurg, 
sublim călător în pasul calului verde.

Lumina atunci semăna cu un cerb 
pe câmpul cu urme, neapărat, neapărat, 
voi fi unul înalt deasupra trandafirului alb, 
rouă pe săgeată fiind o muzică pentru mine.

Omul interior 

Se duc oamenii să admire munţii înalţi
şi braţele largi ale stelelor. Alt sanctuar
găsesc în curgerea lor
când ştiu cât de departe se află
se părăsesc pe ei înşişi.

Omul lăuntric

Mireasmă cu liliac. Putem înnopta. 
Din vârful păduros vezi umbra 
şi trupul morţii acesteia.
Ploile, întunericul, nemărginita desprindere, mărgă-
ritarul 
într-o comoară tainică.
Cucerim un vis, iarna e uitată. 
Să nu-l aflaţi pe omul lăuntric,
principele, leul, dragonul îngrijirii degetelor noastre 
cu o pală de vânt.

Femeie, purpură…

Femeie ieşind din purpură, dacă e drept,
când în Veneţia sepia cântărea marea 
o livadă desfoliată 
dintr-un cer binefăcător,
ploaia preferată lemnului de corabie, 
mâinile noastre înfiorate ca un coridor.

Eram academicul, cu hortensii ocroteam
candoarea,
unde îmi sunt vânzătorii, unde se întoarce amiba,
 în numele cui discul otrăvit de filigrane, ori ucide 
tigrul, 
fecundează sămânţa 
fiinţa noastră pândită de anesteziatori.

Zăpada de aur

O linişte de vietate şi atunci
chiar Dumnezeu o aşteaptă.
Găleată cu apă dulce furată,
ascunsă într-un flaut
din vinele copacilor, 
zăpadă cu aur, rănită,
aleasă fiinţei.

Foc în câmpie, 
inimă firă cu solzi, neştiutoare, 

aşteptând mirele.

Îngerul de care voi spune tremura,
pretutindeni, desigur, fiind cerul
şi perdeaua lui,
iar subţire lacrima,
lungă revărsare 
ca laptele din ţâţă rănită a căprioarei.

Îngerul de care spun 
vedea sunetul
şi minunatele amurguri de peste
mormintele poeţilor.

Steaua următoare

Vis înţelegând înger.
Să-l privim în lupta lui cu trupul:
o suspensie răsăritului, 
steaua următoare dintr-un craniu curge.

Mărturisitor pe jumătate, 
flacără scuipând.
Anotimp într-o aşezare pe râu, 
cum ai aştepta o nuntă a urcioarelor de argint,
mânjii de purpură fiind pe drumuri.

Luna-i privită prin gâtul
unui pui de lup.
Înger fără de aripi, şi tot
mai trăieşte pe-o flacără a
ierbii, undeva...

Naşteri retrase

Noapte după obiceiurile carthagineze, 
doamnă de sticlă
ce întrerupe spectacolul gladiatorilor.
O teamă de imensele
aşezări ale strigătului,
naşteri retrase încetinind întunericul,
răbdarea unui ţinut
în cel de faţă, nedreptul,
poate pedepsindu-se.

Într-o rouă a trupului, 
cei nemuritori 
fericiţi s-ar aduna.

Copil alergând după o minge 
pe un câmp roşu.

Bărbaţi tineri sosind din umezeala 
pământului.

În fiecare cântecul se revarsă
din câte un flaut.

Mai aproape argintul

Umplerea sufletului, acum, că ar fi 
dintr-o altă viaţă.

Nu mai e o taină 
îndulcirea zăpezii.

Abur al pâinii, înmiresmare, 
dar mai aproape argintul 
într-o cămaşă de copil.

Priviţi, genunchii 
sunt mai desăvârşiţi 
decât înfloririle 
din dedesubtul fluviului.

ALEX GREGORA
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Ultima carte a lui Ioan Ţicalo (Altă lume..., publicată în 2015 la Biblioteca 
Mioriţa, Câmpulung Moldovenesc), este, într-un fel, pentru cititorii săi o sur-
priză. Rămânând la aceeaşi viziune asupra vieţii, cunoscută din cărţile publicate 
anterior şi, bineînţeles, la acelaşi stil, de asemenea bine cunoscut cititorilor săi, 
autorul vine, de data aceasta pe piaţa literelor româneşti cu o carte care, de fapt, 
este o replică la romanul Baltagul de Mihail Sadovea-
nu.

Protagonist şi de data aceasta este tot o femeie 
din zona de munte a Moldovei. Numele ei, Victoria 
Lipovan, ne duce cu gândul la eroina cărţii lui Sado-
veanu, Vitoria Lipan. De altfel, şi numele celorlalte 
personaje importante sau numele locurilor pe unde ea 
trece, până chiar şi unele replici sau doar gânduri ale 
personajelor ne amintesc de scrierea lui Sadoveanu.

Soţul ei are un nume mai puţin obişnuit printre 
moldoveni (Vitalie), dar ea, ca şi Vitoria, în intimitate 
îi spune Gheorghiţă, asemănându-l cu Gheorghe, sfân-
tul purtător de biruinţă; fiica ei este Dora, o posibilă 
prescurtare de la Minodora, iar băiatul este George.

Victoria Lipovan locuieşte în Tărcata (nume 
explicat în carte printr-o legendă). Ea trece, călcând 
pe urmele soţului ei, prin Doruna, iar băiatul, în lipsa 
tatălui, trebuie să se arate bărbat în drumul pe care îl 
face împreună cu mama sa. Şi el, ca şi personajul lui 
Sadoveanu, gândeşte la un moment dat despre mama 
sa că i-au crescu iar ţepi de aricioaică.

Copiii ei, ca şi ai Vitoriei Lipan, reprezintă lu-
mea care vine, o lume care, într-un fel, continuând-o 
pe cea a părinţilor, în alt fel aduce cu ea noutatea. Această noutate, în bună mă-
sură, Victoria o respinge.

Vitalie, feciorul vrednic dintr-o familie de oameni gospodari, asemuit de 
Victoria cu Sfântul Gheorghe, îşi are, după ce a devenit soţul ei, ieşirile lui extra-
conjugale, pe care Victoria, ca şi eroina lui Sadoveanu, le tolerează, considerând 
că toate acestea sunt nişte capricii ale lui, dar fiind convinsă că statornică rămâne 
doar iubirea lui pentru ea.

Şi într-adevăr, ca şi în romanul Baltagul, iubirea este mobilul principal al 
acţiunii celor două personaje, Vitalie şi Victoria. Pentru a cumpăra oi, după do-
rinţa soţiei sale, Vitalie face drumul până la Prisaca şi apoi, împreună cu alţi doi 
oieri, Calistrat Dobza şi Ilie Curtui, porneşte să treacă peste muntele Stânişoara, 
până spre Suhata. La un popas pe care îl fac, înainte să treacă muntele, Vitalie 
îi spune la un moment dat hangiului Pastramă: Nevasta mea are o inimă cât o 
pâine şi mi-i dragă aşa cum mi-a fost de la început, ca ochii din cap, de aceea-s 
pe drum eu. La rândul ei, Victoria porneşte cu toată hotărârea pe urmele lui şi, cu 
toate greutăţile drumului, nu se lasă până ce adevărul nu iese la iveală. În drumul 
pe care îl face cu maşina, avându-l la volan pe George, întâlneşte o nuntă, apoi 
cazul unei tinere femei care ar trebui să ajungă la o maternitate, dar la care sal-
varea, chemată pe o vreme destul de rea, n-a mai putut ajunge. Salvarea ei este 
Victoria care o duce cu maşina la maternitate. Băiatul care se naşte urmează a fi 
botezat, dar, încă înainte de aceasta, Victoria îl „botează”, propunându-i numele 
de Victor, după ce a oferit darurile cumpărate pentru el de la un magazin. 

După cum se vede, din cele relatate până acum, autorul reface, până aproa-
pe de final, cu fidelitate am spune, traseul existenţial parcurs de personajele din 
cartea lui Sadoveanu.

Dar, cu toate acestea, aşa cum bine sugerează titlul cărţii sale, aici e vorba 
de altă lume. Victoria este o Vitorie modernă. Casa ei nu mai seamănă cu casele 
de altădată din această zonă de munte: Victoria, venită după câţiva ani de hărgăţit 
pe la cei boieri trândavi din Europa, dar plini de bani şi de incuri, cum îi plăcea să 
spună câteodată, şi-a trântit o vilă, să ia ochii lumii, şi şi-a rostuit o turmă de oi, 
slăbiciunea ei încă din copilărie. Dora, trecută prin şcoli şi plantată cu marafeţi 
din cei verzi, nişte hârzob de păstrăvi şi caşi bine uscaţi, secretară la primărie, 
este o tânără a vremurilor noastre la care nu mai găsim nici urmă din visurile 
romanţioase de iubire ale fetelor de pe vremea Minodorei. Beneficiind de un 
fizic atrăgător şi ignorând cu totul legile unei vieţi trăite în curăţie, ea a învăţat 
repede să-şi folosească înzestrările naturale pentru satisfacerea ambiţiilor sale 
sau pentru avantaje materiale cât mai mari. George, după ce a lucrat şi el un timp 
în afara ţării, se întoarce acasă cu o maşină, parcă-i de la ambasadă. Dar, necopt 
fiind încă, este ademenit de cei din lumea interlopă şi astfel rămâne repede fără 
maşină pe care o pierde la cărţi.

Conflictul dintre generaţii este prezent şi aici, dar la alt nivel al spiralei. La 
cuvintele aspre pe care Vitoria le spune Minodorei şi la hotărârea ei de a o mărita 
după un creştin cu casă nouă şi cu oi în munte, respingând categoric ca ginere pe 
feciorul dăscăliţei lui Topor, fata abia îndrăzneşte să spună: Mămucă, să nu mă 
dai după urât şi  după bătrân, ca să mă bucur şi eu de viaţă, cum te-ai bucurat 
şi dumneata. Victoria Lipovan însă, în intenţia ei de a-şi aduce fata de pe căile 
rele pe care apucase, foloseşte o centură a soţului ei, după ce, mai întâi, aplicase 
şi lui George, o corecţie asemănătoare. Copiii au devenit mult mai independenţi 
faţă de părinţi şi, în consecinţă, mai neascultători. Cutuma care, în bună măsură 
regla viaţa comunităţilor de tip arhaic, precum aceea din Tarcău, nu mai funcţi-

onează. De aceea, în viaţa acestor oameni, dar mai ales a celor tineri este multă 
dezordine. Mulţi dintre tineri îşi încep mai întâi viaţa în doi şi abia după aceea 
se căsătoresc, dacă se mai căsătoresc. Ei nu ştiu însă că urmările unui astfel de 
mod de a intra în viaţa de familie sunt dezastruoase.  Mireasa, pe care Victoria şi 
George o întâlnesc în drumul lor în zi de sâmbătă, este cu burta la gură, iar un 

asemenea fapt prilejuieşte Victoriei gânduri ca acestea: 
...unde s-a pomenit nuntă sâmbătă noaptea. S-a întors 
lumea pe dos. Stă şi benchetuieşte până dimineaţa cu 
tot felul de mâncări şi duminică, în loc să meargă la 
biserică, doarme în nesimţire. Preoţii stau în genunchi 
şi se roagă, în vreme ce prostatecii se tăvălesc pe paturi 
şi pe sub paturi. Lumea s-a întors cu fundu-n sus!

Autorul, deci, adaptează viaţa personajelor sale 
la realitatea vremurilor în care trăiesc. Victoria însăşi 
e, într-o oarecare măsură, integrată acestei lumi. Pen-
tru  a-şi ridica vila şi a se mândri că a ei este cea mai 
arătoasă din zonă, a lucrat câţiva ani buni în străinătate. 
Cititorul s-ar putea întreba: cine şi cum a avut grijă de 
copiii ei în timpul cât a lipsit de acasă? Şi atunci, nu e 
de mirare că fiica ei a ajuns o destăbălată. Iubirea este, 
cum am arătat, mobilui principal al acţiunii celor două 
personaje, Victoria şi Vitalie, dar personajele lui Ioan 
Ţicalo nu mai ajung la intensitatea trăirii Vitoriei Lipan. 
Aşa cum Paul Georgescu afirma, iubirea eroinei lui Sa-
doveanu, în lumina tragicului din roman se manifestă ca 
durere. Având în faţă, ca model, o carte precum Balta-
gul de Mihail Sadoveanu, tentaţia pastişării este destul 
de mare. Dar  Ioan Ţicalo, fidel crezului său estetic, nu 

face nici un fel de compromisuri de la criteriul adevărului. În lumea pe care el 
o arată cititorului, tragicul aproape că nu mai e posibil. Şi nu e de mirare, din 
moment ce idealurile celor care o compun, în proporţie zdrobitoare, nu trec de 
orizontul valorilor materiale.

E drept că Victoria, atunci când îşi vede subminate înseşi temeliile fami-
liei în condiţiile acestei lumi noi care vine, apelează la ceea ce pentru ea este 
încă instanţa supremă, Biserica, şi la puterea pe care ea o aduce în viaţa oame-
nilor. După ce-i aplică lui George corecţia considerată de ea necesară, cheamă 
duhovnicul în faţa căruia băiatul jură, pe sfânta cruce şi pe Biblie, ascultare faţă 
de Biserică şi de părinţi. În postul Crăciunului, Victoria a instituit în casă pro-
hibiţia mâncărurilor de frupt, dar norii negri se adună deasupra familiei ei şi ea 
încercănată şi cu gândurile vraişte, uneori uita să se hrănească. Şi nici nu prea 
mai făcea mâncare, aşa că cei tineri se înfruptau pe ascuns cu toate bunătăţile, 
văzându-şi de treburile lor. De aceea ne putem iarăşi întreba cât mai valorează 
pentru tineri ca Dora şi George promisiunile de îndreptare făcute părinţilor sau 
jurământul făcut în faţa unui preot pe sfânta cruce şi pe Biblie?

Rosturile vieţii oamenilor de aici şi de acum sunt departe de cele ale co-
munităţilor de tip arhaic din vremea şi locurile evocate de Sadoveanu în cartea 
sa. De aceea, nici de ritualuri sau de mit nu mai putem vorbi în cartea lui Ioan 
Ţicalo. Drumul pe care George îl face împreună cu mama lui pe urmele tatălui 
nu mai are valoarea unui drum iniţiatic. Cel mult, este o experienţă de viaţă în 
plus, în urma căreia el o găseşte pe cea care, în perspectivă, poate deveni tova-
răşa lui de viaţă. El însă nu trece, precum Gheorghiţă, prin probe iniţiatice, cum 
ar fi proba vegherii sau proba coborârii în infern, în urma cărora să iasă pregătit 
pentru a-şi asuma responsabilitatea de a înfrunta încercările pe care le presupune 
viaţa în care abia de-acuma urmează să intre cu adevărat.

Dacă în cartea lui Sadoveanu, la sfârşit, Nechifor şi Vitoria se retrag din 
scenă, lăsând locul genraţiei noi, aici în această „altă lume”, tragicul nemaifiind 
posibil, totul se termină cu ceea ce s-ar putea numi un happy-end.  Vitalie şi 
Victoria se vor întoarce la vila pe care şi-au ridicat-o urmând să se pregătească 
pentru nunta ce pare a se profila într-un viitor nu prea îndepărtat. Iar cititorul 
rămâne să se întrebe ce fel de lume este aceasta şi unde se îndreaptă? Cei care 
mai cred încă în vechile valori, precum Victoria sunt tot mai puţini şi răspândiţi 
prin locuri mărginaşe sau prin chilii improvizate în tăietură de stâncă. Mai pot 
ei constitui aluatul care să dospească şi să aducă pe faţa pământului o lume mai 
bună, mai curată şi mai dreaptă? Mai curând îţi vine a spune că dintre  ei se vor 
ridica  cei puţini şi aleşi care vor avea voinţa şi puterea de a trece până la sfârşit 
cu demnitate şi răbdare prin încercările vieţii în vremurile ce vor veni.

Şi în această ultimă carte a sa, beneficiind de talentul remarcabil cu care 
a fost înzestrat, autorul creează, în puţine cuvinte, scene de viaţă memorabile. 
Într-o naraţiune fluentă, fără poticneli stânjenitoare, se face uşor şi firesc trecerea 
de la o secvenţă narativă la alta, de la timpul prezent al naraţiunii la un  timp 
trecut, mai mult sau mai puţin îndepărtat, de la starea de trezie la starea de vis. 
Nimic din ceea ce naratorul ne spune nu este de prisos şi nimic n-ar putea lipsi. 
Rezultatul este o carte de o extremă economie a mijloacelor de expresie şi, în 
consecinţă, o carte de o mare densitate stilistică. Faptele relatate se completează 
una pe alta, se luminează reciproc, ducând la închegarea unei viziuni din care 
nu lipsesc întrebările grave privind viaţa omului în condiţiile pe care societatea 
contemporană, în mersul ei tot mai precipitat spre secularizare, le aduce.

Emil BALTAG
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Trebuia să trec şi prin asta
 
într-o zi voiam să plec definitiv
dar îmi era frică de anumite lucruri
nu voiam ca nimeni să sufere din cauza mea
chiar dacă s-ar fi obişnuit repede cu ideea
că nu mai exist
nu voiam să pierd posibilitatea de a ajunge acolo la 
cer
chiar dacă nu credeam în rai şi infern
aşa cum fusesem învăţat de copil
 
într-o zi voiam să plec definitiv
fără să spun nimic, fără să las vreo urmă
fără să perpetuez specia, fără să realizez ceva măreţ
de care să-şi aducă alţii aminte
oricum ştiam că totul se uită, că totul e distrugere
că nimic nu contează, că pulberea pământului
în care se odihnesc oasele
va fi absorbită  de gurile negre şi flămânde
ale universului
 
într-o zi s-a întâmplat ceva numit revelaţie
mi-am privit sufletul şi un gând fabulos
a deschis poarta unei lumi nevăzute
atunci am început să scriu
să dau formă acestei miraculoase salvări
mi-am acceptat orice experienţă
a trupului, a durerii, ca pe o secundă în plus
în care puteam să-mi desăvârşesc creaţia
şi mai mult de atât, să le dau şi celorlalţi
un motiv să existe
 
 

Suflet zilier
 
vă voi spune povestea sufletului
ce-şi poartă sacul de carne în spate, rândaş al umbrei
al pământului şi constructor de vise
 
vă voi spune povestea sufletului istovit la porţile ini-
mii
cerându-şi porţia de fericire
un petec pentru sacul de carne putrezită
să nu miroasă încă a moarte
 
vă voi spune povestea sufletului şomer
cerând ceva de-ale gurii
la colţul buzelor
 
vă voi spune povestea sufletului aruncat
în sacul fără fund
să nu-l mai găsească nimeni
nici cel mai lacom dintre cei cu mâinile lungi
 
 

Mama mea - Pământul, tatăl meu - 
Soarele

 
m-am născut din humusul negru şi am supt la sâni 
de argilă
mama mea cu braţe-vâlcele, cu firicele de sânge
şiroind pe jgheaburi sub piele
 
m-am născut pe vreme de arşiţă

din bobul de nisip al deşertului
mama mea cu trup de clepsidră subţire la mijloc
 
m-am născut sub privirea luminoasă a tatălui meu
ce m-a-nvăţat să merg întinzându-mi mâna-rază-de-
soare
el îmi zâmbea larg, de la răsărit la apus
în fiecare seară îl întrebam
de ce nu rămâne să ia cina cea de taină cu noi
el pleca şi de pe umărul său amurgit
îşi cobora desaga plină cu vise
nu voia să spună mai mult, dar eu ştiam
că pe timp de noapte îi încălzea spatele mamei mele
 
îmi port această viaţă
haină scumpă cusută cu fir-de-fum
şi merg pe firul gândurilor
 
m-am născut din lava fierbinte şi din spuma valurilor
am venit pe lume cu strigăt de pescăruş şi mers de-a 
buşilea
copil-fără-carapace
 
m-am născut din praf şi ploi
din pământ îngheţat şi primăveri târzii
crescând fir de iarbă fragedă până la gleznele iubitei 
mele
 
 

Suflet scris cu cerneală simpatică
 
sufletul deschide orice poartă
chiar şi pe cea dintre buze
chiar şi pe cea dintre inimi
chiar şi pe cea dintre lumi
 
sufletul este darul cel mai de preţ
de care ne putem bucura o viaţă întreagă
singurul pe care îl putem împărţi
fără să-l micşorăm şi fără să-l pierdem
 
precum lumânarea
din trupul întunecat al nopţii
suntem semnătura celui ce scrie
SUFLET
cu cerneală simpatică
pe pagina
Căii Lactee
 
 

Pe braţul unei spirale
 
lucrurile în care credem
sunt peste tot
precum sufletul în tot ceea ce mişcă
precum Dumnezeu odihnindu-se
în orice moleculă
în orice atom
şi noi, la rândul nostru
suntem peste tot
chiar acum ne mişcăm
pe braţul unei spirale
 
visele pe care le uităm
sufletul şi le aduce aminte
atunci apar cuvintele
şi noi ne odihnim în ele
precum Dumnezeu în orice moleculă
în orice atom
cuvintele, la rândul lor, se mişcă
pe braţul unei spirale
cu centrul în inimă
 
 

Inimă cu credit
 
ne îmbrăcăm cuvintele

haine cochete
mergem pe scena vieţii
ca într-un spectacol de modă
cucerim priviri, uneltim atingeri
ne deschidem la nasturi, la şliţ
întrebându-ne tragic
unde e sufletul
 
inimi folosite
pe post de cartele
credit consumat la fiecare impuls
ne dezbrăcăm cuvintele
haine cochete
şi rămânem inimi
tocmai bune de muls
 
 

Unii oameni şi hainele lor
 
în căutare de dragoste
unii oameni se lovesc adesea de haine
când ajung în faţa sărmanului nud se-opintesc
la fel ca în faţa paginii albe
pe care trebuie neapărat să scrie ceva
orice, numai să scrie ceva
să lase semne adânci
fără să iasă la prima ploaie
la prima zăpadă
la prima vărsare de lacrimi
la prima transpiraţie...
 
unii oameni poartă hainele altora
până găsesc un defect
pentru ei viaţa este doar un magazin de cumpărături
în care pot proba orice suflet în faţa oglinzii
până se plictisesc...
 
 

Fregata de oase
 
pluteşti graţioasă, fregată de oase,
pe apele scurse din pântec de mamă
şi-n zări, o făptură, pe valuri stâncoase,
născută din neguri, în cântec te cheamă.   
 
sfidând depărtarea, o altă poruncă 
desferecă vântul: să mergi împotrivă!
şi inima sclavă renunţă la muncă,
fregată de oase pluteşti în derivă.
 
de sus, dintre vele, se vede pământul,
o plajă-nsorită cum ţi se promise
de Cel ce îţi spuse, prin semne, cuvântul... 
fregată de oase pluteşti către vise.
 
 

Îmblânzirea morţii
 
să vină cineva să îmblânzească moartea
animal şi pasăre de pradă
 
să fie ţinută în lesă
să poarte botniţă
să fie hrănită la ore fixe
cu fire de păr şi cu unghii
cu tot ceea ce este lipsit
de gustul delicios al decadenţei
să se aşeze şi ea la comanda culcat
fără să mârâie, cu trupul ţeapăn
şi labele încrucişate
 
să vină cineva să îmblânzească moartea
să-i taie aripile din carne
să o înveţe ce înseamnă pasul
şi cât de greu se învaţă
să ciugulească din palmă firimituri
şi să se urce cu ciocul şi ghearele
până la înălţimea
unei ridicături de umeri...

IONUȚ CARAGEA
(Quebéc - Canada)
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Rusalca

– Pluteşti ca o Rusalcă.
– O Rusalcă pe ape?... 

Ce-i Rusalca? Un fel de barcă?
– Rusalca e o zână din 

mitologia slavă. Uneori, tra-
versează o pădure de meste-
ceni, sau de stejari, spre un 
lac...

– Spre un lac? Nu spre 
ape învolburate, înspumate, 
reci?

– Nicidecum. Spre un lac împrejmuit de trestii, ca 
de un gard. După care se ascunde, în aşteptarea iubitului 
ei secret. Tu ai ascultat vreodată muzica trestiilor înfiorate 
de vânt? 

– Nu, dar te-am căutat odată pe malul unei ape. 
Am ajuns foarte aproape de trestiile de pe margine. Te re-
fugiasei acolo. Stăteai cu ochii închişi, te lăsai transpus de 
sunetele apei, ale trestiilor, ale vântului, cine ştie pe unde. 
Ţi-am zâmbit doar, în trecere... 

– Te-am văzut, Minunato! Veneai spre mine ca 
un lujer de crin. Aveai un miros puternic, halucinant. De 
parfum dulce, rusesc. Şi-atunci erai ca o Rusalcă. Înaltă, 
delicată, cu talia strânsă de un cordon.

– E multă vreme de atunci. A trebuit să plec repede. 
Dar cât farmec era în acel amurg slav, irepetabil...

– Am privit în urma ta. Te legănai în paltonaşul tău 
gri, cu guler pe gât. Ca o fetiţă de Rusalcă. Mică, serioasă, 
un pic îndrăgostită. Voiam să-ţi cuprind gura uşoară şi fru-
moasă într-un sărut pătimaş, cât mai curând.

– Atunci trăiam emoţia de a te fi zărit. Acum, amin-
tirea acelei emoţii... 

– Îţi aminteşti primul nostru sărut?
– Îţi simt şi buzele de atunci. Moi, calde, de o tan-

dreţe fără seamăn.
– Şi eu mi le amintesc pe ale tale. Tremurau uşor. 

Şi ele erau calde şi umede.
– Nu se aşteptau la pecete...
– A fost ca un asalt pe care nu-l mai puteam amâna. 

Se înserase, urma să ne despărţim...
– Apoi, ne-am sărutat mai vehement.
– Mai profund, mai complex. 
– Fiecare atingere a ta îmi trimitea fiori după fiori, 

în tot corpul. 
– Să mă iubeşti mereu!...
– Şi tu.
– Şi eu. Ai alura unei femei iubite. Numai cine nu 

vrea nu te vede aşa. Radiezi.
– Ştii cum m-am simţit la masa aceea?
– Cum?
– Sub reflectoare. S-a făcut pârtie în jurul nostru. 

Noi nici măcar nu vorbeam, nu ne atingeam. Dar toţi s-au 
dat la o parte, de parcă eram o pereche de dansatori în 
mijlocul cercului. 

– Asta şi eram. Uitasem de toţi..
– Toate privirile erau asupra noastră. Iar noi... dan-

sam, privindu-ne în ochi.
– De fapt, aşa a fost. Un moment magic.
– Asemănător celui de la troleibuz.
– Da, foarte asemănător. Ştii să creezi intimitate. 

Să ţii lumea la distanţă. Înduioşezi privitorii. Şi nu numai. 
Atunci când ai alergat după maşină, făcându-mi cu mâna, 
şoferul a încetinit şi a coborât geamul. Era un taximetrist, 
nu ştia nimic despre noi.

– A înţeles că eram iubita clientului său...
– M-a şi întrebat: „Cine e doamna?”
– Şi ce i-ai spus? 
– Rusalca mea! 
– Ce demon destramă vraja aceasta? De ce redeve-

nim prozaici după atâta poezie? De ce n-aş fi mereu Ru-
salca ta? Fără vârstă, fără început, fără sfârşit, fără teamă? 
De ce nu ne-am plimba de mână pe malul Begăi, încă plin 
de sălcii verzi, acum, când soarele apune şi Bega curge 
viguroasă spre Dunăre? 

