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Puține așezări românești, cu atât 
mai puțin municipii, și-au păstrat de-a 
lungul veacurilor, pecetea propriei 
identități, așa-numitele embleme identi-
tare, de regăsit în stemele și însemnele 
reprezentativității lor. În unele din aces-
tea, amprenta istorică – deși prezentă – a 
rămas doar la nivelul unor respectabile 
vestigii puse în valoare oarecum docu-
mentar și muzeistic. 

Nu același este cazul Alba Iuli-
ei, reședința de aproape două veacuri a 
principilor Transilvaniei, cetate de sca-
un a Marii Uniri, în care istoria palpi-
tă pretutindeni cu vii rezonanțe. Totul 
este, aici, integrat în viața de obște a 
cetății, prezentul și tradiția comunicând 
firesc și definind acel spiritus loci in-
confundabil. Istoria produce puternica 
impresie de componentă indisolubilă a 
contemporaneității. Din vechile zidiri, 
dar și din peisajul cromatic mai larg al 
cetății, precum și din văzduhul ce stăruie 
peste configurația stelară a vechii așezări, 

cu destinderi peste o întreagă panoramă de străzi și împrejurimi, 
de  dealuri spre Oarda și lunci ale Mureșului lucind în seninătăți 
de orizont – poți auzi un freamăt peren al trecutului mai îndepărtat 
sau mai apropiat, ca un foc arzând pe vatra neamului, întețindu-și 
flăcările prin vremuri vitrege. E ceva în aerul acestui oraș cu ime-
moriale și stratificate tradiții, în care se alege de veacuri lamura 
spiritului românesc.

ALBA IULIA -
Inima din mijlocul Patriei

Ceasornic de veghe al Marii Uniri

Portal-MĂIASTRA

Într-o lucrare istoriografică de mare probitate 
științifică, istoricul american Keit Hitchins urmărește, 
în contextul european al vremii, istoria românilor din 
Transilvania de-a lungul a peste un secol și jumătate, 
mai exact de la momentul „Uniației” (1700) până la 
oficializarea dualismului prin înființarea monarhiei 
austro-ungare din 1868. Într-o tratare obiectivă și re-
alistă, echilibrată și integratoare, cercetătorul (apreciat 
editor al anualului internațional Romanian Studies), 
urmărea în detaliu momentele importante ale formării 
conștiinței naționale și implicarea politică a românilor 
din Ardeal, într-un context central-sud-est european. 
Ideea ordonatoare a lucrării privea, așadar, aspecte și fapte, realități și în-
tâmplări din acest interval destul de semnificativ al istoriei transilvane, re-
liefând atât însemnătatea ecourilor precedente ale luptei sociale cât mai ales 
motivațiile de profunzime care au făcut ca această luptă să continue în for-
me superioare, organizate, odată cu trezirea conștiinței naționale și gestiona-
rea ei de intelighenția ardeleană în direcția unei acțiuni politice concertate 
(Conștiință națională și acțiune politică la românii din Transilvania, 1700-

1868, Ed. „Dacia”, Cluj-Napoca, 1987).
Adusă în plan politic ca o repetitivă revendica-

re petiționară (prin supliciile adresate curții imperiale 
vieneze, dar și celei papale, de la Roma), problema 
românilor din Transilvania își cerea imperios dreptul 
la o rezolvare justă și echitabilă. Iată ce scria, în acest 
sens, istoricul Ladislau Gyémánt, rezumând, de fapt, 
toată problematica acestei mișcări naționale, în care 
factorul social, determinat de o bază țărănească majo-
ritară, și-a căpătat cu timpul și viziunea politică struc-
turată într-o doctrină de acțiune, vizibilă în întreaga 
argumentație istorico-lingvistică a Școlii Ardelene, 

ce a culminat cu revendicările categorice ale Supplexului până la revoluția 
pașoptistă și Marea Unire.

Dacă acțiunea politică a „corifeilor” blăjeni a fost, într-un fel, „elita-
ră” (David Prodan), caracterizând  iluminismul intelighenției, cea a factorilor 
implicați în revoluția pașoptistă (intelighenție și țărănime) a fost una solidară, 
în sensul unanim al acțiunii politice și sociale. În aceasta consistă tăria liantului 
ce a dus la formarea națiunii moderne și în această perspectivă organicistă putem 

«Momentul astral» al Marii Uniri
„Conștiință națională și acțiune politică”

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

De la început, se cu-
vine să evidențiem două 
lucruri: moldovenii din-
coace și dincolo de Prut 
au o vădită înclinație spre 
zona artisticului și ei  sunt 
aceia care i-au dat pe cei 
mai de seamă slujitori  ai 
artelor. Ei l-au dat pe Emi-
nescu, ”poetul nepereche”, 
pe nemuritorul Ion Crean-
gă, pe impunătorul Mihail 
Sadoveanu, pe muzicienii 
George Enescu și Ciprian 
Porumbescu, pe Ștefan Lu-
chian, Octav Băncilă și pe 
Ion Irimescu și alții. Nici 
de oameni de știință nu duc lipsă: Dimitrie 
Cantemir, acea minte  atotcuprinzătoare, un 
renascentist cu viziuni iluministe, grandiosul 
Nicolae Iorga, criticul literar Eugen Lovi-
nescu și celebrul George Emil Palade, cuce-
ritorul  Premiului Nobel etc. Iată că afirmația 
lui  Miron Costin se adeverește: ”Nasc și la 
Moldova oameni!”.

Mihai Eminescu, o mândrie  națională 
a românilor, pe lângă faptul  că a înzestrat 

literatura română cu valori  
artistice inestimabile, con-
tribuind din plin la măreața 
construcție  poetică a lu-
mii, a fost un model  de 
implicare în viața publică, 
așa cum și-l amintește Ioan 
Slavici, în ,,Amintirile” 
sale: ”Era  nu numai poet 
și cugetător, ci totodată un 
om de acțiune, înzestrat  cu 
un bun simț practic.” 

Același afirma că 
Eminescu ,,trăia mai mult 
cu sufletul decât cu trupul” 
și ,,mai mult pentru alții.”

Această pasiune a 
implicării în viața publică s-a manifestat de 
timpuriu, din perioada adolescenței, pe când 
se afla, pentru studii, la Cernăuți, avându-l 
ca profesor și mentor pe Aron Pumnul, tri-
bun al revoluției de la 1848, în Transilvania, 
refugiat de teama represiunilor autorităților 
maghiare, care  îi urmăreau pe revoluționari. 

Centenarul Marii Uniri

Mihai Eminescu și idealul
unității naționale a românilor

Constantin E. UNGUREANU

,,Greşalele...în politică...sunt crime, căci în urma lor suferă 
milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări 
întregi şi se întunecă pentru zecimi de ani înainte viitorul ei”

Mihai Eminescu
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În configurația urbanistică a Bălgradului de 
azi se pot citi ușor însemnele și jertfele martirice 
ale istoriei, ale dăinuirii noastre multimilenare. 
Pretutindeni străvechimea, medievalitatea și mo-
dernitatea respiră la modul organic, ceea ce ne 
face a empatiza cu această sinteză ortogenetică de 
istoricitate și contemporaneitate.  

Nu întâmplător, actul proclamarii și 
consfințirii Marii Uniri de acum un secol a avut loc 
aici, în această vatră de neam latin, în care voievo-
dul Mihai Viteazul intra, la 1 noiembrie 1599, în 
aclamațiile poporului animat de nădejdi și idealuri, 
de credința nestrămutată în eliberarea socială și 
națională. Suntem convinși că, în inima și cugetul 
Viteazului domnitor, ideea Unirii Țărilor Române 
era deja conturată, fapta inaugurală având să se 
petreacă odată cu aducerea Moldovei sub același 
sceptru (1600), desigur pentru scurtă vreme, dar cu 
semnificații de lungă durată și mirabilă înfăptuire 
istorică peste trei secole. După ce Mica Unire de la 
1859 se va realiza, fără a uita, însă, de frații de pes-
te munți, din frumoasa țară a Ardealului, aflată sub 
stăpânire străină pentru încă șașe decenii, profeția 
pașoptistă a lui Avram Iancu  indicase exact șapte 
decenii de așteptare…

Destul de vie și bine reprezentată în peisajul 
statuar al municipiului, amintirea lui Mihai Vitea-
zul și-a păstrat întreaga-i ligitimitate și semnificație 
peste veacuri, ceea ce au înțeles atât de exact și pro-
fund marii bărbați ai înfăptuirii Unirii celei Mari, pe 
care putem să-i considerăm, fără a greși, adevărați 
Părinți ai Patriei (Parentes Patriae). Momentul 
astral al realizării Marii Uniri sosise și acest uriaș 
simțământ național pătrunsese adânc în masele 
largi ale poporului dornic de eliberare și emanci-
pare, de viață liberă și neatârnată, într-un mai larg 
concert al sentimentului de mândrie națională. 

Toate aceste însemne ale luptei multiseculare 
de dezrobire și afirmare națională sunt atotprezente 
aici, în Cetatea Marii Uniri. Vocile istoriei, începând 
de la atestata viață ecleziastică din primele veacuri 
creștine în municipiul Apulum, până la destinul 
martiric al răsculatului Horea sau Avram Iancu, vi-
brează într-un grav oratoriu național cu puterea jert-
felor pe altarul afirmării Ființei românești în lume.

Alba Iulia este inima ce bate în mijlocul Pa-
triei – din acest turn de veghe inexpugnabil s-a dat 
ora exactă a Reîntregirii naționale. Și după această 
seculară bătaie de orologiu merge, neîncetat, cea-
sornicul Națiunii Române.

Dincolo, însă, de unele deziderate, aspirații 
și chiar neîmpliniri, raportabile la varii cauze, im-
portant este drumul ales, drum care nu-și uită, ge-
ografic, direcția din care ne-au venit recunoașterea 
și legitimitatea înfăptuirii marelui act al Unirii, 
adunând între frontiere inalienabile pe toți cei ce 
sunt de același neam, de un sânge și de un cuget, 
dar și de o indimenticabilă simțire românească.

ALBA IULIA...

Pentru Eminescu, Aron Pumnul era ”personi-
ficarea unui principiu, sufletul nemuritor neapărat, 
care a dat consistență și  conștiință națională maselor 
și a făcut  din ele o națiune.” Aron Pumnul era tare 
iubit de elevii săi, pentru  blândețea și răbdarea lui, 
pentru patriotismul pe care îl insufla. Acesta  preda 
limba română și puțină istorie națională. Profesorii 
aveau pe acea vreme obiceiul să primească copii 
în gazdă în schimbul unor  neînsemnate servicii. 
Eminescu locuia  în gazdă chiar la Aron Pumnul, în 
cămara  în care se afla o bibliotecă  clandestină, în-
deplinind și funcția de bibliotecar. Împrumuta cărți  
tuturor elevilor. Citește ”Lepturariul românesc” al lui 
Aron Pumnul, în șase volume (1862-1865), o masivă  
antologie de literatură, cu prețioase  informații referi-
toare la scriitorii  cuprinși în ea. El face cunoștință cu 
scriitorii prepașoptiști și pașoptiști pe care îi elogiază 
în ”Epigonii”. Citește și  scrieri de istorie națională, 
,,Letopisețele” editate de Mihail Kogălniceanu și 
despre corifeii Școlii Ardelene. Cel mai apropiat  co-
leg al său, Teodor V. Ștefanelli, spunea că Eminescu 
”cunoștea gramatica și literatura română mai bine 
decât noi toți.”

În ianuarie 1866, Aron Pumnul a trecut  în cele 
veșnice, spre jalea școlarilor  români, dar cel mai afec-
tat era Mihai Eminescu, dedicându-i și prima poezie. 
După moartea mentorului său, în 1866, îndeplinindu-
i parcă o ultimă dorință, Mihai Eminescu pleacă pe 
jos în primul său drum, simbolic, în  Transilvania, 
la Blaj, vestitul centru al vieții culturale românești. 
Trecea prin Bistrița, locul în care s-a născut și și-a 
petrecut  ultimii ani din viață Andrei Mureșanu. Tot 
aici, în cimitirul din Bistrița,  va fi înmormântat Ma-
tei, fratele său, decedat în 1929, la 73 de ani. Trecea 
și prin Năsăud, apoi prin Târgu Mureș. Drumețul  
acesta, îmbrăcat în haine slăbuțe, istovit de drum și 
de foame, era condus de  dorul fierbinte de a vedea 
Blajul, de unde a răsărit soarele românismului. Când  
ajunge  în vârful unui deal de unde avea o vedere 
panoramică a Blajului, Eminescu  și-a luat pălăria și 
a salutat strigând: ”Te salut din inimă, Romă mică! 
Îți mulțumesc Dumnezeule, că m-ai ajutat s-o pot 
vedea”. ”Viața pe care o duce la Blaj, afirma Geor-
ge Călinescu, este vrednică de aceea a lui Francois  
Villon sau a lui Arthur Rimbaud”. De la Blaj trimite  
poezii la ,,Familia” lui Iosif Vulcan. Pe 27 august s-a 
dus la Alba-Iulia, pentru a participa la adunarea ge-
nerală a ”Asociațiunii” (ASTRA). De la Alba Iulia 
s-a abătut prin Bucerdea Grânoasă, satul de origine 
al lui Titu Maiorescu. La  Sibiu era așteptat de fratele 
său, Nicolae. Ajutat de Nicolae Densușianu și Popa 
Bratu, bunicul lui Octavian Goga, trece munții, la 
București.

Pribeag și sufleor în trupele de teatru ale lui 
Fani Tardini-Vlădicescu, Iorgu Caragiale  și Mihai 
Pascaly, între 1866-1869, Mihai  Eminescu vizitea-
ză mai multe localități  din Ardeal şi Banat: Brașov, 
Sibiu, Arad, Timișoara, Oravița. ”Cutreierase în tim-
pul tinerețelor Muntenia, Ardealul, Banatul și Țara 
Ungurească, se simțea deci pretutindeni, printre  ro-
mâni, ca la el acasă”. (Ioan Slavici)

Prin intermediul lui Ioan Slavici și Miron 
Pompiliu, Mihai Eminescu cunoaște folclorul din 
Transilvania, mai ales din Arad și Bihor. De fapt e 
cunoscută acea profesiune a sa de credință: ,,Întâm-

Mihai Eminescu și idealul...
plarea a făcut ca, din copilărie încă, să cunosc popo-
rul românesc în cruciș și-n  curmeziș.”

La sfârșitul lui septembrie, 1869, Eminescu 
pleacă la Viena, pentru a urma  cursurile universi-
tare. Tinerii studenți români: bucovineni, transilvă-
neni, moldoveni, munteni, basarabeni, macedoneni, 
aflați la studii, peste șaizeci, în Capitala imperiului 
Autro-Ungar, Viena, activau în două societăți, care 
să le reprezinte interesele lor, militând  pentru ideea 
unității naționale. Ioan Slavici și Al. Chibici-Râvnea-
nu erau cei mai buni prieteni ai lui Mihai Eminescu. 
La propunerea lui Mihai Eminescu și Ioan Slavici, 
cele două societăți  se contopesc într-una singură: 
,,Societatea Academică Social-Literară ”România 
jună”, având ca deviză: ,,Uniți-vă în cuget, uniți-
vă-n simțiri!” Scopul acestei societăți era ca, prin 
activități social-culturale specifice vieții studențești, 
să-i unească pe studenții români veniți de pe toate 
meleagurile românești în jurul acelorași idealuri 
naționale.

Poetul Mihai Eminescu debutează în  publi-
cistica politică cu un articol, ”Să facem un Con-
gres”, apărut la 17 martie / 5 aprilie 1870, în ziarul 
”Federațiunea” din Pesta/. Articolul este urmat  de 
încă două, intitulate ”În unire e tăria” și ”Echilibrul”, 
semnate cu pseudonimul Varro, în care susținea drep-
tul  românilor din Transilvania de a participa  activ la 
viața politică prin organizarea unui congres menit să  
proclame autonomia Transilvaniei, a cărei  populație 
majoritară o constituiau românii. Atitudinea poetu-
lui față de dualismul austro-ungar, care-i  suspen-
dase Transilvaniei, în 1867, dreptul  la autonomie, 
este categorică. Reproducem  două citate din artico-
lul ”Să facem un Congres”: ”Oricare bun cetățean 
are  datoria de a se ocupa de viitorul patriei sale și 
de aceea și  românii, prin natura lucrurilor, au da-
toria de  a provoca  un congres general al lor, care 
să determine atitudinea  națiunii românești față de o 
eventuală  schimbare a sistemei constituționale.” ,,E 
timpul să declarăm neted și clar că în țara noastră 
(căci este a noastră mai bine decât a orișicui) noi nu 
suntem nici vrem să fim maghiari  ori nemți. Sun-
tem români, vrem să rămânem români și cerem egală 
îndreptățire a națiunii noastre. Față de orice încerca-
re de deznaționalizare ori suprematizare, întrebăm 
cu răceală și conștienți de drepturile ce ni le dă abo-
riginitatea (originea, situația de locuitorii băștinași)  
noastră și spiritul secolului: ,,Cine sunt acești oameni 
și ce vor  ei în țara noastră?”

,,În ,,Echilibrul”, afirmă Eminescu, am 
susținut autonomia  Transilvaniei... dreptul ce-l are 
fiece popor  de a-și determina  voința prin lege și de 
a avea un  propriu organ pentru  formularea acestor 
dorințe, o legislativă.”

În anul 1870, de Anul Nou, Eminescu, împre-
ună cu alți colegi, s-a dus la  Döbling, lângă Viena, 
unde se afla Al. Ioan Cuza, fostul domnitor, fiind bol-
nav. Din relatările lui Iacob Negruzzi, sosit în vizită 
la Viena, aflăm că Mihai Eminescu, în vara anului 
1870, era preocupat de ideea organizării unei serbări 
la Putna, pentru a comemora împlinirea a patru sute 
de ani de la sfințirea Mânăstirii Putna (1470-1870), 
zidită de Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, care își 
are acolo mormântul.

Întrunirea ar fi trebuit să aibă loc în 1870 și 
să fie urmată de un congres al studenților din țară și 
străinătate, dar, din cauza izbucnirii războiului fran-
co-german, a fost amânată pentru anul 1871. În nu-
mele Comitetului acestei întruniri, Eminescu trimite 
”Convorbirilor literare” o ”Notiță asupra proiectatei 
întruniri la mormântul lui Ștefan cel Mare la Putna”, 
în care, printre altele, se spune: ”S-a născut conștiința 
că o  întrunire a studenților români din toate părțile ar 
putea să constituie și altceva  decât numai o serbare 
pentru glorificarea trecutului nostru, și că , cu o oca-
ziune atât de favorabilă în felul său, am putea să ne 
gândim mai serios asupra problemelor ce  viitorul ni 
le impune cu atâta  necesitate. Viitorul însă e conti-
nuarea, în cazul cel mai bun  rectificarea trecutului.”

La întâlnirile studențești, Eminescu saluta cu 
formula ,,Trăiască nația!”. Răspunsul colegilor era: 
,,Sus cu dânsa!” Serbarea de la Putna era o ocazie 
pentru întrunirea Congresului studențiunii române. 
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înțelege exact că intrarea României în război și mo-
mentul fast al Marii Uniri nu au fost „cadouri” făcute 
de marile puteri, nici „concesii” în detrimentul altor 
Stări privilegiate (teme cu care se lamentează încă o 
anumită propagandă revizionistă, în special iredenta 
maghiară).

Momentul astral al Marii Uniri venea să 
încununeze, sub semnul unei năzuințe multisecula-
re și al unei inevitabile legități istorice, o opțiune 
majoritară mai veche, pe care, la 1600, întâiul între 
actanții politicii istorice, Mihai Viteazul, a înțeles-o 
- eliberarea Principatului de opresiune străină și re-
facerea statului unitar.

Lampadoforii conștiinței naționale din Tran-
silvania, adăpați la mai vechile izvoare ale umanis-
mului și iluminismului european, se organizase-
ră în acea mișcare politică, socială și culturală, 
aducând în fața Stărilor privilegiate, dar și a 
curții vieneze (ale cărei drumuri le bătuse, în 
mai multe rânduri, și Horia) argumentele ine-
branlabile, de nezdruncinat, privind configurația 
etnică majoritară, unitatea de neam a tuturor ro-
mânilor (Gheorghe Șincai îi avea în vedere și pe 
cei rămași dincolo de Dunăre), originea romană 
și latinitatea limbii. Chiar dacă aceste idei exa-
gerat puriste se îmbolnăviseră de „elefantiază” 
(cum apreciază Lucian Blaga), acțiunea concer-
tată a corifeilor blăjeni este întru totul justificată 
în contextul social-istoric al vremii, bunele lor 
intenții cultural-social-doctrinare neputând fi 
răstălmăcite și minimalizate de ulterioarele cer-
cetări în domeniu. Căci istoria nu trebuie inter-
pretată într-o viziune a posteriori, ci în conjunctura 
realităților respective, în spiritul autentic al epocii și 
al năzuințelor respective!

Nu este lipsită de interes observația că, în spi-
rit herderian, corifeii Școlii Ardelene înțeleseseră că 
limba este depozitară și marcă a specificului național, 
intrând, revendicativ, între „drepturile inalienabile”. 
Iată de ce această amplă mișcare de emancipare a ro-
mânilor din Transilvania va deveni „revendicativă” 
în numele unui program politic și într-o formă conti-
nuată, despre care vorbea cu atâta exactitate istoricul 
Ladislau Gyémánt:

„Vădindu-și forța și însemnătatea și prin că-
utările pe care le impune deținătorilor puterii și 
privilegiaților, mișcarea de emancipare românească 
respinge cu tărie «soluția» reformismului nobiliar, 
afirmându-și cu claritate, prin programul național 
promovat, obiectivele proprii, menite a realiza 
drepturile inalienabile ale individualității sale spe-
cifice, pe măsura rolului și importanței deținute în 
ansamblul societății din Transilvania”... ( Mișcarea 
națională a românilor din Transilvania, 1790-1848, 
Ed. Științifică și Enciclopedică, 1986).

Influențând asupra Stărilor și politicii imperi-
ale, dar și asupra ei însăși, această mișcare a căpătat 
temeiuri ideologice moderne, reorganizându-se pen-
tru o nouă luptă în cadrul monarhiei austro-ungare, 
între 1868 și 1918. Conceptul de națiune și luptă 
națională în epoca modernă capătă noi valențe, ideea 
unității de neam și limbă devenind acum una a tutu-
ror românilor, îndeosebi a celor din Vechiul Regat. 
Mult mai organică pe terenul social-politic al Tran-
silvaniei (unde după „Pronunciamentul de la Blaj” 
începuseră mai peste tot mișcări de protest împotriva 
politicii dualiste opresoare, îndeosebi față de „legea 
naționalităților” și „legea învățământului” promulga-
te în decembrie 1868), această conștiință a originii și 
unității de neam era, în Moldova și Țara Româneas-
că, mai mult culturală. Eminescu, însă, o înțelege în 
adevăratul ei sens politic, de aici intervențiile sale pu-
blicistice fulminante din „Albina” și „Federațiunea” 
(1870), pentru care este citat de procurorul maghiar 
într-un proces de presă din perioada studenției sale 
vieneze. La „Timpul”, însă, având deplină libertate 
de exprimare, Eminescu – visând la o „Dacie Mare” 

– va milita pentru drepturile și libertățile democra-
tice ale românilor ardeleni asupra cărora se exercita 
opresiunea dualismului austro-ungar. Previziunea lui 
Gh. Barițiu se adeverea „Soarta națiunii române se 
va hotărî la București si la Iași iar nu la Cluj si nici 
la Buda. Aceasta o știu și contrarii noștri...” („Gaze-
ta de Transilvania”). Nu întâmplarea, ci imperativul 
istoric a hotărât ca această soartă să se decidă la ro-
mânii din Transilvania, acasă, adică la Alba Iulia, în 
butucul etnic al românității ardelene...

În toamna lui 1918, pe când evenimentele 
politico-revoluționare cuprindeau întreaga Transil-
vanie, s-a constituit Consiliul Național Român, ca 
unic for ce reprezenta voința poporului român, în-

trunind adeziunea maselor largi. Ca altădată la Câm-
peni, la Padeș, la Izlaz, la Blaj, la Filaret, fruntașii 
politici ai momentului au mobilizat masele largi, 
întru comunicarea unor programe revoluționare și 
înfăptuire plebiscitară. Marea Adunare de la Alba 
Iulia de la 1 Decembrie 1918 a consfințit Unirea 
cea Mare, Unirea cu Țara, adică înfăptuirea Româ-
niei Mari pe temeiuri istorice și de unanimă voință 
națională, ceea ce însemna împlinirea legică a unui 
proces cu rădăcini milenare, ireversibil concretizată. 
Ceasul sosise și această convingere era unanimă. 
,,N-avem nevoie sa ne-o spunem unul altuia, e destul 
sa ne privim în ochi pentru ca să ne convingem că 
ceasul a sosit” – declara, în „Glasul Ardealului”, Ilie 
Cristea.

În primele rânduri ale acestei lupte de eman-
cipare socială și națională s-a situat acea presă ro-
mânească, solidară cu năzuințele istorice ale maselor 
largi (țărani, muncitori, meseriași, negustori, preoți 
și dascăli). După realizarea Unirii de la 1859 și cu-
cerirea independenței noastre de stat (1877), Uni-
rea cea Mare constituia pasul definitiv în realizarea 
unității teritorial-etnice. Dar pentru aceasta, Româ-
nia trebuia să intre în război alături de Antanta. „Noi 
vrem o Dacie așa cum a fost”, scria încă din 1883 re-
vista «Dacia viitoare», căci istoria și dreptul, tradiția 
voinței maselor, trecutul și prezentul ne îndreptățesc 
să aspirăm la o Dacie românească.” În rapoartele 
autorităților habsburgice se consemna adeseori că 
„românii nutresc simpatii daco-romane”. Eminescu, 
dorindu-și Dacia lui Traian ca „un stat de cultură la 
gurile Dunării”, scria răspicat: „totul trebuie dacizat 
de-acum înainte”.

Ideea Marii Uniri era vie în conștiința maselor 
largi de pe ambele versante ale Carpaților, de aceea 
intrarea în război alături de Antanta viza eliberarea 
teritoriilor românești anexate de monarhia austro-
ungară. Beneficiind, acum, de o acțiune politică or-
ganizată, voința românilor ardeleni a fost gestionată 
în momentul decisiv de Consiliul Național Român. 
În sprijinul marilor manifestații și demonstrații au 
venit bărbații de frunte ai idealurilor unioniste din 
țară, dar și de afară, precum cei aflați la Consiliul 
Național Român de la Paris în frunte cu Take Iones-
cu, Nicolae Titulescu, Traian Vuia, Octavian Goga, 

Vasile Lucaciu, susținuți din țară de un Nicolae 
Iorga, Delavrancea, Sadoveanu, A. D. Xenopol, N. 
Filipescu, M. Cantacuzino, C. Mille, C. Bacalbasa, 
Zaharia Barsan și atâția alții. La loc de mare cinste 
stau figurile luminoase ale episcopilor Iuliu Hossu și 
Miron Cristea, dar și contribuțiile de netăgăduit ale 
cuplului regal, Maria și Ferdinand, precum și atitu-
dinea manifestă a marelui om politic liberal Ion I. C. 
Brătianu. În fruntea formațiunii politice care a orga-
nizat istoricul eveniment al Marii Unirii, numele lui 
Iuliu Maniu (președintele Partidului Național Român 
și „artizanul Unirii”) va rămâne pildă de acțiune po-
litică. Iată cât de actuale sunt cuvintele sale: „Avem 
întâi nevoie de oameni de caracter şi oneşti şi numai 
pe urmă de oameni pricepuţi în conducerea treburi-
lor publice; între un hoţ fără caracter, dar priceput 

şi între un om cinstit, dar mai puţin priceput, 
eu am preferat toată viaţa pe acesta din urmă. 
Astfel de oameni sunt mai de nădejde decât 
secăturile obraznice cărora nu le sticlesc ochii 
decât după afaceri.”

Dezvăluind abuzurile și silniciile 
guvernanților, procesul memorandiștilor (ilus-
tra și cinica farsă judiciară din 1894), atrăsese 
simpatia românilor de pretutindeni, dar și a 
unor intelectuali și militanți politici din Euro-
pa. Realitatea era evidentă, nu mai putea fi es-
camotată. „Procesul ca atare este o greșeala... 
Verdictul lovește în totalitatea neamului care 
numără peste două milioane și jumătate de 
suflete” , recunoștea cancelarul Reichului, 

aliatul monarhiei bicefale. La 4 iunie 1892 avuse-
se loc la București un amplu miting de protest, în 
al cărui manifest se preciza fără echivoc: „Cetățenii 
României dezvăluie acțiunile de deznaționalizare a 
românilor din monarhia austro-ungara prin legile 
școlare, asociațiile cultural-politice, prin procese de 
presa”. Un ziar („Munca”) scria că protestele „curg 
ca ploaia” și că pretutindeni „ne se aud decât strigăte 
de indignare împotriva autorităților ungare”, de aici 
„protestul tuturor românilor”. Rezoluția în procesul 
memorandiștilor consfințea, de fapt, refuzul ofici-
al al autorităților dualiste față de toate inițiativele 
petiționar-revendicative ale românilor ardeleni, cu 
atât acțiunea politică a intelighenției va fi mai con-
certată și bine organizată, hotărâtă a nu se rata mo-
mentul istoric ce sosise, momentul astral al unirii 
integrale și ireversibile. Șandramaua Imperiului se 
năruia și era luată în picioare de etnii și popoare dor-
nice de eliberare și autodeterminare. 

În toată această luptă de afirmare a conștiinței 
naționale și de acțiune politică, un rol important 
l-a jucat presa. În primul rând presa din Transil-
vania, prin condeiele cele mai conștiente de misia 
istorică și angajate, de la Ilarie Chendi, Ion Lupaș, 
Vasile Goldiș (director al „Românului” arădean, în 
1911), Ștefan Cicio-Pop, la Vasile Lucaciu, Octavi-
an Goga („gazetarul pătimirii noastre”), Octavian 
Ghibu („luptătorul pe baricade”), Vasile Lucaciu, 
Ion Agârbiceanu, Emil Isac... O întreagă pleiadă 
de publiciști „precursori ai Marii Uniri” întregesc 
peisajul militant al vremii: Vicențiu Babeș, Valeriu 
Braniște, Ioan Bechnitz, Sever Bocu, Gheorghe Tul-
bure, Iacob Mureșanu, Ion Lupaș, T. V. Păcățean, I. 
Slavici, Roman Ciorogariu, Ion Breazu, Al. Ciura, 
Șt. Meteș, Zenovie Pâclișanu, Ion Rusu Abrudean, 
Ion Rațiu, Gheorghe Pop de Băsești, Septimiu Al-
bini, Eugen Brote, Ioan Mihu, Teodor Mihali, Al. 
Vaida-Voievod... Monografii precum cea semnată de 
Iulian Negrilă (Ziarul «Românul» și Marea Unire), 
ar putea fi un model pentru atâtea vrednice de amin-
tire publicații din epocă ce s-au pus în slujba Marii 
Uniri. Pentru istoria presei în Transilvania putem 
aminti și bravi cercetători din vremuri mai recente, 
precum valorosul critic și istoric literar, universita-

... „Conștiință națională și acțiune politică”
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Căldura tandră iradiind din strălucirile „Păsării 
în spațiu” îmi alintă și acum amintirile cu o atingere 
cvasi-materială, după repetate vizite la muzeul de 
artă din Yokohama.

La câteva luni după sosirea la Tokyo, am in-
trat, împreună cu soția, în acel muzeu, special să 
contemplăm „Pasărea în spațiu” a lui Brâncuși. Un 
hol spațios, specific intrării în marile muzee, cu 
atractive capodopere la vedere, ne-a introdus în plă-
cuta ambianță europeană, familiară. 
Întrebând la „Informații” de capodo-
pera brâncușiană, proverbiala amabi-
litate niponă și zâmbetul complezent 
al îndrumătoarei de la ghișeu s-au 
dovedit insuficiente spre a ne dumiri. 
Deși pronunțam clar în limba franceză, 
Brancusí, cu accent pe ultima silabă, 
interlocutoarea nu recunoștea numele 
sculptorului. Scot telefonul din buzunar 
și încerc să caut pe internet fotografia 
sculpturii „Bird in Space”, explicân-
du-i soției ce intenționez. Pronunțarea 
numelui românesc Brâncuși a produs o 
revelație, fața japonezei luminându-se 
instantaneu: „Ah, Brâncuși, a exclamat 
ea, pronunțând numele bisilabic, cu 
„â” și semivocala „i” și nu cu vocala 
lungă și accentuată „í”, din franceză. 
„Da, desigur, avem, „sumimasen” (scuzați!).

Din păcate, pentru trei luni, era expusă într-
un alt muzeu. Trebuia să așteptăm! Când am reluat 
inițiativa, ne-a așteptat marea surpriză să admirăm, 
pe lângă magnifica lucrare a părintelui sculpturii mo-
derne, o altă piesă, în sala alăturată, intitulată „Mă-
iastra - Omagiu lui Brâncuși”, dăltuită în marmură 
de sculptorul Isamu Noguchi, japonez din Statele 
Unite. Periscop din fundul oceanului uman, lucrarea 
scrutează infinitul artei brâncușiene. 

Mi s-a deschis o nouă lume. Prins de pasiune, 
m-am documentat și am aflat multe despre sculptu-
rile lui Brâncuși în Japonia și mai ales despre relația 
maestru – discipol între cei doi artiști dezrădăcinați 
din țările lor de origine și, totodată, atât de repre-
zentativi pentru acestea. Întâmplător, în pregătire la 
București, Prefericitul Patriarh Daniel îmi dăruise, 
cu dedicație, un album Brâncuși.

Am revenit la Yokohama în ziua de 7 octom-
brie 2014, la un seminar economic despre România, 
fructificând avantajul înfrățirii Constanța – Yokoha-
ma. La muzeu am pledat pentru sprijinul nipon la 
înscrierea complexului din Târgu – Jiu în patrimo-
niul universal UNESCO. Am convenit, pe acel fun-
dal, să organizăm un simpozion Brâncuși – Noguchi, 
care s-a derulat pe 12 octombrie 2015. Între timp, pe 
această temă, m-am întâlnit cu distinsa directoare a 
muzeului, doamna Eriko Osaka, pentru pregătiri.

În primăvara lui 2015, când împrejurimile 
Turnului Mori din Roppongi Hills se drapaseră cu 
postere și afișe ale expoziției „Siple Forms”, cu 
„Pasărea în spațiu” drept poză simbol, am vizitat 
Muzeul de Artă Mori, dornic să revăd monumentala 
sculptură transferată acolo pe timpul manifestării 
expo. Politețea și ospitalitatea, întruchipate în 
distinsa doamnă Yoshiko Mori, m-au întâmpinat 
cu onoruri. Am realizat obișnuitele fotografii, că 
doar eram în Japonia, apoi am purces împreună spre 
sala unde faimoasa pasăre a geniului brâncușian se 
răsfăța în lumina zilei, filtrată prin pânza diafană din 
fereastră, răsfățând la rândul ei retina vizitatorilor, 
nu puțini la număr.

I-am înmânat gazdei o copie după nota verba-

lă pe care o înaintasem Ministerului Afacerilor Ex-
terne pentru a solicita sprijinul Japoniei în demersul 
de  înscriere în lista UNESCO a complexului de la 
Târgu Jiu. Puțin nedumerită, nevenindu-i să creadă 
că acel complex monumental nu s-a listat încă în pa-
trimoniul cultural universal, m-a întrebat ce ar avea 
de făcut. Am stăruit să trimită diplomației nipone o 
scrisoare de încurajare a votului țării în favoarea ro-
mânului, la UNESCO.

Multimilenară dăinuire geologică zidită pe te-
melia celei mai mari insule nipone, bătrânul Fuji s-a 
ascuns după nori și când am vizitat muzeul în aer 
liber din Hakone, în 5 decembrie 2012. Spre con-
solare, am descoperit acolo „Sărutul” lui Brâncuși, 
alături de alte sculpturi renumite, cu o monumentală 
lucrare a suedezului Carl Miles, la intrare: „Mâna 
lui Dumnezeu”. În stilul caracteristic mult admiratei 
Grădini Miles din Lindingö (Stockholm), un tânăr 
privind spre cer, imponderabil, stă desculț pe imen-
sele degetele ale unei palme, atot-protectoare. 

Plecaserăm în zori cu mașina, folosind GPS-
ul. Pe măsură ce ne apropiam, peisajele montane se 
succedau tot mai captivante. Ridicându-se cu repezi-
ciune, volatila cortină a norilor dezvelea creste îm-
pădurite și clădiri cocoțate pe dealuri, cu acoperișuri 
inconfundabile. Intrând pe un drumeag șerpuitor, 
după un urcuș abrupt, am ajuns la „Hakone Open Air 
Museum”. O fântână arteziană animată prin jocuri 
de oglinzi ne-a întâmpinat încă din parcare. Sculp-
tura lui Miles  domina intrarea în câmp deschis, pe 
o pantă cu gazon reavăn hrănind operele lui Henry 
Moore, Rodin, Taro Okamoto și alții, așezate pe jos, 
ca la picnic. Acolo, în inima muntelui, în proximita-
tea sugestivă a sacrului munte Fuji și a vaporilor de 
izvoare termale, am descoperit magica împreunare a 
două suflete într-un esențial sărut înglobând iubirea 
universală, stilizată în forme simple, curate, profund 
grăitoare: Brâncuși!

La ieșire, pe o stradă înclinată din Hakone, 
mângâierea ospitalieră a vaporilor înălțați din rigole-
le acoperite cu dale ne-a transmis căldurosul salut al 
băilor termale și al magmei din tumultul adâncurilor. 
În clocotinda apă sulfuroasă ce izvorăște în zonă se 
fierb ouă, ce-și colorează coaja într-un maro prezum-
tiv terapeutic. Cugetarea aluneca spre ovoidale forme 
simplificatoare simbolizând viața embrionară, spre 
oviformele linii brâncușiene, spre înțelegerea esenței 
umane. Fascinația imensului muzeu pe un versant de 
munte mi-a ridicat întrebarea: cine finanțează acest 
paradis? Fie ei corporatiști sau statali, sponsorii ar fi 
îndreptățiți la un nume specific, de pildă „Ecloziunea 
mărinimiei”.

Pe aceeași dimensiune culturală, faima lui 
Constantin Brâncuși, poate cel mai trainic „brand” 
românesc în arhipelag, m-a ajutat să călătoresc prin 
Japonia pe urmele lucrărilor sale, mai ales că în 2015 
România încerca înscrierea complexului sculptural 
de la Târgu Jiu pe lista patrimoniului cultural uni-
versal UNESCO. Adresasem o solicitare oficială de 
sprijin prin Ministerul Afacerilor Externe și vizitam 
muzee dotate cu opere de Brâncuși, dialogând cu 

conducerile lor, ca lobby în favoarea no-
bilului obiectiv. 

Anecdotica reușitei sculptorului 
în procesul cu Guvernul Statelor Uni-
te îmi pigmenta dialogul. Dar nu ea îmi 
motiva vizitele. Într-o bună zi, la Muzeul 
Bridgestone din Tokyo, am găsit inedita 
variantă a „Sărutului”, despre achiziția 
căreia mi-au confiat detalii curatorul și 
directorul muzeului din cartierul Ginza. 
Am ținut să le precizez că pe 19 februarie 
se împlineau 139 de ani de la nașterea ar-
tistului deschizător de drumuri. Curatorul 
mi-a dezvăluit și „monumentala” sumă 
plătită de proprietarul muzeului pentru 
„Sărutul”, dar i-am promis să n-o fac pu-
blică. Lucrarea o achiziționase personal 
președintele Bridgestone, Yoichiro Kai-
zaki, la o licitație din New York, în anul 

1994. 
Muzeul urma să se închidă doi ani pentru re-

novarea clădirii, operele fiind mutate în alte locuri 
în acel răstimp. Succinta descriere a „Sărutului” din 
catalog subliniază prezența pe Poarta sărutului din 
România a aceluiași motiv, cu forme „pure, funda-
mentale”. 

Aveam în gând și Ziua Culturii Naționale (15 
ianuarie), sărbătorită prin concursul de limba română 
pentru japonezi, la Ambasadă, împreună cu asociația 
domnului Bereș. 

Foloseam orice prilej să vorbesc de cultura 
noastră. Pe 31 ianuarie, sâmbăta, arhitectul Keimi 
Harada, fost primar al sectorului Minato, mă invita-
se să țin o alocuțiune la reuniunea anuală a societății 
„Minato International”, unde am punctat și prezența 
operelor lui Brâncuși în Japonia. În acea atmosferă, 
auditoriul a fost surprins să afle că în cartierul lor, 
pe o străduță din zona Azabu Juban, o sculptură stă 
mărturie talentului românesc în sculptură: „Yoganu’s 
Dream”, de Neculai Păduraru. Am evidențiat înrâu-
rirea lui Brâncuși asupra sa. 

Cum descoperisem lucrarea lui Păduraru? 
Într-o zi de primăvară, pe acea străduță, am zărit o 
sculptură în bronz, reprezentând doi pelicani cu cio-
curile bandajate împreună. Mai trecusem pe acolo, 
o mai văzusem în fugă, dar acum mi-a atras atenția 
ceva special: harta României gravată în placa de pe 
piedestal, precizând distanța de 9.000 km până la 
noi. Pe moment, privind acea operă m-a furnicat o 
abisală melancolie ce leagă două păsări atât de dis-
tante visându-se împreună. O mută revoltă în fața 
imposibilei teleportări: 

Gând necuvântat
Migrând peste aleanul
Româno – nipon.

Unele întâmplări independente de noi îmi 
veneau mănușă, în relaționarea cu partenerii. O 
expoziție de la Muzeul de Artă Mori din apropierea 

Jurnal de ambasador - Stația Tokyo
de Radu Șerban

Fragmente despre Constantin Brâncuşi
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Ambasadei, al cărei afiș prezenta „Pasărea în spațiu” 
a lui Brâncuși, mi-a deschis calea întâlnirii cu direc-
toarea muzeului, Yoshiko Mori, în 28 aprilie, la eta-
jul 52 în Turnul Mori din Roppongi Hills. Întâmpi-
nându-mă cu protocolul de rigoare, soția magnatului 
imobiliar Minoru Mori m-a condus la fermecătoarea 
„Pasăre în spațiu”, exponat unic într-o sală în care 
lumina de-afară se cernea printr-o translucidă pânză 
albă. Surpriza pentru mine a venit din cea de a doua 
lucrare brâncușiană expusă, în altă sală a muzeului, 
„Principesa X”.

Profitând de prilej, am apelat la doamna Mori 
să trimită o scrisoare ministerului de externe, soli-
citând sprijinul pentru un vot în favoarea înscrierii 
ansamblului de la Târgu Jiu în patrimoniul mondial 
UNESCO.

Întâmplarea cu oprirea în vamă la intrarea în 
Statele Unite a sculpturii lui Brâncuși a „Păsării în 
spațiu” o știa până și șeful vămii, care mi-a reamintit-o 
în timpul unei agreabile croaziere în Golful Tokyo, 
la 28 aprilie, pe un traseu incluzând aeroportul 
Haneda, cu pista pe apă, apoi Podul Curcubeului și 
alte locuri memorabile. Pe siajul amintirilor, mintea 
îmi modelase un haiku, atunci când am revăzut urma 
șalupei pe sub Podul Curcubeului:

Siajul zilei 
În zbor spre curcubeu – stropi
Visând lumină.

Peregrinărilor mele pe la muzeele 
din Japonia posesoare de opere ale părinte-
lui sculpturii moderne, le-am adus un coro-
lar prin simpozionul dedicat lui Brâncuși, 
pe 12 octombrie, zi nelucrătoare în Japo-
nia (ziua sănătății și sportului, a doua luni 
din octombrie). Optasem pentru Muzeul de 
Artă din Yokohama, depozitar al fascinan-
tei „Păsări în spațiu”, alături de lucrarea 
„Omagiu lui Brâncuși” (realizată de Isamu 
Noguchi). Acolo găsisem înțelegere și spri-
jin din partea conducerii muzeului, a direc-
toarei Eriko Osaka. 

Pe siajul geniului brâncușian în Ja-
ponia, impresionează lista celor 14 ope-
re de pe teritoriul nipon semnate de el, o 
prezență atât de vie încât pare neverosimil 
ca artistul să nu fi vizitat niciodată arhipelagul:

1.Sărut – Bridgestone Museum of Art; Tokyo 
to, Chuo-ku, Kyobashi 1-10-1

2.Copil adormit – Toyota City Art Museum; 
Aichi ken, Toyota shi, Kazahonmachi 8-5-1

3.Primul strigăt – Nagoya City Art Museum; 
Aichi ken, Nagoya shi, Naka-ku, Sakae 2 chome, 17-
25

4.Tors de bărbat tânăr II – Toyota City Art 
Museum; Aichi ken, Toyota shi, Kazahonmachi 8-5-
1

5.Cocoș - Toyota City Art Museum; Aichi 
ken, Toyota shi, Kazahonmachi 8-5-1

6.Pasăre Măiastră – Yokohama Art Museum; 
Kanagawa ken, Yokohama shi, Nishi-ku, Minatomi-
rai, 3 chome, 4-1

7.Pasăre Măiastră – Shiga Prefectural Muse-
um of Art; Shiga ken, Otsu shi, Seta Minamiogaya-
cho, 1740-1

8.Domnișoara Pogany II – Shizuoka Prefec-
tural Museum of Art; Shizuoka ken, Shizuoka shi, 
Suruga-ku, Yada, 53-2

9.Sărut – The Hakone Open-Air Museum; 
Kanagawa ken, Hakone shi, Ninotaira

10. Muză adormită II – Kawamura Memorial 
DIC Museum of Art; Chiba ken, Sakura, Sakedo 631

11. Cocoș – Fukuoka Art Museum; Fukuoka 
ken, Fukuoka shi, Chuo-ku, Ohorikoen 1-6

12. Băiat stând (pictură tempera) – Menard 
Art Museum; Aichi ken, Komaki, 5 chome -250

13. Nou-născut – Hyogo Prefectural Museum 

of Art; Hyogo ken; Kobe shi, Chuo-ku, Wakinoha-
makaigandori, 1-1-1

14.Orgoliu – Takayama Hikaru Museum, 506-
0051 Gifu Prefecture, Takayama, Nakayamamachi.

Esențializatorul Brâncuși trăiește în Japonia 
prin lucrările sale!

În concediu la București, îi propusesem noului 
ambasador la UNESCO, Adrian Cioroianu, să vină 
cu o prezentare la acel simpozion, însă cum nu i s-a 
aprobat, m-am nevoit să întocmesc prezentarea, cu 
mijloacele și competențele disponibile. 

Faimosul deget mare ridicat al lui Cioroia-
nu îmi prilejuiește o digresiune despre semne și 
semnificații la japonezi. Denumirea niponă a dege-
tului mare, tradusă prin „degetul părinte”, a condus 
la un obicei, de a-l ascunde când trece un cortegiu 
mortuar, altfel, îți va muri un părinte. Cu scuze pen-
tru falsa aluzie grobiană, degetul mijlociu ridicat, în 
gestica veche niponă, înseamnă „frate”. A pune pal-
ma la ceafă înseamnă un „nu” politicos.

Lucrasem mult la materialul despre Brâncuși, 
mă documentasem la muzee, culesesem imagini 
și texte, căci indiferent cine venea din țară, aveam 
aserțiunea de ambasador, o schiță de exegeză ro-
mânească a lucrărilor despre sculptor. Mai târziu, 
prelucrate, textele mele aveau să fie publicate în 
două reviste literare din țară, prin grija scriitorului 

și diplomatului Nicolae Mareș, neobosit maestru 
al cuvântului, călător și căutător prin lumea artei și 
meditației creatoare. 

Corelația sculpturii cu haiku am regăsit-o la 
tatăl lui Isamu, respectiv Yone Noguchi, născut în 
1875 în localitatea Tsushima lângă Nagoya, poet 
japonez care trăise zece ani în America, considerat 
unul din primii promotori ai haiku-ului în limba en-
gleză.

Involuntară, apropierea de simplitatea 
brâncușiană m-a condus treptat spre asocierea unora 
din sculpturile sale cu tristihurile „ haiku” pe care le 
schițam pe bucățele de hârtie, ajungând să le includ 
într-o plachetă de foto-haiku.

La simpozion, sala plină, cu câteva persoa-
ne în picioare, mi-a dovedit interesul pentru geniul 
sculpturii române și universale, „brand” al țării noas-
tre în Japonia. Se aflase în sală și noul ambasador 
japonez în România, care m-a vizitat apoi, pe 10 oc-
tombrie, să-i prezint staff-ul misiunii și să schimbăm, 
amical, opinii pe marginea priorităților, mai vechi și 
mai noi,. Un elementar bun simț îl recomanda pe ES 
Kisaburo Ishii, cu excepționala sa experiență profe-
sională și de viață, drept „omul potrivit la locul potri-
vit”. Speram ca omul acesta să miște din loc proiec-
tul metroului București – Otopeni. Înaintea plecării 
sale la București aveam să servim un prânz împreu-
nă cu soțiile, la 15 octombrie, continuând un dialog 
deschis, neinhibat de prejudecăți diplomatice. Era 
al treilea ambasador japonez la București, în timpul 
mandatului meu la Toky

Reuniuni internaționale la Tokyo organizau 
și terții. Francofonia își ținuse întâlnirea anuală în 
18 februarie, unde mă invitase ambasadorul belgi-
an, Gunter Sleeuvagen. Am profitat de coincidență, 
vorbindu-le colegilor despre francofonul Constan-
tin Brâncuși, de la nașterea căruia se împlineau, a 
doua zi, 140 de ani. Potrivită aniversare! Neașteptat, 
efectul s-a lăsat cu un interviu acordat lui Dominic 
Migneault, pe 22 martie, pentru site-ul Francofoniei.

A doua zi aveam s-o petrec într-un club spe-
cial, la Casa Internațională a Japoniei (IHJ), aproape 
de Ambasada noastră. În memoria geniului sculptu-
rii moderne, am început cu imaginea unei sculpturi 
însoțită de haiku. Îmi lansam cartea trilingvă „Mai 
aproape de cer”, dedicând întregul eveniment me-
moriei lui Brâncuși. Site-ul ministerului de externe 
din București preluase știrea despre acel eveniment, 
dedicat aniversării lui Brâncuși. Mulțumesc! 

Dincolo de Magistrala 6 a metroului 
bucureștean, a cărei nerealizare îmi producea un gol 
în stomac, am umplut un „gol” geografic al manda-
tului, în zilele de 19-20 mai, deplasându-mă în patru 
orașe din prefectura Aichi, în premieră, prin muzeele 
cu opere ale lui Brâncuși.

Întâi, în orașul Hekinan, am vernisat o 
expoziție de sticlărie românească, 
înveșmântat într-un costum de nobil 
nipon (daimyo). Unică în felul ei, 
meticuloasa îmbrăcare a kimono-ului 
bărbătesc m-a transformat în marionetă. 
Fina țesătură de mătase naturală neagră, 
din care erau confecționate vesta și bluza, 
discret brodate, dădea din start o notă 
de eleganță ceremonialului. Pantalonii 
vărgați, numiți „hakama”, centura „obi”, 
vesta „haori” cu buzunare în mâneci, 
sandalele „zori” (diferite de sandalele din 
lemn „geta”), șosetele „tabi” (cu degetul 
mare distinct), toate aceste piese le-am 
îmbrăcat pe rând, până în final când era 
să nu mă mai recunosc, în respectabilul 
nobil nipon de acum câteva secole, con-
form tradițiilor vestimentare.

Turneul celor trei muzee conținând 
opere de Brâncuși a început cu „Toyota 

City Art Museum”. Am plecat în zori cu Alexandru 
la volanul lui Audi A6 și vreme de mai bine de o oră, 
cam între 7.30 și 8.45, i-am dat târcoale domnului 
Fuji. Pe măsură ce treceam în partea sa sudică, ri-
durile de nea i se răreau, iar în dreapta i se contura o 
umbră de cocoașă spre care-și înclina ușor camilafca.

 La muzeul din Toyota, magnetismul operelor 
„Copil adormit” și „Tors de bărbat tânăr”,  se sim-
te în întregul stabiliment. Curatorul Masao Kitatani 
m-a însoțit cu gentilețe.

Muzeul de artă „Menard” din Komaki mi-a 
devoalat câteva date despre istoria așezământului, 
începută cu anul 1987, când soția fondatorului fir-
mei de cosmetice Menard, doamna Mitsuko, hotă-
râse să prezinte publicului cele circa 1000 de lucrări 
de artă achiziționate de-a lungul timpului. Am primit 
prețioase explicații despre pictura în tempera „Băiat 
stând”, achiziționată acum 30 de ani. 

Printre altele, directorul Norimichi Aiba, care 
fusese la București în anii ´70, mi-a sugerat să privesc 
atent capul modelat de Brâncuși drept „Primul strigăt”, 
expus în Muzeul Municipal de Artă din Nagoya, sculp-
tură pe care urma să o admir, printr-o unică șansă, după 
doar câteva ore, în depozitul celuilalt muzeu. Avându-l 
ca model pe fiul prietenului său, Percival Farquhar, 
varianta inițială, realizată în lemn în 1914, își lăsase 
amprenta asupra sculpturii finale turnate în bronz, la 
rădăcina căreia se distinge forma fibrei de lemn am-
prentate în mulajul cochiliei de turnare. 
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rul Mircea Popa, publicistul și redactorul „Familiei” 
orădene Stelian Vasilescu, scriitorul albaiulian Ion 
Mărgineanu, istoricul literar și universitarul blăjean 
Ion Buzași și încă mulți alții...

Desigur, nu trebuie uitate nici publicațiile din 
Vechiul Regat, dimpreună cu sentimentele de solida-
ritate ale unor intelectuali, oameni de cultură, scrii-
tori, politicieni, precum Nicolae Iorga (poate cel mai 
zelos susținător și propagator al ideii unioniste), Bar-
bu Ștefănescu-Delavrancea, Al. Vlahuță ș.a.

Într-un articol de vibrantă emoție națională 
publicat în „Epoca” și intitulat, Ultima zi din Român-
ia mică, poetul monograf al Ardealului, Octavian 
Goga, scria cu o vizionaritate remarcabilă: ,,Trecu-
tul și viitorul își poartă fiorii peste sufletul neamului 
în aceste ceasuri care ne fac să resimțim rasufletul 
eternității deasupra noastră. Ca la judecata din urmă 
se desfac mormintele din care ne strigă suferința de 
veacuri și ne îndeamnă mărirea stramoșilor. Încheg-
area unui singur trup se hotarăște. Astăzi amurgul 
cade cea din urma oară peste vechile noastre hotare, 
ca, mâine, soarele răsărind roșu din foc și din sânge 
să lumineze România Mare’’. Iar militantul socialist 
C. Bacalbașa aprecia că: „Pe drapelele românești va 

sta scris nu simbolul urii între popoare, ci simbolul 
dezrobirii si al neatârnării românilor’’ (Adevarata 
renaștere națională). Un alt entuziast publicist, E. 
Heroveanu, în articolul Ardealul afirma în spiritul 
ireversibilului eveniment.: ,,Durerea și aspiratiile 
Ardealului nu mai pot fi despartite nici într-un fel de 
soarta celorlalte ținuturi românești, cum toate aceste 
înseși nu mai pot fi sufletește desfăcute din legatura 
suferinței comune care le unește’’. Iar fostul parla-
mentar, dr. N. Lupu, în articolul Unire clama «sfânt-
ul vis» de totdeauna al românilor: ,,Nu este român 
în tot cuprinsul lumii care să nu dorească împlinirea 
acestui sfânt vis - unirea tuturor românilor într-o sin-
gură țară, mare, bogată, fericită și dreaptă pentru toți 
fiii ei’’.

Într-o eventuală ENCICLOPEDIE A MARII 
UNIRI, din care însă s-au scris lucrările reprezenta-
tive, alături de oamenii de acțiune ideologică și poli-
tică, s-ar regăsi deopotrivă și scriitorii ce au reflectat 
anii Războiului de Întregire încununați de crucialul 
și istoricul act al Unirii celei Mari. Alături de roma-
nele acestui război dedicat întregirii teritorial-etnice, 

semnate de Liviu Rebreanu, Camil și Cezar Petres-
cu, Hortensia Papadat-Bengescu, Eugen Goga, Mi-
hail Sadoveanu, Ion Minulescu, putem aminti și alte 
realizări animate de aceeași idee a luptei jertfelnice 
(Ion Dragu, Ion Missir, Gabriel Drăgan, Victor Ion 
Popa, Felix Aderca, Vasile Savel, Constantin Mano-
lache, Victor Papilian, Eugen Todie, Adela Xenopol, 
Ludovic Dauș, D.V. Barnovschi, George Cornea...).

Ne-am opri, cu enumerarea, la romanul Sacri-
ficiul, semnat de distinsul scriitor și dacolog, prof. 
univ.Mihail Diaconescu, premiat de Secția de Filo-
sofie a Academiei Române (autor, printre altele, al 
monumentalei și fundamentalei „Istorii a literaturii 
daco-romane”),  roman al unei epoci în comple-
xitatea și dinamica ei, al cărui protagonist Nico-
lae Balcaș (erou martir atestat în epocă) își asumă 
crezul suprem, de semnificații eponime, ce sună ca 
un memento peste istoria dramatică, mai totdeauna 
înlănțuită și deseori scăldată în sânge a Ardealului, 
leagăn imemorial al românismului: „Idealurile devin 
realitate numai când includ în ele un sacrificiu sau o 
sumă de sacrificii”.

...„Conștiință națională și acțiune politică”

Acolo, la „Nagoya City Art Museum”, am 
trăit clipe de intensă emoție artistică, anticipate ca 
într-un film cu suspans, după cordiala întrevedere cu 
directorul Masakazu Yokoi, și adjunctul său, Katsu-
nori Fukaya. 

Din motive necunoscute de mine, opera „Pri-
mul strigăt” se afla în depozitul subteran (buncăr), 
oferindu-mi-se totuși privilegiul rarisim de a o vedea 
acolo. Mă cufundam în „Codul lui Da Vinci” de Dan 
Brown, cu uși metalice groase, desferecate lent, într-
un subsol accesat cu liftul special. Învelită în straturi 
de materiale protectoare, dintr-o ladă de lemn, opera 
a fost scoasă de curator cu gesturi domoale și așezată 
pe un material textil. Însoțitorul a încuviințat să fac 
fotografii. Atunci observasem la baza gâtului, urme-
le unui ferăstrău într-un material lemnos, transpuse 
în bronzul turnat, așa cum îmi explicase doamna Sai 
Kadota, de la muzeul din Komaki.

Curatorul adjunct care mă însoțise, Hironori 
Hozaki, pasionat de Brâncuși, după ce cu numai două 
săptămâni înainte vizitase atelierul marelui artist din 
Paris, publicase un amplu articol în revista muzeului, 
„Art Paper”, dedicat „părintelui sculpturii moderne”, 

urmărind procesul „abstractizării” în opera sa. Se re-
ferea numai la sculpturile artistului aflate „în toate 
regiunile Japoniei”, după cum își verbalizase ideea. 

Plecând de la „Orgoliu” (Pride) achiziționată 
de curând de Muzeul Hikaru din Takayama, de la 
Art Gallery din New York, sculptură realistă, expli-
cită, din  perioada studenției, Brâncuși ajunge apoi 
la grade superioare de abstractizare. Chiar și în „Or-
goliu”, de la bun început, partea nefinisată a părului 
pe umărul drept al fetei denotă, în accepțiunea lui 
Hozaki, un prim pas, ezitant dar cert, spre inovație, 
spre modalitatea preferată de expresie a lui Auguste 
Rodin. Tot autorul articolului consideră că era prima 
sculptură în bronz a lui Brâncuși, după ce inițial o 
realizase în ghips.

Hozaki remarcă pașii repezi ai lui Brâncuși 
spre abstractizare, spre inovare, după numai doi ani 
de la „Orgoliu”, în 1907, reflectați în sculptura „Co-
pil dormind”, inspirată de Alice Poiană, fiica unei 
prietene a sculptorului. Cu un pas îndrăzneț, în loc să 
prezinte portretul ca un bust pe piedestal, a preferat 
să-i redea doar capul, separat de trup, așezat pe o 
parte sub forța gravitațională, spre a simboliza pro-
funzimea somnului. Lucrări asemănătoare, cu un cap 
oval sau sferic, precum „Muza adormită”, „Prome-
teus” sau „Copil dormind” urmau să estompeze tot 
mai mult trăsăturile feței, menținând doar anumite 
detalii concrete, semnificative.

În pictura tempera „Băiat stând”, Hozaki vede 
influența sculpturilor africane. Deși abstractizată, 
opera avusese un model real, George, fiul unei 
prietene, născut în 1910, desenul însemnând un alt 
pas incipient spre abstractizare a corpului uman, 
spre simplificare până la esențe a formelor umane. 
Culoarea maro deschis și dungile verticale trase cu 
pensula sugerează fibra lemnului, din care urma să 
realizeze, probabil, viitoarea sculptură. Redat de 
ochii uniți cu nasul printr-o linie continuă, scâncetul 
se repetă prin gura sub forma unei adâncituri 
trapezoidale. Aș adăuga – aceeași adâncitură din 
sculptura „Primul strigăt”. Atingând fața, mâna-i 

dreaptă sugerează limpede ștergerea lacrimilor.
În articolul său, Hironori Hozaki intra în 

detalii despre alte opere, atunci când descria „Primul 
strigăt”, cu trimiteri la „Primul pas”, „Fiul risipitor”, 
„Cap de copil”, „Copil dormind”. Așa cum văzusem 
în depozitul subteran, în pofida lustrului migălos al 
întregii sculpturi, la gât a rămas suprafața brută cu 
textura unui trunchi de copac tăiat. Printre multiplele 
interpretări sugerate, se regăsește și cea a „ruperii” 
trupului de cap.

Pătruns de emoția simbolismului din operele 
contemplate, dar și de interesul japonezilor pentru 
Brâncuși, am schițat scurte poeme haiku, inspirat de 
genialele opere, ca acesta, într-un abstractizant dia-
pazon dihotomic:

Între noi și nori
Stol de note călător –
Primul țipăt mut.

***

�Urmare din pag.5

...Fragmente despre Constantin Brâncuşi
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Lucruri, ființe 

Lucrurile se străduiesc să imite ființele 
ființele se străduiesc să imite lucrurile
cu benevolență de seara pînă dimineața 
dar și de dimineața pînă seara
la adăpostul angelic al întunericului
lucrurile trec prin ființe
și ființele trec prin lucruri
fără să se mai recunoască între ele.

Nocturnă 

Răsărită deasupra viei
luna mîngîie ciorchinii de eclipse

între constelații o căldură umedă 
cum podul palmei

alături vidul înspăimîntat de 
întuneric
aidoma unui copil mic. 

Lumina 

Aici și pentru noi patosul așteptarea 
înșelăciunea
lumina care se sacrifică aidoma unui 
trup
un cîmp deschis radiind de beția 
neînțelegerii
în vreme ce mîna așterne aproape 
conștiincioasă
desene cu creta pe-aceeași lumină
 incertă
care-a crescut și-a descrescut apoi
cum apa dintr-un vas uitat pe plită. 

Zile 

Zile umplute cu dealuri
dealuri umplute cu nori
nori plini de furtuni nerăbdătoare

care-i caută pe oameni acasă
bat insistent în ușă

uneori îi găsesc. 

Întîlnire 

E plină de lumină întîlnirea 
cum potrivești o inimă pe alta
cu mare grijă căci afară 
bate un vînt orășenesc năpraznic
și-apoi nu mai știi ce să spui
inima mea pe inima ta
cum o ceașcă de cafea pe farfurioara ei.

Un nor 

Un nor care bombăne aidoma unui bătrîn
cocîrjat sprijinit în baston pe ulița desfundată
din centrul Amarului Tîrg (copilăria vai

cum o masă slinoasă
plină de sticle goale la eternul local din colț)
cu-aceeași căutătură piezișă cu-aceeași tuse 
tabagică
dibuie zi de zi în pîlpîitoarea tărie
drumul trudnic de viață atît de uman încît duce
dinspre sine spre Celălalt niciodată-napoi. 

 Grafică 

Linii expulzate din tăcere puncte nevricoase 
intersecții ce se mint pe ele însele
culori ce se-adună
doar pentru a se despărți de ochii lumii
nuanțe încă neduse la biserică
atîtea lucruri trăind în concubinaj
goluri logoreice care-n răstimpuri se-ndură
să tacă doar spre-a da naștere liniilor. 

Selenară 

Se-ntîmplă lucruri mirabile
pe-aceste lîncede livezi
seară de seară în frunzișul mărului
cîntă Luna aidoma unei păsări
dar n-o aude decît pasărea
cînd își întrerupe cîntecul. 

Îndemn 

Cufundîndu-te într-un coșmar cum 
o foaie albă nesfîrșită
culegînd lacrimile găsite pe stradă
(nu se va ști niciodată cine le-a pierdut) 
nu-ți poți uita ființa (salvînd-o) decît în 
provizorat
eternitatea îți pune-n față o memorie asasină. 

Excursie

De-ajuns cu drumul munți și iar munți
gambele cu aripi subțiri de libelule
pașii care cotrobăiesc în rucsacuri 
după cheile de-acasă
împuținîndu-se drastic variantele zărilor
steaua prefăcută în cele din urmă în ploaie 

(răcoarea: un cifru-al amînării).  

Circ 

Și nici un exercițiu la trapez
nu mai e ce-a fost 
nici un salt mortal ce era
cînd clovnul își scotea
culorile țipătoare din lucruri
și-apoi le punea la loc
atît de tacticos. 

De ce vrei 

De ce vrei cu tot dinadinsul
dovezi și nu exemple
de ce vrei cu tot dinadinsul

îndemnuri și nu dovezi
îndemnuri umplute de nemurire
așa cum florile sînt umplute de 
parfum
 iar parfumul umplut de Îngeri? 

Siestă 

Ți se plimbă pe-obraz arătătoarele 
ceasului 
aidoma muștelor
pîinea duduie aidoma unui tren 
vinul se deșiră cum un ghem de 
ață
brațul ți se preface într-o stradă
pe care-o pîndești la fereastră 
genunchiul avid de știri devine el 

însuși 
un ziar
tu nu dormi deci nu te mai poți trezi. 

Amintirea 

 Nu e așa cum se crede amintirea 
cea adevărată nu ne oferă cele trăite
amintirea calchiază clipă de clipă cu grijă
necunoscutul dintr-însa.

Ioan Moldovan în iarnă 

Înnădită-i zăpada cum două bucăți de pînză 
albă
chipul nu i se vede ba da i se vede
peste-o clipă cu ochelarii săi vioi care fulguie
și i se clatină grumazul gros cum o carafă de 
altcîndva
apoi rarefiate vorbele i se varsă domnește-n 
pahar
forma lor ia altă formă și alta încă
tăria lor scurmă cum un bețișor țărîna-nghețată
insomniacă barba rotunjită frumos cum o co
leretă 
pe obraz culoarea mainimicului.

GHEORGHE GRIGURCU
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Pata

din grădina minoră
a casei natale
a tăiat cu cuţitul
de argint al copilăriei
tulpina unei flori nenumite
de atunci pe mînă
i-a tot crescut
o pată de sînge ceresc
învăluindu-i-o
cum o mănuşă

Sînge de vişin

Spăla în sînge de vişin 
în fiecare dimineaţă Cartea 
aşa cum săruta în fiecare seară 
semnul de pe umărul stîng al iubitei 
cu geamănul de pe umărul său drept 
din contopirea aceasta împotriva căreia nu se 
putea opune 
un dat o poruncă din naştere 
se năştea întotdeauna un cuvînt nou 
găsindu-şi firesc locul lîngă celelalte 
astfel că după spălarea de dimineaţă 
Cartea sîngera într-atît 
încît nici Stăpînul n-o mai putea citi 
de înţeles nu mai putea fi vorba 
uitată fiind mai repede decît crezuse

(trădată mai repede decît s-ar fi crezut 
gîndi surprins şi cu părere de rău Scribul).

Neînţelegerea

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

Octavian DOCLIN

la un singur lucru nu s-a aşteptat
cînd a ajuns şi el bătrîn
nu s-au mai putut înţelege
cuvintele le erau 
din vremi şi lumi diferite.

Un singur lucru

Privesc cu ochii închiși și tulburi casa 
poemului.
Am folosit tot ce era de folosit.
Marmora albă pentru ce trebuia construit cu
marmoră.
Aur pentru ce-a fost de poleit cu aur
(mai ales orgoliul poetului de a sfida
libertatea divină).

Cuvinte – puține cuvinte
(doar cele ce mi-au fost descoperite
după nașterea ta din nou).

Mi-a mai rămas un singur lucru:
să obișnuiesc poemul să vorbească numai
atunci cînd trebuie.
Și doar dacă despre timpul în care a fost scris
se va spune că are înțelepciunea vremurilor
străvechi.

Clopotul

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

Obosit

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

cînd obosit fiind
stă culcat
privind cerul
cu ochii închişi.

Eben-Ezer

Pînă aici
Stăpînul v-a însoţit ocrotit
ajutat şi îndrumat
aşa îşi începu Scribul
mărturiile sale
pentru cele în putrezire
a fost împreună cu voi
pînă la părăsirea Domeniului
pînă la predarea lui testamentară
cînd a sosit timpul socotelilor
moştenitorul era obligat
să păzească poruncile şi legile date din 
vechime
el şi urmaşii lui
pînă cînd cine ştie cînd
şi dacă
piatra va fi clintită din loc
trasînd un alt hotar
pentru alte fapte
cum restaurarea bucuriei
ori restaurarea închinării
sau regenerarea poemului-poemei
trebuia (trebuie) să pricepi 
să ştii aceste lucruri
încheie Scribul aproape profetic
aproape plîngînd.

Visul lui Dürer

În rugăciune îngenunchind
cum de copil a fost învăţat
în templu păşea în vîrful picioarelor
îşi împreuna palmele
niciodată n-a ştiut însă
în care dintre ele
ţinea viaţa şi în care moartea
la terminare 
privindu-şi mîinile înţelese
că pe ale lui
le-a visat Dürer
ca pe o supremă identificare
într-o sărbătoare nesfîrşită.

Cofa

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

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

Antologie liricã
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Între cercetătorii avizați ai vieții și operei lui 
Marin Preda, criticul și istoricul literar STAN V. 
CRISTEA este de departe cel mai temeinic și riguros 
biobibliograf. Autor al unor valoroase volume de-
dicate etnofolcloristicii și altor scriitori de sorginte 
teleormăneană (Gala Galaction, Constantin Noica, 
Zaharia Stancu ș.a.), precum și al monografiei „Emi-
nescu și Teleormanul” (2014), dl Stan V. Cristea s-a 
aplecat în ultimul deceniu de viață asupra lui Marin 
Preda, considerat „unul dintre clasicii literaturii ro-
mâne contemporane, care, deşi are parte de o posteri-
tate dificilă, nu va înceta să stârnească atenţia citito-
rilor şi a criticilor, determinând deopotrivă admiraţii 
şi controverse”.  Conștiință scriitoricească „emble-
matică” pentru a doua jumătate a sec. al XX-lea, au-
torul Moromeților  - „cu siguranță cel mai mare scri-
itor ivit în câmpia însorită și eternă a Teleormanului, 
dar și unul dintre cei mai importanți scriitori români 
din perioada postbelică” – beneficiază, iată, după o 
primă ediție din 2011 (RCR Editorial, Buc., 612 p.), 
de o alta, revăzută și mult adăugită, oferind pe deplin 
impresia de premieră editorială absolută. Căci, față 
de unele tablouri „bibliografice” sau „biobibliogra-
fice” din istoriile și studiile literare de până acum, 
tabloul vast înfățișat în Marin Preda. Repere biobi-
bliografice (Ediția a II-a, Ed. Aius, Craiova, 792 p.) 
tinde a fi la zi și aproape exhaustiv. Noua ediție, or-
ganizată pe trei secțiuni (1.Reperele biografiei, 2.Re-
perele operei, 3.Reperele receptării), utilizând atât 
criteriul analitic cât și pe acela cronologic în ordona-
rea operei și a referințelor critice, la care se adaugă 
un «pachet» de indici de nume privind receptarea  și 
opera, absolut necesari în consultarea rapidă a pro-
blematicii dorite, constituie o temeinică radiografie 
documentară a vieții și operei prediste. Amintind 
aici și  lucrarea cu totul nouă ca informație biografi-
că Marin Preda – portret între oglinzi (2015), vom 
realiza dimensiunile spiritului devoțional și tenacita-
tea cu care istoricul și criticul literar Stan V. Cristea 
cinstește memoria marelui scriitor postbelic, acum, 
când recent s-au împlinit 95 de ani de nașterea sa și 
75 de ani de la debutul literar.