Autodialogul

„Tu nu te-ai maturizat, în sensul comun al terme-
nului. Ai rămas tot o fetiţă. De asta ai şi visat că dansai pe 
pajiştea aceea, la Troiţa de la ieşirea din sat”. „Încă o am 
pe mama, de ce n-aş fi fetiţă? Şi ce, crezi că, dacă trăia 
tata, stăteam acum să aştept un semn de la tine? Precis 
eram la ţară, la grătare... Şi-n curtea interioară de la Ca-
rani aveam un nuc mai mare decât casa, cu nuci imense 

şi dulci, la ora asta. Mergeau cu strugurii luaţi direct din 
vie.” „O, combinaţiile astea fac foarte bine la cura ta de 
slăbire”. „Ştii cum te pocneşte viaţa? Cum îţi arată că lup-
ta cu kilogramele e un mizilic? Cred că dacă acum aş afla 
că sunt sănătoasă, aş duce într-un deget – în degeţelul pe 
care îl sărut, ştii tu de ce – toate problemele de la şcoală, 
din familie, din trupul meu neatrăgător”. „Nu-mi place că 
îţi denigrezi trupul. Vrei să-ţi amintesc că eşti frumoasă?” 
„Să vezi ce am păţit azi! După ce am plecat de la cimi-
tir, am trecut pe la mormintele ostaşilor sovietici...” „Ce 
căutai acolo?” „Nuci!” „N-am cunoscut o persoană mai 
dulce şi mai enervantă ca tine! Chiar aveai poftă de nuci şi 
te-ai dus la mormintele ostaşilor sovietici?!... De ce nu în 
piaţă?” „M-am dus la cimitir pentru că mi-era dor de tata. 
Mi-am amintit că e septembrie, că ar fi urmat ziua lui. La 
ieşire, am trecut pe sub pomii aceia umbroşi, cu nuci mari, 
cu pieliţa lipită de miez...” „Şi ce ţi s-a întâmplat?” „Am 
luat-o pe Calea Aradului spre oraş, pe la umbră. În faţă 
mi-a apărut din senin un moş evreu. Cu barbă şi cu cipilica 
aceea a lor acoperindu-i chelia. Mergeam în spatele lui şi 
mă gândeam că, de pe vremea lui tata, eu n-am mai văzut 
un evreu fundamentalist. Pe atunci, veneau la Olăneşti. 
Locuiau la un hotel din centru şi îi vedeam în parcare. 
Moşul abia se mişca, aşa că a trebuit să-l depăşesc. Trec 
pe lângă el şi îl aud rostind languros: <<Hello!>> <<Ao-
leu!>>, îmi zic. << Nu cumva?... >> Şi întorc capul re-
voltată. El avea gâtul sucit, aproape rupt, după o fetişcană 
de vreo 14 ani, care trecuse cu bicicleta. Fundamentalis-
tul mozaic!!! De vreo 80 de ani!” „Ei, ce să facă şi el? 
Om bătrân!...” „Bătrân de tot! Şi se dădea la fătuca aia!” 
„M-ai făcut să râd iar! Întâmplările tale! Eşti poilşăroasă 
ca pe vremea când purtai paltonaş gri”. „Poilşăroasă???” 
„Acum râd cu hohote. De asta am greşit, că râdeam scri-
ind”. „Nu invers? Nu scriai râzând?” „Te temeai că ne-am 
pierdut umorul?” „Încă mă tem. Mai cu seamă că am tre-
cut neobservată pe lângă unul ca ăsta...” „Mergi frumos. 
Îţi râd ochii”. „De unde ştii?” „Te-am văzut din avion. 
Din troleibuz. Urcând scările la mine. Mişcându-te prin 
cameră. Pe canapea”. „Mă faci să roşesc...” „Roşeşti? Ca 
o fetiţă timidă?” „Ca un lan de grâu când înfloresc ma-
cii...” „Îmi place de tine şi fiindcă ai umor”. „Dar nu cu 
toată lumea”. „Cu cine nu ai?” „Cu cei care au înghiţit un 
băţ”. „Aceia nu prea au haz”. „Şi nici cu cei ce se cred cu 
umor”. „Ăia sunt şi mai insipizi. Îşi spun singuri bancuri. 
Şi râd doar ei”. „Râd oricât cu cei inocenţi. Aveam o veci-
nă la ţară, care îşi striga copilul de la câte-o miuţă: <<Vi-
luţăăăăăăă, hai la studiuuuuu!>> Muream de râs când o 
auzeam”. „Şi de poantele băieţilor râzi? Chiar dacă nu-i 
înţelegi?” „Tu i-ai văzut pe cei de la 2 Cellos râzând îm-
preună?” „Da. De fiecare dată râd de râsul lor”. „Ştii că au 
o problemă”. „Ce problemă?” „Sunt cam de acelaşi sex”. 
„Şi vrei să spui că...?” „Uite cum stă Luka! Aici îşi petrece 
braţul... ca un iubit în spatele iubitei. Iar Stjepan îl simte 
şi se înfioară. Nici nu mai e atent la ce spune. E tulburat”. 
„Şi stau şi incredibil de aproape unul de altul. Cu toate 
că ar mai fi loc pe canapea...” „Luka pierde tot interesul 
pentru interviu. Se străduieşte numai să nu coboare mâna, 
să nu-l atingă, aşa cum simte nevoia să o facă. iar Stje-
pan, să nu dea capul mai pe spate, să salveze aparenţele. 
Vorbeşte în gol. Limbajul trupului ne trădează... Mai ales 
atunci când e discordant cu ceea ce spunem”. „De ce stau 
asa de aproape?” „Ca să-şi simtă mirosul, să inspire unul 
aerul expirat de celălalt, să se atingă uşor. Să se poată lua 
în braţe după filmare...” „Eşti o fetiţă!” „Mai ai răbdare să 
cresc mare?” „Ai crescut, rămânând fetiţă”. „Atunci când 
eram mică, aveam codiţe. Mi le împletea Lucreţia. Şi în-
văţam ca o nebună”. „Ca o fetiţă cuminte”. „După care, 
totuşi, moşul evreu nu a întors capul!” „L-aş fi întors eu. 
Îmi închipui ce dulce ai fost cu codiţe”. „M-am uitat mai 
atentă în jur după întâmplarea aceea...” „Mă mir că i-ai dat 
atâta importanţă!” „Am văzut un cuplu, cu o foarte mare 
diferenţă de vârstă între soţi”. „Şi?” „Ea plimba câinele. 
Era poate mai tânără decât mine. O femeie solidă, puter-
nică, plesnind de sănătate. El, un fost profesor de la UVT. 
Îl ştiam din vedere. Se agăţa de ea, ca o umbră bolnavă, 
bătrână. Era atât de trist...” „Nu era. Erau acolo unul pen-
tru celălalt”. „Accepţi asemenea cupluri cu... probleme?” 
„Cu un adânc oftat pentru toţi cei ce se iubesc, da! Dar tu 
ce probleme de sănătate ai, Fetiţo?” „Chiar nu ştiu. Cred 
că îmbătrânesc”. „Acum?! Prima dată să ajungi femeie”. 
„Ar fi şi timpul”. „Alintato! Vrei să mă sperii?” „Încă mai 
crezi că mă joc?” „Fetiţa cu chibriturile!” „Nu-i de râs!!!” 
„Ce să fac? Eu râd”. „Înseamnă că numai eu mi-am pier-
dut umorul? Ştii cum mă jucam cu Bunu John?” „Cum?” 
„Mă întreba: <<Ce ai?>> <<Cancer.>> <<Şi eu>>”. „O 
fe-ti-ţă pentru care totul, dar absolut totul, e un joc”. „O 
joacă”.

Fotografia
Dimineaţa, înainte de şase, cafeaua. Pentru el, cu 

mere. Fierbinte, fără zahăr, cu felii multe de măr. Pentru 
mine, cu lapte rece. Într-un şol. Apoi, pe măsură ce se 
răcea, mai adăugam. Când la unul, când la altul. Ne luam 
cu vorba şi mai uitam de cafea. După o oră-două mai 
găseam câteva înghiţituri. Ce bine îmi cădeau, ce ener-
gie îmi dădeau... El era mereu agitat, cu gândul la opera-
tiva de la BJATM. Avea şi mania de a face pre-operativa 
acasă. „Tu să faci cutare şi cutare...” „Tată, am 35 de ani. 
Ştiu ce am de făcut. Şi nu te priveşte!” Dar, pentru el, tot 
Puşa lui eram. Tot fetiţa aceea de demult, cu rochiţă şi 
pălărioară albă, pe care o ţinea în braţe în fotografia din 
buletin. Eram intrigată. Nu vedea că am crescut, că sunt 
om în toată firea, cu copiii mei? De ce nu punea o poză mai 
recentă? Sau fotografii cu copiii mei. Abia acum îl înţeleg. 
De fapt, reţinea clipa. Îşi revedea bucuria de a fi devenit 
tată. Un foarte tânăr tată. „Mă luau peste picior colegii, 
că spăl scutece. Ştii ce le spuneam? Că eu, la 40 de ani, 
o să merg cu fiică-mea la bal”. „Ce bal? Nici la discotecă 
nu m-ai lăsat!” „Eu nu te-am lăsat?... Tu erai toată ziua cu 
nasul în carte!” Peste tot mă lua cu el. La 4 ani mi-a prins 
piciorul în spiţele roţii de la bicicletă. Nu şi-a dat seama la 
timp. Nici eu n-am zis nimic, ca să nu-l supăr. Vorbea, din 
mers, cu un prieten. M-a dus la toate meciurile, în toate 
campaniile agricole, în toate concediile. De toate mi-am 
amintit, când Carmen a venit în Urgenţe şi a zis: „Poate 
intra la el o singură persoană. E foarte rău. În foarte scurt 
timp îşi dă sufletul. Care din voi vine?” Fratele meu era cu 
mine. „Du-te tu, Miruţa. Eu nu pot să-l văd murind. Îmi 
dai un beep şi vin imediat. Numai să nu-l văd murind... 
Mă ocup eu de toate după aceea.” „Vino!”, îmi zice Car-
men, trăgându-mă energic după ea. „Nu-i timp de pierdut. 
Vrei să ai remuşcări apoi?” „O, nu... Nu-l las singur...” 
„Ia lumânarea asta!” Nu-mi vine să cred că am ajuns aici. 
Atât de repede?... „Vai, îmi pare rău!”, spune şi medicul. 
„Cei mai dragi oameni mie au venit să mă roage pentru 
el. Crenguţa, cu care mi-am început cariera, Bebe, cu care 
am fost coleg încă de la Geoagiu, Adi Franţescu, Nica, 
Fulger, dar... nu pot face nimic... e tot mai rău. Tot mai 
rău!” „Viaţa e atât de dureroasă!” „Mie îmi spuneţi?! Eu aş 
vrea să-mi salvez toţi pacienţii...” Parcă mă apucase mila 
şi de el. Eu îl ţineam pe tata de mână şi îi ceream să nu-l 
creadă. „Nu-i adevărat, tată! Tu eşti puternic. Hai, luptă! 
Mai ţii minte când te-ai răsturnat cu maşina şi n-ai murit?... 
Există şi minuni!” „Doamnă, e în moarte cerebrală. Vă 
închipuiţi ce înseamnă un om fără creier? O legumă...” „Eu 
îl vreau şi aşa. Nu-l crede, tată. Arată-i tu ce poţi!” Intră 
şi Franţescu. Mâna tatălui meu e tot mai rece. Ochii sunt 
blocaţi. Deschişi larg. Opaci. Nu clipesc. Franţescu îşi face 
o cruce mare şi zice: „Dă, Doamne, să mor şi eu ca Sandu. 
Are tot creierul inundat. Nu ştie nimic, nu simte nimic”. 
„Dar de ce vorbiţi toţi despre moarte?!” mă revolt eu. „Încă 
trăieşte. Încă respiră...” Rămân singură cu tata. Şi mă rog. 
E Postul Paştelui. Şi Dumnezeu e bun. Nici eu nu sunt o 
păcătoasă. Sunt o fetiţă cu chibrituri. Şi cu o lumânare în 
buzunar. Cu o mână ţin lumânarea. O frământ între degete. 
În ce film joc? În ce coşmar mă aflu? Pe monitor văd o 
linie orizontală, ca-n filme. A, s-a defectat. Tata respiră. O 
echipă medicală mă dă la o parte. „Acesta e protocolul”, 
îmi spun, dar nu înţeleg nimic. Îi văd devotaţi şi mă gân-
desc că ăştia sunt mai buni, că ei îl vor pune pe picioare. Uit 
instantaneu totul. Ca şi cum tata n-ar fi fost niciodată. Uit 
cum arăta. Îi uit vocea. Râsul. O doamnă doctor îmi întin-
de mâna. „A decedat. Condoleanţe...” Toate rugăciunile 
mele – fără rost. Îmi vine să plec. Să plec din toată lumea 
asta. Îmi aduc aminte de Dan. Aşteaptă un beep. Nu ştiu 
cum să i-l dau. Mă ajută o asistentă. Vine alergând. După 
el, ceilalţi. Nenea Bighei. Puiuţ. „Cum, a murit? E mort 
Sandu?!...” Dan tratează cu Bebe. Îl ducem pe tata acasă. 
Mama. Emilia. Copiii. Feţe ale durerii. Copiii întreabă cu 
ce mă pot ajuta. „Faceţi un album cu toate pozele lui Ţiţi. 
Să îl ţinem minte, aşa frumos cum era...” Nu m-am uitat 
niciodată la fotografiile acelea. Ale unui tânăr întotdeauna 
fericit. Care a trăit cu grabă. Zilele-i puţine. Dimineaţa nu 
mai fac cafea. Aştept să se trezească mereu cineva înaintea 
mea. Altfel, în tăcerea apăsătoare, aud vuietul din ziduri. 
Tânguirea tatălui. După o săptămână de la înmormântare, 
îmi fac curaj şi intru în camera lui. Pe canapea, David, 
micuţul meu de 7 ani, juca şah cu... fotografia lui. Atunci 
am priceput. Un hău s-a deschis sub mine, m-a înghiţit 
stânga-dreapta. Cădeam. Cădeam. Cădeam. Negru în faţa 
ochilor. Bezna. Prima mea adevărată întâlnire cu moartea. 
Primul meu Xanax. Copilului meu îi era dor de bunicul lui. 
Şi eu nu puteam face nimic. Absolut nimic. El a găsit sin-
gur soluţia: o fotografie. Un petec de hârtie. Sfidătoare. I-a 
supravieţuit tatălui meu. Ce mai e tata acum? Un pumn de 
oase. O fotografie. Acelaşi lucru. Materie anorganică. Şi 
viaţa asta, atât de dureroasă! Sufletul meu e bolnav cronic. 
Nu pot să mă uit la fotografii. Tatăl meu e prea frumos, ca 
să fie mort. Mi-a amintit ieri cineva de fotografia tatălui 
meu cu mine în braţe. Şi ce folos? A fost.

Starea prozei

MIRELA-IOANA BORCHIN
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D e d i c a ț i i 

Trecea prințul Eminescu

Trecea prințul Eminescu,
Gândurat, prin cea pădure.
Pândea Moartea-n jur, flămândă,
Ființa lui de prinț s-o fure...

„Ci stai, prințe, stai o clipă!”
Striga Moartea,-n grai durută.
El credea că-i grai de fată
Tremurat pe-o alăută...

„Ci stai, prințe, stai odată!”
Glăsuia a doua oară.
El credea că-i grai de fată
Plâns pe strună de vioară...

Ca din mii de guri vrăjite,
Curgeau muzici, în nefire.
Prințul, mult pierdut în gânduri,
Însera-ntr-o amintire...

Și trecea, trecea-nainte,
Tot prin umbra codrulúi
Și, prea drag fiind el Morții,
Murea ea în locul lui...

Triptic eminescian

I.Fruntea Eminescului

Ca de tânăr zeu icoană,
Parcă dintr-o lume altă
Peste care,-n vrajă, luna
Trece-și umbra ei înaltă...

Ca de-un gând înrourată,
Ca de-un „dor fără de nume” –
Chipul însuși al visării
Despletitu peste lume...

Scrise-n ea par, ca în rune,
Doruri, vise, gânduri, patimi –
Mire dalb al Poesiei,
Făt-Frumosul ei din lacrimi...

II.Drumul spre Blaj

Dinspre munți spre Mica Romă
Eminescu-ncet coboară.
Aură-mprejurul frunții,
În piept inimă fecioară...

Codri pleacă-i-se-n față,
Ard în pieptu-i doruri, gânduri.
Tinere,-nsorite visuri
Trec prin față-i „rânduri-rânduri”...

Tineri anii lui ca floarea
(Așa scris fu-n cartea sorții...) –
Făt-Frumos plecat în lume
Spre cercarea vieții-morții...

III.Vis cu Eminescu

Și trecea prin codrii-aceia
Și cu fruntea în pământ
Aiurà de doruri-gânduri
Și de toate câte sînt...

Și trecea, trecea-nainte
Și un vînt bătea ușor,
Dar nu vînt era. Prin ramuri
Plîngea ultimul lui dor...

Și era-n amurg. Și codri

Se plecau duios în vînt
Și-aiurà de doruri-gînduri
Și de toate cîte sînt...

Ioane Alexandre!

Ioane Alexandre – mai ții minte? –
Ne-am cunoscut în tîrg la Huedin,
Vînduseși bivolul și, mulțumită,
Am dat pe gît carafe, trei, de vin..

La Cluj ne-am revăzut, în studenție
(Jean Pop era la toate eminent),
Tu parcă rămăseseși repetent –
La „Slavă veche”, nu la „Poesie”...

Din onorarii – de la „Steaua”- mi pare –
C-un vis duceag ne-am îmbătat odată,
La cramă la „Hubertus”... Securistul
Veghea-ntr-un colț, căci o făcusem lată...

Cu prietenu-ți de-atunci, Mircea Borcilă,
Admirator al tău cu frenezie,
Te adăpai din Rilke și din Blaga
(Scria-n secret și dînsul poesie...)

La București un nou făcuși-ți rost,
Vîrtos te-ai pus pe greco-latinie,
La neamul Heidegger te-ai dus apoi
Și-ai supt la țîța lui filosofie...

Și pe Ulvne Domnul Dumnezeu
Ți-o scoase-n față ca o primăvară,
Cu prunci te dărui – toți feți-frumoși –
Stirpea să ți-o continue în țară...

Și prin Pustie-apoi ai rătăcit
(Opinci, toiag, credință, pasul greu...)
Prin vămile-i trecînd, nenumărate,
L-ai căutat, febril, pe Dumnezeu...

Aflatu-L-ai, Ioane, pare-mi-se,
Căci, iată, azi la sînul Lui, blînd, stai
Mai fericit decît odinioară,
La Cluj, cu filologii tăi, erai...

Să știi, e mare vraiște în țară –
Mineriade, máfii, ciocoi noi,
Guverne, parlamente de ocară,
Nu se mai vede omul din nevoi...

Nimica sfînt nu-i nici în poesie,
Prea mulți sînt cei ce scriu fără de har.
Puțini mai știu azi de Roman melodul
Ori de prea mult iubitul tău Pindár...

Stai unde stai în liniște și pace,
Nimic nu ai de-aici de regretat,
La modă e Politica – o baltă
În care bivolii din Topa s-au pișat...

Ci-așteaptă-mă în liniște. Puțin e
Și trec și eu al lumilor hotar.
Pe-o laviță în Topa ta cerească
Vom bea, de bivol, „Lapte din șiștar”!

Ci lîngă zeii tăi acuma stai,
În fără de apus a lor lumină.
Să știi, la Cluj mai sînt cari te iubesc
Și-n gînd cu umbra ta pahar închină...

Aseară chiar te-am evocat duios
La un „Cotnar” cu Căilean Ilie.
Sui-ne-vom și noi la zeii tăi,
Ci pînă-atunci, bătrîne, pace ție!...

De tine, Teohar, mi-i, astăzi, dor...
In memoriam – Teohar Mihadaș
De tine, Teohar, mi-i, astăzi, dor...
(Două mii cinci, în miez de toamnă, anul),
De o agapă, la „Hubertus”, cu

Horia Bădescu și cu N. Mocanu...

De glasul tău îmi e și dor și jind.
În „înstelatele-oglinzi” îți văd făptura,
Multiplicată, de haiduc de Pind,
Pe care-n timp, ți-o dăltui natura...

De-un sfat al tău, socratic, mai mi-i dor,
În odăița-aceea de la „Steaua”,
Cu Poantă, Bour, Ad. Popescu (O,
Și peste ei își vremea ninse neaua!...)

Ca „nori pe șesuri” anii s-au tot curs,
Cu ei te-ai dus și tu și Gurghianu,
Baconski, Felea, Neamțu... Printre zei
Își cîntă-acum ei, fericiți, peánu...

Pe arca „Steaua” navigași cu-A. Rău,
Un vajnic veteran de cursă lungă,
(Prin Scyle și Charibde străbătînd,
La țărmu-eternității-o să ajungă...)

Ci lîngă zeii tăi acuma stai,
În fără de apus a lor lumină.
Să știi, la Cluj mai sînt cari te iubesc
Și-n gînd cu umbra-ți un pahar închină...

Aseară chiar te-am evocat duios
La un „Cotnar” cu Călian Ilie,
Sui-ne-vom și noi la zeii tăi,
Ci pînă-atunci, bătrîne, pace ție!...

Duhul Celui de la Lancrăm
Duhul Celui de la Lancrăm
(De Noiembrie e vară...)
Pe Feleac, de unul singur,
Înspre burgul Cuj coboară...

De-o, de aur, grea lumină
Aerul se,-n jur, coboară
Și, în chip de diademă,
Fruntea Lui o împresoară.

Rari i-s pașii. Pe-umeri capu-i,
De un nu știu ce gînd greu,
Eu, în gînd: La preumblare
Prin Cluj, astăzi, Dumnezeu?...

Rugă de Dincolo

In memoriam – Inochentie Micu-Klein
„Nu poți învia decît din pămîntul patriei”
Inochentie Micu-Klein
Ci dreptatea-mi fu lumină.
Ei făcură-mi din ea vină
Și mă, nemiloși, lăsară
Să mor în țară străină.

Ci îmi fu haínă soartea
Și amară și grea moartea
Și acum aici zac, drept,
Cu străin pămînt pe piept.

Cînd o să-Nvierea fie,
Oasele-mi din străinie
Să mi le luați și-așterneți
În pămînt de-Ardeal să-nvie...

Bălcescu în exil
O, la marea cea amară,
De un gînd al meu învins,
Ca un prunc, de-a mumii lipsă,
Dusu-m-am și-amar am plîns...

Ci departe era Țara
Într-al munților hotar,
Soarele-n neguri, deasupră-i,
Ca o lacrimă de-amar...

TEOFIL RĂCHIȚEANU
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Înspre dînsa, înspre dînsa
Gîndul mi-l călătoresc
Și în jalea lui amară
Eu de tot înmărmuresc...

La îngerii-genii

In memoriam – Nichita Stănescu

Nu mai avea lacrimi să plîngă,
Nici cuvinte nu, să cuvînte.
Brîul de lînă, umblînd, și-l pierduse,
O stea-i sîngera – cunună – pe frunte...

Fiul pierdut de mult și-l căta.
Galaxiile toate le străbătu ea, trudita,
La final, îl afla pe o dungă de stea –
El era, nebunul de geniu – Nichita...

El era. El. Îngereasca lui frunte
I-o un noure-auriu conjura.
Ea îl lua și îl ducea la îngerii-genii
Și între acei îngeri el unic era...

Pe Marea de Eternitate
Întru pomenirea lui Geo Bogza

Navă celestă, Orion
Lunecă lin prin largul cer,
La bord, acum, cu Bogza Geo,
Unic și straniu pasager...

Prin Leu, prin Gemeni, Capricorn,
Din mări de sud venind, străbătute,
Grea „catedrală de lumini”,
Pe Marea de Eternitate...

Magda Isanos

În seara aceea cu stinse palori
Ea îmi vorbea în duhul unei flori,
Cuvintele-i tremurau, înfiorate
Și miroseau a slavă și eternitate.

Tristețea în aer era și mîhnire.
Și se mlădia ca un surîs pe-o amintire.
Voia să-și strige numele și nu putea
Și tremura ca o umbră de stea...

Lovit cu săgeata de-argint
In memoriam Cezar Ivănescu

La vînătoare de îngeri venise Moartea atunci.
Îngerii umblau pe pămînt fără să știe
Că sînt vînați. Cohorte întregi, ei cîntau,
Pe unde umblau, a nesomn, a pustiu...

Lovit cu săgeata de-argint, unul doar
Căzu, în final, la acea vînătoare.
Văzutu-i-am chipul mărmurat de dureri –
Don Cezar, Don Cezar, al tău era,-mi pare...

Măiastra

Doamnei Irina Răchițeanu-Șirianu
Prin glasul căreia poesia românească
atît de mult se înnobilează.

Fu, poate, în demult, demult, o zee
Ce-ascuns-au stat de n-au știut-o nimeni
Și, după veacuri, ne-au ieșit din ceață
Și, glăsuind, robí a noastre inemi...

Ea Una e. Cu glas ca de Măiastră,
Cînd glăsuie,-floresc în noi misteruri.
Cu doruri, gînduri, of-uri, vechi eresuri
Pe-al ei ecou ne înălțăm la ceruri...

TEOFIL RĂCHIȚEANU

Popas în lumină 
îmi pare a fi, pe depar-
te, cel mai frumos, mai 
încărcat de semnificaţii 
titlu de carte ce mi-a fost 
dat să văd în ultima vre-
me. Poetă mereu surprin-
zătoare, mereu cu temele 
la zi, Florica Gh. Ceapo-
iu reuşeşte şi de această 
dată, ca nimeni alta, să-
mi stârnească interesul 
şi imaginaţia căci, dintre 
canonicii versului cu legi 
şi reguli stricte cum sunt 

sonetul şi rondelul bunăoară, ea ştie să dea suflet şi 
consistenţă mesajului, făcându-l să pară aidoma unei 
cămăşi trecute prin miresme rare, de care cu greu te-ai 
putea despărţi.

Aud sau citesc despre poetă frumoase cuvinte 
ce-i preamăresc talentul, rigoarea şi permanenţa în lar-
gul poeziei româneşti dintotdeauna. Confirm la rându-
mi cele citite ori numai auzite, cu atât mai mult cu cât 
într-un timp nu prea îndepărtat am avut eu însumi pri-
lejul – şi privilegiul, aş adăuga – să-i citesc măcar două 
din cele unsprezece cărţi publicate până în prezent. Mă 
refer aici la volumele: Printre crini şi albe turnuri – 
Editura Arefeana, 2008 şi Aur şi ivoriu – Editura Sem-
ne, 2009. Motivat de tot ce citisem în cărţile mai sus 
numite şi plăcut impresionat de căldura acelor versuri, 
care parcă îmi stârneau cu totul alte ecouri decât cele 
ale confraţilor ei, am acceptat, iată, la rugămintea poe-
tei, să-i întâmpin această cartea, ce tocmai s-a născut la 
Editura Artemis, în ianuarie 2015. Surprinzător, poeta 
aşează drept motto un poem pantum, aflat tot sub impe-
riul legilor şi rigorii ce determină genul acesta de mai 
recentă expresie, dar care aidoma sonetului ori ronde-
lului, la Florica Gh. Ceapoiu este lacrimă aşa limpede 
că te-ai putea îneca tot bând-o.

Prima secţiune a cărţii, intitulată Laudă clipei, 
stă sub semnul sonetului şi al rondelului, forme poetice 
cu care eram cumva familiarizat din mai vechile lec-
turi, dar care, iată, parcă au în ele altă prospeţime, altă 
încărcătură emoţională: „Cu tâmpla-nseninată de prea 
cerescul har, / Am încrustat petale şi fluturi în hârtie; / 
Adâncul şi înaltul stau astăzi mărturie / Că traversam 
dezastre spre ţări de chihlimbar. // Ne-nvinuiesc ţărâna, 
aşa au fost să-mi fie / Cuvântul şi simţirea – cutremure-
n zadar; / Iubirea înălţând-o pe-al sferelor altar, / Înlă-
crimări şi ofuri îmi cer în zori simbrie. // Mă rătăcesc 
de-o vreme într-al cernelii frig, / Himera regăsirii ur-
zindu-se-n pustie; / În inima-i plăpândă prin stihuri noi 
mă-nfig, // Nepreţuita-mi umbră urcuşul să mi-l ştie; / 
Subţire cum ideea, mă aflu şi mă strig / Când îngerul 
luminii slujeşte-n poezie” (Slujind lumina). Lumina 
ca semn divin, coloană vertebrală şi mesaj definitoriu 
care, împreună cu sentimentul iubirii şi uneori, parcă, 
al zădărniciei, dă o altfel de savoare şi credibilitate po-
emului. Tot un „popas” într-o altfel de lumină îmi pare 
şi acest sonet de tot mirabil, aşezat de poetă fix între 
lacrima furişă a bărbatului dintr-un departe şi strigă-
tul mut al femeii atotrăbdătoare: „Iubitul meu, revino! 
cu vorbe de iertare / Că-n braţele tăcerii prea mult am 
zăbovit – / În universul straniu, din gânduri zămislit, 
/ Corăbii de lumină am ancorat în zare. // Sprânceana 
mi-o încruntă un zbucium nesfârşit – / Pe căi de foc 
ascunse sub pulberi de odoare, / Pierdut-am străluci-
rea cuvintelor amare, / Ce greu pot a cuprinde mira-
colul trăit. // Cântările-mi măiastre târziu au subjugat / 
Făptura ta aleasă aflată-aşa departe, / Când eu – poetul 
trudnic, de formă înşelat – // Am poleit cu visuri nădej-
dile-mi deşarte. / Cum marmura şi bronzul prin vremi 
s-au ruinat, / Ţi-am dăltuit statuia în pagini vii de carte” 
(În braţele tăcerii).

Mărturisirea de credinţă pe care orice poet de 
bună factură şi-o face sieşi, dar şi contemporanilor de-
opotrivă lui, mărturisire ce pare să coexiste în opera 
fiecăruia, la Florica Gh. Ceapoiu capătă dimensiuni 
testamentare, am zice, aşa ca şi când de iertarea aces-
tui sublim păcat ar depinde însăşi raţiunea ei de-a fi: 
„Scriam un vers ce îmi părea un munte / Cu înţelesuri 
greu de descifrat / Când spiritul se lasă condamnat / 
De-o virgulă surprinsă-n amănunte. // Pe fila prăbuşi-
tă în păcat, / Silabele grăbite să mă-nfrunte, / Ideilor 
subtile sau mărunte, / Cununi de trandafiri le-au con-
turat. // Chiar dacă sunt o vagă împletire / De năzu-
inţi, izbândă sau declin, / Când mă topesc în valul de 

iubire // O muzică răzbate şi-n destin; / Desăvârşind a 
lutului menire, / Azi, mă ucide-al poeziei spin” (Pă-
catul scrisului). Mă alătur bucuros confratelui, poetul 
Florin Costinescu, după cum şi importantului cărturar, 
scriitorul Radu Cârneci, care văd în creaţiile Floricăi 
Gh. Ceapoiu o demnă şi ilustră continuatoare a tradiţiei 
de sănătoasă şi bine întocmită şcoală românească, mai 
adăugând eu şi faptul că prin alăturare, parcă adie un 
vag parfum dinspre buna întocmire în meditaţie a unui 
Emil Manu bunăoară, după cum şi dulcea reverie senti-
mental-întomnată a unui Petru Marinescu, am zice. Am 
zice, dacă partea dinspre blânda înţelegere a trăirilor, 
la care doar o femeie poate ajunge, nu le-ar situa mult 
mai presus.

Despre rondelurile din prima parte (care ar putea 
foarte bine să formeze o a doua parte a cărţii, aici or-
dinea e puţin ambiguă) adaug că, personal, îi desfid pe 
cei ce susţin pe ici, pe colo, că rondelul ar fi pierdere de 
timp, că e formă fără fond, că una, că alta. Nimic mai 
neadevărat. Rondelul este binecuvântare, evangheliar 
pentru cel care îi înţelege rosturile şi taina, întoarcere 
la sinele profund până la a-l face să dea pe dinafară 
din tot preaplinul lui întru rămânere în memoria tim-
pului şi a iubitorilor de aleasă poezie. Aidoma sone-
tului, rondelul a fost pus în lumina lui de mari nume 
ale literaturii române şi universale şi, niciodată, fondul 
nu a adus prejudicii formei sau invers. O demonstrează 
cu asupra de măsură şi Florica Gh. Ceapoiu în acest 
volum: „Taina clipei de vecie, / Rostuită-n zori de-un 
mag, / Mi-a fost dată în vileag / De beteala-i azurie. // 
Orb şi surd, livid beteag / N-am ştiut cât e de vie / Taina 
clipei de vecie, / Rostuită-n zori de-un mag. // Zboru-i 
alb – subtil zig-zag, / Ardere şi măreţie – / M-a-ntregit 
pe-al vieţii prag; / Lăudată-n cer să fie / Taina clipei de 
vecie!” (Laudă clipei).

Ar putea să pară că filonul poetic al Floricăi Gh. 
Ceapoiu stă cu predilecţie sub semnul exclusiv al so-
netului sau rondelului, de nu ar mai exista încă o parte 
a acestui volum, a doua (sau, mă rog, a treia), unde 
versul clasic e mai puţin canonic, având în vedere prin-
tre altele şi grija numărului de silabe. Ori, acolo unde 
constrângerile nu mai sunt neapărat obligatorii, poeta 
poate exprima stări şi sentimente cu aceeaşi cuceritoare 
dezinvoltură şi limpezime a mesajului. Aflăm, astfel, 
poeme inedite în osatura cărora găsim trăiri pe de-a-
ntregul ori numai iluzorii temeri dinspre partea întu-
necată a vremuirii, toate având menirea să contureze 
biografia unei poete definitiv statutare – şi statuare – pe 
cerul înstelat al limbii române: „Pe-un spic de speranţă 
se leagănă gândul / Să vindece rana durută-n destin; 
/ Popasu-n lumină, fiorul divin, / Din scutecul vre-
mii aievea smulgându-l. // Schimbarea la faţă îi rupe 
veşmântul, / Aflarea de sine e lavă-n eter, / Iubirea-i 
sporeşte rotirea-n mister, / Iar jocu-ntâmplării îi creşte 
avântul. // Nu vrea să-nţeleagă – noroc e sau fală? / 
Dorinţa de zbucium pe ţărmul pustiu, / Din spaţiul de 
veghe, din clocotul viu, / În ora supremă şi-n clipa as-
trală” (Popas în lumină).

Ceea ce observam altădată este valabil şi aici, 
motivele tematice par a fi luate de oriunde şi oricum 
dacă nu sesizăm acea ordine secretă, vizibilă doar după 
ce am rotunjit integral cartea, după ce am traversat îm-
preună cu autoarea punţile imaginare brodate măiestru 
între sensibilităţi pereche, între neodihnă şi alean, ori 
între duioşie şi singurătate:  „Adapă-mă din palma ta 
fierbinte, / Topind gheţarul ce curgea-ntre noi! / Peceţi 
rupând din trup şi din cuvinte, / Vom poposi pe creste 
amândoi. // Sărută-mă cu foc şi-nflăcărare – / Pe-altarul 
vieţii, rugul să-l aprind! / Tu, aură ivită din ardoare, / 
Cu mintea, cum voi şti să te cuprind? // Striveşte-mă 
sub caldă-mbrăţişare – / Vreau: pruncul meu să aibă 
ochii-ţi verzi – / Şi nu uita, în astă clipă mare, / Cu 
şoapte dulci tăcerea să-mi dezmierzi! // Iubindu-ne, 
vom reclădi o lume / Din aşchii de durere şi alint, / Iar 
greul răstignit pe-un negru nume / L-om înfrunta chiar 
de va fi să mint” (Pe-altarul vieţii).

Emblematic, am zice, titlul ultimului op al aces-
tui volum, Chipul ţărânii, aşterne în trăinicia lui vrerea 
şi dorul Celui ce ne-a întocmit asemeni, dându-ne po-
vară numele şi rămânerea. Fireşte, poeta Florica Gh. 
Ceapoiu îmi aprobă spusele, întrucât eu nu am fost che-
mat să judec musai o izbândă, ci să îmbrăţişez efortul 
cu care-şi rotunjeşte opera. Ave!

Mihai ANTONESCU

În lumina frumosului esenţial
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ŞTIMA APELOR
ELIZA ROHA

Cum dădea colţul ierbii, femeile plecau în grup la pădure după ierburi, mai 
că le trebuia, mai să scape din jugul de-acasă. Dintotdeauna, pădurea fusese pen-
tru oamenii satelor din jur locul binecuvântat dar şi al pierzaniei. Acolo îşi găseau 
ascunziş în vremuri haine, acolo găseau vânat să pună carne proaspătă pe masă, 
de acolo culegeau ierburi de leac folositoare, acolo se iubeau pe furiş, ocrotiţi de 
umbra desişului, de acolo îşi luau lemne şi surcele pentru iarnă, acolo se răcoreau 
când soarele pustia locurile şi ploaia uita să mai vină, acolo se încheiau răfuieli 
tăinuite. Trecuseră sărbătorile Pascale, fusese la târg cu 
nişte femei şi la întoarcere hotărâseră să urmeze cărarea 
ce trecea prin pădure. Era mai de-a dreptu’ şi pe la um-
bră. Ea se oprise pe o margine de buturugă să dea fetiţei 
să sugă. Obosise şi transpirase toată de efort. Pe un braţ 
purtase bebeluşa, pe celălalt panerul cu ouă, cocoloaşe 
de brânză şi ulcelele cu smântână. Vânduse toată marfa 
şi cu banii câştigaţi cumpărase aţe de brodat, ulei şi lu-
cruşoare pentru fetiţă. De fapt, avusese şi banii daţi pe 
şest de bărba-su, căci omul ei avea grijă să-i facă parte, 
fără să ştie a bătrână. Şi pentru că n-o vedea nimeni, 
îşi lăsă legătura de pe cap alături, îşi desfăcu părul des 
din coadă şi-l răsfiră ca să se aerisească, se descheie la 
bluză şi-şi ridică poalele până deasupra pulpelor ume-
zite de transpiraţie. Răcoarea pădurii şi cântecul fără 
de sfârşit al păsărelelor îi odihneau sufletul cătrănit de 
răutăţile zilnice pe care le îndura. O boare plăcută îi 
potoli fierbinţeala trupului. Auzi chiotele femeilor ce 
se aşezaseră ceva mai încolo. Fetiţa supse înfometată, 
apoi adormi cu capul pe sân. Îi şterse brobonelele de pe 
frunte şi de sub bărbie, apoi o acoperi cu tifon să o ape-
re de ciupiturile gâzelor minuscule ce bâzâiau haotic în 
fâşia de lumină ce străbătea pieziş prin frunzişul înalt al 
copacilor seculari. Nicolae, pădurarul, tocmai îşi făcea 
rondul. Prinsese de veste că femeile din satele din jur îi 
traversau împărăţia şi trebuia să verifice corectitudinea 
lor. Nu-i veni să creadă când, în apropierea poieniţei 
zări o creatură de vis. Oare să fie chiar femeie ori arătare? Auzise, ca toată lumea, 
de iele, de ştima apelor şi de alte fiinţe rămase din vremuri de demult, ce nu se 
arătau oricui şi oricând, neasemuit de frumoase, ce ademeneau omul cu farme-
cele lor pentru ca apoi să-l pocească ori să-i ia sufletul. O tânără încântătoare la 
chip, cu părul inelat, de culoarea aurului, răsfirat pe umeri şi pe spate, ţinea la 
sânii albi, înfloriţi ca delicatele cupe de crin, un puiuţ de om adormit. Picioarele 
albe, graţioase, dezvelite până sus de tot, şi le ţinea în cruciş. Rămase locului 
încremenit. De parcă l-ar fi simţit, femeia îşi ridică privirile şi automat îşi trase 
fusta până la glezne şi-şi strânse bluza la piept. Se înroşi toată. Un bărbat tinerel, 
cu ochii verzi ca frunza de dafin şi sprâncene negre, îmbrăcat în haine kaki, cu 
puşcă pe umăr, răsărit din frunzişul pădurii, se uita la ea ciudat. I se păru un prinţ 
din poveşti. Când li se întâlniră privirile, acesta surâse cu blândeţe şi o întrebă:

- Nu eşti fata lu’ Cârlig, a dată după Ion a Zmeoaicei lu’ Căpitanu? Ea dădu 
afirmativ din cap şi vru să se ridice. Omul îi făcu semn cu mâna să stea locului. 

- Dacă vrei să te întinzi o ţâră, uite cheia, mai încolo pe cărare, la stânga, 
este o cabană. Nu te supără nimeni. Mă întorc tocmai deseară. Îi aruncă cu gest 
ferm cheia la picioare, râse ca de-o şotie şi se îndreptă către poiana de unde s-
auzea hârjoana copiilor şi sporovăiala femeilor. Asta fusese tot. Râsul şăgalnic 
şi scânteia tinerească din ochi. O capcană căreia nu-i rezistă multe femei. Îşi 
strânse părul în fugă şi-şi puse legătura pe cap, luă copilul şi panerul, lăsă cheia 
pe buturugă şi plecă să ajungă din urmă grupul de megieşe. Două zile şi două 
nopţi stătu ca pe jar. A treia zi, luă fata şi apucă drumul spre pădure fără s-o ştie 
nimeni. I-ar fi fost drag să mai întâlnescă ochii aceia cu priviri răscolitoare şi 
să audă glasul plăcut, prietenos. A fost ca un vis. S-au plimbat prin pădure, au 
trecut pe lângă cabană, au păşit pe cărarea pierzaniei umăr lângă umăr, mai bine 
de o oră. La urmă a condus-o până dincolo de liziera pădurii. Când să se despartă 
abia a îndrăznit să-i atingă buzele. Arşiţa iubirii îi cuprinse fiinţa... Somnul fugi 
alungat de imaginea frumosului bărbat, ochii o usturau, iar trupul îi devenise un 
rug aprins. Se întâmplă ca Ion să nu vină acasă decât sâmbăta următoare. Luni se 
duse la pădure. Găsi cheia pe buturugă, ascunsă sub un mănunchi de frunze. Intră 
în răcoarea semiîntunericului din încăpere. Ordine perfectă. Se aşeză ostenită 
pe marginea patului. Schimbă scutecele fetiţei şi-i dădu să sugă. Când adormi o 
luă uşurel de pe braţul amorţit s-o aşeze pe pat. Auzi uşa deschizându-se şi simţi 
îmbrăţişarea tandră a bărbatului. Cu mişcări pricepute îi răscoli veşmintele, i le 
aruncă peste preşuri, să-şi bucure ochii de frumuseţea fără cusur a corpului mar-
morean. S-au iubit ani de zile şi până la moartea lui năpraznică n-a crezut nicio 
clipă că Nicolae, acel om bun şi tandru cu ea, ar fi avut o altă ibovnică măcar 
cu gândul,  deşi omului i se dusese buhul că ispitea şi păcălea femeile proaste şi 
fetele naive.

După moartea lui povestea rămăsese încurcată de parcă n-ar fi fost inte-
resate nici autorităţile să afle adevărul. Femeia găsită legată de pom, aproape de 
locul unde i-au descoperit cadavrul pădurarului, nu apucase să zică nimic, cine a 
legat-o, cine au fost criminalii. Ţinea ochii închişi, văitându-se din când în când 
lugubru şi, până să se lămurească în vreun fel lucrurile, şi-a luat zilele.

Se spune că morţile violente cer răzbunare. De la un timp oamenii se 
fereau să mai treacă prin poienița unde fusese omorât Nicolae. Când treceau 

pe-aproape, caii fornăiau speriaţi, oile behăiau înspăi-
mântate şi o luau la goană bezmetice, caprele săreau 
înnebunite, iar oamenii încercau o stare ciudată de 
frică, de le venea să-şi pună capăt zilelor. Unii chiar 
susţineau că pe timp de ploaie se auzeau gemete în-
fundate. Zvonurile se înfiripaseră nu se ştie de la cine, 
unu-şi dădea o părere, altul alta şi uite-aşa întâmplarea 
ajunsese o legendă. Ba că muieratic fiind sucise capul 
ştimei apelor din heleşteul din inima pădurii şi aceasta 
se răzbunase pe el fiindcă prea o înşela cu femeile din 
prin satele apropiate, văzuseră ei pe zâna apelor cu 
părul auriu despletit şi goală, în cabană, aşteptându-l 
cu un pruncuţ în braţe, desigur, nu-i văzuseră chipul, 
că nu se cuvenea, ar fi împietrit pe loc ori s-ar fi trans-
format în arbori de pădure, după cum s-auzise că ar 
fi păţit unii ce nu-şi văzuseră de treabă, de-aia, omul 
când trecea pe-acolo trebuia să-şi vază de cărare şi de 
rostul lui. Alte zvonuri însă se şuşoteau cu adevărată 
teamă. Cică se petreceau lucruri necurate, că pădura-
rul ar fi adăpostit fugari căutaţi de oamenii legii, ba 
unii susţineau că ar fi auzit voci groase vorbind ruseş-
te. De fiecare dată când îi ajungeau zvonuri la ureche, 
ea tresărea. Cine putea fi alta decât ea ştima apelor? 
Cât despre ruşi… Îl aşteptase într-o zi şi, trăgând fetiţa 
de o perdeluţă de pe perete, descoperi dedesubtul ei o 
fotografie cu nişte regi şi prinţese. În mod sigur cel din 
mijloc semăna cu prinţul pădurii, cu iubitul ei! Pusese 

perdeluţa la loc speriată, apoi, după un timp a mai privit odată. Da, semăna cu 
Nicolae al ei, chiar şi prinţesele aduceau cu el la chip şi la privire. Adesea ea îi 
murmura, prinţul meu frumos, iar el îi susura crâmpee de melodii ruseşti. Odată, 
râzând, îi zisese, în glumă: chiar sunt prinţ, ce te miră…

Nicolae crescuse în pădure, la adăpost de curiozitatea lumii. Cu mulţi ani 
în urmă, mă-sa şi ta-su apăruseră dintr-odată acolo, ca oameni cu stare, îşi ridica-
seră la iuţeală o cabană în mijlocul unei poieniţe, el angajat de primărie paznic la 
pădure, ea chibzuind o gospodărie în toată regula. Își cumpăraseră mult pământ, 
un deal, ce le poartă şi acum numele, cu şesul dimprejur şi ridicaseră o casă iar el 
învăţă carte cu un rusnac, ce venise cu o trăsură îndesată cu cărţi. Cu timpul, nu 
se ştie cine o recunoscu pe femeie, că ar fi fost de fel dintr-o comună aproape de 
graniţa cu sârbii şi dată de mititică să muncească la Casa regală a Serbiei. Prea 
multe nu mai ştiau oamenii. După ce-i muri tatăl, Nicolae îi preluă munca. Se 
însură de tânăr cu o fată de-a locului, dar nu o luă cu el în pădure. Nici ea nu ştia 
prea multe despre omul ei. Venea acasă pe neanunţate, uneori trecea zilnic, mai 
mult să-şi vadă copilul, arareori rămânând peste noapte. Pe băiat îl luă de mic la 
pădure. Străbăteau împreună desişul ce i se părea puştiului nemărginit, îl învăţa 
să vâneze, să ghicească soiurile arborilor şi alte plantelor, felurile păsăretului şi 
animalelor cu care vieţuia laolaltă şi toate secretele pădurii, într-un fel îl pregătea 
să-i ia, cândva, locul. Nicolae îndrăgise pădurea şi freamătul ei, nu ştia cum să 
se poarte între oamenii obişnuiţi şi nici nu i-ar fi plăcut o altfel de viaţă, devenise 
cu adevărat un prinţ, căruia împărăţia verde şi lumea ei necuvântătoare îi erau cei 
mai credincioşi supuşi. Se pare că Nicolae aflase cine îi fusese tatăl adevărat de 
ţinea la loc de cinste, dar ascunsă de ochii celorlalţi fotografia cu familia ţarilor. 
Rusnacul învăţător îşi făcuse datoria şi-l pregătise, cândva, să facă faţă rangului 
ce spera să şi-l asume la vremea potrivită. Poate că la un moment dat a vrut să-şi 
revendice dreptul, recunoaşterea rangului, poate a deranjat nişte interese, şi de 
aici cumplitul său sfârşit. Cu timpul, nimeni n-a mai crezut în răzbunarea soţului 
gelos. 

Pentru ea rămăsese un vis pierdut. Îi fusese iubit şi prieten, sfătuitor şi om 
de nădejde atunci când viaţa alături de soacră îi devenea insuportabilă. Doamne, 
cum o mai îmbrobodea el  cu vorbe meşteşugite, pe care bărbas-o  nu se pricepea 
să le spună şi nici altul pe lume! Mai avea vreo importanţă? În ciuda celor ade-
verite, imaginea lui şi luceferii verzi din priviri încă îi luminau viaţa grea, tristă 
şi nelămurită. Nu era și nu fusese geloasă pentru că el știuse cum să le iubească 
pe ascuns, pe toate. Brava lui, îşi zicea acum în gând cu recunoştinţă pentru anii 
frumoşi trăiţi în desfătările iubirii. 
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Se hotărâse dintr-odată să se pensione-
ze şi de aceea convenise cu omul de 
la serviciul personal să nu se ştie, iar 

pe postul ei să fie trecut doctorul cel tânăr, Sori-
nel, nepotul ei de suflet, pe care şi-l formase ca 
succesor. Nu aşteptă sfârşitul de săptămână ca să 
meargă la vila de la ţară. Dimineaţa, cum ieşise 
din gardă, ultima din viaţa ei, după cum consta-
tă fără emoţii, se duse glonţ la metrou, ca orice 
om de rând. În sfârşit, nu o mai grăbea nimic, nu 
mai avea teamă de vreun accident la degete ori de 
vreo eczemă luată de pe bara vehiculului, privea 
detaşată la mareea de oameni ce traversa grăbită 
coridoarele subterane. Oare pe câţi dintre ei îi ope-
rase? Acum realiza că nu-şi notase nicăieri nume-
le, vârsta şi boala celor operaţi. O să facă într-o zi 
o numărătoare estimativă, măcar să ştie numărul 
lor. De-acu, timp be-re-chet! Merse câteva staţii, 
apoi coborî la capătul de linie al microbuzului care 
mergea în sat şi oprea chiar în faţa porţii. Se sa-
lută discret cu câţiva cunoscuţi din comună şi se 
instală pe banca din spatele şoferului. Nu acordă 
atenţie şuşotelilor. Ce căuta doctoriţa Ivona în mi-
crobuzul lor? Tot drumul privi pe geam nepăsă-
toare şi doar când se văzu în faţa casei îl sună pe 
doctorul Sandu şi-l anunţă unde se află

De fapt, de abia aşteptase momentul retra-
gerii. Obosise. Şi chiar dacă avea să se răzgân-
dească peste câteva luni şi să pună din nou mâna 
pe bisturiu, acum simţea nevoia acută să urce pe 
coasta din spatele casei şi să se odihnească aco-
lo, nicăieri în altă parte. Intrase pe poarta mică, o 
păstrase pe cea din lemn, din vremea copilăriei, 
geluită şi vopsită, ca să mai reziste cât s-o putea, 
o mângâia ori de câte ori era singură şi înaintase 
cu pas liniştit pe dalele ce duceau tocmai în fundul 
curţii şi de acolo în vie. Câinele o simţise şi lătrase 
smucind lanţul, iar Steluţa lăsase ligheanul cu rufe 
din braţe, ieşindu-i în cale. Bine aţi venit, v-am 
ieşit cu plin, ne merge bine! Ivona aproape că nu 
o băgă în seamă, salută plecând capul şi doar îi 
aruncă din mers femeii: mă duc în vie, peste vreo 
oră îmi aduci acolo ceva de mâncare.

Gândurile veneau peste ea nechemate, ţi-
nându-se cârd în urmă-i. Soarele de după-amiază 
părea că obosise să mai pârjolească pământul şi se 
pregătea de asfinţit. Paşii o purtară sub părul co-
pilăriei. Înalt, poate cel mai înalt din sat, rămuros, 
cu pere mari, cărnoase, sta înfipt în mijlocul viei 
ca un stâlp al veşniciei. Multe se schimbaseră în 
timp, chiar şi prunii, şi butucii de vie, doar el ră-
măsese acelaşi, cu ramurile pornite spre cer.  Din 
mers, trase un braţ de fân pus la uscat de câteva 
zile, îl întinse pe pământul încălzit de căldura ne-
firească a sfârşitului de vară şi se aşeză cu spate-
le sprijinit de trunchiul pomului, fără să-i pese de 
ceva. Miresmele amestecate, de ţărână înfierbân-
tată de soare, de fân abia cosit, de pere şi prune 
căzute pe jos şi intrate în putrefacţie îi aduceau 
o stare bizară de siguranţă, doar umbra maică-sii, 
dusă în ceruri, lipsea din peisaj ca totul să fie ca 
în pruncie. Doamne, ce bine se simţea! Amintirile 
plăcute năvăleau, mângâindu-i sufletul.

Ani de zile, într-o secretomanie desăvârşită, 
Ivona s-a văzut cu nepotul său. Existenţa băiatului 
i-a dat puterea să meargă mai departe. Pe fostul 
soț îl pedepsise şi nu-i spusese de nepotul apărut 
pe neaşteptate: el are destui, ce-i mai trebuie? Păs-
tra nepotul numai pentru bucuria ei. Poate de aici 

şi teama ce-i pătrunsese mai târziu ca un ţăruş în 
inimă să nu i se întâmple băiatului ceva rău. L-a 
susţinut material pe tot timpul facultăţii, apoi l-a 
ajutat să-şi dea rezidenţa la Bucureşti, în secţia 
condusă de doctorul Sandu. Spre încântarea ei, 
tânărul avea chemare pentru chirurgie. Iată, cum 
de se face ca dintr-un neam de ţărani să se nască 
o familie de medici cu tradiţie în chirurgie. Nu? 
Sorinel, nepotul, era a treia generaţie care prac-
tica chirurgia. Şi dacă mai trăiesc vreo douăzeci 
şi cinci de ani poate prind şi a patra generaţie, îşi 
zicea Ivona sperând să aibă zile multe. 

A mai rămas cu bisturiul în mână cât să-i 
formeze mâna tânărului, apoi a capitulat. Reuşi-
se! Robert, fiul, îşi practica meseria cu succes în 
Germania, în clinica în care lucrase ea, alături de 
soţia arăboaică, pe funcţia ei din spital şi l-a lăsat 
pe  Sorinel, ca un demn urmaş, motiv de mândrie 
ascunsă chiar dacă nimeni nu bănuia gradul lor de 
rudenie. Doctorul Sandu îi ţinea companie potri-
vită în societate dar şi în intimitate şi peste toate 
acestea îşi ridicase cea mai mândră casă din satul 
unde se născuse. Ce-i mai trebuia? Mare lucru, 
după o viaţă, să te întorci victorios în locurile na-
tale, este un dar al lui Dumnezeu ca atunci când 
amintirile încep să te curteze să ai intact locul în 
care să le statorniceşti, adică de unde ai pornit, 
unde se odihnesc rădăcinile neamului. Poate că 
era răsplata iubirii ei pentru ţăranii între care cres-
cuse. Niciodată nu-i trădase, niciodată nu-i refuza-
se. Ba, unul, mai avut, venise după ea în Germa-
nia la operaţie. I-a luat bani doar pentru costurile 
spitalului, munca ei a fost gratuită. Niciodată n-a 
primit bani de la ţăranii ei, nu le-a cerut nimic. 
Veneau timoraţi, respectuoşi, mirosind a bălegar, 
cu negru de pământ în crăpăturile palmelor mun-
cite, de abia păşeau în cabinet. Smeriţi împingeau 
sacoşa cu orătăniile sacrificate pe altarul medicinii 
sub scaun ori sub birou, roşind de emoţie. Să nu te 
prind că te ţii de prostii, că te dau afară!, îi ame-
ninţa Ivona, Ei, nimica toată, acolo o mică atenţie, 
îngăima împricinatul ori însoţitorul, rudă apropată 
ori cunoştinţă din comună. Îi consulta cu minuţi-
ozitate, atentă la toate semnele, le făcea analize-
le, au fost cazuri când a riscat şi i-a dus direct pe 
masa de operaţie, se răţoia la ei că nu se îngrijesc 
ori că beau şi fumează peste măsură, le mângâia 
părul şi fruntea, hai că o să treacă, te faci bine, 
chiar dacă ştia că unii, orice ar fi făcut ea, nu mai 
aveau multă aţă pe mosor. Le ştia apucăturile şi 
caracterul de doi bani, dar îi iubea aşa cum erau, 
munciţi şi săraci, răi şi buni, pizmaşi dar şi mândri 
când unul, ajuns cineva la oraş îi ajuta la necaz, 
cârcotaşi şi generoşi şi în toate felurile. Se purta 
cu ei ca şi cum niciodată n-ar fi plecat din comună, 
întreba de unul şi de altul, atmosfera se destindea, 
omul căpăta încredere în doctoriţa lor şi se lăsa pe 
mâinile ei fără rezerve.    

Trecuseră anii înşiraţi parcă pe arcul curcu-
beului şi venise vremea coborâşului. Când păşea 
în casa cea mare se simţea doctoriţa de mare fai-
mă, iar când se strecura în căsuţa veche de-alături, 
păstrând neatinse lucrurile mamei , era din nou 
copilul cu sufletul plin de ambiţii şi speranţe. To-
tul, totul se îndeplinise dar cui să dăruiască acest 
miracol? Cu cine să împărtăşească bucuria? Ilea-
na, infirma ce-i dăduse viaţă, se dusese demult la 
cimitir, la fel iresponsabilul tată ce niciodată n-a 
recunoscut-o, Sorin, agronomul cel beţivan, ar-

măsarul comunelor din vestul imediat al orașului. 
Ehei, câte vise nu împletise ea colo, sus, la umbra 
pomilor, între rândurile de araci încărcaţi de viţă-
de-vie. Acum, gândurile şi amintirile veneau peste 
ea fără să le cheme. De acum avea tot timpul din 
lume să  şi le depene.  

Omul, gândi Ivona, face multe păcate la ti-
nereţe în fel şi chip, iar mai apoi, spre bătrâneţe, i 
se deschid ochii sufletului şi încearcă să se spele 
de ele. Se duce la preot, se spovedeşte, se roagă la 
Dumnezeu, dă de pomană, ba duce şi la biserică 
bani, lucruri, dar cu omul căruia i s-a făcut răul 
cum rămâne? Ceri iertarea lui Dumnezeu, că doar 
de el ne e frică, dar celui păgubit cine îi drege răul 
făcut? Nimeni nu se întreabă?  Se  spune că fiecare 
poartă o scânteie dumnezeiască, de aici şi rostul 
nostru pe pământ. Deci, iertarea vine prin Dum-
nezeu. Sau poate îi dă Dumnezeu un bine care să 
compensese răul ce i s-a făcut. Ce ştim noi? Am 
învăţat atâta carte, am reparat atâtea trupuri dar, 
dacă mă gândesc bine, în probleme dintr-astea 
sunt analfabetă.  

Privea printre genele aproape împreunate, 
lăsându-şi trupul tot mai greu pe ţărâna înfierbân-
tată, printre paie. Soarele încă nu scăpătase şi lu-
mina în culori galben-portocaliu ce se pierdeau în 
turcoazul cerului. Auzi tălăngile vacilor ce treceau 
alene pe marginea şoselei bituminate şi bodogă-
nelile sătenilor. Mirosul de coceni arşi se disipa în 
slăvile cerului. Au gaz metan la bucătării, ba unii 
chiar plite electrice şi tot la coceni îşi pregătesc 
cina nărozii ăştia de ţărani, calici au fost, calici 
rămân, oricât ar veni civilizaţia peste ei, îşi zise 
Ivona cu năduh dar şi cu simpatie. Altfel cum să 
mai simtă ea bucuria vieţii de la ţară?  

O umbră luminoasă urca pe cărăruia ce şer-
puia printre aracii de vie şi pomii de pe coastă. Cu 
părul strâns în coadă dat pe o parte în faţă, cu blu-
ză largă peste şorţul dantelat pe margini, şontâc-
şontâc, Ileana, mama ei, păşea anevoie, aşa cum o 
ştia din copilărie. Aici, sub pomul ăsta, cu zeci de 
ani în urmă, lăsase cartea să-i cadă pe genunchi, 
visând cu ochii larg deschişi cum devenise ea doc-
toriţă celebră şi o limuzină albă trăsese în faţa por-
ţii pentru ea şi mă-sa, iar lumea strânsă ciopor în 
jur se chinuia să o vadă. Auzi glasul cântat al Ile-
nei: Hai, Ivona, c-a venit timpul, ne aşteaptă… Îi 
surâse fericită şi întinse mâinile să-i prindă umbra.                                                                                                                               
Când se apropie Steluţa cu tava, ultimele raze ale 
soarelui luminau chipul încremenit în surâs al Ivo-
nei. Ţipătul femeii s-auzi peste toată valea. 

Visul adolescentin al Ivonei se împlini în-
tocmai. În prima duminică, o limuzină albă cât 
două maşini obişnuite o aştepta în poarta casei, 
iar ea, îmbrăcată în rochie de bal, cu pălărie pe 
cap şi conduri albi în picioare, că atât se pricepu 
Steluţa să o îmbrace, în admiraţia zăpăcită şi mi-
rată a mulţumii de săteni adunaţi să o conducă pe 
ultimul drum, sta mândră între voaluri, cu ochii 
închişi, cu mâinile împreunate pe piept, în tronul 
cel mai scump, cu mânere aurite şi coroană din 
trandafiri pe capac, gata să plece la cele veşnice în 
cripta pregătită din timp, în cimitirul din capătul 
satului, unde o aştepta maică-sa, Ileana …

Eliza ROHA

Utima gardă
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1. O saga a unei familii româneşti

Născută în 1979 la Bucureşti, Irina Teodo-
rescu trăieşte din 1998 în Franţa, unde lucrează ca 
graficiană şi ilustratoare.

Blestemul tâlharului mustăcios***este prima 
ei carte, care apare în 2014 în Franţa şi în 2015, în 
traducere, în Germania.

Aflându-se Gheorghe Marinescu la frizer, 
tocmai vine banditul care de fapt era un fel de hai-
duc, lua de la bogaţi şi dădea celor săraci, în frize-
rie şi cere un brici bun. Îmbătat de bogăţia acestuia, 
Gheorghe îi dă două pistoale vechi, după care îl în-
chide, lăsându-l fără hrană şi apă. Banditul moare 

blestemându-l pe Gheorghe şi pe primul născut din sipea lui până în anul 2000. 
Astfel că la vârsta de 27 de ani, deşi bogat fiind, fiindcă pusese mâna pe averea 
tâlharului, Gheorghe moare.    

Fiul lui Gheorghe moare căzând de pe cal, la numai 22 de ani.Fiica, Ma-
ria, are trei copii. Fiul cel mai mare moare la 19 ani într-un accident cu trăsura. 
Al doilea fiu, prost ca noaptea, îşi ia geamantanul şi pleacă în Siberia să îngri-
jească reni. Al treilea copil, o fată, pe nume Maria cea Murdară, depravată, la 
35 de ani se mărită cu un unchi din familia Marinescu, cu care are trei băieţi pe 
care-i dă în grija unei doici, ea curvăsărindu-se mai departe cu bărbaţii din sat.

La sugestia unui preot (din zece) merge pe jos la Ierusalim să se roage ca 
să fie iertată de păcatele bunicului mort. Acolo ajunge după doi ani de mers şi se 
roagă trei zile şi trei nopţi. Ajunge apoi în casa unui călugăr ortodox, pe moarte, 
nu-l îngrijeşte cum se cuvine şi acesta moare. Ea sapă în grădină şi dă de un sac 
cu monede de aur pe care-l aduce acasă ascuns între picioare – potrivit legendei.