Lucrare masivă, de amplă documentare, pe 
cele trei paliere ale biobibliografiei prediste, aceasta 
cuprinde nu mai puțin de 1492 poziții privind opera 
și 9763 poziții privind receptarea acesteia, corectând 

unele inadvertențe strecurate în prima ediție și adu-
când multe noutăți și clarificări privind mai ales peri-
oada formării intelectuale a scriitorului (1929-1948), 
dar și perioada deplinei consacrări (1949-1980). 

„Multe lucruri – dar nu dintre cele esențiale 
– au rămas, ne încredințează autorul,  încă pe 
dinafară, din motive obiective, unele care țin de 
înseși posibilitățile autorului de a întreprinde de 
unul singur o cercetare pe arii atât de extinse, 
iar altele care țin de faptul că unele dintre cărțile și 
periodicele care ar fi trebuit să fie văzute, nu există în 
marile biblioteci publice, unde autorul și-ar fi putut 
aprofunda cercetarea. Din păcate, nici toate edițiile 
scriitorului, originale și traduse, nu pot fi găsite la 
Biblioteca Națională a României (…) La fel este și 
cazul cu unele periodice în care sunt publicate texte 
aparținând scriitorului, inclusiv cele apărute, în tra-
ducere, în străinătate…” Aceleași „obstacole” stau 
deocamdată în calea documentării „exhaustive”…

Față de toate aceste impasuri «documentare», 
va trebui să opinăm că, în timp ce fondurile cultu-
rale (în primul rând cele locale) au alte derizorii 
destinații, futil-festiviste ori cu totul nesemnificative 
(și nu numai la Teleorman), un Centru de cercetări 
privind viața și opera marelui scriitor rămâne un de-
ziderat. Chiar lucrarea de față, dezvoltând un uriaș 
front documentar, ar fi putut  intra în planul de cerce-
tări al unei instituții de acest tip, dar, cum adevărata 
cultură se face deocamdată pe cont propriu, autorul 
nu are decât să-și ducă la bun sfârșit proiectul isto-
rico-literar inițiat cu mulți ani în urmă, editând pe 
spese proprii voluminoasele volume…

Foarte bun cercetător al vieții și operei lui 
Marin Preda (el însuși autor al unor masive docu-
mentări în etnofolcloristica Teleormanului), dl Stan 
V. Cristea a consultat – vreme de câțiva ani buni – un 
bogat material arhivistic atât la Biblioteca Națională 
și la aceea a Academiei Române, dar și la Biblioteca 
Județeană din Teleorman cât și la Bibliotecile Uni-
versitare din București, Iași și Cluj-Napoca, precum 
și la bibliotecile județene din Alba, Constanța, Dolj, 
Argeș, Ialomița, Maramureș ș.a.

Tot astfel, în ceea ce privește receptarea ope-
rei, sunt evidențiate, în primul rând, cronologic, 
abordările de prim-plan din volume și periodice, in-
ventariindu-se și interviurile acordate de scriitor de-a 
lungul vieții, convorbirile și dezbaterile cu și des-
pre scriitor, corespondența (pp. 166-648). Foarte utili 
sunt atât indicii privind opera (pp. 649-682) cât și in-
dicii de nume din opera scriitorului (personaje, autori 
comentați, comentatori, traducători, editori, intervie-
vatori, destinatari epistolari etc. (pp.683-787).

Rezumând traseul vieții scriitorului, dl Stan 
V. Cristea distinge următoarele etape, detaliate în 
scrierile precedente și reluate acum într-o cursivă 
expunere la „Reperele biografiei” (pp.13-64): elev 
la Siliștea-Gumești (1929-1937), normalist la Abrud 
(1937-38), la Cristur (1938-40) și București (1940-
41), perioada debutului (1941-42), - cu schița Nu 
spuneți adevărul din revista „Tinerețea” (20 ianuarie 
1942) și nu cu Pârlituʼ din „Timpul” (15 și 16 apri-
lie 1942) cum stă încă scris în manualele școlare de 
liceu (!), - apoi perioada stagiului militar (1943-45), 
după care are loc stabilirea la București (1945), apoi 
colaborarea la presa culturală (din 1949 este mem-
bru al Uniunii Scriitorilor, urcând până la treapta de 
vicepreședinte, ales în trei rânduri), consacrarea sa 
cu Moromeții (1955), după buna primire  a volumului 
Întâlnirea din Pământuri (1948) și anii autorității și 
deplinei afirmări  literare, încheindu-se cu romanul 
«total» Cel mai iubit dintre pământeni (1980). 

Scriitor «complex» și adevărată «conștiință 

a veacului» (E.Simion), adică „scriitor european”, 
cum îl vedea Nichita Stănescu, istoria vieții lui 
Marin Preda este, de fapt, „istoria operei sale”, așa 
cum scrie cu îndreptățită admirație monografistul 
din „Scriitori români de azi” (I), unul din cei mai 
temeinici portretiști și comentatori ai operei, dar și 
acei comentatori atașați scrisului predist încă din 
deceniile 7-10 ale secolului trecut până în contem-
poraneitate, precum: Sorin Alexandrescu, D. Micu, 
Mihai Gafița, Al. Piru, Mihai Ungheanu, Ion Bălu, 
Ov. S. Crohmălniceanu, Voicu Bugnariu, Victor Ata-
nasiu, Vasile Popovici, Nicolae Manolescu, George 
Muntean, Mircea Iorgulescu, Al. Balaci, C. Regman, 
Magdalena Popescu, Sava Dumitrescu, Andreea 
Vlădescu, Monica Spiridon, Andrei Grigor, Grigo-
re Smeu, Cornel Munteanu, Adrian Dinu Rachieru, 
Mircea Dinutz, Eugen Măicăneanu, Marian Cioba-
nu, Aureliu Goci, Mariana Sipoș, Marin Iancu, Emil 
Manu, Răzvan Voncu, Stan V. Cristea…

Să amintim aici și faptul că primele teze 
de doctorat despre autorul „Moromeților” au fost 
susținute în câteva centre universitare de tradiție 
(București, Iași, Sibiu, Timișoara, Craiova, Alba Iu-
lia, Galați, Târgu-Mureș ș.a.), având drept conducă-
tori științifici nume importante din critica româneas-
că (Eugen Simion, Mihai Zamfir, G.I. Tohăneanu, 
cărora li s-au adăugat: Cornel Ungureanu, Liviu Le-
onte, George Gană, Manuela Cernat, Cornel Moraru, 
Dan Mănucă, Constantin Cubleșan, Livia Cotarcea, 
Victor V. Grecu, Mircea Tomuș…) și propunând co-
mentarii și analize privind diferite aspecte ale ope-
rei: problematica realismului, structuri/ tipologii na-
rative și tematice, arta literară, poetica organicului, 
comunicarea non-verbală, idiostilul prozatorului, 
istorie și ficțiune, drama condiției umane, structuri 
autobiografice, situare istorico-literară etc.

În totul, lucrarea realizată cu vădit profesiona-
lism de dl Stan V. Cristea constituie întâia biobiblio-
grafie aproape completă ce se dedică lui Marin Preda 
(„o premieră editorială absolută”, expressis verbis), 
după mai bine de trei decenii de posteritate, alta de 
acest fel fiind posibilă numai pe fundamentele și re-
perele celei de față.

Cezar BRAIA-BARASCHI

STAN V. CRISTEA:

MARIN PREDA. Repere biobibliografice
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În vreme ce critica literară se arată tot mai 
ispititoare pentru numeroși condeieri (multi vocati, 
pauci electi!), remarcabilul istoric literar Stan V. 
Cristea se apleacă cu acribie și dăruire  pe argumen-
tele materiale ale judecăților de valoare punând în 
lumină documente și date dintr-un spațiu cultural fe-
cund, care nu trebuie trecute cu vederea, pentru că 
ele elimină subiectivismele de opțiune sau de inter-
pretare ce pot greva (din neșțiință sau din rea voință) 
imaginea scriitorului onest, cu atât mai mult cu cât 
acestuia i-a fost orânduit să trăiască vremuri debu-
solante. 

Aproape simultan cu debutul său poetic (Vâr-
sta mă arde,1987), Stan V. Cristea începe, cu pasiune 
evidentă, o sârguincioasă și împătimită documentare 
în urma căreia tipărește, cu toată știința genului, lu-
crări utile despre publicațiile periodice din Teleor-
man, apoi editează un la fel de util Dicționar bio-
bibliografic  al personalităților culturale din același 
perimetru spiritual (1996), întregit în 2002 sub titlul 
Introducere în istoria culturală a județului Teleor-
man.  

Semnele receptării acestor strădanii se văd în 
presa de specialitate a vremii, ceea ce îl încurajează 
pe autor și îl motivează să angajeze teme documen-
taristice de amploare, uneori de pionierat, asumate 
cu responsabilitate și onorate pe măsură: Eminescu 
și Teleormanul (2000), Fotografii la periscop (2013) 
cu care contribuie la elucidări documentare despre 
Radu Grămăticul, Grigor Gellianu, Şt. O. Iosif, Gala 
Galaction, Ion Pena, Constantin Noica, Marin Preda 
şi Mircea Scarlat. Despre Constantin Noica publica-
se în 2009 un amplu volum, intitulat   Constantin 
Noica. Repere biobibliografice (București, Ed. RCR 
Editorial), la fel de util și la fel de bine primit în pre-
sa literară. 

 Continuând însă editările despre personalități 
emblematice ale județului său, Stan V. Cristea consi-
deră că e cazul să îl abordeze din aceleași rațiuni pe 
Marin Preda, căruia îi consacră, în 2012, un consis-
tent volum (608 p.), intitulat Marin Preda. Repere 
biobliografice (București, Ed. RCR Editorial). 

Cartea, rațional concepută și riguros susținută 
de cercetare, este structurată pe reperele biografiei, 
ale operei, ale receptării, pe indici privind opera scri-
itorului și pe nume (de autori comentați, de comen-
tatori și traducători).

 În argumentul lucrării, Stan V. Cristea sinte-
tizează rațiunile care l-au condus la magistrala „ză-
bavă”, între autor, operă și receptarea lui și a ei; viu 
contestat și autorul încă din timpul vieții pentru com-
promisurile pe care a trebuit să le facă, dar și opera 
lui, supusă, tranșant, aceluiași tratament. „Punctul 
critic” al reașezărilor în judecata postdecembristă a 
lui Preda pare să fi fost definitiv depășit, spune Stan 
V. Cristea, din moment ce și Gheorghe Grigurcu1, 
unul dintre criticii săi, recunoaște explicit că Marin 
Preda rămâne unul dintre scriitorii însemnați ai lite-
raturii române după Cel de al Doilea Război Mondi-
al (p.8). Ca în final, citind fără îndoială aproape2 tot 
ce s-a scris despre Preda și mai ales citind atent tot 
ce a scris Marele Singuratic de la Siliștea Gumești, 
Stan V. Cristea notează: Prin proporțiile și valoarea 
operei sale, Marin Preda este unul dintre «clasicii» 
literaturii române contemporane, care, deși are par-
te de o posteritate dificilă, nu va înceta să stârnească 
atenția cititorilor și a criticilor, determinând deopo-
trivă admirații și controverse... (p.10). 

 Minuțiozitatea cu care Stan V. Cristea 
zăbovește asupra operei lui Preda îl determină să tra-

1 În volumul discutat, autorul face nu mai puțin de 105 trimiteri 
la Gheorghe Grigurcu.
2 Spun aproape tot pentru că revenirile ulterioare vor dovedi 
acest lucru cu prisosință

teze opera în volume a acestuia în 26 de subtitluri 
(ex.: ediții princeps, ediții ulterioare, versuri în an-
tologii, reflecții și cugetări, pagini de jurnal, prefețe, 
traduceri etc.). 

Capitolul al treilea al lucrării este consacrat, 
așa cum spuneam, receptării lui Preda și cuprinde 
referințe în volume și referințe în periodice, urmă-
rind cronologii, studii, eseuri, articole, cronici, inter-
viuri, dezbateri etc. Urmează însă capitolul al patru-
lea, consacrat indicilor privind opera scriitorului și 
indicii de nume, capitol care, de fapt, înseamnă mult 
timp de documentare (chiar mai mulți ani) de căutări 
în biblioteci, arhive, instituții de cultură, școli etc. 
pentru a așeza în 30 de subcapitole indicele operei și 
în alte cinci subcapitole indicele de nume, totul însu-
mând nu mai puțin de 7135 de surse/ repere. 

Și, fiindcă toate acestea nu erau de ajuns, în 
2015 Stan V. Cristea publică un nou volum din viața 
și opera prozatorului: Marin Preda. Portret între 
oglinzi (Craiova, Ed. Aius). Volumul anterior părea 
să nu fi scăpat nimic esențial cât să necesite o reve-
nire într-un nou volum. Stan V. Cristea își ordonase 
atât de bine materialul biobibliografic încât era firesc 
să vină de data aceasta cu o punere a lui Preda în 
timp și în documente, urmărind anii de școală, servi-
ciul militar, întregiri și controverse (cu trimiteri la un 
referențial divers), apoi  corespondența și un  bogat 
capitol iconografic intitulat Marin Preda în docu-
mente și fotografii.

 Chiar și acest ultim capitol, cu cele 220 de 
articole ale sale, este riguros așezat tematic: Marin 
Preda și familia lui, Marin Preda elev la Siliștea 
Gumești, Marin Preda normalist la Abrud, la Cris-
turul Secuiesc și la București, debuturile literare, 
Preda în anii stagiului militar, scrisori și autografe 
către Moromeți, Preda în memoria timpului (I-II), 
imaginea de azi a școlilor în care a învățat prozatorul 
și încheie cu Centrul Memorial „Marin Preda” din 
Siliștea Gumești. 

 Stan V. Cristea simte totuși nevoia să iasă 
din sobrietatea rece, austeră a datelor biobibliogra-
fice după ce va fi notat cu remarcabilă rigurozitate 
totul, după ce va fi făcut comparații și va fi analizat 
ce era încă nedumerire, dă viață reperelor cronologi-
ce și umple cu acestea filmul vieții lui Marin Preda 
când are certitudinea că leagă astfel, temeinic, miile 
de referințe și documente autentice pe care le ia în 
considerare.    

 Astfel, apare al treilea volum Preda: Ma-
rin Preda. Anii formării intelectuale (Craiova, Ed. 
Aius, 2016). Și de data aceasta suntem în fața unei 
respectabile lucrări de istorie literară care focalizea-
ză secvențial, cu ajutorul unor oglinzi virtuale unele 
aspecte din viața scriitorului, pe baza investigațiilor 
de arhivă, peste care s-au suprapus, desigur, pro-
priile confesiuni ale scriitorului însuși și elemente 
desprinse din opera sa..., cum spune în Argument 
istoricul literar Stan V. Cristea.

  Într-adevăr, în acest nou volum se valorifi-
că o mulțime de documente care fac lumină în jurul 
unor evenimente din viața prozatorului cunoscute fie 
din romanele sale, fie pe cale orală, în lumea foștilor 
colegi; Stan V. Cristea le leagă însă cu documentele. 
Așa avem, de pildă, episodul Vladimir Streinu, pro-
fesorul său pe numele real Nicolae Iordache: Iorda-
che se mai numea și Vladimir Streinu. Publicase po-
ezii și făcea critică literară prin reviste. Am râs când 
am auzit că îl cheamă Iordache, dar se iscălește al-
tfel. De ce? (...) Și de ce Streinu? (p.144).

  Cu profesorul are o discuție memorabilă pe 
seama virgulelor; Preda susținea că, într-o compu-
nere liberă, le poate pune unde crede el că e nece-
sar, pe motiv că virgulele sunt gesticulația gândirii. 

Profesorul însă îi replică tranșant: Iar eu, ca dascăl 
al dumitale, te previn că le pui greșit din punct de 
vedere gramatical! Meticulos cu documentele, Stan 
V Cristea constată și notează erori a căror îndreptare 
e deja tardivă, dar oricum le reține ca atare:... dacă 
observăm cu mai multă atenție foaia matricolă, ob-
servăm că media generală la Purtare este greșită – 6 
în loc de 6,33. Și astfel, în loc de 8,16, atunci trebuie 
să constatăm că media generală cu care a încheiat, de 
fapt, clasa a IV-a este 6,50 (p.151). 

 Alteori, când este vorba despre momente din 
viața personală valorificate în proză, Stan V. Cristea, 
când are documente sau relatări conexe credibile, le 
valorifică fără ezitare. Așa de pildă, evocarea „Ordi-
nul de atac” (Luceafărul, 22 august 1971) dă câteva 
relații din evenimentele fierbinți ale lui august 1944, 
trăite personal în vreme ce batalionul din care făcea 
parte era detașat la Oltenița, cu misiune de luptă, și 
trecuse prin București-Triaj, prozatorul fiind la limi-
ta pedepselor aspre pentru dezertare (p.260).

 Nu mai puțin relevante sunt argumentele și 
detaliile despre viața amoroasă a lui Marin Preda, 
reconstituită după documente, relatări, interviuri și 
după un jurnal intim al acestuia. Cu Nadia Strugaru, 
aflăm de la Nina Cassian, Marin Preda a trăit de 
prin 1943 până prin 1952, cu perioade de crize mai 
lungi sau mai scurte, pe care adesea le-a mărturisit 
sau le-a recunoscut deschis, notează Stan V. Cristea 
(p.294) adăugând că, potrivit convorbirilor Aurorei 
Cornu cu Eugen Simion, femeia aceasta se regăsește, 
în parte, întruchipată de Matilda, din Cel mai iubit 
dintre pământeni.  

  După parcurgerea acestui imens inventar 
de documente și după valorificarea lor în volumele 
amintite, Stan V. Cristea revine (Ed. Aius, Craiova, 
2017), cu pertinentă acribie, într-o a doua ediție, la 
volumul din 2012 (Marin Preda. Repere biobiblio-
grafice).

  Încă dintr-o primă vedere, recenta ediție, im-
punătoare, sobră, de un angajament greu de egalat, 
este o întregire bibliografică – la zi, putem spune 
(2014) – ale cărei dimensiuni (791 p. și 11.255 de re-
pere bibliografice) motivează și astfel nevoia acestei 
a doua ediții. Însă diferențele impuse de aceasta nu 
se referă doar la ceea ce s-a mai adăugat în cei doi 
ani (ediția I se oprea, firește, la anul 2012). Fiindcă 
Stan V. Cristea nu și-a abandonat cercetarea odată 
cu prima ediție, el găsește și adaugă noi informații 
legate de tot ce s-a scris cu și despre Marin Preda: 
interviuri, dezbateri, corespondență, antologii, istorii 
literare, traduceri etc. 

 Cea de a doua ediție a Reperelor biobiblio-
grafice urmează în general sumarul primei ediții, iar 
adăugirile nu sunt doar de ordinul cantității; autorul 
revede capitolele din perspectiva noilor informații și 
le restructurează, nu neapărat într-o nouă viziune, ci 
numai ca taxologie. Astfel, de pildă, în cap. 2 – Re-
perele operei –, prima ediție avea 26 de subcapitole; 
noua ediție are 30. La 2.1.14, de pildă, avem acum 
poezii, în volume colective, apoi poezii, în alte vo-
lume (2.1.15), am putera spune simple reformulări 
față de prima ediție: versuri, în antologii (2.1.13), 
respectiv, versuri, în alte volume (2.114). 

  Autorul aduce însă și înnoiri, impuse de 
informație, cum ar fi, de pildă, cele de la același ca-
pitol privind interviurile: Interviuri și convorbiri, în 
diferite volume (2.1.22),  interviuri și convorbiri în 
volume colective (2.1.23), ori interviuri și convor-
biri, în alte volume (2.1.24), altceva decât cele de la 
2.1.22. Aceleași rațiuni operează revizuiri și la cap. 
3 – Reperele receptării– unde, pe lângă reformulări 
impuse de conținut (vezi 3.1.4, bibliografii selecti-

Iulian CHIVU:

Marin Preda – Index Omnium Commemoris



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIII, nr. 4 (53)/2017
11

pag. 10
ve), interviurile sunt, de data aceasta, despre scriitor, 
în diferite volume (3.1.12), despre scriitor, în volume 
colective (3.1.13), respectiv, interviuri și convorbiri 
despre scriitor, în alte volume (3.1.14); noutățile ca-
pitolului se referă acum la corespondența (3.1.15; 
3.1.16; 3.1.17), respectiv, primită de scriitor și des-
pre scriitor (în diferite volume sau în alte volume). 

  Noutăți apar și la capitolul indicilor (cap. 4), 
unde prozele scurte traduse (4.1.4) și fragmentele de 
roman (4.1.5) se referă nu numai la alte volume, ci și 
la antologii. Iar la indicii de nume (4.2), ediția a doua 
se diversifică de la cinci subcapitole la unsprezece, 
cu noutăți și/sau reformulări referitoare la autorii 
traduși de scriitor (4.2.3.), indicele editorilor operei 
scriitorului (4.2.4), indicele prefațatorilor (4.2.5), 
indicele intervievatorilor scriitorului (4.2.7) și indi-

cele unor personaje din operele scriitorului (4.2.1).
Și chiar dacă Marin Iancu ne-a dat un 

Dicționar de personaje, în colaborare cu Andre-
ea Vlădescu (Ed. Festina, 1995) și De la Siliștea-
Gumești la «Cheia» Rosetti. Dicționarul personaje-
lor lui Marin Preda (Ed. Nico, 2013), Stan V. Cristea 
consideră că indexul său biobiliografic nu trebuie să 
ocolească aceasta și îi consacră indicele menționat 
cu 52 de nume constituite în personaje, firește, cele 
mai frecvent întâlnite. De alfel, (vezi Notă asupra 
ediției),  rațiunile celei de a doua ediții, revăzută și 
foarte mult adăugită, nu emit pretenția unei „bibli-
ografii” exhaustive, ci vin să dea seama despre an-
samblul „arhitecturii” operei lui Preda, precum și 
despre receptarea acesteia până în 2014, așa cum am 
precizat mai sus. 

 Așadar, cu acest Index omnium commemoris, 
cunoscutul istoriograf literar teleormănean aduce 

toate, categoric toate argumentele la zi în ideea că 
Marele singuratic de la Silștea-Gumești este unul 
dintre clasicii literaturii române contemporane, 
care, deși are parte de o posteritate dificilă, nu va 
înceta să stârnească atenția cititorilor și a criticilor, 
determinând deopotrivă admirații și controverse...
(Marin Preda. Portret între oglinzi, p.10). 

 Strădania lui Stan V. Cristea, absolut salutară, 
de a definitiva cu  noua sa ediție o trilogie Preda, 
nădăjduind la un Centru de studii Marin Preda, va 
fi neîndoielnic semnalată ca atare, tot așa cum a mai 
fost semnalată3, fie și secvențial, atât ca instrument 
de lucru util pentru istoricii literarti, cât și pentru ge-
neroasa dăruire cu care autorul a acoperit un spațiu 
de referință pe care, adesea, și-l asumă doar mari co-
lective de autori.
3 Zenovie Cârlugea (Portal Măiastra, iunie 2017), Con-
stantin Cubleșan (România literară, 13/2013), Constantin 
Coroiu (Convorbiri literare, 15/2013) și mulți alții.

...Marin Preda – Index Omnium Commemoris

Sub directoratul onorific al lui Basarab Nio-
lescu și cel fondator al universitarei Mihaela Albu, 
recent a apărut la Craiova periodicul „Antilethe” 
- „revistă pentru rememorarea exilului românesc” 
(Redactor-șef: Dan Anghelescu, secretar de redacție: 
Marius Chelaru). 

Pornind de la remarca artistului plastic Ca-
milian Demetrescu, potrivit căreia „maladia tim-
pului nostru” este „pierderea memoriei”, și de la 
mențiunea din jurnalul lui Vintilă Horia („Lethe este 
fluviul uitării, în care sufletele celor morți se spălau 
de amintiri înainte de a intra în eternitate. Antilethe 
am botezat acest jurnal, pentru ca totuși să nu uit.” – 
1950), D-na Mihaela Albu – ea însăși editoare a unor 
lucrări de referință despre exilul românesc – preci-
zează în editorial „scopul” și „motivul” noii apariții, 
pusă sub un motto exhortativ ce reproduce cuvintele 
Monicăi Lovinescu („Să nu uităm, să nu uităm îm-
preună!”: 

„Dacă în exil Eliade milita pentru întocmirea 

unei «Biblioteci a Pribegiei», plecând de la «Bi-
blioteca Română» din Freiburg, astăzi avem im-
perioasa datorie de a aduce acasă prin reeditări, 
prin ediții critice de cărți și reviste [excepțională 
ediția, din păcate neterminată, a Caetelor de dor 
întocmită de Nicolae Florescu] această vastă 
«bibliotecă». 

Nu afirmăm nici că operele sau publicațiile 
din exil intră în concurență cu cele din țară, nici 
că unele sunt superioare celorlalte (deși o revizu-
ire a canonului s-ar cere imperios!). Ceea ce afir-
măm cu tărie și încercăm prin această revistă este 
să conștientizăm cititorul român contemporan că 
mai există o latură a culturii noastre încă insufi-
cient (sau deloc) cunoscută./ Acesta este scopul 
nostru, pentru acest motiv publicăm această re-
vistă împotriva uitării.”   

Antilethe se vrea o „publicație-oglindă” a 
fenomenului cultural românesc desfășurat în te-
ritoriile din afara țării, începând din 1944 până la 
Revoluția din 1989, an după care o parte din cei 
desțărați încep să revină în Patrie. Din păcate, 
însă, „reintegrarea/ recuperarea nu a fost și nu 
este încă un demers care se bucură de amploarea 
pe care ar merita-o pe drept, nu a beneficiat și 
nici nu sunt semne că ar putea deveni obiectivul 

unor strategii asumate instituțional.”
Să amintim aici și recent inauguratul Muzeu 

al Cărții Exilului Românesc deschis la Biblioteca 
Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova 
(2016), unde, pe baza consistentei donații, se poate 
vizita „Biblioteca Exilului Românesc la Paris – Ba-
sarab Nicolescu”. Aici, la Craiova (la Casa Dianu) 
vor putea fi consultate fondurile documentare „Ba-
sarab Nicolescu”, „Vintilă Horia”, „Mircea Eliade”, 
„Leonid Mămăligă”, „Paul Barbăneagră”, „Cenaclul 
de la Neuilly”, „Asociația Hyperion” ș.a. 

Întâiul număr al Antilethei este dedicat lui 
Vintilă Horia, despre care scriu: Adoración Alvarez 
Peῆa (Vintilă Horia – Omul și Profesorul), Isidro 
Juan Palacios (Meritul cultural al lui Vintilă Horia), 
Dan Anghelescu, Mihaela Albu ș.a. Sunt reproduse, 
în versiune românească, texte originale de și despre 
marele Om al exilului românesc, numit de Basarab 
Nicolescu drept „Cavaler al Cunoașterii”, inclu-

siv poezii, interviuri și scrisori din exil. Alte texte 
(recenzii, note etc.), semnate de Mihaela Albu, Io-
sif Moldoveanu, Constantin Eretescu ș.a., tratează 
despre „Reviste românești în exil” („Luceafărul”), 
cărți-manuscrise ale lui Ștefan Baciu, restituiri (texte 
originale în versiune românească)…

În totul, ANTILETHE – publicație de pionie-
rat în cultura română prin problematica recuperă-
rii literaturii din exil („forma cea mai cumplită de 
suferință umană posibilă”- I. D. Sîrbu) – se anunță, 
iată, o revistă de prim-plan: „Recuperarea exilului 
cultural românesc ar fi trebuit să devină o necesitate 
de absolută urgență. De aceea considerăm necesară o 
reîntoarcere, o rememorare prin informarea cât mai 
diversă și complexă a cititorului de acum, de astăzi 
și de aici asupra a ceea ce s-a petrecut ieri, acolo.”

Urăm deplin succes noului periodic cultural, 
convinși că există multe și varii subiecte de tratat pri-
vind literatura exilului, pentru detalierea și nuanțarea 
cărora sunt necesare abilități și competențe dovedi-
te deja prin lucrările editate până acum de inițiatorii 
publicației, Mihaela Albu și Dan Anghelescu.    (Z.C.)

ANTILETHE
(Anul I, Nr. 1, sept-dec. 2017, 120 p.)
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Ela IAKAB:
Cartea lui Athanasios

(Il libro di Athanasios)

Afirmată îndeosebi cu studiul critic Deșertăciune 
și asceză (Ed. Eubeea, Timișoara, 2011), la origine teză 
de doctorat, distins apoi cu Premiul Special pentru cea 
mai bună lucrare de argheziologie în cadrul Festiva-
lului Internațional „Tudor Arghezi”, ediția 2012, Ela 
Iakab (n. 5 aprilie 1976) debutează, acum, editorial cu 
volumul de poeme Cartea lui Athanasios/ Il libro di 
Athanasios (Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2017), o ediție 
româno-italiană în regie proprie.

Titlul cărții – o apocrifă imaginară – trimite la bi-
ografia eremitului Athanasios (în gr., «cel nemuritor»), 
viețuind în deșert și, grație asprei condiții existențiale, 
trăind atâtea revelații, epifanii și hierofanii, într-o per-
petuă năzuință apogeică. Consemnând „fauna îngereas-
că”, „retorica de iluminări”, „limbajul încărcat de sen-
suri metafizice”, în general „mersul în răspăr” al poetei 
față de „ultimele valuri”, criticul Al. Cistelecan scrie pe 
coperta a IV-a: „Cartea lui Athanasios e o mică psal-
tire în care confesiunea ține și locul rugăciunii și pe al 
imnului și-n care solitudinea existențială e surprinsă în 
mijlocul unui vacarm de voci și semne celeste.”

Sub acest aspect, poeta dezvoltă un lirism vi-
zionar încărcat de semne și  efigii biblice, de o densă 
simbolistică mistică, în care își plasează propriu-i eu li-
ric, de unde tonul abstras, criptic și ezoteric într-o cheie 
mai larg livrescă, cu scăpărări teosofice și epifanice, de 
mitologie biblică, dar și de metafizică cu reflexe pita-
goreico-platoniciene, nelipsind anumite sugestii de ca-
balistică și numerologie... Poeta, foarte atentă la aceste 
sunete și ecouri de imemorială rezonanță creștină, este 
convinsă că „fiul pierdut al cabalistului”, care rostea 
sunete „fără să cunoască puterea/ și ordina lor, izvo-
râte din numere celeste”, i-a adus ideea „salvării”: 
„Și, totuși, incantația lui tulbure m-a salvat,/ când 
tăietorii de geme au venit/ să mă ucidă cu pietre,/ 
pentru brățara dăruită de ursitoare,/ plină, acum, 
de semne translucide,/ a căror noimă mi-a mai 
rămas,/ o vreme,/ străină.” 

„Fiu al cerului”, ca Ahile scăldat de propria-i 
mamă în apele Styxului, Athanasios nu este decât un 
alter ego, o altă ipostază a eului liric, poeta dezvoltând 
în retorte confesive un febril discurs al căutării de sine, 
dezvăluind sensul unei alese predestinări:

„Poate, e o răsplată pentru copilăria mea
din orașul îndepărtat.
Fugeam neîncetat de toate bucuriile lumii,
fără conștiința sacrificiului,
căutând, în culmile munților, sălașul
celor șapte Îngeri păzitori ai cetății.” 
(Monolog)
Simbologia oarecum renascentistă, prerafae-

lită a Îngerului (imagine proiectată pe fundalul aces-
tei panorame de holograme biblice) este bine pusă în 
evidență chiar din moto-ul inspirat al cărții, care repro-
duce celebra viziune de artă poetică a lui Michelangelo 
Buonarroti: „O, am, văzut îngerul în marmură și am 
sculptat, până l-am eliberat.”  

Tot astfel și poeta noastră, în aceste exorcizări 

confesive, „eliberează” din „oarbele întunecimi ale si-
nelui” spiritul angelic al clădirii de sine în cutreiera-
tul pustiu al iluminării, unde purtătoarea „brățării de 
fildeș” are revelația Nomen est omen/ Numele este des-
tin (Cheile). Dorința de a se dărui acestei absorbante 
chemări spirituale este definită astfel:

„Alerg și astăzi
după fulgerarea promisă,
ispitit de un zeu,
care zămislește statui,
cu sfâșierile mele.”
(Fulgerarea promisă)
Trăind între iubiții „pământeni”, poeta consta-

tă, la un moment dat, că „dorul iluziei” de a conviețui 
sub același cer „nu mi s-a dat”, mai mult chiar, denunță 
îndurerată faptul: „Mi-au ucis inorogul, înțeleptul ino-
rog/ care păzea lumina din mine/ și din nălucirile mele 
singulare” (Mi-au ucis inorogul). Constatând că „ni-
meni pe lume nu m-a iubit,/ până la naștere”, poeta 
se mângâie cu ideea că „numai deșertul,/ cu jertfa lui 
mută,/ a pus vamă îngerească/ între mine și moarte.” 
(Vamă îngerească).

Acolo, sub cerul pustiei, în lumea singurătății 
eremitice, în oglinzile căreia Zeul i-a răsfrânt hrăzitul 
destin, vocea eului încercat invocă numele divinității 
întru o urgentă nevoie de pacificare a sufletului: „Unde 
ești, Doamne, ascuns, cu piatră cu tot?/ Eu sunt încă 
aici,/ răstignit înlăuntrul și peste pietrele pământului,/ 
care desenează floarea vieții.// Eu sunt încă aici.// Pus-
tiul e și astăzi un pergament himeric!” (Pergament hi-
meric). 

Totul stăruie într-o atmosferă de magie misteri-
că, iar prin transluciditatea atmosferei poeta lasă să se 
întrevadă contururile difuze ale Îngerilor, fulguranțele 
epifanice și nedeslușitele „șapte pietroflife”, deopo-
trivă cu silueta hieratică a „cerșetorilor de mană ce-
rească”, ba chiar muzicienii răzvrătiți „ai celor șapte 
reverii saturniene”. Mai putem aminti, în această sara-
bandă de siluete și voci eterice, oniromantul „însetat 
și singur” ce-i așază pe frunte „coroana lui”, „ultimul 
mag călător” și rătăcitor printre „nomazii solari din 
Britania”, „arcașul nocturn” și vama promisă, porți, 
peceți, praguri, însemne și ofranda unor semințe de 
lumină ascunse cândva „în rana pribeaului Iacob” (o 
referință biblică empatic-autoreferențială, insuficient 
explorată!), piramida albă a pustiei în care Îngerii au 
transmutat „lumina străveche”, „fulguranța (lor) epi-
fanică”… Pustia eremitului Athanasios este o Terra 
mirabilis de rezonanțe evanghelice (desigur, apocrife) 
într-o consistență livrescă ușor de reperat, de la ecouri  
oriental-mistice până la referințele renascentiste. 

O interogare de sine vine, la un moment dat, cu 
tăria unor reflexive lucidități, să-și reevalueze aventu-
ra solitudinii mistice în pustia atâtor revelații: „La ce 
depărtare/ de rune, de focuri,/ ești tu, femeie-arcaș// 
care alergi prin vedenia mea dintâi?// La ce depărta-
re/ de geometria sacră a peregrinărilor mele/ ești tu, 
femeie-arcaș,// care alergi prin vedenia mea dintâi?” 
(Vedenia mea dintâi). 

Poemul care structurează într-o viziune mai în-
chegată toată această apocrif-devălmașă imaginație 
ezoterică și de năzuință eremitică, întru dobândirea ilu-
minării isihastice, este Vin îngerii/ Vengano gli Angeli, 
alcătuit din XXIII de episoade. Îl regăsim aici pe Ath-
anasios („cel etern”), „fiu al deșertului”, al cărui nume 
este rostit ritualic de Îngerul atotputinte, „cărăuș al Ze-
ului”, multiplicat și el în varii ipostaze misterice, inclu-
siv în „îngerul blond al lui Botticelli”. Să remarcăm 
încă o dată rezonanța renascentistă a acestor ipostaze, 
imaginarul poetic reținând simbologia celest-ideatică 
a unui prerafaelitism cu ecouri cultural-mitologice și 
biblice (însăși versiunea latină a textului ne indică un 
reper de ecouri livresc-renascentiste). 

Alteori, Îngerul se adâncește, rilkean, într-
o oglindă venețiană „înfricoșător de vie” (motiv de 
introspecție și autoreflexivitate) – „fără să mă priveas-
că,/ fără să mă cheme” (III). Sau, într-o apelare direc-
tă, Îngerul e rugat să-i spună „unde e cifrul pierdut/  
al zbaterilor solare/ care trec în cortegiu/ prin sângele 
meu/ nomad”. Atunci poemul ia forma unei rugăciuni 

laice:
„Îngere, Îngere
știu că neînduplecat
cum stai
în această liniște îndepărtată,
poți umbla prin sinele meu,
cum umblă Christos pe ape,
nedeslipit de adâncuri.” (IV)
Obsesia cetelor de îngeri, fără ca imaginarul să 

stăruie și asupra altor cercuri (precum serafimii, heru-
vimii etc.) ne face să credem că toată această căutare 
spirituală de sine (și definire) nu exprimă decât o an-
geologie sui-generis, rezultând o textură lirică apocri-
fă, desigur, de rezonanțe psaltice și liturgice, cu sens 
redempțional. Foarte apropiată de poezia lui Rainer 
Maria Rilke (vezi Elegiile duineze), pentru care „orice 
înger e cumplit” (I),  «fecioara-arcaș» din poezia Elei 
Iakab își permite a se adresa Îngerului pe un ton oare-
cum arghezian, lipsind totuși din acest excurs liric ideea 
„tăgadei”, a confruntării curajoase cu cetele înaripate. 
Dimpotrivă, sentimentul reverberant este unul stigma-
tizant, ba chiar mai mult, unul al opresiunii, al marti-
rajului: „Îngeri, miriade,/ îmi legau trupul înfrânt/ de 
mâinile lor evanescente/ și mă târau,/ fără milă,/ prin 
cenușa de astre/ dinlăuntrul oglinzilor” – VI.

Oglinzi mirifice, hieroglife, aripi diafane, cohor-
te de îngeri, interdicția de „a nu călca în cercul aeru-
lui sacru!”, cerul coborât al deșertului, poarta cu nouă 
sigilii a „muntelui sacru”, dansul abisal al spațiilor, 
senzația ignică a „schimbului de aură” cu Îngerul (X), 
siluetele stâncoase ale Meteorei urcătoare spre cer, alu-
zii la mitul orfeic, la „Ellada pustiului” și a miturilor 
platoniciene (Phaidon), Îngerul care-i murmură semnul 
secret al destinului: Esi eisai Athanasios/ tu ești Atha-
nasios (XIII) și-i oferă cele „trei pietre sacre” ca „astre 
dispărute pe cerul antic al strămoșilor mei/ ahei, ro-
mani și daci” (XIV), mesajele criptice ale atâtor epi-
fanii ale Îngerului, în sfârșit, „îmbrățișarea” mortală a 
Îngerului asemănătoare unei recunoașteri și consacrări 
ultime, și mărturisirea din urmă: „Dintre toți asceții lu-
mii,/ Îngerul altarului/ pe mine m-a ales,/ mie și numai 
mie mi-a dat/ lumina lui necreată.” (XXII). Și odată cu 
asta „oamenii deșertului/ au dat deșertului nume:/ Ath-
anasios, au rostit cu toții,/ și așa a rămas în vecii veci-
lor,/ căci numele celor zece Îngeri/ nici eu nu îndrăz-
neam/ să le rostesc.” (XXIII) – toate acestea sugerează 
un topos imaginar în care poeta își caută identitatea, în 
acest debut editorial destul de semnificativ.

Secțiunea finală, a treia, Dansul elementelor/ La 
danza degli elementi, dedică poeme întregi, de factură 
cam teoretic-bachelardiană, dar cu ecou în filosofia an-
tică greacă, acestor entități structurante ale universului: 
Pământul, Focul, Apa, Aerul, Etherul. Poemele, cam 
expozitiv-conceptuale, redefinesc încă o dată, dacă mai 
era nevoie, năzuința soteriologică și transfiguratorie 
a spiritului uman de-a lungul ciclului său existențial,  
poeta recurgând acum la aluzii livrești din varii spații 
ale gândirii: asceții din Alpii Dolomiți, „adoratorul lui 
Shiva”, „cărțile misterice” ale yoghinilor, Sfinxul geto-
dacilor etc.

Reținem, doar din ultima piesă, Hierofanie, 
secvența care transmite, odată cu ideea de „regăsire”, și 
necesitatea confirmării unei certitudini, la care se adau-
gă un distih (cam forțat sintactic) cu un prelung ecou de 
psaltică redempțiune:

„Spune-mi, Doamne, că întâlnirea noastră
de lângă Arborele Vieții,
nu a fost și nu e nălucire!

Și, Dumnezeul meu, nu mă lăsa niciodată
să se facă întuneric în amintirile mele.”
Autoare a unui percutant debut liric și de o con-

sistentă originalitate, venind spre poezia religioasă din 
altă direcție mai puțin bătută și detașându-se de manie-
rele stilistice ale condeierilor generației sale, Ela Iakab 
este deja o voce ușor de recunoscut în lirica româneas-
că de azi, religiozitate și reflecție îmbinându-se în doze 
calculate, în definirea unei  specificități vizionar-stilis-
tice de convingătoare expresivități poetice.

Zenovie CÂRLUGEA  
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suntem copii fugiți de-acasă

aerul este o palmă de pământ sub maree/ 
asemenea unei retorte
prin care se strecoară  cât trebuie să înghițim
până la deplina confuzie cu nisipul
dincolo de mânerul privirii noastre
un lup flămând  dă  ocol altui lup
mai flămând
din tâmpla zilei urletul sapă galerii
la capătul cărora nu are cine să ne aștepte

suntem copii fugiți de-acasă
dragostea mea

gândurile /  lilieci prinși  de pereții  memoriei
flutură  astăzi penaje gri
furia   vâslește în  apele liniștii
uite bolizii
trec peste kilometri noștri de poezie
de viață
încă arde  gâtlejul  cuvântului
hai să ne pierdem urma
căci le-am permis altora să ne  locuiască
dragostea mea
câtă nevoie aveam eu de tine

câtă înfricoșată așteptare am tras pe roată
mureau  secundele-șoareci  în rumegușul  
hârtiilor
ți se pare puțin

nu în vertebre cauți mișcarea nu în culcușul 
cărnii durerea
nici în paloarea mortului /  iadul
suntem copii fugiți de-acasă
rămâi  în pastișa acestei tinereți
o rană dinainte vindecată

mâine
va fi o toamnă plină de rod
ne vor agăța pe ramuri tigvele-felinare
vom  lumina  universul  vom  pietrui Calea 
Lactee
fără să cerem  nimic în schimb

iac-așa

sora mea  urcă povârnișuri 
îngenunchează
 cade  
  lasă câte-un petic de piele
 pe fiecare piatră ascuțită 
  nu plânge 
 sora mea se face  frumoasă când plânge 
lacrimile ei devin biblioteci de argilă
oamenilor le place să citească pământul/ să 
ghicească în stele
sora mea seamănă cu  o zână  bună
transformă  oamenii în  dresori de  tristeți 
se  teme numai de câinii memoriei
  îmbătați cu alcooluri metafizice
tocmai de-asta 
sora mea nu are prieteni
 zăbrele sau chei
când este fericită 
sora mea seamănă cu un far îngropat în mare
dacă te rătăcești
 vezi nordul  într-o pâlpâire de-a ei
sora mea nu este pâmânteană
nimeni nu poate s-o atingă/  să-i vorbească
în afară de mine
 când sunt sigură că nu vă uitați
cum ratez sinuciderea pentru acest poem de 
doi bani
aruncat  pe jos la intrarea în templu
îngeri  grăbiți se întâmplă să-l calce
le pătrund în tălpi  silabele-piroane  
sora mea își trăiește apocalipsa 
afară 
începe să plouă
 dumnnezeu are ochi 
are lacrimi 
cauze și efecte
 să nu calc în balta divină
îmi spun
să nu–mi circule prin țevile creierului 
sos-ul glicemiei astrale
mai bine  mă distrez  pe youtube
iac-așa/ și-așa
 cu păpușile barby 
 mă amuz de picioarele lor prea lungi
  de capul  

prea  mic
apăs  butoanele minții  
click!
 se înnegrește ecranul

numele mic
 
pe mine nu mă cheamă Teodora 
 mi-ar fi plăcut 
 e nume de
 împărăteasă/  de 
vestală / și 
 de ce 
 o mai fi 
 nu mă cheamă Angela 
 au scurtat din silabe/ gâtul
 în mișcări circulare încă le caută
 cine vrea să mă strige trebuie să știe
 numele meu e plin de cuțite 
 rănește 
țineți-vă strigătul în plămâni 
 rezervă de aer

când nu e nimeni prin preajmă
numele meu se-nmoaie/  și 
curge
 albă fluturare din neoane/ sparte de praștia 
dimineții

 g.e.l.a.  sunete  / patru
pereți
 o maternitate în carantină 

m-am născut să port numele ăsta 
 mic 
 foarte mic
 când eclozează lumina în el 
 nu se bagă de seamă

p r i v e l i ş t i

1.panoramă

de aici se poate vedea
până departe în suflet
şi în desişul de semne
al marelui zodiac

prin spărtura cometei
şesurile neantului
şi până departe -
potecuţa  pe care ai venit
şi estuarul 
în care te aşteaptă
ca o ghilotină
fântâna cu cumpănă

în susurul pleoapei
în zbaterea candelei

2.în pridvorul 
pleoapei

de parcă ai întâmpina
Răsăritul
mărgăritar pe muchea 

amiezii –

jos
în ferigile văii
un copil cu ochii
atârnaţi 
de vulturul zânatic
şi rotitor

în pridvorul pleoapei
un dor de livadă
coaptă (amintire
şesoasă) şi stele de mare

3.iluminări de 
zăpezi

autumnale ofrande
arcuiesc gânduri

înstrugurate
o brumă stelară
în iluminări
de zăpezi –

acolo
lângă tâmpla
bisericii
adăstând
în pulsul grăbit
al rugăciunii

4.flori arctice

fagure ceruit
în livada arsă
şi zvon de nămetică
întâmpinare

pe  dâra violetă
de nelinişte
dau în pârg
florile arctice
final scăpărând
la zile mari

într-o spectaculoasă
chită de fragi

5.de veghe

pe o aripă de lumină
lină
cântecul ciocârliei
îmbătată
de aburul brazdei

în văpaia amurgului
duhurile pădurii
se zvârcolesc

pânda poemului
între lumină şi umbră
de veghe
în lanuri târzii

Zoia Elena DEJU

GELA ENEA
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Kilometrul zero al iubirii este o antologie re-
alizată din două volume, Prinsoare de fluturi (1987) 
și Gramatica dragostei (2016), apariția acestora mar-
când momente cu totul diferite din biografia sufle-
tească a autorului. Editorul Mircea Petean consemna, 
pe coperta a IV-a, cu trimitere directă la fragmentele 
barthiene, existența a două „discursuri îndrăgostite”, 
rostite la distanță de trei decenii unul de celălalt, în 
definitiv, însă, „două fețe ale aceluiași discurs, sen-
sibil diferite”, unul propunând „un complicat dans 
al seducției” (adică un concentrat sentiment de «îm-
presurare»), celălalt „un sincopat cântec de dragoste 
târzie”…

Este vorba, cu alte cuvinte, de ipostazele unui 
eros unic, în desfășurările lui de biografie sufletească, 
asupra căruia se reflectă acea psihologie a creatoru-
lui, dornic să surprindă atât clipa bucuriei prezente, 
dar mai ales reflecția rotunzind împăcări târzii și far-
mecul amintirii. 

Ființa iubită a poetului e Dana, ea întruchipea-
ză adorația ideală și în preajma ei „versul se confundă 
cu eterul”. Ei îi este dedicat, ca „un înscris al clipei”, 
un  Acrostih în peisaje primăvăratice, cu flori de cireș 
și freamăt de iarbă, pentru ea scrie „în ceasul încet în 
care ochiul/ cuprinde miracolul dilatat”: „Scriu pen-
tru tine/ în freamătul ierbii când mă copleșește/ inva-
zia aceasta, izbucnirea cu verde./ În lumina curată a 
dealului pe unde/ cântec de pasăre vine să trezească 
suflarea./ Scriu pentru tine și-mi lunecă/ o mie de cu-
vinte printre degete…” (Aievea sau valsând) 

Desigur, numele iubitei „face cu ziua prinsoare 
de fluturi”, iar prezența acesteia e „apariție revelată/ 
din greul ocean al nedefinirii.” Prinsoare pe fluturi). 

Avem  a face, în general, în acest prim volum, 
cu decantările unui sentiment de adorație, care rămâ-
ne, oarecum, suspendat în trecut, dar comunicând, 
peste ani, cu încercata așteptare a celei plecate unde-
va departe, fapt certificat de însuși motto-ul celuilalt 
volum, Gramatica dragostei (2016): „Ia-mi mâna și 
spune-mi că însăși plecarea e o rămânere cu vrăbii pe 
potecile lumii.” 

Iată, după juvenila „prinsoare de fluturi”, re-
versul și „constrângerile discursului îndrăgostit”, pe 
care Roland Barthes le detalia în metafora Vasul-fan-
tomă.

 Spre deosebire de versurile adorației de al-
tădată, de culorile precise ale fervorii erotice, regis-
trul liric se umple acum de enunțuri imagistice ale 
despărțirii, plecării, amintirii, prin care se verifică 
însăși puterea dragostei, la modurile și timpurile spe-
cifice unei paradigme ființiale, de unde și sugestia ti-
tlului de «gramatică a dragostei»: 

„Desigur, vei pleca pentru ca mai târziu
Să te întorci, chérie, pe drumuri de vară
În toamna vieții noastre. Și eu sunt în drum.
Ma route vers ton coeur
Ca o inițiere în azur,
În căldură și-n anotimp…”
Poetul dă expresie unui sentiment exhortativ 

de gelozie tandră pentru cea mângâiată de vânturi 
atlantice pe coasta bretonă: 

„Te-aștept în vara prelungă sub cer și-n azur
Și să nu uiți că vântul mă face gelos,
Și ascultând șoaptele serii
Mai prieten cu Atlanticul sunt.” 
Acel „ma route vers ton coeur”, rămas în ver-

surile unei discrete și profunde așteptări, este de fapt 
un legământ de dragoste, căruia partenerul îi rămâne 
mereu fidel. Pretutindeni, în rezonanțele cântecului 
popular, dar și în sintagme cu ecouri apoftegmatice 
de felul unor îmbinări «frangleze» precum „It doesnʼt 
die, desigur/ Ça ne peut mourir jamais, chérie!”, 
imaginea Danei revine cu tăria unor ilustrissime făp-
turi, „nemuritoare ibovnică se nemoare-n cuvânt”, 

precum brâncușienele Margit ori Pogany, rămase în 
eternitatea creației (Ibovnica nemuritoare). În această 
ordine a muzelor ridicate, peste timp, în idealitatea 
creației, sunt amintite și alte cupluri celebre, bună-
oară filosoful danez Sőren Kierkegaard și Regine, 
predestinați într-o iubire eternă, un entuziasm la mo-
dul grec care întreține frenezia pătimașului eros cu 
toate amintirile rămase mereu vii: 

„Și crezi că ți-am uitat îmbrățișarea,
și crezi că ți-am uitat mângâierea
sau sărutul în înserare?
(Pe sub deal și pe sub copaci
Șoaptele vântului se-ntețeau).
Iubire ca-n povești fusese,
Nimic nu avea să fie uitat.”
Ibovnica nemuritoare, scrie poetul, „se-nscrie-

n cuvânt” și „se nemoare-n cuvânt”, de unde și 

credința în puterea de surescitare a amintirii, dar și de 
salvare, prin virtuțile transfiguratoare ale cuvântului.

Din motto-uri, dar și din cuprinsul poemelor 
putem izola câteva expresii ale acestei despărțiri pe 
care cuvintele încearcă s-o reducă, s-o înlăture, pre-
cum: «dorul de tine», «scriu pentru tine». Atunci re-
cuperarea imaginii din amintire pare singura șansă, ca 
într-o mișcătoare Scrisoare către Muza din Occident, 
muză căreia poetul i se adresează, după 29 de ani, cu 
adorația unei vechi prietenii, mărturisindu-i acum, la 
vârsta matură, dragostea («Te iubesc, doamnă doc-
tor!»), în parcul din orașul întâlnirilor periodice:

„La kilometrul zero al iubirii
Din Târgu-Jiul de septembrie copleșit.
Așa trecut-am prin parc
Și mai întâi am privit imobilul și-am tânjit
După vocea neănchipuit de dulce și caldă.
Și apoi am privit îndelung banca pe care am 

stat
Apoi am trecut podul de peste Jiu.
Pe insuliță era liniște, da,
Toate serbările trecute nu ne-au rămas
Decât pe retină și în memorie.
La kilometrul zero al iubirii în Târgu-Jiu
E liniște, e o liniște întomnată,
Iar eu când m-am întors m-am așezat
Pe banca iubirii din nocturna de vară.
Deasupra noastră stelele zâmbeau.”
Așadar, vorba cântecului popular, „Dar noi 

n-am avut noroc/ Să fim amândoi pe-un loc”, versuri 
reluate în piesa Porția de suferință. Aflată departe, 
aproape de Ocean, într-o provincie franceză, ființa 
iubită este definită „întotdeauna la infinit/ Dar în finit 
niciodată” (Toamnă franco-română).

Să reținem că poemul  La nostra canzone 
dʼamore reține „frigul de toamnă târzie”, când auzul 
i-a fost mângâiat, telefonic, „de sunetul glasului tău”, 
venit de departe, din cabinetul situat pe „coasta bre-
tonă”, iar poetul, rămas „în trista și nefericita Româ-
nie”, trebuie să înfrunte „iarna asta franco-română”. 
Suspinul devine un strigăt concret de iubire, precum 
în poemul Un fel de așteptare:

„Ei, poate că la vară ne vom plimba
Pe Dealul Târgului. Poate.
O, doamnă dulce de pe coaste bretone,
Iubire concretă ca un strigăt
În depărtările albastre…
Știi? Visez la o metafizică a tăcerii
Și la o alchimie a serii.”
În astfel de clipe cuprinse de un prea-plin al 

amintirii, poezia se reduce la respirația scurtă a disti-
hului, precum în Vino:

„Vino să vezi cum cade frunza la Târgu-Jiu
Din îndepărtatul tău Occident”
Sau în Acum, care încheie antologia, comuni-

când o stare de «iluminare» a lăuntrului sufletesc, un 
sentiment de franciscană pacificare:

„Ce plină e viața alături de tine!
Inima mea se iluminează…”
E aceasta o „trezire esențială”, cum scrie poe-

tul, inundată de lumină, la amintirea distihurilor din 
„prea poporana muzică/ alutană”:

„Că la dragostea de mult
Eram tineri, n-am știut.”
(Cumva)
Prezent cu rosturi empatic-mărturisitoare în 

Gramatica dragostei, textualismul, raportabil îndeo-
sebi la cântecul popular și marcat cu caractere italice, 
precum și alte raportabile inserții expresive, sugerea-
ză nu numai un sentiment de asumare plenară a ero-
sului, ci, mai ales, intensitatea mărturisirii, directețea 
mesajului, sinceritatea confesivă  în consacratele for-
mule ale melosului popular alutan… 

Poezia are, în viziunea autorului, virtutea re-
cuperării din amintire a clipei trăite: „De-acum să 
ne acoperim inimile cu vorbe/ Și lacrima cu iubire.” 
(Scrisoare către Dana). Vorba poetului, aproape re-
semnat, pe cale de a-și înțelege fatum-ul, soarta, ro-
tunzită într-o indisolubilă legătură a suferinței: „Ce-i 
de făcut când stelele însele/ ni se opun ținându-ne 
departe/ unul de altul… / Ce-i de făcut când lanțul 
Karmei/ e-atâta de puternic?” (Ce-i de făcut?) 

Câteva „epistole” trimise reciproc accentuează 
și mai mult sentimentul despărțirii, de unde și atot-
prezenta autumnalitate a cadrului în care imaginarul 
poetic își poartă stările, resemnările, adăstările…

Impresia generală e a unui eros neîmplinit, ne-
consumat, nedus până la capăt, irezolvabil, rămas oa-
recum suspendat într-o tânjire continuă, într-o adăsta-
re de urgență sentimentală, între amintire și așteptare, 
de unde și fascinul acestei poezii de o vădită directețe, 
lipsită de încărcături stilistice, comunicând, cu since-
ritatea firească a împovăratului sentimental, un mesaj 
sufletesc, uman, dar percutant și oarecum terapeutic 
în exorcizările platoniciene ale amintirii și reaminti-
rii.

Să fie în aceasta și o intenție de „non-stil” vizat 
de Roland Barthes în ilustrul său eseul „Gradul zero 
al scriiturii”, prin care a fost explicată o anume trăsă-
tură a postmodernismului?!

Tudor SAVIN
27 nov. 2017

  Lazăr POPESCU:

„Kilometrul zero al iubirii”
(Editura LIMES, 2017, 82 p.)
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Dl. Zenovie Cârlugea îmi face parte abia acum 
de cartea D-sale Mihai Eminescu – Drumuri și popa-
suri în Gorj1, care-mi procură o lectură cât se poate 
de plăcută, cu trecerea lejeră prin bibliografia afe-
rentă temei dar și cu unele observații pe care trebuie, 
cred, să le fac. Dânsul observă că au apărut și apar la 
noi numeroase lucrări extrem de bine documentate 
privind trecerea poetului prin diferite localități din 
Bucovina, Ardeal, Muntenia, Banat, Oltenia, Do-
brogea – și vorbește, cu îndreptățire, de o „biografie 
itinerantă” a lui Mihai Eminescu – ce ar putea con-
stitui, consider la rândul meu, un corpus de texte util 
(necesar mai degrabă), relativ ușor de înfăptuit prin 
aglutinarea acestor studii (s-ar putea porni o colecție 
la o editură importantă),  și, desigur, interesant prin 
pitorescul literaturii de călătorie în general, dar mai 
ales prin acroșarea operei poetului în acest demers: 
ce anume din biografia sa itinerantă  corespunde, sau 
răspunde chiar cu siguranță, cutărei poezii care ar fi 
putut fi scrisă aici, cutărei descrieri, observații  etc. 
Ar fi chiar un răspuns la aceste sărbători programate, 
prin Legea Culturii Naționale, în ziua de 15 ianuarie 
de peste an, fiecare colț de țară implicându-se mai 
strâns, mai intim, în celebrarea poetului național, fă-
când ca el să fie resimțit ca al fiecărui loc prin care a 
trecut ori despre care a scris.

La Florești, în Gorj, se organizează deja, de 
mulți ani, simpozioane importante pe tema Eminescu 
– și, în consonanță cu ele, s-ar putea face reamenajări 
ale locului, poate chiar reconstrucția conacului Man-
drea, un monument arhitectonic risipit astăzi, care 
amintește de Bălcești, de unioniștii de la 1859 – dar, 
iată, și de partea din vara anului 1878 când Eminescu 
a locuit aici scriind, plimbându-se prin împrejurimi, 
lăsând în memoria colectivă amintirea sa. Despre 
această vizită prelungită pe meleagurile Gorjului au 
scris Liviu Poenaru (cu o postfață cam mustrătoa-
re a lui Petre Popescu-Gogan), Victor Crăciun,  Ion 
Mocioi, Șerban Cioculescu, Ion Pachia Tatomirescu, 
Gellu Dorian și Emil Iordache, Tudor Nedelcea (ci-
tez doar ceea ce cunosc; n-am văzut, însă, cartea lui 
Liviu Poenaru) – și, desigur, Zenovie Cârlugea, care 
dorește a prelua frâiele discuției, ca să zic așa, făcând 
un comentariu critic al bibliografiei în dorința de a 
îndrepta unele lucruri. 

O notă aparte face, în această carte, un exce-
lent reportaj – de fapt o bucată antologică de litera-
tură – al lui Ion Filipoiu despre trecerea prin zonă 
a lui Eminescu încă din 1866, în drum de la Sibiu 
spre Giurgiu; textul este preluat în întregime cu un 
comentariu pe măsura frumuseții lui.

De asemenea, într-o anexă ni se prezintă  viața 
și opera unui poet local, Nicolae Burlănescu-Alin 
(1867-1912), un boem al Craiovei, dar cu studii se-
rioase și chiar funcții de stat sfârșind, însă, în boală 
și sărăcie: după operă, risipită în câteva reviste loca-
le dar strânsă chiar de el  în câteva volume, este un 
epigon eminescian ce ilustrează bine curentul. Adu-
cerea lui în discuție este o binevenită faptă de istorie 
literară.

Menționez și ilustrația bogată a volumului d-
lui Zenovie Cârlugea, care ne introduce în atmosfera 
locurilor și oamenilor.  

În rest, ce-ar mai fi de spus pe marginea unui 
subiect atât de bine bătut?! Compar cartea cu fișele 
mele, făcute de-a lungul timpului pentru o vreme cu 
răgaz să elaborez o cercetare proprie, și constat: cam 
multe lucruri stau în nepotrivire, pentru că n-am vă-

1 Zenovie Cârlugea: Mihai Eminescu -  Drumuri și popasuri în 
Gorj, Ed. Centrului Județean pentru Conservarea și promovarea 
Culturii Tradiționale, Tg. Jiu, 2016

zut locurile, nu m-am așteptat să fie un interes atât de 
mare pentru poezia lui Eminescu; eu privesc foarte 
aplicat ziaristica, și poate ar fi momentul unui îmbi-
nări.

Eu știam cam așa. Florești reprezintă prima 
pauză a ziaristicii lui Eminescu la Timpul, după câ-

teva luni bune de ținută teoretică înaltă a articole-
lor sale – expusă, această teorie, în calmul ei, dar 
agrementată cu multe săgeți polemice, fără a viza, 
însă, pamfletul – cum se va întâmpla după anul 1880.  
Suntem în primăvara lui 1878, imediat după înche-
ierea Războiului de Independență, înaintea Congre-
sului de la Berlin cu pretențiile rusești asupra Ba-
sarabiei, asistăm la menținerea ocupației rusești în 
țara noastră, iar polemica de presă a momentului a 
fost provocată de scrisoarea deschisă a locotenent-
colonelului Iancu Alecsandri, fratele bardului, prin 
care i se cere Rusiei să-și explice intențiile. La aceas-
tă scrisoare răspunde ziarul Le Nord, din Bruxelles, 
rusesc, răspândit în întreaga Europă, dezvoltând, în 
primăvară, tezele pe care le va susține (și obține) 
Rusia în vară la Berlin. Timpul urmărește cu atenție, 
traduce și re-publică larg textele (comentate de altfel 
în întreaga Europă), comentează la rândul său – prin 
texte de Eminescu dar și de alți redactori – iar po-
etul elaborează un studiu amplu istoric despre Ba-
sarabia, publicat în serial între 3 și 14 martie 1878, 
menționând în ultimul număr că s-a bazat pe studii 
din Hasdeu, Părintele Melchisedec, Eudoxiu Hur-
muzachi – dar și pe surse „asupra cărora ne-au atras 
atenția d. Al. Odobescu” (citez din memorie; este 
important, pentru că la 24 noiembrie 1877 poetul 
recenzase, cu câteva zile înainte de apariție,  ediția 
acestuia la Nicolae Bălcescu: Românii supt Mihai 
Voievod Viteazul:   se poate deduce că au discutat 
împreună și acest studiu, sau părți din el, pe fondul 
prieteniei – cunoscute de altfel – dintre ei; Odobescu 
era un obișnuit al Junimii bucureștene, iar I. Slavici 
afirmă de câteva ori în scrisori că s-a consultat cu 
el și a ținut cont de toate observațiile lui de limbă – 
ceea ce nu avem motive de îndoială că se întâmpla și 
cu Eminescu – la discuții mă refer, nu la observații). 
B. P. Hasdeu se desolidarizează formal de Eminescu, 
printr-o scrisoare publică pe care Timpul o tipărește 
(îi reproșează lui Eminescu, numit ca atare, că-i 

preia texte din Istoria critică a românilor; nu este 
o acuzație de plagiat – ci, ca liberal, Hasdeu vrea să 
se delimiteze, vezi mai jos; din păcate, Scrisoarea sa 
nu este preluată în ediția academică). Menționez că 
în timpul Războiului funcționa, cu oarecare sincope, 
înțelegerea (din 26 aprilie 1877; este o Declarație) 
dintre conservatori (în opoziție) și liberali (la gu-
vern) după care conservatorii se angajează (obligă) 
să nu atace guvernul în chestiuni de politică externă, 
situația fiind atât de dificilă. Încă la 14 decembrie 
1877, la opt luni după această declarație de principii, 
I. Slavici îi mai scrie lui Iacob Negruzzi :„…Ordinul 
de azi este – rezerva - , astfel încât fiecare cuvânt se 
cumpănește de trei ori și cel mai bun articol este, în 
care nu se zice nimic. În curând vom începe însă o 
campanie strajnică” (St.doc.lit., II,285); și mai expli-
cit la 8 feb. 1878: „…Despre politică nu îți pot scrie 
nimic. Tot ce știu, stă scris în Timpul, unde îndeobște 
stă foarte puțin scris. Dacă-i vorba, noi suntem cei 
mai rezervați ziariști de pe fața pământului…” ( 
II,288; în aceeași scrisoare, dezamăgirea patetică 
față de situație, cu ocupația și aroganța rusească ce 
încercă  a șterge identitatea românilor : „…În între-
gul război, nu mai e vorba de statul român, ci de 
poporul român, nu mai e vorba de interesele ma-
teriale ale unui stat, ci de acelea morale ale unei 
națiuni. Rușii și îndeosebi slavii vor să ne sguduie 
conștiința națională și să ne lipsească de credința în 
trăinicia noastră proprie, vor să ne înjosească, vor 
a face ca nouă înșine să ne fie rușine de românitatea 
noastră…”  ). 

Pe acest fond al tăcerii impuse (care a scăzut 
Timpul la mai puțin de 2.000 exemplare tiraj), în-
cepe ofensiva eminesciană din primăvara lui 1878 
– care, după întreruperea de la Florești, va conti-
nua în toamnă – încât textele sale îl vor face pe I. 
A. Cantacuzino, directorul ziarului, să-i scrie, la 19 
octombrie, lui Titu Maiorescu: „Încă o dată mă văd 
obligat să apelez la intervenția D-Voastre. Știți cu 
câtă sinceritate v-am arătat spontan simpatiile mele 
pentru Eminescu și cât am fost de satisfăcut să-l pot 
număra printre colaboratorii noștri.  Ei bine, tare 
mă tem că voi fi forțat zilele acestea să-mi impun 
o separație  (fr. une séparation ; sensul este: deli-
mitare, n.n.). Tânărul acesta  e atât de pătruns de 
ură împotriva rușilor (imbu de sa haine contre les 
Russes), încât cu toate eforturile mele, ba ce e mai 
mult desconsiderând și ale D-voastre, stăruie a face 
din Timpul organul personal al antipatiilor sale. Fiți 
bun și înnoiți insistențele; faceți-o și D-voastră. Fără 
a-i spune ceva ce i-ar putea trezi susceptibilitățile 
sau sensibilitatea, veți obține din partea lui nu oco-
lirea adevărului, ci prezentarea lui într-o formă mai 
domoală…” (St. doc. lit., V, 123; text în l. france-
ză, tradus de I. E. Torouțiu). Am dat citatul întreg 
din această scrisoare, pentru că mulți trunchiază; 
de pildă, ediția academică    scrie așa: „Conduce-
rea Timpului era îngrijorată de faptul că poetul stă-
ruia să facă din ziar „organul personal al antipatiilor 
sale”  - și, desigur, autoritatea ei a făcut ca expresia, 
și trimiterea de rigoare la St. D. lit., să devină un fel 
de loc comun; tot ediția academică argumentează, cu 
această scrisoare din 19 octombrie, dorința conser-
vatorilor ca Eminescu să-și reducă vocea în aprilie-
mai.  E drept că I. A. Cantacuzino scrie : „încă o dată 
mă văd obligat”;  „cu toate eforturile mele”; „înnoiți 
insistențele” – ceea ce presupune mai multe încercări 
de a se discuta cu poetul în privința „formei mai do-
moale a adevărului” – dar scrisoarea este din toamnă 

NICOLAE GEORGESCU

Eminescu la Florești
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și răspunde puternicelor accente – nu pamfletare, ci 
de disperare etnică – din preziua intrării armatei ro-
mâne în București, pe fondul ocupației rusești și al 
cedării Basarabiei; un triumf, constată poetul, de pa-
radă, care acoperă o nenorocire – cu, desigur, trage-
rea la răspundere a clasei politice (liberalii, în speță). 
A se vedea mai ales editorialul /„Pe arborul tăcerii 
crește fructul ei, pacea”/, din 6 octombrie (O.X, 
p.132-134), dar și /„Era lesne de prevăzut…/, 
din 12 octombrie, și cele din jurul acestei date 
(inclusiv discuția cu un cititor care reproșează 
Timpului că înveninează relațiile României cu 
Rusia). 

    Volumul X din publicistica eminescia-
nă s-a putut edita cu greu, n-a apărut la vreme, 
după volumul IX, 1979, cum era firesc, ci abia 
în 1989, după ce apăruseră volumele XI-XI-
II. Fiind vorba de scrierile poetului din timpul 
războiului, este oarecum de înțeles reținerea 
autorităților noastre cultural-științifice: se atin-
gea chestiunea rusească, textele eminesciene 
incendiare în această chestiune. Astfel că nu e 
de mirare că volumul X este cam „hărtănit”, ca 
să folosesc un eufemism. Bănuiesc că unele tri-
miteri greșite, unele inadvertențe din note etc. 
– s-au putut strecura în el datorită închegării în 
grabă a materialelor care au rămas până la urmă 
(vezi și mai sus: eu am trimis la surse, pentru 
că trimiterile din volum erau greșite). Oricum, 
texte eminesciene devenite refrene, devenite ca-
nonice prin edițiile anterioare – lipsesc de aici. 

    Nu intru în detalii filologice, dar țin să 
amintesc un fapt real. La cantina scriitorilor din 
Casa Monteoru, Petre Țuțea avea loc fix, masa 
din fața intrării, din dreptul ușii, și din când în 
când venea să mănânce aici (de cele mai multe 
ori i se ducea mâncarea acasă, cu sufertașul), iar  
noi, un grup de scriitori interesați și îngrijorați 
de soarta ediției Eminescu atât de larg comenta-
tă în epocă (anii 80 ai secolului trecut; cu toții știam 
că volumul IX a fost dezavuat, că volumul X stă în 
editură și nu se poate tipări), îl iscodeam cu întrebări. 
Nu o dată l-am ascultat și eu. După ce-și rostea cu 
voce tare teoria că menirea istorică a rușilor este să 
civilizeze Siberia, Petre Țuțea, cu trupul său imens, 
de matahală de la munte, ridica furculița din farfurie 
și dirija cu ea sala. Doi mari scriitori i-au înțeles și 
i-au descris pe ruși, spunea el, unul este Sienkiewitz 
și al doilea este Eminescu al nostru. Eminescu spune 
– și „recita” din memorie fragmente din articolele 
sale, mai ales pe acesta: „Ȋmpărăția rusească nu este 
un stat, nu este un popor, este o lume întreagă, care, 
negăsind în sine nimic din măreția intensivă, caută 
mângâierea propriei măriri în dimensiunile sale... 
Țarul e puternic și nu știe ce să facă în puterile de 
care dispune. Chiar înăuntrul împărăției sale, nici 
prin muncă pacinică, nici prin lucrare sufletească 
aceste puteri nu se pot consuma; pentru aceea ele dau 
năvală în afară, - altfel ar trebui să se mistuiască în 
luptă internă”…  Ei bine, textul acesta lipsește din 
ediția academică, îl găsim în edițiile de război (Ed. 
I. Crețu, 1941, vol. I, p. 269; text din 6 iunie 1878, 
care  continuă: „Ca orice mare putere, Rușii, acolo 
unde văd că vor întâmpina rezistență mare, se opresc 
și lucrează cu o răbdare seculară, spre a surpa încet 
temeliile puterilor ce li se pun împotrivă. Ei nu sunt 
poporul plin de îndărătnică mândrie ce provoacă pe 
alte popoare la luptă dreaptă și hotărâtoare; sunt po-
porul ce-și dă mereu silința să dezarmeze pe celelalte 
popoare, pentru ca apoi să le supună”; ediția acade-
mică îl refuză, considerând, calm, că nu este emines-
cian!). Trecea, apoi, la cauze, la acel „ce-i mâna pe ei 
în luptă”, și, la fel, recita bucăți întregi din publicis-
tica aceleiași perioade, din care reiese că principalul 

resort al tendințelor de cucerire rusești rezidă în acel 
„horror vacui”, spaima de golul interior: „De aceea 
ni se pare că din nefericire ruşii sunt sub dominarea 
unui deșert sufletesc, a unui urât care-i face să cau-
te în cuceriri ceea ce n-au înlăuntrul lor. Nouă ni se 
pare că cercurile culte, în loc de a stăvili acest horror 
vacui, în loc de a-l împlea prin muncă şi cultură, îl 
sumuţă contra Europei, pe care o numesc îmbătrânită 

şi enervată, coaptă pentru a cădea întreagă sub domi-
naţie rusească…”

    De data aceasta este vorba de un text prezent 
în ediția academica – nu putea lipsi de acolo, pen-
tru că urmele paternității sunt evidente: se încheie 
cu parafrazarea Glossei, iar în interior conține ver-
sul horațian „Cerul deasupra-l schimbi, nu sufletul, 
marea trecând-o”, ce se regăsește în manuscrisele 
poetului.Revin asupra acestui text din 7 aprilie 1878. 
Vreau, însă, să atrag atenția că generația lui Petre 
Țuțea, generația războiului, îl știa pe Eminescu din 
edițiile ei, puse bine la lucru de propaganda momen-
tului (vezi broșurile lui Nenițescu cu titlul „România 
și panslavismul”, tirajele repetate ale ediției I. Crețu, 
presa vremii etc.; este firesc să-ți educi combatanții 
cu texte din clasici) – că, deci, multe texte ziaristice 
ale poetului deveniseră oarecum canonice, se țineau 
minte, erau citate. Ediția academică face un fel de 
slalom științific printre ele. Chiar textul „Bălcescu 
și urmașii săi”, la fel: bine intrat în eminescologie 
– este considerat cu paternitate incertă. În stabilirea 
paternității unui text eminescian din Timpul  cred că 
și tradiția editorială trebuie luată în calcul: textele 
exemplare, intrate în memoria colectivă într-un mod 
oarecare – prin împrejurările de război, sau altfel – ar 
putea constitui cel puțin un fond intangibil, cu mici 
explicații de editor – altfel, pe de o parte editologia 
eminesciană capătă un aspect babilonic (pentru că 
azi, de pildă, se citează ziaristica poetului din toate 
edițiile, cel puțin basarabenii: lor nu le scapă nimic 
din Crețu, dar nici nu semnalează că ce preiau de aici 
nu se regăsește și în amintita ediție etalon a Acade-
miei), iar pe de altă parte se creează impresia – poate 
vagă, dar este cazul? – că nu ținem cont de tradiție, 
ori chiar c-o disprețuim. 

    În fine, nu insist. Revin, însă, la editorialul 
Tendințe de cucerire, din 7 aprilie 1878, care-i plăcea 
atât de mult lui Petre Țuțea – și pe care ediția  acade-
mică îl conține. În final, citim aici: „Guvernul a ales 
o politică pe care o aprobăm ca directivă, deşi-l gă-
sim foarte inept pentru a o executa. Guvernul liberal 
a intrat în iţele Rusiei şi e prea angajat, încât vecinii 
se găsesc în drept de a se rosti nediplomatic faţă de 

cei ce reprezintă ţara, coroana ei şi pe augustul 
purtător. Aducem aminte convorbirile dintre prin-
cipele Gorciacov şi generalul Ioan Ghica, care 
convorbiri aveau un aer deja neînmănuşat… Nu 
mai vorbim de altele şi mai rele, dar destul că, în 
momentul în care Gorciacov se răsteşte, cazacul 
pradă în Vlaşca. Răstirile diplomatului se traduc 
în acte de brutalitate când ajung în rândurile 
din urmă. Deşi nu s-a născut încă rusul care să 
fie în stare a ne insufla frică, grijă tot ne inspiră, 
ba putem zice siguranţa că ne aşteaptă vremuri 
grele. Despre biruinţa cauzei drepte nu ne îndoim, 
precum nu ne îndoim că, oricare ar fi curentul 
ce se mişcă în contra civilizației, el trebuie să 
fie nimicit cu vremea. Dar acea vreme e adesea 
foarte departe.

Deviza noastră este: a nu spera nimic şi a 
nu ne teme de nimic. Nesperând nimic, n-avem 
nevoie de a ne mai încrede în alţii precum ne-am 
încrezut, ci numai în noi înşine şi în aceia care 
sunt nevoiţi să ţie cu noi; netemându-ne de ni-
mic, n-avem nevoie de a implora, generozitatea 
în locuri unde ea e plantă exotică”. (O.X,p.75). 
Nu atât ideea din Glossă ne atrage atenția – ci 
vorba de mai sus: aprobăm ca directivă. Se face 
apel la înțelegerea de anul trecut, dintre conserva-
tori și liberali, privind politica externă a țării pe 
care primii, în opoziție, se angajează s-o  lase în 
seama guvernului. Dar, iată, cu prețul acestor lu-
ări de cuvânt necesare, ce reprezintă definiții ca-
tegoriale, nicidecum pamflete. Starea este aceea 
din scrisoarea lui I. Slavici de mai sus: aroganța 

ocupației rusești vrea să ne distrugă simțul național. 
Armata română, după demobilizare, s-a risipit – în 
timp ce armatele rusești stau cantonate prin județe 
și districte, campate după împrejurări, asigurându-
și hrana / traiul mai mult din rechiziții ori expedi-
ente. Paul Anghel explica fenomenul (și simțul de 
atunci al românilor) printr-o imagine plastică: ce faci 
când se pune ceața? Sufli în ea să se dea la o parte? 
(Citez din memorie o replică a unui personaj din ro-
manul său, Zăpezile de-acum un veac). Lumea poli-
tică românească suporta, mioritic s-ar putea spune,  
această „ceață istorică” și, în așteptarea ridicării ei, 
era foarte, foarte grijulie să nu-i supere pe ocupanți. 
Eminescu și alți ziariști critici – dar el, mai ales – 
reacționează la aroganță (păstrez acest termen, ca să 
ne menținem în zonă elitistă; dacă aș zice dispreț ar 
fi prea unilateral), nu acceptă „rușinea de a fi român” 
– și definește, cu instrumentele psihologiei popoare-
lor, firea ocupantului. I. A. Cantacuzino n-ar fi avut 
motiv, acum, să se îngrijoreze pentru tonul scriiturii: 
este teoretic, și punctum. Ca idee – suplinește ceea 
ce guvernul nu poate spune, exprimă adevăruri ce 
contribuie la păstrarea încrederii noastre de sine, la 
delimitare cel puțin…

    Istoria reține o anecdotă (o știu din fami-
lie, de la bunicul meu): Mihail Kogălniceanu a mers 
la Țar într-o audiență și i-ar fi declarat: - Maiestate, 
dacă nu vă retrageți armatele, noi vă declarăm răz-
boi!  I s-a răspuns de sus, cu zâmbet și, de data aceas-
ta, chiar cu dispreț: - Cine sunteți voi să ne cereți 
nouă ceva, puteți voi să ne învingeți?! – Iar Kogăl-
niceanu ar fi replicat: - Noi nu, Maiestate, dar ce va 
zice Europa?  

De aici se aștepta soarele care ridică ceața, de 
la Europa.

...Eminescu la Florești
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   Cam acestea sunt fișele mele privitoare la 
opera politică a lui Eminescu în preziua plecării la 
Florești, la conacul junimistului Nicolae Mandrea. 
Recunosc faptul că nu m-am întrebat niciodată asu-
pra motivelor mai adânci ale aflării poetului aici. 
Mi s-a părut oarecum în firea lucrurilor: el călătorea 
mult, cu sau fără motiv, acum era interesat de starea 
țării, dorea, apoi, să-și întâlnească fratele în întoar-
cere rătăcită de pe front – știind, însă, că punctul de 
demobilizare era Craiova – , avea nevoie de un ră-
gaz pentru a se familiariza cu o carte nemțească de 
tradus în românește pentru care urma să primească 
frumoasa sumă de 1000 lei, vedea că în București, la 
Timpul, nu prea putea să lupte, abia din când 
în când primindu-i-se textele mai grele, teore-
tice, în rest funcționând principiul „ceței isto-
rice” pe care l-am formulat mai sus… și câte și 
mai câte, poate căuta chiar un punct arhimedic 
în afară; s-a ivit prilejul, i s-a oferit un loc de 
observație și de odihnă, nu mi se pare greu de 
înțeles că a fost convins ușor. 

Un Eminescu enclavat la Florești, însă, 
rupt de realitate, fără știri și alte preocupări 
decât această traducere la care era ținut se lu-
creze ca sub un clopot de sticlă – este impo-
sibil de imaginat. Poșta funcționa, ziarele se 
răspândeau în țară, lui trebuia să i se trimită 
Timpul ca să și-l vadă, trenul era aproape (12 
kilometri până la Filiași, unde funcționa și 
„post-restant”-ul), oameni maturi, capabili de 
discuție politică, trăiau și la Florești…Ce pu-
tea să facă aici un Eminescu la 28 de ani prins 
în focul campaniei pentru Basarabia, putea el 
să se abandoneze total plimbărilor prin codri 
și lecturii în limba germană a „Fragmentelor 
din istoria românilor”? 

    În privința timpului exact petrecut 
aici, dl. Zenovie Cârlugea face o legătură 
cu totul interesantă:  pe 26 mai 1878 poetul 
figurează printre participanții la cenaclul 
Junimii – iar pe 27 mai se dă în funcțiune linia 
ferată București-Vârciorova, cu oprire și la 
Filiași. Este de presupus că poetul a plecat din 
București pe 27 mai. Ce se întâmplă, în acest 
caz, cu textele sale de la Timpul cât a lipsit din 
București, mai ales cu cel 8 iunie din care am 
citat? Unele sunt lăsate în redacție, altele sunt 
trimise cu poșta sau prin prietenii care l-au vizitat (se 
știe de Slavici și Vasile Conta, dar puteau fi și alții). 
Am studiat cu oarecare atenție sejurul lui Eminescu 
în Dobrogea,  din iunie-iulie 1882, și am găsit că, 
deși se afla departe de redacție, totuși unele texte din 
ziarul Timpul sunt de el. Ar trebui să avem mai multă 
încredere în poștă, fie și privind numai presa vremii: 
zeci de știri și comentarii de prin județe apar zilnic 
în foile centrale. 

Pentru finele lui mai ca moment al prezenței 
lui Eminescu la Florești pledează și poezia Freamăt 
de codru, în care  unii cercetători – Zenovie Cârlu-
gea, printre ei – văd elemente din peisajul local. „Cu-
cul cântă” este o referire la primăvara târzie, teiul 
înflorit de asemenea. Din poezie, apoi,  ar rezulta că 
eroul liric se întoarce aici, la un codru, că a mai fost, 
deci, că este recunoscut: asta ar valida amintirea dru-
mului din prima tinerețe a poetului, în 1866 când a 
trecut prin zonă în drumul său de la Sibiu spre Giur-
giu (!) – însoțit, poate, de o tânără ce avea același 
drum...

    Mai mult ca sigur, Eminescu a stat la Florești 
în lunile iunie și iulie 1878, revenind la redacție în 
august. Sunt zile calde și lungi de vară, plictisitoare 
pentru tineri – iar întrebarea care se ridică de la sine 
este dacă poetul s-a mulțumit cu starea pe loc. De 
obicei, vara este anotimpul plimbărilor – iar împre-

jurimile Floreștilor nu se poate să nu-l fi atras. 
   Iată, deci, să se poate ține un  dialog cu bio-

grafii poetului care mizează excesiv pe poezia sa  și 
caută la Florești numai, sau cu mare preponderență,  
urme ale poeziei, dispensându-se de ziaristică. Ze-
novie Cârlugea sintetizează, cred, această latură din 
preocupările celor care au scris despre șederea lui 
Eminescu la Florești.  Pe scurt, nu se amintește des-
pre ocupația rusească a momentului, nici despre seria 
anti-panslavistă a lui Eminescu; mai simplu zicând:  
lipsesc cuvintele rus, slavi, panslavism din cartea pe 
care o am în față. Câtă pudibonderie…Înțeleg să faci 
istorie cu mănuși când e vorba de vecinii noștri de 
la răsărit, accept că e bine așa – dar chiar cu mâinile 
legate?! Autorul discută mult ideile politice emines-
ciene, oferă și o amplă antologie de texte - dar  din 
anii de după 1880, din zona polemicilor pe trema 

Tudor Vladimirescu,  apoi din aceea a teoriei păturii 
superpuse, sau din aceea a teoriei selecției sociale 
negative. Nu aceste teorii, încă neformulate plenar, 
îl îngrijorau la 1878 pe Titu Maiorescu ori pe I. A. 
Cantacuzino. 

   Accept, în principiu, această poziție (pentru 
a-mi echilibra poziția mea de mai sus), dar dorința 
de a înfunda în dileme amănuntele mi se pare că as-
cunde abordarea lucrurilor mari, importante. Poetul 
a venit, așadar, aici să-și vindece rănile de la picioare 
(fusese internat câteva zile la Spitalul Brâncovenesc, 
la doctorul Kremnitz, cu care se știe că juca șah aco-
lo ca să-și omoare timpul) și să traducă „Fragmen-
tele din istoria românilor” de Eudoxiu Hurmuzachi 
(cartea abia apăruse în limba germană la Academia 
Română), nu prea știa ce e prin țară pentru că nu 
avea ziare, se plimba prin păduri, pe malul unui lac 
din apropiere – aici ar fi scris poezia Freamăt de co-
dru ce se va publica în 1879, și, desigur, și alte poezii 
(aflăm că Ion Mocoi lansează ideea că chiar Lacul ar 
descrie peisajul Floreștilor, dar i se reproșează as-
pru că Lacul se publicase în 1876), dându-ni-se, ca 
exemple de studiu pentru viitor,  postume databile 
în această perioadă. O mare dilemă ar fi dacă Emi-
nescu chiar a fost și la Craiova, să-și caute fratele, 
pe Matei, demobilizat din armată și aflat cine știe pe 
unde, în risipire. Dl. Tudor Nedelcea a rezolvat ferm 

chestiunea, după scrisori și însemnări ale poetului: 
Eminescu a fost, desigur, acolo – dar dilema persistă, 
în cartea de față: nu sunt documente certe etc. O alta: 
dacă poetul a avut vreo muză locală la Florești. Este 
scoasă din discuție „fata popii cea ocheșică” dintr-o 
scrisoare a poetului, stabilindu-se că se referă la un 
sejur al său în altă parte, în alt timp, cu alt popă – dar 
se găsește o legendă locală cu o tânără din partea 
locului, tot fiică de preot. Se neagă cu înverșunare 
posibilitatea ca Eminescu să fi fugit de la conac îm-
preună cu o nemțoaică tânără, menajeră aici de mai 
de mult – deși informația este scrisă, și datează din 
1900. De ce n-ar fi fugit poetul cu o tânără frumoa-
să, când avea 100 de franci în buzunar?!Se putea 
plimba cu ea prin tot județul, în trăsură de lux, din 
han în han, poate chiar printre improvizatele cazărmi 
rusești, mai ales că știa locurile din 1866, când cobo-

râse pe la Novaci, cu ciobanii în transhumanță, 
spre Dunăre.

Da, zice dilema, dar avea banii aceia? 
Unde e dovada? Există dovada că poetului i se 
puseseră deoparte 1000 de lei pentru această 
traducere, există scrisoarea lui către Theodor 
Rosetti prin care-l roagă să-i trimită, din acești 
bani, suta necesară, îi dă și adresa exactă. Da, 
dar scrisoarea se găsește între manuscrisele 
poetului, nu se știe dacă a fost expediată – și 
apoi, lipsește mandatul, semnătura etc. Cu ase-
menea dileme nu se poate înainta, relativism 
până-n vârful unghiilor, pozitivism la patru 
ace – asta nu înseamnă istorie literară. În epo-
ca epistolele se păstrau în copie la expeditor, 
vezi arhiva lui Titu Maiorescu.  Dacă, apoi, 
o tradiție locală vorbește de o fată – și altă 
tradiție, de altă fată, ce faci? Alegi? Cum poți 
alege între zvonuri? Le consemnezi pe toate – 
și deduci simplu: lui Eminescu îi plăceau fetele 
– care, la rândul lor, îl plăceau pe el. 

Da, dar cartea aceea de tradus din ger-
mană în română era mare, aproape 400 de pa-
gini, când mai isprăvea el treaba dacă se ținea 
și după fete, și de plimbări? 

Crede cineva că poate cineva să traducă 
o carte de acest fel într-o lună sau două?!Nici 
calculatorul, azi, la traducere automată, nu 
rezolvă treaba: e nevoie de dicționare, de re-
veniri, revizuiri, de alte cărți. Se stabilește că 
multe expresii din Eudoxiu Hurmuzachi au 
trecut în Scrisoarea III (lucru adevărat – dar, 
să știți, „Pe picioare iau în fugă fața negrului 

pământ”, din Hurmuzachi, se regăsește, aplicat la 
armatele rusești, și în ziaristica eminesciană) – dar 
că visul sultanului vine din Josef von Hammer, vol. 
XIX din cartea sa despre istoria Imperiului Otoman: 
rezultă că și pe aceasta a avut-o poetul cu sine, pe 
lângă atâtea altele? Apropo de acest vis, D-na Ileana 
Mihăilă arată că poetul putea să-l fi cunoscut și din 
Dora D’Istria, o cititoare pasionată a lui Hammer, 
care, și ea îl traduce.

    Eu zic să fim rezonabili, și să înțelegem că 
poetul a luat cartea lui Eudoxiu Hurmuzachi cu sine 
doar pentru o primă familiarizare cu lectura, eventu-
al pentru începerea lucrului.

   Mi se pare ciudat cum citește și dl. Zenovie 
Cârlugea, dar și alții fac la fel, amintirile lui Slavici 
despre șederea lui Eminescu la Florești: se zice acolo 
că după Florești, Eminescu a venit la Titu Maiores-
cu, unde i se pregătise o cameră pentru ședere, dar 
nu s-a acomodat cu casa criticului, și-a luat o gazdă 
unde nu ședea prea bine, încât, zice Slavici, a fost 
nevoit să-l ia la el în gazdă, mai ales că trebuia să 
vină de la Iași Veronica Micle și cei doi intenționau 
să locuiască împreună. Asta nu se potrivește de loc 
pentru 1878, deoarece soțul Veronicăi Micle, profe-
sorul Ștefan Micle,  va muri anul următor, pe 4 au-
gust 1879 (în urma răcelii contractate la o vânătoare 
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de rațe sălbatice), și, deci, în toamna lui 1879 vine 
Veronica la București și se va afișa cu poetul. Slavici 
scrie amintiri, nu memorii – cum am demonstrat de 
atâtea ori – și aici confundă toamnele.

Se pare că dl. Petre Popescu-Gogan este cel 
care a dirijat discuțiile către poezie și biografie, scri-
ind într-o postfață la o carte a lui Liviu Poenaru apă-
rută în Editura Centrului Județean al Creației Gorj, 
1995, așa: „Observația principală a refe-
rentului /a sa, Petre Popescu-Gogan, n.n./ 
fusese însă asupra determinărilor vacanței 
poetului la Florești – și continuă să susțină 
mai departe teza  unui „exil” la care Emi-
nescu ar fi fost obligat de către politicienii 
conservatori, în urma unei înțelegeri cu 
liberalii. Se susține iarăși teza unei cure 
sanatoriale /recluziune psihiatrică, n.n./. 
Fără a polemiza cu astfel de teze – oricum, 
neesențiale – am propus exploatarea deter-
minărilor ținând de personalitatea Poetului 
și de nevoia lui în acel moment de a trece 
într-o altă etapă a creației. Autorul a conti-
nuat – după opinia mea, nemotivat, să dea 
vacanței de la Florești înțeles de „azil”, un 
fel de „domiciliu obligatoriu”. De unde 
nu rezultă că ea, cartea, nu poate fi publi-
cată. Sigur, discuția referentului cu auto-
rul au fost amplă și și la obiect, pe text, 
pertinentă de ambele părți, de unde au 
rezultat îmbunătățirile cărții. Asupra unui 
subiect nu am căzut de acord: ceea ce au-
torul, urmând pe alți predecesori, a numit 
„exilul lui Eminescu la Florești”. În ceea 
ce mă privește, ca unul care cunoaște de-
terminările creației eminesciene, nu accept 
aserțiunea unui Eminescu exilat, la numai 
28 de ani și într-o vervă creatoare ieșită 
din comun. Fabulația în jurul „exilului” și 
a unui statut „sanatorial”, la conacul Zoei 
Bălcescu-Mandrea va rămâne o speculație 
sub specie politicianistă.” Dl. Zenovie 
Cârlugea reține aceste observații ale lui Pe-
tre Popescu-Gogan și le amintește de mai 
multe ori, întărindu-le cu titlurile științifice ale „refe-
rentului” la cartea lui Liviu Poenaru (acesta, decedat 
între timp). Mai mult: face din aceste observații un 
fel de nuielușă cu care-și avertizează cititorii de azi: 
„Nu împărtășim ideea că, dorind să-l îndepărteze de 
la conducerea ziarului, unde devenise incomod chiar 
și pentru junimiștii de frunte, diriguitorii vieții poli-
tice conservatoare în frunte cu Titu Maiorescu l-ar 
fi trimis pe poet nu la odihnă și recreare, ci într-un 
„exil floreștean”!...Ipoteza aceasta este … siameză 
cu alta fluturată în ultimii 20 de ani, potrivit căreia 
internarea la Șuțu, a poetului, la 28 iunie 1883, „ziua 
cea mai neagră”, fusese un angajament criminal, pus 
la cale de … Titu Maiorescu și ceilalți „trădători” din 
Societatea Carpații!.. Așadar, un Eminescu victimă a 
unei conspirații iudeo-masonice. Mistificări ordinare 
pe seama îmbolnăvirii iremediabile a poetului, tratat 
însă  de medicii vremii, după tipic, cu injecții și frecții 
mercuriale…” (p.30; declarație de principii reluată 
de mai multe ori). Vorbe mari…Numai că Eminescu 
nu era, încă, redactorul șef al Timpului, nici „la con-
ducerea” ziarului – asta se va petrece la sfârșitul lui 
1880, după multe și lungi polemici câștigate față de 
adversarii de idei; Titu Maiorescu, apoi, era junimist 
– va deveni conservator mai târziu, etc., etc.: cam tot 
ce se spune aici e după ureche – iar în loc de „ipo-
teză siameză” ar sta bine să se zică teorie, și să se 
observe că este una singură, cu mai multe articulații. 
Ipoteza (latinește: sub-positio, punere dedesupt) este 
una – teoria este o construcție coerentă de argumente 

și fapte. Nu insistăm, dar trebuie observat că este o 
reacție: în locul ziaristicii s-ar propune poezia și stu-
diul istoriei. De ce nu pot sta toate acestea împreună?  

Trecem. Dl. Zenovie Cârlugea  „împărtășește”, 
așadar, ideea lui Petre Popescu-Gogan, pe care o ex-
pune în cartea de față la p. 6o: „ Episodul Mihai Emi-
nescu la Florești – scrie cu buna intuiție a celui ce 
a buchisit în eminescologie, profesorul doctor Petre 

Popescu-Gogan, fost secretar științific al Academiei 
Române și autor al unor lucrări-album – are determi-
nări eminesciene. Ceea ce s-a consumat în cele două 
luni la Florești nu este un consum de energie într-o 
„societate de consum” cu idile ușurele ori desfășurări 
extravagante. Eminescu era devorat de dorul Veroni-
căi, iar o Zoe, „muză înlocuitoare” a nemuritoarei lui 
muze, nu a fost probată. Așadar, din textele tezaur 
din „Timpul” și din versiunile anilor 1878-1879 ale 
creației eminesciene, deducem că ne aflăm în fața 
orei H de dinaintea „Marii explozii creatoare” a Poe-
tului anilor 1880-1883. E vorba de poemele de largă 
respirație și de mare frumusețe artistică, dar este vor-
ba mai cu seamă de transcenderea faptelor de viață și 
de istorie în filosofie-poezie și a filosofiei clasice în 
filozofie metafizică. Anii 1878-1879 sunt anii mari-
lor metamorfoze anunțate de poet…” 

Ce vorbe, Doamne, ce vorbe! „Transcenderea 
filosofiei clasice în filozofie metafizică” ?! Dl. Petre 
Popescu-Gogan n-a fost, cred, secretarul (științific, 
desigur, ca funcție) al academicienilor de la Secția de 
Filozofie a Academiei Române; după câte știam eu, 
dânsul a fost arhivar acolo, apoi bibliotecar la Secția 
de Stampe a Bibliotecii Academiei Române, de unde 
și-a procurat și informația (și ilustrația) pentru exce-
lentul, de altfel, Album Eminescu. Totuși, să vorbești 
de „ora H” în creația eminesciană, să consideri că  
aceasta bate în manuscrise și în „textele tezaur de la 
Timpul” din jurul momentului Florești… asta produ-
ce alertă. ”Filozofie-poezie” găsim, la Eminescu, și 

în Împărat și Proletar (1874), și în Venere și Madonă 
(1870). Nu e nici măcar o ipoteză aceasta, a d-lui 
Petre Popescu-Gogan, ci doar o simplă aserțiune gra-
tuită. I se răspunde cu vorba veche, eminesciană: La 
muncă! Vă așteaptă textele tezaur din Timpul…Vă 
așteaptă chestiunea panslavismului, a Basarabiei.

Constat, așadar, nu fără tristețe, că la Florești  
se caută lideri, că s-a găsit unul – și acum se merge 

pe ideea de a periodiza creația poetică emines-
ciană. Este, în fond, o idee corectă, încă Ibră-
ileanu punând-o la lucru, iar D. Caracostea și 
Perpessicius urmărind-o cu insistență. În 1878, 
însă, nu se produce nicio ruptură, nu bate „ora 
H” în creația poetică eminesciană: abia mai 
târziu, în 1881, Titu Maiorescu cerându-i în 
mod expres să-și adune poeziile într-un vo-
lum propriu, poetul reface insistent texte mai 
vechi și construiește febril. Se deduce  acea 
dorință imperativă a lui Titu Maiorescu dintr-o 
scrisoare a Veronicăi Micle publicată încă din 
1909 – și confirmată, recent (în lotul din anul 
2000) printr-o scrisoare a lui Eminescu însuși. 
Altfel, trebuie reținut ce-au scris înaintașii 
noștri: Eminescu lucra concomitent la mai 
multe manuscrise, relua, ștergea etc. Ar fi o 
performanță istorică să reușească cineva a găsi 
și defini „ora H” – și asta, atât de departe de 
tezaurele de la Biblioteca Academiei…

Aceeași dorință dârză de a jura în vor-
bele magistrului o regăsim și când se discută 
fotografia lui Eminescu de la Florești: aceas-
tă fotografie nu este a poetului, pentru că – 
ascultați: „comentariul la obiect al criticului 
Șerban Cioculescu s-a impus, prin considerații 
inamovibile și observații infranșisabile.” (p. 
85). Șerban Cioculescu a efectuat o expertiză, 
care nu poate fi nici una – nici alta (inamovi-
bil și infranșisabil): oricând are cineva dreptul 
să facă o contraexpertiză; până una-alta, a se 
păstra acea fotografie, care are vechimea și 
tradiția ei locală. Calculatorul oferă soluții pe 
care Șerban Cioculescu nu avea cum să le bă-

nuiască. 
Dl. Zenovie Cârlugea rezumă, după câte am 

înțeles, preocupările mai multor pasionați de tema 
Eminescu la Florești – ghidat de repere pe care le 
consideră fundamentale. Pe baza materiei (materia-
lelor) la îndemână, dânsul oferă o oglindă, și trebuie 
spus că, în referențialul pe care și l-a fixat, este corect 
și chiar zelos în identificarea tuturor contribuțiilor de 
până acum – și, desigur, entusiast în păstrarea stării 
de emulație. Îi rămâne, ca demonstrație întru totul 
acceptabilă, data de 27 mai ca moment al sosirii 
poetului în zonă – și, desigur, datoria de a continua 
investigația, racordând  momentul la viața întreagă 
a poetului în anul 1878, adică acceptând că era și 
ziarist, nu numai poet, și sănătos tun, nu numai apt-
necombatant din cauza unui platfus pe care-l caută 
până și în numele unui personaj, Moș Iftimie Talpă-
Lată, că avea și un frate militar, că a mers și la Cra-
iova unde a văzut o piesă de teatru (aici demonstrația 
lui Tudor Nedelcea este impecabilă, nu văd de ce n-o 
crede), că avea și pasiune pentru Basarabia, etc., etc. 
Altfel, rămânând numai în jumătatea poetică a lu-
crurilor, cercetările de acest fel, și mai ales bazându-
se pe informație lacunară și selectivă,  riscă a țese 
o ceață desul de deasă peste istorie și a ne păstra în 
abstracțiuni fără greutatea realului. 

...Eminescu la Florești
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Motto: 

    „... o rostire a fost salvată şi nu s-a pierdut;
 şi noi am putea fi salvaţi de către ea, 

dacă i-am da ascultare; şi atunci vom traversa
aşa cum se cuvine râul ce curge prin câmpul
lui Lethe şi nu ne vom pângări sufletul, adică

putinţa fundamentală de a rosti fiinţarea“.
  Platon – Politeia

„ O, Doamne, nu Te-am căutat atât/.../ 
Spre a fi înţeles, cât pentru a înţelege...”         

                Sfântul Francisc din Assisi
 

Un fapt editorial de excepţie s-a produs în 
primele luni ale anului 2017. Sub îngrijirea doam-
nei Silvia Colfescu, editura Vremea adăuga la valo-
roasa serie de autor dedicată lui Vintilă Horia un am-
plu şi erudit eseu intitulat Crucea. Tradusă de Ileana 
Cantuniari, prefaţată de Radu Preda, cartea devenea 
un eveniment şi prin faptul că, în agitata – şi nu toc-
mai primitoarea – noastră actualitate, bibliografia 
unicului român câştigător al premiului Goncourt se 
îmbogăţea cu încă o valoroasă scriere inedită. Cel ce 
descoperise în arhivele horiene de la Collado Villal-
ba (Spania) dactilograma eseului, Cristian Bădiliţă, 
atenţiona asupra acestei apariţii, oferind şi informaţii 
importante. Numele descoperitorului se regăsea şi 
printre cei cărora li s-a datorat desfăşurarea mani-
festărilor dedicate sărbătoririi centenarului Vintilă 
Horia în 2015. Tot el, în tandem cu Silvia Colfescu, 
editase Memoriile unui fost Săgetător şi, la aceeaşi 
editură, Vremea, alături de academicianul Basarab 
Nicolescu, publica, sub titlul În căutarea Omului 
Total, „actele colocviului Vintilă Horia: o sută de 
ani de la naştere”. Din neobositele lui investigaţii 
se anunţă, în pregătire, încă o carte inedită: Vintilă 
Horia, Jurnal de sfârşit de ciclu. 

Potrivit informaţiilor pe care le-a pus în circu-
laţie, după apariţia eseului Crucea, textul a fost ela-
borat la solicitarea editorului Michel Random pentru 
o colecţie specială (Les symboles), coordonată de 
acesta la editura Le Félin din Paris. Însă, prin ruptura 
intervenită între Michel Random şi editură,  publica-
rea a fost abandonată,  dactilograma rătăcindu-se în 
arhive.

Lapidare, consideraţiile lui Cristian Bădiliţă 
asupra textului au apărut, nu tocmai firesc, pe căi co-
laterale şi nu în paginile cărţii. Trecem peste acest 
(nu chiar un) amănunt şi le reproducem fragmentar. 
Este subliniat caracterul personal, horian al eseului 
ce se situează dincolo de orice influenţă culturală şi 
teologică. „Vintilă Horia, scrie comentatorul, abor-
dează simbolismul Crucii frontal, într-un demers 
deopotrivă polemic (împotriva moliciunii, a dezinte-
grării spiritualităţii occidentale) şi apologetic (Cru-
cea este un simbol viu, care poate resuscita virtuţile 
noastre spirituale). În al doilea rând, se mai spune, 
trebuie amintită ambianţa guénoniană în care a fost 
redactat acest text. Din mărturiile pe care le-am ob-
ţinut de la Theodor Cazaban, Paul Barbăneagră, Ba-
sarab Nicolescu, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca 
reiese faptul că autorul capodoperei Dumnezeu s-a 
născut în exil devenise, cu timpul, tot mai apropiat 
de paradigma de gândire şi interpretare a lui Guénon, 
frecventând, între altele, şi cercul de ezoterişti din 
apartamentul lui Paul Barbăneagră de la Paris. Nu 
întâmplător ultimul său Jurnal se intitulează Jurnal 
de sfârşit de ciclu, aluzie clară la ultima vârstă, kali-
yuga, a decadenţei, din Breviarul guénonian. În al 
treilea rând, Crucea are o valenţă testamentară.” 

Din întristătoarea postumitate a lui Vintilă 
Horia, unul dintre cei mai importanţi scriitori ro-

mâni ai veacului trecut (acela pe care, foşti adulatori 
din tată-n fiu ai regimului ceauşist încearcă azi, din 
răsputeri, să îl eternizeze în exil şi uitare) ni se ofe-
ră acum una din marile cărţi ale exilului românesc: 
Crucea. Ea a izvorât din conştiinţa tragică a celui 
care, traversat de un cataclism al istoriei, aspira la 
reinstaurarea ordinii pe care, pierzând-o, umanitatea 
nu a mai ştiut să se regăsească cu propria esenţă şi nu 
a mai reuşit să se recunoască pe sine. Lumea se afla 
sub criza înnoptării tuturor sensurilor (Schelling) pe 
care Vintilă Horia o va resimţi şi o va denunţa cu 
toată forţa spirituală a scrisului său. Ecoul rostirilor 
lui Oswald Spengler l-a urmărit mereu şi pentru că 
disolutivul Timp Faustic instaurase refuzul oricărei 
interiorizări. Prezentul şi devastatoarele urniri ale 
istoriei, păreau să adeverească sensul cumplit al ver-
sului scris de T.S.Eliot: „This is the way the world 
ends” (The Hollow Men).

Vom înţelege astfel de ce, pentru exilatul scri-
itor român, Crucea, într-un asemenea timp, devine 
temă fundamentală prin „... latura istorică şi eshato-
logică pe care acest simbol o ascunde şi o relevează 
în dubla sa proiecţie în spaţiu şi în timp. Căci există, 
accentuează el, un sens orizontal şi un sens vertical 
în metageografia crucii care indică în mod precis o 
posibilitate de completitudine înscrisă în însăşi mis-
terul creştin.” Din perspectiva atât de sinuoasă, în 
veacul XX, a cunoaşterii „contemplarea misterului 
crucii, tocmai în acest moment de confuzie şi incerti-
tudine pe care nici Biserica nu a ştiut să-l evite /.../ (îi) 
pare indispensabilă/.../ pentru că simbolismul crucii, 
în proiecţia sa ultimă, se presupune că ne antrenea-
ză spre un soi de explozie universală a adevărului, 
ceea ce ar implica o nouă posibilitate de a înţelege 
fiinţa. Filosofia ar putea astfel, depăşind moştenirea 
raţionalistă, să-şi recupereze funcţia presocratică, în 
vreme ce teologia s-ar reîntoarce la căutarea unică 
a obiectului său, redevenind, aşa cum o afirma Hei-
degger  o teologie a crucii.” (Crucea, p. 9,10). Eseul 
lui Vintilă Horia pune simbolul Crucii într-un de-ne-
cuprins în chingile raţionalităţii, un veşnic departe 
şi inexplicabil aproape. Centru al lumii şi al istoriei 
el are o indelebilă identitate cu puteri ce străbat pro-
funzimea fiinţei dincolo de hotarele depărtării esen-
ţiale care despart de Dumnezeire. Cuvântul Centru 
(prezent şi în titlul acelei cărţi unicat, Călătorie la 
centrele pământului) păstrează proximitatea cu ine-
fabilul din care survin esenţele şi temeiurile tainice 
ale lumii, amintind heideggerianul Das Wesen des 
Grundes. El scoate din ascundere rostul a tot şi a 
toate cele câte există şi, de asemenea, a celor câte nu 
există – sau nu există încă. Cunoaşterea se situează 
astfel în completitudine gnoseologică, acel esenţial 
care se opune şi se refuză dizidenţelor raţionaliste. 
Renaşterea şi iluminismul – oferind temeiuri pentru 
toate mişcările revoluţionare – au fost momentele 
care, exacerbând pozitivismul, pulverizau legăturile 
dintre religie şi știință, îndepărtând cunoaşterea de 
complexitatea poliformă a realităţii. Pentru Vintilă 
Horia viitorul cunoaşterii impune răsturnări coper-
nicane, realizabile tocmai prin reunificarea acestor 
teritorii ale gândului, prefigurată şi de alţi gânditori. 
Oskar Gruenwald scrie în Journal of Interdiscipli-
nary Studies (1993, The Rainbow Paradigm, p,1) „It 
is a vital complementarity between all the arts and 
sciences, knowledge and faith, science and religion, 
as well as a deeply religious perception of man and 
his world”. Şi faptele surprinzătoare survenite în 
ştiinţele veacului XX confirmă din plin o asemenea 
orientare. Odată cu Max Planck, Niels Bohr, Wer-
ner Heisenberg sau  Wolfgang Pauli, fizica cuantică 
redescoperea religia în chiar interiorul său. Etologia 
readucea în gândire indestructibila unitate dintre su-

biect şi obiect. Oameni 
de ştiinţă de mare pre-
stigiu, asemenea unui 
Bernard Lovell, afirmă 
că nu se mai poate lan-
sa o teorie despre Cos-
mos fără a-i consulta în prealabil pe teologi. „Ştiinţa, 
scria şi Isidro Juan Palacios în revista spaniolă Punto 
y coma, deja nu mai este revoluţionară, a devenit 
umilă, s-a pus în serviciul realităţii şi respectă re-
ligia.” (v. Albu, Anghelescu, Estetica lui Vintilă Horia, 
Aius, 2015, 302) Meritul cultural al lui Vintilă Ho-
ria – potrivit aceluiaşi Isidro Juan Palacios – este că 
oferă astăzi „o viziune armonioasă a realităţii, ca 
totalitate” (ştiinţa, religia, literatura şi politica sunt 
părţi ale unui ansamblu fără fisuri), departe însă de 
„intenţia de a eşafoda un edificiu teoretic” (ibid. p. 
300, 301)

 Prin Vintilă Horia cunoaşterea se arată ca o 
stare de împlinire interioară, aceea unde Heidegger 
vede o intrare în posesie de sine (Vereingentlichung), 
situare sub orizonturi limpezitoare de sens, apropiere 
de ceea ce e apt să devină „cel mai demn de a fi supus 
interogării //das fragwürdigste Wort” (Despre eterna 
reîntoarcere a aceluiaşi, Humanitas,  2014, p. 46) 

Eseul Crucea se alătură altor două importan-
te scrieri horiene: Călătorie la centrele pământului 
(1971) şi Anchetă dincolo de vizibil (Encuesta detrás 
de lo visibile, 1975, încă ne tradusă la noi), configu-
rându-se ca o componentă esenţială şi întregitoare în 
tripticul consacrat cunoaşterii. Astfel, în termenii lui 
Basarab Nicolescu, prinde contur ecuaţia unei gân-
diri unde fiecare termen oferă o deschidere către un 
alt nivel de realitate. Autorul eşafodează astfel ceea 
ce, în timpurile lui Wilhelm Dilthey, se constitu-
ia într-un construct spiritual (geistes Gebilde). Dar 
dacă, sub presiunea pozitivismului din ultima parte a 
veacului XIX, cel care, scriind despre Trăire şi poe-
zie (Das Erlebnis und die Dichtung), situa gândirea 
religioasă într-o ireconciliabilă opoziţie cu filosofia, 
la Vintilă Horia sensurile sunt inversate. Misterul 
Crucii e parte integrantă a unei totalităţi unde strălu-
cesc, deopotrivă egale întru cunoaştere, teologia, fi-
losofiile,  ştiinţele şi literatura. Operând o asemenea 
reconciliere, gândirea lui holistică se alătura celor 
care încearcă să întemeieze o nouă raţionalitate. Cu 
suprapuneri polifonice şi desfăşurări surprinzătoare, 
argumentele sale instaurează convingerea că realita-
tea nu mai poate fi gândită ca până acum. Iar cunoaş-
terea impune auto-modelări spirituale, iniţiere şi au-
to-armonizarea cu principiile goetheanului termen 
de Bildung. Încă de la Meister Eckhart, verbul bilden 
căpătase sensul special de formare. Transferată asu-
pra vieţii interioare, noţiunea primise conecţii cu încă 
un cuvânt, überbilden, care înseamnă transfigurare. 
Şi, nu se poate să nu observăm, în fondul ei, opera lui 
Vintilă Horia se circumscrie acestui cuvânt, înteme-
indu-se în egală măsură pe ştiinţificitate şi pe iubirea 
de Dumnezeu, ca act ce precede cunoaşterea. Aşa se 
face că, potrivit lui, templul creştin este, înainte de 
toate, „...locul în care adevărul se manifestă şi de-
vine tangibil spiritului”. (Crucea, p.23) Numai astfel 
cunoaşterea îşi dobândeşte completitudinea gnoseo-
logică, acel Ceva esenţial, ce se opune dizidenţelor 
raţionaliste şi disolutivei gândiri calculatoare (das 
rechnende Denken) denunțate de Nietzsche.

În toate alegaţiile sale privind credinţa şi 
cunoaşterea, Vintilă Horia se sprijină pe reflecţiile 
marilor gânditori. Indisolubil legate, credinţa şi cu-
noaşterea, potrivit lui Spengler, nu sunt decât două 
ipostaze ale realităţii lăuntrice, dar credinţa este 
mai veche şi guvernează toate condiţiile ştiinţei, 

Dan ANGHELESCU: 

VINTILĂ HORIA
 Credinţă şi Cunoaştere
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oricât de exactă ar fi ea. (Spengler, Declinul Occiden-
tului, 1996, 519)

Nici romancierul, nici memorialistul nu pot 
accepta că lumea continuă să fie stăpânită de vechile 
viziuni despre ea însăși, că, în actualitatea veacului 
XX, nimeni nu denunţă derapajele ce au provocat un 
cataclism al istoriei. După cum nimeni nu s-a opus 
orientărilor falacioase din sfera cunoaşterii. Diviza-
rea extremă spirit-materie (res cogitans // res exten-
sa) operată de Cartesius a generat confuzie în evolu-
ţia cunoaşterii. „A separa obiectul de subiect, eroare 
corectată de epistemologia cuantică, subliniază el, 
nu permite, după cum gândea Abelio, o emergenţă 
vizibilă a unei proporţii ascunse.” (Crucea, p. 18) 
Prin aceasta potenţialul infinit al complementarităţii, 
unicul capabil să spulbere frontiera dintre vizibilul şi 
invizibilului lumii ar fi exclus. 

Pentru cunoaştere ca şi pentru credinţă, pre-
zentul apare ca o vârstă guénoniană, moment de 
confuzie şi incertitudine, pe care, spune Vintilă Ho-
ria, nici Biserica nu a ştiut  să-l evite. De aceea con-
templarea misterului crucii a devenit, în acest acum, 
„indispensabilă nu numai pentru un creştin, ci şi pen-
tru un credicios aparţinând oricărei alte confesiuni.” 
În proiecţia sa ultimă doar simbolismul crucii mai 
poate deschide o posibilitate de completitudine şi 
ne mai poate antrena spre o „explozie universală a 
adevărului.”(Crucea, p.9.) 

 Tripticul horian (Viaje a los centros de la Ti-
erra, Encuesta detrás de lo visibile şi Crucea) des-
chide un superius al ideilor de complementaritate şi 
completitudine, acelea în virtutea cărora cunoaşterea 

oferă „une nouvelle possibilité  d’envisager l’Être”. 
Configurându-se sub un orizont cu deschideri me-
tapolitice, cunoaşterea devine, în accepţia lui,  „un 
spaţiu pe măsura Aceluia care avea să corecteze tra-
iectoria omului /.../purificându-l /.../ şi adăugându-i 
o dimensiune de eternitate /.../ pe care omul o uitase 
sau nu o cunoscuse niciodată înainte de începutul 
erei creştine.”(Crucea, p.11)

În cele trei scrieri, evident complementare, 
întrezărim pasiunea specifică a gânditorului pentru 
adevărurile pe care umanitatea le-a abandonat în 
uitare. Heidegger, pe care îl citează în numeroase 
ocazii, identificase un asemenea tip de pasiune (Lei-
denschaft), considerând că ea aparţine „...unei stăpâ-
niri  pe deplin întemeiate peste ceea ce ne întâmpină 
(begegnet) ca şi peste felul în care noi răspundem 
acestei întâmpinări (dem Begegnenden entgegnen), 
subordonând-o unor ţeluri mari şi importante.” (Hei-
degger, Despre eterna... p. 38-39), ceea ce, în cazul de 
faţă nu mai necesită o demonstraţie. Simbolul uni-
versal al Crucii este înţeles de Vintilă Horia şi ca un 
„simbol plasat în centrul unei Parusii care implică 
şi înglobează omenirea întreagă, aşa cum a fost ea 
mereu proiectată spre viitorul cel mai îndepărtat /.../ 
acela al sfârşitului timpurilor.” (Crucea, p.10) Crucea 
conduce spre un éclatement universel de la vérité. 
(Crucea, dactilograma, p. 1) În terminologia transdis-
ciplinară a lui Basarab Nicolescu am spune că auto-
rul eseului se numără printre puţinii care, în sferele 
concentrice ale cunoaşterii au întrezărit misterioasa 
zonă de transparenţă, cu deschidere în sacralitate, a 
unui terţ ascuns. 

 „Omul, scria Nietzsche, creşte şi se desprin-
de  de tot ceea ce îl înconjura cândva /.../ dar  unde 
este veriga care încă îl cuprinde? Este ea lumea? 
Este ea Dumnezeu?” (Apud Heidegger, Despre 
eterna...p.27) Iată întrebarea la care, prin Crucea, 
Vintilă Horia tocmai a răspuns. Acum ştim care este 
veriga (annulus aeternitatis) ce îl cuprinde, îl expri-
mă şi îl ridică deasupra păcatului metafizicilor occi-
dentale, vinovate (potrivit lui Heidegger) de marea 
uitare a Fiinţei (Seinvergessenheit). 

Poetic locuieşte omul pe-acest pământ scria 
Hölderlin. Această rostire ar putea deveni semnul 
heraldic al scrisului horian. Dacă a locui poetic în-
semna – apelăm din nou la Heidegger – să te situezi 
în prezenţa zeilor şi a esenţei lucrurilor (Hölderlin şi 
esenţa poeziei în Originea operei de artă, p. 241) atunci 
ce se mai poate spune despre cel care a scris Dumne-
zeu s-a născut în exil, tocmai în vremea când se în-
cerca o golire a lumii de Dumnezeu (Gottlosigkeit). 
Şi totuşi Vintilă Horia continua să spere – îndemnân-
du-i şi pe alţii – într-o eternitate  situată dincolo de 
istorie. Nu e ceva eroic în scrierile lui?.. Ce te face 
eroic? – se întreba Nietzsche oferind şi răspunsul: să 
vii, în acelaşi timp, în întâmpinarea celei mai mari 
suferinţe şi a celei mai mari speranţe proprii. (Ştiinţa 
voioasă, fragmentul 268). Eroic şi tragic într-un acelaşi 
timp, timpul guénonianului kali-yuga, unde „tragi-
cul e de aflat acolo unde domină spiritul, într-atât de 
mult încât tragedia supremă se petrece pe tărâmul 
cunoaşterii şi în sfera celui care cunoaşte. (v. Hei-
degger, Despre eterna... 2014, p. 50)

ciorne

eşti ciudată, femeie
eşti o nevroză materializată
un motor cu ardere internă
pe care toţi îl cred perpetuum mobile
doar eu mă pricep să-ţi surprind
rarele momente de tihnă
de intimitate absolută
atunci cînd îndrăzneşti să respiri 
dar să nu mă mint
e de fapt doar o inspiraţie timidă
opreşti aerul nu se ştie pe unde 
nu mai vrei să-i dai drumul
de aceea nu deschizi gura niciodată

femeie hrăpăreaţă sfinx de femeie
cărăpăcioasa lumii
cuminţenia pămîntului
lasă-te şi tu o clipă a mea
numai o clipă îţi cer
nu te mai da frigider
ştiu că mă iubeşti în felul tău
ţi-am găsit ciornele sub pat
mîzgălite mototolite
te iubescul nu se-nchega
dar lacrima de sînge da

VINTILĂ HORIA...

ce aşteaptă cititorul

cînd totul a fost spus
s-a săturat de permutări de cuvinte
sensurile s-au atrofiat
bucuria lecturii a făcut o psihoză urîtă
metafora are burtă
epitetul e cu siguranţă afon
şi nici nu mai e de bonton
să o joci pe maica Tereza 
sau pe Robin Hood 
în poezie

cititorul s-a deşteptat
s-a trezit
nu mai poate fi păcălit
nici guvernul nu l-a minţit aşa, ca poetul
că una e să ciunteşti un pic bugetul
şi alta să vinzi seminţe sterpe!

s-a plictisit de moarte Euterpe
Ovidiu se întoarce în mormînt
de cînd pe pămînt
orice înşiruire de cuvinte
s-a decretat poezie

de ce-aş mai scrie
cum se-ntreba pe vremuri şi Arghezi
de ce mărgăritare pe tichie
care rimează cu piftie
despre candorile zăpezii
despre contul din Zambezi
sau, mai modern, din Panama

(zi-le Luminato
tu, luminiţă cu taraf!
fă-i odată praf!)

... despre covrigei cu sare
ronţ-ronţ să strice o lansare
despre viitor şi viitoare

zi-le cum numai tu poţi
despre cai cu patru roţi
despre scapă dacă poţi

cititorul acum e dizident 
e judecător ordonator de credite şi călău
ai face bine să smulgi din sufletul tău
adevărata poezie, aia fără cuvinte
cititorul nu se mai minte
atît de uşor el te simte

cît mai durează să-ncălzeşti motorul?!
fierbe în aşteptare cititorul!

cade drobul

cade drobul, bine-mi pare
vrabia visează sare
eu vînd cucurbitacee
ca să uit că-ţi sunt femeie

dacă parcă şi cu oare
au pus-o de o lansare
cartea, sincer, e cam zob
da’ tratează despre drob

în grădină n-am o floare
vara zac visînd la soare
neputinţa rău mă doare
cade drobul, bine-mi pare

breaking news azi despre drob?
voi propuneţi, eu aprob
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În ”Amintirile” sale, Ioan Slavici relatează  
circumstanțele pregătirii și desfășurarea  marii întru-
niri de la Putna, precizând că ideea serbării  pentru 
glorificarea lui Ștefan cel Mare, trezirea conștiinței 
unității  românilor și ideea congresului îi aparțin lui 
Mihai Eminescu. S-au format  comitete în București, 
Iași,Viena,Gaz, Pesta, Paris, Berlin, Lipsca și Liège, 
centre în care erau studenți români, pentru pregătirea  
serbării. Cu câteva zile înainte de serbarea de la Put-
na, Mihai Eminescu și Pamfil Dan trimit în  nume-
le Comitetului de organizare o scrisoare lui Dimitrie 
Brătianu, al cărei text  apare în ziarul ”Românul”. D. 
Brătianu, un luptător din trecuta generație, salutase 
cu entuziasm  serbarea de la Putna și Eminescu, re-
prezentând noua generație, îi  mulțumea  respectuos, 
folosind o fericită formulare a semnificației eveni-
mentului ce urma să aibă loc: ,,piatră de hotar ce  des-
parte  pe planul istoriei un trecut nefericit de un viitor 
frumos.” Întrunirea a avut loc la 15/27 august 1871, 
în ziua de Sfânta Marie. ”Întâia oară, spune Slavici, 
românii din cele patru unghiuri s-au adunat  la un loc, 
ca să  preamărească împreună numele unuia dintre 
marii  susținători  ai neamului românesc, să se îmbăr-
băteze unii pe alții și să întărească   credința în viitor”. 
Mihai Eminescu, secretar, și Ioan Slavici, președinte, 
au reprezentant sufletul acestei acțiuni. ,,…când era 
vorba de durerea neamului românesc, el (Eminescu) 
ardea în foc nestins și devenea un om de inițiativă și 
de acțiune, stăruitor, neînduplecat, care nu ne dădea  
răgaz, ci ne mâna mereu înainte” (Ioan Slavici).

Congresul studențimii, chiar dacă a avut loc, 
nu s-a bucurat  de izbândă, din cauza unor divergențe 
între două tabere. Mihai Eminescu, Ioan Slavici, A. 
D. Xenopol și alții erau  de părere că unirea politică 
a românilor  trebuie precedată de o intensă propagan-
dă culturală, prin conferințe publice, înfăptuirea de 
biblioteci populare, prin  reviste literare și printr-o 
propagandă ziaristică susținută, de asemenea , prin 
reprezentații teatrale. Cultura să devină  una omogenă 
în toate teritoriile românilor. Considerau  că era ne-
cesar ca românii să fie  pregătiți mai întâi  spiritual, 
sufletește, iar unitatea în viața  culturală va duce de la 
sine la cea  politică. Adversarii acestor opinii, Grigo-
re Tocilescu, D. De. Teodorescu și Iancu Brătescu și 
alții, dimpotrivă, susțineau că trebuie să se treacă di-
rect la o propagandă politică pentru unificarea româ-
nilor într-un singur stat. ,,Eminescu îndeosebi era de 
părere că propaganda politică ar fi chiar primejdioasă, 
căci prin ea le-am da nemților, rușilor și maghiarilor 
dreptul de a înăbuși  orișice mișcare făcută în vederea 
unirii sufletești.” (Ioan Slavici)

Începută în 1870, publicistica lui Eminescu, 
restituită integral grație devotamentului și profesio-
nalismului unor personalități, reprezintă o radiografie 
generalizată asupra  societății românești. Două sunt  
componentele gândirii istorice și politice a lui Mi-
hai Eminescu: conștiința  unității etnice de limbă și 
lege a românilor  risipiţi sub steaguri străine și idealul 
unității politice și de stat a tuturor românilor. În arti-
colul ,,România  și Austro-Ungaria”, Eminescu, după 
ce vorbește despre ,,o Dacie ideală”, care  se reali-
zează pe zi ce trece”,  concluzionează:  ,,mai înainte 
de toate românii…. pretutindenea unde locuiesc sunt  
autohtoni, populație nemaipomenit  de veche, mai ve-
che decât toți locuitorii  lor”. Referitor la limbă, Emi-
nescu spune că o ,Unitate atât de pronunțată  a limbei 
dovedește însă o unitate de origini  etnice”, că unitatea 
noastră de ,,limbă e o realitate atât de mare  și energi-
că, încât nici ignoranța, nici sila n-o pot tăgădui”.

Idealul realizării Marii Uniri, care durează de  
veacuri, a început să prindă viață concret, prin lupte-
le lui Mihai Viteazul, despre care Eminescu spunea: 
”Mihai Viteazul a izbutit să împreune sub stăpânirea 
sa trei țări și să pregătească  un stat român mai puter-
nic; a fost  însă destul ca Mihai Viteazul să moară, 
pentru ca planul urzit de dânsul să se  prăbușească.”

Multe din articolele sale politice se referă  la  
românii din Transilvania, gândirea sa se întemeiază 
pe documente românești și străine, pe cunoașterea 
ideilor desprinse din scrierile cronicarilor moldoveni 
și munteni sau din cele aparținând  reprezentanților 
Școlii Ardelene. Pasiunea lui mistuitoare pentru Ar-
deal a  transpus-o și în romanul ”Geniu pustiu” și în 
scrierile dramatice ”Mureșanu” și ”Bogdan Dragoș”. 
Toma Nour și  Ioan din ”Geniu pustiu” sunt alter ego-

uri ale lui Eminescu. Nu de puține ori, Matei, frate-
le său, spunea că Eminescu  a iubit singurătatea, dar 
i-a iubit îndeosebi pe ardeleni  și pe țărani. În 1874, 
Eminescu se confesa Veronicăi Micle: ”Trecutul m-a 
fascinat întotdeauna”. Cronicile și cântecele populare 
formează, în clipa de față, un  material din care culeg 
fructul inspirațiunilor.”

Eminescu, nemulțumit de atitudinea pasivă, 
laşă sau oportunistă a unor  politicieni, protestează 
astfel: ,,Cunoaștem ființele acelea linse, acele suflete 
de  sclav, cari fac politică de  oportunitate, cari cerșesc 
posturi pentru ei, în loc de a pretinde categoric și im-
perativ drepturi pentru națiunea  lor…”. ,,Națiunea 
română trebuie să se pună pe terenul cel drept,  pe 
care stau toate celelalte națiuni ale Austriei – nimica 
mai mult și nici o iotă mai puțin”. (”Să facem  un con-
gres”). Într-o serie de cinci articole apărute în ”Cu-
rierul de Iași”, Eminescu  analizează situația politică 
din Austro-Ungaria, cerând  autonomia bisericii și a 
școlilor în condițiile create de  dualismul austro-ungar 
de la 1867. Într-unul din articole, Eminescu precizea-
ză că ”nimeni nu este mai tolerant” decât  românul. 
,,Singure țările românești sunt acelea în care de vremi 
străvechi fiecare au avut  voie să se închine la orice 
d-zeu, au voit și să vorbească ce limbă i-au plăcut.”

Referindu-se la ,,măsurile silnice pentru stâr-
pirea românismului în Basarabia, deznaționalizarea”, 
Eminescu afirma: ,,Cete întregi de familii românești 
sunt  luate cu sila ori duse cu amăgiri departe și înlo-
cuite cu familii  rusești, pentru ca încetul cu încetul 
populația să se amestice, să piardă energia caracteru-
lui național și să  fie mai primitoare față cu măsurile 
de rusificare” (”Timpul”, 9 iunie 1878).

În articolul ,,Misiunea noastră ca stat”, 1879, 
Mihai Eminescu  spunea: ,,Niciodată nu am fost ele-
ment stăpânitor; niciodată nu s-a manifestat în noi 
chiar nici tendința de a  supune pe alții, ci totdeauna 
românul  s-a mulțumit a fi adăpostit și a se dezvolta pe 
pământul său.”

Publicistica lui Eminescu  este străbătu-
ră de un cult al adevărului, al patriei și al muncii. 
Naționalismul  se identifică cu patriotismul. A detestat 
întotdeauna ,,măcinișul de palavre”, ”negoțul vorbe-
lor goale”, care compromiteau iubirea de patrie. ,,Iu-
besc acest popor bun, blând, omenos, pe spatele căru-
ia  diplomații croiesc charte și rezbele; iubesc  acest 
popor care nu  servește decât  de catalici acelora care 
se înalță la putere” - afirma Mihai Eminescu.

Să ia aminte domnii politicieni de azi, în mare 
parte politicianiști și politicaștri, spusele lui Mihai 
Eminescu!: ,,Greșalele... în  politică sunt... crime, căci 
în  urma lor suferă milioane de oameni nevinovați, se-
mpiedică dezvoltarea unei țări întregi  și se-ntunecă 
pentru  zecimi de ani înainte viitorul ei.”

Iată că acest  titan al spiritualității românești 
a fost permanent  pe baricadele timpului și în poezia 
satirică, dar mai ales în publicistică. Ideile sale își au 
valabilitatea și în zilele noastre. 

Dacă Eminescu ar fi trăit până la istoricul De-
cembrie 1918, ar fi împlinit 68 de ani. Ioan Slavici este 
singurul din cei patru mari clasici care a supraviețuit  
acestui măreț  eveniment. Dacă destinul i-ar fi fost al-
tul, cu siguranță că Eminescu ar fi fost prezent în ini-
ma Ardealului pe care l-a iubit atât de mult, la  marea 
sărbătoare de la Alba-Iulia. S-ar fi întâlnit cu tânărul 
Lucian Blaga, 23 de ani, care, printre  altele spunea că 
,,Eminescu e de un  românism sublimat, complex, cre-
ator”, din a cărei  ,,Conștiință etnică... ne mai hrănim 
și astăzi”. La Marea  Unire, pentru care a luptat și pe  
care a dorit-o  cu ardoare, Eminescu ar fi recitat ”Ce-ți 
doresc eu ţie, dulce Românie!”:

”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,
Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăție
Ca a nopții stele, ca a zilei zori,
Viață în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fală și mândrie,
Dulce Românie, asta ți-o doresc!”
Era ,,... o binecuvântare a istoriei și a geniului 

național.”
Să încheiem cu îndemnul lui Al. Philippide: 

”Să ne apropiem de el ca de un contemporan în durată 
eternă!”

(C. U.)

Mihai Eminescu și idealul... la izvoarele sophiei
     poetului petru bungărzan

stă filosofia răstignită
pe crucea cunoaşterii
la izvoarele sophiei.

graiul se preschimbă în poetul
ce strânge cartea
ca o mamă la piept
şi cuvintele părăsesc
coala de hârtie
purtându-i paşii
înspre freamătul nemărginitei
pasiuni pentru artă.

metafora  se imprimă
în muzica
poeziei lui petru.

moartea…
moartea mea e
o veşnicie fără de vers,
muzică şi frumos.
pe cerul albastru
dumnezeu desenează
cu dâre de nori
drumul sufletului spre paradis.
simt că o să mor
cântând viaţa
cu cartea la piept.

plouă şi rătăcesc
prin  dorul
ce-mi bate la poartă.

trist
beau din pahar
pe fundul său rămâne,
amintirea dimineţii
în care poemul 
e iubirea raiului.

viaţa e o rană
deschisă în mărturisirea
ce ţi-o fac lângă râu.
noaptea aleargă
prin zori de zi
după copilul culcat
cu capul pe cartea de poezii.

gândul mi se întoarce 
în trecutul
peste care nisipul
aşterne o poveste nerostită.

patria
în  ţara mea e cald
ca în pâine
pe drapel libertatea,
are zâmbet de crăiasă.

lanul de grâu
auriu ca soarele
e plin de maci
peste glie noaptea,
ca o mamă protectoare
se contopeşte cu liniştea
serilor de vară.

obosit de la coasă
stau pe treapta casei
cu un şol  de apă în mână.
viţa de vie,
urcă până cer.
asta e românia mea!

Iulian BARBU
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Indiscutabilă, o resurecție a sentimentului religios în poezia noastră de azi duce 
la formule din cele mai interesante. Una din acestea ar configura meditația onto-gno-
seologică, în care religiozitatea ar constitui pretextul, punctul de pornire, în trasfigu-
rarea lirismului de idei, ca în marea noastră poezie (v. Blaga, Voiculescu ș.a.). O altă 
ipostază privește ab initio poezia-rugăciune, rămasă în cadrul liturgic cu întreaga ei 
vibrație psaltică, ceea ce recomandă psihologii artistice foarte apro-
piate de practica eclezială. Pe când prima ipostază constituie drama 
unor căutări, interogații, dileme (vezi drama spirituală/ cazul dile-
matic al liricii lui Arghezi pendulând în psalmii începuturilor  între 
„credință” și „tăgadă”, cu rezolvare onto-poetică în viziunea pante-
istică a existențialității, în care pulsează, pacificator, spiritul divin), 
cealaltă oferă poeziei statutul unei rogatio, instalându-se de la început 
în retorica psaltică a preceptului «crede, nu cerceta», condiție sine qua 
non a ceea ce îndeobște putem numi drept „poezie religioasă”.

O astfel de poezie practică LORENA GABRIELA GHERGHE 
(n. 15 iunie 1959, în localitatea Nișcov-Vernești), profesoară de limba 
română la Şcoala Gimnazială Verneşti, judeţul Buzău, autoarea volu-
mului de debut, desigur întârziat, Mireasa din sufletul meu (Editura 
Editgraph, Buzău, 2017). Metafora personificantă din titlul cărții ce 
i-a fost inspirată de Atotțiitorul Cerului și Pământului trimite la ideea 
„carte - mireasă a bucuriei, a dragostei, a nădejdii în Hristos -  ca o 
fărâmă de recunoştinţă pentru tot ce mi-a dat, căci, aşa cum pe poporul 
evreu l-a scos din robia egipteană, aşa m-a ridicat şi pe mine din adânc 
de întuneric şi m-a aşezat în Lumină.” 

După cum „rolul miresei este ca, trecând prin nuntă, să aducă 
rod”, tot astfel – ne încredințează de la început autoarea - „Mireasa 
din sufletul meu este cuvântul lui Dumnezeu trimis în lume ca să nuntească mântuire  în 
sufletele noastre.(…) Rolul «Miresei din sufletul meu» este de a ne descoperi dumneze-
irea ca pe o sărbătoare de taine care începe aici, în finit, şi se continuă, în plan superior, 
în eternitate.”

Într-un „Prolog”, poeta ține să ne precizeze că versurile ei imnice i-au fost revelate 
de instanța divină („Sunt versurile lui Dumnezeu. Mi le dă când vrea şi cum vrea”), cu 
alte cuvinte i-au fost «dictate», într-o stare specială de spirit amintind de psihoterapia 
isihastă: „Eul liric al acestor poeme nu pe mine mă reprezintă, ci este o proiecţie a ceea 
ce trebuie să fie omul în raport cu Dumnezeu şi cu lumea. Faptul că mi-a dat mie să scriu 
aceste adevăruri, stări, percepţii – mie, unei creştine de rând, cu patimi şi defecte gârlă 
-  face parte din taina şi iconomia lui Dumnezeu. Şi eu mă mir, mă smeresc că scriu des-
pre ceea ce nu ştiu şi nu-mi este propriu şi Îi mulţumesc. Poezia aceasta este a tuturor.” 

Ceea ce confirmă, într-un cuvânt de început, și preotul profesor Aurelian Damian: 
„Prin urmare, dragă Dăscăliţă şi uceniţă, bine zici tu, dintru început, că nu de la tine ai 
scris poezie! Poezia, ca şi proorocia, este un dar”. Cu observația că «darul» este, dincolo 
de «mândria» păcătoasă, ceva ce lucrează însutit în suflete: „ Da, este aşa, dar nu este tot 
adevărul; şi este riscant să nu-l mărturisim deplin – pentru cei neavizaţi, care L-ar putea 
acuza pe Dumnezeu de vanitate, de despotism, iar pe tine te-ar putea compătimi pentru 
condiţia de servilism, de instrumentar pasiv, depersonalizat.”

*
Și acum, dincolo de aceste preparative ale cărții, - ce ar produce unor critici mai 

exigenți sentimentul unui verbiaj gratuit, căci poezia, dincolo de a fi explicată, pusă pe 
tavă, tebuie lăsată să „joace”, necondițiat, ea însăși în imaginația și sensibilitatea cititoru-
lui!, - să urmărim câteva ipostaze ale acestui lirism psaltic, sunând cu deplina acustică a 
amvonului care nu trebuie confundat cu spațiile în care flautul cultului dionisiac exprima 
bucuria și plăcerea Euterpei, muza poeziei lirice.

Un lirism care izvorăște, organic, din acel fără de rezerve spirit practicant, 
care o recomandă pe Lorena Gherghe, dincolo de atitudinile critice la adresa celor 
«neîndumnezeiți» și «păcătoși», ca autoare de poezie religioasă în stare, aș zice, „pură”, 
imnică, năzuind la redempțiune și stări salvatoare ale grației divine, la revelarea „dumne-
zeirii” din noi „ca pe o sărbătoare de taine care începe aici, în finit şi se continuă, în plan 
superior, în eternitate.” O poezie-confesiune plină de harul Sfintei Treimi, năzuind la 
desăvârșire spirituală, duhovnicească, în lumina preceptelor apostolice, transcrisă în ver-
suri ce nu vizează neapărat intenționalitatea artistic-estetică ci, mai degrabă, adevărurile 
imuabile ale ecleziei creștine, sunetele de alămuri și chimvale ale sufletului înduhovni-
cit.  E o iubire declarată adusă Mântuitorului ce-i transfigurează întreaga ființă: „Şi lutul 
pulsează în valuri de cer / Răsfrânte-n iubire vibrând de mister … // În mine puterile Lui 
se-ntâlnesc, / Eu respir: – Mulţumesc, mulţumesc, mulţumesc… “ (Te iubesc)

Iată, bunăoară, cum, într-o Cântare  îngerului păzitor, Lorena Gherghe dă expre-
sie, în ritmuri sprintene, cantabile, acestui plenar sentiment, un fel de rugă psaltică, de 
credință și smerenie: „Învaţă-mă să-l caut/ Pe Îngerul meu-domn/ Şi-n ziua agitată,/ Şi-n 
visele din somn.// Dă-mi rugăciune-adâncă/ Să mi-l aducă-n prag;/ Cu mine fie mân-
dru,/ De mine fie-i drag. (…)// Dă-mi versul cu tărie,/ Mărite Dumnezeu,/ Să îl vestesc la 
lume/ Pe sfânt Îngerul meu.// Să ştie tot creştinul/ Că Îngerul de foc/ Este prezenţă vie,/ 
Nu vorbă de noroc.// Dar Îngerul meu fie,/ Te rog, Doamne cel Sfânt,/ Stăpân pe toată 
vrerea,/ Pe faptă, gând, cuvânt.”

Mai toate poemele dezvoltă largi acolade de fervori mistice, în care se întrevăd 
opțiuni, aspirații, gânduri, într-o necontenită căutare a lui Dumnezeu, după cum grăiește 
și acest poem al regăsirii de sine,Te-am căutat: „Te-am căutat peste coclauri/ Şi rănile 
mi-am adâncit, / Căci umbre şuie de balauri/ Cu şuşoteli m-au amăgit.// Te-am căutat 
în noaptea strâmtă,/ În ziua-nceată şi-arămie,/ Dar am ieşit cu setea-nfrântă,/ Căci nu 

Te-ai dat ofrandă mie.// Te-am căutat în seara blândă,/ În dimineţile grăbite,/ Dar am 
găsit viaţa  născândă/ Doar gânduri seci şi obosite.// Te-am căutat în amintire/ Gândind 
că  Te confund cu somnul,/ Şi iar L-am amânat pe Domnul.// Te-am căutat în vise pline/ 
De-nchipuiri şi arătare,/ Dar n-a fost cine să aline/ Durerea grea, fără-nchinare.// Te-
am căutat în începuturi,/ În drumurile lungi şi seci,/ Să cazi din pomii ce îi scutur,/ Să 

dau de Tine pe poteci.// Te-am căutat în amăgire/ Pe unde-am fost şi 
altădată,/ Dar n-am găsit fir de iubire,/ Căci Tu erai în mine, Tată!”