Copiii ei sun Ion Cel mai Mare, pe deasupra şi frumos, Serghei, înţeleptul 
şi Gheorghe, artistul. La doi ani după moartea soţului, Maria împarte aurul copi-
ilor şi-şi opreşte şi ei pentru construit o casă şi să-şi facă viaţa frumoasă precum 
şi pentru o zestre corespunzătoare în caz că ar vrea să se recăsătorească.

Cel mic, Gheorghe numit Guigui, fusese la Paris, unde îşi toacă o bună 
parte din avere. De el se îndrăgosteşte, la venire, Rosa, fata în casă a mamei sale. 
Strănepotul, mulţi ani mai târziu, venind de la şcoală, îl găseşte cu faţa în noroi, 
în şanţ, mort. Ion Cel mai Mare, cu nevastă-sa Elisabeta mor în maşină în drum 
spre o nuntă a unei verişoare de-a ei. Moare pe urmă şi Maria cea Murdară şi 
mai rămâne doar fiul cel mic, Serghei. Acesta împreună cu nevastă-sa Agripina, 
întrucât nu aveau copii, îi adoptă pe cei cinci orfani ai lui Ion cel mai Mare şi ai 
Elisabetei.

Pe cel mai mare dintre orfani îl chema Tot Ion, iar pe cea mai mică, Ana. 
Agripina îl lămureşte pe Serghei să plătească la mănăstirea Vifor  pentru Filof-
tea, o fetiţă de ţăran care urma să rămână singură fiindcă tatăl ei trebuia să plece 
în primul război mondial, cu acest prilej plătind şi pentru Ana.

Tot-Ion, fiind cel mai mare dintre orfani, visează să ajungă prim-ministru, 
vrea avere şi-i dă afară pe tutori din casa părintescă. Tot-Ion plănuieşte să mear-
gă la Paris cu soră-sa Gina, care era logodită cu un medic. În tren face cunoştinţă 
cu mama si fiica, Maria Brătian din V. Gina călătoreşte singură la Budapesta. 
Revine peste patru ani şi spune că a fost căsătorită cu un francez beţiv, Paul, cu 
care a avut un copil, mort la naştere. Îşi cumpără o căsuţă în V., bea şi dansează, 
are tuberculoză, ţigara ei aprinde covorul şi ea moare.

Ana se căsătoreşte cu un seminarist şi pleacă din mănăstire.
Copiii lui Tot-Ion şi ai Mariei sunt: Emil, Maria şi Nina. 
Fiica lui Tot-Ion şi a Mariei, Margot (Ada-Maria) se căsătoreşte cu doc-

torul Mih Tudoran.
Tot-Ion moare, primind o injecţie greşită tocmai când soră-sa Ana naşte 

un băieţel.  
Fiul lui mai mare, Emil Marinescu, cel mai bun neurolog din ţară, moare 

în iarna anului 1946. Prin el moare ultimul întâi născut ce poartă acest nume 
blestemat.

Serghei moare în somn. Doctorul Tudoran vine din război şi practică ra-
diologia.

Deşi erau aşteptaţi americanii, ei nu vin, vin în schimb comuniştii. Casele 
Marineştilor sunt naţionalizate. Distileria Marinescu este distrusă şi transforma-
tă în oficiu poştal. Se confiscă două lăzi de aur de la casa Marinescu şi când un 
îngrijitor de vite, devenit primar, întreabă unde sunt bogăţiile care li se cuvin lor, 
sătenilor, i se spune că sunt necesare la Comitetul Central. Conacul Marineştilor 
devine sediul partidului şi sătenilor le rămân ogoarele şi animalele, adică munca. 

Este amintit şi cutremurul din Bucureşti din 1977, cînd moare, printre 
alţii, şi Toma Ccaragiu.

Doctorul Tudoran locuieşte lângă gară şi vine la ora 19 acasă de la spital. 
Soţia lui, Ada- Maria, are un băieţel pe care îl cheamă Ion Marinescu, după 
numele ei de familie, nu după cel al soţului, spre perpetuarea speciei. Copilul 
moare însă înainte de a împlini unsprezece ani. Sora lui avea aproape şapte ani 
şi plânge săptămâni, luni, ani, până în anul 2000. 

Ne-am oprit mai îndelung asupra redării conţinutului romanului pe motiv 
că nu a fost publicat în ţară.

Acţiunea romanului se extinde pe o perioadă îndelungată, de aproape un 
secol, pe parcursul mai multor generaţii, sunt surprinse cele două războaie mon-
diale, venirea comunştilor la putere, procesul de pauperizarea a celor bogaţi şi 
perioada imediat următoare comunismului. 

Acţiunea romanului este ciudată şi totul se petrece într-un mod galopant. 
Chiar dacă acest roman nu convinge pe deplin, totuşi este un bun exerciţiu pen-
tru cărţile următoare ale tinerei autoare, pe care le aşteptăm cu interes.

*****Irina Teodorescu: Der Fluch des schnauzbärtigen Banditen, Roman, 
Aus dem Französischen von Birgit Leib, Klaus Wagenbach, Berlin, 2015, 143 p.

2. Cucerirea primului orizont

Tot cu sprijinul financiar al Insti-
tutului Cultural Român a apărut şi ro-
manul Lilianei Corobca, publicat iniţial 
la editura Cartea Românească cu titlul 
german “Kinderland” în 2013,apărut 
recent în germană la editura Zsolnay, 
cu alt titlu, Primul orizont al vieţii 
mele*****.

Romanul abordează o temă de 
actualitate, şi anume plecarea părinţilor 
la lucru în străinătate. Este vorba în car-
te despre un sat din Republica Moldova, 
fiindcă acolo lucrurile stau destul de rău în această privinţă.

Dacă de regulă pleacă doar unul dintre părinţi şi celălalt rămâne acasă cu 
copiii, de data aceasta se duc amândoi, tatăl în Rusia la muncă grea, care lasă 
urme nefaste asupra sănătăţii, iar mama în Italia, să îngrijească copiii altora, 
pentru bani.

Dacă de regulă rămâne măcar bunica cu copiii, de data aceasta bunica 
bolnavă şi aproape oarbă locuieşte singură la casa ei. Aşa încât cei trei copii, o 
fată de doisprezece ani, Cristina, rămâne singură cu fraţii ei, Dan, de şase ani şi 
Marcel, de trei ani.

Iniţial relatarea se face la persoana a treia, pentru ca mai apoi să urmeze 
la persoana întâi, din perspectiva Cristinei, sub formă de scrisoare adresată pă-
rinţilor.

Averea lor constă dintr-un câine, un motan, un porc, zece găini şi un cocoş 
şi Cristina trebuie să hrănească animalele şi pe cei doi fraţi mai mici.Ea singură 
face curăţenie, mătură şi spală pe jos. Mama lor nu le trimite jucării, ci bani pen-
tru mâncare, îmbrăcăminte necesară cumpărată sau de la copiii la care lucrează 
şi niscaiva dulciuri.

Cristina face clătite şi gogoşi pentru fraţi şi, bineînţeles, merge la şcoală 
iar fraţii ei la grădiniţă.

Se simte atrasă de vărul Lucian, elev la un liceu din Chişinău, care e “sin-
gur la părinţi, ca un prinţ” (p.71).

Cu mama vorbesc sâmbăta la telefon, mai întâi ea şi pe urmă fraţii, în 
ordinea vârstei.

Cristina realizează un fel de cronica infantilă a satului, de cele mai multe 
ori dând dovadă de o maturitate precoce şi de un ascuţit spirit de observaţie.
Interesante sunt întâmplările relatate de ea, fie despre copii, fie despre adulţi. 

Sunt criticaţi preoţii care vin dar nu stau mult în sat, fie fiindcă lumea e 
necredincioasă, fie fiindcă îşi fac plinul şi după doi ani merg în altă parte, unde 
oamenii sunt mai proşti şi ei pot câştiga mai mult. Şi orele de religie de la şcoală 
sunt mult sub aşteptările ei.

Ei îi place chimia iar fraţilor le citeşte din cărţi.Ea îi îmbăiază o dată pe 
săptămână, le face zilnic paturile, le spală şi calcă hainele, găteşte pentru ei şi 
pune masa, spală vesela.

Visează să lucreze ca stewardesă, fiindcă nu se teme de înălţime.
Sunt relatate şi două întâmplări cu poliţistul. Doi oameni îl prind pe unul 

care vroia să le fure un porc. Apoi merg şi-i spun poliţistului. Acesta merge la hoţ 
acasă şi îl ameninţă că şapte ani de puşcărie îl aşteaptă, dar dacă lucrează gratis 
la construcţia casei l,ui care trebuie să fie gata într-o lună, scapă, cu oamenii 
aceia rezolvă el. 

Un om vinde grâu şi tărâţe mai ieftin ca la piaţă şi la poarta lui e o ade-
vărată coadă. Atunci vine poliţistul şi-i spune că are nevoie de apărare. Omul 
zice că nu, dar poliţistul îl trimite pe bandit, prietenul lui, zicându-i să meargă 
noaptea şi să amestece tărâţele cu un pic de făină. Acesta aşa face şi apoi omul 
nu a mai vândut nimic şi nu s-a îmbogăţit, dacă n- a vrut să împartă câştigul cu 
poliţistul.

Comic de situaţie întâlnim în cazul întâmplării cu mulsul caprei naşei şi 
cu cei doi deputaţi care au venit în anii nouăzeci la şcoală să facă propagandă 
pentru partidul lor şi au căzut în latrina veche, cel înalt strigând disperat după 
ajutor, în timp ce cel scund şi îndesat striga “Nu fă valuri” (p. 157).

La vârsta de şapte ani Cristina a mers cu tatăl şi ajunge în sfârşit la ori-
zontul văzut de acasă, de pe fereastră, încât poate exclama fericită: „Am cucerit 
primul orizont al vieţii mele“ (p. 191).

Finalul aduce în tot răul şi un bine: Lucian o sună să-i spună că a murit 
bunica şi ea plânge fără să ştie dacă de părere de rău după bunica sau de bucurie 
fiindcă, în sfârşit, tata şi mama vor veni acasă…

PAGINI LITERARE GERMANE
Mircea M. POP
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*****Liliana Corobca: Der erste Horizont meines Lebens, Roman. Aus 
dem Rumänischen von Ernest Wichner, Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2015, 191 p.

   

3. Despre un om de la mijlocul terenului

Andrei Mihăilescu s-a născut în 1965 la Bu-
cureşti şi din 1981 trăieşte în Elveţia, unde a studiat 
informatica iar mai apoi politica şi etnologia la Univer-
sitatea din Zürich. Lucrează ca informatician şi pentru 
manuscrisul romanului său de debut, Omul bun la mij-
locul terenului******i s-a  acordat premiul cantonului 
Zürich.

Perioada prezentată în carte este de peste patru 
ani, din iunie 1980 până în august 1984.

Personajul principal este tânărul Ştefan Irimescu, 
redactor la ziarul „Glasul socialismului“, secţia cu pro-
bleme sociale.

Cartea este divizată în patru părţi şi însumează 
cincizecişişase de capitole.

Curios e faptul că la pagina 142 reîncepe roma-
nul, dar prezentând totul dintr-un alt unghi.

Ştefan Irimescu a fost bătut de securitatate timp de o săptămână fiindcă l-a 
lovit cu capul în figură pe Nicu Dobre, securistul ziarului, care se făcea vinovat de 
moartea pe stradă a preotului Bogdan Sălăjan din Zărneşti, de 73 de ani, care locuia 
în Ferentari şi care stătuse 14 ani în închisoare prin anii `50, fiindcă i-a ajutat pe 
partizanii care opuneau rezistenţă în munţi, om care îi deschisese lui Ştefan ochii 
făcându-l să înţeleagă că nu e bine ca activiştii de partid ademenesc tinerele familii 
de la ţară să vină la oraş, unde îi bagă în blocuri şi-i fac muncitori. 

Colectivizarea s-a făcut cu forţa, 14 ani au luptat comuniştii să-i distrugă pe 
ţăranii români şi să le ia pământul.Totuşi satul şi obiceiurile au rămas…

Ajuns Ştefan, murdar şi  obosit, după ce fusese bătut de gorilele securităţii 
timp de o săptămână, pe un şantier de construcţie, unde vroia să bea apă tocmai când 
se dezbătea problema furtului de materiale, deci la un moment nepotrivit, este bătut 
şi de muncitorii care vroiau să-i pună lui în cârcă furtul, dar are noroc cu arhitecta 
Raluca Stancu, soţia secretarului cu propaganda din judeţul Ilfov, care îl duce la 
spital cu maşina şi şoferul soţului iar acolo ia legătura cu medical-şef, cerând să fie 
bine tratat. Vizitându-l Raluca a doua zi la spital, el se îndrăgosteşte de ea şi după 
mai multe întâlniri sentimentele devin reciproce.

De vizitele ei la Ştefan acasă luase cunoştinţă securitatea şi generalul Mitică 
Lungu, care era prieten cu Ilie Stancu îl infomează pe acesta şi-i promite că-l va 
rezolva el pe Ştefan. După mai multe săptămâni de anchetă cu bătaie cruntă are loc 
în sfârşit procesul, care a durat doar 20 de minute şi Ştefan este condamnat la şapte 
ani de închisoare, conform art. 169, pentru deţinerea de documente secrete, în afa-
ra profesiei, care pot periclita siguranţa statului şi pentru încercarea de a ucide un 
funcţionar de stat.

Raluca avea un copil mic, pe Florin, de care se ocupa însă servitoarea şi fiind-
că nu se înţelegea cu soţul care o jignea şi care era un om simplu, fără multă şcoală, 
însuşindu-şi doar nişte lozinci pe care le repeta ca un papagal, Raluca divorţează, 
mutându-se din cartierul Ambasadelor în cartierul Colentina, la un bloc nou, unde 
nu funcţiona încălzirea, deşi era în toiul iernii, aşa că va locui împreună cu copilul 
câteva săptămâni la Ecaterina, mama lui Ştefan.

Ştefan ajunge la Aiud, unde era “închisoarea de mare siguranţă” (p. 274) şi 
unde se împrieteneşte cu inginerul Gabriel Munteanu, care a fost închis pentru că a 
încercat să constituie un sindicat liber.

Fereastra celulei era aşa construită că stătea permanent deschisă de un deget. 
Frigul, harana insuficientă, lipsa îngrijirii medicale şi pedepsele draconice la care 
erai rar supus dar fără motiv, nu pot fi uitate.

Mama sa îl vizitează, vine cu Raluca, dar aceasta nu are dreptul să-l vadă, 
doar rudele.

Procurarea alimentelor era o problemă, seara se lua curentul şi oamenii folo-
seau lumânări. De asemenea, se opera gazul.

De 23 august 1983 se fac graţieri şi fiindcă Ştefan avea mai puţin de cinci ani 
de pedeapsă, este eliberat.

În noiembrie se mută Ştefan la Raluca şi ea îi găseşte un servici simplu în 
birou la o fabrică de medicamente în sud-estul Bucureştiului, iar ei locuiau în nord. 
Drumul lui Ştefan la servici dura trei ore. Ea îl ceartă fiindcă el, cu suspendare fiind, 
ascultă totuşi radio “Europa liberă”.

După o lună sună la numărul de telefon primit de la fostul său redactor-şef, 
Borza, şi vorbeşte cu unul Neacşu din Nehoiu, judeţul Buzău. A doua zi merge acolo 
să vadă despre ce este vorba şi află că sindicatul Fabricii de prelucrarea lemnului 
din localitate are nevoie de cineva pentru Casa de cultură, care să editeze şio foaie 
de propagandă. 

Raluca îl anunţ că e gravidă , dar el se mută la căminul sindicatului şi după un 
timp închiriază o cameră la o bătrână din orăşel.

De proiectul barajului în aval din Siriu, din apropiere, era răspunzător Ion 
Dincă, general, vicepreşedinte al consiliului de miniştri.

De Paşti doar bătrânii din localitate se mai salutau cu “Hrisos a înviat” iar 
lunea, a doua zi de Paşti, prezenţa la servici era obligatorie, deşi mai mult formală.

Când Raluca era gravidă în luna a opta Ştefan îi propume să se căsătorească 
cu el şi ea zice că după naşterea copilului.Mai apoi, când află că Raluca urmează să 
nască, vine cu primul tren la Bucureşti, unde se întâlneşte cu Horia, fost coleg de la 
ziar şi bun prieten, care îi spune că s-ar putea ca Ceauşescu să aibă cancer şi să se 
schimbe vremurile. Îi mai spune că comuniştii vor să radă satele şi să construiască 
blocuri în care să-i mute pe ţărani iar Casa Poporului este “o monumentală construc-
ţie titanică în timp ce noi trăim cu pâine şi apă” (p. 338).

Ştefan vrea să se justifice astfel cândva în faţa copiilor săi: “ Eu am fost pe 
terenul de joc, am pus ceva în mişcare acolo, la mijloc, ştii tu, unde aleargă tipii care 
nu marcă niciodată un gol. Ei aleargă încoace şi încolo şi apoi dau mingea mai de-
parte. Sau ei nu primesc mingea dar îl deranjează un pic pe adversar. Timp de cinci 
sau zece secunde deranjează atacul advers, până ce echipa proprie iarăşi s-a plasat. 
Aşa vreau eu să gândesc atunci despre mine. Un tip simplu care care dă ce are el mai 
bun, un om bun de la mijlocul terenului” (s.n.) (p.338).    

La şase săptămâni după naşterea fetiţei Ilinca şi cu patru zile înainte de ziua 
naţională, îl cunoaşte Raluca pe securistul Zaharia Iordache de la contraspionaj eco-
nomic, care venise la institutul de proiectări la care lucra  ea ca să discute despre 
Ştefan Irimescu şi să-i reproşeze 

că trăiesc împreună fără să fie căsătoriţi oficial.
Ea termină cu Ştefan, spunându-i, ca o mamă realistă ce era:” Eu nu vreau ca 

pentru împotrivirea ta copiii mei să sufere” (p. 345).
El mai merge încă în câteva sfârşituri de săptămână la Bucureşti, unde înnop-

tează la mama lui şi o vizitează pe Raluca şi copiii, apoi se decide ca un timp să nu 
mai vină şi să rămână la Nehoiu. Cu timpul merge iarăşi tot la două săptămâni şi în 
vacanţe o duce pe Ilinca la Nehoiu.

Găsim în roman multe cuvinte româneşti, unele traduse, altele nu: “oameni 
buni”, “haide”, “bă labagiule”, “alimentara”, “măi animale cu sunteţi”, “anchetă”, 
“femeie”, “Casa Scânteii”, “ilegalist”, “dosar de cadre”, “lăutari”, “ţuică”, “iele”, 
“cojoc”, “o mândră”, “în fine”, “huligani”, “haiduc”, “bani”, “comisia de cadre”, 
“taraf”, “băi”, “pile”, “fufe”, “una la mână”, “haide”, “nea”,”lichele”, “spurcat”.   

Romanul este suprinzător de bine scris de către un debutant şi se citeşte cu 
deosebit interes. De asemenea, materialul epic este bine structurat. Este vorba des-
pre un roman complex şi în rândurile de faţă am schiţat doar o parte din acţiune. E 
prezentată viaţa din redacţie, statul la cozi, modul cum gândeau oamenii mai în vâr-
stă care au trăit şi alte timpuri, chefurile politicienilor, avantajele de care se bucură 
aceştia, bădărănia celor de la securitate, viaţa în închisoare şi firul roşu îl constituie 
frumoasa poveste de dragoste dintre Raluca şi Ştefan.

Ni se pare curios că acest roman apare mai întâi în limba germană şi conside-
răm că traducerea şi publicarea lui în ţară este imperios necesară.

****** Andrei Mihăilescu: Guter Mann im Mittelfeld. Roman, Nagel & 
Kimche im Carl Hanser Verlag, München, 2015, 347 p. 

 Mircea M. POP, Heidelberg

PAGINI LITERARE GERMANE

În cimitirul satului Brădiceni, aparţinând comunei Peş-
tişani – Gorj, se află mormântul Mariei Diaconescu Brâncuşi 
(1851-1919), mama renumitului sculptor român Constantin 
Brâncuşi. Precizarea noastră este necesară mai ales în urma 
unor acţiuni grăbite, din anii anteriori, ce au marcat cu semne 
funerare, chipurile, locul de odihnă veşnică al mamei artistului 
în cimitirul din Hobiţa, la un kilometru depărtare.

În această toamnă, împreună cu echipa TVSUD - reali-
zatorul de emisiuni Alin Ion şi un cameraman – am purces la 
Brădiceni, unde, am stat de vorbă cu nea Dumitru Diaconescu, 
strănepot al Mariei, mama lui Brâncuşi, şi cu câţiva intelectuali 
de vază, poetul Ion Căpruciu şi domnul profesor Nistorescu. 

Ruda directă a Mariei Diaconescu Brâncuşi ne-a dus la 
mormântul, fără semne clare de identificare, aflat pe primul rând al cimitirului. In-
formaţiile oferite cu acest prilej – relatări ale celor spuse de  părintele domniei-sale, 
cunoştinţele cu privire la perioada înfiinţării cimitirului, obiceiul locului privind înmor-

mântarea celor apropiaţi de biserică (tatăl Mariei Brâncuşii 
fiind cantor),  tradiţiile de Sf.Paşti ş.a. când se comemorau 
în familia Diaconescu de la Brădiceni în spaţiul cimitirului 
şi cei trecuţi în lumea umbrelor - ne-au întărit convingerea că 
ne aflam la mormântul celei ce i-a dat viaţă pruncului Con-
stantin.

De asemenea, ne-am deplasat şi în cimitirul din Hobi-
ţa unde există, cum spuneam,  câteva semne, însă convinge-
rea celor de faţă, toţi de-ai locului, a fost că ele nu corespund 
cu adevărul.

O acţiune viitoare a locuitorilor satului Brădiceni este 
necesară în vederea îngrijirii cum se cuvine a locului de odih-
nă al Mariei Diaconescu Brâncuşi, cea care a fost prea-iubita 

mamă a titanului sculpturii universale, Constantin Brâncuşi.

ALEX GREGORA

ADEVARATUL  MORMÂNT AL MAMEI LUI BRÂNCUŞI
SE AFLĂ ÎN CIMITIRUL DE LA BRĂDICENI!
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De la Aristotel și chiar mai devreme de el aflăm că viața îi revine divinității 
ca act al inteligenței dăinuind în sine, de aceea Dumnezeu a putut fi definit ca 
Ființă Eternă și Desăvârșită, cauza tuturor cauzelor, conceptualizare aprofundată 
ulterior în teologia creștină a veacurilor care au urmat. Ființă accidentală, Ființă 
în act, dar și Ființă în stare potențială, omul, de la scolastici încoace, a fost definit 
prin intricarea categoriilor substanței și spațio-temporalității. Ființa filosofiilor 
medievale, kantiene și postkantiene, în virtutea ontologiei (Ființa nu este un pre-
dicat real, la Kant) a fost succesiv Ființă a ființării (fapt de a fi ceva, essentia; sau 
simplă prezență, existentia), Ființă a naturii (res extensa) și 
Ființă a spiritului (res cogitans), ca mai apoi teza logicii să 
definească fiecare ființare prin fiindul (este-le) ei, opțiuni pre-
luate, criticate și duse mai departe, după Georg Wilhelm Frie-
drich Hegel și Søren Kierkegaard (sec. al XIX-lea), de feno-
menologia secolului trecut, aflată sub semnul lui Martin 
Heidegger și al lui Jean-Paul Sartre. Neîndoielnic că originea 
unor idei filosofice, a unor concepte și orientări coboară adânc 
până în miturile esențiale și în mitologiile fundamentale ale 
lumii, pentru că ființa însăși, prin condiția ei, a invitat dintot-
deauna la reflecţie, iar în interiorul acesteia au luat formă epi-
că, în majoritatea lor, reprezentările izvorâte din spaimele sau 
din uimirile ancestrale. Că literatura, cu un accent special în 
poezie, a venit simultan cu reflectarea filosofică a vremii ori a 
ajuns cu mijloace proprii, prin contemplare specifică, să expri-
me aceleași opțiuni filosofice e la fel de neîndoielnic. Viața în 
sine, cu toate ale ei, Ființa (ființarea și fiindul) au fost și au 
rămas încă surse ale reflecției și reprezentărilor de orice gen. 
În literatură (de la  Mahabharata, la Epopeea lui Ghilgames, 
la Poemele homerice, la Eneida și Divina Comedia), în drama-
turgie (Euripide, Sofocle), în artele plastice (Michelangelo, 
Bernini, Pierre Puget), în clasicismul muzical (Bach, Händel), ideația mitică și-a 
probat totodată fecunditatea în teme și motive eterne ale umanității. Aceste ispite 
au rezonanțe firești inclusiv în lirica universală unde au exprimat în acord sau în 
contradicție cu religiile fundamentale colorații conotative remarcabile. Nu am 
știință dacă pe aiurea s-a reușit în lirică o paralelă sistemică modernă, laică, coe-
rentă, o epistemologie romanțată, dar la mai toate popoarele poeții și-au pus în-
trebări cu un astfel de conținut. La noi însă, ca să iau doar doi poeți contempo-
rani, după ce am citit Recviemul pentru tăceri şi nimiciri (Ed. Tipomoldova, 
2013) al lui Aurel Pantea (vezi volumul nostru Lecturi reflexive, Ed. Tipomoldo-
va, Iași, 2015), am prilejul să citesc volumul Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, 
un florilegiu din poezia lui Eugen Dorcescu (selecție, schiță biobibliografică și 
eseu hermeneutic de Mirela-Ioana Borchin, Ed. Eurostampa, Timișoara, 2015), 
volum care prin interpretările celei care l-a realizat conduce prin „arhitemă” toc-
mai la o astfel de observație. Eugen Dorcescu, în acord cu ceea ce teoretic adno-
ta el însuși în Poetica non-imanenței (Ed. Palimpsest, București, 2009) i se con-
fesează Mirelei-Ioana Borchin:„Toată opera mea e un zbucium, în care se mișcă 
avataruri, amintiri, uitare, suferințe samsarice, aspirații nirvanice...” (p. 480). 
Ideea, relevată de autoarea volumului și de poet, trimite tocmai la o astfel de 
epistemologie romanțată. Eugen Dorcescu, doctor în Filologie, poet elevat, cu 
preocupări teoretice remarcabile (Metafora poetică, Ed. Cartea Românească, 
București, 1975 ș.a.) are informații redutabile, care acoperă arii culturale funda-
mentale și va sublinia în poezie că „irealitatea lumii e mai reală decât realitatea 
ei” (p. 513). O sinteză tematică, dar și o concluzie asupra poeziei sale formulează 
însuși poetul: „Poezia mea nu este peisagistică, deși are foarte plastice descrieri 
de natură. Nu e religioasă, deși îl are în centru pe El Shaddai. Nu e  thanatică, 
deși vorbește mereu despre moarte. Nu e erotică, deși e plină de aluzii la iubirea 
sufletească și trupească. Poezia mea nu e nimic din toate acestea, și, de fapt, este 
toate acestea. Dacă arhitema ei este ființa, adică sinteza de nepătruns dintre viață 
și moarte, atunci e firesc să acopere, pe cât posibil, tot spațiul și timpul în care se 
manifestă ființa, precum și toate soluțiile propuse de filosofii, de religii etc., la 
această interogație” (p. 573-574). În acest sens este scris de fapt și eseul herme-
neutic Eugen Dorcescu sau vocația vectorială a Nirvanei (p. 459-594), îndelung 
chibzuit, cu acribie și cu har erudit caligrafiat. Mirela-Ioana Borchin antologhea-
ză selectiv și cu atenție poezia lui Dorcescu de la volumul lui de debut, Pax 
magna (1972), și până la Nirvana (2014), acesta din urmă prilejuit de trecerea în 
eternitate a soției sale, criticul, istoricul literar și stilisticianul Olimpia Berca. 
Secțiunea dedicată poeziei se încheie (Finis coronat opus!) cu un grăitor Epilog: 
„Izvoditoru-acestor stihuri știe/ Că isprăvindu-și truda pune punct/ La scriitură și 
biografie/ Că, deși viu, de-acuma e defunct...” (p. 458). Înaintea acestuia însă 
poeziile din Omul de cenușă, Omul din oglindă, Cuvântul, Dorul, Heiligenblut, 
Vulturul nopții, Postbiografie, Samsara, Sufletul liniștii ori Nirvana fac 
argumentația ideii-generic a eseului hermeneutic din final. Mirela-Ioana Borchin 
se dovedește a fi un cititor atent și avizat al poeziei în general și are capacitatea 

decodării liricii dorcesciene după regulile cele mai subtile ale hermeneuticii și 
criticii literare, iar Eugen Dorcescu, într-o „mărturisire poetică de Sine” (p. 464) 
confirmă că, în viziunea lui, în care se unifică marile perspective epistemice, 
„Spiritul și Materia sunt identice, separarea lor, non-echivalența lor, dă naștere 
stării de spirit numită Samsara”, afirmată de la filosofiile hinduse ale Vedantei la 
Jainism și Buddhism. Dintru aceste începuturi orientale se relevă cele trei mari 
adevăruri: 1. Sufletul omului este nemuritor, iar viitorul lui este un viitor ale că-
rui dezvoltare și măreție sunt nemărginite; 2 Principiul dătător de viață trăiește 