Într-un Festin scris «de ziua sf. Grigorie Teologul», poeta 
încearcă și o altă ritmică a versului, eliberând mesajul din corsetul 
melodic, punând însă un punct rapsodic acestei «viziuni» de plenară 
și transfigurată bucurie comunitată: „Se salută îngerul meu cu în-
gerul tău./ Deci eu nu mai am doar un înger,/ Tu nu mai ai doar un 
înger./ Fiecare avem doi îngeri./ Mai vine un prieten:/ Fiecare avem 
trei îngeri./ Şi mai vine un prieten .../ Şi uite aşa ni se înmulţesc 
îngerii păzitori./ Din unu  se fac tot atâţi câţi prieteni suntem noi./ 
Sărbătoarea e în toi./ Ni se amestecă bucuriile, gândurile, duhurile 
.../ Nu ştim de la care tu,/ De la care eu,/ De la care înger/ Avem 
atâta zâmbet,/ Atâta zbor/ Şi dor .../ Peste sufletul meu, sărutul tău,/ 
Întru sufletul tău, sărutul meu,/ Al lor.../ Bucuria mea,/ A ta -/ Volbu-
ra dragostei,/ Pace/ Şi iubireee ...// Duhul Sfânt e Stăpân peste fire:/ 
Cu degetul Lui mângâios/ Ni-L împunge în inimă pe Hristos ...”

Câteodată, dincolo de smeritele fervori rogațional-
evanghelice, cu plăcut miros de candelă aprinsă și mirungere, poe-
zia face lor unei atitudini critice la adresa «neluminaților», care au 
ales din dumnezeire doar «serotonina» - «hormonul de fericire», 
precum și împotriva acelor «deștepți și artiști» creatori de «jalnice 

surogate» pe tema Imitatio Christi, preferate de publicul larg: „«Auzi, Doamne, ce spun 
neluminaţii, / Că Tu eşti doar serotonină/ Şi că de fapt  numai ciudaţii / Spun că Tu eşti 
viaţă şi lumină.// Tu iartă-i, Doamne, că din atâta farmacie,/ Doar rolul de serotonină 
Ţi-au dat Ţie,/ Că din imensitatea de dumnezeire,/ Ei au ales doar un hormon de fericire.
(…)// Dacă maximul lor de fericire/ Are intrare şi ieşire,/ Maximul Tău de Dumnezeu/ Se 
varsă tot în lutul meu.” (Hormonul de fericire)

Astfel de reflecții pe tema îndumnezeirii sufletelui rezumă, de fapt, o întreagă 
poezie psaltică din literatura noastră, veche de peste trei sute de ani, de la Dosoftei, să 
zicem, până la Tudor Arghezi și Vasile Militaru, ba chiar până mai aproape de noi, în 
poezia de azi, de la Doinaș la Paul Aretzu bunăoară: „Cântecul Tău, Iubite-al meu Hris-
toase,/ Plămadă de sfinţenie e-n oase/ Şi-n toat-alcătuirea, ieri, rebut./ Cântecul Tău mă 
mută-n început,/ Ca să nu sufăr c-am pierdut intrarea/ În tăinuita dragoste – lucrarea/ 
Ce mută cerul de lumină/ În clisa terfelită din grădină.”

Iată-l și pe năimitul care se îndoiește de puterea dumnezeirii (o «încercare» desi-
gur a credinciosului, ca în Psalmii argheziei, pendulând între «credință» și «tăgadă») și 
care ar vrea totul dintr-odată, altfel e gata să-și găsească alți idoli ce i-ar putea satisface 
mai repede» dorințele: 

„O, de ar fi credinţa mea cât bobul de muştar,/ Până deseară, Doamne, Tu m-ai 
muta în calendar!/ Dar e puţină, stinsă, înceată, bâlbâită,/ De multe ori,  bolnavă şi 
năimită.// De multe ori, Te ispiteşte cu-ncercarea:/ - Acum să-mi dai, sau schimb căra-
rea!/ În locul Tău, chem unul mai rapid,/ Mai priceput, mai răbdător, mai milostiv.// Că 
Tu îmi dai ce-mi trebuieşte,/ Dar când, şi cum, şi dacă – e hoţeşte/ Un Dumnezeu aşa 
de milostiv cum spui că eşti/ Rezolvă toate mai rapid, Tu migăleşti.// Tu vrei întâi să Te 
cunosc şi să fac ordine în mine,/ S-arunc din răutate şi să mă port cum se cuvine .../ Dar 
unora le-ai dat pe loc putere, sănătate .../ Pe mine de ce mă amâni cu mofturi demoda-
te?// Nu vezi? N-am niciodată destui bani,/ Prietenii îmi sunt duşmani,/ Colegii toţi, nişte 
borfaşi  –/ O hahaleră de oraş.// Şi timp să-Ţi cer şi mâine nu mai am./ Sunt delicat, nu-s 
mitocan,/ Dar eu acu’, în clipa asta,/ Vreau ajutor şi ... basta!// Cum or fi-având răbdare 
tolomacii Tăi/ Să stea la rând, ca nişte tăntălăi,/ Până le pică Haru-n buzunar?/ Unii-au 
ajuns deja în calendar/ Tot migălind la chipul lor frumos./ Unii-au uitat deja mersul pe 
jos/ De cât trăiesc cu sfinţii-n rugăciuni,/ Uitând firescul, parcurgând minuni.// Alţii-
au uitat de ce-au venit la Tine,/ Şi lunecă prin cer ca pe patine,/ Şi lumea le miroase a 
pământ,/ Şi gura lor respiră cu Duh Sfânt./ Fiinţa lor Îl împrumută pe Hristos/ Când se 
mai rătăcesc pe-aici, pe jos.//(…) // Dac-aş avea credinţă cât bobul de muştar,/ Până de-
seară, Doamne, Tu m-ai muta în calendar/ Şi-aş infuza în mulţi Serotonină/ Din infinitul 
Ocean de Lumină./ Nu pastila din farmacie,/ Ci Pastila-Hristos, cea veşnic Vie./ Nu un 
hormon de endorfine,/ Ci Vistierul Plinătăţilor – pe Tine!”

Poeta pledează, după cum se vede, pentru credință și dăruire întru Iisus Hristos în 
mod necondiționat, dincolo de orice calcule lumești, de unde și atitudinea persiflant-iro-
nică la adresa omului «de azi», prea grăbit în urmărirea cotidienelor interese și, desigur, 
alienată față de orice șansă de regăsire de sine și proprie salvare. Într-o «prelucrare» a 
epistolelor Sfântului Apostol Pavel, intitulată Dragostea, Lorena Gherghe redefinește 
încăodată puterea credinței în apoftegme psaltice: „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea 
lui Hristos biruitoare?/ Necazul, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia 
sau vreo strâmtorare?/ Noi suntem biruitori prin Cel Care ne iubeşte,/ Dar Care, murind 
pentru noi, este şi Cel Care osândeşte.// Nici moartea, nici viaţa, nici puterile cereşti,/ 
Nici cele de acum, nici cele ce vor fi,/ Nici înălţimile, nici adâncimile nu ne vor despărţi 
/ De dragostea lui Dumnezeu întru Hristos Iisus –/ Mila, Iubirea, Jertfa, Ce ni S-a dat 
de sus.”

În astfel de contexte reflexive versul nu face decât să reamintească precepte 
evanghelice și învățături pauline: 

LORENA GABRIELA GHERGHE:

POEZIA - RUGĂCIUNE ȘI PSIHOTERAPIE ISIHASTĂ

Artemie HUREZITULpag. 23



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIII, nr. 4 (53)/2017
23

„Iată cum ne trezeşte Vasul ales al lui Hristos, Pavel 
cel Mare:/- Nu ştiţi oare că nedrepţii nu vor moşteni împă-
răţia lui Dumnezeu?/ Nu fiţi în înşelare: nici  desfrânaţii, 
nici adulterii, nici malahienii, nici răpitorii,/ Nici închi-
nătorii la idoli, nici furii, nici lacomii, nici batjocoritorii./ 
Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos.”

Sau acest fragment care preia aidoma lexeme, 
sintagme, expresii din epistolele pauline și din gândirea 
Sfântului Augustin, într-o versificație pro domo, aglutina-
tă de preceptele ecleziale novotestamentare, expuse ca de 
la amvon:

„Trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Hris-
tos./ Au nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădularele Lui/ 
Şi că desfrânatul se face un trup cu femeia păcatului,/ Iar 
cel ce se alipeşte de Domnul este un trup cu El?/ Orice 
păcat este în afară de trup, numai păcatul se săvârşeşte în 
el./ Nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt?/ 
Slăviţi-L, dar, pe Domnul, şi în duh, şi în trup, căci ale 
Lui sunt!// Aceasta este dragostea lui Hristos, / Înţeleasă 
corect, nu pe dos./ Dragostea care acum fericeşte/ Şi la 
seceriş mântuieşte./ Căci vom răspunde curând, la jude-
cata grea,/ Cum I-am împlinit fiecare dragostea!// Dra-
gostea este binevoitoare,/ Nu pizmuieşte, nu se trufeşte,/ 
Nu se laudă, rabdă-ndelung,/ Nu se poartă cu vicleşug./ 

Nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale,/ Nu-i ara-
mă sunătoare./ Nu se aprinde de mânie, nu gândeşte rău,/ 
Nu-i chimval răsunător./ Nu se bucură de nedreptate, ci se 
bucură de adevăr,/ Toate le suferă, toate le  crede, nădăj-
duieşte fără ocol.// De-aş avea darul proorociei, şi toate 
tainele, şi toate ştiinţele,/ Şi credinţă, încât şi munţii să-i 
mut,/ Iar dragoste nu am, nimic nu sunt./ De-aş grăi în 
limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar în dragoste-s dator,/ 
Făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.// Şi 
toată averea de mi-aş împărţi, Şi trupul de l-aş arde sau 
l-aş răstigni,/ Însă dragostea îmi lipseşte,/ Nimic din toate 
nu îmi foloseşte./ Esenţiale sunt în viaţa mea/ Credinţa, 
nădejdea şi, mai mare decât toate, dragostea./ Cât ar fi 
viaţa de încurcată,/ Dragostea nu cade niciodată.”

Un ultim mesaj adresat Omului în general spune că 
viața dată fiecăruia nu e decât «un test»  pentru mântuirea 
individuală (Omule…), drept care  într-un rezumativ Epi-
log poeta reia imaginea votiv-personificantă a «Miresei», 
care structurează cartea, pregătită de plecarea în lume 
întru redemptiva lucrare din sufletele oamenilor :

„Doamne,/ Pregăteşte-Ţi mireasa, să iasă în lume,/ 
Mai frumoasă, mai demnă decât orice renume,/ Mai cu-
rată, mai pură decât cerul Tău sfânt,/ Că-i sămânţă alea-

să din sfântu-Ţi cuvânt!// Pregăteşte-o să intre în case 
discret,/  Să trudească în inimi real şi concret,/ Căci nu 
poză eşti Tu şi părere,/ Ci eşti viu, dar lucrezi în tăcere.// 
Pregăteşte-Ţi mireasa să nu o rănească/ Ochiul rău şi piz-
maş care stă să lovească,/ Nici prostia băltind întuneric şi 
fală,/ Nici micimea din  inima trufaşă şi goală.// Îmbrac-
o-n blândeţe şi-nţelepciune,/ Cu iubire să-Ţi adune răniţii 
din lume,/ Să-i smulgă din somn şi din disperare,/ Să Ţi-i 
aştearnă cuminţi la picioare.// Binecuvâtează-Ţi mireasa, 
Iisuse dulce,/ Să rodească în inimi şi rai, şi cruce;/ Dorul 
de Tine să le umple vremelnicia/ Cu simţire de cer arvu-
nind veşnicia.// Mireasa de versuri coboară-n pământ/ Să 
umple zidirea de Duhul cel Sfânt!”

Tipologie foarte apropiată de profilul poetic al Zo-
ricăi Lascu, Lorena Gabriela Gheorghe s-a plasat pe un 
drum al creației plin de exigențe spirituale, făcându-se 
vizibilă printr-un gest liric de extremă perseverență și în-
cordare, de la care însă se așteaptă o transfigurare/ filtra-
re mai strunită de precepte biblice în forme mai «laice», 
conforme cu exigențele estetice ale genului, în general o 
redefinire opțională între religie și literatură. E de așteptat 
ca pașii viitori ai „Miresei” să frecventeze, cu o mai mare 
implicare în concretul existențial, temele și mitivele unui 
areal definind originalitate și specificitate literară. 
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dacă vrei să ştii 
ce înseamnă singurătatea 
gândeşte-te la Ovidiu 
şi la petecul lui de pământ calcaros
înconjurat de apa lacului Siutghiol

gândeşte-te la omul care privea cerul 
şi atingea norii cu degetele
încercând să-i aducă mai aproape de el
încât să fie trepte către templul zeilor 
şi să afle direct din gura lui Jupiter
de ce trebuia să îndure exilul

gândeşte-te cum implora pescăruşii
care plonjau după hrană
în dâra de spumă din spatele
corăbiilor care traversau lacul:
„- nu mă luaţi şi pe mine 
cu voi până la Mediterana?”
dar pescăruşii se aşezau pe catarge
şi îl priveau ca pe un frate de-al lor
cu aripile frânte
de care trebuiau să se despartă
fără să scoată un ţipăt

gândeşte-te la braţele lui cum trăgeau
neputincioase la ramele unei corăbii 
imaginare 
sau la sufletul lui care încerca să sufle în pânze 
zadarnic efort şi sufletul rămânea atât de 
singur
încât nu mai ştia pe ce lume se află
oare insula era purgatoriul
în care trebuia să se cureţe de toate 
păcatele sale?

gândeşte-te cum vorbea cu peştii bătrâni
pe care-i hrănea cu firimituri de pâine
despre inima lui pe care timpul 
o curăţase de solzi

şi o lăsase să bată pe ţărmul amintirilor 
tot mai erodat de ambiguităţi 
şi lacune

gândeşte-te la poemele lui triste 
scrijelite pe scoarţa sălciilor plângătoare
sau pe scoarţa stejarului bătrân
din faţa colibei din chirpici
în care îşi ducea veacul

gândeşte-te la crivăţul iernii 
şi la salbele de lacrimi îngheţate
dăruite zeilor în schimbul unor cuvinte 
care să-i aline dorul de casă 

gândeşte-te la hainele lui ponosite
impregnate cu mirosul puternic de baltă
sau cu fumul de bălegar
unde erau mantiile lui curate şi elegante?
unde erau băile romane 
calde şi pline de flori?

toate drumurile trebuiau să ducă la Roma
dar paşii lui Ovidiu se pierdeau pe o insulă 
pustie
poetul desena cu un băţ de stuf pe nisipul 
umed
chipul soţiei sale, Fabia
chipul fiicei sale, Perilla
chipurile tuturor rudelor şi prietenilor 
apoi îi îmbrăţişa pe toţi cu un oftat îndelung
şi rămânea doar cu cochilii de melci în palme
un şarpe se ivea dintre pietre
şi-l ispitea să se aventureze
în adâncul apelor

nu greşise cu nimic 
doar văzuse ceva ce nu ar fi trebuit să vadă
ceva care l-a inspirat să scrie
şi să ia atitudine 

împotriva unor acţiuni imorale
aşa a devenit proscris 
în afara legii

şi câte scrisori i-a trimis lui Augustus
şi câte scrisori i-a trimis lui Tiberius
degeaba dacă împăraţii aveau
inima de piatră

poetul a murit la Tomis 
unde a fost şi înmormântat
acum statuia lui de bronz ne priveşte meditativ
din faţa muzeului de istorie
din Constanţa
mulţi trec pe lângă ea
fără să ştie că Publius Ovidius Naso
a fost poetul roman care a devenit 
poetul Daciei Pontice
poetul care a scris în limba geto-dacilor
contopindu-şi sufletul
cu cel al înaintaşilor noştri

gândeşte-te, gândeşte-te
şi iar gândeşte-te
2000 de ani au trecut 
de la ultimii paşi ai poetului 
pe acel petec de pământ calcaros
înconjurat de apa lacului Siutghiol

iar dacă nu mă crezi
poţi merge şi tu pe insula lui Ovidiu
iar când valurile vor mângâia ţărmul
vei auzi Tristele şi Ponticele

*Poem dedicat marelui poet latin Publius 
Ovidius Naso la împlinirea a 2060 de ani de la 
naştere şi a 2000 de ani de la moarte.

IONUȚ CARAGEA

Insula lui Ovidiu*
poem inspirat din legenda Insulei lui Ovidiu

Maria-Daniela PĂNĂZAN
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Asistăm în ultimul timp la o ofensivă bine calculată a nonvalorilor și ve-
leitarilor, asemeni spumei din talazurile mării. Asaltul este instrumentat de Liga 
Scriitorilor, care s-a extins ca o pecingine la scară națională și internațională 
și ținta acestei organizații scriitoricești este aceea de a obține aceleași avantaje 
materiale de care se bucură Uniunea Scriitorilor. Dacă Uniunea dispune de un 
sistem cât de cât exigent (în Uniune s-au strecurat destui impostori și falși 
scriitori, al cărora randament intelectual ar trebui re-examinat din cinci în 
cinci ani), în Liga Scriitorilor sunt primiți la grămadă, printr-o simplă cerere, 
inși  care fac dovada că s-au afirmat cu ceva pe tărâmul scrisului. Despre va-
loare și exigență nu se suflă niciun cuvânt. Așadar, dacă Uniunea se legitimea-
ză ca o structură de membri recunoscuți și validați 
critic la scară națională, Liga se complace a aduna 
rămășițele de la masa acesteia pentru a decreta ca 
scriitori tot felul de scribi suspecți și insignifianți. 
Chiar dacă mulți dintre ei dispun de mai multe volu-
me la activ, și de o oarecare calitate a scrisului, 
există însă și o mare masă de pretinși scriitori 
al căror impact  cu „cultura majoră” rămâne unul 
discutabil și precar. În timp ce în primul caz pri-
mează calitatea, în acest sector dominantă este can-
titatea, mediocritatea, lipsa de consistență valorică. 
Inflația și grandomania te întâmpină însă la fiecare 
pas, așa cum reies ele din paginile unor reviste pe 
care Liga le patronează și le finanțează din banii 
bugetarilor (sau poate nu?) pentru a potoli această 
adevărată patimă a „scriitorlâcului” devenită noci-
vă  prin randamentul final.  Dacă  Uniunea dispune 
de cca 2200 de scriitori (în rândul cărora se numără 
și scriitorii maghiari, care refuză sistematic orice 
colaborare instituțională cu colegii lor români, fiind 
prezenți doar atunci când se oferă premii sau alte 
avantaje materiale!), numeroșii scribi din Ligă au 
ajuns și ei la aproape o mie. Exponentul lor, autori-
zat sau nu, este clujeanul Florin Al.Țene, un scriitor 
controversat și lipsit de carismă, care dirijează din 
umbră acest eșafodaj de MISA scriitoricească, dar 
care a reușit să creeze 38 de filiale diferite. 

Prin urmare cine este „președintele național” 
al Ligii Scriitorilor?  Aflăm despre el că ar fi fost un fel de brigadier-reporter al 
unor fițuici șantieriste, într-o vreme în care ziariștii se recrutau din voluntari și 
exaltați ai condeiului. După 1990 ar fi devenit membru al Uniunii Scriitorilor, 
de unde a fost exclus în urma comiterii unui plagiat. Atunci i-a trecut prin minte 
organizarea unei structuri scriitoricești paralele, care, în condițiile inflației publi-
cistice actuale, a dat rezultate, mai ales că a dovedit în această direcție o tenaci-
tate cu totul ieșită din comun, dublată de o activitate de cronicar și comentator li-
terar la scară extinsă, gândită doar cu scopul de a-și crea cât mai mulți prozeliți. 
Mulți veleitari și-au dobândit astfel consacrarea prin pana sa inflamantă și ires-
ponsabilă, fiind unși ca scriitori de elită în urma laudelor sale deșănțate. Cel mai 
concludent caz este acela al veleitarului notoriu Gh.Lăzanu din Cluj-Napoca, un 
ins paranoic și morbid, obsedat de grandoare și recunoaștere publică, fără operă 
și fără conștiință critică, pe care Al.Florin Țene îl transformă într-un fel de de 
geniu neînțeles și gânditor profetic. În cartea pe care i-a consacrat-o, „criticul” 
Florin Țene fabrică din neant un scriitor și o operă care nu există, punându-se 
într-o situație de-a dreptul hilară. 

Dar ceea ce e vrednic de discutat aici este sistemul de autopromovare și 
sanctificare a unor opere și scriitori care, din păcate, lasă mult de dorit, mai ales 
că  istoricul literar în cauză se pronunță asupra unor chestiuni literare și culturale  
la modul școlăresc și absolut necreativ, lăsând însă impresia de fandoseală erudi-
tă. Mă voi reține deocamdată să mă pronunț asupra lucărilor și intervențiilor sale 
de tot felul, oprindu-mă  asupra unei alte ambiții pe care o nutrește „președintele 
național al Ligii”, aceea de a consacra unor scriitori de primă mână biografii 
romanțate.  E vorba de o specie literară care și-a avut rolul și importanța ei la 
noi (mai ales în epoca interbelică) dar și aiurea, dând cel puțin doi clasici ai 
genului, pe Ștefan Zweig și Adré Maurois. După cum se știe, genul l-a tentat 
și pe Lovinescu și pe Cezar Petrescu, și pe mulți alții, precum  pe Octav Minar 
și Borș-Bucuța etc., oferind un fel de scrieri de popularizare, cu aspect de cărți 
de colportaj, bune de luat în rucsacul de  vacanță.  Noua găselniță  îl găsește 
pe descoperitorul ei total nepregătit, ba am putea spune chiar în opsaid. Ne-o 
dovedește cartea recent apărută despre viața lui Gib I.Mihăescu, care este final-
mente un fel de „sfârâiac”, alcătuit dintr-o pastă groasă de ingrediente diverse, 
din care lipsește ceea ce este esențial: o bună cunoaștere a vieții scriitorului și 

un stil agreabil de prezentare. La ambele capitole autorul dovedește o inabilitate 
genuină, care se soldează cu rezultate dezastruoase. Vom arăta mai jos în ce con-
stă paradoxala atracție a scriitorului spre acest gen delicat al construcției critice.

 Cea dintâi obiecție a noastră vizează concepția  de lucru care prezidează 
înțelegerea ideii de „biografie romanțată” și finalitatea ei literară. Aflăm că singu-
rul motiv care l-a determinat pe autor să întreprindă scrierea în chestiune, e faptul 
că și el provine din zona Dărgășanilor și a simțit un fel de datorie strămoșească 
să aducă respectivul omagiu „înaintașului” său în ale scrisului.  Explicația o 
transmite cititorului în felul următor: „o închinare pro memoria scriitorului Gib 
I.Mihăescu, din Drăgașani ca mine, la 80 de ani de la înlănțuirea sa de către 

zeul grec Thanatos și dus de Mulier Catinata (fe-
meia înlănțuită, Andromeda) pe tărâmul condus 
de Hades” (auleo, muică!!, și Budai Deleanu ar fi 
fost invidios pe acest mod de prezentare…).  Dacă 
„biografia romanțată”  este în momentul de față la 
noi un gen cu totul prohibit și năpăstuit,  faptul se 
datorează împrejurării că încă n-au fost puse pe 
piață acele creații ale lui Al.Florin Țene care să 
revoluționeze și să modernizeze genul.  Iată-l 
așadar purcezând la lucru și lăsându-ne mască 
încă de la primele douăzeci de pagini. Asta,  pentru 
că Al.Florin Țene este hotărât să implementeze la 
noi un fel de biografie romanțată de tip enciclope-
dic, scriind pe fiecare pagină câte în lună și-n ste-
le, făcând zeci de incursiuni și digresiuni pe care 
le crede în interesul estetic al scrierii sale, fără să 
realizeze însă că tocmai acest stil de a bate apa-n 
piuă deranjează cel mai mult pe cititorul dornic să 
descopere „un om și o viață” și nu să afle fel de 
fel de informații despre zonele geografice pe unde 
își poartă personajul. Scriitorul Țene face astfel do-
vada irefutabilă că n-a înțeles nimic din rigorile și 
cerințele genului, că a ignorat multe din procedeele 
care fac farmecul și ingeniozitatea unor astfel de 
scrieri, amalgamând la nesfârșit simple informații 
de ghid turistic cu scene banale de existență cotidi-
ană lipsite de orice har simbolic sau transcedental. 
Adică: un fel de cultură de internet și imaginație 

de Wikipedia! , în timp ce sensul ficțional al creației se apropie de zero. Cărțile 
sale sunt un veritabil fiasco din punct de evedere naratologic și estetic, atingând 
pe alocuri marginile grotescului și ale platitudinii literare. În cele ce urmează 
vom încerca să ne explicităm aserțiunea.

Există în literatura noastră două direcții în care zona aceasta a biograficu-
lui a căpătat validare: 1) sub forma vieților romanțate sau 2) a reconstituirilor 
biografice cu informație riguroasă și urmând de aproape o cronologie stânsă, cât 
se poate de ilustrativă. Cărțile sale nu pot fi subsumate niciuneia din aceste cate-
gorii. Pentru biografia romanțată autorul nostru se prezintă complet nepregătit,  
nedispunând de niciuna din armele scriitorilor imaginativi, creatori de atmo-
sferă, de scene și personaje verosimile. În acest fel narațiunea ca ficțiune a unei 
vieți este total compromisă.  Nici modalitatea de reconstituire biografică pe bază 
de documente, evocări contemporane sau arhive nu se verifică, scriitorul nostru 
fiind un simplu spirit mimetic, incapabil de a folosi creativ documentul literar 
sau cel arhivistic, după cum narațiunea biografică ar pretinde-o. Pe de altă parte, 
puținul filon epico-narativ al cărții este subminat la fiecare pagină de o invazie 
sinistră de date dintre cele mai disparate, care n-au nicio legătură cu mersul epic 
al cărții, adunându-se sub forma unor avalanșe cotropitoare pentru a dezorganiza 
și a rupe mersul epic al povestirii.  Modul în care își concepe scrierile Florin 
Al.Țene urmează un tipar propriu, care trimite la o expunere mediocră, lălâie și 
dezlânată. El nu pleacă,  așa cum era de așteptat, de la amănunte biografice 
certe, ci produce un discurs epic dezlânat, încărcat cu detalii nesemnificative, 
efect  categoric al unei lipse de invenție endemice, cu scene plate, de un discur-
sivism găunos, menite să umple golul de memorie al autorului, încapabil să 
depășească stadiul unei informări complete, în stare să ne trezească curiozitatea, 
și să scoată simplele întâmplări din zona arhi-banalului și faptului comun. Viața 
lui Gib Mihăescu este supusă astfel incertitudinilor și improvizațiilor arbitrare, 
urmând în mare linia convențională a unei vieți lipsită de spectaculozitate, cum 
ar fi:  Popas în mijlocul familiei, Gustul amar al depărtării, Repetiția este mama 
învățăturii, Refugiul în vis, Început de drum, Dumnezeu moare când vorbesc 
armele, Gustul amar(iar?!) al dragostei de țară, Întoarcerea acasă și începutul 
unui alt drum, Spre Cluj curg râuri de scriitori, Un alt început, Totuși la București 
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se fac...cărțile, Un succes atrage după sine altul, Glasul frumuseții vorbește în-
cet, Piedica fericirii este celebritatea, La braț cu Andromeda. După cum se poa-
te vedea și din această înșiruire de titluri, rău alese și prost înseilate semantic, 
autorul nostru este mai degrabă un simplu spirit reproductiv, mimetic, nefiind în  
stare să facă din scriitorul Gib Mihăescu un personaj de legendă literară, un alter-
ego al aventuroșilor și idealiștilor săi eroi de roman, îmbătați cu toții de căutarea 
iremediabilă a unor enigme și visuri irealizabile, indiferent că e vorba de Andrei 
Lazăr,  Ragaiac, Manaru, Iliad, Mihnea Băiatu,Negrișor etc., adică a unui tip 
uman total desprins de realitate, evoluând într-un plan ficțional propriu, de tip 
livresc, hrănit cu obsesia unor lecturi celebre și a unei fixații erotice nefinalizate, 
aflat într-o permanentă căutare a femeii ideale, imposibile, a unui mit inaccesibil.  
În loc să pătrundă din interior în creația romancierului acesta atât de 
complex, încercând exploatarea unor situații ambigui-simbolice, care trebuiau 
inventate sau numai încărcate cu semnificații noi, prin identificarea unor trăsă-
turi definitorii mai puțin relevate de critica și istoria literară, a unor motivații și 
resorturi interioare mai puțin vizibile, Țene n-a fost în stare să surprindă origina-
litatea și specificitatea omului, farmecul special al unui scriitor trăitor doar într-o 
lume încărcată de proiecții supersensibile, prizonier al propriei fantezii. E vorba 
chiar de scriitorul în cauză, care ni se relevă țintuit de la început de propriile hi-
mere, aproape lipsit de orice aptitudini practice, care a eșuat în mai toate mese-
riile pe care  le-a practicat (cu excepția celei literare, firește), făcând în viață fi-
gura unui avocat  fără vocație, a unui fermier falimentar, a unui viticultor 
improvizat,  a unui profesor plictisit, a unui gazetar imprevizibil și a unui amant 
păgubos. Biograful său de circumsanță nu e în stare să exploateze nici măcar 
episodul unei iubiri exponențiale, cum a fost aceea cu Suzana Dovalova, pentru 
care s-a dus la mare să se bronzeze când el era în pragul unei crize ftiziologice 
hemoragice,  nici să ni-l prezinte pe captiv, fugind peste noapte din 
sanatoriul de la Sibiu. Lipseește din ituiția psihologică a examinatorului 
său acea scânteie de nebunie care a prezidat multe din actele gidiene 
gratuite ale unui erou cu adevărat de roaman, în stare să se lase contami-
nat de caracterul sacrificiului total și aburd pentru femeia visată și închipuită pe 
care e gata s-o cunoască la sfârșitul vieții. Reconstituirea acestor scene absurde, 
de o violență erotică potențată, apar în paginile cărții lui Țene reduse la un pro-
zaism insipid, cu o narare aproape banal-plicticoasă, fără un substat imaginativ 
adecvat, redus la o simplă scenă de un convenționalism plat, dezamăgitor. Toc-
mai unde ne-am fi așteptat la mărturisiri nimicitoare, transformate într-o adevă-
rată dramă a insuccesului, autorul nostru nu iese din sfera observațiilor necon-
cludente, ale faptelor minore devenite stereotipii, a banalităților casnice, a 
prozaismului  cras, redus la o schemă existențială caducă. Niciun zâmbet enig-
matic, nici o scânteie de har divin nu penetrează dincolo crusta de indiferentism 
și banalitate sub care se ascunde personajul, preocupat doar să-și caute obsesiv 
și hilar o himeră din copilărie, care ar ascunde misterul său existențial, „Luminița, 

Andromeda mea”, fără să ne demonstreze efectiv aserțiunea potrivit căreia scri-
itorul din Drăgășani ar fi fost adevăratul „întemeietor al prozei psihologice la 
noi” și nu Hortensia Papadat-Bengescu.  Pentru a-și salva precaritatea fanteziei, 
scriitorul ne bombardează la fiacre pas cu date despre sate, poduri, clădiri, per-
sonaje istorice, lupte haiducești, cărți, școli, biblioteci, cronici, statistici, inven-
tare, mănăstriri, Proclamația de la Islaz, date despre Bela Kun, acte de război, 
biografia lui Sadoveanu, istoricul Societății Scriitorilor Români, gara din Sibiu, 
istoricul căilor ferate  transilvănene, adunarea de la Alba Iulia pentru Unire, isto-
ria statuii lui Matiaș Corvin, a bisericii Sf.Mihail, a unei ședințe a cenaclului lui 
Victor Papilian, istoria serviciului de presă de la Ministerul de Externe, istoria 
Drăgășanilor, a familiei boierului Barbu Craiovescu, a moaștelor sf. Grigore De-
capolitul, a cronicii lui Paul din Alep, a vieții lui Matei Basarab, istoria NKVD-
ului și CEKA, a Radio-ului național, a grupării de simpatizanți comuniști Bogza-
Stancu-Jebeleanu, a grevei de la Grivița  etc., încât ai impresia că ești în plin ghid 
turistic. Mai mult de jumătate din paginile cărții sunt preluată de pe site-urile  
Wikipedia și cele de pe Internet, încât  trăiești cu impresia că autorul tocmai 
acest lucru l-a dorit, adică să-l lase gură cască pe cititor cu mulțimea informațiilor 
furnizate.  N-am întâlnit în viața mea o lucrare care să datoreze atât de mult In-
ternetului, pe care l-a exploatat până la plagiat , fără măcar să plătească o „taxă 
de protecție”. Preluarea tale-quale a unor informații risipite și inutile fac din 
cartea amintită un fel de varză greu de digerat, care compromite însăși ideea de 
literatură. Am rămas de-a dreptul stânjeniți când am recitit versurile  imnului 
României, textul rugăciunii Tatăl Nostru, al Îngerașului, cântece populare și 
alte divagații asemenea, chiar descântece din zonă, plus colindele de Crăciun, 
precum O, Tannebaum..., poezii de Artur Enășescu (ortografiat Enăchescu!),  în-
tre care  și Cruce albă de mesteacăn, Țiganca, Poetul și Visătorii, cântecul po-
pular Mă dusei să trec la Olt, unele poezii de Ion Pillat (ortografiat uneori Pilat!) 
sau oferindu-ne un regal poetic din poezia lui Radu Gyr cu textul romanței A 
ruginit frunza din vii...,  poezii de Crevedia etc.etc., într-un mixtum compositum 
care te lasă năucit și fără oxigen. În final, ca să emitem o judecată de valoare 
ceva mai aproape de adevăr, cartea în sine ne-a apărut ca o mare păcăleală, ca un 
eșec din toate punctele de vedere, o improvizație  năucitoare, cu iz de ghid turis-
tic și de cultură de consum, în sfâșit, o aiureală pseudo-literară, demnă de 
Târgul Moșilor și de scrierile de colportaj  găsite de strămoșii noștri de prin 
târguri și citite la gura sobei în serile nesfârșite de iarnă. Numai că noi n-avem 
sobe să putem rezista frigului care ne amenință, și nici n-avem timpul necesar să 
îngurgităm întreaga avalanșă de nimicuri vândute ca la talcioc, cu o lipsă 
demențială de har și cu o lipsă de luciditate aidoma, într-un secol al 
postmodernismului și al ironiei grotești. Impresia mea finală este că am 
întâlnit un alt  Bivolaru  în carne și  oase și că întreaga spoială a MISEI ne-a fost 
servită ca să gustăm pe deplin aventurile contemporane ale biografiilor 
romanțate. 

Mimetism narativ și cultură de Baedecker...

Scriitoarea Magda Bădoiu s-a 
născut la 18 septembrie 1943 în localita-
tea Unirea, judeţul Călăraşi şi a absolvit 
Facultatea de Filologie din cadrul Uni-
versităţii Bucureşti.

Autoarea a mai publicat în ciclul 
„crochiuri sentimentale – note de călă-
torie”, patru cărţi de peregrinări pe două 
continente.

Între mijloacele de petrecere a 
timpului liber, călătoriile constituie nu 
numai un mijloc plăcut dar şi unul util. 
Ele reprezintă pentru om un prilej de cu-
noaştere al unor noi realităţi socio-cultu-
rale incitante. 

În volumul de „Crochiuri senti-
mentate –note de călătorie” (5) intitulat 
Când înfloresc cireşii în fiorduri (Ed. 
Betta, 2016), Magda Bădoiu ne descrie 
călătoria pe care a întreprins-o cu avio-
nul, autocarul şi vaporul, împreună cu 

soţul ei, în Ţările Nordice ale Europei: 
Danemarca, Norvegia, Suedia şi Fin-
landa (cu o mică escapada în Estonia, la 
Tallin). Autoarea fiind şi o talentată scrii-
toare, pe lângă faptul că povesteşte alert, 
inserează în text şi poezii originale, de 
mare sensibilitate.

Magda Bădoiu a fost atrasă de Ţă-
rile Nordice din cauza nivelului ridicat 
de civilizaţie cât şi de peisajul încântător. 
Fiordurile Norvegiei îi amintesc autoarei 
de peisajele munţilor Bucegi din ţara sa 
natală. Aici putem face o observaţie in-
citantă. Lucian Blaga teoretizează că pe-
isajul geografic poate determina stilistic 
cultura locuitorilor. Poate că Ţările Nor-
dice şi România pot avea o asemănare 
prin această incidenţă. 

Alternanţele munte – mare, insu-
le - mare şi deal – vale sunt maiestoase. 
Copenhaga şi Stockholmul, aşezate pe 
insule, sunt „Veneţii ale Nordului”. 

Autoarea s-a documentat intens 
asupra istoriei şi culturii acestor ţări şi ne 
transmite informaţii utile, necesare pen-
tru a ne familiariza cu ţările vizitate. Ni 
se perindă prin faţa ochilor vikingii băr-
boşi şi cruzi, excelenţi navigatori – stră-
moşii populaţiilor actuale, regii deveniţi 
în ultima vreme foarte populari şi actua-
lii locuitori cu alură sportivă. Din punct 
de vedere politic, Danemarca, Suedia şi 
Norvegia sunt regate pe când Finlanda 

este republică. Nivelul de civilizaţie este 
foarte ridicat. Asistenţa socială la fel. 
Singura problemă socială o constituie 
consumul ridicat de alcool, la sfârşit de 
săptămână, deşi este foarte scump. Din 
cauza acestuia se petrec multe infracţiuni 
sociale, chiar în familie.

Ca aspecte culturale majore, au-
toarea ne reaminteşte că în Danemarca 
se petrece drama sakespeariană Hamlet, 
că la Copenhaga avem sculptura Micu-
ţa Sirenă, omagiu adus scriitorului Hans 
Cristaian Andersen, că în această capitală 
avem biblioteca Soreen Kierkegaard (pă-
rintele existenţialismului). În Suedia, la 
Oslo, avem parcul sculptorului Gustav 
Vigeland cu 214 statui. În această ţară 
s-au născut: compozitorul Edvard Grieg 
şi pictorul Munch. Parcul cu sculpturi din 
Oslo îmi aminteşte de Ansamblul monu-
mental de la Târgu-Jiu realizat de marele 
sculptor Constantin Brâncuşi.

În Suedia, scriitoarea este întâm-
pinată de acordurile muzicii formaţiei 
Abba, iar în Finlanda o copleşesc le-
gendele legate de Moş Crăciun. Suedia 
a dat lumii pe marele dramaturg August 
Strinberg şi pe marile actriţe Greta Garbo 
şi Ingrid Bergman.

Desigur, în Suedia, la Stockholm, 
scriitoarea vizitează Academia Suedeză 
care decernează premiile Nobel pentru: 
fizică, chimie, medicină şi literatură, iar 

în Norvegia, la Oslo, Primăria care de-
cernează premiul Nobel pentru pace.

Scriitoarea ne povesteşte unele le-
gende pitoreşti pe care le inserăm în scur-
tul nostru comentariu. 

Zeiţa daneză Gefion a fost trimisă 
de Odin în Suedia ca să obţină teritoriu 
pentru regatul lor, cât pământ poate ara 
într-o zi. Terenul strămutat este Zeelanda, 
insula pe care este amplasata Copenhaga, 
iar în Suedia lacul Vanen are acelaşi con-
tur. Altă legendă spune că zeul Odin şi-a 
sacrificat un ochi pentru a dobândi mai 
multă cunoaştere.

Motto-ul cărţii ne transmite me-
sajul că Magda Bădoiu a uzitat de toate 
mijloacele pentru a dobândi cunoaşterea 
umanistă de ţinută: a dobândit, prin lec-
tura cărţilor o cultură vastă, a sensibilizat 
cititorii prin cărţile ei de poezie şi pro-
ză, a transmis cunoştinţe, ca profesoară 
de limba şi literatura română tinerilor 
generaţii, şi-a îmbogăţit cunoştinţele că-
lătorind. În toate peregrinările dorul şi 
grija faţă de ţară au copleşit-o: „Dorul de 
neam nu este vorbă goală,/ Nu-ţi face de 
ocară prorpia-ţi glie,/ Noi nu avem decât 
o Românie, Să o păstrăm ÎNTREAGĂ ŞI 
NORMALĂ!”

Cartea de călătorie a Magdei Bă-
doiu, Când înfloresc cireşii în fiorduri, se 
citeşte cu real interes.

Lucian GRUIA

 Motto: „Sunt om şi nimic din ce e omenesc nu mi-e străin”.  (Terenţiu) 
Magda Bădoiu – Când înfloresc cireşii în fiorduri
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„Nu mai trăim în vremea 
noastră, trăim într-o altă vreme”

Nu e ușor să-i iei un interviu scriitorului Ni-
colae Iliescu. De căpătat îl capeți repede, nimic 
de zis. Nicolae Iliescu e, cum s-ar spune, parolist. 
Și cordial. Străin de infatuări, străin de vedetis-
me. Are umor, are eleganță, are vervă. Are, într-un 
cuvînt, farmec. Dar nu e deloc ușor să ții ritmul cu 
dumnealui. Asta credeam cînd ne-am luat rămas 
bun, după aproape o oră de discuții. Cînd am în-
ceput să transcriu interviul, a fost și mai greu. De 
astă dată, a fost greu să țin urechea cu dumnea-
lui. Nicolae Iliescu a lăsat deschis geamul biroului 
său din clădirea Academiei Române, unde, pe 31 
august, la 11 fără ceva, m-a primit pentru acest 
interviu. (Am vrut, mai întîi, să stăm pe o bancă, 
în grădina Academiei. Dar, fiind soare, nu vedeam 
nimic pe ecranul reportofonului. Și trebuia să văd, 
ca să-l pornesc.) Prin urmare, vacarmul rutier de 
pe Calea Victoriei a acoperit din mers vorbele 
sale. Noroc că e și cîte-un semafor... Cu chiu, cu 
vai, cu un program care să atenueze iureșul stră-
zii, am izbutit să transcriu tot. Adică un interviu 
despre traiectoria cultural-literară din studenție 
și de mai tîrziu, din anii ´80, a lui Nicolae Iliescu. 
Nu putea lipsi din discuție Cenaclul Junimea, con-
dus de Ovid S. Crohmălniceanu, cu antologia De-
sant ´83. Nu putea lipsi din discuție nici generația 
´80, de care aparține Nicolae Iliescu. Nu putea 
lipsi nici romanul colectiv Autobuzul de Însurăței 
– care, culmea, poate să lipsească, în formă edito-
rială, de atîția ani...  Au putut, totuși, să lipsească 
– involuntar – destule din discuția noastră. N-am 
vorbit, de pildă, despre primele volume ale lui Ni-
colae Iliescu, culegerea de povestiri Departe, pe 
jos...(1983) și  romanul Dus-întors (1988). Va fi, 
sper, și un interviu cu dus și-ntors. Prozatorul așa 
mi-a spus în final: „Vedem ce iese și continuăm!”. 
Să vedem, așadar, împreună, ce-a ieșit.

- Se aude?
- Se aude.
- Bun! Ziceți!
- Microfoane sînt aici?
- Sper că nu! Poate or fi, nu bag mîna-n foc! 

De ce, vreți să intrați în lucruri...?
- Nu, să nu avem microfonie.
- Dacă e microfonie înseamnă că sînt! Se 

poate. În fine. Ziceți!

Mă claxonează toți ăștia cu BMW

- Mi-ați spus la telefon, mai devreme, că v-ați 
parcat mașina în Piața Romană. De ce n-ați parcat-
o la Academie?

- Nu la Piața Romană am parcat-o. Am fost 
la Romană, m-am oprit la bancă, unde eram cînd 
am vorbit la telefon, dar n-am parcat-o acolo. De 
obicei, o parchez aici, la Bibliotecă.

- Vă place să conduceți?
- Da! Mă luați așa, freudian?
- Încerc...
- Da, îmi place să conduc! Nu sînt chiar de-

pendent de mașină, nu sînt genul ăla care se duce 
și pînă la pîine cu mașina, dar îmi place să conduc. 
Am vrut să fac și eu odată niște discuții cu cei care 
au mașină. Mi-aduc aminte de bietul Nedelciu, își 
făcuse și el rost de carnet și nu știu dacă a condus, 
Dumnezeu să-l ierte, pînă cînd s-a prăpădit. Nu 
știu dacă e bine să spun...

- Spuneți!
- Știu că bietul Mircea, nu Nedelciu, ci Căr-

tărescu, cu care am copilărit, el avea probleme cu 

condusul, mi-aduc aminte că nu-i plăcea, am vor-
bit puțin cu el despre mașini. Dar e o utilitate. La 
noi e încă un lux. Văd că și aici, la mașini, se fac 
ierarhii. Eu n-am o mașină performantă. La stop, 
dacă ai Dacie...

- Aveți Dacie?
- N-am Dacie! Nu privesc de sus un posesor 

de Dacie, îmi plac mașinile mici și colorate. Dacă 
ai Dacie te claxonează toți! Pe mine mă claxonea-
ză toți ăștia cu BMW! În sfîrșit... Se vede neam-
prostismul din condus, de pe carosabil.

Un autobuz cu mai mulți șoferi

- Demult, ați condus și un autobuz. 
- Nu, n-am condus un autobuz... Vă gîndiți la 

Autobuzul de Însurăței?
- Exact!
- Ei, nu l-am condus...
- L-ați pornit.
- L-am pornit, da. Am tras la sorți... Era o 

joacă! Să știți că, în general, ideile astea cele mai 
năstrușnice îi veneau lui Croh. El a venit cu ideea 
asta. Pe urmă, Nedelciu a zis să facem niște per-
sonaje tip, pe care să le-avem cu toții. Cel care a 
deschis s-a întîmplat să fiu eu. După mine a venit 
George Cușnarencu. Am tras la sorți numele și nu-
merele, adică ordinea în care trebuia să scriem. 
Dacă nu mă înșel, al treilea a fost Nedelciu și al 
patrulea a fost Cristi Teodorescu. Sau invers, nu 
mai țin minte. Pe urmă, s-a înfundat toată chesti-
unea. Dar am tras la sorți și personajele. Nu mai 
știu cum se numea protagonistul masculin, dar ea 
se numea Camelia Cotîrță. Trăgeam la sorți per-
sonajele principale, secundare, episodice. Eu am 
vorbit despre fiecare. Nu mai am textul... Pe vre-
mea aia scriam la mașina de scris sau de mînă și 
apoi dactilografiam. Nu mai am dactilograma, nu 
cred că mai am nici ce-am scris de mînă, o să mă 
uit prin caietele care au rămas la bieții părinți ai 
mei. Ce vreau să vă spun? Fiecare folosea în felul 
lui personajele. Eu am făcut o fișă a personajelor 
ăstora, iar George le-a vîrît pe toate într-un auto-
buz! Firele le-a legat Cristi, care era tipicar, pe vre-
mea aia scria bine, zic eu, și pe vremea aia eram 
amici. Avea chestii de buchiseală, mai ales chestii 
de-astea, șantieriste, el fusese pe șantier, știa lu-
mea asta mică. De fapt, despre lumea asta mică 
vorbeam toți. Ideea i-a venit lui Croh, dar cel care 
a organizat romanul a fost Mircea Nedelciu. Eu pe 
el îl consider și-acum un fel de lider al generației 
noastre. Autobuzul de Însurăței a fost o idee care 
s-a estompat în timp. A scris și Ioana Pârvulescu 
ceva. Să nu mi-o luați în nume de rău dar n-am 
crezut niciodată în talentul ei! Pe ea a lăsat-o Cro-
hul nostru în casă după ce-a plecat în Germania, 
era fată în casă, să-i plătească lumina... A scris și 
Bedros Horasangian, care era bun.

3 hectare la Însurăței

- La Însurăței ați ajuns vreodată?
- La Însurăței, da. Dumneavoastră v-ați fă-

cut un plan?
- Da.
- Văd că le legați bine!
- Nu trebuia să-mi spuneți asta...
- Însurăței este foarte aproape de Bărăga-

nu, care e foarte aproape de Zăvoaia, care e foarte 
aproape de Cireșu și de Viziru și de nu știu ce, în 
drumul spre Brăila al părinților mei. Părinții mei 
sînt din zona aia. Am ajuns la Însurăței. Dacă vă 
interesează, Legea 18 le-a permis alor mei să aibă 
vreo 3 hectare, cît li s-a cuvenit. Din partea bu-
nicului meu matern, care era negustor și avusese 
vreo douăzeci de hectare. Fuseseră 10 copii, au 
supraviețuit 6. Maică-mea a primit două hectare 
și un pogon – un pogon e, pare-mi-se, jumătate 
de hectar – și 0,80% dintr-un hectar taică-meu. 
Deci, împreună, 3 hectare și ceva. Între Zăvoaia 
și Însurăței.  Însurăței era un fel de... Avea Jude-
cătorie. Am văzut toate actele astea, s-au făcut la 
Însurăței. Deci, o legătură e! Nedelciu, Dumne-
zeu să-l ierte, era din Fundulea și cred că știa de 
Însurăței. În epocă mai era celebrul dialog Tanța 
și Costel, al lui Băieșu, care era la Lehliu, tot în 
cîmpia asta. Lehliu, Însurăței, Țăndărei – de unde 
e Paul Georgescu. Arealul ăsta, ialomițeano... Bă-
răganul nostru de baștină! În sine, ideea de Au-
tobuz de Însurăței nu era rea. Ce-a ieșit – nu cred 
că a ieșit ceva... [Din Calea Victoriei, un demaraj 
nervos.] Se-aude tot ce spun?

- Se aude.
- Inclusiv ăsta care a demarat acum!
- Inclusiv. 
- Bun!

Pînă cînd ne-a stricat viața

- Dar cu cei care au participat la acest roman 
ați fost împreună [la Însurăței, urma să întreb]...

- Toți am fost împreună! Pot să zic și de ăsta, 
Florin Rîpă, care din facultate semnează Iaru, cu 
care am fost în relații foarte bune. Am fost, acum 
mai puțin. Am fost împreună în anii respectivi. 
Ne-a stricat viața, nu știu. Politica n-aș zice, că 
n-am făcut politică nici înainte, nici după. Știți, 
moda asta a CV-ului de azi era conținută înainte 
în autobiografie. Și-n autobiografie scriai des-
pre părinți că n-au făcut politică nici înainte, nici 
după 23 august. Acum văd că toți care au scris așa 
ceva în autobiografii își amintesc că părinții lor 
au fost fie la țărăniști, fie la liberali. Nici unul la 
comuniști! Taică-miu n-a fost ilegalist, cum a fost 
Crohul. De altminteri, puțini au fost, mulți au ră-
mas! Dar au fost și unii la comuniști. Nimeni nu 
recunoaște asta! Ce să vă spun?

- Spuneți-mi dacă a fost o descindere, un „de-
sant” la Însurăței, pentru, ca să zic așa, „documen-
tare”.

- Nu, în Însurăței n-am fost niciodată împre-
ună. Am fost împreună la multe. La Desantul ăsta, 
de pildă. Ideea antologiei e tot a lui Crohmălnicea-
nu. Vă spun, el a fost unul dintre profesorii cei mai 
deschiși la cap pe care i-am avut. El a și propus ti-
tlul Desant ´83. Am făcut un concurs și am ales De-
santul. Nu din slugăreală, nu din spirit de turmă, 
că am vrut noi neapărat să-l ridicăm pe Croh mai 
mult decît trebuia. Nu, pur și simplu ni se părea 
cel mai interesant, cel mai frumos și de impact ti-
tlu. Venea cu idei. Se juca. Și pentru mine literatu-

INTERVIU

Cu scriitorul NICOLAE ILIESCU

Alexandru DUMITRU
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ra înseamnă un joc. Cu Croh, după ce-a plecat din 
țară, am avut o bună perioadă de corespondență. 
Trimitea felicitări desenate de el. Făcea tot felul 
de aiureli, decupa... Și le confecționa singur! Am 
învățat și eu să fac chestii de-astea, care astăzi nu 
mai există. Înainte mă punea maică-mea, biata 
de ea, să scriu felicitări lui tanti Jeni, nu știu cui, 
nu știu cui, aveam vreo 3-4-5 pe listă!  Acum se 
dau e-mail-uri sau sms-uri. Mi se pare o prostie! 
O scrisoare, după părerea mea, trebuie scrisă de 
mînă. Nu la mașină, nu la computer.

După plecarea Crohului din țară

- E bine că ați adus vorba despre 
corespondența dvs. cu Crohmălniceanu...

- V-ați informat și de asta?
- M-am informat!
- Știți tot, văd!
- Aș vrea să vă întreb...
- Întrebați-mă!
- ...despre...
- Despre?
- ...legătura aceasta. A fost o prietenie?
- Cred că a fost.
- Ce-a rămas între dvs. după plecarea lui?
- După plecarea lui din viață sau din țară?
- Din țară.
- N-au rămas multe. El aștepta. În 

corespondența asta – pe care am publicat-o într-o 
carte de interviuri făcută cu George Cușnarencu, 
Exilați în amintiri –, în toate scrisorile lui îmi dă-
dea povețe. A fost și la nunta mea, a fost la zile 
de naștere ale mele. Am avut, cum să vă spun?, o 
relație prietenească, umană. De fapt, umană. Cum 
n-am avut cu mulți profesori. Asistenții erau mai 
apropiați de noi. Așa era asistenul Sincu, Alexan-
dru Sincu, săracul, uite că a fost ieri [pe 30 au-
gust] ziua lui. Și ziua maică-mii, pe care o chema 
Sanda. Alexandru Sincu a fost unul dintre primii 
asistenți care ne-au invitat acasă, am băut o bere 
cu el. Și era un om foarte inteligent, unul dintre 
cei mai inteligenți oameni pe care i-am cunoscut. 
Apoi Cezar Tabarcea, Alexandru Tudorică, la Teo-
ria literaturii, Victor Ciobanu, asistenți și chiar și 
lectori, ca Florin Manolescu, îndrumătorul nostru 
de grupă.

„Ar fi o crimă să-ți risipești talen-
tul...”

- Crohmălniceanu evocă, fugar, în volumul 
său Amintiri deghizate, momente petrecute cu 
cenacliștii, după cenaclu, la Colonade. În fiecare 
duminică îl aveați lîngă dvs.?

- Cenaclul Junimea, la început, avea loc du-
minică. De asta celălalt s-a numit Cenaclul de Luni, 
spre care s-au dus poeții. Luni seară se întîmpla 
ăsta. De fapt, Cenaclul de Luni a pornit ca un fel de 
cenaclu al Centrului Universitar. Fiindcă Nicolae 
Manolescu n-avea sarcini, că nu era membru de 
partid – pe-atunci, trebuia să ai cîte o sarcină, cîte 
ceva –, s-a ocupat de cenaclu. El era lector, n-avea 
curs, cursul de Literatură română era ținut de Ion 
Dodu Bălan. Cu Manolescu am făcut seminarul. 
Am făcut și cu Florin Manolescu, în ani diferiți, 
în anul I sau II. Ei, inițial, Cenaclul de Luni a fost 
ținut de Silviu Angelescu, la Centrul Universitar, 
dar n-a ieșit cine știe ce. Toată activitatea lui e, din 
păcate, așa, o... N-aș folosi cuvîntul fușereală. Dar 
și-a cam bătut joc de el. A avut talent, Calpuzanii 
e o carte foarte bună. E un om foarte deschis la 
minte, dar nu s-a desăvîrșit. Bine, poate nici unul 
dintre noi nu a făcut asta. Nici nu și-a urmărit ta-
lentul, că putea să și-l urmărească, era foarte isteț, 
era unul dintre asistenții ăia despre care vă vor-
beam, ne invita la el acasă, am văzut colecțiile lui 

de oale și ulcele, de linguri. Stătea undeva pe lîngă 
restaurantul Budapesta, îmi aduc aminte și-acum.

- Apropo de urmărirea talentului. Vă citesc 
dintr-o scrisoare pe care v-a trimis-o Crohmăl-
niceanu în ´93, de la Berlin: „Ar fi o crimă să-ți 
risipești talentul. Va veni curînd o vreme, cînd o să 
ți se pună, sub o formă sau alta, întrebarea «Ce ai 
făcut cu el?»”. 

- N-am auzit prima parte.
-  „Ar fi o crimă să-ți risipești talentul.”
- Și-avea perfectă dreptate! Noi nu ne gîn-

deam la asta în ´93. Dar n-am terminat de răs-
puns. Ce întrebare mi-ați pus înainte?

- Despre momentele de după cenaclu, cu 
Crohmălniceanu.

- Exact! În prima duminică, dacă mi-aduc 
bine aminte, Croh ne-a invitat la Capșa. Bun, în-
cheiem asta! Revin la ce-mi scria: în ´93, el avea 
perfectă dreptate. El știa lucrul ăsta, noi nu știam, 
acum îmi dau seama și văd. Și tare mă tem că 
mulți dintre noi au făcut lucrurile cele mai bune 
atunci, în perioada aia a Desantului, pînă în ´90. 
Cărțile cele mai bune ale generației mele cred eu 
că sînt înainte de ´90, nu după. Nu vreau să dau 
nume, că am copilărit cu unii dintre ei!

Generația sărită

- În anii ´80 ați „copilărit”?
- Oarecum. Pe noi ne-a ținut mai mult 

adolescența, am fost niște adolescenți întîrziați. 
Am fost ceea ce se cheamă o generație nu de sa-
crificiu, ci o generație sărită. Noi nu sîntem nică-
ieri! Asta am observat din 1995, cînd am publicat 
o carte care a făcut un mic scandal: Distribuția a 
fost următoarea. Eu de-atunci am spus asta. Cro-
hul mi-a reproșat că nu am dus lucrurile pînă la 
capăt. „Dom´le, nu puteam să le spun chiar pe 
toate!”, i-am zis. Acum, vedeți că e autocenzura. 
Înainte era cenzura. Funcționează și autocen-
zura. Fac o paranteză: am cont pe Facebook. Un 
prieten al meu îmi spunea ieri: „Dom´le, nu pot 
să scriu chiar toate, pentru că mi-aș îndepărta 
foarte mulți prieteni!”. Și eu fac același lucru. Nu 
pot să scriu chiar toate lucrurile, pentru că i-aș 
îndepărta pe mulți. Astăzi funcționează mult mai 
mult autocenzura. Și cred că este mult mai dău-
nătoare. În ´95, după ce a apărut Distribuția a fost 
următoarea, am avut o semi-lansare. Nu la tîrgul 
de carte, nu mi-a plăcut niciodată să merg la tîr-
gurile astea, detest tîrgurile de carte. Cristi Tudor 
Popescu mi-a spus la acea lansare: „Vezi că o să-ți 
pui în cap toată generația!”. Venea și el la cenaclu, 
cu S.F.-urile lui. E născut, ca și mine, în 1956. Nu 
știu dacă mi i-am pus pe toți în cap. Gertrude Ste-
in vorbea despre „generația pierdută”. Noi nu sîn-
tem o generație pierdută, pentru că nici n-am fost 
găsită! Am fost poate impusă. Era poate și o ches-
tie de plan, de planificare, eram toți cu școală, cu 
dublă specializare, făcuserăm fie engleză, cum e 
Cărtărescu, fie franceză, cum sînt eu sau Nedelciu, 
care era pasionat de franceză și, lucrînd în O.N.T., 
își făcuse un abonament la „Lire”. Să citești „Lire” 
pe vremea aia nu era pentru oricine! Era ceva, era 
un contact cu o altă lume. Bun! Sînt conștient de 
lucrurile astea. Și-acum am impresia și ar trebui 
ca toată generația asta a noastră să-și dea seama 
că a fost o generație sărită. Nu pierdută, nu de sa-
crificiu – cum poate e generația dvs. Nu, noi am 
fost pur și simplu săriți!

De istorie

- Săriți de cine?
- Săriți de istorie. Perioada noastră de ma-

turitate – care, fie vorba între noi, nu începuse 
încă – s-a terminat înainte de a începe. S-a ter-
minat cumva în anii ´90-2000, cînd s-a schimbat 

complet societatea. Eu deja am văzut un alt po-
por. Vorbeam lucrul ăsta și cu profesorul Simi-
on. Se schimbă lumea românească, nu mai e aia 
a noastră. Nu mai trăim în vremea noastră, trăim 
într-o altă vreme. E normal să se schimbe vremu-
rile. Dar e normal să existe nu neapărat tradiție, 
că toată lumea fuge de cuvîntul „tradiție”, nu 
tradiție, ci o anumită normalitate. De exemplu, 
apropo de literatură: dom´le, literatura trebuie să 
fie vie! S-a prăpădit acum, Dumnezeu să-l ierte, 
Buzura. Toate revistele sînt pline de Buzura. Pes-
te o lună, se va uita complet! Nimeni nu mai zice 
nimic despre Nichita Stănescu, despre Sorescu... 
Nu s-a scris o chestie serioasă despre comunism, 
despre Ceaușescu. Chestie serioasă, nu pamflete, 
pamflete am scris și eu și scriu și mîine! Nu așa, 
ci analize, analiză serioasă. Am trecut dintr-o ex-
tremă stîngă – sînt atent la vorbe, să știți! – la o 
extremă pe care o simt aproape legionară, o ex-
tremă care este foarte aproape de perioada ´40-
´41, de retorica din anii ăia ai lui Antonescu. Poate 
nu era bine să spun asta, dar asta simt. Dreapta, 
azi, nu se ocupă decît de anticomunism! Am vor-
bit cu un francez, că, Slavă Domnului, după ´89, 
s-a mai deschis lumea noastră, și ăsta îmi spu-
nea: „Dreapta noastră e mai la stînga decît stînga 
voastră!”. Dreapta lor, din Franța! La noi, dreapta 
înseamnă opulență și anticomunism. Sîntem pri-
mitivi! Iertați-mă, ăsta-i cuvîntul!

Capodopere în swahili

- Întorcîndu-ne...
- Da, avea dreptate Crohmălniceanu! Cu cît 

trece vremea simt și mai acut asta. Dar nu e nu-
mai cazul generației mele, să știți. E cazul scrii-
torului român, în general. Recitesc acum Ultima 
noapte de dragoste, întîia noapte de război – mă 
pasionează Primul Război Mondial.

- Credeam că vă pasionează...
- Camil Petrescu? Cred că ăla e un roman 

foarte bun! Stau și mă-ntreb: de ce n-a fost tra-
dus la vremea lui în franceză? A fost tradus abia 
după ´90, la o editură mică, nu pot să-i zic obscu-
ră, nu Gallimard, nu Seuil sau Albin Michel, astea 
sînt cele mai mari. Nu Gallimard, oricum! A fost 
ceva boom la francezi. S-a zis: „Dom´le, foarte bun, 
uite ce se scria în perioada interbelică în Româ-
nia!”. Știți care e concluzia? „Un demn urmaș al 
lui Proust!” Ceea ce nu e rău, că asta e Camil Pe-
trescu. Bine, asta-i Franța, care e o mare cultură, 
niciodată nu o să fie Camil Petrescu mai mare ca 
Proust. Nici nu e cazul, fie vorba între noi! Dar în-
totdeauna se va spune despre literatura noastră: 
„Da, seamănă cu ceea ce avem noi!”. Charles Péguy 
zicea că n-are nevoie să știe limbi străine, pentru 
că toate capodoperele sînt scrise în franceză. Si-
gur, mai sînt și-n engleză, mai sînt și-n germană, 
mai sînt și-n italiană... Cred că sînt și în swahili! 
Eu sînt „ecumenic”, sînt internaționalist! Cînd am 
zis asta, apropo, colegii mei, care sînt plasați mult 
mai la dreapta, au zis: „A! Internaționalist prole-
tar!”. Dom´le, nu-i nici o rușine asta! Proletari am 
rămas cu toții, nu cred că sîntem altceva. Nu știu 
dacă e patron unul dintre noi!

„Acum poți să publici!”

- În prima jumătate a anilor ´80, ați realizat, 
împreună cu George Cușnarencu, o serie de inter-
viuri. 

- Da.
- De ce interviuri? De ce în tandem? Ascunde 

o semnificație această îndeletnicire?
- Nu. A fost în primul rînd din prietenie. 

Amîndoi am colaborat la „Tribuna”. Eu am debu-
tat în „Tribuna”, George tot în „Tribuna”, înaintea 
mea. Am fost îndemnați să facem lucrul ăsta de 
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Crohmălniceau. Crohul, vă spun, a fost nu numai 
mentor, a fost ca al doilea tată al nostru. Nu ne-a 
spus de la început să publicăm, ceea ce am văzut 
și eu, am învățat și eu să fiu profesor cu timpul, 
că asta e meseria mea. Nu de la începutul înce-
putului, ci cam prin anul al III-lea, în ´78 – dacă 
am intrat în facultate în ´75, în ´78 eram chiar în 
anul al III-lea. Lui George cred că tot pe-atunci i-a 
spus, poate puțin mai devreme, în ´77. „Ei, acum 
poți să trimiți, poți să publici!”, mi-a zis Crohul, 
după o perioadă de citit la cenaclu. Eu eram în-
drumătorul... Pardon, îndrumător era dînsul! Eu 
eram secretarul, cel care făcea afișe, programam, 
vorbeam cu ăia care urmau să citească. În fine. Și 
mi-a zis Crohul: „Acum poți să publici. Să trimiți 
celui mai deștept redactor-șef din țara asta, lui D. 
R. Popescu! Trimite la «Tribuna»!”. Și-am trimis la 
„Tribuna”. Am apărut după 3 săptămîni. Mi-am zis 
Nic. Elian. Ulterior, mă voi îm-
prieteni cu Tudor Dumitru 
Savu... Fac și eu ca Márquez: 
după ce voi apărea acolo, mă 
voi împrieteni cu Tudor Du-
mitru Savu! Bietul Tudor Du-
mitru Savu, că s-a dus și el, un 
bun prieten al nostru. Ne întîl-
nisem la Colocviile Eminescu, 
la Cluj, știți că erau tot felul 
de colocvii studențești. N-am 
fost un student strălucit, n-am 
fost de 10, dar n-am fost nici 
de 6-7. Am fost de 8! Media cu 
care am terminat facultatea a 
fost 9,20.

Alde 10, alde Wilma Dumbravă

- La Bacalaureat ce-ați făcut?
- Am luat Bacalaureatul cu 9,66 și văd că 

acum se ia cu 5! Atunci chiar mi-a părut rău că 
n-a fost 10, luasem 9 la istorie. În fine. Știți cum 
sînt mamele casnice – mama mea a fost casnică 
–, toate au copii de 10! Și mie îmi părea rău că nu 
mă lăuda niciodată maică-mea. Chiar plîngeam 
și-i ziceam: „Uite, Cristi, cutărică, Mircea, mame-
le lor zic că au numai alde 10! Dumneata de ce 
nu spui așa?”. „Nu spun decît cînd va fi cazul. Și să 
nu-mi aduci «numai alde 10», cum zic alte mame! 
Nu! Nu sub 8! Nu trebuie să fii de 10!” Asta mi-a 
spus mama mea. În clasele I-IV am fost premiant. 
Și într-a IX-a. Am mai luat într-a XII-a, la Olimpia-
dă, mențiune pe București.

- Ați scris ceva despre palmaresul ăsta în 
Distribuția a fost următoarea.

- Da. Mai mult de-atît n-am fost! Dar... De la 
ce-am plecat?

- De ce interviuri?
- De ce interviuri? Vă spun! Am debutat la 

„Tribuna”. L-am cunoscut atunci pe D. R. Popes-
cu, care, peste cîțiva ani, a venit în București, ca 
președinte al Uniunii Scriitorilor. A preluat și 
revista „Contemporanul”. Ceea ce vorbiți dvs. se 
întîmplă între ´82 și ´84. Primul interviu a fost 
cu Beniuc, în decembrie ´82. Înainte de asta, noi 
doi, George și cu mine, am inventat un personaj: 
Wilma Dumbravă! Am scris două cărți cu George: 
asta de interviuri și un roman polițist, Dodecae-
dru. Scriam împreună.

O istorie a literaturii exilată în 
amintiri

- De unde potrivirea asta? Ați scris un roman 
împreună, ați luat interviuri împreună...

- George este prietenul meu de-o viață, sîn-
tem prieteni din anul II de facultate. Eu n-am avut 
frați, nici el n-a avut. Ne-am lipit unul de altul. Era 
cel care îmi dădea peste mînă, îmi mai spunea ce și 
cum... Și eu îi făceam la fel! Asta înseamnă priete-
nie, așa înțeleg eu prietenia între niște... Nu artiști 
neapărat, că nu mă consider artist, sînt profesor 
de limba română. Venea unul dintre noi cu cîte 
un text, spunea celălalt: „Băi, e o tîmpenie!” sau 
„E foarte bun! Ăsta ți-a ieșit!”. Și-acum, dacă îmi 
place un text al lui, îi transmit. Așadar, am inven-
tat cu George un personaj care se numea Wilma 

Dumbravă. Am pus-o pe asta să scrie poezii, a scris 
și o cronică sau două, pe care le-am publicat în 
„Contemporanul”! Rîdea cu noi alt mare prieten al 
nostru și „tătic”, să zic așa, Dumitru Radu Popescu, 
care zicea: „Hai s-o facem pe asta critic de film!”. 
Am renunțat la Wilma Dumbravă, a dispărut. Și 
ne-a zis Dereul: „Măi băieți! Luați niște interviuri 
de la oameni despre care nu se spune mare lucru!”. 
Ideea a fost a lui. Ne-am zis: „Să luăm de la oameni 
care mîine s-ar putea să nu mai fie”. Oameni care 
aveau 70-80 de ani. Am început cu Beniuc. Noi am 
vrut să facem un fel de istorie a literaturii. Pe urmă, 
cerințele „Contemporanului” s-au schimbat. De la 
D. R. Popescu am ajuns la Herivan, Mircea Herivan, 
secretarul general de redacție al „Contemporanu-
lui”, care era, iarăși, un om cumsecade. El n-avea 
nevoie doar de literați. „Măi, ia duceți-vă și la Bo-
jor!” E vorba despre Ovidiu Bojor, care trăiește și-
acum, are peste 90 de ani. „Duceți-vă la Clopoțel!” 
Ion Clopoțel – cu ocazia asta am aflat – a fost unul 
dintre primii ziariști ai României Mari, era omul lui 
Goldiș. Am lărgit paleta. Ați văzut, de altminteri, în 
carte pe cine am mai intervievat. Cu ocazia asta am 
aflat lucruri noi. Am fost și la Timișoara, am făcut 
acolo un interviu cu Nikolaus Berwanger, care era 
redactor-șef al ziarului „Neue Banater Zeitung”, am 
făcut, tot la Timișoara, un interviu cu Eugen Todo-
ran. Pe urmă am început să avem noi inițiative. Cu 
„Moțu” Pittiș, cu care am făcut vreo 3 sau 4 inter-
viuri, cu „Chubby” Zaharia – Dorin Liviu Zaharia.

„Băi băieți, nu acum!”

- Erau aceste interviuri o metodă de a fi mai 
ușor prezenți în presa culturală de atunci?

- Uite, m-ați pus pe gînduri. Dacă stau să 

mă gîndesc, s-ar putea să fi fost mai ușor cu inter-
viurile. Oricum, nu se plăteau cine știe cît. De la 
„Contemporanul” luam 300 de lei. Amîndoi! Era, 
într-adevăr, o sumă. O sută de-atunci însemna o 
sută de azi, dacă nu chiar mai mult. Cu 100 de lei 
puteai să te duci la un restaurant să mănînci și să 
bei, cărțile erau 5 lei, o pereche de pantofi buni de 
tot, de la magazinul Adam, era 300. Nu știu dacă 
era vorba de a pătrunde mai ușor în presă. Aveai 
posibilitatea să cunoști oamenii, să te documen-
tezi... Îmi amintesc că, pentru interviul cu Lucia 
Demetrius, de exemplu, am citit Trei generații.

- Care se joacă și-acum, la „Odeon”.
- Poftim! Noi luam lucrurile umane... Inițial 

am avut această idee, s-o inventăm pe Wilma 
Dumbravă. Apoi, la îndemnul Dereului, am făcut 

interviuri cu personalități de o anu-
mită etate.

- Au fost și cazuri de refuz?
- Da. Cioculescu n-a vrut 

să ne dea. Am mers la el pe o 
temă, cu Davila, că se zice că 
Odobescu, că nu știu ce... În fine. 
Pe urmă, am vrut să facem un 
interviu cu bietul Amza Pellea, 
pe care îl prețuia foarte mult 
Dereul și se știa că nu mai are 
mult. Ne-a refuzat: „Băi băieți, 
nu acum!”. Da, au fost și cazuri 
din astea.

[În birou pătrunde is-
toricul literar Nicolae Scurtu. 
Îl firitisește pe Nicolae Iliescu 
pentru o proză. Insistă să ascul-
te discuția pe care a întrerupt-o. 

Apoi îmi spune să-i iau și dumnealui un interviu 
cîndva. Și pleacă.]

- Ziceți!
- M-a scurtcircuitat domnul...
- Nu-i nimic! Ziceți!

Mönchengladbach.
Minutul și scorul

- Pe alee, cînd mergeam spre biroul dvs., ați 
remarcat penarul meu cu Borussia Mönchenglad-
bach. Și mi-ați zis ceva despre fotbalul cu nasturi.

- Aveam R.F.G. la fotbal cu nasturi! Era și 
echipa Borussia Mönchengladbach. Rîdea biata 
mama cînd pronunțam prin casă numele ăsta, că 
eram toată ziua cu nasturii! Știu și-acum echipa, 
asta a fost și legătura cu Lefter. Lefter a avut înde-
letniciri umane prin tinerețe, cînta și la chitară. La 
un moment dat, am vorbit cu el despre fotbal. Îmi 
zicea ceva de Netzer. I-am zis: „Kleff, Vogts, Sie-
loff, Ludwig Müller, Bleidick cred, Bonhof, nu mai 
rețin, Wimmer, Netzer, Laumen...” Asta-i echipa 
Borussiei Mönchengladbach care bătuse cu 7-0, 
pare-mi-se, pe Milan!

- Pe Internazionale Milano. Cu 7-1.
- Da, pe Internazionale Milano! Am avut 

nasturi cu R.F.G., erau patru echipe: Bayern Mün-
chen, asta, Borussia Mönchengladbach, 1.Köln și 
Hamburger SV. Ziceți!

- Mi-ar plăcea să continuăm cîndva dialogul 
ăsta.

- Vedem ce iese și continuăm!

INTERVIU
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În ultimul sfert de veac, Ironim Muntean s-a 
afirmat ca un tenace și priceput cronicar literar, în 
ale cărui observații critice poate fi investită multă 
încredere. Mai timid, la început, când și-a concentrat 
atenția asupra cărților câtorva scriitori circumscriși 
unui perimetru local, și-a lărgit apoi orizontul de 
cuprindere spre autori de o mai largă recunoaștere. Cel 
puțin trei dintre cărțile sale din ultima vreme, Meteo-
rologia lecturii (2010), Exerciții de înțelegere (2012), 
Romanul feminin românesc (2013), ne susțin alegația. 
Un astfel de autor este și Aura Christi, vieții și operei 
căreia îi este consacrat acest eseu monografic.

Din preambul, aflăm împrejurările în care auto-
rul și subiectul cărții s-au întâlnit. La Colocviile roma-
nului românesc de la Alba-Iulia din 2009, scriitoarea, 
încheindu-și intervenția, a citit câteva poeme. „M-a 
contrariat, atunci, recunoaște Ironim Muntean, con-
trastul dintre fragilitatea acelei făpturi puține la trup 
(...) , vulnerabilitatea corpului ei kafkian și fervoarea, 
pathosul și forța rostirii copleșitoare.” (p.5) Nu putem 
trece cu vederea o asemenea mărturisire, chiar dacă, 
aparent, este irelevantă în gestionarea demersului nos-
tru critic. Ni se pare evident că, din momentul acela, 
Aura Christi i-a devenit cel puțin simpatică lui Ironim 
Muntean. Unde ale afinității s-au pus în mișcare din 
ambele părți, ca între un părinte și copilul său de suflet. 
Criticul a început să se intereseze de cărțile autoarei, 
pe care înainte vreme nu le-a cunoscut, iar celor recent 
apărute le-a făcut prezentări bine articulate, semn că 
le-a citit nu numai atent, ci și cu pasiune. Așa a ajuns 
să colaboreze la revista Contemporanul. Autoarea, la 
rândul ei, încântată de aprecierile criticului, i-a pus 
la dispoziție toate volumele de poezie, proză și ese-
uri publicate înainte de 2009, invitându-l , oarecum, 
să facă pasul înainte, depășind fragmentariul, spre o 
viziune de ansamblu a operei sale de până acum. Cri-
ticul a descifrat invitația și un prim răspuns l-a dat în 
volumul Romanul feminin românesc, în care îi acordă 
spațiul cel mai întins dintr-o galerie absolut onorantă 
de prozatoare contemporane, din care nu lipsesc Dora 
Pavel, Dana Gheorghiu, Ioana Pârvulescu, Marta Pe-
treu, Doina Ruști, Florina Ilis ,Ruxandra Cesăreanu. 
Mai departe, nu putea urma decât eseul monografic pe 
care ne străduim să vi-l prezentăm.

Cum Ironim Muntean nu a fost niciodată și nu 
este adeptul demersului critic făcut de mântuială, cu 
atât mai mult a ținut ca această carte să fie una spe-
cială. La 50 de ani, Aura Christi are în spate o operă 
mult prea întinsă și polivalentă, ca publicul larg să nu 
ia seama serios la personalitatea sa. De aceea textu-
lui critic personal, îi adaugă, în volum, ca documente 
conexe, patru interviuri și două conferințe, indispen-
sabile pentru cunoașterea biografiei, a viziunii sale 
asupra lumii în care trăim ori asupra rostului litera-
turii în vremurile noastre. În plus, o fișă bibliografică 
și o selecție de referințe critice, din care nu lipsesc 
nume sonore, precum Cezar Ivănescu, Ion Ianoși, 
Nicolae Breban, Nicolae Balotă, Gheorghe Grigurcu, 
Marin Mincu, Ștefan Borbely, Irina Petraș, Constan-
tin Cubleșan, Theodor Codreanu. Expresivă este și 
iconografia cuprinsă în volum, cu imagini din viața 
de familie și cea scriitoricească a Aurei Christi. În 
aceste condiții, mai că ești îndemnat să începi lectura 
cărții de la sfârșit, sugerăndu-ți-se că te afli într-una 
din acele rare situații în care autorul se construiește 
pe sine ca personaj prin propria-i operă.

Pentru cei care o cunosc mai puțin, e interesant 
de știut cine este și cum a apărut Aura Christi în peisa-
jul literar românesc. S-a născut și s-a format în Basa-
rabia, la Chișinău. Dar rădăcinile-i se trag mai de sus, 
din extremitatea nord-estică a spațiului românesc. Pe 
linie paternă, ele sunt clar bifurcate, adunându-și seva 
din ascendenți români (Potlog) și ascendenți nobili 

ruși (Jușkov). Pe linie maternă, iarăși ascendențe bi-
furcate, dar mai învecinate, românești și macedonene 
(Karaman). Și unii și alții – oameni înstăriți. De copil, 
a vorbit la fel de bine și limba română, și limba rusă, 
iar în școală și-a însușit franceza, prin profilul liceului 
absolvit. Studii superioare – la Facultatea de Jurna-
lism a Universității din Chișinău. A debutat, ca elevă, 
la 16 ani. Din 1993, s-a stabilit la București, solicitând 
cetățenia română. Aici a scris și a publicat într-un ritm 
frenetic, 31 de cărți până acum, 11 de poezie, 10 de 
eseuri, 6 romane și 4 albume cu fotografii comentate. 
I-au fost traduse poeme în  franceză, rusă, engleză, 
italiană, spaniolă, suedeză, maghiară, poloneză, bul-
gară, albaneză, chineză și coreeană. A obținut nume-
roase premii literare, cele mai prestigioase din partea 
Uniunii Scriitorilor din România, a Academiei Româ-
ne, a Ministerului Culturii. În momentul de față este 
redacor-șef al revistei Contemporanul, colaboratoare 
apropiată a lui Nicolae Breban. Deci o prezență fre-
netică în viața literară și culturală de azi, ferment im-
portant al ei, prin curajul opiniilor, adeseori împotriva 
curentului, prin fanatismul încrederii în literatură, prin 
noblețe spirituală și prin cultul prieteniei. 

Aura Christi face parte din categoria scrii-
torilor foarte cultivați. Spontaneitatea sa ideatică, 
excelența expresiei nu sunt rodul simplei inspirații, 
ele cresc dintr-un humus intelectual obținut prin bo-
gate lecturi. I-a citit bulimic, după propria-i expresie, 
pe marii scriitori ruși, dintre care pe Dostoievski îl 
venerează ca pe un sfânt. A citit asiduu din scriitorii și 
filozofii germani, întâlnirea cu Nietzsche producân-
du-i un adevărat șoc. Recunoaște fără rezerve că este 
puternic influențată de întregul trib al nietzscheenilor, 
în imensul folos al literaturii sale :„Mă revendic din 
această școală, din acest trib metafizic, alcătuit din 
creatori majori, interesați să cunoască ființa – ceea 
ce grecii numeau   ontos – în profunzimile ei. Mă 
simt rudă de sânge spiritual cu acești mari scriitori.” 
(p.265) De la ei a învățat că pentru a coborî în subte-
rana ființei ,ca să ajungă la eul esențial, trebuie să te 
desprinzi de celelalte euri ale tale, aflate la vedere. În 
literatura română, crede Aura Christi, numai roman-
cierul Nicolae Breban, format la școala dostoievskia-
nă, ar aparține cu adevărat acestui clan, motiv pentru 
care, ucenic umil, și l-a asumat ca maestru. Îi rămâ-
ne acestuia profund recunoscătoare, pentru că el i-a 
influențat decisiv soarta, el  a îmbrâncit-o în destinul 
său literar. Prin el a ajuns la Contemporanul, unde 
a prins curaj să aprecieze cu ochi critic realitățile 
românești postdecembriste. Convertită în jurnalistă, 
scriitoarea se exprimă la fel de penetrant :„În Româ-
nia, liberalizarea a început ... cu stângul, adică, la mo-
dul sinucigaș, cu domeniul culturii. Bilanțul celor cir-
ca douăzeci de ani...postmoderni ? 6% din populația 
țării este analfabetă (...) Ideologia pe ordinea de zi : 
cine n-are carte are parte. Tronează incultura, mitocă-
nia, hăhăismul, diversiunea și dezinformarea, extinsă 
la scară națională, ba chiar europeană. Marile mode-
le, prin care s-a fondat statul român și cultura română, 
au fost lăsate de izbeliște. În discuție nu este soarta 
literaturii române (...) În discuție (...) e adus destinul 
națiunii române, a cărei identitate e sabotată.” (p.260)

Provocată să se destăinuie, Aura Chrisi nu-și 
impune niciun fel de opreliște. Spune tot. Mai ales 
despre ea, dar și despre familia sa, despre prieteni, 
despre cei din jur. Mai rar un scriitor atât de locva-
ce în fața oglinzii :„Se pare că am o voință de fier, 
(...) care, din greșeală, (...) a fost așezată într-un trup 
cu o energie situată sub medie. Mult sub medie. Eu 
ajung la mine greu, extrem de greu ; mersul într-acolo 
e întortocheat, dificil, împânzit de capcane, e mult, 
prea mult întuneric și suferință, și singurătate! , e un 
aer asfixiant acolo; însă fără aceste încercări (...) – de 

mult aș fi fost un om mort. Câteodată, mă mir că re-
zist ; alte dăți mi-aș dori ca totul să se termine în urma 
unui scurtcircuit: să cad, să cad, să cad; târziu însă mă 
regăsesc, cel puțin deocamdată, pregătită să reîncep 
totul, neclătinată în convingerea că, în esențe, viața 
este amară, incredibilă, atroce, atroce, și tot timpul, 
absolut tot timpul, fantastică !! Sunt un om viu, viu 
până la destrămare (...); sunt un om viu, obositor-in-
credibil-înrobitor-descurajant-fantastic-înnebunitor 
de viu.” (p.213-214)

Ascultând-o, nu avem nicio îndoială, cum spu-
neam, că Aura Christi se construiește pe sine ca per-
sonaj literar, altfel decât oricare alt scriitor român de 
până acum. Poezia, proza, eseistica sa vin, mai degra-
bă, să proiecteze lumini din unghiuri diferite asupra 
unui portret preexistent. În aceste condiții, demersul 
critic poate fi înlesnit ori poate fi încurcat, depinde 
cum e angajat. Personajul-auctorial trasează singur 
pistele exegezei. Nu întâmplător Ironim Muntean 
evită să-și considere volumul ca monografie, limitân-
du-i coordonatele la cerințele unui eseu monografic. 

Între Apollo și Dionysos, altfel zis între rațiune, 
pe de o parte, și trăire dezlănțuită prin simțuri, pe de 
alta, se întinde, cum bine se știe, un spațiu existențial 
extrem de variat, în care omul se poate fixa în infinite 
combinații. Nu întotdeauna de capul lui, firește, 
decât dacă este înzestrat cu atributele supraomului. 
În descendența spirituală întârziată a lui Nietzsche, 
Aura Christi aspiră să și le însușească, apropiindu-se, 
astfel, de formula poeziei expresioniste. Ironim Mun-
tean își elaborează eseul metodic, luând, pe rând, la 
început volumele de poezii din intervalul 1993-2016, 
spre a-i surprinde fiecăruia liniile de forță. Deși prin 
toate circulă același fluid liric, obsesia viului, criticul 
constată că trăirile oscilează în forme de manifestare 
contradictorii, dacă nu disjuncte. El se lasă fascinat 
de acest spectacol poetic, jubilează în fața lui, până 
la uitare de sine. Formulează enunțuri concise, uneori 
eliptice, cum nu-i stau în fire, atât cât să atragă atenția 
asupra unor idei, în schimb citează copios, lăsând 
poemele să se desfășoare nestingherit în fața citito-
rului, spre a le etala prospețimea. Rar de tot fraze-
le-i aparțin integral, mai ales atunci când formulează 
concluzii, cum ar fi , bunăoară, aceasta : „Expresio-
nismul poeziei sale este evident în trăirile interioare 
frământate, în tensiunea dramatică a sinelui, în febri-
litatea, în profundul sentiment al tragicului, în patho-
sul și dorul de viață care-i animă foamea de a fi, se-
tea nestăvilită, mereu crescută prin impulsurile unei 
vitalități spirituale în contrast cu fragilitatea aparentă 
biologică.”(p.69)

Mult mai elaborate prezentări face criticul ro-
manelor Aurei Christi. În acestea, nu de jubilație este 
vorba, cât de o analiză atentă a tuturor instanțelor na-
rative care le particularizează. Ca om de teatru, Iro-
nim Muntean se mișcă mai degajat în spații literare în 
care evoluează personaje. Îi cade bine să urmărească 
structuri compoziționale, formule narative, abisuri 
sufletești în tetralogia Vulturi de noapte. Fiecare 
din cele patru romane care o compun  ( Sculptorul ; 
Noaptea străinului ; Marile jocuri ; Zăpada mieilor) 
este comentat în detaliu, ca apoi să i se stabilească lo-
cul în ansamblu. Subiectele interacționează prin tema 
comună, relația maestru-discipol, de esență biblică, 
după remarca autorului, dar și prin alte câteva teme 
adiacente, după modelul unor mari prozatori ai lumii, 
Dostoievski – în primul rând. Este remarcat caracte-
rul poematic al acestor romane, cum însăși autoarea 
recunoaște. În mod curent, în spațiul lor epic se întâl-
nesc modalități de exprimare specifice liricii și eseis-
ticii. Adesea, impresia este că eul liric s-a convertit în 
narator, nu invers. 

AURA CHRISTI, SUBIECT ÎNTR-UN ESEU MONOGRAFIC
Ironim Muntean – Între Apollo şi Dionysos

Ed. Grinta, 2016

Iuliu  PÂRVU
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Mai sunt remarcate trăsături-
le definitorii ale Bildungsromanului 
prezente în aceste romane, prin însu-
marea de biografii, jurnale, confesiuni 
ori mărturisiri în structurile epice. De 
asemenea, sondarea în nebulosul abi-
sal din subteranele ființei, după modele 
cunoscute, sau harul descriptiv al au-
toarei, vădit deopotrivă în perceperea 
multisenzorială a naturii și în acuitatea 
observației portretistice.

Celelalte două romane, Casa 
din întuneric (2008) și Cercul sălba-
tic (2010) nu-i furnizează criticului 
observații în completare, ci i le întăresc 
pe cele de până acum, încât concluzia se 
impune de la sine: „ Aura Christi aduce 
în spațiul românesc experiență de viață 
și de creație, precum și lecția asimilată 
creator din proza franceză ilustrată de 
Marcel Proust, din cea rusească repre-
zentată de M. F. Dostoievski și Cehov, 
ori cea germană creată de Th. Mann, 
putere de invenție, rafinament în struc-
turile narative, har descriptiv, știință 

a construcției personajelor complexe 
portretizate remarcabil, disponibilități 
reflexive ce-și sorb sevele din filozo-
fia lui Platon, A. Schopenhauer și Fr. 
Nietzsche, un lirism dens și capacitate 
eseistică subtilă.” (p.157) Mai mult de 
atât chiar nu se poate spune.

În ultimul capitol din eseul său 
monografic, Ironim Muntean prezintă 
eseistica Aurei Christi. Și aceasta cel 
puțin la fel de bogată ca poezia și proza. 
Prezentările, de această dată, sunt mai 
succinte, nu pentru că n-ar fi avut ce să 
spună despre ele, cât pentru condiția 
lor mai specială, de suport teoretic 
al beletristicei autoarei. Este sesizat 
caracterul interdisciplinar al acestor 
texte, bogata rețea de corespondențe 
între ele :„Nu doar eseurile despre poeți 
și prozatori, ci și în notele de jurnal ori 
antijurnal, Aura Christi risipește noian 
de gânduri concentrate aforistic și fi-
xează obsesii ale creației sale : religia 
viului, celălalt versant, reluate mereu și 
mereu, reiterate perseverent, nuanțate, 

amplificate sub pecetea dulce-tiranică a 
lui Nietzsche (...)” (p.169).

Și însemnările de jurnal ( Foa-
mea de a fi ), și notele de călătorie (Eu-
ropa acasă ; Planeta Israel ) ies, sub 
pana Aurei Christi, din formula con-
sacrată, convertindu-se tot într-un fel 
de eseuri. Excelează, în cazul lor, atât 
forța de-a adula, cât și spiritul polemic. 
Acesta din urmă nu iscat de resenti-
mente, ci de tăria propriilor convingeri. 
Am reținut această însemnare din jur-
nal prin care își definește condiția uma-
nă : „Mi-am dorit o familie. A mea. 
Dumnezeu însă mi-a dăruit singurăta-
te, lăcomia de destin. Lăcomia de a fi 
și de a exprima modul meu de a trece 
prin lumea asta. Căsnicia ? Nu cred că 
mi se potrivește. Fac ceea ce-mi place 
: scriu, citesc, ascult muzică. Visez ro-
zele, mestecenii din grădina mea. Când 
îmi displace realitatea, o recreez. Visez, 
deci exist. Scriu, citesc, ascult Beetho-
ven, deci exist, deci sunt vie.” (p.192)

Da, aceasta este Aura Christi, 

așa cum singură se recomandă și cum 
o recomandă cărțile-i de până acum. 
Un scriitor cu personalitate accentuată. 
Un scriitor extrem de prolific. Un om 
contradictoriu, dăruit sieși, dar și emul 
perpetuu. Un cosmopolit și naționalist 
în același timp. Blând și bătăios. O cor-
citură etnică și român desăvârșit. Am 
spune, respectând, desigur, proporțiile, 
că prin modul cum se afirmă, ea repetă 
destinul altor doi mari basarabeni din 
cultura noastră, B.P.Hasdeu și Con-
stantin Stere. E concluzia noastră, să 
precizăm, nu a lui Ironim Muntean, 
căruia însă îi mulțumim că ne-a aju-
tat să ajungem la ea. Este foarte po-
sibil ca eseul său monografic Între 
Apollo și Dionysos să facă o strălucită 
carieră, revendicându-și primatul într-o 
viitoare serie de exegeze. Depinde asta 
numai de evoluția scriitoarei, dacă va 
reuși să-i fascineze și pe alți critici cum 
l-a fascinat pe colegul nostru.

AURA  CHRISTI, SUBIECT ÎNTR-UN ESEU MONOGRAFIC...

M-aș face…
M-aș face ucenicul tău, Hi Kang,
sub salcia din mijlocul curții!
Cuvinte mai avem, dar și gânduri,
metale tot mai sunt…

Octombrie. 
Cer plumburiu

Astă seară îmi fac un ceai,
citesc despre meditația chineză…

Cireșe de mai
Soare amestecat cu ploaie și ziua trece.
Ceva apropiat și totuși depărtat. Oricum,
astăzi am fost prin piața mare și n-am văzut
încă cireșele de mai pe tarabe. În absența
căldurii esențiale totul întârzie.

Epistolă de toamnă
                          pentru D.S.

Hai să ne mai iubim o viață și-o moarte
Și-n viața viitoare toată viața…

Vânt și seninătate
În vara vieții am trăit îndrăgostirea nebună
Și-n toamna vieții iubirea totală.
Așa am trecut din vară în toamnă
Și de nimic nu mi-a părut rău.

În prag de iulie

În prag de iulie ai revelația
Manuscriselor de la cumpăna apelor.

Dialoguri
lui Nicolae Coande

Da, poate că tocmai asta ne lipsește!
Acea muzică mare de care spui
Și pe care doar oameni tăcuți ar trebui s-o cânte…
Astăzi e luni, e 1 mai și-a plouat,
Desigur nu știu dacă va ploua până joi,
După cum nici pe Internet timpul probabil
Nu am apucat să-l urmăresc astăzi.
Știi, Târgu-Jiul e un sat cu blocuri,
Dar dacă Târgu-Jiul e un sat cu blocuri,
Atunci, desigur, Craiova comună este
Fiind cam de vreo trei ori mai mare din câte știu.

Dar poate că umilința ne va fi necesară

Egoul măcar să ni-l mai tempereze.

Eu știu că ai dreptate cu penibila Oltenia,

Însă ce mari am fost noi odată

Atunci când ne-am scris Iliada

Cu Mihai și cu frații Buzești

(Din toate acelea n-au mai rămas

Decât privirile noastre lăsate-n pământ).

Și oare să fie aceasta o ironie?

Sau ironia ironiei în absență de soare?

Chiar n-am idee unde locuiesc poeții 

din Târgu-Jiu,

Doar de vreo doi, trei dintre ei știu.

Însă, oricum, îmi place să mă plimb

Prin piața cea mare a orașului.

(Ea îmi amintește nici eu nu știu de ce

De Ilarie Voronca și poeziile lui).

Nu știu dacă în mine cântă acum vreo femeie,

În această lăsare de seară

Când încă nu am terminat chiar tot

Din ceea ce aveam de spus.

Însă din casa mare fără ferestre a eului

O problematică lumină pare să tremure.

LAZĂR POPESCU
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INTRUS ÎN POVESTE

Cum ajuns-am oare să stau
netemător cu minotaurul
la fosta masă a familiei?

Să ne fi întâlnit întâmplător
la vreo răscruce rizibilă,
în rătăcirea generală a runelor?

Pe masa goală doar o coală,
după cum pare vorbind
în cod secret, nedescifrat
în nicio vremuire de şcoală.

I-o fi foame, îmi zic.
Şi totuşi, nu mă mănâncă.
E clar că nu sunt bun
nici de carne de tun
pentru vechile mituri.

Abia spre plecare observ,
fin zgâriat pe nisipul
ce-şi face cuib de pierderi
sub amorţita-mi limbă:
n-ai ştiut s-o chemi,
s-o aştepţi convingător,
la izvorul din zăvor,
intrus ce eşti în poveste!

DEMONSTRAŢIE EŞUATĂ

Cum fălos la butonieră
aş fi purtat un abis
dietetic, aberant,
ce nu-mi dă găzduire
în mine însumi aici, la trei,
nici măcar ca flotant;
refuzam catâr să dau
domneşte noroc
cu apocalipsa calpă,
jignită, răzbunătoare
ca un fachir cu amoc,
care-n plină demonstraţie
se trezeşte că n-are destul
jar sub talpă.

AVORT DE FATA MORGANA

Pe geam câteva muşte joacă
şah cu ninsoarea mieilor.
Desigur deşertul e chiar
dincoace de geamul unde
mi se pare c-aud, tot aud
cum respiră o cruce flămândă
şi mă simt o salcie beteagă
făcând reverenţe unor mari
şi muribunde reverii.

Deşertu-i dincoace de geamul
prin care cu lăcomie
inspir pădurea cu tot cu vrăbii
şi ce-o mai fi rămas
din vechile rachete antiaeriene,
cele împotriva aerului
băgat cu forţa până se sufocă
duşmanul din noi,
ca o deflorare
în plină defilare,
când mă visam cum trec
prin faţa tribunei nemuritorilor
cu tabloul tău, muză, în braţe,
fără să mă-mpiedic
şi să calc pe bec.

Muşc din mine fără poftă
şi prea puţin convingător;
oare crezi şi tu asemenea Reşiţei 

că n-am niciun gust?
Când simt că desigur deşertul
e chiar în mine, frigul lui
sperie vecinii şi stelele,
vai de steaua ta, se-aude
prin ţeava de gaz.

Pădurea cea mult prea departe
subit şi fără aprobarea locatarilor
pare că intră pe geamul închis,
fără vrăbii şi fără rachete;
tu, muză,scoţi din sutien parola 
mai obscură decât ozonul aferent, 
şoptind: amorul nostru şters va fi
până şi din bibliografia facultativă
a furturilor nedovedite.

Iată minunea cum trece
prin vitraliul vinei
cea netrecătoare,
cu capul spart de minciună,
ca muzele pedepsite să nu fie
de mama Mnemosyne şi tatăl Apollo;
legenda ta e becul ars
pus în orbite alandala
să lumineze moartea,
s-aducă mari economii
în vreme de ciumă, şopteai:
tu eşti deşertul, eu deşertăciunea
de-a fi Fata Morgana,
o specie mai păduroasă,
cu aura pe margini roasă
şi nu te mai cruci atâta
la muştele ce joacă şah 
cu ninsoarea mieilor în geam,
cheamă-l iute pe ginecologul Badescu,
ce, n-ai mai auzit până azi
de-un avort de Fata Morgana?

PRIN TELEPATIE

Fratele de lacrimă ţi-l furi
în direct la tv când vorbeşti
de cele zece porunci,
din neunde vine mustrarea,
cum prea agresivul nor 
de muşte din plastic
ar duce Daimonul în derizoriu,
mi se comandă fără echivoc
stai o clipă sub imperiul transparenţei,
nu mişca, nu clipi, nu fă semne,
între borfaşi, suspecţi şi târfe
vei recunoaşte maladiile nobile
ale unor medalii nubile,
pe toate-i respiraţia ta,
mai spune comanda anonimă.

Iar eu nici curăţenie nu fac
în imperiu-mi declarat la fisc,
să nu se înfunde aspiratorul
cu poezia prea absentă,
când telepatic mă îmbraci
ca pe-o paiaţă second-hand
şi nu te recunosc între medalii
cu borfaşi, cu târfe şi paiaţe,
nici între suspecte maladii nubile,
când tot telepatic îmi smulgi
mâna din cot şi în transă
începi să scrii cu vreascul ei,
iar la finalul frazei drept punct
pui să înfloară cenuşa. 

PARFUMUL IEŞIRII DIN MINŢI

În disperare tot trăgând
degeaba de zăvorul magaziei
ce-o bănui a fi de miresme,
când o briză necunoscută
se strecoară pe sub pragul elastic.

Şi se opreşte timpul ca la cutremur.
Ai ajuns cumva pe nesimţite
în faţa uşii mele pecetluite?
N-aş putea spune cu ce anume
parfum înnebuneşti tu ceasornicul,
de-ţi cad smerite la picioare
arătătoarele timpului scos din minţi.
Parfumul tău în luptă nedreaptă
cu un nor de lăcuste, devastator
al atâtor miasme, de parcă
legendarul Augias e pus pe mare
curăţenie în grajdurile sale,
fără picior de capră azi.

Nici cum îţi arată rochia flutur,
al cărei tiv în prosternare
îngenunchez să-l sărut,
n-aş putea spune la repezeală.
Nici de ce cu mare poftă
îşi râd de mine stelele,
prostule, nu-i nici o rochie la uşă 
cu mâneci largi, fluturânde.

Stai ca  fraierul în genunchi,
te visezi în faţa unui jupon
prespălat, parfumat,
din care ies picioarele, vântoasele
arsiţei de-ţi uscă gura.

Întreabă-i mai bine parfumul
ce te scoate din minţi,
mai abitir ca punga de arginţi,
dacă ea foloseşte Feminos
contra micţiunilor diurne,
în tramvai sau la serate literare.

Prea uşoară pradă parfumului,
cum unor miasme de mare
puritate din grajdurile Augias,
fii totuşi atent când pruncii petalelor
vor veni să dai socoteală, 
să-ţi spună: hai bătrâne, 
acum de necaz sari 
de pe acest pervaz!

Fără ca parfumul ieşirii
tale din minţi fără arginţi
să se poată lupta cu gravitaţia.

TROFEUL CE-ŢI LIPSEȘTE

Te-asigur şi jur că niciodată
nicicând nu m-am îndoit,
ca un puiet de stejar
când dă năvală turma
de mistreţi cu colţi de argint,
de meritele tale vreau să zic
nu m-am îndoit niciodată.

Îţi puneam în gând cu frenezie,
hai, ghiceşte unde mă duce gândul,
la gâtul subţire sub ghilotină,
abia acolo se vede cu adevărat
frumuseţea gâtului tău
delicat sub ghilotină, atunci
mă simţeam întreg
înţesat de vorbe în spumă,
ca un armăsar fugărind
în deşert o iapă de nisip fierbinte.

Îţi puneam în visul maximei
excitaţii un colier colţuros,
pe care cădeau chiar atunci
fulgere să-l facă mai strălucitor,
dar tu cu dosul palmei
îl dădeai la o parte
a lehamite, destul,
gândul ţi-e doar la ursul panda,
cum să poată fi vânată bestia
înainte să dispară specia de tot,
e ultimul trofeu ce-ţi lipseşte

şi colierul meu nici pe departe
nu mormăie moale,
ca ursul panda chinez,
când îi furi murele, trestia.

AŞTEPTĂRI RADIOACTIVE

Plumbul festiv în sângele
aşteptării tale, Muză,
pare că strigă pericol,
se-apleacă balanţa
lumii luminilor, iată-l 
cum face disperate semne,
impiegat gata să oprească
inevitabilul accident în gară,
ciocnirea de apocalipsă 
dintre plecare şi neîntoarcere;
plumbul aşteptării tale, Muză,
se-aseamănă cu al ziarelor
tipărite cu sângele îndepărtării
şi astăzi mai surpă cu otravă
dedesubtul memoriei,
de pare că poate să scufunde
blocul meu tot spre mitul
mâinilor mult truditoare,
dar fără memorie.

Când, iată, deodată eşti mugur
cu atâtea chipuri
şi subjugări fără şansă,
niciunul neputând să spargă
scutul rigid al unui Eu
pierdut de tot în sinele
ce nu-l poţi ajunge 
pe luciul regresiei,
faţă-n faţă cu nisipul
ziditor de CIP-uri moderne,
cauză a lăcrimării timpului
când nu poţi străpunge
fără de rană mantia depresiei.

Mugur de frunză ce pică
din pomul decorativ şi umbros,
în faţa pompelor funebre;
dar pe fereastră nu se mai
vede niciun pom, preventiv
l-au tăiat, să nu se ascundă
în frunzișul lui vreun păcătos,
să nu rămână nevândute
coroanele cu eterne regrete,
atât de strălucitoare în vitrină.
Poate era chiar pomul mister,
sub care cândva ne jucam
de-a Eva şi Adam,
iar acuma frunza de generic
cade chiar din cer,
fără mugur şi  fără vină
că aparatul Geiger la strâmtoare
demonstrează fără tăgadă
cum aşteptarea ta, Muză,
creşte nepermis radioactivitatea 
până şi-n metafora surâzătoare.

Nicolae SÂRBU

POEME de NICOLAE SÂRBU
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„Pentru mine, Ion 
Brad rămâne prototipul 
ideal al scriitorului bun şi 
generos. O calitate pe care 
i-a intuit-o şi Lucian Blaga, 
atunci când (în 1954) i-a 
scris următoarea dedicaţie 
pe un volum de versuri: 
„Lui Ion Brad, cu bucu-
ria nespus de rară de a 

fi întâlnit uniţi în aceeaşi fiinţă un poet şi un om. 
Lucian Blaga, 23 iulie 1954)”1. Definiție exactă a 
personalității scriitorului născut în comuna Sâncel, 
județul Alba, în satul Pănade. Mă leagă sufletul în-
treg de acest loc sacru, fiindcă și eu sunt născută aici, 
în Sâncel, iar numele meu este derivat (predestinat 
sau nu) din denumirea satului în care s-au născut „pă-
rintele filologiei românești”, Timotei Cipariu, 
și frații Brad, scriitori renumiți, care sfințesc 
locul: Ion, Alexandru și Traian Brad. Eu sunt 
„Pănăzan” din Sâncel și deloc întâmplător, 
cred în frumusețea acestui unic și sfânt: Acasă. 

M-am întânit pentru prima dată cu poe-
zia lui Ion Brad în anul 1987, când am primit 
la premiul din clasa a VI-a de gimnaziu, un vo-
lum de poezii cu titlul Oracole, având bucuria 
de a descoperi că s-a născut la Pănade. L-am 
întâlnit pentru prima dată în 1999, la Blaj, când a 
devenit Cetățean de onoare al municipiului Blaj. 
Deseori, doamna profesoară Silvia Pop mi-a vor-
bit despre cărțile scriitorului Ion Brad și despre 
întâlnirile literare blăjene. Așa cum îl definește 
valorosul critic literar Ilie Brad, am avut de mai 
multe ori ocazia să-l reîntâlnesc, fie la diferite prezentări 
de carte la Blaj sau Alba Iulia, în special la Târgul Alba 
Transilvana. Și așa este: „bun și generos”. 

De câțiva ani mă bucură foarte mult faptul 
că ne trimite cărțile domniei sale și că ne consideră 
„prieteni mai tineri”, ceea ce ne onorează nespus de 
mult. Au ajuns la noi volumele publicate în ultimii 
ani. Și nu sunt deloc puține! Amintesc mai întâi vo-
lumele de istorie și critică literară: Cărțile prieteni-
lor mei, 2014, Alte cărți ale prietenilor mei (două 
volume), 2016, Oameni și cărți (două volume), 
2017, antologia Radu Brateș. Blajul și oamenii săi, 
2013. Sunt apoi cărțile de poezii primite începând 
din 2009, când am finalizat teza de doctorat și în care 
am publicat un capitol dedicat poeziei religioase a 
lui Ion Brad. 

Am scris o prezentare despre volumul Cocoa-
rele în ultimul lor zbor, 2015, și am primit recent O 
sută și una de poezii, 2017, antologie îngrijită de re-
numitul istoric literar și profesor universitar blăjean 
Ion Buzași. 

Am recitit zilele acestea pagini alese din volu-
mul Ion Brad în oglinda criticii, antologie de Maria 
Cordoneanu. Aproape 500 de pagini de cuvinte alese 
despre una dintre cele mai importante personalități 
ale secolului al XX-lea și ale începutului de secol 
XXI din literatura română. Un scriitor evocat de Lu-
cian Blaga, G. Călinescu, Nicolae Manolescu, Eugen 
Simion, Nicolae Balotă, Dumitru Micu, Ion Vlad, 
Mircea Zaciu, Constantin Ciopraga, Irina Petraș, Ilie 

1 Ilie Rad, Ion Brad la 85 de ani, apud  http://ilierad.ro/ion-brad-
la-85-de-ani/, accesat azi, 6 septembrie 2017. 

Rad, Petru Poantă, și alți mari critici români, este 
dovada că ne aflăm în fața unui „măreț și nobil spi-
rit al Blajului” (cum l-a definit Ioan Popa). Mare și 
binecuvântată trebuie să fie Opera care a șlefuit și a 
așternut, vreme de peste 60 de ani, prețioase cuvinte, 
ce pot, ele însele, portretiza chipul „bun și generos” 
pe care-l are Ion Brad. 

Sunt recunoscătoare și mă bucură faptul că mă 
regăsesc în preocupările de  istorie literară ale scri-
itorului Ion Brad, printre atâtea Cărți alese și atâția 
Oameni deosebiți, evocați în volumele amintite: „sub 
o pecete a generozității și a nevoii de a împărtăși cu 
ceilalți bunele și relele, bucuriile și tristețile, realiză-
rile și eșecurile, stau masivele volume publicate de 
Ion Brad în ultimii ani, pagini numeroase și însem-
nate ce vin în completarea operei literare anterioare, 
pagini ce devoalează într-o anume măsură persona-

litatea acestui scriitor ardelean, precum și lumea din 
imediata sa vecinătate”2.

Mă reîntorc însă la ceea ce îmi place cel mai 
mult: poezia religioasă și reevaluez aprecierile asu-
pra acestei laturi sensibile a liricii ardelenești. În 
opinia mea, Ion Brad este unul dintre cei mai prolifici 
autori de poezie care aduce în lirica religioasă român-
ească ipostaze dintre cele mai diverse, „de la tânguire 
precum în stihurile din Cartea Psalmilor, la meditaţii 
religioase, de la recitiri poetice ale învăţăturilor evan-
ghelice, la rememorarea pilduitoare a unor momente 
din viaţa Mântuitorului, alcătuind un veritabil ciclu 
cristologic, de la evocarea unei copilării a colindelor 
creştine şi a ritualului sărbătorilor la imnurile mariane, 
de la evocarea martirilor neamului la omagierea vre-
dnicilor ierarhi blăjeni poezia religioasă este o con-
stantă în lirica lui Ion Brad”3 [s.n. M.D.P.] Autorul 
este unul dintre foarte puţinii poeţi cărora li s-a dăruit 
şansa creaţiei de-a lungul a peste șaizeci de ani de acti-
vitate literară. Din 1946 şi până în prezent, (asemenea 
lui Tudor Arghezi), Ion Brad a traversat numeroase 
etape de creaţie vizibile atât sub raport tematic cât şi 
sub raport artistic, evidenţiindu-se un progres constant 
mai ales la nivelul limbajului poetic şi a formelor imni-
ce preferate în lirismul de tip religios. Capodopera ace-
stuia este poezia „Turn” care aminteşte de „Pământul 
transfigurat” sau de „Casa părintească”, poemele lui 
Ioan Alexandru. Pentru poetul născut în satul lui Timo-

2 Monica Grosu, Literatura Apusenilor. O incursiune, Editura 
Eikon, Cluj-Napoca, 2013, p. 123-124. 
3 Ion Buzaşi, Prefaţă la volumul Ion Brad, Poezii religioase, Anto-
logie şi prefaţă de Ion Buzaşi, Colecţia Poeţi în Rugăciune, 9, Edi-
tura Galaxia Gutemberg, Târgu-Lăpuş, 2009, p.15

tei Cipariu, Pănade, Biserica este simbolul central, axis 
mundi în jurul căruia gravitează toate imaginile religio-
ase ale sistemului său poetic. Biserica din satul natal 
este păstrată în suflet, are semnificaţia unui loc binecu-
vântat, sfinţit şi eternizat în conştiinţa dureroasă a eului 
liric: „Port biserica în mine,/ Turn înalt printre ruine/ 
De durerea lumii pline...” Sta  rea de păcătoşenie este 
asumată deplin în acord cu bătaia de clopot recepta-
tă spiritual, ca un veritabil summus, în care se strâng 
străbunii săi: „Când mă-ntorc către păcate,/ Sună clo-
potele toate/ Şi în tâmple toaca-mi bate.../ Bate, bate 
ca nebună,/ Nici o rugă n-o îmbună/ Toţi străbunii-n 
ea s-adună.” Este surprinzător şi plăcut să constaţi 
preferinţa poetului pentru universul rustic de Acasă, 
universul copilăriei trăite în ritm liturgic, între marile 
praznice ale Naşterii şi ale Învierii Domnului, pe dru-
muri de ţară şi sub eterna veghere a Turnului bisericii, 

care pare un „arc de triumf” spre cerul brăzdat de 
chipuri ţărăneşti autentice.

„Iubire pură, poezia se schimbă des în 
rugăciune...” spune poetul Ion Brad. În cel mai 
recent volum, antologia O sută și una de poe-
zii, ne reîntâlnim cu cele mai frumoase poezii 
din opera sa lirică. Apărut la Editura Academi-
ei Române, în 2017, îngrijit și prefațat de prof. 
univ. dr. Ion Buzași, acest volum este impre-
sionant prin selecția riguroasă și temele abor-
date. Remarc un poem dedicat satului Pănade, 
o altfel de rugăciune a inimii poetului care 
își exprimă, profund, sentimente de nestăvilit 
dor lăuntric: „La Pănade, sus pe coastă,/ Mai 
atârnă casa noastră/ Cu pustiul în fereastră./ Ȋn 
fereastră, nicio glastră./ Doar pe trepte, la intra-

re,/ Stau cu timpul în spinare/ Oleandrii fără floare 
–/ Nimeni mila lor n-o are./ Dinspre şură şi poiată/ 
Toţi ai mei nu se arată,/ Nici nu susură-n găleată/ 
Laptele de altădată./ Nu-s nici vacile, nici boii,/ Doar 
pe ţigle plânsul ploii,/ Nici sudalmele nevoii./ Doar 
sub garduri baraboii./ Nu ştiu, eu am mai rămas?/ 
Bufniţele nu au glas,/ Se trezesc la parastas/ Și prin 
mine fac  popas…” (Doină la Pănade, 1995). Iubi-
rea, copilăria, casa părintească, satul, Biserica, bu-
curia, tristețea, viața, moartea, oglindirea, toate se 
regăsesc într-o eternă reîntoarcere înspre sine: „M-
am uitat într-o fântână/ Mi-am văzut faţa bătrână./ 
Singur m-am luat de mână/ Și m-am dus departe 
până/ Am găsit altă fântână…/ Faţa mea, tot mai bă-
trână…/ Și-atunci m-ai prins tu de mână/ Să găsim 
altă fântână/ Să ne fie ea stăpână…/ Faţa mea, şi mai 
bătrână…/ Faţa ta nu se vedea/ Se-ascundea după-a 
mea/ Și plângea, râdea, plângea…” (Fântânile, fân-
tânile, 2004).

Bucuria mea deplină este să mă regăsesc azi 
alături de personalități ale culturii române care îl 
sărbătoresc pe Poetul Ion Brad, la 88 de ani. Elanul 
creator al ultimilor ani, puterea nemaiîntâlnită de a 
fi BUN și GENEROS cu toți confrații și prietenii li-
terari, toate ne îndreptățesc să-i fim alături și să ne 
bucurăm împreună de o aniversare atât de frumoasă 
și, desigur, binecuvântată. Doar celor buni, Dumne-
zeu le dă ani și pricepere și dragoste de semeni și de 
frumos! La mulți ani!

  Printre Cărţi și Oameni: 

Poezia lui Ion Brad
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Eseul monografic dedicat recent poeziei lui 
Dumitru Ichim, preot și poet român aflat de ani 
buni în Canada, are, firește, scopul mărturisit de a 
evidenția resursele poetice de natură religioasă în 
special, existente în această lirică, pe cât de discretă, 
pe atât de profundă. Autoarea exegezei, Maria-Da-
niela Pănăzan, ,,își asumă responsabilitatea primei 
modelări de sinteză a unui univers liric atât de origi-
nal” (Anca Sîrghie), revenind constant la mai vechea 
sa preocupare pentru Poezia religioasă românească, 
studiu apărut deja în trei ediții consecutive (2006, 
2010, 2012).

Poezia lui Dumitru Ichim. Eseu monogra-
fic (2017) a apărut la Editura Cronologia din Sibiu, 
marcând un eveniment editorial de finețe și sensibi-
litate, dedicat iubitorilor de poezie, criticilor și în-
deosebi publicului românesc pentru care poezia în 
discuție este doar parțial cunoscută. Din acest punct 
de vedere, putem numi demersul Danielei Pănăzan 
ca fiind unul restitutiv, oferind un excurs analitic de 
reală însemnătate pentru mai buna situare a poetului 
Dumitru Ichim în peisajul liricii religioase de la noi. 
În plus, întreaga evoluție a poeziei în discuție este 
urmărită cu minuțiozitatea și atenția criticului literar, 
stabilindu-se etape, tendințe, influențe și simboluri. 
În fundalul poeziilor analizate, se întrevede un destin 
uman de excepție, însemnând dăruire pentru semeni, 
sacrificiu familial, iubire și putere de renunțare la 
sine, totul învăluit în speranța redempțiunii. 

Acest traseu biografic, impresionant în tota-
litatea lui, își află punctul de plecare într-o tinerețe 
bucureșteană, într-o studenție aflată sub oblăduirea 
profesorului academician Mircea Păcurariu și ulteri-
or, în faza doctoratului, sub cea excepțională, unică, 
a lui Dumitru Stăniloae. Sunt întâlniri fundamentale, 
întâlniri întemeietoare, despre care preotul și poe-
tul Dumitru Ichim vorbește cu sfială, cu o seriozi-
tate gravă, dând pildă tinerilor despre dimensiunea 
relației dascăl-învățăcel. Elementul biografic trans-
pare pe parcursul monografiei, întărind prin mărturii, 
citate și aprecieri critice, o imagine de ansamblu a 
creatorului Dumitru Ichim, a experienței sale cultu-

rale, desfășurate în mare parte pe tărâm american, 
dar îndreptate mai mereu spre România, grădina 
unde înfloresc amintirile primilor pași, primelor iu-
biri, primelor întrebări.

Imprevizibil și impresionant de cele mai mul-
te ori, destinul îi revelează preotului Dumitru Ichim 
taina cuvântului poetic, pe al cărui altar depune mult 
efort și multă jertfă, concretizate în numeroase vo-
lume de versuri, dar și în eseuri sau proză, multe 
mediatizate în țară mai ales pe canalul virtual. Este 
modalitatea cea mai rapidă de a iniția arcul dialogu-
lui transatlantic cu prietenii și cititorii din țară. Nu 
putem cuprinde aici lista completă a titlurilor, o face 
Daniela Pănăzan în monografie, dar vom menționa 
totuși că de la debutul editorial din 1970, cu volumul 
De unde începe omul, au urmat numeroase inițiative 
editoriale, unele dintre cele mai novatoare (spre 
exemplu, poeziile de tip haiku și tanka, Valea nisi-
pului de aur - 1977, Urmele - 1977, Dar în silaba 
Luminii plângeam orfan și greier - 1987, Fântâna 
luminii. 100 plus poeme haiku - 1993, Pasărea cu 
șapte aripi – 1993 ș.a.). O parte importantă a operei 
lui Dumitru Ichim a fost tradusă, fiind publicată în 
ediții bilingve (româno-engleză, româno-suedeză, 
româno-italiană, româno-albaneză) sau în antologii 
poetice. Dintre ultimele volume, în ordine cronolo-
gică, amintim Cireșe amare (2015),  Cântece sume-
riene (2015), Așa-i cânta îndrăgostitul din Sumer. 
Poeme de dragoste (2016), Tu știi că te iubesc. 150 
de sonete prefațate și ilustrate de Savatie Baștovoi 
(2017), remarcând ritmul antrenant în care scrie po-
etul și aprecierile prefațatorilor. 

Fiecărui volum sau ciclu poetic i se acordă 
atenție, autoarea insistând, în capitole distincte (Po-
ezia începuturilor, Poeme tanka și poeme haiku sau 
Grădina cu îngeri a ființei, Grădina cu livadă, Mi-
rela și Mireasa), asupra unor simboluri (apa, cireșul, 
mărul, crinul, migdalul, melcul, cercul, scara etc.), 
mituri sau reverberații lirice de sorginte religioasă 
(capitolele Marile sărbători creștine și trăirea în rit-
mul liturgic al vieții, Dreptul Iov ș.a.). Concluzia ge-
nerală spre care converge comentariul critic este ace-

ea că, odată cu poezia lui Dumitru Ichim, plonjăm 
într-un decor vizitat de îngeri, decor hieratic în care 
poezia-rugăciune este tutelară și atemporală. ,,Înge-
rul este ipostaza lirică străbătând, solitar și curajos, 
întregul univers liric al lui Dumitru Ichim. De la pri-
mul pas, intitulat deloc întâmplător, De unde începe 
omul, și până la pasul de azi, într-o ordine logică, 
tipic heideggeriană, ne întâlnim cu îngerul. Suntem 
părtași la îngerirea lumii prin poezie. Creștem, îm-
preună, în Grădina cu îngeri a lui Dumitru Ichim.” 
(p. 66)

Poezia lui Dumitru Ichim, așa cum se ara-
tă și în eseul de față, trebuie așezată sub bolta unei 
înțelegeri ce implică iubirea și credința, teme majore 
care îl apropie pe autor de nume mari ale scrisului 
românesc, precum Voiculescu sau Arghezi, dar îl și 
singularizează prin echilibrul viziunii poetice și sce-
nariul tandru solemn al apropierii de imponderabi-
lul divin. Urcușul poetic se aseamănă mersului pe 
mare al lui Petru, dar odată traversată furtuna (de 
patimi, suferințe, ispite, renunțări, îndoieli), se insta-
lează liniștea izbândei și a speranței. Aceasta crește 
spre Marea Iubire, ,,unică, mântuitoare, supremă”, 
așa cum o arată versurile sonetului: ,,Vruși acatist 
din mine, și-Ți gem ca o furtună./ Ascuns-ai, unde, 
cheia? Sub care prag al lumii?/ Și-s tot mai verde-n 
cheamăt, din nelumiri de strună,/ Cântând pe-aceeași 
limbă cu-Omar, Serghei și Rumi./ Dă-mi zbor din 
porumbelul, genuni roind prin cețuri,/ Oprit în alb, 
eternul, cristal și helix scării.../ Să nu îmi cerți cu-
anatemi smochinul, nici cu-nghețuri,/ Că Te iubesc 
ilogic, urcând talazul mării./ Iubirii n-oferi hamuri, ci 
tavă cu jăratic,/ Întreg oceanul legii-’i dă, lege nouă, 
geana./ Fă litera să zburde-n sărut de foc, sălbatic,/ 
Sprea-a fi prea sfântă cupă a mirilor din Cana./ Cum 
poți, atât de aur, din plâns să-Ți faci zăvoare?/ Trimi-
te-mi porumbelul cu semnul de-mpăcare!” 

 Îi lăsăm respectuos acest cuvânt ultim poe-
tului și invităm cititorii să-l descopere pe Dumitru 
Ichim în profunzimea liricii sale, pornind chiar (și) 
de la acest eseu monografic, realizat cu dăruire și 
acribie de Maria-Daniela Pănăzan.

Poezia lui Dumitru Ichim într-un eseu 
monografic

MONICA GROSU

Mărturisesc că Drum în casa de iarbă (Ed. 
Pleiade, Satu Mare, 2016), deși este al patrulea vo-
lum de versuri al Florinei Isache, este primul pe care 
îl citesc, iar poezia domniei sale îmi era insuficient 
cunoscută fiindcă am citit-o sporadic în mai multe 
reviste exigente din țară și chiar din afară. 

Volumul acesta, care vine după Ieșirea din 
anotimp, 2006; Mă voi întoarce pasăre, 2011; Ploi în 
oglinzi, 2014, am început să-l citesc, după obișnuință, 
lăsând la final prefața lui Gheorghe Grigurcu (Un joc 
de-a realul) și recomandarea acestuia de pe coper-
ta I. Și asta nu pentru a mă feri de remanența unor 
judecăți influente și nici pentru că mi s-a întâmplat 
să citesc astfel de cărți și să mă constat pe o poziție 
chiar dacă nu contrară celei a prefeței (nu este însă 
cazul lui Gheorghe Grigurcu), oricum să rămân cu 
alte impresii. Totdeauna însă prefer să îmi rezerv 
odată cu libertatea lecturii și libertatea opiniilor. 

 Florina Isache, în chip evident, izbutește o 
necesară captatio benevolentiae încă din primele 
pagini ale volumului și invită într-un univers post-
modernist, vag anomic, într-o lume determinată de 

contradicții obsedante, cu percepții în neîntreruptă 
restructurare, epistemic flexibilă și care se arată când 
maleabilă, când rigidă în temerile ei, ca secolul al 
XXI-lea al lui André Malraux, spre a nu risca să nu 
mai fie deloc. 

 Poeziile au, în loc de titluri, cifre, notate pre-
cum deschiderile unghiulare, în grade și minute; pri-
ma cifra fiind totuși cea de inventar a textelor (1-64); 
cea de a doua rămâne 16, constant și misterios codi-
ficant ca și asteriscul din față, ca și misteriosul 005 
(p.40) ori DN 0 (p.55). 

 Până la urmă și titlul volumului e ușor tai-
nic (Drum în casa de iarbă). El nu este o obsesie 
ca un leitmotiv din coralele lui Bach sau Mozart  și 
abia în partea a doua a volumului răzbate în câteva 
construcții metaforice: Bărbatul ei o aștepta într-o 
casă de iarbă, cu/ luminile aprinse (p.52); DN 0 tre-
cea pe lângă ei, ocolea casa de iarbă,/ sinuos, ca o 
potecă de cimitir...(p.55); Noi în mijlocul unei case 
de iarbă (p.36). 

 Altfel, dacă poemele Florinei Isache se con-
turează în jurul a ceva reflectat, acesta este, într-

adevăr, realul mai întâi și realitatea mai apoi; rea-
lul clivat în esențele vieții și ale cotidianului, realul 
spațio-referențial al unui urban rarefiat în geogra-
fia spirituală a câmpiei: Realitatea începe de aici,/ 
Din punctul acesta în care bulevardul intersectea-
ză/ strada Rahovei (p.9); Vând casă în localitatea 
Scrioaștea [...]/ Vând boltă în cimitirul Stelian Po-
pescu (p.10); Acum, Pădurea Vedea îmi stă în față și/ 
râul cu același nume și turla bisericii și noua fațadă 
a/ stației Peco...(p.14) etc. 

 Alte repere sunt absolut debusolante, deși au 
nume proprii: reclama luminoasă a unui magazin 
Flanco (p.27); Un bărbat vinde vată de zahăr, în fața 
Băncii/ Comerciale (p.30). Altele notează anume un 
vag toponimic: eram la douăzeci de minute de kilo-
metrul zero,/ între Ministerul Apărării Naționale și 
Catedrala/ Mântuirii (p.14). 

 Florina Isache prefigurează pe un fond de lu-
mină sau de azur (infinita câmpie/ albastră ca o zi 
de sărbătoare legală  –p.43; lăsând în urmă un zgo-
mot alastru – p.45) o lume verosimilă care riscă să 

Florina Isache -  La interferenţa limbajelor

IULIAN CHIVU
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derapeze spre sumbru, spre morbid, cu ambulanțe, 
cu medici și asistente, cu saloane de spital: Uneori, 
aici, moartea ia chip de porumbel (p.69); Știa că 
nu se desparte moarte de moarte (p.55); Cineva îmi 
taie perfuzia cu oxigen (p.46); –Gata, a zis asistenta. 
Perfuzia/ s-a terminat/ ne vedem mâine (p.32); La 
baia bolnavilor de cancer intrase un șarpe/ Se întin-
sese în cabina de duș./ Era marți (p.15) etc. 

Viața, în poezia Florinei Isache, se trăiește 
în ritm alert (Trec peste linii de tramvai,/ traversez 
prin zone interzise,/ pe sub linii de înaltă tensiune... 
–p.67) fără să-și dilueze farmecele esențiale (A trăi 
fără o pauză de iubire este ca și cum ți s-ar/ amaneta 
viața fără niciun contract între părți –p.57) și pare 
un mozaic insolit (Buchetul aruncat/ la înmormân-
tare/ a căzut în brațele/ viitoarei mirese –p.56), un 
colaj de evenimente greu convergente în consistența 
identității (ca să ajung la mine,/ dincolo de mine tot 
eu...–p.67). 

 Cu toate acestea, cotidianul e mai puțin apăsă-
tor, fiindcă Florina Isache adoptă tonalități cu care ne 
obișnuiau răzvrătitul Serghei Esenin (Transfigura-
re), francezul Jacques Prévert (Paroles) și, mai apoi, 
Marin Sorescu (La lilieci): Au venit salariații de la 
ADP și au schimbat/ neoanele./ Strada se vede într-
o lumină nouă...–p.63; Este un loc intravilan acolo, 
între ficat și cord,/ Pe unde trec artere de circulație 
sau autostrada/ soarelui...–p.72 sau Am ocolit de trei 
ori camera și nu am ajuns la capătul/ ideii...–p.16. 

 Autoarea nu construiește identități, nu ope-
rează cu simboluri, iar chipurile sunt cel mult au-
tologii: iubitul (Astfel încât, dimineața, când trece 
trenul cu/ navetiști spre București,/ eu țin în brațe un 
bărbat, ca într-un poem de/ dragoste –p.62) și mama 
mamei, ceva mai consistentă însă: Mama mamei a 

primit un cal, la plecare./ I l-au dar prietenii pe sub 
pod...–p.52; sau Mama mamei se întoarce deseori în 
locul de unde a/ plecat./ Într-o aducere aminte (pen-
tru o ședință foto – la minut)...–p50. O singură dată, 
însă, ea, ființa rațională care supraviețuiește: Scrie,/ 
scrie,/ scrie,/ scriu (p.19).

  Și „scrie” cât se poate de interesant, undeva 
la interferența limbajelor, într-un registru original, 
fără să se cantoneze, crispată, în cuvântul cu „vocație 
poetică”, bătătorit, secătuit, ci se avântă cutezător în 
insolitul altor orizonturi lexicale poate chiar pentru 
a le da o altă șansă: E suficient să o atingi, involun-
tar.../ și gata./ Delete ultimul bec de control (p.15); A 
văzut moartea cu ochii./ Avea o rochie trendy (p.21); 
Este o dezordine organizată în capul meu,/ ca într-
un folder cu mesaje de dragoste (p.37); Are un card 
de fidelitate/ și memoria îi trimite (întruna) replay-
uri de/ confirmare a prezenței (p.50) etc.

  Aceeași șansă o au și referințele matematice, 
care au fost și continuă să rămână ispititoare pen-
tru poeți (Tudor Vianu, văzând nu numai poezia lui 
Ion Barbu, găsea conexiuni de fond între limbaje) 
și avem experiențele unor Carmen Petraru, Nichi-
ta Stănescu (Altă matematică), Ștefan Baciu, Călin 
Hera etc.  Nici Florina Isache nu ocolește această is-
piă: Noaptea este atât de frumoasă dacă știi regula 
de/ trei simplă a traversării (p.71); Anca și 005 – 
polemici... la o țigară (p57); Ceasul arată ora zero./ 
Oamenii se pregătesc pentru o altă pauză./ Anca și 
005 desfac realitatea în patru (p.40).

Apoi punctul și intersecția: Din punctul acesta 
în care echipajul Smurd semnează/ ceva într-o carte 
(p.11); Realitatea începe de aici, de lângă standul 
acesta de/ flori/ cu o lecție de ontologie (p.12); Prin 
punctul acesta treceau limitele închipuirii (p.22) etc. 

   Și se ajunge la reprezentări plastice  reușite: 
Zăpada strălucea./ Umbra unui copac, crescut în alt 
copac,/ se întindea pe zăpadă,/ legănând umbra unui 
copil (p.18) – în ideea străveche a vârstelor care se 
conțin și se succed. 

   Imaginile din poezia Florinei Isache sunt une-
ori aproape de un suprarealism în genul celui din pic-
tura lui Salvador Dali: Intuiție feminină, aș spune.../ 
În fiecare om întâlnit recunoștea un mort./ –Doamne, 
câtă poezie...(p.31); Din trei în trei zile, încheieturile 
parchetului sunt/ invadate de cactuși(p.35); Te cău-
tam în mine,/ Strigătul se spărgea de coaste,/ ca o 
liniște (p.42). Metafora (Camera are iz de absență – 
p.42), antinomiile (Și...dacă pleci,/ cu ficare cuvânt,/ 
cu fiecare ploaie,/ cu fiecare apă,/ rămâi... –p.24), 
potențarea epitetului în adjectivitate (albastră ca o 
sărbătoare legală –p.43); iubirea până la refuz – 
este supliciul splendorii (p.41) etc. 

   Nu de puține ori se mizează pe efectele para-
doxalului: Cum să ucizi vietatea care vine și își face 
o gustare/ din tine, ca să trăiască! (p.17); și noi, unul 
aici, unul dincolo, îmbrățișați (p.36); Ceasul în care 
ziua era noapte/ și noi puteam lumina (p.44); Un nu-
măr impar./ Stomatologul râde./ Sigur,/ sunt multe 
urme de fericire aici (p.74). 

 Așadar, recomandarea lui  Gheorghe Gri-
gurcu, adresată cititorului pe coperta întâi, își are 
esențialmente relevanța în jocul de-a realul vizibil în 
poezia Florinei Isache;  jocul ridică viața în chip lucid 
deasupra lucrurilor și le asimilează altfel  umanității 
stăpânindu-le, dar le citește cu fantezie detașată și 
le decriptează fără a le scoate însă din rațiunea lor 
nici chiar atunci când sunt aspre, dure, nemiloase – și 
atunci au poezia lor.

...Florina Isache -  La interferenţa limbajelor

Trecerea timpului sporește riscul schimbărilor 
în direcții neașteptate. Și ne referim aici, în primul 
rând, la iubire. Cea care străbate întregul volum al 
dnei Cristiana Maria Purdescu, oferindu-ne un fluviu 
de emoții în fața perspectivei pierderii acesteia, în 
fața noianului de îndoieli care-și fac locul, precum 
niște bolovani, în calea curgerii line și liniștite a tră-
irilor din cartea intitulată „Doruri din alt timp/Lon-
ging from another time”.

De altfel, poeta spune cu sinceritate că nu și-a 
aparținut, ci a fost cu totul a iubirii, fuzionând cu 
acest sentiment suprem, iubind iubirea-n sine și, mai 
mult chiar, aceasta integrându-se în absolut: „Vreau 
să ne legăm inimile/ cu lanțurile invizibile din acest 
timp,/ să port veșnic amintirea/ acestei ultime iubiri 
absolute.//” (Să nu mai pleci). Mergând mai departe, 
în convingerile sale, autoarea se contopește cu per-
soana iubită, până la disoluție: „Rătăcește-mă subtil 
în pieptul tău,/ Să scap de dor, să scap de mine.//” 
(Dezbracă-mă de trecut).

Chiar dacă, în mod aparent, sentimentele sale 
sunt clare, sigure și de nezdruncinat, atmosfera este 
totuși una încețoșată, totul fiind îmbrăcat în fumul 
îndoielilor, cu tente din ce în  ce mai profunde spre 
deznădejde: „N-a fost niciodată iubire...!/ Dar ce 
mai contează...//” (N-a fost niciodată iubire!). Poa-
te tocmai de aceea, deși obișnuiește să se adreseze 
direct iubitului, „[...] dragul meu [...]” (Ți-ai mătu-
rat iubirea), ori adaugă dedicații clare la începutul 
poemelor, „Ție...” (Sub cerul singuratic de toamnă) 
sau chiar „Doar ție...” (De parcă), limitând audito-
riul numai la persoana iubită, astfel sporind gradul 
de intimitate al dialogului, ne oferă, în mod parado-
xal, o și mai adâncă apropiere de sufletul său chinuit 
de neliniști.

Și vorbeam despre atmosfera de confuzie, 
asezonată cu nori, „nu mai văd avalanșele de nori/ 
coborând pe alei ornate cu iubire.//” (Care curge și 
curge, și curge în neștire), fum, „A fost puțin foc și 
foarte mult fum...” (Never) și voal, „[...] mi-am pus 
iar voalul bej” (Ți-ai măturat iubirea), iar alteori cu 
ceața prin care mintea nu dorește să vadă mai mult. 
Pentru că pare să nu suporte o durere atât de mare 
precum pierderea iubirii.

De altfel, pe când voalul parcă pregătește 
moartea, autoarea găsește noi simboluri în fața unei 
astfel de perspective prin „smoală”, previzionând 
„inimi îndoliate”, în poemul „Picuri de smoală plu-
tesc”, și aducând întunericul, care-i definitivează 
tristețea-i atât de adâncă, prin această sinonimie a 
cuvintelor.

Sigur că fluviul liric al iubirii agață în calea sa 
și dorul, care nu are cum să poată rămâne de-o parte 
în acest tablou al durerii mereu crescânde.

Apoteoza dorului apare în poemul „Și plâng 
un dor”, unde realitatea izbucnește clar, fără voal sau 
fum, ceața rămânând, de această dată, la locul ei, ca 
o stihie a naturii, fără a mai folosi la acoperirea ade-
vărului. Și, încă fără să poată șterge iubirea: „Eu te 
iubesc, te aștept și te chem” (E conștiința de amurg). 
O dezvăluire la care ne vom întoarce la final.

Stilul acesta confesiv, care transformă volu-
mul și într-un fel de jurnal poetic realizat ca un dia-
log, aproape permanent, cu persoana iubită, se între-
pătrunde cu un spirit auctorial căutător, care parcă 
încearcă să-și descopere drumul spre lumină, pentru 
înțelegerea propriilor sentimente și, nu numai atât, ci 
și a căii ce urmează a fi aleasă în continuarea propri-
ei vieți. Vocea, aparent voalată la început, ascunde 
un tumult interior gata să erupă și chiar ne creează 

așteptări în această direcție. Și nu ne dezamăgește: 
furia, reținută atât de mult, izbucnind spre mijlocul 
cărții, atingându-și, în sfârșit, punctul culminant: „un 
gând iscoditor și înfuriat/ privește înapoi spre noi/” 
(Picuri de smoală plutesc). Chiar și iarna devine în-
tunecată, menținând furia: „[...] viscolul năprasnic și 
turbat/ aleargă fulgii jucăuși” (Iarna coboară). Apoi, 
brusc, după vijelia iscată de tulburarea maximă, 
apare, parcă de nicăieri, precum o lumină, licărirea 
speranței: „un firicel de pulbere aurie/ îmbrăca în 
nimb de lumină/ o iubire [...]” (Tot mai palide amin-
tiri), mână în mână cu necesitatea lăsării în urmă 
a trecutului: „Spectacolul uitării/ aruncă iubirea în 
gândurile funeste/ și-n neliniștea pătată de umbre.//” 
(Nici-o fărâmă de stea).

După multitudinea de sentimente, după aceas-
tă recunoaștere a propriilor trăiri în fața durerii rătă-
cirii iubirii, apare înțelegerea, limpezirea, deși, din 
când în când, resimte zbuciumul, „tot mai agitată-i 
vremea” (De parcă), în locul furiei, sau chiar nevo-
ia de răzbunare, „Regrete, neșterse iubiri, regrete/ și 
dorul care să mă răzbune.//” (O noapte-n suflet se 
retrage).

O alternanță între nevoia de întuneric și cea de 
lumină, între fericirea albastră, care-și pierde strălu-
cirea într-o imensitate de negru de nestăvilit, „și-n lo-
cul lor albastra fericire/ plutește în negrul/ care curge 
[...]//” (Care curge și curge, și curge în neștire), și 
dorința reînnoirii, reîmprospătării dorurilor în lumi-
na solară, „Dăruiește-mi doruri îmbrăcate în soare/ și 
dezleagă-mă de noapte/” (Actualizează-mă), deschi-
de drumul spre dualitatea îmbătrânire-speranță.

În poezia „Mai este vreme să iubești” apare, 
prin „amurg”, îmbătrânirea, pe care poeta o renegase 

Vina generic feminină
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anterior, subliniind trecerea directă de la tinerețe la 
moarte.

În schimb, spre sfârșitul volumului, locul 
speranței este unul destul de important, trecând de 
la îndoieli, „speranțe palide” (Speranțe palide), spre 
nădejdea în iubirea de dincolo: „așteaptă-mă în eter-
nitate” (Așteaptă-mă în eternitate). De altfel, lumea 
viitoare vine în concordanță cu credința sa în Dum-
nezeu.

Dacă în poezia „Așa cum vrei, așa cum știi...” 
așteaptă regenerarea, „[...] Doamne, purifică-mă”, 
atunci când vorbește despre îmbătrânire, în adăsta-
rea finalului, „[...] aștept să mă risipesc/ în neființa 
venită din noapte” (Totul aleargă aici pe pământ), 

își regăsește claritatea tot prin Dumnezeu, în poemul 
„Mâine”. Ca atare, îndreaptă acceptarea tăcerii iu-
bitului, din poemul „Doruri din alt timp”, prefigu-
rând însuși titlul volumului și mergând spre tăcerea 
eternă chiar, prin „M-ai rătăcit din nou”, spre găsirea 
soluției, refugierea în poezie: „După atâta amar și 
suferință,/ mă voi refugia în poezie,/ ca dintr-o ființă 
în neființă,/ ca dintr-o junglă în pustie.” (Mă voi re-
fugia), prin conștientizarea situației sale.

Astfel, fluviul ajunge la capătul drumului său, 
contopindu-și apa lacrimilor poetei cu marea poezi-
ei, oferind astfel adăpostul necesar mulțimii senti-
mentelor care-i umplu inima și nu mai au ca obiect 
persoana iubitului.

După această călătorie de o mare intensitate 
emoțională, realizată cu sinceritate și în căutarea 
propriei meniri, ne rămâne în suflet toată lupta, dar 
și puterea tămăduirii prin durere, cea care aduce în 
final izbăvirea, soluția necesară sau poate chiar calea 
de împlinire a destinului poetei prin propria creație. 
O nouă contopire, dincolo de umanul celui care a 
părăsit-o; o altă iubire, poezia; lăsând în urmă doar 
aceeași vină: de a iubi mereu, mereu prea mult.

(Cristiana Maria Purdescu, Doruri din alt 
timp/Longing from another time, poezii, Editura Tra-
cus Arte, Bucureşti, 2015, 336 p.)

Doina Popescu a avut o adevărată „explozie” 
în proza românească contemporană, surprinzând prin 
tematica propusă, prin lexicul colorat şi stilul origi-
nal. Autoarea creează personaje iuţi la minte şi nu la 
mânie, acumulează fel de fel de caractere pe care le 
activează când şi când, are un discurs ironic şi chiar 
sarcastic, şi o detaşare auctorială faţă de acţiune.

Debutantă relativ târziu în literatură şi venită 
din zona ştiinţelor exacte, profesoară de matematici 
la origini, d.na Doina Popescu-Brăila nu şi-a făcut 
complexe filologice în elaborarea prozei sale vigu-
roase, nuanţate – şi chiar în sensul marii tradiţii bră-
ilene – dar şi cu o fineţe specifică şi rezolutivă a uni-
versului imaginar. Nu ezit să afirm că a debutat cu un 
volum genial care i-a conturat  identitar o teritoriali-
tate personală, dar cu rădăcini istratiene şi fănuşiene. 

Relativ puţin cunoscută în lumea literară, 
mai ales bucureşteană, d.na Popescu-Brăila este o 
prozatoare extrem de interesantă, cu o bibliografie 
impresionantă, într-o largă varietate tematică şi o 
consecventă deschidere: Comisia  Zürich – roman, 
Dumnezeu era-n vacanţă – roman, Copilul Dunării 
– proză scurtă umoristică,  Ardei iuţi – roman poli-
ţist, Pisica cu papion – roman poliţist, Fericire la 
preţ redus – roman, Copilul Dunării, ediţia a II-a 
bilingvă, Vânătorul de curcubeie – roman, toate apă-
rute la editura Torent Press, unde se află în curs de 
apariţie noi cărţi ale autoarei: Proză afurisită şi alte 

răutăţi – proză umoristică, Despre sex în gura mare 
– proză umoristică, Vânătorii de cucuvele, roman, 
Zodia Zmeilor, roman. 