înlăuntrul nostru și în afara noastră, e nemuritor și veșnic 
binefăcător, el nu este auzit, nu este văzut și nu poate fi pal-
pat, iar cel însetat de cunoaștere îl poate distinge; 3 Fiecare 
om este propriul său judecător, distribuitorul propriei sale 
fericiri sau suferințe; își determină singur viața, răsplata sau 
pedeapsa, așa cum le formulează Yog Ramacharaka (Viaţa 
de dincolo de moarte, Ed. Lotus, Buc., 1991, p.100). Așadar, 
din perspectiva hindusă, nu există eschatologie pentru că nu 
există Moartea, ci numai Viață cu numeroasele ei ipostaze 
ale trecerii: „Cel ce cu credință dobândește Cunoașterea, nă-
zuind spre ea cu simțurile stăpânite; dobândind Cunoașterea, 
ajunge repede la pacea supremă” (Bhagavad-gita, IV-39). 
Ținta supremă fiind Nirvana, finalul Samsarei. În 
înțelepciunea tradițională brahmanică viața omului cunoștea 
patru vârste distincte, în firească contiguitate: vârsta uceni-
ciei, etapa casnică, semiretragerea și renunțarea cu 
conținuturi subordonate unor scopuri fundamentale ce vizau 
succesiv artha (materialitatea), kama (plăcerile), dharma 
(datoria socială) și moksha (eliberarea). Pe ultima ei secvență 
lumească, viața tindea către Brahman, scop personal ce pre-
cedă și asigură moksha, și totodată castă respectată ca atare, 

alături de Kshatrya (oștenii), Vashya (negustorii și agricultorii) și Sudra 
(meșteșugarii, muncitorii casnici). Eugen Dorcescu este un bun cunoscător al 
acestor filosofii și nu-i sunt străine nici concepțiile hinduse privind viața de din-
colo de moartea fizică, cu depășirea planului grosier al mundanului, cu trecerea 
în astral și crede în eliberarea nirvanică, deși hindușii împărtășeau credința că 
„sufletului îi este imposibil să se ridice mai sus de planul căruia îi aparține” (Yog 
Ramacharaka, op. cit., p. 45). Cele mai multe suflete rămân în astral, dar ele pot 
fi vizitate de sufletele care ajung în planurile  superioare, atribut al dezvoltării 
samsarice (na) care au înrâurire inclusiv într-o serie de credințe din psihologia 
poporului român, nerepudiate de creștinismul nostru ortodox. Eseul Mirelei-Ioa-
na Borchin urmează și el aceste etape samsarice, argumentele poeziei lui Eugen 
Dorcescu susținând nouă astfel de trepte, poate în acord și cu credințele autohto-
ne în cele nouă vămi ale cerurilor pe care sufletul le va străbate după moarte, dar 
și în legătură cu dogma creștină. În filosofia ezoterică a Indiei (vezi lucrarea cu 
acest titlu a lui C. J. Chatterji, Ed. Princeps, Buc., 1991), Atma (Sufletul) ar fi 
primul din cei șapte factori ai Realității, urmat de Buddhi (înțelepciunea), Manas 
superior, Manas inferior,  Kama (senzația, dorința), Prana (vitalitatea) și Sthula  
Butha (materialitatea). Atma este totuna cu Mahatma (suflet mare). Toate aces-
tea sunt străbătute de Eul omului, Sinele care înregistrează toate variațiunile spi-
ritului, ale mentalului și ale grosierului, martor unic al existenței, esența Ființei, 
principiu eteric care e identificabil cu viața în sine și în care se manifestă dimpre-
ună Brahma (Legea; primul Logos), Avidya (Neființa, Irealul; al doilea Logos), 
și Mhat (Ideațiunea; al treilea Logos), o trinitate similară celei din Creștinism 
(Tatăl, Fiul și Sfântul Duh). Poetul, deși nu s-a concentrat, existențial vorbind, pe 
o anumită religie, nefiind un poet religios, după cum se declară (p. 464), ceea ce 
este esențial pentru mărturisirea de Sine, se poate întoarce în astral și îl caută în 
Sine pe Cel ce a fost, Ființa elementelor, într-o thanatică oglindă, în Râul negru 
al pre-existenței: „În Râul negru, ceara/ desişurilor galbene de floare/ aprinde 
facle”, sau: „Grea lumină/ în negrul Râu, în sumbrele portaluri!” (p. 466).  Tim-
pul și spațiul, ca dimensiuni ontice, la Eugen Dorcescu își șterg aributele, pentru 
că, așa ca în ezoterismul hindus, ar rupe armonia sferelor, ar crea un complex de 
iluzii incompatibile cu sensul Samsarei. De fapt nici la hinduși aceste categorii 
nu semnifică prea mult: Timpul (Kala) se rezumă la acțiunea de a număra, Spațiul 
(Deshala) presupune a indica, în vreme ce Absolutul este definit până și de filo-
sofi cu echivoc: nici aceasta, nici aceea. Poetul își structurează viziunea din 
perspectiva samsarică nu sub constrângerea categoriilor, ci după o simbolistică 
etnogenetică. Aceasta, la Eugen Dorcescu, într-un statut al Manasului superior, 
s-ar putea rezuma la însuși simbolul getic al lupului: „Doar el, doar lupul singur, 
stă deoparte,/ Nu poate juca dublu, nu se-mparte,/ N-amestecă viaţă şi cu moar-
te./ Alege şi prigoana, şi pustia,/ Îşi poartă, fantomatic, schivnicia,/ Ştiind prea 
bine care este preţul:/ Lui, glonţul, poate. Celorlalţi – dispreţul” (p. 470). Iată de 
ce Mirela-Ioana Borchin ordonează ideatic poezia într-o Samsara stratificată pe 

IULIAN CHIVU

EUGEN DORCESCU: 
Poezia ca existență reflexivă –  săvârșire întru desăvârșire
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nouă trepte (Poetica treptelor): I – Visele apelor, II 
– Visul celtic, III – Dulcea moarte, IV – Adâncul, 
Nimicirea, Abaddon, V – Thanatos, VI – Absența, 
VII – Bătrânul, VIII – Prima treaptă a cerului, IX – 
Nirvana – impresie și expresie. Cu argumentele poe-
ziei lui Eugen Dorcescu, Mirela-Ioana Borchin sinte-
tizează treapta întâi într-o zonă misterioasă dintre 
conștient și subconștient, în lăuntricitate, acolo unde 
(p. 464) poetul își înțelege ființa și o definește la ho-
tarul de nepătruns dintre viață și moarte, dar și ca 
traseu lumesc al Spiritului detașabil de teluric, de 
materialitate: „Nici nu mai ştiu: sunt chip, sunt ar-
hetip?/ Când trupul meu se-apleacă peste unde,/ Cel 
din adânc tresare şi se-ascunde – /Şi totuşi, fără caz-
nă, mă regăsesc oriunde” (p. 465). Treapta a II-a – 
Visul celtic (Visul nirvanic, am adăuga noi); aici se 
naște ființa Poetului, cu intersectări de anamneze, se 
situează în aspațial și atemporal și se relevă sub aura 
misterului: „… în care-ncerc, de veacuri, să pătrund./ 
De veacuri, luna picură pe prund/ şi Râul se destramă 
în pustiu,/ ca o spirală-n vid, ca un crochiu./ Crochi-
uri suntem. Singuri, înotând/ într-un ocean de beznă, 
larg şi blând,/ într-un ocean matern, primordial…/ 
Întoarce-te spre mine, eşti un val” (p. 466). Tot aici, 
cealaltă parte a decorului teluric, Cetatea păduroasă, 
e reținută ca amprentă emblematică pentru lirica po-
etului: „În codrii fără capăt, verdea zare/ A frunzelor, 
a ierburilor, lin/ M-acoperă, de vis şi vreme plin,/ 
Într-un vârtej de umbre mişcătoare./ Copitele, pe 
drumul de pământ,/ Se-aud distinct, ca inima. Şi-n 
gene/ Port toată mierea dulcilor poiene/ Ce mă-nso-
ţesc vibrând, din când în când” (p. 479). Poetul 
recunoaște că toată opera sa e un zbucium în care se 
mișcă avataruri, amintiri, uitare, suferințe samsarice, 
aspirații nirvanice (p. 480), însăși viața lui este trăită 
între realitatea empirică și cea metafizică și se expri-
mă metaforic în limbajul poeziei. În viziunea sa, po-
etul are convingerea că orice viață este o renaștere a 
sufletului, un zbucium samsaric, în care Sinele trans-
cende spre ceea ce același ezoterism hindus numea 
Sat-Avidia (Ființă-Neființă). Cea de a III-a treaptă 
este consacrată morții din perspectivă samsarică, dar 
în egală măsură și vieții repetate întru toate ale ei, 
mai ales în resfințirea iubirii. Eugen Dorcescu a scris 
o poezie cu un singur filon erotic, ne spune Mirela-
Ioana Borchin (p. 485). Aşa cum a declarat, a iubit o 
singură femeie: Doamna lui. În vieţi succesive. 
Această iubire configurează o treaptă a fericirii. 
Adevărata fericire nu se poate trăi în Samsara. O 
arhi-amintire este însă o stare de întrezărire a Nirva-
nei: „Era o zi senină, ca şi azi/ (Tu, chintesenţă-a zi-
lelor senine!)/ Se destrămau păduri de sumbri brazi/ 
În urmă, pe ceţoasele coline.// Călătoream, de mult, 
către apus,/ Când drumul m-a adus într-o câmpie/ 
Greu adâncită-n umbra viorie/ A codrilor ce-o străju-
iau de sus.// Şi te-am zărit. Departe, în amurg,/ Fixai 
curbura unui spaţiu, care/ Înainta treptat în însera-
re/”...(ibidem). Integrabil aceleiași poezii a ființei, 
erotismul este o purificare a Sinelui care se va 
desăvârși după principiile Fengshui yin și yang, re-
spectiv materia stabilă, dar pasivă a naturii, concen-
trată în întuneric și umezeală (feminitatea), și forța 
cerească expansivă, activă deci, exprimată prin căl-
dură și uscăciune (masculinitatea): „Goana lor bui-
macă/ E-a unui trup în taina altui trup” (p. 489), când 
duh și trup, Spirit și Materie sunt Una, spre încheie-
rea/ săvârșirea/ desăvârșirea dramei existențiale, 
după cum observă poetul (p. 497). Sau: „Nu erau ce-
ruri, nici pământ./ Dar nici nu le doream. O, nu!/ Mă 
stăpânea un singur gând:/ Să te găsesc, să fii şi tu/ Cu 
mine, unde eu eram./ Un gând, ca un fuior de vânt,/ 
Un gând, ce mă purta vibrând./ Te căutam, te cău-
tam,/ Zbor lângă dor adăugând./ Te căutam. Şi-mi 
petreceam/ Eternitatea căutând…” (p. 490). Treapta 
a IV-a, Adâncul. Nimicirea, Abaddon, este consacra-
tă discontinuităților, accidentalului care se manifestă 
la exteriorizarea interiorității, în căutarea alterității 
pe paradigma mundană a Sinelui: „...acum, pe treap-
ta a IV-a, intervine ŞOCUL la contactul cu EXTERI-
ORITATEA. Cu anecdotica Samsarei. Acum are loc 

cunoaşterea fenomenală, la suprafaţă, a Samsarei. 
Cunoaşterea stării de spirit numită Samsara”, confir-
mă poetul (p. 493). Materialitatea disolută în dilu-
vian (ploaia ca simbol) amenință legătura universală 
a principiilor fundamentale din cosmogoniile vedice, 
buddhiste și jainiste, familiare poetului: „Dintr-o 
zare în/ alta,/ zac, în apele/ somnului,/ oameni uzi, de 
pământ./ Nu tresare niciunul. Nu/ învie/ niciunii./ 
Numai Duhul/ se poartă/ pe deasupra genunii” (p. 
500). Sau: „... plouă,/ în solul uscat, firele de apă/ 
caută tuburile/ sparte ale scheletelor,/ undeva, adânc, 
foarte adânc,/ zac milioane de schelete din/ vremea 
Potopului [...] spre-a ne face şi/ mai sinistră aştepta-
rea, şi/ mai de neînţeles amânarea” (p. 500). Toamna 
vine să încheie tot în disoluție un ciclu: „E toamnă, 
deci. Haoticul sezon./ Şi vidul din priviri are-o cu-
loare/ Cu-ntunecimi agonice şi-amare./ Pe străzi, nă-
luci, incinerate-n soare,/ Îmi glăsuiesc, arzând, la 
unison,/ Topite-n trista lor halucinare:// Adâncul. Ni-
micirea. Abaddon” (p. 503). Habitatul, orașul devin 
apăsătoare, amenințate în adânc de nimicire în 
aceeași mlaștină a Samsarei, frecventă referire ală-
turi de Nirvana. Cea de a V-a treaptă, Thanatos, se 
deschide tot cu un motto și se adresează vulturului 
negru al morții: „Cât de crunt m-ai făcut/ să-nțeleg!/ 
Cât de crud m-ai trezit!” (p. 509). O trezire dinspre 
perisabilul biologic spre sublimul Thanatos: După 
Dulcea moarte, treapta sublimă, înălţătoare, purtă-
toare a tragismului nobil, a unui omenesc superior, 
şi-ar avea locul, mi se pare, şi logic, şi pentru conti-
nuitatea în tragism şi sublim, o treaptă a lui Thana-
tos (p. 509). Pe această secvență reverberează psal-
modic Sinele reflexiv, debarasat de emoțional. 
„Lăudat să fii, Doamne,/ pentru lumină şi soare,/ lă-
udat pentru alba ninsoare,/ lăudat pentru ploi, pentru 
grâne,/ lăudat pentru luna şi stelele ce/ clipesc primă-
vara în Râu şi-n fântâne./ Lăudat pentru bucata de 
pâine/ şi pentru paharul de apă, date mie ieri,/ date 
azi, date mâine./ Lăudat că eşti Duh. Că-mi vorbeşti/ 
fie-n vis, fie-n suferinţă, fie-n gând./ Fiindcă eşti./ 
Lăudat pentru-nmiresmatele ierburi. Pentru/ frunze 
şi flori.// Lăudat că-n final/ mă omori…” (p. 509). 
Așa cum spunea Eugen Dorcescu (vezi supra), poe-
zia lui nu este religioasă stricto sensu, ci mai degrabă 
se situează deasupra religiozității prin trăire și re-
flexivitate, într-un numinos proteic. Aici se împa-
că și se șterg și diferențele și diferendele dogmatice 
și consensualizează întru același El Shaddai revelat 
în lumină, chemând eul, tot mai departe, din lumină-
n lumină; şi Avatarul – Totemul, care cheamă eul din 
negură în negură (p. 514). Treapta a VI-a, Absența, 
este un alt pas spre desdăvârșirea samsarică prin 
suferință. Fiara morţii distruge şi căsnicia Poetului. 
Thanatos îl doboară pe Eros. Inelul marital nu mai 
are acoperire. Este vidat de semnificaţia pe care a 
deţinut-o jumătate de veac. Anulat ca semn. Pre-
schimbat în iluzie. Fiindcă încetează a mai fi indice-
le unei stări de fapt. Acest indice devine, acum, cer-
tificatul de deces, notează în exegeza ei Mirela-Ioana 
Borchin (p. 519). Descătușat prin spiritualizare întru 
veșnicirea spiritului, poetul trăiește diferit, într-o di-
acronie firească, moartea tatălui, moartea mamei și 
moartea iubitei, după natura și încărcătura iubirii cu 
care i-a nemurit în versuri laolaltă. Lamentația since-
ră e simultan emoțională și reflexivă: „Mi-e greu, 
iubita mea. Dar n-am de-ales./ Exhib certificatul de 
deces/ La un ghişeu, apoi la alt ghişeu./ Şi actul care-
arată cine-s eu.// E totul cât se poate de firesc./ E in-
uman, dar foarte omenesc./ Alt gest convenţional, alt 
chip smerit,/ Spunându-mi, zi de zi, că ai murit” (p. 
519). Întreaga lume e de acum absența iubitei, iar cel 
care trăiește nu mai este el, după cum se reține în 
motto. Treapta a VII-a este consacrată Bătrânului și 
este definită de Mirela-Ioana Borchin  ca nod con-
flictual, ca vârsta limită între detaşare şi revoltă, în-
tre neclintire şi rătăcire, între contemplare şi acţiune 
autodistructivă (p. 536), nu departe de ceea ce presu-
pune în vedantism vârsta renunțării, despre care am 
amintit mai sus. Bătrânul are o structură lăuntrică 
triadică: eul e dezbinat între un eu trupesc şi unul 

spiritual, aflate în neîmpăcat conflict, această tensi-
une fiind permanent observată, consemnată şi de-
plânsă de supra-eu, de conştiinţă. De aici, dorinţa de 
a ieşi din existenţă, un fel de thanatofilie, de aici ne-
voia de uitare, de stingere a tuturor confruntărilor, 
de aici tânjirea spre Nirvana, explică și Eugen Dor-
cescu (p. 543). Poezia vine să confirme și ea cu argu-
mentele ei: „Bătrânului/ i s-a făcut atât de lehamite/ 
de ziua/ ploioasă, de/ înfăţişarea oraşului,/ de piaţa 
duhnitoare,/ de semenii murdari, săraci,/ zbârliţi, dis-
peraţi,/ i s-a făcut atât de/ lehamite de sine însuşi, de/ 
propria-i viaţă,/ încât, întors acasă,/ şi-a şters, cu/ un 
gest decis, decisiv,/ şi-a şters, de pe/ pânza goală a 
zilei,/ statura, umbra/ şi urmele –/ atât înapoi, cât şi/ 
înainte” (p. 541). Cu alura lui de sfinx, bătrânul  este 
concomitent Sinele divizat între trupesc, spiritual și 
aspirația nirvanică, dar și înțelegere și acceptare a 
sensului și cauzărilor: „nedespărţit e tot ce se despar-
te”. Cea de a VIII-a treaptă este în definitiv Prima 
treaptă a cerului: „Sufletul meu/ între cădere şi zbor/ 
se sfâşíe./ Hallelu Yah! mai apuc să/ rostesc./ Slavă 
Ţie!” (p. 559). Bătrânul este acum în măsură să îm-
pace trecutul purificat de nostalgii cu viitorul lipsit 
de speranță prin metafizica compasivă și distantă a 
prezentului. El face apoteotic sinteza de esențe în 
aria metafizică a trăirii și reflecției, în sensul tre-
cerilor de prag: „Lăudat să fii, Doamne,/ pentru lu-
mină şi soare,/ lăudat pentru alba ninsoare...”, pe 
care Mirela-Ioana Borchin  o reia și aici (vezi și p. 
509), pentru aceleași virtuți asupra cărora va zăbovi 
magistral în treapta a IX-a, Nirvana – impresie și ex-
presie, un capitol de hermeneutică aplicată, de critică 
și de stilistică exhaustivă, căreia nu-i scapă nimic din 
ceea ce e de luat în seamă la împlinirea estetică a în-
tregului: acumularea lexematică, repetiția, punctul 
interior, paralelismul sintactic, apoziția, proformele, 
elipsa și, în final, prozodia – tot atâtea surse și resur-
se de tensiuni lirice și subiacențe ale unui baroc ori-
ginal, legate intrinsec de începuturile și de preocupă-
rile științifice, profesionale, ale lui Eugen Dorcescu 
în cercetarea și teoria literară. Mirela-Ioana Borchin 
chiar notează la un moment dat (p. 601) o apropiere 
grăitoare: Atrag atenţia studenţilor asupra frumuse-
ţii versului chomskian. Dintr-o poezie care, din pă-
cate, nu s-a mai scris. Noam Chomsky nu a avut în 
vedere poezia. Eugen Dorcescu însă, da. Noam 
Chomsky a părăsit şi lingvistica. Eugen Dorescu 
însă, nu. Notând și noi câteva impresii la apariția ele-
giilor din Nirvana (vol. Lecturi reflexive, TipoMol-
dova, Iasi, 2015, p.19), observam cu aceleași argu-
mente și pe aceeași frecvență emoțională cu autorul 
cum „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 re-
vers 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 subcontiguitate alternativă a lui Fiţi, dar, 
voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desă-
vârşit este (Matei, 5.48), în condițiile fals paradoxale 
în care Chiar Domnul, pentru simțuri, e-o absență” 
(coperta a IV-a). Ei bine, nu-mi pot încheia adnotări-
le pe marginea acestui parcurs prin „epopeea lirică 
dedicată condiției umane” în și prin numele poetului 
Eugen Dorcescu de către Mirela-Ioana Borchin fără 
a conchide, iarăși heideggerian, că „ființa este ființa 
devenirii și de aceea este dincolo de devenire (...) Ea 
este ea însăși la nesfârșit și se epuizează în a fi asta”, 
tocmai ceea ce Eugen Dorcescu relevă excelent și 
original în poezie. Selecția de poezii și eseul herme-
neutic (excurs abil în denotarea și decodarea 
existenței reflectate în cod și conotativ), realizate de 
Mirela-Ioana Borchin în acest volum, nu știu dacă 
sunt un unicat la noi, dar sigur fac o raritate demnă 
de luat în seamă, inclusiv de Institutul Cultural Ro-
mân, pentru o deschidere care lui Eugen Dorcescu i 
se cuvine fără îndoială în contul unei șanse persuasi-
ve a poeziei românești spre universalitatea careia îi 
aparține.

Poezia ca existență reflexivă –  săvârșire întru desăvârșire
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Între intelectualii clujeni, Iuliu Pârvu s-a afir-
mat întâi în postura profesorului de limba și literatu-
ra română, apoi a îmbrăcat haina inspectorului școlar 
ale cărui autoritate și competențe au fost recunoscu-
te de numeroase generații de dascăli din partea de 
nord-vest a Transilvaniei.

Paralel cu aceste profesiuni, el și-a creat 
un nume recunoscut și în câmpul larg al literelor 
românești. A fost și este un critic dublat mereu de 
istoricul literar împătimit de valorile care aparțin de-
opotrivă clasicilor și contemporanilor. Transilvănean 
prin naștere, gândire și conduită, el demonstrează 
în fiecare din cele 15 cărți publicate până acum ur-
mătoarele calități: judecată echilibrată, gust estetic 
sigur, putere de analiză și disociație, adică ceea ce 
s-a numit ”cântăreală critică” – toate ajutându-l să-l 
situeze pe fiecare autor la locul lui.

Dintre scriitorii ”clasicizați”, a scris despre 
Ioan Slavici, Aron Cotruș, Radu Stanca și Emil 
Giurgiuca, iar dinte contemporani a comentat opere 
aparținând lui Teofil Răchițeanu, Teodor Tihan, Ion 
Maxim Danciu, Ironim Muntean ș.a.

Exemplare pentru scrisul său sunt judecățile 
cu privire la Aron Cotruș și Radu Stanca. Pe pri-
mul îl consideră cel mai autentic poet expresionist, 
menit, prin debutul său în 1911, ”să alunge duhu-
rile femeiești” din poezia românească a momentu-
lui. Prin vitalismul poeziei sale, îl situează pe Aron 
Cotruș, la antipodul celei bacoviene.

Analizând baladele lui Radu Stanca, îl consi-
deră pe acesta cel mai modernist poet ardelean după 
Lucian Blaga. E citadin pentru că filtrează emoții 
prin idee. E modernist în sens ardelean pentru că e 
temperat, nu e furat de excese.

Criticul și istoricul literar nu e deloc viforos 
în manifestări polemice, ci rămâne totdeauna arde-
leanul tolerant și cuminte, predispus să-i ierte pe unii 
confrați pentru excesele și judecățile lor strâmbe. 
Cartea sa, Aicea printre ardeleni... e ilustrativă în 
acest sens.

Pe de altă parte, Iuliu Pârvu s-a lăsat, de mai 
multe ori, ispitit de muza poeziei, Calliope. Cartea sa, 
Din cântările unui om de rând, îl reprezintă pe poetul 
care cultivă cu predilecție dulcele stil clasic. Cărțile 
sale sunt pasteluri și poezii florale, vecine cu imnul 
și oda, în bună parte evocări sentimentale, proprii 
firii sale reflexive și melancolice, fără să cadă în 
lamentații lacrimogene. Urmărindu-le în succesiunea 
anilor și anotimpurilor pe care le-a parcurs, se poate 
reconstitui ușor ”biografia” poetului în desfășurarea 
ei de la o vârstă creativă la alta. Ciclurile din cartea 
amintită au titluri edificatoare: ”Ursitoarele”, 
”Cântări de fecior plecat la oraș”, ”Cântări de bărbat 
la casa lui”, ”Arhivă sentimentală”, ”Acuarele”, 
”Peisaje meridionale” etc

Adeseori poetul își trădează încântarea în 
preajma florilor. ”Grădinarul” care le cultivă pri-
vindu-le extaziat în jurul casei sale, se lasă furat de 
gingășia și farmecul lor, transpuse într-un buchet 
de creații lirice, unde mistica florală e încifrată în 
”limbajul” fascinant al florilor, ale căror parfum și 
culoare subjugă ființe de toate vârstele. Crinii regali, 
cireșii care plesnesc de viață, lalelele, florile de 
castan, văzute ca niște ”aprinse lumânări” ș.a. îl fac 
pe cititorul cultivat să-și amintească de ”grădina” 
celebră a poetului simbolist Dimitrie Anghel.

Un alt sector deloc secundar în preocupările 

scriitorului l-a constituit Jurnalul stărilor de călă-
torie. Din anul 1968 până în vara abia încheiată, nu 
cred că a existat vacanță să nu plece undevsa pes-
te graniță. A călătorit din Balcani în Scandinavia, 
din Ucraina și Rusia în Germania și Olanda, chiar 
și în deșertul Africii. A poposit cu răbdare în Italia, 
Franța, Spania și Grecia, unde vestigiile trecutului 
și comorile de artă sunt la tot pasul. Dar nu a călcat 
încă în America de Sud și în Australia. Glumind, să 
avem răbdare, că mai e timp!

Citindu-i însemnările de pe diferite meridiane, 
am remarcat totdeauna curajul și îndrăzneala călăto-
rului, amintindu-ne cumva de eroii lui Jules Verne. 
Pretutindeni, Iuliu Pârvu are puterea și dibăcia de a 
se adapta obiceiurilor și modalităților întâlnite, com-
parându-le cu ale noastre. El nu trăiește în nici un fel 
complexul de inferioritate față de națiunile vechi și 
puternice din vestul Europei. De aceea se comportă 
natural, se entuziasmează spontan în fața operelor de 
artă din marile muzee: Luvru, Ermitaj, Prado, în cele 
din Italia, Grecia și SUA. Distinge adevăratele valori, 
stilurile acestora, pe care le cântărește cu rațiunea și 
cultura intelectualului inițiat, dotat cu gustul estetic, 
fără de care nu pot fi receptate. Nu cade niciodată în 
mania comentariului livresc, cu scopul de a-l impre-
siona pe cititorul onest prin cultura lui academică. 
Scriitorul relatează accesibil, precum un adolescent 
care descoperă lumi și oameni noi, pe unii îi admiră, 
alții îi trezesc nedumeriri, semne de întrebare, însă 
nu-i condamnă. Îi observă ca un moralist înțelept și-i 
lasă în plata Domnului, cu metehnele și traiul lor atât 
de diferit. 

Sigur, nu-l părăsește umorul și tentația diso-
cierii lumilor pe care le observă. De pildă, constată 
că și austriecii vorbesc germana, dar ei sunt altce-
va decât nemții. Stăpânind mult timp popoare sla-
ve ori latine, austriecii – spune românul – au fost 
contaminați de feminitatea și lirismul acestora, de 
aceea sunt mai boemi, mai artiști, au plăcerea ”mo-
liciunilor femeiești”. Din același motiv, Viena i se 
pare ”frumoasă, cochetă și plină de nuri”, încât băr-
batul cade în ispită când exclamă: ”Te-ai tăvăli în ea 
până uiți de tine”. (Noroc cu soția călătorului, care-l 
ține mereu pe verticală!). 

În afara călătoriilor, intelectualul se complace 
în meditații prelungite care bat la poarta senectuții. 
Cartea cu titlul Galaxia aforismelor, tipărită în acest 
an, cuprinde maxime, sentințe și aforisme care-l re-
prezintă pe moralistul predispus să se analizeze pe 
sine în mediul transilvan unde-și duce veacul. Prin 
înțelepciunea și savoarea lor, ele ne amintesc de an-
ticii Seneca și Marc Aureliu, de moraliștii francezi, 
chiar de românii Paul Zarifopol și Mihai Ralea.

Aceste cugetări moralicești se situează la 
granița dintre filosofie, etică și literatură. Ele au 
constituit, pentru autor, un bun prilej de a-și exersa 
spiritul de observație, comprehensiunea cu care-și 
scrutază psihologia, conduita sa și a contemporani-
lor, când într-un registru satiric și sentențios, când în 
cel jovial, amuzându-se de apucăturile firii omenești. 
Din aforisme aflăm destule fațete ale personalității 
sale. De pildă, în calitate de român, suportă orice 
privațiuni, dar deloc ”umilința”. În raport cu semenii, 
I.P. se ferește de ”femeia cu principii și de bărbatul 
cu prejudecăți”. De asemenea, preferă să fie lăudat 
ca părinte decât ca autor. Din fire este respectuos, dar 

respectul ”cu capul plecat nu l-a practicat decât în 
biserică”. În calitate de creștin face o mărturisire de 
adevărat bărbat. Cum s-a născut în septembrie, crede 
că Dumnezeu l-ar ”privilegia” dacă ar părăsi lumea 
pământească tot în această lună, încă luminoasă. În 
ce mă privește, aș vrea să mă bucur cât mai târziu 
de asemenea privilegiu. Nu știu dacă a consultat-o 
pe nevastă cu privire la plecarea ”septembristului”. 
Cum o cunoac binișor pe doamna lui, cred că dânsa 
ar fi în stare să-i ”șoptească” Divinității să nu-l che-
me așa de repede pe soțul său la cele veșnice, pentru 
că nu are cu cine pleca în excursii, ea fiind la vo-
lan, iar acasă de ”serviciu” la calculator. Soțul doar 
citește, cugetă, scrie și grădinărește.

O seamă de aforisme surprind asemănările 
dintre anotimpuri și ființa omenească. Verile sunt 
asemănate cu dragostele, mai dogoritoare la început 
decât în dricul verii. Toamna are ”cochetăria feme-
ilor mature”, care cred că-și pot prelungi farmecul 
prin mijloace cromatice. Iarna, morții se adună la 
povești, ”să le treacă veșnicia mai ușor”. Dacă un 
mare poet vorbea de ”rânduri de veșnicii”, I.P. se 
mulțumește cu o ”bucată de veșnicie”, care depinde 
și de urmașii pe care-i lăsăm în urma noastră.

Interesante pentru înțelepciunea cuprinsă în 
text și subtext sunt cugetările cu privire la cărți. Mo-
ralistul condiționează pătrunderea în intimitatea unei 
cărți de conectarea sufletului la o ”stare dumineca-
lă”. După el, cărțile ”scumpe” sunt asemănate cu fe-
meile ”scumpe”, ele nu se uită la oricine.

Prin cartea sa, Galeria aforismelor, I. P. se în-
scrie în rândul moraliștilor români al căror spirit se 
exercită prin meditație, analiză și comparație. Rezul-
tatul a fost încorporat în mici ”bijuterii” cu caracter 
aforistic. În ele, înțelepciunea și paradoxul se spriji-
nă reciproc, îmbogățind limba română cu expresii, 
maxime și cugetări trase la filigran și în care dan-
telăria verbală e așa de bine și frumos sudată încât 
cititorul admiră deopotrivă îndrăzneala spiritului și 
forma artistică de giuvaergiu a moralistului.

Vistian GOIA

IULIU PÂRVU – 75 
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S-a născut în 1941 în Heidelberg. Din 1960 a în-
ceput să studieze germana şi engleza în Heidelberg şi în 
Freiburg, iar după terminarea studiilor a revenit în Heidel-
berg.