Ca şi în celelalte cărţi ale autoarei, în Pisica 
cu papion – roman cu tentă poliţistă, dar de bună ca-
litate -  surprinde dinamismul acţiunii, fluenţa şi cla-
ritatea stilului care identifică rezoluţia personalizată 
a unei prozatoare disponibilă – atât pentru viziunea 
realistă, analiza psihologică, cât şi pentru proiecţia 
vizionară în fantastic sau pentru speculaţia filosofică.

Doina Popescu Brăila foloseşte toate mijloa-
cele literare posibile, astfel că volumul are un Pro-
log, un Epilog, dar şi un moto care dă măsura ironiei 
şi vivacităţii textului: „Toată lumea vrea un loc în 
Rai, dar nimeni nu vrea să moară!”

Nu ezită să pună şi note de subsol – note de 
subsol într-un roman care însă nu are pe copertă 
această definiţie! Nota nr. 3 este următoarea: „Mi-
nerii folosesc la extracţia de cărbune o lopată de 
mari dimensiuni. În mod ironic, fiindcă propaganda 
comunistă vorbea despre Stalin – marele prieten al 
popoarelor cu inimă mare, minerii şi-au botezat lo-
pata Inima lui Stalin”. Ritmul alert şi firescul perso-
najelor reies din fiecare pagină: „Viaţa lui Dinu avea 
două coordonate esenţiale: poliţişti şi şoferi. Pe scurt 
taică-său, un miliţian feroce cu şapte clase făcute pe 
islaz păscând vacile învăţătorului, era doar un văcar 
cretin şi-i mâncase zilele.

Dinu ar fi fugit de-acasă, dar gândindu-se s-o 
lase pe firava lui mamă la bunul plac al satrapului, 
învăţă cum să-l fenteze pe bătrân şi scăpă adesea cu 
fuga din lopeţile lui, cât inima lui Stalin!

Maică-sa era o făptură gingaşă şi elegantă. Se 
potrivea lângă tablagiu ca o zambilă lângă un rahat 
de câine. (...) Pentru că bătrânul îi ura pe şoferi, aces-
ta fiind singurul mod în care-şi înţelegea meseria, 
Dinu se simţi în drept să se facă musai şofer”.

Autoarea are o vocaţie artistică deosebită şi 
descrierea unui magazin de antichităţi impresionează 
pe orice cititor, demonstrând bune cunoştinţe de artă 
plastică. Bună cunoscătoare de oameni, excelează în 
tipologii şi străluceşte în rafinamentul stilistic. Rând 
pe rând apar bărbaţi infideli, un paracliser sinucigaş, 
un preot păcătos, foşti miliţieni, femei fără noroc, 
cerşetori – o lume pitorească, vie, descrisă cu vervă.

Toate aceste lucruri par surprinzătoare dacă ne 
gândim că „la bază” autoarea e profesoară de mate-
matică. Sau poate sunt chiar fireşti, o continuare a 
virtuţilor profesionale, prin superlative vocaţionale. 

Faptul că Doina Popescu-Brăila scrie bine, 
nu este o întâmplare. Ea vine din tradiţia puternică a 
scriitorilor brăileni, de la Nae Ionescu, Panait Istrati 
şi Fănuş Neagu şi calcă cu siguranţă şi vigoare pe 
Strada Mare a prozei româneşti. 

AURELIU GOCI
Proză satirică, umoristică şi poliţistă

(Doina Popescu Brăila, Pisica cu papion, Editura Torent Press, Brăila, 2014)

O carte despre care s-a scris mult atât după 
apariția primei ediții, în anul 2008, cât și a celei de 
a doua, în anul 2014, la editura Humanitas. S-a scris 
mult, dar nu atât cât ar merita. O carte care a trezit 
reacții diferite având în vedere aspectele social-poli-
tice relatate cu multă sinceritate de autor. Recunosc 
că deși aveam cunoștință de existența ei și parcur-
sesem pe net câteva comentarii, nu am citit-o decât 
recent. Cafea de la „Florescu” băusem în împrejurări 
fericite, alături de oameni dragi. Îmi vor rămâne me-
reu în amintire acele momente când sorbeam cafeaua 
fierbinte din ceșcuțe fine japoneze sau, alteori, din 
cești albastre și, mai ales, unicele clipe ale unei pri-
măveri când, alături de ele, pe masă se afla o vază cu 
zambile roz. Mirosul amețitor de cafea Roxelana de 
la „Florescu” îmbinat cu parfumul suav de zambile 
ne-a amuzat și am botezat licoarea neagră – cafea cu 
parfum de zambile. Mai târziu, această glumă m-a 
inspirat să scriu, din păcate, nu în împrejurări ferici-
te, dar în amintirea lor, un text devenit primul capitol 
al romanului meu Taine în vis. Puțini sunt aceia care 

știu că aromata și îmbietoarea cafea din acele pagini 
nu a existat doar în imaginația mea, iar ea provenea 
din magazinul „Delicatese Florescu”. Iată o confe-
siune făcută după lectura cărții scrise de Gheorghe 
Florescu, Confesiunile unui cafegiu (ediția a II-a), 
acum, când aștern aceste rânduri pe hârtie. Mă întreb, 
cine se face vinovat? Cafeaua sau cartea ? Sau amin-
tirile ? Uneori simțim nevoia să ne deschidem sufle-
tele și e nevoie doar de un factor declanșator care să 
ne îndemne. Probabil că volumul scris de Gheorghe 
Florescu m-a făcut să mă confesez, dar cafeaua cu 
parfum de zambile m-a determinat să citesc volumul 
și să îmi doresc să scriu despre el, deși atâția alții au 
scris înaintea mea, unii fiind personalități importante 
ale literaturii române, printre care Dan C. Mihăiles-
cu, Mircea Cărtărescu, Ștefan Agopian. Nu vreau să 
repet ce s-a scris, mai ales că unele texte sunt cuprin-
se la sfârșitul volumului, vreau să scriu pentru că așa 
simt că trebuie...

Trecând peste motivația sentimentală mărtu-
risită mai sus, după citirea cărții, mi-am zis că nu 

poate fi decât benefică atragerea, din când în când, 
a atenției oamenilor asupra celor relatate de Gheor-
ghe Florescu, pentru că autorul oferă pe parcursul a 
aproape 500 de pagini nu numai povestea propriei 
sale vieți, de la momentul nașterii în data de 8 mai 
1944, în cartierul Dudești, cu întoarceri în timp favo-
rabile prezentării provenienței familiei începând cu 
primul Florescu, ci și o frescă a societății românești 
din punct de vedere socio-economic, atinge și as-
pecte ale politicii interne și externe, furnizează nu-
meroase informații despre persoane importante din 
securitate, justiție, miliție, cultură, medicină, cunos-
cute din propria experiență de viață, iar altele însușite 
în urma unei amănunțite documentări. E necesar ca 
toate acestea să fie reamintite celor care au fost con-
temporani cu ele și, îndeosebi, aduse la cunoștința 
celor tineri, mai puțin știutori ai vremurilor dinainte 
de ‘89. Făurirea așa-zisei societății socialiste multi-
lateral dezvoltate s-a dovedit a-i viza doar pe unii, 
care dețineau pârghiile necesare, iar pentru alții a în-
semnat privațiuni de tot felul. Pe vremea aceea, mar-

CAMELIA PANTAZI TUDOR

Confesiunile unui cafegiu – Gheorghe Florescu
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ea majoritate a populației se confrunta cu probleme 
majore, pentru cele mai elementare produse se stătea 
la cozi interminabile ore în șir, în timp ce alții își 
umpleau frigiderele și debaralele cu diferite produse 
despre care cei din prima categorie nici nu auziseră. 
Așa era comunismul în România, favoriza asemenea 
discrepanțe, șpaga, corupția. Confesiunile lui Flores-
cu șochează prin sinceritate. Fiind privilegiat de fap-
tul că lucra în comerț și avea numeroase relații, el s-a 
descurcat asemenea multora aflați în aceeași situație.

Gheorghe Florescu ne introduce în atmosfe-
ra Bucureștiului pe parcursul unei jumătăți de secol, 
descrie amănunțit străzile zonei în care s-a născut 
și a copilărit, locurile unde și-a petrecut cea mai 
mare parte a activității, povestește despre comuni-
tatea evreiască, despre bunele sale relații cu aceas-
ta, despre unele personalități ale lumii evreiești, 
despre boema bucureșteană. Cafeaua este liantul, 
cea care leagă propria viață de toate cele povestite. 
Fără pasiunea sa pentru această seducătoare băutură, 
cartea nu ar fi existat. „Pesemne că soarta îmi fu-
sese deja hotărâtă: cafeaua avea să joace cel mai 
mare rol în viața mea”, mărturisește autorul, după ce 
povestește cum încă din copilărie se manifestase pa-
siunea pentru cafea, atunci când petrecea mult timp 
privind operațiunea de prăjire a acesteia, atrăgându-l 
ca un magnet magazinul de cafea al unor armeni, 
proprietate a familiei Georgescu, nașii săi de botez. 
Primele lecții de prelucrare a cafelei le primește la 
magazinul de cafea al unuia dintre cei mai renumiți 
cafegii armeni din București – Ohanes Aznavurian, 
pe strada Batiștei nr.7, unde îl cunoaște pe Avedis 
Carabelaian care deținea cel mai renumit magazin de 
cafea din capitală pe Calea Victoriei nr. 33-35, lângă 
Teatrul „Constantin Tănase”. Frecventând maga-
zinele din centrul capitalei își dă seama de diferența 
față de cele din Dudești, de existența unei clientele 
selecte. 

Deși și-ar fi dorit să urmeze cursurile Facultății 
de istorie, condițiile potrivnice îl determină să ia ca-
lea unei activități în comerț, în cadrul Agenției de 
Import. În martie 1971, preia magazinul de cafea din 
Hristo Botev nr.10, la propunerea mentorului său 
Avedis Carabelaian, căruia îi dedică mai multe pagini 
din volum.  Vor veni să cumpere cafea, dar și să stea 
la discuții în fața unei ceșcuțe sau a unui pahar de 
băutură fină, după preferință, în garsoniera închiriată 
în spatele magazinului, devenită un loc important de 
întâlnire a boemei bucureștene, numeroși scriitori, 
actori și diferite persoane influente. Printre aceștia 
se aflau: Marin Preda, Nichita Stănescu, Mihai Be-
niuc, Nicolae Carandino, Gaby Michailescu, Harry 
Brauner, Mircea Sântimbreanu, Emil Botta, Mișu 
Fotino, Damian Crîșmaru, Victor Rebenciuc, Ovidiu 
Iuliu Moldovan, Sebastian Papaiani, Toma Caragiu, 
Amza Pellea, Ștefan Tapalagă și mulți alții. Autorul, 
cu aceeași sinceritate, mărturisește: „Prezența aces-
tor oameni mă face fericit. Știu că în acele momente 
sunt unic. Banii nu contează. Voi avea ce povesti 
nepoților. Pentru ei culeg, tot ce se poate culege”. 
Emil Botta este primul care îl sfătuiește să noteze 
cât mai multe „întrucât, cândva, poate va interesa pe 
multă lume”.

Ajungând cu povestirea în anul 1971 și scriind 
despre ideea de a avea magazinul de cafea deschis 
nonstop, propunere revoluționară pentru acele tim-
puri, ne destăinuie: „Trăiam vremuri ce nu mi se 
potriveau; sau eu nu mă potriveam vremurilor. Goana 
după bani nu mă caracteriza. Doream să mulțumesc 
pe toată lumea sau măcar cât mai multă lume”. Mag-
azinul devine celebru în primul rând pentru cafeaua 
preparată în spirit Avedis, dar și pentru produsele de 
import primite preferențial de la Agenția de Import. 
În anul 1976, Florescu ajunge primul și unicul pre-
parator de cafea cușer din România, odată cu vizita 
în România a lui Nahum Goldman. 

La cutremurul din 4 martie 1977, blocul din 
Hristo Botev nr 10 se prăbușește, ca urmare în iunie 
Gheorghe Florescu acceptă să devină unul dintre cei 

doi șefi ai Complexului „Blocul 51” din Pantelimon, 
însă în iulie deschide un nou magazin de cafea în 
strada Sfinților nr. 6. Aflăm multe amănunte despre 
locatarii din strada Sfinților, de la fiecare număr, 
cărora le dedică mai multe pagini. În noul magazin 
continuă plăcutele întâlniri cu diferite persoane din 
domeniul cultural, cum sunt Ilarion Ciobanu, Cornel 
Coman, Nicolae Carandino, care citește manuscrisul 
Nopți albe și zile negre și traduceri din opera poetu-
lui grec Kavafis. Locul devine un adevărat cenaclu. 
Discuțiile depășesc de multe ori sfera literar-culturală 
și ajung la politică, unul dintre cei de față fiind Cor-
neliu Coposu. Gheorghe Florescu aude multe dar își 
face timp și pentru studiu având acces la bibliote-
cile vaste ale lui Alexandru Rosetti, Leon Kalustian, 
Carandino și alții. Are posibilitatea de a citi Buletinul 
informativ Agerpres, Revista mea din Israel și să as-
culte Europa Liberă și Vocea Americii.

 Cartea lui Gheorghe Florescu ne conduce prin 
locuințele unor unor personalități ale epocii, cu care 
se împrietenește, cum este cazul lui Alexandru Ro-
setti, profesor universitar, academician, editor, istor-
ic al literaturii române. În ceea ce privește activitatea 
sa comercială, celebrul cafegiu ajunge furnizor al 
unor ambasade, al Federației Comunităților Evreiești 
din România, bucurându-se de numeroși clienți dar, 
în același timp, se confruntă cu dificultăți privind 
aprovizionarea, în funcție de actele normative în vi-
goare pe parcursul timpului și de corupția existentă 
în domeniul său de activitate și nu numai. 

În 19 aprilie 1985, Gheorghe Florescu este ar-
estat fiind acuzat de complicitate la delapidarea unor 
însemnate cantități de cafea amestec. Povestește de-
spre anchetă și viața din închisoare unde rămâne trei 
ani și două luni. După eliberare, aude zvonuri cum 
că furase vagoane de cafea naturală și că avusese 
sume însemnate în lei și valută, și bijuterii. Primele 
sale vizite sunt la familia Vulpescu și la profesorul 
Rosetti care, ascultându-i relatările, îi spune: „Sc-
rie toate astea, iar eu îți voi face prefața. E foarte 
mare nevoie să se știe asemenea lucruri. Este datoria 
dumitale”. Moartea sa în anul 1990 îl va împiedica 
să își țină promisiunea. Florescu merge la avocata 
Letiția Coman cu care poartă o discuție despre dosa-
rul lui și despre eroarea judiciară comisă în ceea ce 
îl privește, dar reabilitarea se va produce abia în anul 
2000. La Căminul pentru bătrâni evrei din Bucureștii 
Noi, Bernard Morski îl primește călduros, vorbind 
și despre un posibil loc de muncă. La birourile con-
ducerii centrale a Federației Comunităților Evreiești 
din România se întâlnește cu vicepreședintele Th. 
Blumenfeld care îi oferă o slujbă, atât cât îi putea 
oferi într-o conjunctură nu tocmai favorabilă. Iată 
ce scrie Gheorghe Florescu în acea perioadă, după 
ce trece pe lângă fostul magazin: „Mă simțeam cu-
prins ca de un tsunami cu aluviuni pline de orori, 
într-o lume împărțită între vânători și vânați, căci 
greșisem foarte mult punând munca înaintea familiei 
și acum culegeam roadele acelei hotărâri destul de 
neînțelepte. Se întâmplă în viață să ai aproape totul, 
dar să constați că-ți lipsește ceva esențial; și să nu ai 
nimic, dar să-ți dai seama că ai totuși ceva. Acel ceva 
era pentru mine primordial: era familia mea, pe care 
din păcate o supusesem la grele încercări”. 

Evenimentele din ’89 îl găsesc muncind la 
I.L.F. Berceni, de unde va pleca și va înființa casa de 
comenzi Heliade între vii. Însă toată munca depusă, 
toate eforturile și desigur anii petrecuți în închisoare 
au condus la producerea unui accident vascular cere-
bral în octombrie 1990. Recuperarea este dificilă și 
rămâne cu o hemipareză pe partea dreaptă. Reînvață 
să scrie cu mâna stângă. 

Mergând să își vadă baiatul stabilit în Cana-
da, vizitează orașul Montreal în anul 2004  și intră 
în contact cu multe magazine de cafea, ceea ce cu 
siguranță îi va accentua dorința de a-și deschide el 
însuși un astfel de magazin în țară. Visul său este să 
aibă o cafenea în care să se bea cu dragoste o cafea 
Avedis. „Cât timp există spiritul Avedis, totul este 

posibil, pentru că <speranța moare ultima>, așa cum 
știe tot românul.”

Cartea lui Gheorghe Florescu oferă detalii 
despre cafea. Cine dorește să afle mai multe despre 
soiuri, țări de proveniență, prețuri, modalitatea de 
a obține o cafea sublimă se poate opri cu maximă 
curiozitate la paginile 127-129, pe care le recomand 
cu căldură. Nu va regreta, va fi plăcut surprins și 
niciodată nu va mai putea exclama în fața oricărei 
cești de cafea – ei, e doar o cafea!, fără să înțeleagă 
diferențele de calitate, atât în ceea ce privește cafeaua 
verde cât și modalitatea de prăjire.

Situația comerțului (cu accent pe cel al cafelei) 
în anii comunismului este de asemenea prezentată 
în paginile volumului și mi se pare utilă o succintă 
sintetizare a acesteia, potrivit datelor oferite de 
cartea renumitului cafegiu. În anul 1958, comerțul 
particular este desființat, majoritatea comercianților 
evrei vor emigra. Anul 1968 devine anul de vârf 
al mandatarilor din România. În primăvara anului 
1968, relațiile comerciale ale României ajung la un 
nivel neatins până atunci, vin mărfuri din Vest de 
cea mai bună calitate, iar relațiile cu China iau o am-
ploare fără precedent. Ulterior, datorită dezvoltării 
relațiilor României cu statele africane pătrund furni-
zorii de cafea din această zonă a lumii, devenind 
principalii furnizori. În februarie 1973, întreaga piață 
a fost invadată de cafea Kenya. Mai târziu, este in-
terzis importul de cafea verde, operațiunea de prăjire 
a cafelei devine monopol de stat. Niciun cetățean nu 
are dreptul să dețină mai mult de 500 grame de cafea 
prin Decretul din 1980 și de aici, tot felul de fapte 
pentru a ocoli prevederile acestuia. 

Marea criză petrolieră din 1973 lovește 
România, conducând la decizia conducerii de partid 
de a reduce costurile. Astfel, în vară, lui Gheorghe 
Florescu i se solicită sprijin pentru prepararea cafelei 
cu înlocuitori, mai exact a cafelei cu năut. Este che-
mat împreună cu Avedis la Agenția de Import, nu se 
ajunge la o înțelegere, iar Agenția va apela la altcine-
va, astfel că în toamnă apare noul produs – cafeaua 
cu înlocuitori. O imagine dezgustătoare – năutul plin 
cu șobolani se punea la prăjit. 

La sfârșitul anilor ‘70, viața devine din ce în 
ce mai grea pentru populația țării. În piețe se insti-
tuise „prețul maximal”, dispar legumele și fructele 
de calitate, dispar produsele din magazine, apar cozi 
uriașe, se dă dispoziție ca vânzarea produselor defi-
citare să se facă în spatele magazinelor pentru a nu se 
mai vedea cozile, apar pe lângă cafea și alte produse 
cu înlocuitori, se interzice tuturor magazinelor, dar 
și unițăților de alimentație publică să vândă băutură 
până la ora 10, iar restaurantele vor avea program 
până la ora 22. Legea 18 intră în forță, apar decretele 
400 și 720, dar și bancuri pe măsură, spuse uneori cu 
teamă, pe ascuns, binecunoscute celor care au trăit în 
acele timpuri. 

Confesiunile unui cafegiu este mai mult decât 
confesiune, este o carte-document. Nu avem drep-
tul să uităm nimic din ce a fost rău în trecut, nici 
să minimizăm impactul acestuia. Evoluția noastră, 
ca indivizi și ca societate, nu se poate realiza fără 
însușirea trecutului și înțelegerea diferenței dintre 
bine și rău, fără eliminarea a tot ce ar putea fi mal-
adiv în prezent.

După scrierea volumului și publicarea în 
anul 2008 a primei ediții, Gheorghe Florescu își 
realizează visul, deschide în 2010 primul magazin 
de cafea, în apropierea celui din strada Sfinților 
gestionat odinioară. Ar fi interesant de știut cum a 
reușit, așadar s-ar impune o continuare, o nouă carte. 
Așteptăm. Până atunci nu ne rămâne decât să ne 
răsfățăm sorbind dintr-o ceșcută cu cafea de la „Flo-
rescu”, de preferat Roxelana…
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După trei volume de versuri scrise în româ-
nă („Bulgăre de aur“ în 2000, „Eclipsa sufletului“ 
în 2001 şi „Roza deşertului“ în 2008) tînăra poetă 
Monika–Andreea Hondru (n. 1977 în Reşiţa), sta-
bilită în landul Bavaria, se decide în 2008 să scrie 
în germană şi rezultatul nu s-a lăsat timp îndelungat 
aşteptat: la începutul anului 2016 îi apare volumul de 
versuri „Tăcerea sufletului meu vorbeşte“, însumînd 
152 de poezii, iar cîteva luni mai tîrziu, în iulie 2016, 
îi apare un alt volum, Blitzlicht Schatten / Lu-
mină-fulger umbre, însumînd 109 poezii, la aceeaşi 
editură Kern din Ilmenau.

Tema predilectă a autoarei rămîne în continua-
re  dragostea, văzută şi prezentată în toate ipostazele 
posibile.

Trebuie menţionat faptul că dincolo de me-
sajele transpuse liric se desprinde o anume armonie 
muzicală care mai persistă şi după lectura versurilor.
Trebuie apoi apreciat faptul că poeta realizează rime 
împerecheate (majoritatea), dar şi încrucişate şi chiar 
îmbrăţişate mai în toate poemele, deşi este îndeobşte 
cunoscută dificultatea găsirii rimelor în germană.

Poeta este sensibilă la muzica tristă: “O 

partitură de Bach îmi vorbeşte” (În dans..., p.9) 
sau: “În iubirea adîncă  plînge sufletul unei viori” 
(Poate..., p. 14).  

Autoarea se confesează: „Sufletul meu stă 
între flux şi reflux“ (Sub lacrimi..., p. 10) sau altă 
dată afirmă: „Iubirea ne lasă să tremurăm în faţa 
sentimentelor“ (Un sărut interzis…, p. 11).

Adesea, părăsită fiind de ingrata fiinţă iubită, 
poeta suferă, sperînd totuşi în întoarcerea acestuia. 

Clipe de iubire deplină sunt puţine în cele 120 
de pagini ale cărţii.

La un moment dat este exprimată o dorinţă 
plină de graţie: “În lumină, la răsărit de soare /Vreau 
ca eu să fiu o floare” (Păpădia, p.25).

“Iubirea sparge orice inimă de piatră” este 
convinsă poeta (Plăcere de dorit, p.26).

Critica socială, prezentă în mai multe rînduri 
în volumul anterior, e prezentă aici doar într-un sin-
gur loc: “Dreptatea este oarbă chiar şi la tribunal!” 
(Surd şi... orb!, p.31). 

Lacrimile, care curg din abundenţă în volumul 
anterior, nu lipsesc nici de astă dată: “Sub ploaia lac-
rimilor mele te-ai născut / Şi cu fiecare zi fără de tine 

mă simt pierdut(ă)” (Dorinţă de vis, p. 44).
“Adevărata iubire este doar o viziune” (A iubi 

fals, p. 49), constată cu scepticism poeta, iar “Glu-
mele în iubire sunt tabu” (Martor, p.72), pentru a 
conchide, în altă parte, cu nemărginită tristeţe: “În 
iubire eu nu am noroc!” (Delimitare, p.73).

Tot în mod sceptic se întreabă pe drept: “Mai 
există iubire în lumea noastră?” (Mai există iubire?, 
p.92).În altă parte, scrie: “Şi eu rămîn la colţul visel-
or fără iluzie / Iubirea moare, lumea nu are religie” 
(În colţul..., p.96). Uneori iubirea poate devein de-a 
dreptul periculoasă: “inima sîngerează de dor!” 
(Dansul sentimentelor, p. 100).

Ultimul poem e şi cel mai scurt şi pare a fi o 
sinteză a celor anterioare, aşa că îl redăm integral 
în traducerea noastră: “”Fiecare cuvînt / din această 
carte / poartă cu sine / putere şi durere / poartă dra-
goste şi dor / nesfîrşit / în inima mea.../ Şi te caută 
/ în ea / pe tine / pretutindeni...” (Fiecare cuvînt..., 
p.115). În concluzie, o poetă care la cei patruzeci de 
ani ai ei disecă iubirea cu bisturiul condeiului sub 
toate aspectele. Despre ce va scrie această poetă 
peste două sau trei decenii, rămîne de văzut...  

Romanul a apărut la Editura „Zodia Fecioa-
rei”, Pitești, în anul 2017 și a fost scris în perioada 
ianuarie 2015 - octombrie 2016, așa cum ne infor-
mează autoarea, la finalul cărții.

E un roman ce se citește cu plăcere și curio-
zitate, numai cu condiția ca tu, cititorule, să fi iubit 
cu pasiune și dăruire, măcar o dată, deoarece iubi-
rea – simfonia dragostei, - așa cum caracterizează 
autoarea sentimentul de iubire, este tema principa-
lă.În jurul acestui sentiment, mai mult celest decât 
terestru, se desfășoară acțiunea întregului roman. 
Autoarea, în susținerea acestei forțe universale, iu-
birea, redă în totalitate scrisoarea lui Albert Einstein 
către fiica sa, în care aduce un elogiu sentimentului, 
încă nedeslegat de știință, al iubirii. Albert Einstein 
zice că: Iubirea este Lumină, care-i iluminează pe 
cei care o oferă și o primesc; Iubirea este gravitate, 
deoarece îi face pe unii oameni să se simtă atrași 
de alții; Iubirea e putere, deoarece multiplică tot ce 
avem mai bun și oferă umanității șansa de a nu pieri 
în propriul egoism orb; Iubirea expune și revelează, 
pentru Iubire noi trăim și murim; Iubirea e Dumne-
zeu și Dumnezeu e iubire...Iubirea e singura ener-
gie din univers pe care ființa umană nu a învățat s-o 
controleze după voința sa...nefiind încă pregătiți să 
crem o bombă a iubirii, pentru a distruge ura, ego-
ismul și lăcomia care devastează planeta.

Eroina romanului, o actriță dar și regizoa-
re de teatru, fără a-i da romanciera un nume, căre-
ia-i place să se îmbrace elgant și să poarte bijuteri 
scumpe, cunoaște la un banchet dat în onoarea unui 
președinte, și acesta tot fără nume și fără să ni se 
spună ce fel de președinte este, pe doctorul antropo-
sof Salo Ștefan, de care se îndrăgostește instantaneu, 
după ce acesta a invitat-o să stea lângă el la masă. 
Acesta o cucerește pe actriță, nu atât prin prezența sa 
fizică, cât mai mult prin scrisorile și mesajele ce i le 
trimite permanet, în decursul timpului. De fapt nici 
nu prea avea cum s-o întâlnească mai des, deoarece 
doctorul este la un spital din vestul țării și vine rar în 

București. Mai mult deducem prin descrierea anu-
mitor clădiri și străzi că este vorba despre București, 
unde își are actrița teatrul și pe unde parcurge destul 
de des traseul străzii Mântuleasa, simțind pașii și spi-
ritul lui Mircea Eliade, de a cărui operă este atrasă 
până la obsesie, încât dorește și reușește să pună în 
scenă romanul Șarpele.  

Decodificând planurile și etapele ce le parcur-
ge iubirea actriței fără nume față de doctorul antro-
posof, frumos ca un conte rus, cum îl portretizează 
romanciera, diagnosticăm că iubirea ei este platoni-
că, adevărata dragoste o are totuși față de soțul său, 
tot fără nume și profesie și acesta, pe care-l divini-
zează. Prezența soțului în roman este permanentă și 
se desfășoară pe multe planuri, ba acasă, în căminul 
conjugal, cum e și normal, ba în excursiile ce le fac 
împreună la Roma,  călătorind cu trenul Orient – Ex-
pres,  la Paris unde merg de mai multe ori și locuiesc 
în hoteluri luxoase și mănâncă tot în restaurante cu 
meniuri alese. Vizitează universitatea Sorbona și e 
mândră, ca româncă, văzând că aici pe frontispiciul 
clădirii e trecut și numele lui Dimitrie Cantemir. 

Atunci când  iubirea față de Ștefan atinge cote 
sufocante, ce o devorează mai ales noapte de noap-
te, în patul său somptuos, actrița nu ezită să mărturi-
sească că s-a lăsat pradă iubirii carnale în vis, trăind 
extazul ca-n poezia Vraja a doctorului și scriitorului 
Vasile Voiculescu, poezie pe care romanciera inspi-
rat o tipărește în totalitate în carte la pag. 154. Poezia 
de numai 18 versuri este un cosmos de iubire. Cred 
că o parte din cheia acestul roman se află în această 
poezie genială. Fac recomandarea ca toate femeile 
din lume – sperând că acest roman va fi tipărit și în 
cel puțin 6 limbi – să studieze, nu numai să citeas-
că, această poezie Vraja. E Steaua Polară care dă 
satisfacție, sens vieții și iubirii neplatonice.

   Actrița, în organizarea marelui spectacol, are 
permanent lângă ea pe Puiu, un paj, tot actor și el 
mai mic ca vârstă cu 13 ani decât ea, dar care o ve-
nerează. Ea i-o retează scurt, deși-l place ca bărbat: 

Puiule, înotăm în ape diferite ale timpului.
În continuare actrița meditează că nu-i bine să 

ne urâm și că, în loc să construim poduri (de iubire) 
între noi, facem ziduri. Îi spune răspicat pajului său 
Puiu, atunci când acesta șchioapătă în rol, că un ac-
tor adevărat e o inimă deschisă către lume și că viața 
e o scenă fără cortină.

 În pregătirea marelui spectacol actrița caută 
un loc anume ce s-ar potrivi pentru pretențiile sale 
artistice, ajungând și la o mânăstire, unde își invită 
actori și scriitori cunoscuți, dar și pe doctorul Ștefan, 
pe care  și-l dorește permanent să fie în preajma ei, 
lângă ea, simțind magnetismul lui ca pe o aură a iu-
birii. Descrie cu furnicar de vorbe alese cum decurge 
masa dată de starețul mănăstirii, cum se fac pregă-
tirile pentru marele spectacolul ce vrea să-l dea la 
mănăstire, descrie seara și noaptea de zbucium sufle-
tesc când îl știe pe doctorul antroposof  Ștefan Salo 
în camera de alături, dar de care fuge trupește și se 
refugiază în camera ei alături de un paznic feminin, 
scriitoarea Claudia, intenționat chemată în aceeași 
cameră cu ea. Regretă amarnic a doua zi această re-
tragere copilăroasă, mai ales când constată că Ștefan  
părăsise dis-de-dimineață incinta mănăstirii.

Și numele doctorului antroposof  nu a fost ales 
la întâmplare, ci își are misterul său, solo (voce) în 
muzică însemnând singur. Intuind intenția scriitoa-
rei, deducem că așa și-l dorea pe doctor, singur, ne-
angajat matrimonial.  Misterul se iluminează în fina-
lul romanului, atunci când actrița hotărăște ca, după 
ce se termină spectacolul, să lase un bilet de adio 
soțului său iar ea să fugă cu doctorul Solo Ștefan, 
pe care-l invitase la teatru, la marele său spectacol. 
Prin actorul Puiu află că doctorul vine la spectacol și 
cu soția sa. Atunci se produce cutremurul aspirațiilor 
sale de iubire, când află că doctorul nu mai e solo. 
Rupe biletul de adio adresat soțului și e invadată de 
realitatea tristă ce nu și-o dorea. Dragostea față de 
doctorul antroposof Ștefan Solo îi înnobilase viața 
cu sentimente nebănuite până atunci de ea și-o făcu-

MICEA M. POP 
Monika-Andreea Hondru –

 „Blitzlicht Schatten” / Lumină-fulger umbre

ŞTEFAN STĂICULESCU

Maria Mona Vâlceanu -
„ȘTEFAN / SIMFONIA FANTASTICĂ”



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIII, nr. 4 (53)/2017
38

pag. 39

pag. 38

se să trăiască pe orbita cosmică a iubirii devoratoare. 
Nu are curajul să meargă până la capăt cu această 
devoratoare iubire, datorită conveniențelor sociale 
(ea e măritată și-n final află că și doctorul e căsăto-
rit), dar și dintr-un calcul de confort familial. De fapt 
îi mărturisise doctorului la începutul idilei că eu nu 
doresc să fiu o Ana Karenina.    

Romanul este iluminat în multe capitole de  
povestirile lui Mircea Eliade, și nu-i știrbește cu ni-
mic din valoare sa această iluminare, din contră îi dă 
măreție și particularitate, îi dă acea undă de mister, 
de pendulare între real și ireal, de căutare a mecanis-
mului care declanșează iubire, marea întrebare – ce-i 
iubirea și de câte feluri este? - dar fără a afla un răs-
puns concret și universal valabil.

Un capitol scris cu durere și cuvinte însânge-
rate este dedicat și acelei perioade prin care a trecut 
România când se instalase disperarea foametei, se 
năștea clasa muncitoare, când românii sperau că vin 
americanii și era vremea denunțurilor. 

Fiind alături de Președinte și de un deputat 
francez, la un banchet, toastând, în onoarea româ-
nismului, zice actrița că fiecare nație are ființa ei și 
să nu trecem cu tăvălugul globalizării peste ființa 
națiunilor și că sufletul neamului nu se vinde. Să 
mergem la Chișinău, în țara în care libertatea se 
cucerește cu ajutorul limbii române.Stelară consta-
tare, cu curcubeu de speranțe ne leagănă romanciera 
cu vorbele:...în țara în care libertatea se cucerește 
cu ajutorul limbii române.  Și chiar merge acolo cu 
Președintele și deputatul francez pentru a mai pune 
un buchet de flori la Podul de flori construit cu ani în 

urmă între România și Republica Moldova.
Atunci când își vizitează casa sa și grădina cu 

pomi înfloriți de la țară, constată că livada mea este 
conectată cu îngerii, cu Dumnezeu și în flori se află 
ceva sfânt. Se întreabă, în această primăvară cine 
le-a poruncit mugurilor să se trezească? Ce mis-
ter clorofila!!, acest sânge al plantelor, plantele au 
sânge verde! Ce frumos, sânge verde! Romanciera 
nu greșește când remarcă – intuitiv sau din știință? 
– misterul clorofilei. Întradevăr, cercetărorii n-au 
descoperit misterul clorofilei, cum energia solară, 
în contact cu frunzele, se transformă și formează 
această energie vitală a plantelor. Interesant acest 
paralelism între misterul iubirii și misterul clorofilei. 
Amândouă nedescifrate, încă.

Romanul roiește de comparații și metafore 
bine plasate în context: gândurile sunt săgeți secre-
te care se intersectează în mintea noastră; nu voi 
schimba pe o monedă de împrumut (adică iubirea ce 
i-o poartă doctorului antoposof Solo Ștefan) moneda 
de aur a iubirii soțului meu; au fost artiști plastici 
care au visat să picteze infinitul (brâncușiană propu-
nere); profesorul, marele profesor(!?) este un străjer 
al valorilor noastre culturale; Ștefan tăcea întro în-
cremenire mâhnită; ce este un actor?, decât un om 
care-și multiplică destinul. 

Autoarea, caracterizând profesia doctoriței 
Elena, o prietenă de-a sa, care o însoțește la Con-
gresul de Dacologie, de la Buzău, zice că doctorița 
are cinismul ei vindecător. Manuela, o actriță reci-
tând, cuvintele rostite de ea prind contur, mângăie, 
dezmieardă, promit, se îneacă în taine. (remarcați ce 

comparație, să te îneci în taine).
 Atunci când dorurile ei se întorc către Ștefan 

sunt ca niște vrăbii speriate. Gândindu-se la nesta-
tornicia în care trăiește iubindu-l în taină pe Ștefan, 
folosește o originală personificare minciuna este fica 
diavolului.   

Inspirat și redat cu talent paralelismul între 
cărțile doctorului psihiatru, neurolog și cercetător 
Dumitru Constantin Dulcan (în roman apare nu-
mai doctorul Dulcan !?) mai ales cu celebra sa carte 
Inteligența materiei, cu romanele și povestirile lui 
Mircea Eliade. Îmi vine în minte strofa lui Vasile 
Alecsandi dedicată lui Mihai Eminescu, din poe-
zia ”Unor critici”:E unul care cântă mai dulce de-
cât mine?/ Cu-atât mai bine țării, și lui cu-atât mai 
bine./ Apuce înainte ș-ajungă cât mai sus,/ La răsă-
ritu-i falnic se-nclină-al meu apus. Romanciera arată 
că e de lăudat faptul ca valorile să se ilumineze reci-
proc, ca prin luminile lor să dea măreție țării, nației. 

Romanciera Maria Mona Vâlceanu, prin 
actrița ce îi dă viață în carte, studiază, aprofundând 
în limita percepțiilor posibile, dar cu succes, și scri-
erile antroposofice ale lui Rudolf Steiner. Tocmai de 
aceea scriitoarea dedică acest roman doctorilor an-
troposofi sperând, că prin această știință, să se desle-
ge misterul iubirii. 

Ca o dovadă că romanciera este admiratoare 
a Franței, în special a Parisului, tipărește pe coperta 
cărții o imagine cu Catedrala Notre-Dame și o parte 
din Sena.  

Față de magma de iubire ce clocotește în pagi-
nile cărții, romanul mi se pare a fi prea scurt. 

...Maria Mona Vâlceanu

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

NICÃIERI

Ĩncercam sã mã apropii de oameni
dar ei priveau într-o parte

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

 STRÂNSOARE

Din privirile ei
ieşeau frânghii subțiri mãiestrit împletite

ținea un fluture mort
între degetele ei ca niste şuruburi

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

neliniştea mea se sfãrâma între dinții ei
clipã de clipã.

OSPÃŢUL

Mesenii au brațe lungi noduroase
carnea lor lunecã încet de pe oase
o voce se sparge mãrunt ca o crustã
lãutarul îşi mistuie vioara ȋngustã
din ochii lor picurã cearã fierbinte
pe obrajii scobiți şi pe roase veşminte
îşi mişcã buzele de scoarțã crãpatã
amintindu-şi vremurile de altãdatã
de-a lungul gâtlejurilor decojite

licoarea tot gâlgâie şi lipicioase termite
sunt toate cuvintele spuse de-a dreptul
tuşeşte cu sânge chiar înțeleptul.

AMÂNARE

Mergeam fãrã țel
în urmã lãsam
înveninata urzealã de glasuri

tramvaiele se târau înapoi
ca nişte insecte rãnite

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

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

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

ACCIDENT

Omul bun de-alaturi orbise
in el insusi
m-a trantit la pamant
c-o furie de neinteles 
juca apasat langa firul de sange
uscandu-mi radacina cuvintelor
sunt bucuros
mi-a zis arcuindu-se
ca pot si eu sa vad macar o data cum e
sa te lasi cu totul in voia
prieteniei.

A PRIVI
Ai mers pânã la ultima uşã
numai pe-a ta n-o gãseşti
tu ai numãrul tãu

CLAUDIU ROBERT TOMA



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIII, nr. 4 (53)/2017
39

ai chipul tãu
ai sfeşnicul tãu
ceva ascuns în tine nu te cruțã nicicând
eşti iubit şi eşti de neiertat
ai rãzuit pereții de humã fãrã sã-ți pese
ți-ai ferit auzul de groapa cu şerpi
ai smuls din bucuriile altora picioarele subțiri de
insectã
ai scãpãrat cremene
când nu mai era nimic de fãcut
ți-ai lãsat privirea sã se odihneascã
într-un ochi mai adânc.

    EURI

Ĩn ochiul meu
e cineva care vede
In ochiul sãu
e cineva care vede
nu ajung nu mai ajung
la irisul acela dintâi
sã-mi spun mie însumi
printre spice de raze
rãmâi.

DEPÃRTÃRI

Un şir de pãsãri peste-acoperişuri
de țiglã roşie drumul îşi urmeazã
câte o frunzã încã se apleacã
sub greutatea stropului de ploaie
al clopotului glas vibreazã-n aer
femeia zãboveşte la fereastrã
miroase-a rufe proaspete şi-a lacrimi.

NEŞTIUTUL ÎNDEMN

Scrijelesc mereu
în coaja cea verde
a copacului meu
şi sensul tot suie
iar forma rãmasã
e tot amãruie.

CÃDERE ÎN SINE

Ĩnlãuntrul unei clipe
e atâta vãzduh
sunt privit dinlãuntru
sunt ascultat dinlãuntru
însângeratele ciocuri se-nşirã
de-a lungul aceluiasi zid

mi-s brațele aspre liane
pleoapele mele de piatrã
abia se deschid.

Lucian Blaga spunea că aforismul 
ar trebui să fie: „o floare în stare de graţie. 
Aleasă să conceapă Logosul şi să-l nască.” 
Dorindu-și sau nu, în ipostaza respectivă s-a 
postat, în cele 333 de aforisme ale sale, Ionuț 
Caragea, autorul florilegiului de față. Fiecare 
gând al său și toate împreună răspund cu brio 
la această cerință formulată de gânditorul din 
Lancrăm. Pentru că, în definițiile aforistului-
poet Caragea, găsim încercări reușite în folo-
sirea de genuri proxime și diferențe specifice 
dintre cele mai potrivite pentru a exprima ade-
văruri neexprimate încă. În aceste încercări, 
autorul nu abuzează de paradoxuri şi nu recur-
ge la preţiozităţi inutile. 

Adevărul pur, cel gol-goluț, este pen-
tru tânărul, dar încercatul aforist din Oradea, 
cea mai reușită metaforă. Și continuând aceas-
tă idee, el ajunge prin judecăți încrucișate 
neașteptate, la concluzii metafizice neexprima-
te, la noi paradigme: „Dacă adevărul ar avea 
umbră, i-am spune Om. Dacă ar avea urmă, 
i-am spune călătorie. Dacă ar avea aripi, 
i-am spune speranţă. Dacă l-am şti dinainte, 
i-am spune destin. Dacă l-am uita, i-am spu-
ne moarte. Dacă ar fi revelaţie, i-am spune 
Dumnezeu”. Găsim în expresia de mai sus o 
enumerare de judecăți implicite și explicite 
definitorii, conducând toate la un loc la o îm-
binare fericită de termeni sau de categorii, pri-
mordială fiind forța sugestivă degajată. La fel 

în următoarea aserțiune în care bătrânul Homo 
Faber, forţat de lumea tehnologizată, ajunge 
să se nască pe Google: „Adesea, adevărul vie-
ţii e ascuns în lacrima omului singur”.

Fiecare aforism din această carte ni 
se înfățișează ca un ram ori ca o creangă. Mai 
multe la un loc, acestea formează un copac, 
uneori extrem de viguros, ca din povești, ne-
maiîntâlnit, plin de roadele gândirii. Cartea 
întreagă este ca o pădure plină de miracole din 
care n-am mai vrea să ieșim. Subliniez încă de 
la început că în formulările sale, Ionuț Caragea 
ține seama de regulile lui Descartes și Pascal, 
în sensul că nu definește concepte neclare și 
nu apelează la termeni insuficient precizați: 
„Am învăţat să iau totul de la început. Primul 
cuvânt a fost amintire”. Într-un anumit sens 
m-am apropiat de autor, deoarece și eu, în 
aforismele mele, am spus: „Sunt ziceri adevă-
rate și neadevărate. Cele din urmă n-au viață 
lungă”, întrucât „Nimic nu-i mai durabil decât 
gândul exprimat drept și frumos”. (Nicolae 
Mareș - manuscris).   În general, genul proxim 
și diferența specifică întâlnite la Caragea au o 
variabilitate surprinzătoare, ceea ce îi conferă 
aforismului său caracterul insolit, neașteptat. 
Profet al propriei aneantizări, scriitorul lucrea-
ză precum anticii, cu slove demult șlefuite, 
știut fiind că până și Sfântul Petru a procedat la 
fel. Sfântului i se atribuie dictonul că „dragos-
tea acoperă o sumedenie de păcate” (I. 4.8). 

De aici irizează şi zicerea împământenită în li-
teratura română, sub condeiul lui Marin Preda: 
„Dacă dragoste nu e, nimic nu e”. 

Apropiindu-se de înțelepciuni bibli-
ce, Ionuț Caragea este convins că destinul îi 
este „o clipă eternă de dimineață suspendată 
între șoaptele inimii”. Afirmația de mai sus ne 
arată ce vână puternică de poet are aforistul în 
cugetările sale pe această temă: „Dragostea 
– oceanul fără ţărm”; „Iubirea este precum 
puiul de pasăre care părăseşte cuibul inimii, 
încercând să zboare peste orice prăpastie cu 
aripile imaginare ale sufletului” sau „De mul-
te ori, iubirea este iluzia unei flori căreia i-am 
smuls toate petalele, cu propriile noastre gân-
duri negative, când ea, de fapt, nici măcar nu 
îmbobocise”.

Smerenia cu care cugetătorul vorbește 
despre Dumnezeu este pilduitoare: „Când 
eşti înconjurat de străini, Dumnezeu este mai 
aproape de tine”; „Dumnezeu ne-a dat la fieca-
re atâta minte câtă putem duce”; „Dumnezeu 
are mireasmă de cetini de brad”; „Dumnezeu, 
prin nemişcarea sa, spune totul”; „Dumnezeu 
scrie cu pană de înger”; „Dumnezeu stropeşte 
pânza dimineţii cu rouă. Este divină lui semnă-
tură.”; „Dumnezeu s-a coborât odată cu lacri-
ma pe pagina albă şi aşteaptă scări de cuvinte 
pentru a urca în sufletul altora.”

Gândurile despre inimă au în aforisti-
ca lui Caragea o încărcătura romantică pe care 

numai la Mickiewicz am mai întâlnit-o: „Cen-
trul de greutate al oamenilor se află în inima 
lor”; „Inima mea este o pioneză pe harta lu-
mii”; „Inima de stâncă nu încetează nicioda-
tă sa bată”.  Aducându-şi aminte, departe de 
casă, că limba română este Patria sa (precum 
spunea şi Nichita Stănescu), autorul ne mărtu-
riseşte: „Şi chiar dacă-i rătăcitor printre cuvin-
te sau exilat departe pe o insulă pustie, poetul 
tot poet rămâne, cu inima lui uriaşă, cât o Pa-
trie, bătând în pieptul unui copil”. 

În multe din aforismele sale, auto-
rul nu fuge de realitățile cotidiene din exilul 
creator în  care a trăit un crâmpei de viaţă sau 
din Patria-mamă în care se întoarce nerisipi-
tor, mai ales atunci când definește „libertatea 
totală”, care pentru el este „cancerul oricărei 
societăți.”  Simte, la nivelul empatic, suferinţa 
oamenilor pe care îi definește drept „crucile vii 
dintre cer şi pământ”, fiindcă şi el, poetul, este 
la rândul lui, „pasărea care pluteşte pe aripi 
de vise şi mister”, având „ciocul încovoiat spre 
propria inimă”.

Cele 333 de cugetări și aforisme ale 
poetului Ionuț Caragea sunt, până la urmă, nu 
numai un mic compendiu de cuvinte înțelepte, 
ci și o radiografie lirică din care nu lipsesc 
multe trăiri profunde ale unui contemporan 
care ne invită la introspecţie şi sublimare.

Nicolae MAREȘ

Un aforist de marcă – IONUȚ CARAGEA

Vară
E prima seară cu tei înfloriți. Afară începe 
furtuna.
Toate-au rămas departe. Și tu ai rămas.

Vara a intrat nepăsătoare pe fereastră...
Îmi inundă amintirile și nu mai găsesc nimic întreg 
din noi doi. 

Sfârșit de vară
Trenul trecea solitar printre dealuri întunecate şi 
oile albe 
risipite pe câmpuri rămâneau nişte pete incerte în 
urmă.  
Noaptea acoperea cu pânze lungi de cenuşă jarul 
licărind
în zarea asfinţitului. 
Departe. 
Miresmele verii mureau încet în ierburile strivite 
de frig 
şi de întuneric. 
Sufletul meu se zgribulea însingurat la fereastră.

Culori de toamnă
E cea mai frumoasă culoarea asta însângerată a 
toamnei,
care s-a instalat nevăzută de nimeni în copacii din 
jur.
E-atât de frumoasă, încât simt cum mă dor nuanțele 
ei 
risipite pe ramuri. 
Ce explozie târzie de viață sfidând trecerea timpu-

lui
în copacii aceștia...  

Peisaj citadin
O ploaie măruntă și rece alungă praful așternut 
pe străzi.
Orașul strălucește galben, roșu, verde, albastru.
Fereastra. 
Pervazul tocit. Și teiul bătrân înfiorat de vânt.

E târziu.
Întunericul desenează umbre. Mâna ta întinsă. 
Mângâierea mea. Într-o seară de toamnă.
Amândouă fără cuvinte.

Atemporalitate
Sub deal, cișmeaua ascunsă-ntre plopi argintii
așteaptă docilă.
În susurul ei se-ascunde taina verilor moarte.

Peste păduri se-nalță stingher aceeași lună subțite
trezind  - ca ieri – din ierburi încinse un greier...

Cu felinarul aprins, un licurici străbate în cercuri
poiana valsând...valsând...visător și distins...

Și mă-ntreb acum, printre-atâtea reci dimineți,
unde vor fi fiind cântărețul nocturn 
și fascinantul lui dansator.

Mariana AL-SALEH

Anotimpuri
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Imediat după Revoluția 
din 1989 a apărut în litera-
tură o generație foarte tână-
ră de poeți, pe care criticii 
i-au numit, în continuarea 
optzeciștilor, nouăzeciști; un 

nume de curent neinspirat!... În Transilvania, însă, 
termenul critic a fost mult mai nuanțat și sugestiv, 
pentru că se încheia al doilea „eon dogmatic” al 
omenirii: poeți milenariști. Astfel, au apărut nume 
importante – pe care le enumerăm, în funcție de cro-
nologia aparițiilor lor editoriale: Horia Muntenuș, 
Ioan Pavel Azap, Sorin Grecu, Alexandru Baumgar-
ten, Ștefan Manasia, Cosmin Perșa, Dinu Virgil Ure-
che, Dan Marius Drăgan, Daniel Săuca; iar, actual-
mente, Cornel BUDA. Pe toți aceștia i-a unit Alma 
Mater Napocensis și cenaclurile literar-artistice, însă 
drumurile creației au rămas diferite; unii s-au reîn-
tors, impulsionând o înaltă morală creștină, alții spre 
blagiana expresie, amintindu-l pe Marele Anonim: 
„revolta fondului nostru nelatin” – „Zalmoxian”.

Din cele peste 200 de creații, pe care le-a pu-
blicat, în revistele și presa literară, poetul CORNEL 
BUDA și-a antologat 60 de poeme, în volumul CAL 
ARZÂND PE RUG (la cunoscuta editură „Risoprint”, 
din Cluj-Baia Mare, 2016). Calea pe care și-a ales-o 
el este una și veche și originală, mai ales că acti-
vează, trăiește și creează, în sacrul areal al munților 
dacici, în Orăștie.

Ce au adus „barbarii” civilizației?, se întrea-
bă poetul; și închină acestei îndrăznețe teme un în-
treg, vizionar ciclu: EONUL GOTIC. În mod parado-
xal, metaforele și simbolurile din CAL ARZÂND PE 
RUG nu se conformează unei tradiții statornicite, ci 
suprarealității imediate. Purpura, spre ilustrare, aco-
perământ majestuos, regal, cândva, „țipă, sinestezic 
și nostalgic, după lumină”. Divinitatea însăși este o 
Zeiță (cu Majusculă!); „sânii, pântecul și călcâiul 
ei” simbolizând-o, probabil, pe Marea Geea. Caii, 
reprezentări ale vitalității masculine ard, în foc, pe 
ruguri, asemenea centaurilor și girafelor lui Salva-
dor Dali, ale căror coame înflăcărate le zboară, spre 
ceruri; „clipele curg – orele sunt nerăbdătoare și tur-
tite...”, „Pe un cal alb, printr-o albă pădure / Trec. / 

Printr-o neagră pădure / Pe un cal negru, / Cu două 
prelungiri pietroase / Sâni de fecioară. / Sunt însoțit 
de privirea zeiței. / Toate lucrurile neacoperite / de 
numele lor / nechează / ucise! / Cărările le-am rătă-
cit, / Carnea îmi rămâne, în dinții sfinților. / Coastele 
îmi devin subțiri / Niște fulgere / Agățate de privirile 
zeiței. / Simt, în nări, nechezat de rug, arzând”.

Un fabulos neam „barbar”, germanic, ajun-
gând în Roma, a dat prin vremuri, numele Fondu-
lui (Arhitectură de înalți arbori-coloane, turle și 
turnuri, ale Catedralelor); spațiul și Ordinul Gotic, 
pe ale cărui înnoiri și viziuni își întemeiază poetul 
structura volumului CAL ARZÂND PE RUG. În chip 
straniu, trecerea de la cupola romană, reprezentare a 
Cerului, la Edificiul Gotic, îl poartă pe creatorul-po-
et spre expresii „nonencliediene”, specifice culturii 
post(moderne): ambiguă „nestătătoare”, relativă și 
„metafizică”. Astfel e poemul închinat lui Hanibal 
(Ante Portas), „barbarul carteginez”, printre cei mai 
importanți generali ai tuturor vremurilor, a cărui au-
reolă s-a metamorfozat „în albele săbii ale Frigu-
lui”, „instanțe inutile”, „părăsite și uitate”.

CORNEL BUDA își reprimă caracterul blând-
elegiac al viziunilor sale, ca și pe cel al „nostalgiei” 
Istoriei, preferând usturătorul sentiment ironic, co-
roziv, împotriva „celor care n-au respectat jocul!” 
Cităm, din Joc bizar, capodopera „cavalerească” a 
volumului: „Eram la un turnir într-o veche cetate / 
din balcoane domnițele ne priveau nepământean / 
în timp ce noi nepăsători și tineri cavaleri / flăcările 
speranței aprindeam. // Caii-i lăsasem să pască-a lu-
minii verdeață / armele și zalele ruginiseră lângă un 
izvor / unde-și scăldau în fiecare dimineață / suavele 
fecioare trupul gol. // Cineva însă n-a respectat jo-
cul / copacii sunt și păsările sub rafală / aerul crapă 
și lasă ca focul / să curgă în clipa aceasta bizară. // 
Unuia lângă mine i-a crescut în spate / a negurii ră-
dăcină vechea amintire / o femeie tânără c-o năframă 
neagră / înghițea șoseaua cu goala-i privire.” Tot ast-
fel, spre exemplu sunt Baladele nerostitelor cuvinte, 
Balada poeților minori; sau Decor pentru ninsori: 
„(Poeții) se târau în strâmte galerii / Pe care le scă-
paseră, cu mâinile goale / Lovind muntele cu sensuri 
grele / Cu fălcile eșuatelor poeme / Cu veșnicele legi 

ale poeziei / Măcinând piatra!... / Ei întind, timid, 
aripile / Într-un zbor, lipsit de glorie / Așteptând ulti-
ma literă / În floarea de salcâm / Din care vor clădi / 
Un măreț castel!...”

Miticul poet, ai cărui înaintași sunt scribii 
antici și profeții biblici, se simte amenințat de „efe-
miritate”, nehotărâre, derizoriu și „relativitate” – 
„scriind pe tăblițe cuvinte / uitate, neștiute, nicicând 
/ Neînvățate, odată, ca niciodată / pustii, rătăcind, 
surâzând (...) / Și au plecat (poeții) zâmbind, mu-
rind, / În trandafirul mirosind / În urma cea pe cer 
lăsată / De zborurile de-altă dată!... / În urma, prea 
tăcută, mare / Fără catarg și fără zare” (Din Fuga). 
„Urma berzei”, în zare, precum aceea a „cocorilor 
lui Ibicos” îl inițiază pe creator, cu „aritmice fluxuri 
și refluxuri”, să „călătorească” prin cele ale vieții 
acesteia, fugind de moarte: „Aveau dreptate grecii 
că totul este foc / aveau dreptate, totul este apă / zeița 
cea cu pletele arzând / din trupu-mi seara se adapă. 
// Aveau dreptate grecii căutând / În amintirea mar-
murei, în munți / zeița-n valuri născând / oamenii-zei 
bătrâni, cărunți / Prin temple ruinate pândesc / o 
șoaptă-n ninsoarea încordată / ce tace-n trupul meu 
de apă?...”

Legenda poeților, înnoitori de expresie, ră-
mâne amenințată de „ghețurile metafizice”, „aisber-
guri” și „ere ale ghețarilor”, când „mugurii caută să 
se reîntoarcă, în copaci” – „în vreme ce, de ger / Puii 
vor muri, în ouă! Fluturii își pierd aripile / Redeve-
nind viermi. / Șerpii își înghit cozile...”.

Grafica volumului CAL ARZÂND PE RUG 
ilustrează, pe coperta I: Horse study, de Pablo Picas-
so; și face parte dintr-un ciclu, la care a lucrat, între 
1924-1931, numit: Tauromarhia și Labyrinthul – în 
care liniile desenelor devin „nehotărâte”, „efemere”, 
„lunecătoare”, sugerându-ne „complexa” relativitate 
a geometriilor „neeuclidiene”. Alte zece ilustrații 
grafice sunt asociate viziunii volumului, semnate de 
artistul plastic Mircea Zdrenghea.

Volumul CAL ARZÂND PE RUG ne revelează 
un creator de expresie, îndrăzneț și original, în care 
îl vizualizăm, încă de la prima sa apariție editorială, 
făcând parte din ceea ce numim poeți ai civilizației.

Constantin ZĂRNESCU

Portret de poet: CORNEL BUDA

Autorul, debutant la o relativă maturitate şi pe deplin 
format, a intrat în viaţa literară cu fermitate şi încredere în 
discursul său personalizat şi diferit de tonalitatea generală 
a epocii, care performează cu insistenţă un univers postmo-
dernist şi chiar, cum s-a formalizat mai recent, post-postmo-
dernist.

Alensis De Nobilis rămâne admirator şi încrezător re-
putatelor structuri poetice ale clasicismului şi modernismu-
lui istoric, prin care îşi poate exprima, plenar şi performant, 
disponibilitatea creatoare, originalitatea şi rezoluţia unui dis-
curs propriu.

Cărţile sale, Suferinţa stelelor (1998), Axis mundi 
(2009), Agonia fiinţei (2009) şi actualul volum Beţiile cos-
mice (2016), impun un nume nou în poezia actuală, neafiliat 

nici-unei grupări literare şi nici determinat de ampren-
ta regională -de altfel, strălucită- a originii sale.

Poetul a elaborat, probabil izolat, în singurătatea cărţi-
lor, fără a se confrunta şi cu opiniile altora, nu întotdeauna 
aplicate, judicioase şi de bună credinţă.

Autorul realizează o remarcabilă conexiune (şi sim-
bioză) între un discurs poetic de tip tradiţional şi o eferves-
cenţă imagistică, foarte îndrăzneaţă şi cu rezoluţie de noutate. Neîndoielnic, este 
un talent deosebit, care şi-a integrat lecturile fundamentale la vârsta potrivită, 
beneficiind de o experienţă de viaţă cu situaţii-limită asumate şi un proiect poetic 
substanţial şi de durată, cristalizat la o vârstă fragedă.

Poetul propune o intuitivă sinteză personală între ipostazele, oarecum di-

vergente, ale tradiţiei şi modernismului, ignorând cu luciditate 
excesele fractuale şi non-semnificante ale unei postmoderni-
tăţi agresive. 

Comparativ cu mulţi poeţi actuali care s-au răzleţit 
pe drumurile tocite şi contradictorii ale postmodernismului, 
Alensis De Nobilis are o calitate în plus - experienţa satului şi 
accesul la natura ‘’naturală’’ pentru a desluşi natura umană, de 
unde bogăţia de referinţe şi intimitatea cosmică.

Aspiraţia spre un absolut al purităţii (Omul cosmic) 
lasă loc interogaţiilor şi misterelor, iar Poetul, în ipostază de 
iluminat, oficiază un ritual ezoteric de iniţiere ceremonială, în 
care conştiinţa se polarizează în sensul hamletian.

În afara discursului auctorial, în poeme se configurează 
un Tu multisemnificant, alegoric şi adresativ ca partener ero-
tic, dar, surprinzător, şi un Noi, prin care, cel mai frecvent, 
subînţelege tagma poeţilor, pe care o boscorodeşte şi o loveşte 
cu o ploaie de imprecaţii.

Poetul chiar reuşeşte  un incredibil portret parodic, pro-
babil al vreunui confrate, plin de abjecţii şi minimalizări, în 
Fariseu nerod: ‘’ //Perdant la masă, ponegreşti elite/ Şi mu-
za-ţi chinui ca într-un viol,/ Eşti vânzător ştiut de ciori vop-

site,/ Voyeur ratat al clipelor de-un pol...// Te-au rătăcit bolboroseli savante/ 
Ce-nfipte-n cap îţi vor mai da curaj/ Să intri-n biblii ca-n restaurante/ Când 
neuronii-ţi intră în tangaj;// Poema ta e biliard de seară/ Şi te rezemi ca un Esop 
în tac/ Privind umil această naltă scară/ Cum urc cu poezia spre iatac.// Ţi-s 
visele de aripi jumulite/ Şi ciung, aşa, te crezi aviator,/

Aureliu Goci:
Poezia fiinţei, iubirea şi tentaţia cosmogonică
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 Pilot măiastru clipei răstignite,/ Poet pe 
viaţă, dascăl, franctiror,// Iar când retorica de gară 
te abjură,// Sapi ca un cioclu înfloriri de glod,/ La-
tri-n cultură când n-ai ceva-n gură,/ Dar eşti un 
iuda. Fariseu nerod!//’’

În primul text al volumului, Evadare din rol, 
cu valoare de artă poetică, cu multe personificări şi 
simboluri, întâlnim aspiraţia de evaziune geografică 
în ţinuturi exotice, ca în ‘’partenza’’ simbolistă a lui 
Ion Minulescu sau Iuliu Cezar Săvescu (‘’La Polul 
Nord, la Polul Sud, sub stele veşnic adormite’’). 

Din fericire, nici erosul exploziv, nici atmos-
fera festivistă nu se transmite celorlalte poeme care 
sunt elaborate într-un alt registru, mai puţin optimist. 
Oricum, rămâne acelaşi sistem de gândire poetică şi 
aceeaşi matrice imagistică: ‘’ //O insulă-i pustie fără 
tine,/ O viaţă de rezervă cer. Ai vrea/ Să ne iubim cu 
lene-n submarine/ Ascunşi de detectivi în bluza ta.// 
Înlănţuiţi pe-o plajă din Maldive,/ Tu-mi ceri iluzii, 
eu îţi dau nirvane,/ Se sparg în tine galaxii fictive,/ 
Se urcă-n mine şerpii pe icoane.// Dăm înapoi po-
veşti în calendare/ Să retrăim vezuvii de plăceri,/ Că 
tinereţea, ştii, iubito, n-are/ Răbdare să aştepte tris-
tă-n gări;// Nu-i vreo sărmană tristă, nefardată,/ Ci 
topmodel ce urcă în expres,/ Îmbrăţişează-mă o dată 
şi-nc-o dată/ Să-mi amintesc motivul: sunt Ales!// Îţi 
răsplătesc răbdarea cu explozii/ De reveniri într-un 
dorit miraj/ Şi ne-om întoarce îmbrăcaţi în frezii/ 
C-un Boeing, fericiţi, pe fuselaj.//’’

Sensul cel mai pregnant rămâne acela de iu-
bire fantasmagorică, iluzionară, (‘’iluzii’’, ‘’nir-
vane’’, ‘’miraj’’) sau de retrăire a sentimentelor într-
o proiecţie imaginară, într-o fabuloasă dezmărginire 
cosmică.

Autominimalizarea nu e un simplu alint de 
poet de succes, ci chiar o apreciere exactă a condiţiei 
creatorului într-o societate înrobită pragmatismului 
şi acumulărilor materiale. Nu altfel gândea cu un se-
col şi jumătate în urmă strămoşul sau oltean Alexan-
dru Macedonski: ‘’M-am născut în nişte vremuri 
când tâmpita burghezime/ Din tejghea făcea tribună 
- legiune de coţcari/ Pune-o talpă noroioasă pe po-
por şi boierime/ Şi când steagul libertăţii e purtat de 
cârciumari.’’

Neîndoielnic, Alensis De Nobilis îmbogăţeşte 
imaginarul poetic prin disponibilitatea sa de a per-
sonifica, de a asocia, contextual, imagini de nuanţă, 
aproape microscopice, cu largi sboruri în imensi-
tatea cosmică, disponibilitate care creează un ritm 
interior, o trepidaţie, un fel de tonalitate dinamică. 
De aceea, poezia sa nu-şi asociază nici pasteluri, 
nici tablouri interioare, ci doar o meditaţie neliniş-
tită care poate invoca sau moartea, sau cohorte de 
îngeri într-un fel de dialog între lumile bănuite sub 
condiţia umană, sau dincolo de posibilităţile umane, 
în revelaţii mistice. 

Acest univers extensibil, miraculos, defineşte, 
într-un fel, posibilităţile, disponibilităţile infinite ale 
iubirii. Iubirea ca un concept complex: psihologic, 
filosofic, religios. 

Există, din păcate şi îndrăzneli cam peste 
marginile iertate, asocieri improprii şi combinaţii 
sintagmatice forţate. Ele pot fi de acum remediate, 
dar evoluţia interioară - de care sunt sigur- le va eli-
mina de la sine.

La un alt nivel imagistic, poetul mai păstrează 
câte ceva din vechiul discurs labişian, acum însă re-
activat cu metafore suprarealiste şi îndrăzneli inge-
nioase care îl personalizează, şi, tipologic îl aşează, 
în afara grupărilor literare.

...Poezia fiinţei

Străbătând antologia de față, pe care – mărturi-
sim – ne-o doream mai sever croită, împărtășim, alături 
de poet, gândul îndumnezeirii prin iubire, în „zile pline 
de Cer“. Trăirea în duh, însoțind delicatețea omului, 
se mărturisește cu smerenie, la scară umană, cum s-a 
observat (cf. Eugen Dorcescu), evitând grandilocvența 
și flama marilor elanuri. În același timp, „tânjind după 
iubirea ce-a ispășit pe Cruce“, Ticu Leontescu, invi-
tându-ne în Casa sufletului, constată că într-o „lume 
hâdă“, asistăm la o „chircire creștină“. Or, lumea de 
azi, frenetică, în dezvrăjire, prinsă în turbionul con-
sumerismului, se poate salva prin reîntoarcere la 
credincioșie. Are, la răscruce fiind, șansa opțiunii prin 
resacralizare (verticalizare). Iar poetul, asupra căruia 
dorim a stărui, vădește o robustă încredere în stăruința 
cuvântului, invocând Cerul – comoară.

Ecourile critice, câte au fost, după apariția pla-
chetei Crucea-răscruce (Editura Anthropos, Timișoara, 
2010), tot o antologie construită de autor, învederau că 
Ticu Leontescu și-a luat destinul în serios. Evident că 
referențialul biblic, dialogul (neprotocolar) cu Divini-
tatea, părtășia cu firea divină, iubirea aproapelui, ener-
gia altruistă etc. confirmă că avem de-a face cu un de-
votat poet religios. Care, dincolo de miracolul naturist 
și de fiorul metafizic, îndemnând la „îndumnezeire“ 
prin iubire, era obsedat și de o percepție realistă, în ton 
sarcastic, vehement, a relelor din jur. Așadar, mixând 
radiografiile socio-istorice, cu șocant apetit pamfletar, 
și zbuciumul existențial (vizând râvnita transfigurare), 
poetul înțelege poezia ca rugăciune, invocând slava 
cerească.

Să observăm, judecând contextual, că, după 
sufocanta paranteză ateistă, asistăm, în câmpul liricii 
noastre, la o veritabilă explozie a poeziei religioase, 
eșuând – deseori – într-o abundentă poezie imnică. E 
lesne de bănuit că, pe fundalul acestui productivism 
(stahanovist), aprofundarea 

dogmei creștine, vădind competență teologică, 
nu e însoțită decât rareori de o mistuitoare trăire liri-
că pe suport estetic, rezistentă valoric, așadar. Astfel 
spus, recunoscuta prezență de imensitate a lui Dum-
nezeu în lume (ca Ziditor), inaccesibil și indefinibil, 
dizolvat într-o nemărginire luminoasă, nu e potențată 
de prezența harică (conform distincției propuse când-
va de Nichifor Crainic), ceea ce va să însemne o tră-
ire individuală, conectată la iradiația ființei divine, 
mărturisin-du-și, finalmente, neputința de a o cuprinde.

Un poet discret precum Ticu Leontescu, 
de o sfioșenie incredibilă pentru lumea de azi, își 
mărturisește credincioșia având ca solid suport 
educația religioasă. El vine din zona Botoșanilor și, 
după lungi căutări lirice (în preajma lui Traian Dorz), 
ne oferă, editorialicește vorbind, trăirile sale cucernice 
(dar dilematice, totodată), zbuciumul său existențial 
(proble-matizant!), slăbiciunile ființei (mărturisind 
însă măreția Duhului divin); sufletul său „rănit“ e 
încercat de focul patimii, vrerea îndumnezeirii (prin 
căutare, reculegere, devotament, durere) își divulgă 
candoarea, iar portretele sale lirice, poposind asupra 
unor figuri istorice, se însoțesc cu pulsiunile vaticina-
re (biciuind fariseismul) ori, surprinzător, cu erupțiile 
pamfletare. Un volum precum E toamnă în Eden (Edi-
tura Eubeea, 2008) găzduia astfel de trăiri contradicto-
rii, livrate la tempe-ratura sincerității. Să menționăm, 
imediat, că poetul-teolog, timișorean de lungă vreme, 
publicase înainte alte trei volume, toate la Editura Ma-
rineasa: Răstignită iubirea (2004), Plâns transfigurat 
(2005) și Iașii în… haiku (2007). Și că poezia sa de 
ultimă oră, în cert salt calitativ, împacă euforia reli-
gioasă, splendorile evlaviei, umilința și căința omului 
duhovnicesc cu slăbiciunile „fărâmei pieritoare“, cu-
treierată de îndoieli și erori. Dar cucernicia dilematică, 
spuneam, nu sfârșește în erezie. Ca „duh în vas de pă-
mânt“ (memorabil spus!), poetul purcede la o lectură 
etică a vieții, ascultând cum tăcerea picură „din cerul 
lui Dumnezeu“. Nu ocolește derizoriul, acceptă dez-
vrăjirea lumii în durata ei profană și, mânat de nostal-
gie,  recunoscând că „sufletu-mi face riduri“, încearcă 
să retrăiască tinerețea ca stare: „Doamne, grădinăresc 

în mine –/ un mic Eden, sădit de Tine“. Totuși, un 
„Adam desfrunzit de Cer“ se preumblă printr-un „rai 
în paragină“. Întomnarea, lamentația, deplorarea se in-
sinuează, deși, suntem preveniți, „în Cer nimeni nu se 
ceartă“. Și, în plus, nici alungarea nu s-a consumat: 
„Nimeni nu m-a alungat încă“.