Poeziile traduse mai jos au fost alese din volumul 
“Echolot”/ Ecometru, apărut în 1990 în Heidelberg.

Patria mea

Patria mea 
în îndoitura braţului şi antebraţului tău 
ai luat-o cu tine
când ai plecat.

A regăsi

Te caut 
peste tot
în curând te am
iarăşi laolaltă
ca pietrele
dintr-un jaf
îmi ieşi la iveală
aici fruntea ta
ochii tăi
acolo un umăr
statura
curând te văd
iarăşi
în faţa mea.

Zi de noiembrie

Unde sunt eu 
eu sunt deja moartă
unul luă
mâna mea
altul luă
braţul meu
cine luă
inima mea
o pasăre gri
o duse departe.

Drumul spre tine

Mereu mai departe 
drumul spre tine
mereu mai şovăitori
paşii mei
mereu mai neîncrezătoare
inima mea.

Viaţa mea

O poveste 
care nu mă atrage
tot mai mică curiozitatea
cum se va termina.

După aceea

Cine va purta hainele mele 
şi va merge în pantofii mei
cine va citi scrisorile
din sertarul cel mai de jos
pe care doar noi doi îl ştim
salvat
din zilele fericite.

A uita nisipul

Mereu 
încurajezi tu
mâinile mele
să arunce
să ţină
să uite

nisipul
care curge 
printre degete.

Ecometru

Că 
apelurile 
tale 
fac 
tăcerea 
definitivă.

Jocul umbrelor

Totuşi mereu 
la o distanţă accesibilă
lângă mine
vedeai umbrele noastre
tot mai mari şi mai mari
cum se
atingeau
mai înainte
să dispară.

A scrie versuri I

Să găseşti un cuvânt 
într-o carte veche
sau pe stradă
să-l iei
prudent
în mână
să-l sufli cu gingăşie
iar şi iar
poate că
îşi revine
trăieşte
desface aripile
şi zboară.

Cuvintele mele

Eu trimit cuvintele mele 
după tine
le pun
pe urmele tale

ele te simt
te pândesc
te încercuiesc
te încătuşează
te conduc 
la mine.

Victorie

Nu mai 
sar 
la telefon
îl las
să sune
nu mai
contez pe tine.

Temă

Cel care trebuia să vină la mine 
nu a venit
cel care trebuia să mă sărute
nu m-a sărutat
cel care trebuia să mă iubească
nu m-a iubit
cel care mă face să râd
mă poate lua de nevastă.

Poezie I

Foarte aproape 
de tăcerea 
cuvintelor
să răsfoieşti
cuvinte
învăluit
la urmă
în linişte.

Dincolo de cuvinte

Cuvintele
te schimbă
tu
dincolo de cuvinte

eu deschid intervalul
dintre cuvinte
mereu dincolo
la tine

fericirea noastră tăinuită
tu şi eu
atragem cuvinte în jurul nostru
ca nimeni să  nu ne găsească.

Poezie II

Cuvinte 
marcatul drum
liniştea
tonul
intervalului
coroană
peste pauză.

Seară

Atâta timp pus deoparte 
reţinut
nespus
cuvântul

du-te pe stradă
înainte de a fi noapte
împarte-te
oferă-te
la vedere.

Traducere şi prezentare:
Mircea M. Pop

Christel Breier
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Cât îi ziua stau în bibliotecă

Cât îi ziua stau în bibliotecă, împreună cu învăţaţii
Îngrijoraţi de soarta lumii. Închid ochii
Şi mă trezesc în grădina plină de lumina soarelui
Şi de zumzetul albinelor nevăzute. Zilele copilăriei
Izvorăsc încet din uitare, zile
Când totul îmi era la îndemână
Când viaţa părea o mare promisiune.

Nu mai există promisiuni. Lucrurile încep să se-nde-
părteze
Şi eu rămân singur, împreună cu învăţaţii
Îngrijoraţi de soarta lumii.

Închid din nou ochii şi mă trezesc la marea
Din visele mele de odinioară, mare pe care
Am pierdut-o, aşa cum încet pierzi şi viaţa.
Învăţaţii îngrijoraţi de soarta lumii
Picotesc calm deasupra cărţilor lor,
În timp ce eu visez grădinile copilăriei pierdute
Şi mările pe care n-am plutit şi nici nu voi pluti vre-
odată.

Folger Shekespreare Library,
Washington 1985

Cărţi de mult uitate

Cărţi de mult uitate ce tăceţi pe etajerele bibliotecii
Acoperite de praf. Cărţi de mult uitate
Din care nimeni nu caută nici inspiraţie, nici sfaturi.

Cărţi de mult uitate care aşteaptă pe cineva să le des-
chidă
Şi să găsească-n ele vreun adevăr, mai durabil poate
Decât rumoarea care ne-asurzeşte din paginile proas-
păt tipărite.

Obosit de-o iarnă prea lungă

Obosit de-o iarnă prea lungă, şterg praful
De pe cărţi, şi le arunc pe cele pe care nu le voi mai 
citi
Şi pe acelea pe care nu le voi citi niciodată.

Când mă voi întoarce din vreo călătorie, nu voi ob-
serva
Că nu mai sunt aici, cum nu voi observa
Că o parte din viaţa mea nu mai există.

La ceas târziu

La ceas târziu (şi tot mai multe sunt de-acestea)
Stă singur în camera pe care o umple încet amurgul
Precum fumul care pân-atunci se târa prin grădini
Unde s-aprind frunzele abia căzute ce-aşteaptă pri-
mele geruri.
Şi nu-ndrăzneşte s-aprindă lumina care-i stă la-nde-
mână.

Peste o clipă se vor auzi paşi,
Vreun zeu vine să-nchidă uşa
Unei noi camere a vieţii sale în care nu va mai păşi 
niciodată.

Aşteaptă să se piardă ecoul paşilor. Apoi se ridică,
Aprinde lumina, şi stă îndelung în mijlocul camerei
Plină de cărţi şi de hârtii, doar asta i-a mai rămas.
Şi ştie că nimic din ceea ce şi-a dorit nu se va întâm-
pla,
Şi că se va întâmpla doar ceea ce îl sperie cel mai 
mult.

I morti, i morti

„Măslina”, Franco cel Negru şi sărăcimea zdrenţă-
roasă din port,
Foştii mei căpitani care m-au învăţat
Să ridic pânzele, să-ntind odgoanele, să leg nodurile
Şi s-ascult vânturile din largul mării,
Pescarii cu care am aruncat năvoadele
Şi-am aşteptat ca peştele s-apară din adâncuri, 
Corăbiile care cu siguranţă  de mult putrezesc
Pe cine ştie ce ţărm uitat,
Acum, când şi eu mă pregătesc încet să pornesc la 
drum
Şi bătrânul luntraş îşi deschide vechea carte
Să treacă şi numele meu acolo înainte de a se ridica 
ancora,
Vom călători oare iarăşi împreună pe cine ştie ce 
mări nevăzute,
Sau nu vom afla niciodată
Că ne aflăm din nou de aceeaşi parte? 

Unul câte unul, au plecat 
prietenii

Unul câte unul, au plecat prietenii,
Fără să mai dea vreo urmă de glas.
A rămas singur, să stea în faţa casei posomorâte
Şi să aştepte noaptea.
Atunci, din întuneric se va auzi strigătul păsării
Cheamând pe cineva să se-anunţe din întuneric, pe 
cineva
Pe care nu-l poate vedea, şi care există poate doar în 
                                                     ţipătul ei insistent
La care noaptea nu dă nici un răspuns.
Ascultând acel ţipăt, tot i se pare că 
Acea chemare îi este lui adresată - 
Pentru că nu mai există nimeni altcineva
În aceste grădini părăsite şi case întunecate.
Îi trebuie foarte puţin să înţeleagă
Ce vrea să spună acel ţipăt al păsării nevăzute
                               pe care o ascultă nopţi la rând
Şi care măsoară timpul mai exact decât cel mai de-
săvârşit ceas.
Acel ţipăt care se va auzi şi deasupra trupului lui mort
Din iarba tot mai deasă pe zi ce trece. 

Privind ferestrele caselor mari

Privind ferestrele marilor case
Cu  faţade care se descompun
Roase de cine ştie ce boală perfidă,

Cu balcoane în care se usucă
Lenjeria purtată multă vreme
Şi putrezeşte mobilierul aruncat,
Încerc să-mi închipui vieţile
Acelor umbre pe care le văd mişcându-se 
                      în spatele geamurilor înslinite
În camerele luminate de lumina slabă
A becului din mijlocul plafonului.
Ce-ar putea face altceva zilele lor
Decât să se consume
În reproşuri, certuri, căinţe
Că nu mai există nici o ieşire
Din aceste camere înguste şi sufocante
Care miros a igrasie şi mucegai.
Şi totuşi, când în spatele vreunuia din acele geamuri
Se stinge lumina sărăcăcioasă,
Poate că dintr-o dată va apare puţină frumuseţe
Pe vreunul din paturile acelea descheiate
Sub plafonul pătat de apa de ploaie
Care a început să pătrundă
Prin vechiul acoperiş.

Feţe

Feţe deformate de tot felul de boli sau de simpla bă-
trâneţe,
În cutele întortocheate, sub pielea zbârcită,
Precum din străfundul unui izvor, apar chipurile de 
odinioară,
Frumuseţea de altădată, bucuriile de odinioară,

                          iubirile de altădată.

Acum, trebuie să te apropii, să-ţi lipeşti faţa de ele,
Şi cu zâmbetul pe buze să inspiri mirosul mormân-
tului
pe care am început să-l emanăm în jurul nostru.  

Traducere din limba sârbă şi notă despre autor: 
Simeon LĂZĂREANU

IOVAN HRISTICI (1933-2002). Poet, dramaturg, 
eseist, critic literar, critic de teatru şi traducător. S-a 
născut la Belgrad, unde a terminat liceul, apoi Fa-
cultatea de Filosofie şi de Arhitectură. Din 1967 şi 
până la pensionare a predat dramaturgia la Facultatea 
de Artă Dramatică din Belgrad. Reprezentat al liricii 
moderne sârbe din a doua jumătate a secolului XX, 
Hristić se înscrie în tradiţia liricii kavafiene, lăsând 
urme însemnate în poezia sârbă contemporană. De-
butează editorial în anul 1954 cu Jurnal despre Uli-
se. Alte volume de versuri: Poezii 1952-1959 (1959), 
Şcoala din Alexandria (1963), Poezii vechi şi noi 
(1988), Poezii noi şi mai noi (1993), Poezii alese 
(1996) Poezii alese (2002), La ceas târziu – poezii 
alese, volum apărut postum.
Jovan Hristić a fost şi un apreciat critic literar şi te-
oretician. Volume: Poezia şi critica poeziei (1957), 
Poezia şi filosofia (1964), Formele literaturii moder-
ne (1968 – volum apărut şi în româneşte în colecţia 
“Eseuri” de la Editura “Univers” din Bucureşti).
 Pasionat de teatru, a publicat Teatru, teatru (1976), 
Cehov, dramarturg (1981), Teatru, teatru II (1982), 
Studii despre dramă (1986), Referate despre teatru 
(1992), Referate despre teatru II (1996), Despre tra-
gedie (1998), În căutarea teatrului (2002). 
Volume de eseuri: Eseuri (1994), Eseuri alese (2005 
– postum). Este autorul a 5 piese de teatru.  Proză: 
Profesorul de matematică, alte proze şi eseuri (1988 
şi 1997) şi Terasă la două mări (2002). A tradus din 
poezia lui T.S.Eliot, R.Char, H.Michaux etc.

JOVAN  HRISTIĆ
PLEACĂ PRIETENII LA CEAS TÂRZIU
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„Trenul accelerat nr.402 de la Bucureşti-Predeal soseşte în Braşov dimi-
neaţa la 5 ore 8 minute”; „Trenul accelerat nr.302 de la Oradea soseşte după 
amiază în Braşov la 2 ore 9 minute”. Şi: „Cursele trăsurilor circulă vara, în 
Braşov, de la 5 ore dimineaţa până la 9 ore seara”. 

Asemenea informaţii de uz curent, imberb provocatoare, nu se mai află 
astăzi, din nefericire, în niciun ghid turistic de pe piaţa românească. Sigur, bir-
jele şi fiacărele au rămas înhumate melancolic în ilustraţiile şi filmele de epocă. 
Insă, într-o Românie cu aspiraţii globalizante, trenurile –  deşi nu mai respiră din 
plămânii de cărbune ai locomotivelor cu aburi – merg mai şleampăt şi mai ha-
zardat decât în vremea lor de pionierat. Pricină 
pentru care niciun ghid actual nu se încumetă să 
le consemneze plecările şi sosirile. Ar fi curată 
sinucidere „turistică”, provocând un funambu-
lesc bruiaj mediatic.

Şi totuşi, informaţiile din incipitul aces-
tui text sunt recoltate dintr-un ghid de acum un 
secol şi-un sfert! Pe atunci, vasăzică, exactita-
tea unor atari indicaţii nu părea fantasmagorică. 
Este vorba de Noul Călăuz al Streinului prin 
Braşov şi Regiunea d’Împrejur, precum şi 
băile transilvane: Zizin, Elöpatak, Mălnaş, 
Tuşnad, Covasna şi Borsec. Călăuzul... s-a ti-
părit în anul 1891, la Braşov. Autor şi editor: Co-
mitetul Oficial de Informaţiune pentru Streini. 
Ghidul cuprinde şi „un nou plan al oraşului, un 
prospect general al Braşovului şi numeroase 
ilustraţiuni”.

Revista locală ASTRA din prezent, publi-
caţie de literatură, arte şi idei, scoate cu fiecare 
număr şi un Supliment: Biblioteca istorică a 
Braşovului. In cadrul acestei anexe, s-a publi-
cat recent ediţia a II-a cu adnotări a pomenitului 
Călăuz..., având ca autori pe Nicolae Pepene şi 
Bogdan-Florin Popovici. Fie şi oferind doar ase-
menea date – la prima ochire, banale! –, acest 
ghid de sfârşit de veac XIX suscită o sporită lu-
are-aminte.  Se iveşte, astfel, un nimerit prilej 
de a întreprinde un exerciţiu comparativ al unor stări de fapte din tempi passati 
şi prezent, pentru a le depista tiparul identitar sau ceea ce Matila Ghyka numea 
„couleur du monde”. 

Aşadar, memento: chinezii, care au născocit hârtia, au construit de curând 
un tren care se înfige în spaţiu cu modesta viteză de 600 km pe oră. După sosirile 
acestuia, se dă ora exactă în tot Kitaiul. Românii, care au inventat stiloul, zboa-
ră, pe aceleaşi şine de fier, cu năprasnica viteză de cel mult 60 km/h. (Fireşte, 
conform deciziei oficiale, spre a menaja precara stare a infrastructurii feroviare). 
Iuţeală aidoma celei cu care pufăia din răsputeri locomotiva înhămată la Tre-
nul de onoare „Michaiu Bravul” pe prima linie Bucureşti-Filaret-Giurgiu, acum 
aproape un secol şi jumătate, în 1869. Decalajul, care semnifică şi un deficit de 
notorietate, se explică printr-un sănătos scepticism: de ce să ne grăbim? Ce dacă 
alţii se pregătesc febril să calce pe Marte? Noi, deocamdată, suntem cu nevoile 
şi neamul. Nu mai contează că, în aero/astronautică, avem contribuţii de răsu-
net: Oberth, Vuia, Vlaicu, Coandă, Carafoli, Prunariu. Nici că Anghel Saligny a 
proiectat şi a condus construcţia celui  mai lung pod din Europa, la Cernavodă 
(1888-1895), ca Dunărea să fie traversată de trenuri. Se pare că, în fibra noastră 
genetică, sălăşluieşte clironomia ancestrală a carului cu boi, cu stilizatul mers 
domol şi idilic. Astfel că o călătorie cu trenul în România postdecembristă – de 
pildă, de la Bucureşti la Satu Mare – echivalează, ca interval temporal şi finali-
tate, cu aceea „metafizică” a lui Venicika, personajul lui Venedikt Erofeev din 
„poemul” în proză-samizdat Moscova – Petuşki. In Japonia, durata de întârzi-
ere a tuturor trenurilor într-un an este de câteva secunde! In Elveţia, există un 
ingenios sistem general valabil în privinţa trenurilor care ajung înainte de ora 
fixată: călătorii pe railway pot schimba mult mai lesne un tren cu altul. Călă-
toria pe şine, astăzi, pe  – nu-i aşa? – mioriticile meleaguri, nu mai are nimic 
potolit. A devenit un coşmar: mers zbuciumat şi înghesuit, accidental, nesigur 
şi halucinant. Nici „hoinarii” lui Jack London, agăţaţi ca liliecii sub vagoanele 
„transamericanului”,  n-aveau mai multe palpitaţii cardiace decât călătorii din 
arealul traco-geto-dacic. Dezastrul actual din transportul feroviar băştinaş este 
similar imprevizibilităţii cutremurelor, tsunami-urilor, erupţiilor vulcanice sau 
arţagului pieziş şi sediţios al lui Lucian Boia. Inserţia incompetenţei în climaxul 
social naşte dezechilibre mirobolante.

Astfel stând lucrurile, în niciun ghid turistic actual nu se mai  precizează 
orarul trenurilor.

Călăuzul ... braşovean de la 1891, însă, îl conţinea. Ceea ce nu înseamnă 
că trebuie să devenim nostalgici. Ci doar să facem un efort de sincronizare cu 
spiritul vremii, cu acel saeculum invocat şi de un promotor al modernismului, 
nu altul decât E.Lovinescu. Acest întâi ghid oficial al Braşovului tipărit în ro-
mâneşte, valorizează – prin dichisita lui arhitectură ideatică, grafică şi stilistică 
– întreaga tectonică informaţională a momentului. Adică: „dă informaţii despre 
referinţele industriale şi profesionale, institutele de învăţământ, locuinţele de 
vară, lucrurile vrednice de văzut în oraş şi regiunea dimprejur...”. Impresionea-

ză acribia cu care sunt aglutinate şi puse în pagină cele mai variate date. Ghidul 
capătă, astfel, consistenţa unui succint tratat istoric şi geografic, economic şi 
cultural-artistic al zonei. Şi chiar unul de expresie sociologică. „Comunicaţiu-
nea” e la primă vedere: calea ferată (inclusiv aceea vicinală), mersul trăsurilor, 
al omnibuselor şi al birjelor. Caii de călărit „se pot căpăta” doar pentru excursii 
în munţi; la şes – rar se face o excepţie. Hamalii sunt „postaţi” pe străzi singu-
ratice şi sunt numerotaţi. Şi lor li s-au fixat taxe precise pentru dusul poverilor. 
Preţurile variază: în oraşul intern se plăteşte unul, iar în suburbii, la gară şi-n că-
tune – altele. Nu cumva să pretindă, însă, bani pentru o greutate de până la 5 kg! 

Există, desigur, şi „speditori” pentru aducerea 
acasă a lucrurilor de tot soiul...

Oraşul are destule prăvălii, ospătării şi 
hanuri mai mici, dar şi şase hoteluri („Coro-
na”, „Europa” etc.), care „se străduiesc a co-
respunde pe deplin la toate justele pretenţii ale 
călătorilor”. Şi aici, se înţelege, tarifele sunt 
bătute-n cuie. La hotelul Bucureşti, un pat ex-
tra costă 60 cruceri, o lumânare – 20, iar încăl-
zitul – 30 (crucer=creiţar=Kreutzer). Pe când 
la Pomul Verde, odăile merg de la 80 cruceri 
în sus. Aici, la „table d’hôte” (masa pentru 
oaspeţi), la o oră după amiază, există cinci fe-
luri de bucate, care scot din buzunar 1 florin 
(care nu înseamnă cine ştie ce, susţine hotel-
ierul: 2 franci 25 bani!) pentru “cuvert”, dar 
fără vin! In plus, la Hotel Union există şi un sta-
biliment de băi cu cabine, care costă între 40-70 
cruceri. Oricum, toţi hotelierii sunt avertizaţi, 
printr-o însemnare, că e musai să afişeze tari-
ful preţurilor odăilor, aprobat de Direcţiunea 
Poliţiei. Fără comentarii. Călătorul mai are la 
dispoziţie, pentru buna lui petrecere, cafenele, 
restaurante şi taverne. De nu e ispitit de vinuri-
le de masă obişnuite, se poate desfăta cu “cele 
mai fine vinuri de butelii”. Sau – de ce nu? – 
cu “bere excelentă”, îndeosebi de la berăria 
oraşului, din Cetate. Ei!, şi dacă îl indispun 
anumite localuri – unde unii clienţi au pasiunea 

spirtoaselor (ăştia-s cam introvertiţi, bacovieni, solitari, precum personajele din 
pânzele lui Piliuţă) – au de ales dintre multele “localuri de vin”: pe str. Lungă, 
pe str. Măcelarilor (“La masa regelui”) ori a Poştei (“Cocoşul alb”). Sau “de 
bere”: pe str. Lungă ori la Blumăna (“Şirul lui Ioan”). Acolo se gestionează 
expansivitatea, vorba e-n dungă, iar cântul dospeşte-n pahare. 

Localitatea de sub Tâmpa dispune şi de o extinsă reţea sanitară: cabinete 
medicale, farmacii, spitale. Pot fi consultaţi, la nevoie, atât “doctorii de medicină”, 
cât şi chirurgii, atât dentiştii, cât şi veterinarii. Chiar şi mai multe moaşe private, 
între care una primară de pe strada Castelului, şi o alta secundară din Prun-
dul Rozelor. Mai există, pentru doritori, şi nişte “institute balneologice”, zise 
băi. Turistul e îndemnat să aleagă pe “cele mai bine întocmite”, care sunt Băile 
Eforie ale şcolilor româneşti. Şi aici e diversitate, ceea ce dovedeşte iniţiativă 
locală. Se pot alege băi “de vapor”, reci şi calde. Ori băi de putină de lemn sau 
de porţelan, acestea aflându-se în suburbiul Şchei. Orarul băilor e diferit pentru 
bărbaţi şi pentru dame. Aici nu merge ca la nudiştii de astăzi, acel mozaic uman 
colorat de la Golful francez din Costineşti, bunăoară. Atenţie la preţ, însă: dacă 
te bălăceşti dimineaţa, plăteşti mai mult decât după amiază. Şcolilor şi militarilor 
de la subofiţeri în jos li s-a rezervat numai ziua de joi. In acest caz,  nu încape 
tocmeală, disciplina primează. 

Dacă au chef, turiştii au libertatea de a petrece o parte a sejurului luând 
parte la unele societăţi de lectură şi distracţie (“casine” germane, maghi-
are şi româneşti). Ori la reuniuni industriale, social-culturale şi de sport 
(cântări, gimnastică, tir, patinaj, vânătoare) sau cu scopuri general umanitare 
(înfrumuseţarea oraşului, pompieri voluntari, îngrijire de bolnavi). Mai există 
şi o Reuniune Carpatină, care îndrumă excursioniştii pe dealurile şi munţii din 
jurul localităţii. De asemenea, o Reuniune a Femeilor evanghelice pentru îngri-
jirea bolnavilor, “fără deosebire de naţionalitate şi confesiune”, şi o alta – a 
Femeilor române, care întreţine un institut de fete. Elevele primesc aici nu doar o 
bună instrucţie în învăţământ şi în cusutul şi croitul de haine, ci şi în amenajarea 
gospodăriilor proprii. Interesant este că, pentru fiecare cinci eleve plătitoare, se 
întreţine o fată săracă, fără plată.

“Domnii voiajori” –  care îşi fac drum prin capitala Ţării Bârsei, numită 
de un “cronist” (cronicar) din veacul XVI drept “o grădină frumoasă” – au 
prilejul să viziteze şi cele 13 biserici: catolice, reformate, ortodoxe româneşti 
şi greceşti, precum şi două sinagogi. La biserica greco-orientală românească 
Sf. Nicolae din Şchei, ca şi  la alte lăcaşuri, turiştii se pot adresa la “clisier” 
(cârsnic sau paracliser), care-şi are locuinţa chiar în curtea bisericii. Biserica 
Neagră (piatră de temelie:1385) – catedrală evanghelică lutherană, legată de nu-
mele braşoveanului Honterus (1498-1549), cel care a propovăduit lutheranismul 
printre saşii localnici – dispune de un clopot uriaş, de 140 măji (1 majă=56 kg) şi 
o impresionantă orgă cu patru claviaturi, având 56 taste, 76 registre şi 4000 flu-
iere. Nu mai puţin demnă de văzut, aici, e şi „căldarea de botezat”. Se specifică, 
totodată, că „apostolul Reformaţiunii”, Ioan Honterus, a întemeiat şi cea dintâi 
tipografie din Transilvania. Intre altele, de sub teascurile ei, a ieşit, la 1577, şi 

Un Călăuz... for all seasons
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renumita Psaltire a diaconului şi tipografului Coresi (1510-1583).
Aşijderea, „domnii voiajori” pot asculta muzică publică pe promenadă 

după pofta inimii (Orchestra-Capela oraşului cântă o dată pe săptămână, lunea, 
vara, „seara la 8 ore”. De altminteri, această orchestră, a „empiriului”(târgului), 
se bucură de reputaţie, cunoscută fiind şi la Bucureşti, prin turneele efectuate).  
Dar şi alte concerte „de organe” (orgă) şi „soirele muzicale”. De netăgăduit 
interes sunt şi excursiile la băile dimprejurul urbei, unde se ajunge, de obicei, cu 
trăsura. Şi ce ape minerale miraculoase există în zonă! Bunăoară, la Elöpatak, 
apa alcalină-feruginoasă este „prima din lume”. Lichidul e magic. Se recoman-
dă, printre altele, „la bolile de rinichi şi băşică, la fetele tinere contra iregu-
larităţii sorocului, la înmulţirea sângelui în organismul inferior şi la trânji, la 
gălbenare, la umflarea ficatului şi a splinei, la infiltrarea colloidului şi la pietrele 
de venin”. In plus, „promovează evoluţiunea organelor de întregitate şi putere”. 
Başca faptul că e potrivită la „slăbirea părţilor genitale”. Intregul  „teritoriu 
al bolilor” este înconjurat de păduri, „prevăzute” cu alei; restaurantele „sunt 
supuse supravegherii direcţiunii”, pentru ca eventuale matrapazlâcuri să nu se 
producă. Bolnavii au „pâine pentru distracţie” (!) şi cabinet de lectură cu diferi-
te jurnale şi „conveniri”. Se poate face cură şi cu lapte de capră şi zer, nu numai 
băi calde şi reci din ape minerale. Zilnic, „de patru ori comunicaţie poştală”, 
oficiu telegrafic. Apoi, după preferinţe: concerte, teatre, gimnastică, baluri. A se 
reţine şi că „inspecţiunea băilor o exercită direcţiunea”. Care, „la orice rugare, 
dă cu plăcere desluşire”.

Topografia localităţii se completează cu „institute de bănci” şi case de 
schimb, cu licee (evanghelic lutheran, romano-catolic, român greco-oriental: 
acestuia i s-a pus piatra ziditoare în 1851, în prezenţa „nemuritorului episcop 
al Transilvaniei, Andrei Şaguna”) şi şcoli (reală superioară de stat, comercială 
superioară română greco-ortodoxă, evanghelică de fete: croit haine şi rufe, şi 
Academia comercială regală ungară). Turiştilor li se oferă şi ocazia de a vizita 
colecţiile publice şi private: muzee, biblioteci (Honterus, de exemplu). Domnul 
Frideric Ridely deţine „o frumoasă” colecţie ornitologică: multe păsări „străi-
ne şi din ţară”. Cercetarea zburătoarelor „o permite stăpânul cu cea mai mare 
plăcere”. Domnul Frideric Deubel are, însă, o colecţie de gândaci, în vreme 
ce domnul Julius Romer e posesorul unui „herbariu”. Merită, „vrednic”!, de 
văzut şi colecţia numismatică şi arheologică a domnului „juvelier” (giuvaier-
giu) Adolf Resch. Vizitatorilor le sunt aduse la cunoştinţă şi stabilimentele „mai 
mari” de industrie, cu toate fabricatele şi manufacturile industriei locale. Cum 
ar fi: cele „frumos lucrate din lână curată de oaie, stofe de modă pentru hai-
ne bărbăteşti, plaiduri de voiaj şi cuverturi”, postavuri, stofe pentru confecţii 
militare şi furnituri pentru stat. Fabricile livrează pieţei „mobile de fier”, dar şi 
„de lemn încovoiat”, oţet şi bere, salam şi săpun, teracotă, „liqueri-uri, rum şi 
cognac”, ploşti (ciuturi) de lemn şi lăzi, straie de lână, „căruţe de copii”,  foto-
grafii şi chiar ”petroleu”. La o ”celărie” se vând şi vinuri naturale transilvane, 
„distinctate la o esposiţie vieneză”. Vinurile de masă sunt „mai de rând” şi se 
dau cu hectolitrul, dar nu şi vinurile pentru desert. Acestea din urmă sunt „prima 
calitate storsuri de şom, risling, traminar, muscătaiu şi petros”. Vinuri se mai 
pot cumpăra şi de la cârciuma „Tabula Regia” a „mătuşicăi Tereza”, unde „co-
mandele confiatoare atât cu mare, precum şi cu măruntu se primesc”.  

Farmecul vechiului şi robustului burg este potenţat de Târgul Mare (Piaţa 
Sfatului de azi) din centru, edificiu ridicat la 1420, care, în timp, a suferit nece-
sare prefaceri. Turnul are înălţimea de 58m; pe frontispiciul faţadei este plasată 
„pajora” (marca) oraşului. Arhiva adăpostită aici cuprinde şi un document de 
la 1353, cel mai vechi descoperit. Alături de clădire se află Târgul Cailor. Turiş-
tii pot observa şi inedita geografie a Târgului Mare. Pe fiecare „şir” (latură) a 
acestuia sunt dispuse  Şirul Grâului (numit şi Corso), al Inului, al Dogarilor şi al 
Florilor. Mărfuri sunt din belşug, precum căruţe cu cai de tracţiune, negustori, 
clienţi, localnici şi vizitatori cu pălării şi, evident, bastoane, coşuri şi paporniţe, 
femei învestmântate în rochii cu care mătură praful şi cu nelipsitele broboade, 
prăvăliaşi, poporeni.

Capitală a Ţării Bârsei, Braşovul – aşa cum este haşurat în Călăuz... – are 
profilul unui „faimos empiriu”, ca centru comercial de anvergură. Statura lui, în 
pofida fracturilor istorice, i-a fost conturată treptat cu râvnă şi orgoliu. Impera-
tivul cetăţenilor pare a fi fost trecerea de la istoria măruntă, anonimă la istoria 

mare, una cu semeţie. Intre „murii” urbei s-au consumat vocaţii autentice şi 
energii debordante întru propăşire şi orizont deschis. Gama atât de extinsă a me-
seriilor de tip industrial (bresle, ateliere, fabrici), practicarea intensivă a „comer-
ciului” şi forjarea unui mediu propice ofensivei cultural-spirituale au pecetluit o 
existenţă prosperă şi un destin propriu.

La îndemâna „streinilor” se pun – prin acest fercheş Călăuz... – infor-
maţii semnificative despre varietatea imperativă a „ocupaţiunilor vieţii”. Care 
îndeletniciri au avut „o binefăcătoare influenţă” asupra aspiraţiilor pe terenul 
„ştiinţelor, umanităţii şi muzicii”. Consecinţă: o stare materială relativ îndes-
tulată, un triumf al pragmatismului, o percepţie realistă a cursului existenţial, o 
atmosferă de civilitate. O atestă chiar comerţul, unde predomină „acel ton nesilit 
şi acea afabilitate prevenitoare”,  prin care „devine viaţa socială a Braşovului”. 
De unde şi efectul: „Este foarte uşor accesibilă şi streinului” poposit în localita-
te. Chip de a spune că oraşul are toate trăsăturile optime pentru a capta interesul 
turiştilor, în preumblările şi excursiile lor.

Mai cu seamă că o sumedenie de ateliere, „deposite”, spiţerii (farmacii 
sau „apoteci”), fabrici, saloane, „măgăzii”, birouri, librării, (h)oteluri împân-
zesc urbea situată la 600m deasupra nivelului mării şi la poalele unui „munte 
pieziş”, Tâmpa, de 951m. Călăuzul... devine un îndreptar virgilian documentat 
şi instructiv la îndemâna „streinilor”. Lista ţintelor de văzut este provocator 
întinsă, reclama obiectivelor are un indicibil farmec lexical, miezos, instaurat de 
vetusteţea limbajului, a formulărilor acrobatice, a construcţiilor gramaticale sa-
vuroase, a lexicului de tranziţie. Efect, desigur, şi al interferenţei preponderente 
cu idiomul ungar şi pasager german (majoritatea firmelor sunt deţinute de saşi, 
evrei şi maghiari). Dar care, toate la un loc, „dau sama” (iată că ne-am contami-
nat!) de amplitudinea activităţilor curente.

Bunăoară: o fabrică de „cuptori şi producte argile”, care oferă cuptoa-
re de „căhală majolica”. Tot aici se realizează şi „obiecte de decoraţiuni în 
felurimi de colori atât poleite precum şi nepoleite”. Proprietarul dă asigurări 
că „luăm garanţiă că va da căldură bună”. Un giuvaiergiu are „un abondant 
deposit de giuvale”, dar şi „de orologie elveţane”. „Vis-à-vis de Otel La Po-
mul Verde”, pe str.Lungă, un negustor recomandă „onoratului public magazia 
sa abundante cu mărfuri de speţerii, coloniale şi delicatesuri”. De asememea, 
propune „cognac provenit francesesc”. O „măgăziă” expune „sticlă, porcellan, 
oglinzi şi lampe”. Dar şi altă „mărfăriă: recuisite de birou, greutator de epistole, 
vase de cuine sigure în contra foc”. Pe deasupra şi „material pentru curăţirea 
curânde al giamurilor, oglindelor şi teierelor”. Atrage, însă, atenţia la întrebuin-
ţare: „fără a’l adăoga cu apă”. Oricum, este „folositor atât de bani precum şi de 
timp”. Pe str. Porţii, „publicul călător” are la dispoziţie un „salon de frisat, ras 
şi tăieat părul”. Avantajul pentru turişti este că frizerul „vorbeşte franţuzesce şi 
englezesce”. Spiţeriile, de fapt, prisosesc, dovadă că sunt căutate. La „Hygiea”, 
de pildă, „depositoriul de specialităţi” cuprinde „pudră, parfumerii şi săpunuri 
interioare importate”. Totodată, articole „de gomă, subjecte de bandagiu şi lap-
te sterilisat pentru copii”. Alta, „Spiţerie la Speranţă”, este „cea mai apropie 
în cercu a tot otelulori”. Doritorii pot achiziţiona „instrumente trebuincioase la 
deprindere de cură, dar şi săpunuri de frumoşit”. Pe Şirul bucatelor la nr.6, se 
practică „comerciu cu pei lucrate”, pe când un „Birou de deposit central” vinde 
„hârtie de concept şi toate specie de hârtie de pachetat”. De asemenea, produse 
ale unei fabrici „de substanţă de lemn şi de table de carte”, precum şi ale altei 
întreprinderi „de hârtie de paie şi de table de lapă de paie”. „Espediţiunea” se 
face „pe toate direcţiuni”. In plus, există „legăture telefoane cu toate Etabli-
semente”. „La Arap” se numeşte „o magaziă de speţerii, delicatese, poame şi 
coloniale”. Se comercializează „felurimi de cascavale, pesce, poame sudane, 
icre, salamă de tot fină, cicolată, muştar, estracte de carne, butelci de bere şi 
toate felurimi de rosol”.

O „mărfărie de modă” deţine un bogat sortiment „de albituri (lingeri) 
gata pentru Dame din cea mai eminentă pânză de in atât şi de madapolon, dar 
şi broderii pistriţe poporale”. 

„Fundată în 1842”, o „Premiată Fabrică de rosol cel mai fin recomandă 
butelci de buzunar cu dop de capsulă cu şurup”, „fără şi cu păhărel”, după 
preferinţe. Un atelier fotografic livrează „privituri de la Braşov şi împrejurime”. 
Pe str.Orfanului există „o măgăziă şi un institut pentru împrumutare de pianuri 
(clavire)”. 
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O „mărfărie” vinde chiar „fabricate japane-
ze”, între care „recuisite pentru fumători de tabac: 
cele mai fine imamii de ţigări şi pipii”. Există şi o 
„Asociaţiune de Asecuranţă”. Evident, „asecurează 
în contra foc şi viaţa omului pentru toate eventuali-
tăţi, încât şi în contra răstrişte corpurale”. Un maşi-
nist şi turnător de metal „liferaze toate articole care 
cad în resort vinărsării: schiţe pentru transmisiuni 
de moării, armature pentru căldări de produs aburi, 
mai ales pumpe de fântână şi pumpe de foc. Repa-
raturile se efectuaze prompt şi cu preţi cuviincios”. 

O fabrică „de mărfuri de lână, postav şi de 
modă” recomandă „stofe de rocuri, mantoae de 
ploae, cheviot de tort peptenat, tartane pentru Dame 
şi Domni, covoare fugătoare, poclade”. De reţinut 
că „pe plac se va da mustre de cărţi pentru privi-
re”. In Târgul Grâului se practică şi „comerciu de 
fer, de articole de lăcător şi de instrumente”. Aici se 
găseşte şi un „deposit de casse de fer sigure de foc 
şi spărtură”. „Mărfuri solide”, adică „geamantane, 
paschiule, bastoane minor şi articole de sipetar” se 
află la un alt „mare depositoriu”.   

In aceste paşnice peregrinări, voiajorul poate 
lua aminte la peisajul geografic captivant şi la în-
semnele arhitectonice distincte ale citadelei, efect al 
iscusinţei şi diligenţei localnicilor. Cum ar fi: Turnul 
Negru şi Turnul Alb, Poarta Caterinei cu cinci turnu-
leţe, Cetăţuia, Casa Asociaţiei de Tir, Bastionul Ţe-
sătorilor, Palatul Institutului de Pensiune, Grădina de 
pe Dealul Romurilor (Postăvarilor), Graftul – „După 
Ziduri”, biserica Sf.Bartolomeu, cea mai veche din 
oraş (a doua jumătate a sec. al XIII-lea), Turnul 
Pompierilor din Livada Poştei, Bastionul Fierarilor, 
Reduta din Târgul Peştelui, Varta, Dealul Străjii, 
Cafeneaua de pe Promenadă, Bastionul Curelarilor, 
suburbiul românesc Şchei, Dealul Morilor, Bastionul 
Tăbăcarilor, Casa Comerţului-Podul Bătuşilor, Malul 
Furcilor de pe Dealul Melcilor, Fântâna Popii Honte-
rus...  Continuându-şi hoinăreala prin aşezarea tran-
silvană, turiştii, doritori de „orologerie de pusunar, 
pendulă şi de părete”, le pot achiziţiona „la preţ po-
trivit”. Pe str.Vămii există „o croitorie pentru Dom-
ni”. Serviciul e prompt: „se confecţiuneaze punctual 
şi pe cea mai bine – o păreche de pantaloni în 6 ore, 
1 rând de vestmânte complect în 48 ore. Comandele 
de afară se va efectua cu cea mai mare atenţiune”. 
In „deposit” se mai găsesc şi „mantavăle de praf din 
pânză ventrilă”. Se mai practică şi „comerciul de 
bancă şi de schimb”. Se operează „transacţiuni al 
capitalului”, precum „cumpărare şi vânzare toate-
lor gene de hârtii de stat, soartelor, rentelor, acţielor 
cu prioritate pe lângă cursurile cele mai culante”. 
Este „o întreprindere de comisiune de bursă pe toa-
te piaţele agiatătoare europane”. Un „depositoriu 
principal de încălţăminte” pretinde că este „speci-
alist în încălţări pentru picioare slutite”. O staţiune 
de „baie minerală” are „saisonul de baie stabilisat 
din 1-a iunie pâna la 15-a sevtembre”. Răstimp în 

care se consumă „apă de minerală de fer”. Turiştilor 
le priesc „băile cu acid carbonic rece”. Sunt „băi 
eminente de fer apătos”. La o adică, merge şi „o baie 
climatică, 882 Metere de nalte la poalele carpaţilor 
zăcute într’un brăderiş des. Sunt bine încuviinţate 
mai ales pentru anemicie şi mai pentru toate pătimi 
nervosa, dispepsie, patimă de plumână şi boale fe-
meiesci”. Spiţeria “La ângerul păzitor” din Târgul 
Grâului, specialistă în “medicale tămăduitoare”, 
oferă – “pentru voiagitori de recreaţiune – pistilă 
de voiagiu”, care “perseverează corpul, înaintează 
resufletul şi uşurează portativitatea strapaţelor cât 
de mare”. Se mai vând şi “spirt pentru artipire, lapte 
feros, pastilă de tamarind, prav contra sudoarea 
picerelor, remed universal contra molii atât contra 
stelniţă”. Produsele sunt pregătite pe baza “esperi-
mentelor sciinţei şi al pracsei”, prevăzute fiind cu 
“marca apărătoară al producentului”.  “Prima 
fabrică braşoveană de mobile de fer şi matraţe de 
sârmă” livrează “lăcătărie de artă, maşini şi edifici-
uri”. Intre altele, recomandă mobilier pentru “odăi 
de şezut, filigorii şi îngrăditură de morminte (în chip 
plăcut)”.  “Fundat 1831”, un “depositoriu orolo-
gier şi optic” oferă un “abundant sortat de orologie 
elveţiane de pusunar, orologie călindare în calitate 
eminente specialitate cu mechanism almachic spon-
taneu şi cu pregătire de ziuă epactă”. 

Dacă vreun “strein” are oarece probleme 
cu dantura, îl poate căuta, în Târgul Poamelor, pe 
“dantistul” dr. Henric Gust. Dumnealui deţine 
“preparate pregătite după ipotesăle cele mai nouă 
pe ţinutul medicinic de dinţi”. Tratează profesion-
ist “la dinţi găunoş şi carioş şi reţine repeziciunea 
bolăi”. Preparatele lui antiseptice acţionează “în 
contra gingeie slăbănog, poros, lesne sângerabil şi 
prin aceste clătinatoş dinţii”. Preţurile sunt accepta-
bile: “o butelcă de apă de gură – à 50 cr. şi 1 fl.; o 
scatulcă de praf de dinţi à 25 şi 50 cr.”. La rându-i, 
“dantistul” William Raupert, “patentat de Stat, se 
recomandă onoratului public voiagiutor pentru efec-
tuarea de dinţături complecte, precum şi stănghese 
tescuite în aur, gomă şi metal de Victoria”. In cabi-
net se tratează “gingeii artefăcute, pune dinţi de 
aur, argint, platină, os de elefant şi gomă albă”. In 
câteva ore “se fac reparaturi de dinţi stăngher”. De 
asemenea, “came de dinţi se restituă spre mai emi-
nent”.  Ceea ce însemană, desigur, un progres faţă de 
cleştele cu care frizerul şi subchirurgul Nae Girimea 
şi calfa lui, Iordache, scoteau măselele Catindatului 
la Percepţie, “magnetizatul” de serviciu din comedia 
caragealeană D’ale carnavalului.

O cât de fugară percepţie contextuală scoate 
observaţia că “oppidul” (cetatea, târgul) transilvan 
are pulsiunea modernităţii curente. Există o com-
bustie civilizatoare, un palpit al racordării la cultu-
ra producerii şi consumului şi, totodată, o opţiune 
propedeutică întru captarea noutăţilor la ordinea 
zilei întru pragmatism economic, cultural şi spiritual. 

Oraşul face un exerciţiu de meteorologie existenţială, 
traversat fiind de un frison de revalorizare proprie.

Ca şi alte producte ale localnicilor robaci, 
Călăuzul… este întocmit cu iscusinţă, în mod pro-
fesionist, ţinând cont de standardele vremii. Corpu-
sul de informaţii năzuieşte a înfăţişa călătorilor, pe 
cât posibil exhaustiv şi temeinic, priveliştea unei 
localităţi atractive, dinamice, de tip multicultural. 
Un oraş înscris în ofensivă civilizatorie, de amplifi-
care energică şi forjare osmotică a prestigiului per-
sonal. Asta, şi în contextul tribulaţiilor şi atmosferei 
acelui sfârşit de veac, uneori impudic percepute. 
Branşarea la modernitate şi paliere morale de altitu-
dine se poate descifra şi în spiritual “predominator 
al populaţiei” cu apetit vădit spre meserii industriale 
diverse şi comerţ cu “novităţi de cele mai practice”. 
Dar şi cu preocupări pentru instruire culturală, ca re-
flex al descoperirii reflecţiei critice. Astfel că, prin 
“mărunţişurile cele multe” ale existenţei diurne, se 
desenează profilul unei urbe efervescent cumulative 
de aspiraţii spre dezvoltare şi creştere durabilă.

Călăuzul… rămâne astfel, într-un spirit co-
operant şi o flexibilitate a comunicării, făţiş şi în 
subsidiar, un original “vademecum” şi un inventar. 
Insă şi un encomion al însuşirilor unui târg marcat 
de pulsiuni emergente şi metabolism salubru. (Cu 
o observaţie majoră pe care n-o mai dezvoltăm: 
ghidul, nefiind, fireşte, o exegeză istorico-socială, 
ar fi trebuit, totuşi, să nu oculteze măcar unele date 
ale stării geo-politice a românilor. Cu atât mai abitir, 
cu cât Braşovul se afla sub stăpânire străină, s-ar fi 
cuvenit să se ofere câteva informaţii despre chipul 
în care erau priviţi şi trataţi în rânduiala vremii, 
nerecunoscuţi ca naţie. A nu se uita că, deşi ţinuţi 
insolent în afara cetăţii, românii au optat decis şi de-
gajat pentru un statut constant racordat la achiziţiile 
modernităţii. Erau “români şi punctum”, cu o expre-
sie eminesciană).

Autorul Călăuzului… , Comitetul Oficial de 
Informaţiune pentru Streini, s-a dovedit inspirat în 
concepţie şi redactare. In ansamblu, este un ghid 
pragmatic şi, deopotrivă, un obiect artistic. Ediţia a 
II-a reproduce textul prim, dar cu un amendament: 
“armonizează grafia şi gramatica originală cu aceea 
de astăzi”. Unde nu s-a intervenit a fost în corijarea 
“puternicelor influenţe de sintaxă maghiară şi de 
vocabular arhaic”. Fapt elocvent mai cu seamă în 
reproducerea reclamelor. Opţiunea nu e hazardată. 
Notele explicative de subsol ale noilor editori sunt, 
şi ele, întru totul utile.

In ceea ce ne priveşte – pentru a se păstra 
“coloarea” limbajului şi atmosfera acelui “fin de 
siècle” – am fi preferat o ediţie anastatică. Ceea ce 
nu ne împiedică să considerăm prezentul Călăuz… 
drept  unul “for all seasons”.

Vladimir UDRESCU

Un Călăuz... for all seasons

Cântec de adormit Mitzura

Doamne, fă-i bordei în soare,
Într-un colț de tară veche,
Nu mai nalt decât o floare
Și îngust cât o ureche.
 

MITZURA ARGHEZI
(10 decembrie 1924 – 27 octombrie 2015)

Și-n pridvor, un ochi de apă
Cu o luntre cât chibritul,
Ca-n crâmpeiul lui să-ncapă
Cerul tău și nesfârsitul.
 
Dă-i un fluture blajin
Și o broască de smarald.
Și-n pădurea de pelin,
Fă să-i stea bordeiul cald.
 
Și mai dă-i, Doamne, vopsele
Și hârtie chinezească,
Pentru ca, mânjind cu ele,
Slava ta s-o zmângalească.
 
Și când totul va fi gata
S-o muta la ea si tata.
Tudor ARGHEZI

La Festivalul Internațional „Tudor Arghezi”, ediția 
a XXXIII-a, 2013, Tg.-Jiu,
cu scriitorii gorjeni Zenovie Cârlugea și Ion Mocioi
– reîntâlnire cu o revistă îndrăgită)
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La festinul spiritual prin care, azi, în Oltenia, 
mai ales, ni se reactualizează modelul uman, monas-
tic și ierarhic, de trăire pentru Dumnezeu și pentru 
oameni („frați întru Hristos”) al Sfântului Calinic 
Cernicanul, care a fost și episcop al Râmnicului în 
perioada 1850-1868, ne-am propus să contribuim 
adăugând componentelor teologice și de istorie (in-
clusiv eclezială), adiacenţa, firească a filonului meta-
fizic și artistic, prin care perspectiva asupra Sfântului 
Calinic va cunoaște o întregire și o vibrație aparte, în 
duh filocalic. Ne referim, spre ilustrare, la volumul 
File de acatist (1) al poetului teolog Valeriu Anania, 
volum care cuprinde două cicluri de versuri: Ilumi-
natul, dedicat Sfântului Ioan Valahul, și, respectiv, 
Luminătorul, dedicat Sfântului Calinic Cernica-
nul – cicluri a căror asociere, deopotrivă cu relația 
consecutivă în planul teologiei misionare, poate fi 
înțeleasă numai raportându-ne la conjunctura istori-
că în care autorul a compus aceste texte.

Indiciul acestuia că ele aparțin împreună 
de o carte mai veche (aceeași! – n.n.), concepută, 
începută și memorizată în anii de închisoare, la 
Aiud, printre fragmentele celor două poeme (2) . 
„Meșterul Manole” și „Steaua Zimbrului”, ne în-
deamnă să cercetăm mai îndeaproape mobilurile 
interioare ce l-au orientat, în condițiile creației din 
detenție, către cei doi sfinți, mobiluri ce vor fi fost 
legate și de semnificațiile speciale dobândite de 
ei în contextul istoric în care au fost canonizați 
împreună în anul 1955; de aceste semnificații ie-
rodiaconul Vartolomeu (Valeriu) Anania, apropiat 
al Patriarhului Justinian, nu putea fi străin, dacă 
nu va fi participat chiar la inducerea lor în tomos, 
cu un substrat politic subiacent. De altfel, regreta-
tul profesor clujean, Liviu Petrescu, a remarcat, în 
următoarele versuri litanice adresate sfântului Ioan 
Valahul, Iluminatul:

Bucură-te că ‚nchisoarea o prefaci în largă 
zare,

Bucură-te cel ce-n zarcă arzi miresme lumâ-
nare,

un intertext istoric aluziv, fiind străbătute (…) 
de puternice ecouri ale grelelor încercări la care po-
etul însuși a fost supus în temnițele regimului comu-
nist, de unde se poate deduce – iar Liviu Petrescu a 
dedus primul între criticii literari - că, în aceste File 
de Acatist s-a realizat o împletire cu adevărat unică 
între poezia religioasă si poezia politică (3). Idee relu-
ată și confirmată de către primul monograf (din anul 
2006) al operei lui Valeriu Anania, tânărul critic Lu-
cian-Vasile Bâgiu, care îi identifică, în demonstrație, 
mai multe alte versuri și sintagme semnificative, de-
opotrivă cu departajarea unor particularități ale liricii 
lui poetului-teolog în raport cu poezia închisorilor la 
Tudor Arghezi şi Radu Gyr (4).

La rândul nostru, beneficiind, în plus față de 
L.-V. Bâgiu, de evocări anume din Memoriile lui 
Valeriu Anania (2008), ne îngăduim să observăm, 
între acestea, și versurile din ciclul Iluminatul, 
corespondențe care uneori merg până la quasi-iden-
titatea de expresie, ceea ce relevă un fior lăuntric 
circulând cu aceeași intensitate prin opera acestui 

autor exponențial. Amintim, spre exemplu, episoa-
dele din lagărul de la Târgu-Jiu, unde tânărul călugăr 
student, stigmatizat pe nedrept cu o „fișă de legio-
nar”, întâlnește câțiva băieți foarte tineri și curați la 
suflet, a căror apartenență la Mișcarea Legionară era 
mai mult o credință pe deasupra decât o convingere 
în adâncime, tineri care, după o zi de muncă în ate-
liere, reveneau în baracă și – evocă scriitorul – mi 
se adunau împrejur, dornici de cultură, oricare ar fi 
fost ea, și dornici să-și afle, dacă s-ar fi putut, ceva 
mai multă certitudine asupra suferințelor lor, un sens 
al acestora mai accesibil (5). Erau tineri din aceeași 
generație și aceeași stirpe cu Valeriu Gafencu, evo-
cat în același fel de către camaradul acestuia, Ioan 
Ianolide: Eram toți tineri și curați cu inima. Nu eram 
corupți în niciun fel, păcatele societății nu ajunseseră 
la noi. Aveam un suflet curat, acceptasem suferința 
și ne străduiam să ne păstrăm curate inima și mintea 
(6).

Un spirit feciorelnic de ideală moralitate 
creștină îi anima pe acești tineri deținuți, iar călu-
gărul cărturar Vartolomeu Anania se va fi gândit la 
înaintemergătorul  lor din veacul al XVII-lea, Ioan 
Valahul, cel închis și ucis în împărăția otomană, fi-
indcă, pentru a se salva, nu abjurase de la credința 
și etica strămoșească, după cum și acești tineri, mii 
de Ioan Valahul, nu au putut să-și pângărească su-
fletele și au preferat mucenicia. „Încărcați de zile și 
de idealuri, nebuni ai crucii, exponenți ai onoarei și 
demnității, noi înfruntam de fapt o lume întreagă (a 
puterii, a compromisului și obedienței) – scria același 
Ioan Ianolide (7). Deşi, scrutându-se, ajunseseră la 
concluzia că nu angajarea politică, ci ținta morală ne 

călăuzea (8), soarta lor în sistemul dictatorial anto-
nescian și, apoi, în acela comunist ce avea să vină, 
era aceea a jertfei asumate „ghetsimanic”; …gândul 
și sufletul meu se închină Domnului. Mulțumesc că 
am ajuns aici. Merg la El. Sunt fericit că mor pentru 
Hristos – a spus, în ceasul din urmă, Valeriu Gafencu 
(9), cel supranumit „Sfântul închisorilor”, noi, în el 
însumându-i simbolic și pe ceilalți mulți asemenea. 
Hristos îmi e stăpânul și liber sunt în El” – va fi zis, 
analog, în ceasul final, și Sfântul Ioan Valahul în evo-
carea poetică a lui Valeriu Anania (10).

Fără să reliefeze obstinat sensul spiritual al 
ființării acelor tineri (11), ceea ce ar fi deplasat factura 
epică spre aceea a eseului, autorul Memoriilor evocă 
realist înciudata compasiune cu cei expuși, ca și el, 
unui destin critic: Căutam să-i încurajez, îmi era milă 
de tinerețea lor care începea să se irosească și îmi 
dădeam seama ce poate însemna, pentru vârsta lor, 
stigmatul cu care erau și vor mai fi înfierați. Zâmbeau 
amar, erau triști, așa cum triste erau serile noastre, 
ale tuturor în baracă (12). Baracă ce se transforma, 
la un moment dat, într-un intens cor al osândiților: …
deodată cântecul a crescut, ca o umflare de ape, și a 
umplut toată baraca, și eu mă gândeam la cei ce vor fi 
cântat așa lopătând la galere și am binecuvântat darul 
lui Dumnezeu care-l face pe om să cânte în lanțuri… 
(13), îmbărbătându-se. Ecoul acelui cântec a ajuns, 
sublimat, în litania pentru Sfântul Ioan Valahul, în 
care se vor fi regăsind simbolic toți tinerii osândiți 
pentru credință și demnitate, pentru idealul creștin:

Bucură-te rob al vieții pentru care lupți și sân-
gerezi

Bucură-te că din lanțuri cântă trâmbițe de în-
geri……………….

Bucură-te neputința inimii de-a fi ucisă
Bucură-te că vecia îți surâde’n temniți scrisă 

(14).
În această certitudine că jertfa întru Hristos 

asigură coexistența în veci cu El consistă ilumina-
rea mucenicului creștin și a celor aflați în iminența 
martiriului. De aceea, formulăm ipoteza „de lucru” 
(încă nesusținută documentar) că analogia condiției 
tânărului mucenic valah din secolul al XVII-lea cu 
aceea a tinerilor osândiți pe nedrept și expuși exter-
minării va fi fost intuită încă de la Târgu-Jiu de către 
Valeriu Anania ca producătoare a unei figuri poetice 
clasice = alegoria, în care un termen este sugerat prin 
altul și limbajul este disimulat. Pe această bază, adă-
ugăm că numai ierodiaconul Vartolomeu Anania, ca 
apropiat al Patriarhului Justinian -  de al cărui „joc 
dual” suntem acum convinși (15) - îi va fi propus, 
în anii 1950-1955, canonizarea Sfântului Ioan Vala-
hul, cu un mesaj subiacent, vizând un model de com-
portament devenit de extremă actualitate: rezistența 
jertfelnică în fața stăpânitorilor ateiști. Mesaj trăit 
de autorul însuși în închisoarea de la Aiud a anilor 
1961-1964 și transfigurat în versuri ca un catharsis al 
mântuirii și învierii întru viața de apoi:

Bucură-te biruință odrăslită din înfrângeri
Bucură-te că te bucuri cu soboarele de îngeri
Bucură-te că prin tine arde’n noi o stea subțire
Bucură-te nemurire! (16)
Desigur că, la suprafață, opțiunea canonizării 

Sfântului Calinic Cernicanul era rodul evlaviei pe 
care locuitorii Țării Românești, în general, și cei ai 
Olteniei, în special, au purtat-o prin timp și o poartă 
și azi memoriei sale, ca sfânt „văzut” în acel mijloc 
de veac al XIX-lea și „nevăzut”, dar prezent în spi-
ritul lor în secolul următor. Din această tradițională 
cinstire intricată în mentalul locurilor „sfințite” de 
luminatul stareț al Lavrei lui Cernica Vornic și, mai 
apoi, îngerescul episcop al Râmnicului,  tocmai doi 
urmași ai păstoriților din veac, vâlcenii Justinian 
Marina, așa-zisul patriarh „roșu”, dar curajos apără-
tor și organizator al Bisericii, și, respectiv, secretarul 
și bibliotecarul său, ierodiaconul Vartolomeu Ana-
nia, vor fi, fiecare la proporțiile sale, protagoniști te-
merari ai actului istoric de canonizare, în plină opre-
siune comunistă, a unui om exponențial al Bisericii, 
Sfântul Calinic Cernicanul.

În acelaşi timp, însă, și opțiunea pentru trece-
rea în rândul Sfinților Bisericii Ortodoxe Române, 
a legendarului stareț al mânăstirii Cernica și, apoi, 
ierarh în scaunul Râmnicului, va fi avut, în aceiași 
ani ai demersurilor cu greu reușite (1950-1955), și 
o semnificație politică suplimentară, dar subiacentă. 
Exemplu excepțional de trăire duhovnicească în mo-
dul paisian, abstras de la nevoile materiale personale, 
fără a le ignora, însă, pe ale celorlalți, teo-fil și teo-
for, dăruit întru totul Bisericii, precum și Cetății, în 
care își purta mesajul filocalic, promotor al curăţiei 
lăuntrice în gând, în trup și în suflet, și al dreptății 
fără de rest sub veghea Ochiului Divin, străin de ori-
ce ideologie, luminându-i pe toți contemporanii cu 
iubirea și înțelepciunea creștină, Sfântul Calinic Cer-
nicanul oferea urmașilor de peste veac, bulversați de 
falsa și apăsătoarea „lumină de la Răsărit”, un model 
creștin de conviețuire socială armonioasă, de creștere 
spirituală a individului și edificare moral-spirituală a 
comunității. Cel ce fusese prețuit în vremea lui de 
toți, inclusiv de inamici ai țării sau de români cu 
orientări laice, ca un „sfânt între oameni”, al cărui 
cuvânt era ascultat și urmat și în Divanul națiunii, 
inculca, acum, prin actualizarea modelului său con-
sacrant, ideea că, în relația Regnum-Sacerdotium 
modernă, Biserica, prin esența ei moral-spirituală 

File de acatist de Valeriu Anania – 
„o împletire (…) unică între poezia religioasă și poezia politică»
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superioară, poate lumina înainte devenirea societății, 
la care co-participă eficient.

Această intenționalitate subiacentă, dedusă de 
noi din actul istoric de canonizare a Sfântului Ca-
linic, se regăsește, transfigurată cu mijloacele artei, 
implicită și sugestivă, și în ciclul Luminătorul  din 
Filele de acatist ale lui Valeriu Anania, după cum ne 
vom strădui să dovedim. Ne îndeamnă spre un ase-
menea demers însuși autorul, mai întâi în dedicația 
poemului, în care Sfântul Calinic este definit drept 
puternică întrupare de duh românesc, iar apoi, în 
chiar Treapta întâi, în care îngerescul episcop al 
Râmnicului este perceput într-o stare vizionară – 
Veac nou visezi din unda duratei românești (17) - cu 
atât mai îndreptățită cu cât se vădește a fi „om al lui 
Dumnezeu” (Când Domnu-ți dă binețe/arzându-ți 
dor la ușă, poți oare să-l oprești?). Orizontul reveriei 
istorice – în care, pentru omul Bisericii, viziunea e 
deopotrivă rugă în reciprocitatea comunicării cu Di-
vinitatea – viza, desigur, vremea urmașilor de peste 
veac, cărora lumina modelului său le era, totodată, 
subtextual îndemn.