Să notăm că și reîntoarecerea e posibilă (firește, 
în ipostaza unui „alt Adam“). În plus, e de menționat 
că, de la primul Adam, un suflet viu (cel alungat), până 
la ultimul Adam (Hristos), cel ce oferă șansa reînnoi-
rii (implicit, a împrimăvă-rării), calea e lungă și grea, 
având drept borne salvarea, ierta-rea, îndumnezeirea. 
Fiindcă Eschatos Adam este un duh dătător de viață. 
Iar raiul (ca loc intermediar, în așteptarea Judecății) 
poate fi un paradis terestru; alungarea, la rându-i, poa-
te fi concretă sau alegorică, prin pierderea inocenței, 
Edenul în ebraică ar semnifica voluptatea; or, într-un 
veac întunecos, descoperind fiorul rugăciunii, cel încă 
nealungat sălășluiește, am văzut, într-un rai în para-
gină. Ar putea zice, precum Efrem Sirul: „Cu ochii 
minții, am văzut raiul“; visând, desigur, cu spor sufle-
tesc, la Împărăția cerului (Imperium caeleste), o 
realitate pur spirituală. Și dobândind puterea credinței.

Volumul de față, inegal, cu relief accidentat, 
amestecând – regretabil, după noi – problematica gra-
vă cu ghidușiile lirice, cu jocurile de cuvinte, propu-
ne, lângă textele care deslușesc consecințele păcatului 
adamic, coagulând pe axa unei imagi-nare călătorii în-
spre dealul Căpățânii (acolo unde, agonizând, ultimul 
Adam, „îmbrățișa“ lumea), și producțiuni cu accen-
te frivol-pamfletare, blamând vehement minciuna și 
corupția ori invocând evlavios figuri tutelare. Cuvinte-
le îl asaltează, ieșind din „întunericul primordial“. Po-
etul, consecvent cu sine, însetat „după al Tău Cuvânt“, 
își ctitorește o catedrală în suflet, cerul fiind o „imensă 
fereastră/ cu perdelele ridicate“ (v. Catedrală în aer 
liber). Și, desigur, pătruns de febra scrisului, încearcă 
îmblânzirea șuvoiului de cuvinte „timide și tandre“: 10 

„ca un stol de fluturi, catifelați,/ coborau din 
Cer,/ dansând în zigzag,/ pe-o nevăzută scară“. Și dacă 
nu se încumetă a porni la drum fără un cuvânt „de 
cheltuială“, oferit celor „săraci în duh“, poetul deplân-
ge violența și nebunia din Jungla urbană, în acest „ba-
lamuc global“. Încât o lume „scârbită de normalitate“ 
îi trezește sarcasmul, răbufnirile justițiare, fulgerând 
anateme. 

Ticu Leontescu, crescând răbduriu, deloc spec-
taculos, de la un volum la altul, ne confirmă potențialul 
său creator. Transcriem, drept încheiere, o constatare 
– cu iz conclusiv – a regretatului Constantin Buiciuc: 
Ticu Leontescu este „un credincios adevărat și un 
poet autentic“, căutându-se încă (adăugăm), nimbând 
– prin lirica sa reflexivă, problematică – ostenelile vii-
toare. Fiindcă poetul, sfielnic, se mărturisește: „Trans-
figurat în crin ceresc/ pe Cruce, jertfă să-nfloresc…“ 
Credem în rodnica sa stăruință, în energia altruistă 
risipită, în sinceritatea mâhnirii care îl încearcă. Și, 
negreșit, în speranța sufletului-diapazon de a cuceri 
liniștea credinței. 

ADRIAN DINU RACHIERU

TICU LEONTESCU:

„Peste edenice ruini”

(Editura Mirton, Timișoara, 2017)
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„Adevărul despre un autor e de căutat mai de-
grabă în corespondență decât în opera sa. Cel mai 
adesea opera este o mască“, sună convingerea lui 
Emil Cioran, transmisă în Scrisori către cei de-aca-
să. Epistolarul unui scriitor dezvăluie și completează 
personalitatea autorului îndeobște mult mai direct 
decât o face creația sa. De aceea, scrisorile se cer-
cetează totdeauna cu viu interes, atât antum, cât și în 
posteritate. Corespondența pe suport de hârtie, deo-
sebită de cea a zilelor noastre tot mai mult pusă în 
mare grabă pe ecrane de Internet, a dovedit de-a lun-
gul timpului o anumită seriozitate ca mod de aborda-
re, ca tematică și nu mai puțin ca stil al scrierii. În ca-
zul particular al lui Emil Cioran, care în claustrul său 
parizian și-a impus o viață dedicată exclusiv creației, 
nu ne miră faptul că scrisorile erau apreciate de el 
drept “un eveniment major al singurătății”, dovedind 
că acestora le dădea o importanță cu totul specială 
de supapă  a deschiderii sale spre lume. Obișnuința 
„de-a scrie și de-a răspunde la scrisori”, calificată de 
el drept “o manie”, era în realitate modul său de a-și 
părăsi cochilia de melc în care trăia pentru comuni-
carea cu partenerii de dialog filosofic sau amical și 
pentru  reconectarea la patria părăsită, atunci când 
îl năpădea dorul de țară, de satul natal Rășinari, cu  
simbolica sa Coastă a Boacii. Noi defrișări în dome-
niul atât de vast al corespondenței lui Cioran pun 
în lumină mereu alte “pliuri ale unei complexe și 
contradictorii personalități”, cum l-a caracterizat pe 
celebrul gânditor român de la Paris profesorul Ion 
Dur  în cartea tocmai apărută la Editura Tritonic din 
București sub titlul Cioran. Conform cu originalul 

    O corespondență inedită, cum este cea a lui 
Emil Cioran, intrat în ultimul său deceniu de viață, 
cu Alina Diaconu, tânăra scriitoare și publicistă 
româncă de la Buenos Aires, prezintă o multiplă 
importanță. Ea este o oglindă purtată prin realitatea 
culturală a anilor 1985-1989 la Paris, unde Cioran 
îl avea bun prieten pe Eugen Ionescu, dar era preo-
cupat și de vecinătatea cu scriitori latino-americani, 
precum argentinienii Jorge Luis Borges și Alejan-
dra Pizarnik sau uruguaiana Susana Soca. Scriitorii 
contemporani trăind în preajma lor erau un teren de 
discuție foarte ofertant pentru epistolarul lor. Din pă-
cate, nu se cunosc răspunsurile Alinei, venind din in-
teriorul acelei lumi sud-americane, astfel ca dialogul 
să fie complet. Dar și așa cum ele au fost depuse în 
original la o cunoscută bibliotecă din Paris, cele 10 
scrisori, urmate de un scurt chestionar postdecem-
brist, constituie un document de inestimabilă valo-
are, ilustrând seismica existenței celor doi parteneri 
de dialog, cu proiectele lor de viitor apropiat și cu 
inițiativele fiecăruia dintre ei menite să-l susțină pe 
celălalt. Pe alocuri se fac trimiteri la lucrarea cre-
atoare a filosofului, care tocmai trecea de la perioada 
totalei interdicții în România socialistă spre deschi-
derea ce avea să urmeze.  Așadar, o autentică pri-
etenie intelectuală între două spirite românești, chiar 
dacă traiectele lor au fost diferite.

   Prea puțin cunoscută până în prezent în 
țara ei de obârșie, Alina Diaconu, partenera de di-
alog epistolar între anii 1985 și 1989 a lui Cioran, 
surprinsă la cei 40 de ani ai ei în plină afirmare, are 
o personalitate puternică și o sensibilitate pe măsură.  
Născută în București, Alina a plecat în exil împreună 
cu părinții săi în 1959, când avea 14 ani, vârstă îm-
plinită tocmai în timpul călătoriei cu vaporul. Ea s-a 
stabilit la Buenos Aires, unde a primit cetățenie ar-
gentiniană. Între 1968 și 1970, a trăit la Paris, orașul 
în care s-a reîntors în răstimpuri și unde a cunoscut 
câteva mari personalități, abordate cu instrumentele 
publicistului. Între acelea, se numără conaționalii ei 

Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu și Ana 
Aslan, medicul gerontolog care a dobândit în Franța  
titlul de Cavaler al Ordinului Palmes académiques. 
O amintire cu totul specială o leagă de Mircea Elia-
de, Emil Cioran și Eugen Ionescu, pe care în perioa-
da primei șederi în Franța i-a cunoscut în casa criti-
cului de artă Ionel Jianu, care era prietenul părinților 
ei în România. Tatăl Alinei a fost un reputat critic de 

artă și colecționar al unor opere de pictură, pe care 
s-a văzut nevoit să le risipească la plecarea din țară.

Alina Diaconu și-a făcut în Argentina un re-
nume ca autoare a romanelor La señora (Doamna), 
publicat în 1975, Buenas noches Profesor (Noapte 
bună, domnule profesor), apărut în 1978, Enamo-
rada del muro (Îndrăgostită de zid) din1981, Cama 
de ángeles (Pat de îngeri), tipărit în 1983, Los ojos 
azules (Ochii albaștri) din 1986, El Penúltimo vi-
aje (Penultima călătorie), apărut în 1989 și având 
Premiul “Meridianul  de argint” pentru cel mai bun 
roman argentinian al anului, urmat de Los Devora-
dos (Devorații) din 1992. Cunoscând dialogul acesta 
epistolar, nu este de mirare faptul că romanul Los 
ojos azules (Ochii albaștri) era dedicat conaționalilor 
ei celebri, Emil Cioran și Eugen Ionescu, care s-au 
arătat emoționați de gestul autoarei, după cum reie-
se din scrisoarea lui Cioran datată 16 martie 1986:” 
Ce serait dommage de dédier votre roman à deux vi-
eillards ignorants et, par-dessus le marché, fatigués.” 
Era în subtext un elogiu făcut tinereții de care ei 
simțeau că se îndepărtează.

    Scriitoarea s-a remarcat în țara de adopție și 
ca editorialist la revista „Cultura”, ea colaborând la 
principalele ziare ale Argentinei  în calitate de jurna-
list de opinie ( “Clarín”, „La Nación”, „La Prensa”, 
„Perfil”, „La Gaceta, „Vigencia”, „Vuelta Sudame-
ricana”). Nu au întârziat nici semnele de prețuire a 
valorii sale.  În anul 1985, cu o  bursă Fulbright, a 
ajuns să trăiască în Statele Unite ale Americii și în 
epistolarul acesta apar și alte încercări de a repeta 
o asemenea experiență. În același orizont de preo-
cupări, American Romanian Academy of Arts And 
Sciences ( Academia Română de Arte și Științe din 
Statele Unite ale Americii ) i-a acordat un premiu  în 
1994. 

    Trei dintre romanele sale, anume Penul-
tima călătorie, apărută la Editura Univers, Noapte 
bună, domnule profesor, care a văzut lumina tiparu-
lui la Editura Cartea Românească și Ochii albaștri, 
care a fost distinsă cu Mențiunea de onoare a 
Societății  Scriitorilor Argentinieni, circulă traduse 
și în limba română. În anul 2009 i s-a mai tradus  în 
limba română și „Avatar”, prilej cu care, așa cum 
comentează prietena de o viață Veronica  Pavel 
Lerner în volumul Oameni pe care i-am cunoscut, 
Ambasada Argentinei din București a omagiat-o, 
conferindu-i și ea câteva distincții. Pe lângă cărțile 

traduse în alte limbi, se cere precizat că unele texte 
figurează în antologii argentiniene și străine, ca do-
vadă că autoarea știe care sunt pașii siguri ce duc 
spre notorietate. Un  semn bun este și faptul că niște 
lucrări ale sale au fost obiectul câtorva teze de doc-
torat în SUA, iar în 1993 a apărut o carte de critică 
despre romanele ei, intitulată Utopías, ojos azules y 
bocas suicidas: la narrativa de Alina Diaconú ( Uto-
pii, ochi albaștri și guri sinucigașe: povestea Alinei 
Diaconu), compilată de Esther Gimbernat González 
și Cynthia Tompkins (SUA). 

    Nici anii care au urmat nu au fost mai puțin 
rodnici, căci prima sa carte de povești, intitulată 
¿Qué nos pasa, Nicolás ? (Ce ni se întâmplă, Nico-
lae ?) a apărut în 1995 la Editura Atlántida. În 1998  
Alina Diaconu a publicat Preguntas con Respuestas 
( Întrebări cu răspunsuri - interviuri cu Borges, Cio-
ran, Girri, Ionesco și Sarduy) și Calidoscopio (Notas 
acerca del amor, el poder, el tiempo y otros espe-
jismos ( Caleidoscop (Note despre dragoste, pute-
re, timp și alte iluzii). În 2002 și-a tipărit romanul 
Una mujer secreta ( O femeie secretă ) la Fundația 
Internațională ”Jorge Luis Borges”, iar în 2005, In-
timidades del Ser ( Intimitățile existenței), carte care 
conține poezii și aforisme. Palmaresul scriitoarei se 
îmbogățește și în prezent, dovedind că atenția pe care 
o reflectă corespondența lui Emil Cioran în perioada 
1985-1989 este  cu totul îndreptățită. Trebuie preci-
zat adevărul că prietenia dintre cei doi nu ia sfârșit 
odată cu ultima scrisoare, ci ea va continua până la 
2-3 ani înainte de moartea lui Emil Cioran.

    Specific amiciției lor bazate pe respect 
intelectual, fără vreun derapaj erotic, este mo-
dul  protocolar al formulărilor epistolare, gen:“Le 
conseil que je me permets de vous donner”.  Dar 
atenția prietenească a lui Cioran nu este lipsită de 
o afecțiune vizibilă, atunci când mărturisește:“J´ai 
été vraiment content de faire votre connaissance et je 
souhaite de tout coeur vous recevoir un jour ici-bas 
ou ailleurs”. Asemenea mărturisiri sunt o evidentă 
dovadă că Alina Diaconu devenise o prezență tonică 
pentru Cioran, fapt pe care îl socotim astăzi cu totul 
explicabil. Tânăra româncă din Argentina era în acel 
moment o scriitoare și o jurnalistă în plin proces de 
afirmare, ceea ce-l îndreptățește pe filosof să-i dea 
interviurile solicitate, mulțumit să-și vadă portretul 
apărut în  scrisul ziaristei din Buenos Aires. Filosoful 
îi mărturisește în scrisoarea din 29 noiembrie 1985  
satisfacția unei colaborări rodnice, prin nimic dez-
amăgitoare pentru el: “Cela m´a fait plaisir de lire 
notre entretien avec votre si gentille introduction. 
J´ai été très touché que vous ayez cité mon petit mot 
sur Alejandra Pisarnik.” Odată ce dialogul lor avea 
temeiul încrederii totale și chiar pe cel al prieteni-
ei, confesiunea  lui Cioran curge firesc, dezvăluind 
dimensiunile “sentimentalismului” său. Acesta va 
fi concretizat în câțiva piloni ai afecțiunii, tot atâ-
tea punți trasate peste spațiul dintre Paris și Buenos 
Aires, care îi desparte:”Au fond, vous avez raison 
de croire que je suis un sentimental. Je le suis vrai-
ment, puisque j´aime la grandeur, toute la Patagonie, 
la musique magyare et le fado.”Oricare întâlnire cu 
Alina și cu soțul ei, idee punctată și în scrisoarea din 
31 martie 1987, este primită cu încântare.

Până în prezent scriitoarea argentiniană 
păstrează tradiția călătoriilor la Paris. Nu pot să nu 
regret faptul că nu am reușit în vara acestui an să 
răspund invitației de a ne întâlni în capitala Franței 
unde Alina Diaconu a poposit pentru o lună de 
vacanță. 

DOSAR SENTIMENTAL – EMIL CIORAN

 EMIL CIORAN ȘI CORESPONDENTA LUI DE LA CELĂLALT CAPĂT AL LUMII
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Mi-am dorit mult această întrevedere, pe care 
am ratat-o. Chiar dacă nu ne-am văzut încă față în 
față, dialogul nostru continuă în plan virtual cu tot 
entuziasmul unei comunicări rodnice. În mesajul 
care mi-a sosit de la Buenos Aires tocmai astăzi, 
bucuria rememorării o motivează pe Alina Diaconu 
să retrăiască emoția prietenească a vizitelor făcute 
în mansarda lui Emil Cioran din Paris:  “Vă poves-
tesc… un detaliu: vizitele mele în strada Odéon le 
făceam singură, bărbatul meu venea să mă ia tot-
deauna și să vorbească un pic cu Cioran sau să facem 
poze la sfârșit. Asta era fiindcă exista o problemă a 
limbii: bărbatul meu nu vorbea franceza (numai en-
gleza) în afară de spaniolă și eu nu vorbesc engleza. 
Cu Cioran, când venea să mă ia, vorbea în engleză. 
Ultima dată când l-am văzut, când ne luam la reve-
dere, Cioran i-a spus bărbatului meu: Elle este tou-
jour jeune et belle. Și bărbatul meu, l-a întrebat, 
râzând: And me?”  Era firesc faptul atestat epistolar 
că Cioran spera ca viitoarele lor revederi să fie pur 
prietenești, fără vreun scop lucrativ, ca dovadă că 
amiciția devenise prioritară în raport cu profesional-
ismul jurnalistului de opinie care era Alina Diaconu. 

    Prins în acest dialog al vârstelor, filosoful nu 
ezită să-i împărtășească exuberantei prietene tinere  
și frumoase de departe starea sănătății lui precare 
în toamna vieții, cu revirimente fizice sau atitudi-
nale, atunci când intenționează să se așeze sub pa-
văza ”modestiei”, departe de orice formă de glorie. 
Aceasta, pentru că în concepția lui Cioran nu există 
calamitate mai insuportabilă pentru viața liniștită a 
unui om decât celebritatea. 

Se cere pusă în discuție și o altă experiență 
existențială, tocmai încercată și depășită. Lectura mi-
sivelor către Alina te edifică asupra faptului că  septu-
agenarul Cioran realiza cu luciditate că nu mai meri-
ta să-și protejeze imaginea falsă a unei masculinități 
întârziate. Era cazul să renunțe la felul cum proceda-
se în dialogul epistolar cu doamna Friedgard Thoma 
din Germania, care a preludiat acea “îndrăgosteală 
din vorbe“, cum a definit femeia cu 35 de ani mai 
tânără criza erotică răvășitoare a filosofului de 70 
de ani. Singurul punct comun ar putea fi admirația 
sa constantă pentru Patagonia, pe care Cioran i-o 
mărturisise  și nemțoaicei: ”Aș vrea acum să zbor 
în Patagonia departe, departe  de Dumneavoastră, la 
polul opus”. O cu totul altă stare sufletească îl animă 
pe Cioran atunci când i se confesează Alinei, căreia 
îi declară că iubește toată Patagonia, pe care i-o va 
propune ca posibil subiect al unei viitoare cărți.  Re-
alitatea este că experiența unei îndrăgostiri atât de 
riscante a celui care se declara “un mare vânător de 
fuste” era deja consumată într-un alt plan al vieții lui 
sufletești, drept care față de tânăra  parteneră de dia-
log epistolar din Argentina Cioran se arată cu totul… 
cumințit. Prietenia lor are alți parametri și chiar ținte 
diferite, ea fiind până la urmă și în profunzime un 
suport de susținere intelectuală reciprocă.

 Pentru că pe Alina Diaconu filosoful parizian 
o aprecia și ca scriitoare, el socotește necesar să o 
consilieze cu sfaturi utile creației literare, care se cere 
nutrită din izvoarele cele mai autentice ale realității 
trăite. De aceea, ea va trebui să se ferească de medii-
le universitare, la ideea că, pentru inspirație, mai be-
nefică îi poate fi discuția cu un șofer decât aceea cu 
profesorii universitari. Un asemenea punct de vedere 
plin de dispreț pentru mediile academice de oriun-
de nu-l va opri imediat mai apoi să se ofere, plin de 
solicitudine, să-i dea o necesară recomandare către 
Fundația Guggenheim, ce urma să-i asigure o nouă 
bursă la o universitate americană. Îl recunoaștem 
ușor pe contradictoriul Cioran. Mai mult, mărturia 
prin care Cioran definește Paradisul  terestru drept „o 

bursă continuă” nu miră defel, căci aceasta era me-
reu și pretutindeni afirmata lui strategie existențială.

    De prietenul său Eugen Ionescu, se leagă în 
relatările lui Cioran fie o aceeași stare de bătrânețe 
stânjenitoare cu umilințe greu de acceptat, atunci 
când se descrie la un moment dat târându-și picioa-
rele, fie cu plăcerea de a declara că el cunoaște mai 
multă spaniolă decât autorul lui Le roi se meurt. Iată 
un plan,  cel al competiției lingvistice, în care Cioran 
se vrea cu subtilitate victorios. Dintre conaționalii 
întâlniți de Alina în Statele Unite, filosoful îl comen-
tează cu încântare pe poetul și publicistul Andrei 
Codrescu, ca bun reper pentru bursiera argentinia-
nă. Era și aceasta o pledoarie pentru atenta alegere 
a persoanelor cu care o tânără ca ea merita să-și in-
vestească timpul limitat de care dispunea, țintind ca 
în noua societate în care se mișca să se îmbogățească 
spiritual și să găsească teme pentru scris beletristic.

  În general, misivele trimise de Cioran spre 
Alina Diaconu ne apar cu totul mirabile, căci deși 
scurte, ele se dovedesc foarte consistente, punctând  
îndeobște problemele curente  și majore ale momen-
tului cultural, iar forma de salut final îi  consemnează 
starea sufletească specifică, mergând de la “Cordia-
lement à vous deux”până la “Avec mes affectueuses 
pensées Cioran”.

În scrisori se conturează proiectele de creație 
ale lui Cioran, nemulțumit în epistola din 31 mar-

tie 1987  de succesul de televiziune al recentei sale 
cărți Exercices d’admiration, succes pe care el îl re-
simte ca cea mai grea înfrângere a vieții lui. Cioran 
era cunoscut pentru raportul dintre onorurile care i 
se acordau la Paris sub forma unor premii și refuzul 
constant cu care el a înțeles să le întâmpine. Despre 
singura excepție, anume Premiul Rivarol, acordat cu 
mult timp în urmă de o comisie cu totul onorantă, din 
care făceau parte A. Gide, Jules Romains, A. Mau-
rois și alții, îi relata în epistola din 3 mai 1988 unui 
alt corespondent apropiat, anume lui Gabriel Liicea-
nu, concluzionând:”A fost prima și ultima dată când 
am acceptat  acest gen de “onoare”. Pe toate cele-
lalte le-am refuzat, în schimb am acceptat alt gen de 
umilințe.“ Iată că și Alinei Diaconu i se confesează 
exact în aceiași termeni ai reversibilității dintre glo-
rie și umilință. Filtrul lui Cioran era deosebit de cel 
al recunoașterii oficiale, care primește de cele mai 
multe ori în optica lui culorile umilinței. În acest 
sens, îi va ura Alinei:”Je souhaite que vous ne con-
naissiez jamais la malédiction de la notoriété”.

Exact după un an de la comunicarea preceden-
tă, la 20 septembrie 1988, Emil Cioran redactează 
o scrisorică în care își manifestă mulțumirea pentru 
modul cum Alina i-a portretizat pe interlocutorii ei 
în interviurile realizate. Maniera de dialog fusese 
comentată și cu Eugen Ionescu, scriitor care benefi-
ciase și el de această formă de popularizare: “Merci 
pour ce dialogue nullement imaginaire, bien au con-
traire. Cette forme d´entretien donne à un écrivain 
une image beaucoup plus véridique et cohérente 
qu´une improvisation où il y a nécessairement des 
propos plus ou moins frivoles.” Cioran nu se poate 
opri  în proxima epistolă din 20 ianuarie 1989 să nu-i 
împărtășească Alinei bucuria de a fi aflat că în Ro-
mânia a apărut o antologie cu fragmente din cărțile 
lui publicate în franceză. În sfârșit, se producea și 
acest miracol! Iată o deschidere care îl uimește, după 
atâta interdicție  la care el fusese supus în România 
comunistă. În acest context se  semnalează cu entu-
ziasm “une excellente brochure de Mariana Șora”, 
care publicase  Cioran jadis et naguère în 1988 la 
Editions de L’Herne din Paris. Proiectul soților ar-
gentinieni care urmau să revină la Paris în primăvara 
anului 1989, când francezii sărbătoreau cu mare fast 
Revoluția din 1789 la bicentenar, era pentru Cioran 
o mare bucurie, dar se izbea de imposibilitatea de a 
găsit un loc de cazare, pentru că „L´anniversaire de 
la Révolution tourne ici à la démence.” 

Din comentariile epistolare premonitorii ale 
lui Cioran aflăm că în anul revoluției din decembrie,  
țara lui natală era “un infern”, conaționalii săi fiind 
„poporul cel mai nefericit din lume”. Excesiv în for-
mulări, filosoful descrie românii ca etnia cea mai 
umilă, în stare să suporte totul, fără a reacționa prin 
revoltă. Ca intuiție, suntem aproape de “mămăliga  
care nu explodează” a Anei Blandiana, dovedind că 
așteptarea unei răbufniri istorice se generaliza deo-
potrivă la românii din țară și la cei din străinătate în 
preajma lui decembrie 1989. Cu acest eveniment se 
și încheie dialogul epistolar inedit dintre Emil Cioran 
și Alina Diaconu, pe care ținem să-l semnalăm aici.

  Dincolo de toate, dar strecurat printre altele, 
apare aprecierea lui Cioran referitoare la modul be-
nefic și eficient în care Ea, tânăra corespondentă de 
la celălalt capăt de lume, se ocupă cu promovarea lui 
și a altor confrați de condei. După Revoluția din de-
cembrie 1989, dintre cele cinci întrebări puse cu fe-
bril interes de editorialista din Buenos Aires, Cioran 
răspunde la patru, foarte concentrat și, bineînțeles, 
subiectiv. Cum altfel?

Anca SÎRGHIE 
Sibiu

TRADUCEREA 
Pentru Alina Diaconu

Mulțumesc pentru Ochii albaștri în care 
simt o palpitație secretă care mă sâcîie și nu-mi 
dă pace deloc. Sper ca romanul să fie tradus în 
franceză sau în engleză pentru că este prea in-
citant pentru a fi citit cu ajutorul dicționarului.

Schimburile noastre de idei sunt absolu-
te deosebite. Mulțumesc.

Mă voi bucura să vă revăd pe amândoi 
la primăvară,

Cioran…
S-au scurs mai bine de 50 de ani de Cer, 

lacrimi și sfinți. Acum totul este doar preistorie.
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Constantin Neamțu

Paris, le 6 mars 1985

Chère Alina Diaconu
Une omission regrettable : j´ai oublié de citer le nom d´Aleksandra Pisar-

nik. Elle avait habité mon quartier, plus précisément la rue St Sulpice. Combien 
de fois ai-je dû

croiser cette inconnue qui traînait un désespoir que je comprends si bien !
Je suis très content de notre entretien de ce matin. 
Cordialement à vous deux Cioran

Paris, le 13 juillet 1985

Chère Alina Diaconu,
Je vous remercie de votre gentille lettre du 5 mai, qui  m´annonҫait la 

parution imminente de notre entretien. J´ignore s´il a vu le jour, en tout cas je ne 
l´ai jamais reҫu. La faute en est sûrement au journal ou à la poste. Toutes mes 
félicitations pour la bourse. Le conseil que je me permets de vous donner est 
d´éviter les milieux universitaires, en Amérique comme partout ailleurs. Pour 
un écrivain, la conversation avec un chauffeur est plus féconde qu´avec un pro-
fesseur. J´ai été vraiment content de faire votre connaissance et je souhaite de 
tout coeur vous recevoir un jour ici-bas ou ailleurs.

S. Cioran

Paris, le 29 novembre 1985
Chère amie
Cela m´a fait plaisir de lire notre entretien avec votre si gentille
introduction. J´ai été très touché que vous ayez cité mon petit mot sur 

Alejandra Pisarnik. Au fond, vous avez raison de croire que je suis un senti-
mental. Je le suis vraiment, puisque j´aime la grandeur, toute la Patagonie, la 
musique magyare et le

fado. Êtes-vous allée en Amérique ?
Je me rappelle que vous aviez une bourse pour je ne sais plus quelle uni-

versité. Quelle qu´elle soit, ne la prenez pas au
sérieux, car il n´y a pas de plus grand danger pour un écrivain que la 

fréquentation de ce genre d´institution. Vives amitiés à vous et à votre com-
pagnon   Cioran

Paris, le 16 mars 1986
Chère amie,
Merci pour votre lettre et pour l´émoi du poème de Borges sur Susana 

Soca (qui méritait peut-être mieux mais tout de même
ce n´est pas si mal). Je comprends un peu l´espagnol mais Ionesco ne 

le comprend pas du tout. Ce serait dommage de dédier votre roman à deux vi-
eillards ignorants et, par-dessus le

marché, fatigués. J´ai eu dernièrement des ennuis de santé.
Maintenant ça va mieux, mais le résultat de cette épreuve va vous décevo-

ir : j´ai pris la résolution de ne plus parler de moi, de renoncer aux entretiens, de 
m´exercer en somme à la modestie. Il va sans dire que je serais très heureux de 
vous revoir mais sans «dialogue», sans emportement, sans but…

Écrivez un livre sur la Patagonie. C´est un sujet qui me hante et qui est 
plus intéressant que le Balkan et ses représentants.

Avec mes affectueuses penséesCioran

Paris, le 31 mars 1987
Chère amie
Merci de votre lettre et de l´article de Posse (étrange et  compliqué per-

sonnage que j´aime bien). Si j´ai bien compris, votre voyage a été une grande 
réussite. Vous faites bien de prendre contact avec Codrescu. C´est quelqu´un de 
très bien.

Mon dernier livre est un best-seller à cause de la télévision (évidement je 
n´ai pas pris part aux émissions). Je considère ce

« succès » comme une défaite, la pire de ma vie. La vieillesse est une série 
de surprises, je veux dire d´humiliations. J´ai été, moi aussi, très content de vous 
avoir revue et vous adresse à tous les deux, un très, très amical salut

Cioran.

Paris, le 9 juillet 1987
Chère amie
J´ai aimé votre traduction, et j´ai même senti que vous avez abordé mes si-

nistres certitudes con amore …Pour éviter toute complication venant de France 
ou d´Espagne vous m´avez prié de dire que je vous avais donné l´autorisation de 
traduire les Fractures avant qu´elles paraissent en Cologne. Je souhaite que vous 
ne connaissiez jamais la malédiction de la notoriété.

Il n´y a rien de plus humiliant et de plus amer. En toute amitié
Cioran

Dragă Alina Diaconu,
O regretabilă omisiune: am uitat să pomenesc numele Alexandrei Pisar-

nik. Locuise o vreme în cartierul meu, mai exact, pe strada Saint-Sulpice. De 
câte ori n-oi fi trecut pe lângă această necunoscută copleşită de o disperare, pe 
care o înţeleg atât de bine!

Sunt încântat de convorbirea noastră din dimineaţa asta.
Cu cele mai bune sentimente pentru voi amândoi,
Cioran

Paris, 13 iulie 1985
Dragă Alina Diaconu,
Îţi mulţumesc pentru amabila dumitale scrisoare din 5 mai, prin care îmi 

anunţai iminenta apariţie a convorbirii noastre. Nu ştiu dacă s-a publicat între 
timp; în orice caz, până acum eu n-am primit nimic. De vină este, cu siguranţă, 
ziarul sau poşta.

Felicitările mele pentru bursă. Sfatul pe care îmi îngădui să ţi-l dau este 
să eviţi mediile universitare – din America şi de pretutindeni. Ca scriitor, e mai 
profitabil să stai de vorbă cu un şofer decât cu un profesor.

Am fost sincer bucuros că ne-am cunoscut şi doresc din toată inima să ne 
revedem într-o bună zi, aici sau altundeva.

E. Cioran

Paris, 29 noiembrie 1985
Dragă prietenă,
Am citit cu multă plăcere relatarea discuţiei noastre, însoţită de amabila 

dumitale introducere. M-a impresionat mai ales faptul că ai citat apusele mele 
despre Alexandra Pisarnik. În fond, ai dreptate să mă consideri un sentimental. 
Aşa şi sunt, desigur, din moment ce iubesc tot ce e grandios, îmi place Patagonia, 
îmi place muzica maghiară şi fadoul.

Până la urmă, te-ai dus în America?
Îmi amintesc că aveai o bursă la nu mai ştiu ce universitate. Oricare ar 

fi ea, nu o lua în serios, fiindcă nu există pericol mai mare pentru un scriitor ca 
frecventarea acestui gen de instituţie.

Cele mai prieteneşti salutări, dumitale şi prietenului dumitale,
Cioran

Paris, 16 martie 1986
Dragă prietenă,
Îţi mulţumesc pentru scrisoare şi pentru emoţionantul poem al lui Borges 

despre Susana Soca (care ar fi meritat, poate, mai mult, dar nici aşa nu e prea 
rău).

Eu mai înţeleg ceva spaniolă, dar Ionesco deloc. Ar fi păcat, aşadar, să-ţi 
dedici romanul unor bătrânei ignoranţi şi pe deasupra şi vlăguiţi.

În ultima vreme am avut unele necazuri cu sănătatea. Acum mi-e mai 
bine, dar rezultatul încercărilor prin care am trecut o să te decepţioneze: m-am 
hotărât să nu mai vorbesc despre mine, să renunţ la interviuri, pe scurt, să mă 
învăţ cu modestia. Asta. nu înseamnă însă, că nu voi fi nespus de bucuros să te 
revăd, numai că, fără „dialog”, fără discuţii aprinse, fără un scop anume...

Scrie o carte despre Patagonia. E un subiect care mă obsedează şi care mi 
se pare mai interesant decât Balcanii şi reprezentanţii lor.

Cu cele mai prieteneşti gânduri,
Cioran

Paris, 31 martie 1987
Dragă prietenă,
Îţi mulţumesc pentru scrisoare şi pentru articolul lui Posse (straniu şi 

complicat personaj, la care ţin mult). Dacă am înţeles bine, călătoria dumitale a 
fost o reuşită deplină.

E o bună idee să-l contactezi pe Codrescu, un om foarte de treabă.
Ultima mea carte este un best-seller datorită televiziunii (evident, eu n-am 

participat la emisiuni). Consider acest „succes” o adevărată înfrângere, cea mai 
dureroasă din viaţa mea. Bătrâneţea e o înşiruire de surprize, adică de tot atâtea 
umilinţe.

Şi eu am fost tare bucuros să te revăd; vă adresez amândurora un foarte, 
foarte prietenesc salut.

Cioran

Paris, 9 iulie 1987
Dragă prietenă,
Mi-a plăcut mult traducerea dumitale, ba chiar am simţit că te-ai aplecat 

asupra sinistrelor mele certitudini con amore...
Pentru a evita orice posibilă obiecţie din partea Franţei ori a Spaniei, m-ai 

rugat să spun că te autorizasem să traduci Les Fractures înainte ca ele să apară 
la Köln.

Îţi urez să nu cunoşti niciodată blestemul notorietăţii.
Nu există nimic mai umilitor şi mai amar.
Cu toată prietenia,
Cioran

Corespondența lui Emil Cioran cu Alina Diaconu
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Paris, 28 septembrie 1987
Dragă prietenă,
Bineînţeles că te autorizez să mă desemnezi ca fiind unul dintre suporterii 

(!) dumitale şi bineînţeles că voi răspunde Fundaţiei Guggenheim de îndată ce o 
să-mi ceară recomandarea cu pricina.

Eşti perfect îndreptăţită să soliciţi o bursă; eu am făcut asta de când mă 
ştiu...

Definiţia Paradisului? O bursă pe viaţă. Cu prietenie pentru amândoi,
Cioran

Paris, 20 septembrie 1988
Dragă prietenă,
Îţi mulţumesc pentru acest dialog câtuşi de puţin imaginar, ba, din contră. 

Această formă de convorbire îi dă unui scriitor o imagine mult mai veridică şi 
mai coerentă decât o improvizaţie în care intervin, inevitabil, şi unele mai mult 
sau mai puţin frivole. I-am explicat lui Sujère că nu era nimic inventat, deci ni-
mic inexact în articolul dumitale.

Cu prietenie,
Cioran

Paris, 20 Ianuarie 1989
Dragă prietenă,
Mulţumesc pentru scrisoare şi pentru Les Aphorismes. O veste care te va 

surprinde: în România s-a publicat un volum cu fragmente din scrierile mele 
apărute în Franţa. Nu l-am primit încă, dar cred că traducerea e bună.

Ceea ca s-a publicat de curând despre mine nu e propriu-zis o carte, ci 
doar o excelentă broşură de Mariana Şora.

Mă bucur să vă primesc pe amândoi aici la primăvară. Vă previn, totuşi, 
că găsirea, unei garsoniere sau măcar o unei mansarda libere e curată utopie. 
Aniversarea Revoluţiei tinde să ia la noi nişte proporţii cu adevărat aiuritoare.

Cu prietenie,
Cioran

Paris, 2 aprilie 1989
Dragă prietenă,
Ai norocul să trăieşti la celălalt capăt al lumii. Noi însă, cei ce trăim aici, 

destul de aproape, orice s-ar zice, de locurile noastre de baştină, suntem inevita-
bil la curent cu tot ceea ce se petrece în infernul natal. Astfel, dramei de a exista 
i se adaugă drama de a aparţine celui mai nefericit dintre popoare. Şi nu e nimic 
mai umilitor decât să-i auzii pe unii – (iar asta se întâmplă frecvent, România 
fiind de la o vreme încoace... la modă!) – vorbindu-ţi cu milă şi au un uşor dispreţ 
despre ce etnie care îndura totul fără să crâcnească.

Dar să lăsăm asta. Îţi mulţumesc pentru interesul pe care ni-l porţi, acolo, 
la celălalt capăt al lumii.

Cu prietenie pentru amândoi,
Cioran

[INTERVIU]

1 Una dintre temele Cugetărilor lui Pascal se referă la „nimicnicia omu-
lui lipsit de Dumnezeu”. Credeţi că în această afirmaţie poate fi găsită una din-
tre cauzele evenimentelor din Est?

2 Tot Pascal spunea că, în absenţa forţei, justiţia e neputincioasă, iar în 
absenţa justiţiei, forţa este tiranică. După 45 de ani de comunism şi după 25 de 
ani de ceauşism, justiţia va avea oare suficientă forţă într-o ţară degradată şi 
abrutizată cum este România de astăzi?

3 Credeţi că, într-adevăr, revoluţia română a fost mai ales o revoluţie a 
ungurilor din Timişoara?

4. Libertatea – care, în opinia lui Borges, este o iluzie necesară – va putea 
transforma literatura română, sau credeţi că, în România, creaţia a fost anihila-
tă precum în China lui Mao?

5 Care vor fi, după părerea dumneavoastră, reziduurile comunismului? 
Antisemitismul, şovinismul? Se va manifesta tendinţa de afirmare a entităţilor 
regionale sau ce altă soluţie vedeţi pentru ţările din Est? Pe de altă parte, care 
va fi contraponderea capitalismului pe plan mondial?

1 Pascal pare să fi uitat că epocile cele mai zbuciumate şi mai inumane au 
fost cele ale războaielor religioase. Pentru mine, e limpede că orice divinitate e 
dubioasă.

2 Românii au avut parte dintotdeauna de nedreptăţi. Sunt un popor care a 
învăţat să trăiască fără iluzii. De unde slăbiciunea şi totodată forţa lui. Cred că e 
poporul cel mai sceptic din lume.

3 Nu, nu cred. Revoluţia plutea în aer. Ar fi izbucnit oricum, chiar dacă 
mai târziu. Pentru români, însă, era umilitor să vadă că ungurii sunt singurii care 
se revolta. Iar această umilinţă a declanşat insurecţia, ceea ce i-a reabilitat în 
propriii lor ochi şi, deopotrivă, în ochii lumii întregi.

4 –
5 Nu încape îndoială că anii de sclavie trăiţi de români au lăsat urme pu-

ternice – şi în bine, şi în rău. Vreau să zic că de acum înainte frivolitatea lor va 
avea o altă dimensiune.

Cu prietenie, amândurora,
Cioran

Paris, le 28 septembre 1987
Chère Amie
Il va sans dire que je vous autorise à me désigner parmi vos supporters 

(!) et que je répondrai à la Fondation Gougenheim dès qu´elle me demandera la 
recommandation en question.

Vous avez tout à fait raison de solliciter une bourse ; c´est ce que j´ai fait 
toute ma vie… La définition de Paradis ? Une bourse à perpétuité.   Bien amica-
lement à vous

Cioran

Paris, le 20 septembre 1988
Chère Amie
Merci pour ce dialogue nullement imaginaire, bien au contraire. Cette 

forme d´entretien donne à un écrivain une image beaucoup plus véridique et 
cohérente qu´une improvisation où il y a nécessairement des propos plus ou 
moins frivoles. J´ai expliqué à Sujère qu´il n´y avait rien d´inventé, donc 
d´inexact dans votre article. Bien amicalement, Cioran

Paris, le 20 janvier 1989
Chère amie
Merci pour la lettre et pour les Aphorismes. Une nouvelle qui va vous 

surprendre : on a publié en Roumanie tout un volume d´extraits de mes ouvrages 
parus en France. Je ne l´ai pas reҫu encore mais je crois que la traduction est 
bonne. Ce n´est pas un livre qu´on vient de publier sur moi, c´est seulement une 
excellente brochure de Mariana Sora. Je me réjouis de vous recevoir tous les 
deux au printemps. Je vous préviens néanmoins que trouver un studio ou seule-
ment une mansarde

relève de l´utopie. L´anniversaire de la Révolution tourne ici à la démen-
ce. Bien amicalement

Cioran

Paris le 2 avril 1989
Chère amie
Vous avez la chance de vivre à l´autre bout du monde. Mais nous, qui 

sommes ici, assez près malgré tout de nos origines, nous sommes au courant 
de l´enfer natal. C´est ainsi qu´au drame d´exister s´ajoute celui d´appartenir au 
plus malheureux des peuples. Il n´y a rien de plus humiliant que d´entendre des 
gens, - (et cela est courant, la Roumanie étant depuis quelque temps à la… mode 
!) - vous parler avec pitié et un rien de mépris, pour une ethnie qui supporte tout 
sans réagir.

Laissons ce sujet. Merci de vous occuper de nous à l´autre bout du monde. 
Bien amicalement à tous deux

Cioran

INTERVIU

1-L´un des thèmes des « Pensées » de Pascal s´intitule « Misère de 
l´homme sans Dieu ». Croyez-vous qu´on peut trouver dans cette affirmation 
une des raisons des événements

de l´Est ?
2-Pascal disait aussi que la justice, sans force, est impuissante et que la 

force, sans justice, est tyrannique. Après 45 ans de
communisme et 25 de Ceausescu au pouvoir, la justice aura la force suffi-

sante dans un pays dégradé et abruti comme l´est la
Roumanie d´aujourd´hui ?
3-Pensez-vous vraiment que la révolution roumaine a été surtout la révo-

lution des Hongrois de Timisara ?
4-La liberté qui, selon Borges, est une illusion nécessaire, pourra trans-

former la littérature roumaine, ou croyez-vous que la création en Roumanie ait 
été annihilée comme dans la Chine de Mao ?

5-Quel sera à votre avis le résidu du communisme ? L´antisémitisme, le 
chauvinisme, les régionalismes…ou envisagez vous une autre issue pour les pays 
de l´Est ? Quel sera, d´autre part, le contrepoids du capitalisme dans le monde ?

Alina Diaconú

I- Pascal semble avoir oublié que les époques les plus troubles et les plus 
inhumaines ont été celles des guerres de religion. C´est pour moi une évidence 
que tout dieu est suspect.

II- Les Roumains ont toujours connu l´injustice. C´est un peuple qui a 
su vivre sans illusions. D´où à la fois sa faiblesse et sa force. Pour moi, c´est le 
peuple le plus sceptique du monde.

III- Non. La révolution était dans l´air. Elle aurait eu lieu de toutes faҫons 
plus tard. Mais, pour les Roumains, c´était humiliant de voir les Hongrois se 
révolter seuls. Et cette humiliation déclencha l´insurrection, qui réhabilita les 
Roumains à leurs propres yeux et aussi aux yeux du monde.

IV- Ces années d´esclavage ont sûrement marqué les Roumains en bien et 
en mal, C´est à dire que leur frivolité aura une autre dimension.

À vous deux, avec toute mon amitié- Cioran
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 Personalitate literară, culturală 
şi diplomatică remarcabilă, Ion Brad 
(n. la 8 noiembrie 1929 în localita-
tea Pănade din judeţul Alba) a onorat 
scrisul românesc de la debutul său 

din 1952 până azi. Cel mai mare din cei nouă prun-
ci ai Corneliei şi ai lui Traian, cum îl prezintă Nicolae 
Mecu în Dicţionarul General al Literaturii Române, 
editat de Academia Română, vol. 1, A/B (ediţia a II-a 
revizuită, adăugită şi adusă la zi, coordonator general 
Eugen Simion, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii 
Române, 2016, p. 1020-1023), a urmat şcoala primară 
în satul natal (1936-1940), Liceul „Sf. Vasile cel Mare” 
din Blaj (1940-1948) şi Facultatea clujeană de Filolo-
gie (1948-1952). A ocupat diverse funcţii onorante în 
domeniul culturii şi diplomaţiei: secretar al filialei Cluj 
a Uniunii Scriitorilor (1953-1955), secretar al Uniunii 
Scriitorilor din România (1962-1965), şef adjunct al 
secţiei de Cultură şi Artă a CC al PCR (1966-1968), 
vicepreşedinte al Consiliului Culturii şi Educaţiei So-
cialiste (1968-1973), ambasador al României la Atena 
(1973-1982), director în Ministerul de Externe (1982-
1984), deputat în M.A.N. (1985-1989), director al Tea-
trului „C.I. Nottara” (1984-1990), fondator al editurii 
Demiurg şi al revistei „Acasă”.

A debutat revuistic în „ Gând tineresc” din Alba 
Iulia (1947) şi editorial în 1952 şi a colaborat, condus 
sau a fost în redacţiile unor reviste de prestigiu: „Alma-
nahul literar”, „Contemporanul”, „Luceafărul”, „Fla-
căra”, „Gazeta literară”, „Steaua”, „România literară”, 
„Viaţa românească”, „Cultura”, „Flacăra lui Adrian Pă-
unescu” etc. Este autorul a peste 70 de volume de ver-
suri, proză, dramaturgie, memorialistică sau traduceri, 
unele dintre acestea având prefeţe sau studii introduc-
tive semnate de critici reductabili (Ov. S. Crohmălni-
ceanu, Aurel Martin, Irina Petraş, D. Preda, Maria Cor-
doneanu, Monica Anton, Mircea Zaciu, Eugen Simion, 
I. Buzaşi), ilustrate de C. Piliuţă sau cu fotografii de I. 
Miclea, onorat cu premii importante.

Remarcat de G. Călinescu pentru vol. Cântecele 
pământului natal (1956), creaţia lui Ion Brad a fost re-
marcată şi de alţi critici literari: M. Petroveanu, Eugen 
Simion, N. Manolescu, Aurel Martin, Ilie Constantin, 
Al. Andreescu, Victor Felea, Eugen Barbu, Al. Piru, 
Mircea Zaciu, Romul Munteanu, Mircea Iorgulescu, D. 
Micu, I. Adam, Daniel Cristea-Enache, R. Voncu, Irina 
Petraş, I. Buzaşi, Marian Popa, Ştefan Borbély, Petre 
Poantă, Nicolae Dan Fruntelată, C. Coroiu, Fl Popescu 
etc.

Recenta sa carte, în două volume, Oameni şi 
cărţi (Bucureşti, Editura Anamarol, 2017), aduce în lu-
mină o altă faţetă a personalităţii lui Ion Brad: recepta-
rea cu bucurie nedisimulată a Cărţilor prietenilor mei 
(119 nume de autor), cum îşi intitulează volumul ante-
rior, apărut în 2014 la aceeaşi editură. Precum fabulosul 
Fănuş Neagu (autorul vol. Cartea cu prieteni, 1979, A 
doua carte cu prieteni, 1985), Ion Brad explică geneza 
acestor cărţi ale prietenilor săi sau ale prietenilor des-
pre cărţile sale: primind cărţi cu dedicaţie, „cu trece-
rea timpului” [...] am început să public recomandările 
mele de lectură în revista-almanah „Acasă” în rubrica 
care va da şi titlul Cărţile prietenilor mei”. Recoman-
dările sale de lectură le continuă în revista „Cultura” lui 
Augustin Buzura, iar după dispariţia acesteia, în revis-
tele „Flacăra lui Adrian Păunescu”, „Bucureştiul literar 
şi artistic” şi în propria revistă, „Blajul”, note de lectură 
care au constituit lucrarea Alte cărţi ale prietenilor mei, 
în două volume (96 nume de scriitori). La o venerabilă 
vârstă, i-a rămas „încă tânără bucuria lecturii cărţilor 
altora şi a scrisului cărţilor mele”, doar „Dumnezeu 
ştie cât vor mai ţine izvoarele acestea de energie spi-
rituală ca s-o mai pot dărui şi altora”. Noi sperăm că 
Dumnezeu Atotputernicul îi va va dărui în continuare 
aceeaşi energie de care are nevoie spre a ne desfăta cu 
alte cărţi ale distinsului şi valorosului nostru contempo-
ran, Ion Brad, onorat cu titlul de „doctor honoris cau-
sa” al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

În primul volum din Oameni şi cărţi sintetizează 
valoarea cărţilor comentate printr-o sintagmă sugesti-
vă, aşezată chiar în titlul: Jurnal din închisoare / Un im-
portant jurnal din închisoare (Ştefan Andrei), Un mare 
poet, un mare prieten (Baranyi Ferenc), La taclale cu 

Dumnezeu (N. Băciuţ), Întotdeauna la altitudine (Ana 
Blandiana), Un poet din lumea lui Brâncuşi (Zenovie 
Cârlugea), Arta, raţiunea de a fi (Valentin Ciucă), Dra-
goste cu năbădăi (Cristiana Crăciun), Un memorialist 
prestigios (G. Dimisianu), Un excelent poet-fabulist 
(N. Dragoş), Poet adevărat şi când scrie proză (Nico-
lae Dan Fruntelată),  Un vitraliu în culori vii (I. Ho-
rea), La cote înalte (M.R. Iacoban), Om de cultură şi 
diplomat strălucit (Valentin Lipatti), Spor de calitate şi 
lirism (Rodica Elena Lupu), Citate din cartea morţii şi 
alte poeme (N. Mareş), Noua carte a unei personalităţi 
culturale (Angela Martin), Un judecător obiectiv (Dan 
Micu), Un cărturar vrednic (Tudor Nedelcea), Miss 
România (Ecaterina Oproiu) etc. Cărţile lui I. Buzaş 
(autentic cărturar) despre Eminescu şi Blajul, Ion Agâr-
biceanu, Andrei Mureşeanu, Gh. Şincai sunt comenta-
te cu predilecţie. Sunt recomandate spre lectură şi alte 
cărţi despre L. Blaga (autor: Horia Bădescu), I. Agâr-
biceanu (Ilie Rad), Petre Maior (I. Chindriş şi Niculina 
Iacob), Timotei Cipariu (Daniel Marius Câmpeanu şi 
I. Buzaşi), G. Călinescu (Viaţa lui M. Eminescu, Ope-
ra lui M. Eminescu, Eminescu dincolo de monografie, 
din colecţia Opere fundamentale, coordonată de Eugen 
Simion), Dan Hăulică (Ruxandra Garofeanu), Adri-
an Păunescu (Hajdu Gyözö), L. Blaga (E. Nistor), G. 
Coşbuc (Daniel Câmpeanu şi I. Buzaşi) etc.

Recomandările de lectură continuă şi în cel 
de-al doilea volum, cu aceleaşi sintagme caracte-
rizante: Lumina din cuvinte (Irina Petraş), O car-
te-eveniment:Transilvania, starea noastră de veghe 
(Ioan-Aurel Pop), Un nou roman deosebit (D. Popes-
cu), Un scriitor esenţial (D.R.Popescu), Catacomba, o 
confrerie literară în vremuri de restrişte (Fl. Popescu), 
Carte importantă despre o figură legendară- I. Agâr-
biceanu (Ilie Rad), Polemici de tranziţie (Adrian Dinu 
Rachieru), Un mare poet la bicentinar (A. Rău), O 
carte monumentală (Jurnal indirect de C. Stănescu), 
Despărţirea de un prieten drag (O. Şchiau), O grădi-
nă cu statui (Neagu Udroiu), Învăţămintele unei lecturi 
încântătoare (E. Uricaru), O sută şi una de poezii (Gr. 
Vieru), Personalitate de seamă a Clujului (I. Vlad), 
Exerciţii critice exemplare (Răzvan Voncu) etc.

Cum era şi firesc, ultimul capitol din al doilea  
volum din Oameni şi cărţi reuneşte opiniile competen-
te ale „prietenilor despre cărţile mele” (cum se subinti-
tulează acest volum). Scriu laudativ, dar cu argumente, 
despre marele scriitor Ion Brad personalităţi marcante, 
precum I.D. Bălan, Valeriu Bârlan, I. Buzaşi, Zenovie 
Cârlugea, C. Coroiu, N. Dan Fruntelată, Dorina Grosu, 
Adina Iancu, Marin Iancu, Rodica Lăzărescu, Rodi-
ca Elena Lupu, D. Micu, Fl. Popescu, N. Suciu, Titus 
Vîjeu. Vom consemna doar câteva opinii: „Scriitorul 
cu talent plurivalent: poet, prozator, dramaturg, tradu-
cător serios, care traduce la nivelul originalului (I.D. 
Bălan); „Pe lângă atâtea virtuţi umane şi literare, Ion 
Brad are şi darul sau generozitatea de a stimula vir-
tuţile creatoare şi pasiunile cărturăreşti ale tinerilor” 
şi „Personalitate complexă şi importantă în literatura 
română din cea de-a doua jumătate a sec. al XX-lea”(I. 
Buzaşi); „Bibliofil de rară distincţie, cu mirajul bibli-
otecilor în sânge [...], scriitor de „mare prestigiu al li-
teraturii postbelice, poetul, prozatorul, eseistul, memo-
rialistul, omul de cultură, românul transilvănean Ion 
Brad, încununat azi cu laurii unei opere de mare re-
zonanţă culturală şi spirituală (Z. Cârlugea); „înţeleg 
generozitatea lui Ion Brad atunci când trece peste toate 
nedreptăţile unui timp (N.D. Fruntelată).

*  *
*

N-am avut onoarea să-l cunosc pe distinsul om 
şi scriitor Ion Brad în tinereţile noastre; îi cunoşteam 
poeziile care erau în manualele şcolare sau recomanda-
te în bibliografia şcolară. Multe date despre dânsul le-
am aflat de la Petre Gigea-Gorun (scriitor şi ambasador 
în Franţa). L-am cunoscut – şi mi-a făcut o desosebită 
plăcere prin felul său de comportament prietenesc – 
prin Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă ( condu-
să de acad. Maya Simionescu şi Eugen Simion) şi prin 
Congresul Spiritualităţii Româneşti (fondat şi condus 
de acad. Victor Crăciun).

Dar, am aflat multe fapte de la scriitorul I.D. Sîr-
bu (1919-1989), membru al Cercului de la Sibiu, asis-

tentul lui Liviu Rusu şi colaboratorul lui Lucian Blaga. 
„Atlet al mizeriei”, I.D. Sîrbu face puşcărie pentru „o 
misiune de denunţ”. Motivul real al condamnării sale, 
I.D. Sîrbu îl explică într-un memoriu din 1 martie 1963, 
adresat lui Ion Brad („N-am pe nimeni mai apropiat în 
conducerea Uniunii, eşti ardelean, mi se pare că mi-
ai fost student la Estetică în Cluj”). Aşadar: „Eu am 
fost arestat şi condamnat pentru că nu l-am denunţat 
pe Doinaş care, în redacţie, a avut o discuţie duşmă-
noasă cu un student imbecil în timpul evenimentelor 
din Ungaria. Eu nu prea îmi aduc aminte, dar am re-
cunoscut, mai ales că Doinaş şi ceilalţi au susţinut că 
am fost în redacţie în acele fatale cinci minute (curios, 
îmi spunea anchetatorul, care avea humor, «dacă te-
ai fi dus să faci pipi, azi ai fi liber»). Deci încadrarea 
mea juridică este «omisiune de denunţ» - chiar dacă, 
în timpul cercetărilor, am avut tot timpul bănuiala că a 
tras puţin în cumpănă şi nuvela pe care am publicat-o 
în Gazeta literară în 12 septembrie 1957, intitulată Cum 
se sparge gheaţa (cu ironie mi s-a spus. Mai bine ziceai 
«cum se rupe cuiul»). Dar în proces nu mi s-a amintit 
acest lucru. Am fost condamnat la 1 an închisoare. Din  
nefericire, am intrat cu executarea pedepsei în zodia 
severă a anului ’58, în care pedeapsa mi s-a majorat la 
7 ani (Doinaş a scăpat cu un an)”(I.D. Sîrbu, Opere, II. 
Corespondenţă. Ediţie îngrijită, cronologie şi note de 
Toma Velici, în colaborare cu Tudor Nedelcea. Introdu-
cere de Eugen Simion, Bucureşti, Academia Română, 
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2013, p. 191). 
Ce solicită Gary Sîrbu: „Nu vreau bani, nu vreau glo-
rie, nu vreau nici nici măcar un post (deşi va trebui să-l 
accept), eu vreau să scriu” (ibidem, p. 198).

Arestat la 3 februarie 1957 şi eliberat la 8 fe-
bruarie 1963, I.D. Sîrbu are promisiunea autorităţilor 
politice că va fi reintegrat social şi, mai ales, va avea 
drept de semnătură. Suspendat între două lumi („una, 
pe care cu tot trecutul meu, cu tot scrisul meu, cu toată 
originea mea socială, o neg – şi alta care, din anume 
motive, mă neagă ea. Pe una o refuz (acum, după ce 
am fost «acolo», mai vehement ca oricând), cealaltă 
mă refuză ea”(ibidem, p. 194), I.D. Sîrbu apelează la 
Ion Brad (Şt. Aug. Doinaş l-a refuzat), fiind într-o „răs-
pântie dramatică”: „Nu ţi-am scris ca unei persoane 
oficiale, ci ca unei vechi cunoştinţe care a mai sărit 
odată în ajutorul meu” (ibidem, p. 199). 

După un deceniu, la 12 aprilie 1973, I.D. Sîrbu 
îşi informează binefăcătorul despre triumful piesei sale 
Arca bunei speranţe pe scena teatrului din Lodz (Polo-
nia), ca o „ datorie de cinste şi gratitudine” (ibidem, p. 
203), mulţumindu-i „pentru sprijinul ce mi l-aţi acor-
dat spre a putea să-mi văd o piesă măcar, jucată într-o 
ţară a cărei tradiţie teatrală e demnă de laudă” şi invi-
tându-l la inaugurarea Teatrului Naţional din Craiova, 
într-un nou edificiu, la 4 octombrie 1973 (directorul 
Naţionalului craiovean fiind Amza Pellea, iar I.D. Sîr-
bu era secretar literar, la intervenţia lui Ion Brad).

La rândul său, Ion Brad scrie o carte de memori-
alistică, Aicea printre ardeleni (Cluj Napoca, Casa Căr-
ţii de Ştiinţă, 2007), cu evocarea unor mari scriitori: L. 
Blaga, Veturia Goga, I.D. Sîrbu, p. 445-451), I. Vlasiu, 
Şt. Aug. Doinaş şi Mircea Zaciu, din care aflăm date de 
interes literar. I.D. Sîrbu primeşte dreptul de publicare 
şi de semnătură abia în 1967, după patru ani de la elibe-
rare. „I.D. Sîrbu ajunsese să publice în revista noastră 
sub numele lui Vasile Cabulea, elevul său de la liceu. 
Poate şi sub alte nume”, depune mărturie Ion Brad, re-
dactorul revistei „Almanahul literar”, unde publică I.D. 
Sîrbu (vezi şi „Adevărul literar şi artistic”, 9, nr. 549, 
19 dec. 2000, p. 8-9).

În funcţiile sale publice, Ion Brad l-a sprijinit 
pe valorosul, dar incomodul (pentru oficiali) I.D. Sîrbu 
să reintre în literatură, în angajarea sa la Petrila, ca 
vagonetar (1963),  apoi ca şef de producţie la Teatrul 
de Stat din Petroşani (31 ian. 1964) şi ulterior, secretar 
literar la Teatrul Naţional din Craiova prin transfer (1 
aug. 1964), îi recomandă piesele spre a fi incluse în re-
pertoriul teatrelor din ţară şi din străinătate.

Sunt fapte, nu vorbe şi ele demonstrează, per-
emptoriu, nu numai calităţile artistice, dar şi caracterul 
lui Ion Brad, într-o vreme când vremurile erau tulburi.

Tudor NEDELCEA

Contemporan cu o mare personalitate

ION BRAD
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Două volume consistente, sub titlul Oameni și cărți (Editura Anamarol, București, 
2017), semnate de notoriul scriitor octogenar ION BRAD (n. 8 noiembrie 1929, Pănade, 
Alba), vin după Cărțile prietenilor mei (2014), însumând cronici, recenzii, comentarii, în-
semnări și „recomandări de lectură” (119 autori), apărute mai întâi în revista „Acasă”, de 
alcătuirea căreia s-a ocupat și încă o face cu gust literar și echilibru critic, deopotrivă cu 
distincție și generozitate.

Recenzarea cărților primite a continuat în revistele „Cultura” (condusă de regretatul 
mare prozator Augustin Buzura), „Flacăra lui Adrian Păunescu”, „Bucureștiul literar și artis-
tic” și „Blajul” (al cărei director este), texte ce au constituit sumarul altor 
două volume „Alte cărți ale prietenilor mei” (96 de autori).

Între timp, alte și alte comentarii s-au strâns, ele alcătuind acum 
cuprinsul micii panorame literare Oameni și cărți (I,324p.; II, 326 p.), 
cuprinzând peste o sută de nume și tot atâtea titluri. 

„Bucuria lecturii cărților altora și a scrisului cărților mele”, pre-
cizează autorul într-un cuvânt înainte, Din nou împreună, dă întru totul 
măsura acestor texte, care capătă acum, în contextul proiectului editorial 
mai de amploare, un farmec bibliografic și de consacrare canonică.

Primul volum amintește marile spirite ale Blajului (școala la 
care s-a format însuși autorul), consemnate de Dna Dorina N. Rusu în 
Dicționarul Membrii Academiei Române, 1866-2003, față de  care dl 
Ion Brad își exprimă o nestinsă gratitudine și un solidar atașament, în 
spiritul unui curat militantism patriotic și al unui legat istoric, cultural 
și spiritual, atât de prezente în conștiința sa („luminile Blajului” legen-
dar și istoric): Timotei Cipariu, înaintaș congener din Pănade, membru 
fondator al Academiei Române și „părintele filologiei” românești, ur-
mat de George Barițiu (vicepreședinte și chiar președinte al Academiei 
Române), precum și de alți membri corespondenți, titulari ori de onoa-
re, precum: Iacob Mureșeanu, Aron Densușianu, Ion Micu Moldovan, 
Ioan Bianu, Augustin Bunea, Elena Hodoș, Iuliu Hossu, Vasile Suciu, 
Iuliu Maniu, Ion Agârbiceanu, Alexandru Borza, Silviu Dragomir, Iuliu 
Hațieganu, Sigismund Toduță, Alexandru Todea, Lucian Mureșan (i-ar 
fi dorit, de asemenea, printre «nemuritori» – dacă vremurile n-ar fi fost 
potrivnice – pe episcopul Ioan Suciu, mort în temnița de la Sighet, și pe 
marele cărturar și luptător Ștefan Manciulea).

Acesta ar fi, sumar creionat, „tabloul de onoare al blăjenilor care au contribuit la 
întemeierea și prestigiul Academiei Române, în cei 150 de ani de existență”, prin opera lor 
mirabilă și lupta susținută pentru cauza poporului, limbii și culturii române. 

Urmează, în acest prim volum, mișcătorul cuvânt rostit cu prilejul decernării, la 29 
noiembrie 2013, a titului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „1 Decembrie” din Alba 
Iulia (o emoționantă «laudatio» aparținând criticului și istoricului literar blăjean Ion Buzași). 

Volumul reproduce, apoi, recenziile și comentariile ample, amănunțite, generoase, pli-
ne de spirit prietenesc (prietenia ca valoare supremă în tabloul acestei conștiințe scriitoricești, 
pilduitoare lecție de civism cultural), pe marginea unor cărți semnate de poeți (Horia Bă-
descu, Valeriu Birlan, Ana Blandiana, Dan Bodea, Radu Brateș, Zenovie Cârlugea, Anatol 
Covali, Vasile George Dâncu, Răzvan Ducan, Nicolae Dragoș, Nicolae Dan Fruntelată, Ion 
Horea, Toma George Maiorescu, Nicolae Mareș, Ion Moldovan, Victoria Milescu, Theodor 
Răpan, Aurel Rău, Coman Șova, Titus Vâjeu…), prozatori (Dumitru Popescu, Dumitru Radu 
Popescu, Eliza Rohan, Nicolae Țic, Mircea Radu Iacoban, Eugen Uricariu…), critici și isto-
rici literari (Ion Buzași, Ilie Rad, Violeta Calfa Dinu, Ion Chindriș, Niculinna Iacob, Liviu 
Grăsoiu, Tudor Nedelcea, Dumitru Micu, Angela Martin, Dan Mănucă, Daniel Câmpean, 
Monica Grosu, Maria-Daniela Pănăzan, Irina Petraș, Iuliana Pintea, Ionel Popa, Ioan Popa, 
Florentin Popescu, Ion Vlad, Răzvan Voncu…), eseiști, memorialiști, oameni de cultură (Ga-
briel Dimisianu, Monica Orian, Mariana Neț, Valentin Lipatti, Gabriela Leoveanu, Rodica 
Lăzărescu, episcopul Mihai Frățilă, Elena Buică, Ion Bâscă…)

Al doilea volum, Prietenii despre cărțile mele, înmănunchează recenziile și cronicile 
aparținând unor binecunoscuți condeieri și critici literari, precum Ion Dodu Bălan, Valeriu 
Birlan, Ion Buzași, Zenovie Cârlugea, Dorina Grăsoiu, Constantin Coroiu, Marin Iancu, Ro-
dica Lărărescu, Dumitru Micu, Florentin Popescu, Monica Grosu, N. D. Fruntelată, Adina 
Iancu, Rodica Elena Lupu, Nicolae Suciu, Nicolae Suciu, Titus Vâjeu,  ș.a.

Dl Ion Brad manifestă o vădită empatie în comentariile sale, vibrând alături de textele 
prietenilor, indiferent că aceștia sunt dedicate marilor spirite ardelene (inclusiv reeditările din 

opera corifeilor Școlii Ardelene) sau unor scriitori contemporani din diferite generații literare 
(poeți, prozatori, istorici și critici literari, eseiști, memorialiști, publiciști, documentariști). 
Citind aceste comentarii, poți să realizezi concepția larg umanistă a scriitorului, care pretutin-
deni scrie așezat și detaliat, relevând, între atâtea aspecte aduse în discuție, fondul tematic și 
de idei, precum și originalitatea lucrărilor respective în contextul valoric al literaturii române 
de azi.

Dacă, spre exemplu, despre „sexagenarul nostru prieten” Nicolae Băciuț, dl Ion Brad, 
citând din referințele critice, conchide că autorul este „un veritabil maestru al «cuvântului 

care zidește»”, Horia Bădescu este „poetul excelent și eseistul-sa-
vant”, prefațând Poemele luminii în traducerea lui Jean Poncet, un 
eveniment editorial, desigur. Prilej cu care autorul își amintește de 
autograful acordat lui, la 24 iulie 1952, de Lucian Blaga, pe volumul 
de Poezii în ediție „definitivă” apărut în 1942 la Fundațiile Regale, 
care se arăta nespus de bucuros „de a fi întâlnit, uniți în aceeași ființă, 
un poet și un om”.

Un „poet adevărat” este Valeriu Birlan, trăind „în izolare” 
în Câmpia Dunării, la care apreciază „muzicalitatea interioară” a 
versurilor libere, făcându-i totodată câteva recomandări (ferirea de 
„speculații abstracte” care „subțiază și usucă lirismul”, estetica  în 
zig-zag a versurilor pe pagină etc.).

Dacă la Ana Blandiana, dl Ion Brad a apreciat întotdeauna 
„atitudinea etică și estetică” de regăsit într-o „poezie originală și du-
rabilă”, la Ion Horea – „reprezentant de seamă al liricii românești 
postbelice” – recenzentul admiră ritmurile originale, endecasilabice 
și precipitate, din sonete și rondeluri, autorul Vitraliului fiind socotit 
„ca un reprezentant de frunte nu doar al poeților ardeleni, crescuți în 
adorația poeziilor lui Blaga, dar și al celorlalți din toate provinciile 
românești, care au avut și mai au ce învăța de la Arghezi și Bacovia.”

În ceea ce privește secțiunea „Prietenii despre cărțile mele” 
din volumul al doilea, vom întâlni nume binecunoscute din literatura 
de azi: Ion Dodu Bălan, Ion Buzași, Nicolae Dan Fruntelată, Dumitru 
Micu, Zenovie Cârlugea, Monica Grosu, Rodica Lăzărescu, Floren-
tin Popescu, Nicolae Suciu, Titus Vâjeu ș.a. Este vorba de recenzii 
și cronici literare apărute în presa culturală din ultimii doi ani, des-

pre două din cărțile sale: volumul de poeme Elada, Elada… (2016) și cartea documentară 
Comorile unui prieten tânăr: George Corbea Junior (2016), cu atâtea „revelații bibliofile 
și memorialistice” despre „scriitorii vremii sale”, după cum noi înșine titram într-o cronică 
dedicată acestor „mărturii peste timp (Marin Iancu), un fel de „istorie literară sui-generis” 
(Florentin Popescu) sau un veritabil „muzeu imaginar” (Titus Vîjeu).

Oameni și cărți (I-II) este o carte scrisă de Ion Brad și despre Ion Brad, un fel de „do-
sar” cuprinzând propriile însemnări și comentarii pe marginea cărților citite și, deopotrivă, al 
receptării sale critice. Acest program editorial conceput în ultimul deceniu – atât de original 
și depășind unele inerții susceptibile de subiectivism – grăiește de la sine despre umanismul 
scriitorului Ion Brad, pentru care lectura este „bucurie și mângâiere sufletească”, iar „priete-
nia” – o supremă valoare cultural-existențială, o „confrerie literară în vremuri de restriște”, 
după cum scrie d-sa despre cartea poetului, prozatorului, monografistului și criticului literar 
Florentin Popescu, „catacombist” editorial la „Rawex Coms”, sediul dintr-un subsol al unei 
edituri bucureștene devenit „un mic forum al artelor” (Tudor Merlain («Catacomba» a atras 
atenția și admirația unor scriitori români și străini mai de departe, precum poetul Theodor 
Damian, fondator al revistei de cultură și spiritualitate „Gracious Light”/ „Lumină lină” din 
New York ori Alex Cetățeanu, fondatorul și redactorul-șef al revistei „Destine Literare” din 
Canada).   

Remarcând comentariile cu suflet larg, calde, multe din acestea pe un fond memori-
alistic și confesiv, meticuloase în a etala problematica respectivă a cărților despre care scrie, 
dar și pertinentele aprecieri la adresa operei sale exprimate de o seamă de critici literari și 
comentatori de azi, apreciem că proiectul Oameni și cărți este nu numai recapitulativ și bi-
nevenit, ci și o sursă documentară directă pentru viitorii comentatori, monografiști și exegeți 
ai operei unuia din clasicii literaturii române de azi, scriitorul polivalent și de valoare patri-
monială, ION BRAD. 