De la această ipostază vizionară a Sfântu-
lui Calinic din poemul lui Valeriu Anania pornește 
și Lucian-Vasile Bâgiu în analiza lui referitoare la 
ciclul Luminătorul; consecvent ideii profesorului 
Liviu Petrescu privind intertextul politic în creația 
religioasă a poetului, tânărul critic decelează, trans-
figurate poetic și prezentate în trăirile și faptele 
Sfântului Calinic, crâmpeie din viața carcerală a lui 
Valeriu Anania, de data aceasta într-o condiție com-
plementară aceleia de deținut, anume în ipostaza de 
preot/părinte, ființă cu har, în jurul căreia se adună 
spre luminare sufletele chinuite ale celor osândiți.

Vin frații precum cerbii la limpede-adăpare,
Ascultători fântânii de cuget radiar (18) 
- este o imagine poetică de îndelungată tradiție 

psalmică, dar sugerând acum ipostaze ale părintelui 
Anania, atât în lagărul de la Târgu-Jiu, cum am rele-
vat mai sus din Memoriile autorului, cât și din închi-
soarea de la Jilava, evocate mai târziu în legătură cu 
primul „atelier de creație” al povestirilor din volu-
mul Amintirile peregrinului apter (19).

În altă serie de exemple (decât cele selectate 
de către L.-V. Bâgiu, care sugerau autobiograficul 
ca resort politic inserat în textul religioas), ipoteza 
noastră privind o semnificație politică subiacentă în 
canonizarea Sfântului Calinic, ca și în poemul ce i 
l-a dedicat Valeriu Anania, își poate afla, de aseme-
nea, suport sigur. Astfel, încă în Starea întâi din ci-
clul Luminătorul, invocația adresată celui întru sfinți 
egumenul nostru Avva Calinic implică actualizarea 
acestuia dimpreună cu un gest simbolic augural care 
îl califică drept părinte al patriei peste veac (deci și în 
ceasul „roșu” - dorit efemer - din prezentul scrierii)

Din tării și din oglindă vino’n noaptea noastră, 
rază,

Pe rotirea rugăciunii fă-ne cugetul statornic
Și cu semnul dreptei tale țara binecuvântează.

(20)
Exponent rezonant al spiritului creștin racor-

dat zărilor sfinte cerești, monah desăvârșit, ajuns în 
condiția de înger pe pământ (21), îngerescul episcop 
al Râmnicului întruchipează în Cetate și în timp ide-
ea ascensiunii spirituale, cu atât mai mult în veacul 
care ca un corb rănit se zbate (figură poetică suge-
rând dramatismul secolului trecut):

Bucură-te zbor, când veacul ca un corb rănit 
se zbate

Bucură-te că ‘nălțimii i-ai dat dreptul de cetate 
(22)

Într-un involt imaginar poetic de factură ro-
mantică, cel ce fusese învestit cu calitatea de „părinte 
al patriei” dobândește sugestiv și pe aceea de poeta 
vates; puternică întrupare de duh românesc, Sfântul 
Calinic apare pogorât din steaua virtuților străbune 
și, cu infinită iubire, dinspre acestea învăluie zarea 
țării (trecutul, prezentul și viitorul ei) în frumusețea 
spirituală aidoma primăverii paradisiace.

Larg pogorât din steaua virtuților străbune,
Învălui zarea țării cu ‘nmiresmări de floare

Ninsori subțiri, nocturne, din har și din minu-
ne (23)

- mod poetic de a spune că trecutul participă 
activ și profetic la destinul nației - idee incompatibi-
lă cu „dictatura proletariatului” din anii ’50-’60, dar 
căreia Valeriu Anania îi va fi consecvent în întreaga 
sa operă.

Chiar dacă nu am epuizat exemplele semni-
ficative, ipoteza noastră privind o intenționalitate 
subiacentă de resort politic în canonizarea celor doi 
sfinți români invocaţi în File de acatist și în prezenta-
rea lor poetică de către Valeriu Anania se dovedește 
a fi rezistentă. Aducerea în actualitate a acestor eroi 
ai creștinătății românești implică fiecăruia dintre ei 

un caracter exponențial pentru condiția istorică a ro-
mânilor, nu doar din epoca în care au trăit ei, ci și, în 
mod simbolic, din „răscrucea de vremuri” în care tră-
iau poetul și contemporanii lui. În acest sens, autorul 
folosește întrucâtva tehnica palimpsestului. Pe ima-
ginile poetice în care este înfățișat, în „culoarea” lui 
„istorică”, Sfântul Ioan Valahul sunt întipărite dungi-
le zăbrelelor după care erau încarcerați fără scăpare 
și alți mucenici, cei din veacul modern, iar aceasta, 
în același răstimp în care părintele Arsenie Boca îl 
picta pe Iisus-prunc în zeghe, după ce şi Radu Gyr îl 
văzuse în celulă ca pe unul dintre deținuți. La rându-
i, Sfântul Calinic, cu înălțimea îngerească a statuării 
sale spirituale, nu este doar evocat, ca om al Bisericii 
și, deopotrivă, al Cetății, la nivelul secolului al XIX-
lea, ci și invocat ca părinte duhovnicesc și  „poeta 
vates” al neamului, în răstimpul de secol XX, în care 
o putere străină ateistă asuprea duhul național, iar 
românii aveau nevoie de un reper din veac modern 
care să-i îmbărbăteze și susțină în luptă (vezi Starea 
a douăsprezecea: Când oare fi-vom volnici de mijlo-
cirea ta …?)

O observaţie finală priveşte condiţia artistică a 
autorului, remarcată, mai întâi, de către L.-V. Bâgiu: 
Deşi sugestiile sunt extrem de vagi, aproape absen-
te, se poate interpreta, totuşi, că şi prin File de aca-
tist Valeriu Anania dă expresie nu doar luminatului 
mucenic Ioan Valahul şi luminătorului episcop Avva 
Calinic, ci şi naturii şi condiţiei poetului, ...Acesta 
- relevă criticul - îşi asumă tacit, subtextual, am-
bele posturi, de iluminat de către divinitate pentru 
a fi luminătorul cititorului prin intermediul versu-
rilor (24). Într-adevăr, Valeriu Anania, compunând 
în închisoare cele două poeme, a implicat, asemeni 
artistului autentic, o anume identificare cu eroii săi 
con-sacraţi, o retrăire în spirit a existenţei acestora, 
iar, pentru veridicitatea trăirii, a inserat aspecte din 
experienţa carcerală sau de acţiune publică analo-
gă a sa şi a confraţilor săi. Cu această sutură între 
epocile celor doi sfinţi şi aceea a poetului, sutură ce 
nu estompează un anume paralelism (alegoric), po-
etul transcende catharctic existenţa întru orizontul 

sacral, prelungind relaţia între Biserică şi neam din 
istorie în planul ontologic. Transfigurarea artistică a 
elementelor concrete, de „culoare istorică” din rea-
litatea trecută şi contemporană devine un imperativ 
al textului, dobândind ponderea corespunzătoare în 
cadrul acestuia. Ca atare, aşa cum a observat deja 
L.-V. Bâgiu (28), referinţele de registru politic subi-
acent împletite cu textul religios nu afectează sub-
stanţa spirituală, funcţia quasi-canonică şi structura 
acestuia. Disociaţi în texte diferite, cei doi sfinţi sunt 
asociaţi în fondul invocaţiei adresate lor de a realiza, 
fiecare în felul său, o punte metafizică de comunicare 
cu transcendentul, spre a trece dincolo de „teroarea 
istoriei”.

Ioan St. LAZĂR
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La 30 octombrie 1983 este declarat fericit primul român, Ieremia Valahul 
(decedat în 1625), sărbătorit în calendarul catolic la 8 mai, moaştele sale fiind 
înhumate în Biserica Neprihănitei Zămislirii din Napoli. „Un fiu al României, 
această nobilă naţiune care poartă în limbă şi în nume amprenta Romei, [...], 
el exprimă tradiţia voastră creştină şi aspiraţiile voastre”, a spus Papa cu acest 
prilej.

La 13 mai 1981, orele 17,17, omenirea întreagă a amuţit. Înconjurând 
Piaţa Sf. Petru, după audienţa colectivă de miercuri, apropiindu-se de Poarta 
Sf. Ana, terotistul turc Ali Agea a apăsat pe trăgaci de trei ori, a patra oară tră-
gaciul s-a blocat. A tras de la trei metri, rănindu-l grav pe Papa în cavitatea 
abdominală, în cotul drept şi în degetul arătător. Glonţul s-a oprit milimetric 
de aortă, care, atinsă fiind, i-ar fi devenit fatală. 
Papa explică miracolul: „O mână a împuşcat şi o 
altă mână a ghidat glonţul”,  adeverind prezicerile 
de la Fatima. „Am înţeles că singurul mod de a 
salva lumea de război, de ateism, este reconcili-
erea conform cererii de la Fatima”, a spus Papa, 
după părăsirea spitalului. Glontele inactiv l-a fixat 
definitiv în coroana statuii Maicii Domnului de la 
Fatima, atentatul având loc exact la aniversarea 
primei apariţii a Maicii Domnului de la Fatima, la 
13 mai 1917. De Crăciunul anului 1983, Papa l-a 
vizitat pe atentator la închisoare şi l-a iertat!

La împlinirea unui an de la atentat, adică la 
13 mai 1982,  Papa merge la Fatima spre a aduce 
mulţumiri: „Aceste date – 13 mai 1917 şi 13 mai 
1981 s-au întâlnit între ele, în aşa fel că a trebuit să 
simt că sunt chemat aici în mod miraculos. Şi, iată, 
am venit. Am venit, pentru că în acest loc mul-
ţumesc Provideneţei Divine”.  Iar în Testamentul 
său, Papa Ioan Paul al II-lea continuă mărturisirea: 
„Acela, care este singurul Domn al vieţii şi al mor-
ţii, singur mi-a prelungit viaţa, ca şi când mi-a dă-
ruit-o din nou”. Acestea sunt adevărate miracole, 
minuni, şi nu cele înşirate de o serie de troglodiţi 
la unele televiziuni din România!

În 1983, Papa îl primeşte pe mitropolitul 
Olteniei, Nestor Vornicescu, aflat la Vatican pentru 
documentarea viitoarei sale cărţi, Sfântul Ambro-
sie în spiritualitatea şi cultura românească (2000). 
Atunci, mitropolitul-cărturar oltean i-a înmânat 
Papei lucrarea sa - teză de doctorat - Scrieri pa-
tristice în B.O.R. până în sec. XVII (1983). Patru 
fotografii cu aceşti înalţi ierarhi au fost în biroul 
mitropolitan, dar au dispărut (ca şi studiul lui Ne-
stor despre canonizarea lui Mihai Viteazul).

La 5 ianuarie 1989, Papa îl primeşte pe vrednicul de pomenire, patriar-
hul Teoctist, care se întorcea din India. Vizita patriarhului n-a fost autorizată de 
Bucureşti şi s-a încercat anularea ei. Papa i-a înmânat Crucea „Sfinţii împăraţi 
Constantin şi Elena pentru patriarhi”. Atunci s-a pus la cale integrarea României 
în structurile europene, Papa afirmând că Europa respiră prin doi plămâni, aluzie 
la catolicism şi ortodoxie. România, ca ţară majoritar ortodoxă, urma să rămână, 
ca şi Bulgaria, în zona de influenţă a Moscovei.

Între 7-9 mai 1999, Papa este oaspetele Patriarhiei Române şi al poporului 
român, fiind prima vizită a unui suveran pontif într-o ţară ortodoxă. A fost o zi 
istorică nu numai pentru poporul român, dar şi pentru întreaga creştinătate, pen-
tru că la Bucureşti s-au pus bazele începutului unificării lumii creştine. Pentru 
acest moment astral, se cuvine ca noi, românii, să ridicăm la Podul Izvor (unde 
s-a strigat „Unitate, Unitate”!) un grup statuar alegoric Papă-Teoctist. „Aici am 
trecut pragul speranţei”, întrucât, a demonstrat Papa, „datorită credinţei creştine, 
această ţară, care este legată de memoria lui Traian şi de românitate, dar care 
evocă chiar în nume Imperiul Roman de Răsărit şi civilizaţia bizantină, a deve-
nit, în decursul secolelor, o punte de legătură între lumea latină şi ortodoxie, ca 
şi între civilizaţia elenă şi popoarele slave”. Aceeaşi teorie a formulat-o şi renu-
mitul teolog român, Dumitru Stăniloae, în volumul Reflexii despre spiritualitatea 
poporului român, pe care l-am editat noi, la Editura Scriul Românesc, în 1991.

Papa şi-a mărturisit dragostea sinceră pentru ţara noastră nu numai prin 
gestul sărutării pământului după decolare şi 
reîntoarcerii la Vatican cu o cursă Tarom, 
citirea poeziei Rugăciune de Eminescu în 
limba română în Piaţa San Pietro etc., ci 
şi prin declaraţii directe: „Fiţi asiguraţi că 
România, pe care tradiţia o numeşte cu fru-
mosul titlu de «Grădina Maicii Domnului» 
este în inima Episcopului Romei, care se 
roagă în fiecare zi pentru iubitul popor ro-
mân” .

În vizita de răspuns a Patriarhului 
Teoctist la Roma (7-14 octombrie 2002), 
Papa Ioan Paul al II-lea a amintit despre so-
licitarea românilor de „Unitate,Unitate!”, 
în cuvântarea sa rostită în Piaţa San Pietro. 
La Roma s-a semnat Declaraţia comună 
privind dialogul ecumenic, ca al treilea 
mileniu să fie al unităţii în şi prin credinţă 
(Papa n-a semnat un document similar şi cu 
alte biserici).. Această cerinţă legitimă de 

unitate a lumii creştine, fiindcă toţi suntem fraţi întru Iisus, a fost pusă pentru 
prima dată la întâlnirea istorică dintre Patriarhul Ecumenic al Constantinopolu-
lui, aromânul Athenagoras, cu Papa Paul al VI-lea, în 1964, cele două biserici 
ridicându-şi reciproc anatema aruncată, arbitrar, necanonic şi inconştient de con-
secinţe, în 1054.

O întâlnire, de asemenea istorică, s-a consumat la 29 mai 2001, în Sala 
Conferinţelor de Presă a Vaticanului (Sala Stampa), cu prilejul lansării interna-
ţionale a Bibliei de la Blaj din 1795 (ediţia a IV-a), ediţie îngrijită de Institutul 
de Istorie din Cluj al Academiei Române, în colaborare cu Episcopia Greco-
Catolică de la Oradea, tipărită, în premieră, la Vatican, ca un cadou din partea 
Sfântului Scaun. La 31 mai 2001, Eugen Simion, preşedintele Academiei Româ-

ne, i-a propus Papei Ioan Paul al II-lea să devină 
membru al Academiei Române (deşi „uzanţele Sf. 
Scaun nu prevăd posibilitatea ca Suveranul Pontif 
să devină membru al unei academii”, cum a măr-
turisit monseniorul Ioan Robu). Papa a acceptat, 
spre surprinderea tuturor. Despre această întâlnire, 
mărturie depune cel care a avut inspiraţia divină 
de a-l propune membru al Academiei Române, 
Eugen Simion: „Mie mi-a plăcut atât de mult acest 
papă polonez [...] Când am ajuns acolo, m-a între-
bat cu o bucurie extraordinară, cu o seninătate pe 
chip: «Ce face Teoctist?». La sfârşit, m-am uitat la 
el, m-am apropiat, mi-a strâns mâna – iar aceasta 
este un moment extraordinar – şi atunci am văzut 
chipul lui de om din Est. Parcă era un om pe care-l 
cunoşteam. Un om din estul Europei, adică un om 
care a trecut prin suferinţă” ( vezi Eugen Simion, 
80, Bucureşti, 2013, p. 50). La 6 iunie 2001, Ioan 
Paul al II-lea a devenit membru de onoare din stră-
inătate, iar din 17 decembrie 1999, graţie aceluiaşi 
excelent diriguitor al Academiei Române, Eugen 
Simion, şi patriarhul României, Teoctist Arăpaşu a 
fost ales membru de onoare al acestui înalt for şti-
inţific şi cultural, alături de patriarhul ecumenic al 
Constantinopolului, Bartolomeu I (la 7 octombrie 
2004) şi de monseniorul Ioan Robu, arhiepiscopul 
Bisericii Romano-Catolice din Bucureşti (6iunie 
2001).

La 2 aprilie 2005, orele 21, 37, Papa Ioan 
Paul al II-lea „s-a dus la casa Tatălui ceresc, în cea 
de a 9.666 zi a Pontificatului său. Încă din mo-
mentul trecerii sale la cele veşnice, lumea îndolia-
tă a cerut Santo subito!” (Sfânt imediat). La 9 mai 
2005, Papa Benedict al XVI-lea a deschis procesul 

de beatificare pentru predecesorul său, finalizat la 28 iunie 2005. Ca urmare a 
recunoaşterii celui de-al doilea miracol înfăptuit prin mijlocirea lui, Papa Ioan 
Paul al II-lea a fost canonizat la 27 aprilie 2014, sub Papa Francisc. La slujba 
de beatificare de la 1 mai 2011, când a fost ridicat la cinstea altarelor printr-o 
liturgie solemnă, au participat 200 de şefi de stat şi de guverne. România însă 
a lipsit, gest incalificabil pentru guvernanţii de atunci ( a participat I.P.S. Ioan 
Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti).

În cei 27 de ani de pontificat, Papa Ioan Paul al II-lea, devenit Sfântul Ioan 
Paul cel Mare, s-a impus prin lucrări de excepţie: este „primul papă de origine 
slavă. Primul care a intrat într-o sinagogă, care a vizitat o biserică protestantă, s-a 
întâlnit în public cu musulmanii, primul care a participat la un concert de muzică 
rock” (p. 553-554). A jucat fotbal, a schiat şi a practicat turismul. Alte „recor-
duri”: a fost cel mai tânăr dintre cardinalii aleşi ca Papă din 1846, a efectuat cele 
mai multe călătorii din istoria papalităţii (146 vizite în Italia, 129 de ţări vizitate 
cu peste 1 milion de km parcurşi), a rostit peste 3.500 predici, peste 17.600.000 
pelerini au participat la cele peste 1.160 din audienţele sale de miercuri, a ce-
lebrat 147 de ceremonii de beatificare şi a canonizat 483 de persoane. „A fost 
primul Papă care a cerut iertare în numele Bisericii pentru toate greşelile comise 
împotriva celorlalte confesiuni şi religii, etnii şi naţiuni în decursul istoriei şi a 
iertat în numele Bisericii catolice, greşelile comise de celălalte confesiuni, reli-
gii, etnii şi naţiuni asupra catolicilor” (p. 559).

Nicolae Mareş a scris o carte de excepţie, Sfântul Ioan Paul cel Mare, un 
opus foarte bine documentat, autorul dovenindu-se românul cel mai bine infor-
mat privind hagiografia Papei. O carte scrisă într-un stil plăcut citirii, cu suflet. 
Se ştie, este un fapt demonstrat psihic, autorul se îndrăgosteşte de eroul cărţii 
sale. Nicolae Mareş avea şi motive. O spune explicit, calificându-l pe Papa ca 
„un sfânt al vremurilor noastre”, „un dar al Providenţei pentru generaţia care îi 
poartă numele, cât şi pentru cele viitoare, iar memoria lui trebuia perpetuată şi 
cinstită în altarele credinţei. Numai un om Sfânt putea ridica ştacheta atât de sus 
pe o mare atât de învolburată. Personal, Ioan Paul al II-lea a risipit mulţi nori 
de instabilitate din perioada pontificatului său, iar silueta sa inconfundabilă s-a 
profilat şi se va întipări în imaginea contemporanilor şi a urmaşilor într-o lumină 
din ce în ce mai clară şi de durată, cunoscut fiind că vrăjmăşia n-are viaţă lungă, 
şi nu ea biruie, ci doar iubirea şi bunătatea”. (p. 547). 

Nicolae Mareş ne îndeamnă să-i citim cartea, să-i cinstim eroul cărţii, pe 
Sfântul Ioan Paul al II-lea, iar noi, românii, să  fim mândri cu asemenea înaintaşi 
care ne-au proslovit: „Hristos însoţeşte dintotdeauna evenimentele naţiunii ro-
mâne”. Să fim la înălţimea acestor evenimente şi să ne venerăm asemenea perso-
nalităţi providenţiale, cum e Sfântul Ioan Paul cel Mare, cel cu origini româneşti.

Tudor NEDELCEA

Sfântul Ioan Paul cel Mare

Fotografie realizată după audienţa acordată  de Pontif 
autorului primei traduceri din lirica sa în limba română şi 

într-o ţară ortodoaxă, Nicolae Mareș
(Vatican, 26 februarie 1993)
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Papa Ioan Paul al II-lea nu este numai 
cel mai renumit dintre capii Bisericii 
Catolice din întreaga sa istorie, dar 

este şi Omul care a schimbat destinul omenirii, la 
începutul mileniului trei, contribuind decisiv la în-
lăturarea unui sistem politic anacronic, impus prin 
violenţă şi menţinut cu propagandă nocivă timp de 
72 de ani. Pentru noi, românii, apariţia 
pe scena lumii a Papei Ioan Paul al II-lea 
are o semnificaţie aparte, subiectivă poa-
te, dată de originile sale româneşti.

Acestei mari pesonalităţi, Nicolae 
Mareş îi dedică o monografie cât o en-
ciclopedie (ca să-l cităm pe poetul Ion 
Brad), Sfântul Ioan Paul cel Mare, apă-
rută în renumita editură ieşeană condusă 
de scriitorul Aurel Ştefanachi, TipoMol-
dova, în 2015, în colecţia „Opera-Om-
nia. Cartea de istorie”, lucrare de 700 de 
pagini, în format mare. Nicolae Mareş 
este cel mai îndreptăţit să scrie o aseme-
na dificilă dar nobilă lucrare, publicând 
anterior şi alte cărţi despre ilustrul papă, 
chiar în timpul vieţii acestuia, în care 
afirma originile româneşti ale Papei.

Nicolae Mareş (născut la 18 apri-
lie 1938, în localitatea prahoveană Mă-
gurele, la 7 km de Vălenii de Munte) este 
absolvent al Facultăţii de Filosofie a Universităţii 
din Bucureşti şi al Facultăţii de Limba şi Literatu-
ra Polonă a Universităţii din Varşovia (1961-1966), 
unde susţine un masterat în filologia polonă cu o 
teză despre iluministull polonez Tadeusz Hyzdeu 
(Tadeu Hasdeu, 1769-1835), publicată în „Przeglad 
humanistyczny”, revistă a Academiei de Ştiinţe din 
Polonia, înaintaşul iluminist intrând astfel în istoria 
literaturii polone. Are un doctorat în ştiinţe uma-
nistice cu o teză despre Papa Ioan Paul al II-lea. A 
îmbrăţişat cariera diplomatică încă din 1966, fiind, 
pe rând, referent la Direcţia Culturală din Ministe-
rul Afacerilor Externe (1966-1967), ataşat cultural 
la Ambasada României din Varşovia (1967-1971), 
al treilea secretar din MAE (1972-1974), al doilea 
secretar cu probleme de cultură şi presă la Varşo-
via (1975-1981), prim secretar la Direcţia I Rela-
ţii (1981-1984), consilier la Varşovia (1985-1986), 
primul director al Centrului Cultural Român de la 
Paris (1987-1988), consilier în MAE (1989). După 
revoluţie, a fost director al Direcţiei Relaţii cu româ-
nii din afara graniţelor (1990-1994), şeful misiunii 
diplomatice româneşti la Skopje (1994-1995), des-
chizând prima ambasadă a României în Macedonia, 
ministru plenipotenţiar la Varşovia (1996-1999). A 
mai activat în calitate de consilier al rectorului Uni-
versităţii „Spiru Haret”, analist comentator la TV-
România de Mâine, realizând mai multe emisiuni 
despre Papa Ioan Paul al II-lea,  sute despre cultura 
minorităţilor şi manifestarea diplomaţiei româneşti 
în lume; este autorul a peste 60 de volume.

A colaborat/colaborează la: „Steaua”, „Ro-
mânia literară”, „Luceafărul”, „Cronica”, „Tribu-

na”, „Orizont”, „Ateneu”, „Argeş”, „Convorbiri li-
terare”, „Flacăra”, „Vatra”, „Tomis”, „Familia” etc.

Este autorul unor lucrări privind Polonia şi 
relaţiile polono-române a unor monografii despre 
Lucian Blaga, diplomat la Varşovia (2011), Eugen 
Ionescu, diplomat român în Franţa (2012), Lucian 
Blaga, epistolarul de la Academia Română (2012) 
etc. A tradus mult din literatura polonă, fiind autorul 
mai multor antologii de lirică polonă şi primitivă.

Despre urmaşul Sfântului Petru, a scris: Ioan 
Paul al II-lea, papă pentru mileniul III (2000, 2001), 
Receptarea Papei Ioan al II-lea în România (2004), 
Ioan Paul al II-lea, un papă sfânt (2009), a tradus din 
poezia şi dramaturgia Papei. Aşadar, Nicolae Mareş 
este cel mai autorizat să ne ofere cea mai completă, 
aproape exhaustivă lucrare, despre creaţia şi biogra-
fia atât de încărcată în semnificaţii şi lucrare întru 
Iisus a Papei. 

Actualul Papă, Francisc, i-a acordat recent 
ordinul şi diploma „pro ecclesia et pontifice” pentru 
acest volum, distincţie extrem de prestigioasă, emi-

să pentru prima dată în 1888 de Papa Leon al XIII-
lea, Nicolae Mareş fiind singurul creator din lumea 
ortodoxă care primeşte o asemenea distincţie.

Ceea ce impresionează în această volumi-
noasă şi pertinentă monografie, Sfântul Ioan Paul 
cel Mare, este  demonstrarea, cu argumente istori-
ce, a originii româneşti a Papei, fapt puţin cunoscut 
în România şi/sau neonorat ca atare. Cu asemenea 
personalităţi, noi, românii, avem să ne mândrim, dar 
mai întâi să-i cunoaştem, să le cunoaştem sorgintea 
(cum este cazul şi lui Nicolae Tesla sau a Maicăi 
Tereza, de pildă).

Nicolae Mareş demonstrează că românii au 
fost prezenţi pe teritoriile poloneze încă din seco-
lul al XIII-lea. Pentru aceasta, apelează la istoricul 
Jan Dlugosz  (1415-1480), părintele istoriografiei 
medievale europene, care a consemnat în Historiae 
Polonicae (1455-1480) că „neamul românilor sau al 
vlahilor, obişnuit să trăiască întărit, ocupat cu paş-
terea turmelor şi creşterea oilor, din care ţin multe, 
s-au aflat în munţii care despart Ungaria de regatul 
Poloniei, în care practică păstoritul lor”. Luând act 
de lucrarea cronicarului polon, românul Ştefan Me-
teş face cunoscute aceste date în Emigrări româneşti 
din Transilvania în sec. XIII-XX.

Primele valuri emigraţioniste româneşti, pre-
cedând colonizările germane, au fost motivate de 
„puternica asuprime socială şi religioasă existentă 
în Ardeal” (p.15), cum precizează Nicolae Mareş, 
în aceste emigrări făcând parte păstori, dar şi înalţi 
dregători (cum consemnează şi B.P. Hasdeu).

„Aşadar, transhumanţa şi pribegia au însem-
nat pentru generaţii întregi de transilvăneni, ca şi 

de moldoveni, găsirea unui liman de linişte şi de 
manifestare liberă în vecinătatea proprie” (p. 18). 
Aşezaţi în zona colinară, comunităţile româneşti 
- în jur de 500 de sate – au aplicat dreptul valah 
(jus valachicum sau valahorum). Despre aceste aşe-
zări, mărturie depun şi Rodica Ciocan-Ivănescu, D. 
Mototolescu, Gr. Nandriş, N. Iorga, Al. Borza, G. 
Coşbuc etc., vlahii de aici fiind „luptători de elită 
fideli polonezilor” ( p. 26).

Într-unul din aceste localităţi, Czaniec (nume 
care provine din românescul cenac), s-a născut bu-
nicul Papei, Franciszek Wojtyla, desemnat „liber 
notarum” de vlahi. Numele Wojtyla este des întâlnit 
în cronicile medievale poloneze (cu unele defor-
maţii de scriere sau de pronunţie), asemănător cu 
Voitilă, Voicilă, Vintilă, românii obişnuind să-şi bo-
teze locurile în care se stabilesc după denumirile din 
Ţară.

Însuşi cardinalul de Cracovia, viitorul papă, 
a recunoscut că este muntean, iar nunţiul apostolic 
Jean-Claude-Pérrisset a mărturisit în 2000: „luând 

în discuţie această ipoteză, mă simt 
dator să adaug că, în timpul vizitei 
efectuate de Sanctitatea Sa în Româ-
nia, s-a reamintit de poziţia românilor 
în ceea ce priveşte originea Papei. Iar 
Sfântul Scaun nu a contrazis oficial 
această supoziţie” (p. 35).

Karol Josef Wojtyla s-a născut 
la 18 mai 1920 în localitatea Wadowi-
ce. În 1938 susţine bacalaureatul şi în-
cepe studiile filologice la Universitatea 
Jagiellonă din Cracovia, pe care le în-
trerupe după ce Polonia cade sub ocu-
paţie hitleristă, fiind nevoit să lucreze 
ca artificier într-o carieră de piatră. În 
1940, debutează cu piesele de teatru, 
Ieremia şi Iov. În 1942 este admis la 
Seminarul de preoţi din Cracovia şi 
urmează, apoi, Facultatea de Teolo-
gie (1942-1946). Este hirotonisit preot 

la 1 noiembrie 1946, continuă studiile teologice la 
Roma (1946-1948), se întoarce în Polonia, susţine 
doctoratul, apoi cursuri de etică socială la Cracovia, 
de filosofie şi teologie la Universitatea Catolică din 
Lubltin. La 28 septembrie 1958, primeşte consacra-
rea episcopală, iar în 1964 este numit arhiepiscop de 
Cracovia şi cardinal de Cracovia (în 1967).

La 16 ocotmbrie 1978 (orele 17,15) este ales 
Papă şi ţine primul mesaj public: Urbi et Orbi. 

Sfântul Ioan Paul cel Mare