Mircea Liviu HENȚIA

Un proiect editorial bibliografic:

ION BRAD – subiect și autor de cronici

Numărul pe octombrie 2017 (Anul IX, nr. 10) al 
«lunarului de cultură» Vatra veche (ce apare sub deviza 
„Români din toate țările, uniți-vă!”) este dedicat, în 
întregime, scriitorului ION BRAD (n. 8 nov. 1929), 
personalitate de prim-plan a literelor române de azi (poet, 
prozator, eseist, comentator literar, traducător, dar și „am-
basador cultural”). „La o vârstă venerabilă – scrie Nicolae 
Băciuț, diriguitorul revistei, într-un articol inaugural, -  
Ion Brad continuă să scrie și să spere că literatura va salva 
lumea”. Deși nu se numără printre apropiații îndrăgitului 
scriitor, N.B. păstrează, în urma unor rare întâlniri la Alba 
Iulia și Pănade, „o relație de respect reciproc, cu gesturi 
fraterne în ambele sensuri”. Cu atât mai mult prezentul 
gest revuistic omagial este unul de asumată prețuire și re-
ală recunoaștere a celui ce, în anii din urmă, și-a mai pus 
în valoare încă „o calitate, cea de subtil cititor și interpret 
de literatură”.

Revista continuă cu interviul acordat de poet fos-
tului redactor de la „Vatra”, în februarie 1987, pus sub 
genericul: „Poezia nu poate exclude din ființa sa sensurile 
istoriei, dacă nu vrea ea însăși să fie exclusă din istorie.” 
În cele 76 de pagini (inclusiv coperțile cu imagini color) 
ale mensualului târgumureșan sunt reproduse gânduri, 

aprecieri, idei, recenzii și cronici, varii comentarii și arti-
cole de cald și confratern omagiu față de „unul din cei mai 
reprezentativi scriitori ai Ardealului (și , desigur,al culturii 
naționale) din ultima jumătate de secol. Născut în Pănade-
le lui Timotei Cipariu, înaintaș pe linie ereditară,  Ion Brad 
avea să treacă prin «luminile Blajului», apoi prin Clujul 
contemporan cu Lucian Blaga, stabilindu-se apoi, de tim-
puriu, la București, unde se va rotunzi destinul său uman 
și scriitoricesc, fără a uita o clipă imperativul crezului de 
conștiință, după cum grăiește un poem: „Port în mine Ar-
dealul”  (sau o confesiune: „Ca ardelean, n-am dreptul să 
uit nimic din istorie”.)

Cunoscând Omul și Opera, rămâi plăcut impresi-
onat de calda prietenie ce animă acest buchet de scrieri 
omagiale, în care se regăsesc, în primul rând, intervievato-
rii (Nicolae Băciuț, Rodica Lăzărescu, Maria-Daniela Pă-
năzan, Monica Grosu ș.a.). Un consistent grupaj de artico-
le (Jurnal de lecturi critice) înmănunchează numele unor 
prestigioși scriitori: Eugen Simion, Lucian Raicu, Alex, 
Ștefănescu, Nicolae Manolescu, Nicolae Dabija, Mihai 
Cimpoi, Ion Buzași, Valeriu Râpeanu, I. D. Bălan, Liviu 
Grăsoiu, C. Stănescu, Sultana Craia, Daniel Cristea-Ena-
che, Radu Cârneci, Răzvan Voncu, Florin Mugur, N. 

D. Fruntelată, Luminița Cornea, Laura Cristina Tudo-
roiu, Nicolae Mareș, Zenovie Cârlugea, Ilie Rad, Nicolae 
Dragoș, Georgeta Filitti, Monica Grosu, Maria-Daniela 
Pănăzan, Dan Mănucă, Marin Iancu, Ion Marcoș, Eugen 
Uricaru, Ion Pop, Al. Dumitru, Titus Vâjeu, Răzvan Du-
can, Silvia Pop, Pr. Daniel Câmpean, Hajdu Gyözö ș.a. 

Din toate aceste comentarii și analize rezultă 
bogăția profilului uman și complexitatea spiritului scri-
itoricesc, legătura organică a liricii sale cu profunzimea 
și neliniștile tradiției ardelene, reverberațiile culturale ale 
operei în ansamblu, largul orizont cultural al meditației 
scriitoricești, noblețea sentimentului de camaraderie și 
prietenie (lucru mai rar inter pares). 

În totul, omagiul din recentul număr al „Vetrei 
vechi” dedicat poetului Ion Brad – colaborator de presti-
giu și al revistei din Țara lui Brâncuși -  este un frumos 
și binemeritat gest confratern, care ne amintește de un 
celebru vers din poezia lui Odysseas Elytis: Axion Esti!  
(Cuvine-se cu adevărat!). Adăugăm la recentele semne 
de prețuire din presa culturală și  sincerul omagiu al tri-
mestrialului „Portal-MĂIASTRA”, ce apare la Târgu-Jiu, 
începând din 2005 până azi fără întrerupere, „sub egida 
Uniunii Scriitorilor”. (P.M.)  

„Vatra veche”
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Este impresionant ce întâlnim la Memorialul Hafez. Și 
aici, o grădină, în mijlocul căreia , mausoleul. Pe piatra de 
mormânt, inscripții, pe care nu le descifrez. Ne luăm după 
alții și punem mâna pe ea. Se spune că așa ți se va înfăptui 
un gând la care ții mult. O superstiție a iranienilor, firește, 
care mărturisește credința lor că poetul se află în vecinătăți 
sacre. Păstrăm un moment de reculegere. Afshin recită, 
apoi, cu patos, o poezie care sună bine, chiar dacă în rit-
murile ei se rostogolesc mai mult consoane decât vocale 
.După ce termină, este aplaudat de toată asistența. Cer per-
misiunea să citesc și eu un text dintr-un volumaș pe care 
îl luasem cu mine la plecare. E ușor surprins, dar se arată 
încântat. Am ales „Frumusețea ta, iubito...”, poezie care îi 
ilustrează vocația de mare poet al dragostei :

„Frumusețea ta, iubito, geamănă-i cu-amorul meu: 
 ne-ntrecute și-amândouă – flori ce înfloresc mereu.

Nu-mi închipui că prin mintea străluciților poeți                                  
e mai demnă de iubire umbra altei frumuseți.

Doar o zi îmi pare anul, când cu tine-n brațe sunt.
Singur, mi se pare clipa, anul morții pe pământ.

Fiecare ceas cu tine-i cât un veac de bucurii !                                     
Și un ceas de-ar fi viața, doar cu tine-aș viețui!

O ,de-un suflet neferice milă ai, iubita mea,                                     
făr-al nurilor tăi soare, fir de iarbă m-aș usca.”
Am succes. Sunt bucuros că mi-a reușit o lectură ex-

presivă. Cred că limba noastră 
cu moliciuni vocalice, mân-
gâietoare, sună plăcut în auzul 
iranienilor. Culeg și aplauze. 

Când dăm să plecăm, pri-
vim încă o dată în jur, muți de 
admirație. Ce înseamnă respec-
tul unei națiuni pentru poeții săi 
! E adevărat, memorialul nu-i 
foarte vechi, nu poartă patina 
vremurilor demult apuse, dar și 
așa are solemnitatea unor lăcașe 
sfinte. Domnul Buzatu observă 
amărât că în România nu avem 
ceva asemănător. Îl corectez. 
Avem un mausoleu Octavian 
Goga la Ciucea, dar ridicat nu 
pe cheltuiala statului român, ci 
prin abnegația soției poetului, 
Veturia, care i-a supraviețuit.

În continuarea turului, nu la 
mare distanță ajungem la Me-
morialul Saadi. Tot atât de im-
presionant. Cadru asemănător, 
un parc solemn, iar în mijloc – 
mausoleul, de data aceasta într-
un spațiu mai intim, dar destul 
de larg, să primească grupuri de vizitatori. Același cere-
monial. Recită, întâi, Afshin, apoi mă invită pe mine. Pe 
lângă români, aici sunt prezenți și mulți iranieni. Se adună 
să ne asculte, de pe unde se află împrăștiați, ca pentru un 
moment festiv. Aleg poezia „Mi s-a spus adesea”, într-un 
alt registru :

Mi s-a spus adesea : „O, tu, Saadi,  
pentru ce în lipsuri mi te-ai prăpădi ?

Un izvor ți-i harul, și cu-acest izvor,  
 tu, de sărăcie,ai scăpa ușor. 

Dreapta-ți ar supune chiar și-o-mpărăție - 
pentru ce te-ai zbate-n neagră sărăcie ?

Laudă stăpânul, și-atunci, din tezaur,  
curge-vor spre tine valuri mari de aur.

Fără bogăție, haru-ți va să cadă
plânsului și trudei fără preget – pradă !”

Mulți pe-această lume cred că e mai bine
corb să fii anume, decât șoimul sur.

Corbu-și umple gușa pe la uși streine,

 șoimul e simbolul bolții de azur.

Nu, la cei puternici palma nu-mi deschid, 
nici, precum milogii, n-oi întinde blid !

La stăpân de-ei cere acul împrumut,                          
simți că te străpunge-ariciul sub șezut.
De data aceasta, aplauzele mă copleșesc. Le așteptam 

de la companionii mei, că, de, au putut plăcea mesajul 
textului, expresivitatea lecturii, gestul, în sine, de-a fi pre-
meditat un asemenea moment poetic. Mă surprinde, însă, 
tulburătoarea simpatie pe care mi-o arată iranienii.Ei nu 
aveau cum să înțeleagă ceva din ce-am citit, dar s-au lă-
sat fascinați de situația creată, că niște străini le omagi-
ază cu atâta respect un poet apropiat de sufletul lor. Mă 
îmbrățișează, mă sărută, țin neapărat să se fotografieze 
cu mine...Uite cât de ușor se poate ajunge vedetă printre 
niște oameni mândri de cultura lor. Ziceți-le exaltați, dacă 
doriți, dar fiți convinși că nu orice banalități îi aduc în sta-
rea aceasta, ci numai motive ce țin de măgulirea orgoliu-
lui lor național... Înainte să ne retragem, trecem printr-un 
oficiu în care se vând cărți ale poetului, multe traduse în 
limbi de circulație, albume și alte amintiri. Cumpărăm și 
noi un splendid album Iran, cu minunate imagini din toate 
zonele țării și text în franceză. Cadou pentru Tincuța, care 
asta și-a dorit, mai ales, de pe aici.

Continuăm turul și ajungem la o grădină botanică, 
aflată sub administrația Universității din Shiraz. Nu toată 
lumea servește, mai trebuie economisiți banii, pentru că 

peste tot prețul biletelor este același. Elena stă în autocar, 
că-i prea mare căldura ; eu ies să mă plimb, să pot prinde 
pulsul străzii. Se întâmplă ceva nemaipomenit. Mă opresc 
bătrânii, să dea mâna cu mine. Și copiii îmi zâmbesc, fă-
cându-mi semne amicale. Mă recunosc a nu fi de-al lor 
după forma pălăriei, dar parcă vor să mă adopte. Comu-
nicăm, oare, de ne înțelegem așa de bine, prin cine știe ce 
străfunduri sufletești ? Nu am prea trăit asemenea scene 
până acum , deși am umblat destul.

La ora prânzului, ne îmbarcăm, să părăsim Shiraz-ul. 
Tare bine ne-am simțit în acest oraș cu vocație culturală 
prin excelență. Un fel de Florență a Iranului. Îl vom purta 
în suflet mult timp de aici înainte. Dar ne mai așteaptă 
și alte locuri de notorietate, primul  - celebrul Persepo-
lis.Nu-s decât vreo 60 km. până acolo. Domnul Buzatu 
ne pregătește pentru vizită. Ca istoric, se poate desfășura 
mai bine decât Afshin. Informații despre Imperiul Persan, 
pentru mulți din grup inedite. Eu venisem cu ele pregăti-
te de acasă, asistat cu bunăvoință și pricepere de Elena. 
Doar nu-i puțin lucru să-ți împarți viața cu un profesor de 
istorie...

Ce este Persepolis ?Unul dintre cele mai cunoscute 
și mai des cercetate situri arheologice din lume. Iranienii 
se mândresc mult cu el, au știut cum să-l pună în valoa-
re, în urma săpăturilor începute prin anii *30 ai secolului 

trecut...Înaintăm pe o alee largă, flancată de pomi exotici, 
pe marginea căreia, din loc în loc, se odihnesc cămile, ca 
și cum ar aparține unor caravane purtătoare de daruri din 
partea supușilor. Au efect decorativ, firește, expresia unei 
glorii de mult apuse...După ce intrăm, suntem poftiți într-
o sală specială, să ni se proiecteze un film. O bună intro-
ducere în temă, care face de prisos asistența unui ghid de 
obiectiv. Situl propriu-zis este așezat pe o terasă întinsă, la 
baza unui munte. Urcăm câteva zeci de scări metalice, nu 
cele originare, până sus. În față ni se deschide un câmp de 
ruine, ziduri, coloane, arcade, postamente. Pe locul acesta 
a fost ridicată vechea cetate, între zidurile căreia Darius I 
a construit un oraș fără pereche pentru acele vremuri. 

Este momentul să facem încă o paranteză istorică, 
poate cea mai necesară, ca să evocăm vechea glorie a 
perșilor. Pe scurt, ea începe cu domnia lui Cyrus II cel 
Mare, care a transformat Persia, dintr-o putere locală cir-
cumscrisă Podișului Iranian, în cel mai mare imperiu din 
Orientul Apropiat și Mijlociu, până la granițele Egiptu-
lui și până la Marea Egee. Fiul său, Cambise II, a supus 
și regatul faraonilor. Darius I nu a fost descendent al lui 
Cyrus, ci fiul unui satrap, Hystaspes, ofițer și nobil la cur-
tea regelui. Sub domnia sa, Persia a atins apogeul expan-
siunii teritoriale, al dezvoltării sale economice, ajungând 
cea mai mare putere a lumii. Aceasta s-a întâmplat între 
anii 522-486 î.e.n. Din întinsa lui împărăție a făcut parte și 
Dobrogea noastră, învecinându-se , peste Dunăre, cu geții. 
( Iată, deci, cine a fost acel oaspe, Dariu al lui Istaspe, po-
menit de Mihai Eminescu în „Scrisoarea III”). Darius I a 

ordonat construirea Perse-
polisului, ca să poată muta 
capitala imperiului aici. Nu 
exagerăm afirmând că în 
aceste locuri, acum 2500 de 
ani, bătea inima lumii civi-
lizate. 

Pășim , de aceea, cu 
emoție printre ilustrele ru-
ine. Ca printr-un cimitir în 
care a fost îngropată una 
dintre cele mai făloase lumi 
pe care a cunoscut-o Pă-
mântul. Situl este inclus, în 
mod firesc, în Patrimoniul 
Mondial UNESCO. Arhe-
ologii au reconstituit ima-
ginea cetății și a orașului 
în forma lor originară, după 
descoperirile făcute. Ea 
poate fi urmărită pe pano-
uri. Dar grăitoare nu sunt 
panourile, ci ruinele a ceea 
ce a mai rămas de atunci. 
Cetatea avea trei rânduri 
de ziduri de 7 ; 14 și 27 m. 

înălțime, cu turnuri ce puteau părea inexpugnabile. Intrăm 
pe ce-a rămas din Poarta tuturor națiunilor,  cu patru co-
loane sculptate din piatră masivă. Pe aici intrau înaltele 
fețe imperiale, satrapii și delegațiile popoarelor stăpânite 
sosite cu daruri... În incinta cetății, se pot vedea ruinele a 
ceea ce a reprezentat Apadana, palatul imperial ridicat de 
Darius I. Se văd, de asemenea, urmele unei săli spațioase, 
cu 72 de coloane, de 19 m. înălțime, având la bază chipuri 
de animale, ce simbolizează forța (lei, tauri ). Pe margini, 
era flancată de trei porticuri dreptunghiulare, fiecare cu 
câte 12 coloane. Semnificativ este basorelieful prin care se 
ilustrează unirea mezilor cu perșii, ce a condus la fondarea 
imperiului. De referință este și Sala Tronului, construcție 
inițiată de Xerxes I, urmașul lui Darius, și terminată de 
Artaxerxes. Era folosită pentru recepții și pentru primi-
rea comandanților militari ori a reprezentanților popoare-
lor supuse. Foarte mult a fost popularizat prin manualele 
de istorie antică basorelieful care surprinde șirul acestor 
reprezentanți purtând darurile în mână, ca semn al accep-
tării supunerii. Și sala aceasta avea 100 de coloane...Alte 
ruine, alte palate: Tachara, ce a fost ridicat de Darius I ; 
Tezaurul imperial ; Sala consiliului ; Sala Trypiona... Ce 
arhitecți, ce artiști, ce strategi și câtă bogăție, acum 2500-
2300 de ani ! Și ce expresive ruine, astăzi, sub soarele care 
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arde necruțător ! Același soare admira , atunci, cel mai bo-
gat oraș din lume, după cum se scrie în textele vechi. Dar 
știut este că unde se adună bogăția crește și trufia, cauza 
tuturor marilor sfârșituri în istorie. Gloria Pesepolisului 
nu a durat decât circa 200 de ani. În 330 î.e.n. ,Alexandru 
Macedon, după ce l-a cucerit și l-a jefuit barbar, și-a pus 
oamenii să-l ardă. Un sacrilegiu, pentru care istoria însă 
nu l-a tras la răspundere, căci prea și-a întins și el faima de 
stăpân al lumii civilizate de atunci. Se insinuase în sufletul 
său de cuceritor  o dorință de răzbunare, doar și perșii lui 
Darius încercaseră să umilească cetățile grecești. Nu a fost 
nici primul, nici ultimul mare sacrilegiu înfăptuit de un 
învingător. Se pare că acesta este birul ce i se cere periodic 
omenirii, ca istoria să-și poată urma cursul.

Părăsim Persepolis cu sentimente amestecate. De 
admirație pentru geniul creator al unor vechi arhitecți și 
artiști, în multe privințe precursori, dar și amară reflecție 
pe seama destinului imprevizibil al civilizațiilor, cu sinu-
osul lor proces de creștere și descreștere. Dintr-un cimitir 
nu ieși niciodată exaltat, ci apăsat de gânduri. Cum e și 
foarte cald, simțim nevoia să plecăm cât mai repede...Ur-
mătoarea oprire, la Naqsh e Rostam. Alt sit arheologic, 
la numai 12 km. distanță. Aici se află vestita necropolă 
a Persepolisului. Deci, practic, trecem dintr-un cimitir în 
altul, dar acum de adevăratelea. Loc sacru pentru iranieni. 
N-am văzut ceva asemănător decât la Petra, în Iordania. 
Mormintele lui Darius I, Xerxes I, Artaxerxes I și Darius 
II săpate în stâncă, la oarecare înălțime de la nivelul solu-
lui. Intrarea li-i barată prin blocuri de piatră, în formă de 
cruce,  cu basoreliefuri. Ele au fost profanate, de-a lun-
gul timpului, în căutare de comori. E greu unor asemenea 
personaje ilustre să-și asigure netulburată liniștea de veci. 
Se află în preajmă și un turn al morții zoroastrian. De ase-
menea, câteva basoreliefuri cu potretele unor regi de mai 
târziu, din primele secole ale erei noastre. Privim totul de 
la oarecare distanță, cuprinzând, astfel, mai bine imaginea 
de ansamblu. Nu avea rost să ne apropiem mai mult, căci 
e prea adâncă tăcerea mormintelor multimilenare, s-o pu-
tem desluși. 

Nu zăbovim. Este foarte cald, e după-amiază și mai 
avem de vizitat un obiectiv în zonă : Pasargad. Încă o 
capitală de suflet a vechilor perși, înaintea Persepolisu-
lui, sub Cyrus cel Mare, întemeietorul. Și aici un sit ar-
heologic, cuprins , de asemenea, în Patrimoniul Mondial 
UNESCO. Loc căutat și de străini, dar mai ales de irani-
eni, de aceea bine îngrijit. Aerul parcă s-a mai răcorit, gă-
sim și umbră la intrare, ne simțim mai în largul nostru...Pe 
o alee cu pomi, cu flori și cu bănci, se ajunge la Mormân-
tul lui Cyrus cel Mare. Pentru iranieni, loc de pelerinaj. 
Poate fi văzut bine și de la poartă, așa că nu ne scoatem 
bilet de intrare... Construcție de piatră, cu vreo șase rân-
duri de trepte largi, pe care se urcă la criptă. Nu se intră în 
ea. Unii istorici afirmă că și acest mormânt a fost prădat 
de grecii lui Alexandru Macedon și chiar descriu ce s-ar fi 
găsit în el.Printre altele, sicriul de aur și un epitaf. Nu toți, 
însă, împărtășesc aceste informații. Cert este altceva, că 
din toate aceste situri arheologice au fost înstrăinate piese 
ce se găsesc astăzi în mari muzee occidentale și america-
ne. Vorba ceea , cine împarte parte-și face. Cum arheologi 
nemți și englezi, mai ales, au făcut cercetările, și-au dat 
seama de valoarea lor inestimabilă.

În așteptarea orei fixate pentru plecare, intru în vorbă 
cu un bătrânel dintr-un grup de turiști localnici, femei mai 
multe, dar și câțiva băiețandri. Mă întreabă de unde sun-
tem și îmi cere să mă fotografiez cu el. Are vârsta mea, 
asta ne amuză, dar parcă se ține mai bine decât mine. Îmi 
privește admirativ pălăria. I-o pun pe capul unuia din-
tre băieți, care pare a-i fi nepot, și-l fotografiem. Aflu că 
băieții-s fotbaliști. Îmi cer să le dau  nume de echipe și 
jucători români. Au auzit de „Steaua București”, dar de 
fotbaliști de azi nu prea, deși sunt la curent cu fotbalul 
european. Asta-i situația, dacă nu prea avem națională. 
Când rostesc numele lui Hagi, tresare bătrânul, el și-l 
amintește... Mă minunez cât de conectați cu lumea sunt 
iranienii aceștia, pe care mulți dintre români au tendința 
să-i socotească în afara ei...Se adună, apoi, și femeile să 
se fotografieze cu noi, încât ne despărțim prieteni. Parcă 
le pare rău că plecăm...

Nu întârzie nimeni, așa că ne așternem din nou la 
drum. Cum pornim, sunt solicitat la microfon să-mi con-
tinui recitalul poetic de dinainte de masă. Mă simt mă-

gulit. Înseamnă că lectura mea chiar a plăcut, nu a fost 
vorba numai de exaltarea iranienilor. Răspund invitației. 
Citesc vreo trei-patru poeme. Pe unul îl reproduc și pentru 
Dumneavoastră, căci mi se pare semnificativ pentru ceea 
ce este lirica lui Saadi . Are poveste, are erotism, are sen-
zualitate, are umor, transmite înțelepciune. Îl și prezint în 
legătură cu acel cult al castității mireselor, de care ni s-a 
vorbit și pe care iranienii nu-l au de ieri – de azi , ci de 
când lumea. Poemul se numește „Mărgărinta”.

Auzii chiar ieri-alaltăieri
că un moș  încărunțit la peri

Hotărî în iarna bătrâneții
să mai guste din dulceața vieții.   

Dragă-i fu o fată ; ea e ținta 
inimii încinse : Mărgărinta !

De-ochii lumii, dornic de alinturi
o ascunse – scrin cu mărgărituri.

Și-astfel, după nuntă-n nopatea dulce,
mirele – mireasa vru să-și culce. 

Trase arcu-n alba-i Mărgărintă-i,                           
dar săgeata-i n-a ajuns la țintă.

Doar c-un ac de-oțel se poate coase    
țesătura scumpă de mătase...

Și-a purces la prieteni să se plângă :             
„Mărgărinta asta-i o nătângă, 

o nerușinată ! *ntreaga-mi vază                           
 și renume, vai, le ruinează...”

Și perechea în ocări se spurcă,                             
crește cearta până capu-și urcă

Peste agă și cadiu, mai sus...                             
Șeikul Saadi așa i-a spus :

„C-ai ajuns de râs și de ocară,                                
cu ce-i vinovată o fecioară ?

Dragostea-i o giuvaergerie...                                
Cum să găurești, când n-ai habar,

și când mâna-ți tremură piftie -                              
un neprihănit mărgăritar ?”

Am succes. Sunt aplaudat frenetic, ca pe vremuri, 
când le vorbeam elevilor la ocazii festive. Întors de la 
microfon în banca mea, Elena mă pișcă de mână, să-mi 
revin, nu-i momentul acum să mi se urce succesul la cap. 
Asta și fac. Prea e frumos peisajul în drum spre Abadeh, 
să nu mă las cucerit de el. Cât de solemn se proiectează 
crestele munților pe cerul senin, în lumina asfințitului !

Încheiem o zi densă, cum ni s-a promis, fără să-i simt 
oboseala. Prea a fost totul minunat, parcă anume potrivit, 
să nu se încununeze cu acest fascinant asfințit...Personalul 
de la Hotel Laleh ne întâmpină cu toată deferența. Cameră 
bună, pat matrimonial comod, în baie două bideuri, unul 
ca pe la noi, altul oriental, pentru tihna oricui. Așa, da , 
ospitalitate... Nu ne grăbim să adormim...

27 mai, Esfahan
Ne sculăm odihniți, după un somn bun. Același ritual 

ca în celelalte dimineți. Prindem câteva cadre din cameră, 
din restaurant, de la recepție,pentru albumul cu amintiri. 
Astăzi urmează să ajungem la Esfahan, un oraș despre 
care am auzit numai cuvinte de laudă. Parcă și Tincuța ne 
vorbea de el. De aici era originară colega sa de la Paris... 
Nu-i departe de Abadeh. Trecem printr-o zonă, în gene-
ral, deșertică, dar, din loc în loc, ne întâmpină și câmpuri 
roditoare. Deocamdată, oarece înălțimi aride, specifice 
podișului, ca apoi să apară și lanțuri muntoase. Localități 
sporadice, printre ele șantiere, de care e plină țara. Gos-
podării părăsite, chiar așezări părăsite dau peisajului o 
notă dezolantă. Și pe aici, lumea țărănească pare a fi pe 
ducă...O pânză subțire de nori ne dă speranța că nu va 
fi atât de cald ca ieri...Orașe mai răsărite, Irad Khast și 

Shahreza. Ne surprind numeroasele și expresivele graffiti 
de pe ziduri, într-o societate în care nu prea sunt îngădu-
ite manifestările nonconformiste. Ajungem în suburbiile 
Esfahan-ului. Până aici ni s-a făcut o prezentare pe larg 
a urbei. Din informațiile primite, ar rezulta că este vorba 
de un oraș cu circa 3 milioane de locuitori, ceea ce ni se 
pare ușor exagerat. Poate laolaltă cu o întinsă zonă metro-
politană. Oricum, e socotit al treilea între orașele Iranu-
lui. Circulă o vorbă printre iranieni, preluată de la un poet 
francez, că vizitând Esfahan cunoști o jumătate de lume. 
Urmează să vedem. Cert este că intrăm într-o așezare ve-
che, cu o istorie extrem de frământată. În Antichitate, pe 
vremea parților, se numea Spahan, romanii spunându-i  
Aspadana. A supraviețuit fără probleme în primul mileniu 
al erei noastre, după trecerea perșilor la islamism. Râul 
Zayandeh Rud a reprezentat întotdeauna pentru locuitorii 
orașului o mare binefacere, înlesnindu-le traiul de zi cu zi. 
În secolul XI, sub stăpânirea seleucidă, Malik Shah a con-
struit primul pod peste el, ceea ce a însemnat un pas im-
portant în dezvoltarea urbei. Un moment dramatic a trăit 
Esfahan  în 1387, când mongolii lui Timur Lenk i-au ucis 
zeci de mii de locuitori. O catastrofă cum n-a cunoscut 
nici până atunci, nici de atunci încoace. După două secole 
însă, în 1598, parcă în compensație, a început epoca de 
aur a orașului. Acum, șahul Abbas cel Mare a mutat capi-
tala Iranului aici și astfel s-a inaugurat  dezvoltarea sa ur-
banistică  absolut excepțională . Providența le hărăzește , 
din când în când, popoarelor necăjite figuri luminoase prin 
care să renască și să-și poată exprima plenar geniul crea-
tor. Așa a fost Abbas cel Mare pentru iranieni, la cumpăna 
dintre veacurile XVI-XVII (1588-1629), deci pe vremea 
lui Mihai Viteazul. S-au construit, atunci, palate, mos-
chei, poduri, piețe, grădini, bazaruri, toate integrate unui 
proiect urbanistic de anvergură. Au fost aduși migranți 
din Caucaz, georgieni, armeni, daghestani, dar și evrei, 
care să susțină, într-un fel sau altul, efortul constructiv. 
Până astăzi există un cartier armenesc în oraș, expresie 
a toleranței iraniene de-a lungul timpului. Edilii de mai 
târziu au respectat ca pe un dat testamentar principalele 
coordonate ale acelui proiect, rezultând, în cele din urmă, 
o metropolă gândită cu cap, fără dizarmonii arhitecturale, 
cu foarte multe parcuri și grădini, cu bulevarde și piețe 
largi, o metropolă în care uneia dintre puținele ape mari 
curgătoare din Iran i s-a asigurat un curs maiestos, pre-
cum Senei – la Paris, Tamisei – la Londra ori Dunării – la 
Budapesta... Tocmai aici poposim, pe malurile Zayandeh-
ului, lângă unul dintre celebrele sale poduri. I se spune Si-
o-Seh. Orașul mai are alte zece frățâne, patru vechi, medi-
evale, și șase moderne. Înțelegem că râul parcurge 12 km. 
prin Esfahan, dar nici o clădire nu-și oglindește semeția 
în apele sale. Din vechime s-a interzis acest lucru, să nu-i 
maculeze limpezimea. Numai parcuri, pe margine, cu alei, 
desigur, care atrag visătorii și îndrăgostiții. Malurile-i sunt 
taluzate, au , deci, noblețe, iar apa se rostogolește veselă 
printre ele. Bulevardele, de o parte și de alta, stau cam la 
50 de metri distanță, și își văd de treaba lor. Sunt mărginite 
de clădiri numai pe o latură, cu fața spre parcuri. Și nu ori-
ce clădiri, ci una și una, în stiluri arhitecturale variate, dar 
armonizându-se împreună. Credem că au funcționat rigori 
severe când s-a aprobat amplasamentul lor... Ne plimbăm 
și noi pe alei, încântați de peisajul urban. Urcăm și pe pod, 
înaintând până către mijlocul lui, să receptăm amuzați chi-
cotul apei scăpate din stăvilarul care glumește cu ea. De 
aici, panorama urbană este parcă mai îmbietoare. 

Ne deplasăm , apoi, spre podul Khaju sau Podul cel 
Mare, și el monument urbanistic. Aceeași ambianță. 
Aici, însă, este mai multă animație. Ca pod pietonal,își 
depășește mult clasica funcție de punte, asumându-și-o 
într-un fel pe cea de agoră. Nu-i momentul cel mai potri-
vit al zilei, decât că e sâmbătă, dar cu siguranță este un loc 
unde lumea se adună la taifas. Are un fel de separeuri, de 
boxe, mai bine zis, delimitate prin ziduri joase de piatră, 
pe care cei prezenți se pot așeza. Un bărbat între două vâr-
ste, îmbrăcat simplu, ca orice om de rând, dar cu mimică 
și privire de artist, susține un recital de muzică și poezie 
care atrage atenția. Voce plină, de bas, cu timbru înalt, pe 
alocuri, nu pare un simplu amator. Fără acompaniament la 
vreun instrument, este sigur pe calitățile sale vocale. Nu 
face chetă, nu așteaptă altă răsplată decât aplauze, care 
nu întârzie să vină când încheie. Un solist, aș zice, care 
cântă din plăcerea de-a cânta. Să fie rapsod ? Ori doar un 
veleitar ? Oricum ,momentul e pitoresc. Când să plecăm, 
mă asaltează niște tineri, cărora pitoresc le par eu, cu pă-
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lăria pe care o port. Veseli, comunicativi, fiecare dorește 
să se fotografieze cu mine. Mă amuză verva lor. Nu și pe 
Elena, căreia i se pare că-s luat de paiață. Așa reacționează 
, de obicei, soțiile îndrăgostite, repede ajung geloase pe 
oricine...

Străbatem principalele artere ale orașului spre Ca-
tedrala Vank din cartierul armenesc. Da, Esfahan, are , 
într-adevăr, față de oraș european. Multe edificii moder-
ne, bine încadrate în structura urbanistică a vechii așezări. 
Mai trecem pe lângă un pod medieval, dar nu oprim. 
Circulația , ca într-o metropolă. Flux continuu de mașini. 
Și multă verdeață, parcă pentru a compensa ce lipsește 
altor orașe iraniene. Un loc în care e plăcut să trăiești...
Ajungem la destinație încântați de tot ce-am descoperit. 
În cartierul armenesc, străzile sunt mai adunate, ca în 
Evul Mediu. Greu găsim o parcare pentru autocar în zonă. 
Mergem pe jos până la catedrală, urmărind atent tot ce ne 
iese în cale. Descoperim o altă față urbană. Unde ajungem 
nu-i o simplă biserică, ci un întreg complex, căruia i se și 
spune Complexul Catedralei Armene Vank. Din exterior, 
nu pare ceva ieșit din comun. De aceea nici nu luăm bilete 
pentru muzeu. Cu o lună și jumătate în urmă, în Cipru, 
am sărbătorit Paștele în ambianță armenească. Iar cu mulți 
ani în urmă, am vizitat numeroase biserici armenești la 
ele acasă. Ne îndoim că aici am mai avea multe lucruri 
noi de văzut. Eventual, condiția mai specială a unei bise-
rici creștine într-un spațiu islamic. Rămânem, deci, numai 
în curtea Complexului. Stăm pe o bancă, la umbră, să ne 
odihnim și cu gândul  la ce-i pe acasă. Până grupul își 
face rondul însoțit de ghizi, îmi arunc privirea spre interi-
orul bisericii. Fresce, pes-
te tot, cu scene biblice. 
Viu colorate, expresive. 
Ori sunt mai noi, ori de-
curând recondiționate. 
Frumoase, oricum. Mi-i 
greu să înțeleg cum își 
împart creștinii cu mu-
sulmanii același spațiu 
de rugăciune, căci, după 
câte am aflat, așa se în-
tâmplă. Este, în acest caz, 
un exemplu foarte rar de 
coabitare pe plan religios, 
al cărei model ar fi ușor 
de preluat de ortodocși și 
catolici...

După vizita de aici,  
Afshin ne propune o opțională. Mai spre marginea 
orașului, cică s-ar afla un obiectiv căutat de turiști, dar 
neinclus în programul nostru. Costul, după buzunarul fi-
ecăruia, în riali sau în euro. Mergem pe mâna lui. Avem, 
astfel, ocazia să cunoaștem și alte cartiere ale Esfahan-
ului. Ajungem nu la o moschee propriu-zisă, ci la un fel 
de capelă musulmană, spectaculoasă nu în sine, ci prin 
minaretele-i vibratoare. A fost ridicată, zice-se, de mon-
goli, deci are în spate câteva sute bune de ani. Trebuie să 
așteptăm, căci miracolul se întâmplă numai la ore fixe. 
Biletul de intrare, același ca peste tot. Noroc că sunt bănci 
prin preajmă și umbră de pomi. Minaretele-s mult mai 
scunde față de ale altor lăcașuri, doar că sunt zidite și au 
decorații tradiționale. Mă tot întreb cum poate vibra ceva 
construit din cărămidă ori piatră fără să se dărâme, căci 
pe la noi cutremurele mari n-ar ierta nimic de acest fel. 
La fixul așteptat, observăm pe cineva urcând, ca, apoi, 
concomitent cu un sunet de clopoței, unul dintre minarete 
să înceapă să se clatine într-o parte și în alta. Asta este, 
deci, vibrația. Nu de la sine, ci printr-un impuls mecanic. 
Cel care a urcat a acționat , cu siguranță, un dispozitiv. O 
doamnă arhitect vine cu o explicație. Structura de lemn 
pe care s-a așezat cărămida poate rezista la asemenea 
vibrații. Deci, practic, asistăm nu la un miracol, ci la o 
mică păcăleală. Era mai bine dacă nu ne spunea, căci, așa 
,parafrazându-l pe Lucian Blaga, a ucis o petală din corola 
de minuni a Esfahan-ului... Observând efectul îndoielnic 
al surprizei asupra noastră, Afshin adaugă ceva în plus 
opționalei cu care ne-a ispitit. Ieșim și mai spre margine 
, unde oprim lângă un părculeț în curs de amenajare. Nu 
pricepem de ce. În stânga, pe o înălțime abruptă, ne sunt 
arătate zidurile de pământ ale unei vechi cetăți. Par un de-
cor dintr-un film de epocă. Suntem surprinși să aflăm că 
, de fapt, este un Templu al Focului zoroastrian. Cu totul 
diferit de ce am văzut zilele trecute la Yazd. Deci și sub 
acest aspect, Esfahan are un trecut venerabil.

După această paranteză în circuitul nostru, revenim la 
vizitele din program. Oprim, acum, la o moschee adevăra-
tă, socotită o perlă a arhitecturii iraniene, Masjid-e-Jameh. 

Are în spate un trecut impresionant și oferă ochiului ima-
gini unice ale artei islamice. Prima construcție a fost ridi-
cată în secolul VIII. Din cauza cutremurelor și a incendii-
lor, a fost reconstruită în secolul X, ca, după încă un secol, 
să suporte o nouă reconstrucție, sub turcii selgiucizi, care 
o transformă în moschee imperială. În forma aceasta s-a 
păstrat, în general, până astăzi. Abbas cel Mare a renovat-
o în secolul XVII, adăugându-i elemente specifice artei 
safavide, superbe caligrafii coranice, și integrând-o, ast-
fel, mai organic urbanisticii orașului. O capodoperă arhi-
tectonică, fără îndoială, recunoscută ca atare în lume, din 
moment ce a fost inclusă, în 2012, în Patrimoniul  Mondi-
al UNESCO. Ca nespecialist, e greu să-i decelezi elemen-
tele particulare. Te uiți la monumentalitatea bolților și a 
minaretelor, privești cu admirație decorațiile, dar nu prea 
deosebești între ce vezi aici și ce-ai văzut în altă parte. 
Trebuie să-ți atragă cineva atenția asupra a ce e important 
să te concentrezi. Și avem acest noroc. Bolta este acope-
rită cu panouri decorative alcătuite din straturi suprapuse 
de elemente curbe, dând impresia de fagure. Specialiștii 
le spun stalactite. Toate acoperite cu mozaic, acesta lucrat 
cu o artă desăvârșită. Privindu-le, greu îți mai poți coborî 
privirea pe orizontală, te îndemni să o lași agățată de în-
alturi...Cât despre arta miniaturală, nu avem cuvinte la în-
demână . Este ceva ce numai orientalii au știut și știu face. 
Arabescuri greu de închipuit ; motive geometrice, florale 
și zoomorfe, în combinații care ne depășesc imaginația...
Asta e, arhitecți mari, cu vocația monumentalului, artizani 
neîntrecuți, cu simțul detaliului...

Ne continuăm circuitul prin Esfahan, încântați de spec-

tacolul urban ce ni se oferă. Bulevarde largi, aerisite, cu 
multă, multă verdeață. Parcăm într-un loc potrivit, aproa-
pe de Piața Imamului. Aici, surpriză, ne întâmpină familia 
lui Said. Doamna, o femeie tânără, frumoasă, emancipată, 
și trei copii, unul mai simpatic ca celălalt. Doi, un băiat 
și o fată, adolescenți, iar mezina, de vreo trei anișori, pri-
vindu-ne mânioasă de ce i l-am sechestrat pe tăticul ei. 
Nu-și poate desprinde mânuțele de după gâtul lui. Așa 
aflăm că șoferul locuiește aici, în Esfahan, deci se revăd 
după o săptămână. Îi lăsăm să se bucure împreună, iar noi 
ne îndreptăm, pe jos, spre Piață...De cum ajungem într-un 
colț al ei, impresia pe care ne-o face este copleșitoare. Nu 
am mai văzut până acum ceva asemănător. Zice-se că e a 
doua din lume ca dimensiune, după cea din Beijing. Pe 
aceea, nu o cunosc, dar probabil că așa e. A fost construită 
tot în timpul lui Abbas cel Mare, ca nucleu al proiectului 
său urbanistic. Ea trebuia să reprezinte centrul orașului. 
În vremea aceea, nu avea concurență nicăieri în lume, cu 
cei 508 m. lungime și 106 m. lățime... Am văzut multe 
piețe celebre în peregrinările noastre, am, deci, termeni 
de referință. Nu o pot, însă, compara cu nici una. Nu-i 
vorba de caratele frumuseții în sine, că acestea-s greu de 
măsurat, ci prin starea de spirit pe care ți-o induce aflân-
du-te în perimetrul ei. În Piazza San Marco din Veneția 
ori în Grande Place din Bruxelles, te simți ca într-un salon 
aristocratic, aștepți să înceapă concertul ori balul. În Piaz-
za San Pietro din Roma ori în Piața Roșie din Moscova, 
adopți o ținută solemnă, ca într-un spațiu de reculegere. 
Ce să mai zic : în Piazza del Campo din Siena, ești pregătit 
să urmărești o întrecere cavalerească ; în Plazza Mayor 
din Salamanca, te aștepți la o agapă strudențească ; în Pic-
cadilly Circus din Londra – la niște discursuri incendiare. 
Și aș putea continua mult și bine... Nimic din toate acestea 
în Piața Imamului din Esfahan. În spațiul ei atât de larg, 
trasat atât de ordonat, nu simți că te-ar încerca vreun senti-
ment al uneia dintre formele de intimitate, ci mai degrabă 
un impuls expansionist, îți vine să alergi, să zbori, să fii tu 
însuți, știindu-te ocrotit de soartă. Acesta să fie, oare, spi-
ritul persan ?... Cum nu avem mult timp de zăbovit, sun-

tem invitați s-o cotim spre stânga, unde vom găsi Palatul 
Regal Ali Quapu. Din păcate, în schele, în plin proces de 
recondiționare. Construcție originală, cu totul diferită de 
imaginea palatelor regale europene. Are cinci etaje, deci 
se desfășoară mai mult pe verticală decât pe orizontală. Pe 
scări și în saloane, unde nu prea avem acces, picturi mu-
rale, în stilul și tehnica artei orientale. La al treilea nivel, 
o terasă largă,de unde se poate cuprinde cu privirea toată 
piața. De aici urmărea șahul somptuoasele parade orga-
nizate în cinstea sa. Este înălțimea potrivită să deslușim 
structura arhitecturală a pieții. Pe toate laturile, același 
tip de construcție, cu un singur cat, ca un zid protector 
foarte înalt. La parter, vitrinele unui bazar nesfârșit, iar la 
etaj –  nișe cu ferestre, rânduite fără cusur. Pe acest fond 
de uniformă urbană, pe fiecare latură, oarecum simetric, 
se înalță câte un edificiu monumental, pentru a cadența, 
parcă, fluxul arhitectural. În locul unde ne găsim, Palatul 
Regal ; pe latura opusă, Moscheea Sheikh Lotfollah ;pe la-
tura din dreapta, Moscheea Imamului... Pe întinsul platou, 
bazine, rondouri cu flori, arbuști decorativi, alei, bănci...
și stația de birje, pentru amatorii de plimbări... De pe te-
rasă, urcăm pe trepte înguste, și ele decorate, la ultimul 
etaj, unde se află salonul de audiții muzicale. Așezați pe 
scaune, primim explicațiile muzeografului. Excepționale 
decorații și încrustații murale, dar mai ales un tavan cu to-
tul special, atât ca structură, cât și prin colorit. Prea alam-
bicat, să-l pot descrie. A fost gândit inginerește, să asigure 
o acustică perfectă...

Nu părăsim Piața Imamului până nu facem și un raid, 
măcar, prin unul-două raioane ale bazarului. Pe mâine este 

programată vizita cea mare, căci tre-
buie știut că în Esfahan și bazarul 
are dimensiuni monumentale. Aici, 
mai ales, e lumea Elenei mele, ia 
aminte la toate cu o acuitate și mo-
bilitate a privirii ca de adolescentă. 
Descoperă obiecte care mie îmi sca-
pă. Deocamdată, se fixează pe niște 
eșarfe cu modele orientale, frumos 
lucrate, e adevărat, întorcându-le pe 
toate fețele. Apoi urmează târguiala, 
că doar asta dă șarmul vizitei într-
un bazar. Unul e prețul pe bucată și 
altul pe mai multe bucăți. În cele din 
urmă, ia trei, unul pentru dumneaei 
și două pentru fete. E bine. Urmează 
raionul cu bijuterii. Aici suntem dați 
gata. Câtă strălucire, câte ispite ! Nu 

rezist ritualului decât o vreme, îmi dau anticipat acceptul 
pentru orice tranzacție și mă retrag să privesc forfota cum-
părătorilor. Până la urmă, se limitează la un inel de argint. 
Frumos, într-adevăr, și mult mai ieftin, mă asigură, decât 
dacă l-ar fi cumpărat în țară. Nu e rău. Scap și aici ușor...
Mai avem disponibile câteva minute, vreme în care , ob-
servând , la o altă ieșire din piață, un parc cu mulți copaci 
venerabili, intrăm pe o alee  să ne răcorim. Dăm peste 
un fel de Cișmigiu, pe aleile căruia sunt înșirate busturi 
ale unor personalități istorice și culturale care și-au legat 
viața, într-un fel sau altul, de oraș. Lângă câteva , mă foto-
grafiez, că așa e frumos din partea unor turiști...

Ora liberă ce ni s-a rezervat a trecut repede. Ne adu-
năm să mergem grupați spre autocar. Continuăm circui-
tul. Ajungem la Turnul Porumbeilor. O nouă curiozitate 
a orașului. Într-un rondou stradal mai puțin bătut, un turn 
circular înalt, cu diametrul apreciabil, ca o rotondă. Are 
sute ori mii de nișe pe toată suprafața pereților. De fapt, 
cuiburi amenajate pentru porumbei. De unde această no-
tabilă atenție față de aceste delicate păsări? Nu din motive 
de igienă urbană, nici din compasiune, ci pentru găinațul 
lor. Despre care se știe că, preparat, este deosebit de hrăni-
tor pentru plante. Astăzi, de când forfota în oraș a crescut 
și de când îngrășămintele artificiale s-au sofisticat, numă-
rul porumbeilor este mai mic, deci monumentul a devenit 
desuet...Mai departe, ne iese în cale venerabila Universi-
tate din Esfahan. O adevărată citadelă academică. Ocupă 
un spațiu larg, delimitat cu un gard de fier forjat, într-un 
cartier liniștit. Parcuri, și aici, peste tot. Cum e sâmbăta 
după-masă, nu se simte pe aleile lor forfotă studențească. 
Dar studenți sunt mulți, ni se spune, și foarte studioși. Este 
apreciată ca una dintre universitățile de elită ale Iranului, 
fiind angajată în numeroase parteneriate academice cu 
instituții similare din lume.

Încetul cu încetul se lasă seara. E timpul să ne retragem 
spre hotel. Aflăm că și Afshin este originar din Esfahan. 
Peste noapte, va dormi la părinți. Suntem conduși, întâi, 
la cină . Prima a Ramadanului. Cam înghesuiți la masă, 
dar asta asigură un spor de intimitate. Bucate gustoase, 
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cu specific local. Atmosferă prietenească. Ne simțim 
bine. Camerele, în hotel, resfirate. Nu ni se dau cheile la 
recepție. Urcăm bagajele cu liftul. Sus, ne așteaptă un fel 
de dispecer, care ne conduce la cameră, ne-o deschide și 
ne-o dă în primire. Îi mulțumim, așteptăm să se retragă, 
să ne putem dezechipa, dar nu se prea îndeamnă. În cele 
din urmă, ne face semn cu degetele că așteptă bacșiș. Nu 
înțelegem pentru ce, doar noi ne-am cărat bagajele, el doar 
că ne-a deschis ușa. Și insistă, cu o surprinzătoare obrăz-
nicie. Când Elena deschide portmoneul, el își alege banc-
nota, una de 100 de mii de riali, cum ar veni 10 lei. Un 
bărbat scund, destul de spilcuit, de-a dreptul enervant. Nu 
am cum să-l contabilizez ca iranian. Ei sunt alt fel de oa-
meni. Dar se vede că în orașul acesta trăiesc descendenți 
ai multor feluri de migranți, cu năravuri foarte întorto-
cheate... Cameră spațioasă, agreabilă, ca pentru rangul 
urbei. După încă o zi densă, vom dormi, cu siguranță, ca 
legănați...

28 mai, Qazvin
Pentru astăzi, ni s-a anunțat un program mai lejer. Tre-

buie lăsat bietul șofer să se bucure de familie. Ne trezim 
ca de obicei, dar ne sculăm mai târziu, căci leneveala în 
pat e plăcută și departe de casă, dacă ai cu ce ți-o umple. 
Firește că întârziem la micul dejun, așa că servim numai 
din ce-a mai rămas după alții. Plecăm pe la 9. Revenim în 
Piața Imamului. Acum aflăm că înainte de 1979 i se spu-
nea Piața Șahului.Dar cum termenul a devenit indezirabil 
după revoluție, a fost eliminat din nomenclator. Tocmai 
ca la noi cel de rege, în perioada comunistă. Dar să nu ne 
băgăm unde nu ne fierbe oala...Ni se rezervă cel mult două 
ore, să continuăm vizita de ieri. Intrăm pe aceeași cale de 
acces în piață, dar acum o luăm în direcția opusă. Program 
de voie. Eu țin neapărat să vizitez Moscheea Imamului, 
așa că o las pe Elena să cerceteze singură bazarul. Și ce 
inspirație am avut! Rămân profund impresionat de tot ce 
mi-i dat să văd. Monumentalitatea i se observă și din ex-
terior, dar înăuntru te copleșește. Încă o capodoperă a ar-
hitecturii persane. S-a lucrat la înălțarea ei timp de 18 ani, 
fiind terminată în 1629, ultimul an de domnie al lui  Abbas 
cel Mare. Merita cu prisosință bucuria de a-și fi văzut în-
cununat proiectul urbanistic cu acest monument fără pere-
che. Intri printr-un superb portic, pe laturile căruia țâșnesc 
în sus două minarete suple ca niște coloane. Împreună, și 
porticul, și minaretele sunt decorate cu o migală artizanală 
aproape neverosimilă. O lucrătură în faianță multicroma-
tică pe fond albastru desăvârșită. Te poți trezi besmetic 
dacă ai sta să o analizezi în detaliu, atât e de încărcată. 
Dar cuprinderea ei de ansamblu te înalță în lumea ficțiunii 
ideale, ca să-l parafrazăm pe Titu Maiorescu, adică îți 
produce o reală satisfacție estetică. Asta, așa ,ca să mai 
schimbăm registrul stilistic... Pătrund într-o curte interioa-
ră spațioasă, unde se află mai multe portaluri, ornamentate 
și ele care mai de care. Pe unul se intră în domul moscheii. 
Cupola acestuia îți taie respirația. Atât de larg se arcuiește, 
că dă impresia de boltă cerească.Iar decorațiile te transpun 
într-o imaginară atmosferă angelică. Adevărați creatori de 
civilizație, perșii aceștia au avut bine articulat sentimen-
tul transcendenței, au știut să comunice cu ce-i dincolo 
de contingent. Prea le-au ieșit magistral aceste opere de 
arhitectură. Și porticul moscheii are, firește, două mina-
rete, surori cu cele de la intrare, doar că ușor mai înalte...
trec și prin câteva galerii, la fel de bogat ornamentate. 
Mozaicuri, marmoră, faianță, caligrafii coranice, vase de 
piatră foarte vechi. În niște clădiri anexe, funcționează, 
după câte înțeleg, o școală teologică. Nimeresc și aici, 
căci nu am ghid care să mă orienteze. Sunt întâmpinat de 
un tânăr. Acesta mă poftește să sevesc niște fructe dintr-
un bol așezat pe o masă și îmi indică pe unde pot ieși, 
părându-i-se că-s cam rătăcit prin zonă. Îi mulțumesc și 
mă retrag ca orice turist cuviincios... Elena mă așteaptă 
nerăbdătoare, după ce studiase terenul în bazarul din apro-
piere. Îi împărtășesc impresiile, dar nu prea are răbdare să 
mă asculte. O arde că trece vremea și nu am făcut vizita 
mare în bazar din programul zilei. O urmez pocăit, dispo-
nibil să admir tot ce i se va părea ei vrednic de atenție. Dar 
dincolo de generoasa-mi intenție de supușenie, trebuie să 
recunosc cinstit că și mie îmi plac multe din cele ce văd. 
Bazarul, în sine, e neobișnuit, ca să nu spun monumental. 
Întins pe toate cele patru laturi ale pieții, are o suprafață 
de expunere a mărfurilor imensă. Și nu numai atât. Printre 
buticuri ori tarabe, ateliere manufacturiere, în care meșteri 
artizani își arată măiestria. Rămân încântat de obiectele 
din cristal, din ceramică, din alamă, de covoare, dar până 
la urmă tot în lumea bijuteriilor ne refugiem. La inelul de 

argint de ieri, trebuie asortați și niște cercei pe măsută. Nu 
problema prețului se pune, ci a culorii pietrelor. O dată în-
cheiat acest capitol, când ajungem la Moscheea Lotfollah, 
o invit pe Elena să ieșim în piață, pentru o plimbare de ră-
mas bun. Prea îi sunt largi orizonturile, să nu ne bucurăm 
de dinamica ei. Surprindem cadre fotografice din toate un-
ghiurile...Admirăm caii fercheși înhămați la birje... Pe o 
bancă, un student, după aparențe, ne întreabă dacă suntem 
italieni, pentru că și el e un pico italiano, pe ramura nu știu 
cărui bunic ; ba chiar ne invită,  politicos, la o cafea...Ne 
adăpăm, apoi,cu apă bună de la o cișmea foarte generoasă, 
umplându-ne și sticluțele...Ne mai minunăm o dată în fața 
unor covoare expuse pe trotuar și , după o ultimă privire 
de rămas bun peste piață, ne retragem spre locul de întâl-
nire cu grupul...Este ora 12, trebuie să plecăm. Părăsim un 
Esfahan minunat, mai că îmi vine să-l numesc orașul de 
protocol al Iranului. Laudele care i se aduc sunt pe deplin 
meritate. Ne-am simțit tare bine în intimitatea lui.

Mai departe, cale lungă spre Qazvin. Nu mai avem 
nici un obiectiv de vizitat, vom face doar câteva popa-
suri trebuitoare la drum întins. Urmează să urcăm binișor 
spre nord. Rulăm pe o autostradă pararelă cu cea pe care 
am coborât de la Teheran. Indicatoare, la bifurcații, spre 
așezări de-acum cunoscute : Kashan, Qom...Și alternanța 
peisajelor ne pare familiară. Când zonă de câmpie cu tere-
nuri agricole, când zonă deșertică, aproape stearpă. Peste 
tot, hale industriale. În zarea șesurilor, lanțuri de dealuri 
ori simple movile. În preajma așezărilor, monumente de 
tot felul. Remarc frecvența mare a celor cu subiect eroic 
sau militar. Un soldat cu un picior amputat înălțând dra-
pelul țării ; o femeie cu un copilaș în brațe jelindu-și soțul 
căzut în luptă ; un vas militar, un avion militar, un tanc 
ridicate pe socluri înalte, la vedere, întru cinstirea armelor 
pe care le reprezintă. Nu-i de mirare, într-un stat cu re-
gim militar ...În apropierea unui oraș, unde oprim pentru 
o pauză tehnică, ni se oferă, spre cumpărare, struguri fără 
semințe. O curiozitate a locului...Cum muzica , în autocar 
, se cam repetă, n-o mai receptăm ca în primele zile. Parcă 
simțim mai mare nevoie de povești. Domnul Buzatu se 
prinde și nu întârzie să ni le ofere. Legat de locurile unde 
urmează să ajungem, ne vorbește despre ismailiți, o sectă 
șiită care a acționat ca o grupare teroristă în a doua jumă-
tate a secolului XI și începutul secolului XII, deci acum 
900-1000 de ani. Ei urmăreau să întemeieze un califat pe 
un teritoriu întins,în care s-ar fi cuprins Iranul, Irakul, Si-
ria și Libanul de astăzi. Erau îndoctrinați religios până la 
pierderea identității de sine. Acționau sinucigaș, întru iz-
bânda islamului. Li se mai spuneau și asasini (hashashin) 
pentru că erau consumatori de hașiș. Manifestau curajul 
născut din inconștiența drogatului și o cruzime pe măsu-
ră. Pe cei socotiți eretici, îi lichidau prin decapitare, nu 
înainte de a-i supune unor mari umilințe și torturi. Astfel 
sfârșeau și cei răpiți la drumul mare, dacă nu se plătea 
răscumpărarea cerută pentru ei. Ca răsplată a cruzimilor 
săvârșite, li se rezervau momente cu plăceri senzuale în 
grădini secrete, după care o luau de la capăt, dispuși la 
orice sacrificiu. Ascultând asemenea povești, nu poți să nu 
te gândești la ce se întâmplă prin părțile acestea de lume 
și în zilele noastre. Îți vine să spui că nimic nu-i nou sub 
soare, totul se repetă, la intervale mai mari sau mai mici 
de timp, doar că în alte condiții istorice și cu alte mijloace. 
Sămânța răului este în om, aruncată acolo de Angra-Ma-
inyu, vorba înțeleptului Zarathustra. Și oricât i s-ar rupe 
lăstarii, ea odrăslește continuu, căci, altfel, prea s-ar trăi 
pe  Pământ ca în Paradis. Or, până la Judecata de Apoi, 
mai avem o vreme...Înaintăm spre Saveh. Multe văi seci, 
cu podețe pe sub șosea. Dar ce folos, că nu-i loc să se ri-
dice diguri, care să adune apa când plouă...O mare fabrică 
de ciment. Materie primă se află din belșug în zonă...Ni se 
dă și muzică rapp iraniană, spre a se înviora atmosfera. O 
dovadă în plus a deschiderii spre modernitate a generației 
tinere...

Ne apropiem de o regiune a Iranului foarte interesan-
tă, sub toate aspectele, geografic, etnic, economic. O re-
giune cu o istorie frământată, cu un potențial economic 
ridicat, multietnică. Aici, azerii sunt majoritari, alătruri 
de care , în afara iranienilor, mai trăiesc turci, curzi, ar-
meni. Unele grupuri etnice vorbesc în dialecte înțelese 
numai de ele, cum ar fi cel al clanului Tata. Zonei i se 
mai spune și Azerbaidjanul de Sud. Despre ce este vor-
ba? În vechime , a funcționat în tot spațiul azer un regat 
stăpânit de Alexandru Macedon. Perșii l-au recucerit în 
secolul III e.n., sub dinastia sasanizilor. În secolul VII-XI 
, regatul s-a aflat sub control arab. În vremea aceasta s-a 
născut secta ismailiților de care ni s-a vorbit înainte. În 
secolul XIII, regiunea a fost ocupată de mongoli, care i-au 

nimicit pe  asasini. Ei i-au fixat capitala în Tabriz. Din 
secolul XVI, devine leagănul dinastiei azere a Safavizi-
lor, sub dominație turcă. În secolul XVIII (1740), perșii, 
sub conducerea lui Nadir Shah, i-au izgonit pe otomani. 
Apar acum în zonă rușii, care încearcă de mai multe ori 
să cucerească regiunea. Până la urmă, în 1813, la un an 
după ce au pus mâna pe Moldova dintre Prut și Nistru, 
reușesc să-i smulgă și Persiei nordul Azerbaidjanului. De 
atunci, vechiul regat a rămas divizat.  La începutul seco-
lului XX , în Azerbaidjanul persan se dezvoltă o mișcare 
naționalistă susținută de ruși, interesați să pătrundă și aici. 
Așa s-a ajuns ca în 1918 să se proclame o republică soci-
alistă cu capitala în Tabriz. Au intervenit, însă, englezii și 
au restabilit ordinea. Dar suflul revoluționar nu s-a stins. 
În anii 1945-46, se proclamă o nouă republică, susținută 
de sovietici, care vor s-o alipească Republicii Socialis-
te Sovietice Azerbaidjan din componența URSS. Iranul, 
însă, are atâta forță militară, încât să ocupe Tabrizul și să 
restabilească încă o dată ordinea.  Lucrurile nu par de tot 
potolite nici în prezent, după ce Azerbaidjanul de Nord 
a devenit stat independent, desprinzându-se din URSS. 
Acționează, în continuare, o mișcare națională în exil, 
sprijinită de americani. Aceasta militează pentru federa-
lizarea Iranului, cu o largă autonomie a Azerbaidjanului 
de Sud. Din acest încâlcit nod de interese geostrategice, 
s-au născut alianțe surprinzătoare, din punct de vedere 
religios aproape imposibile. Iranienii musulmani îi susțin 
pe armenii creștini în conflictul lor cu Azerbaidjanul de 
Nord, iar musulmanii azeri susțin interesele americane în 
zonă. Ce se va alege din toată povestea aceasta, vor trăi și 
vor vedea nepoții noștri. Nouă nu ne rămâne decât să ne 
bucurăm că am ajuns pe aici în liniște și pace, să putem 
cunoaște locuri și oameni foarte interesanți.

Oprim la Buin Zahra, o așezare liniștită, care își petre-
ce calm după-masa de duminică. Ne aflăm în preajma unei 
moschei, probabil în centrul localității. Nu e spectaculoa-
să, încât să trezească interes turistic. Mai de căutat sunt 
alte locuri. Îi cer  ,totuși, voie unui intendent să mă lase să 
intru, curios să cunosc și un loc de rugăciune musulman 
obișnuit. Surprind un bărbat tânăr care face mătănii. Nu-l 
deranjez. Îmi împreunez și eu mâinile, din respect față de 
el. Înțeleg că femeile au alături locul lor de reculegere. 
Când ies, domnul Buzatu stă de vorbă cu niște băiețandri, 
așezați pe o bordură joasă. Dialoghează în engleză. Mă 
prezintă și pe mine în calitatea-mi de profesor. Au o tresă-
rire, în care simt că se amestecă și sfială, și respect, semn 
că sunt elevi. După cum dă să le mijească mustața, cam 
de-a șaptea – a opta. Unul , ce pare mai șmecheraș, pentru 
a-mi testa reacțiile, îmi spune ,ușor bățos, că ei fumea-
ză. Intru în jocul lui,  improvizând o grimasă  care să-mi 
exprime uluirea de-a afla despre o atât de gravă încălca-
re a unei  interdicții școlare. Spre a se scoate pe sine din 
culpă, zâmbind conspirativ, vorbărețul își corectează ime-
diat autodenunțul,transformându-l în denunț. Nu toți, ci 
numai unul dintre ei, mi-l arată cu degetul , e fumătorul. 
Mă amuz de farsa în care a încercat să mă  atragă și-i cer 
amical denunțătorului să-mi arate ce avea scris pe niște 
coli de hârtie adunate în sul. Descopăr figuri geometri-
ce și enunțuri de probleme scrise în ciudatul alfabet per-
san. Bieții copii. Terminaseră, probabil, o consultație la 
școală și s-au pus și ei la taclale. Ne confirmă că studiază 
matematică, fizică, chimie, biologie, geografie...Știu de 
România, o asociază cu Dunărea și Marea Neagră. Mă și 
gândesc dacă elevii noștri de vârsta lor pot localiza Iranul. 
Mi-s simpatici, de aceea le cer voie să-i fotografiez... Al-
tfel, oameni ca noi și pe aici, cu problemele lor cotidiene. 
E greu să deosebești care-s iranieni, care azeri, care turci 
și ce-or mai fi, chiar dacă privirea și chipul li-s mai diver-
sificate decât în sud.

Ajungem la Qazvin spre seară. Fostă capitală, în a 
doua jumătate a secolului XVI, sub safavizi, înainte ca 
aceștia s-o transfere la Esfahan. Cerul s-a înnorat, dar ră-
mâne cald. Bălțile sugerează că de curând a încetat ploaia. 
Păcat că n-am prins-o, că ni-i dor de ea...             Orașul 
nu e cu mult mai mare decât Clujul. Arată bine. Dar mai 
bine se prezintă Marmar Hotel, unde suntem cazați. Le 
întrece pe toate de până acum. Iar cina , de asemenea. Ies 
cu Elena la plimbare înainte de culcare, căci am amorțit 
de atâta stat în autocar. Bulevardul pe care ne aflăm e ilu-
minat feeric. Se vede că edilii nu-s puși pe economii. Ne 
simțim agreabil, dar nu întârziem, totuși, căci nu mai sun-
tem la vârsta escapadelor nocturne. Iar ambianța din hotel 
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Încă de aseară ni s-a anunțat că azi ne așteaptă o zi densă, cu multe 
și importante obiective de vizitat. Ne sculăm , prin urmare, devreme, 
să-i putem face față. Fotografiem câteva colțuri din cameră, să nu ni se 
șteargă din memorie, căci numai ce-am dormit în ea, de stat la povești 
n-am avut timp. Acum, după ce trag draperia, bag de seamă ce minuna-
tă panoramă asupra orașului ni se deschide, de la etajul unde ne aflăm. 
Nu tândălim nici la micul dejun, ne îmbarcăm și pornim într-un tur al 
Shiraz-ului.

Oraș mare, cu circa 1 milion de locuitori, oraș vechi, renumit și din-
colo de hotarele Persiei de altădată, prin valorile sale culturale și prin 
vinul vestit care se producea aici. A fost centrul administrativ al pro-
vinciei Pars, nucleul în jurul căruia s-a organizat vechiul imperiu și de 
la care se trage numele de persan. În a doua jumătate a secolului XVIII, 
sub dinastia Zand, a fost chiar capitala Persiei, înainte ca aceasta să fie 
mutată la Teheran. Ne mișcăm , deci, într-un spațiu urban cu bogată încărcătură 
istorică și culturală. Mulți socotesc Shiraz că ar fi rămas până astăzi capitala 
culturală absolută a Iranului. Și cum să nu le dai dreptate când aici s-au născut, 
au trăit și au fost înhumați doi dintre cei mai mari poeți ai lumii, Saadi și Hafez. 
Câte alte așezări au avut asemenea motive să ajungă celebre ?

Prima oprire la Citadela Karim Khan, situată în centrul orașului. O impresi-
onantă cetate medievală. De numele ctitorului ei se leagă și alte edificii impună-
toare. A domnit între anii 1765-1799, deci în plină epocă iluministă a Europei. 
Așa se explică deschiderea sa spre tot ceea ce ține de cultură. Un adevărat Mece-

na, care i-a luat 
sub protecția 
sa pe arhitecții 
și artiștii vre-
mii, stimulân-
du-i să-și pună 
în valoare toată 
forța creatoa-
re a talentului 
lor...Cetatea nu 
a avut nicio-
dată funcții de 
apărare, ci mai 
degrabă ros-
turi domestice. 

Mult timp a servit de sediu  guvernatorului provinciei...Înainte de-a intra      s-o 
vizităm, îi admirăm decorațiile exterioare. Brâiele cu incrustații în piatră, pe 
motive orientale, sunt, desigur, opera unor foarte talentați cioplitori. La poarta 
de intrare, o frescă reprezentând o scenă mitologică. În larga curte interioară, 
un parc minunat, de fapt o grădină cu portocali pe rod, care ne încântă. Alei, 
canale, bazine cu țâșnitori, după un model persan consacrat...Ce reconfortantă-i 
plimbarea printr-un asemenea spațiu exotic !...Transformată într-un complex 
muzeistic, multe din saloanele care se înșiruie de-a lungul zidurilor sunt în curs 
de reamenajare, motiv pentru care nu pot fi vizitate. Unde avem acces, privim 
la scene de epocă simulate. Se folosesc figuri de ceară, după model occidental, 
pentru a ilustra portul demnitarilor de-acum două secole și jumătate, ținuta lor 
protocolară, momente semnificative din viața de la curte... Interesantă este și 
baia regală, cu foarte mult dichis oriental. Senzuali cum erau, cei din proti-
pendada vremii aveau nevoie , în momentele de intimitate, nu numai de un 
decor fastuos, ci și de anexe pe măsură, distribuite în câteva încăperi...Ca să ne 

implicăm mai avizați în 
atmosfera de epocă, ni se 
rezervă, la ieșire, posibi-
litatea de-a intra într-un 
joc. Mai multe manechi-
ne din carton, și bărbați 
, și femei, separat sau în 
pereche , ne așteaptă să 
le dăm viață, împrumu-
tându-le  chipul nostru. 
Nu ezităm, firește,  răs-
pundem invitației, doar 

am făcut lucrul acesta și prin alte părți. Dacă la Cannes am intrat în rolul unor 
actori celebri, aici ne fotografiem ca demnitari persani de secol XVIII. Și mai că 
facem față trupește, nu știu dacă și  fizionomic, căci mie, cel puțin, îmi lipsește 
barba...

Continuăm turul cu autocarul, observând, din mers, edificii publice și monu-
mente. Multe monumente. Iranienii au o adevărată slăbiciune pentru ele. Își cin-
stesc marile personalități, ridicându-le statui din marmoră, dar îi preocupă și să 
decoreze orașele cu lucrări statuare din bronz închipuind figuri comune... Oprim 
la Grădinile Eram. Este plin orașul de asemenea oaze răcoroase. Pentru noi, e o 
plăcere să le batem cu pasul. Aici dăm peste un spațiu mai dichisit decât dinco-
lo. O mai mare varietate de pomi și arbuști. Pe lângă portocali, mulți palmieri, 
mulți trandafiri,  care mărginesc aleile ori canalele îmbrăcate în faianță albastră. 
De asemenea, nelipsitul bazin cu țâșnitori harnice pulverizând apa... Sunăm la 
Cluj, să-i urăm drum bun lui Ionuț, care astăzi se întoarce la Chicago. Ne pare 
rău că nu-l putem conduce la aeroport, cum am făcut , până acum , de fiecare 
dată. Îi asigurăm pe toți că ne simțim bine, că , deși e foarte cald, nu ne lăsăm 
doborâți. Ni-i tare dor de nepoți...Înțelegem că Eram Gardens s-ar traduce în 
românește Grădina Deliciilor.  Da, cadrul era potrivit pentru așa ceva, depindea 
, mai departe, de imaginația prinților să le practice după pofta inimii. Și, proba-
bil, le-au practicat, căci, altfel, nu i s-ar fi păstrat locului acest nume... Grădina 
adăpostește și un 
palat pe măsură. 
Evident, îl vizi-
tăm. În sălile de 
la parter, desco-
perim o colecție 
de obiecte 
c o n f e c ț i o n a t e 
din pietre rare 
și eșantioane de 
geme cum nu 
prea mi-a fost 
dat să văd până 
acum. Așezate în 
vitrine securiza-
te, conservă , în strălucirea lor primară, freamătul geologic multimilenar care 
le-a dat naștere. Nu pot să nu observ că totul este viu în lumea asta, nu numai în 
ce-i la suprafața ei, ci și în cele mai ascunse măruntaie ale Pământului. Fotogra-
fiez fiecare vitrină, cucerit de acest spectacol mineral, fără să mă mai intereseze 
dacă e permis sau nu. Ce rău le-aș putea face arătându-le și altora...

Următorul obiectiv la care poposim – Memorialul Hafez. Știam din țară că 
vom ajunge și aici. M-am pregătit, deci, sufletește pentru această întâlnire. Ca 
profesor,am avut ocazia să predau și lecții de literatură universală în clasele cu 
profil uman. Într-un capitol introductiv al manualului, se făcea și o prezentare 
generală a literaturii popoarelor orientale. Dintre scriitorii persani,  citeam și 
comentam succint fragmente din Firdusi, Omar Khayyam, Saadi și Hafez. Mari 
poeți, toți patru, cu adevărat de talie universală. Primii doi acoperă secolele 
X-XII, iar ultimii doi – secolele XIII-XIV. Deci perioada preumanistă și înce-
puturile Renașterii în Italia. Saadi a fost cu peste 50 de ani mai în vârstă decât 
Dante, cu toate acestea -  o vreme  contemporani, iar Hafez a trăit în vremea lui  
Petrarca și Boccaccio. Nu știu dacă nu ar fi potrivit să vorbim, în aceste condiții, 
și de o Renaștere persană în paralel cu cea europeană. 
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