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 Romanul „Cimitirul Buna-Ves-
tire” (publicat în 1936) pare o sumă de 
experienţe semnificative, o sinteză a per-
sonalităţii creatoare argheziene. Toate 
„darurile” scriitorului sunt îngemănate în 
această scriere densă, atipică, în felul ei. 
Umorul voltairian, nervul polemic-pam-
fletar, metafora surprinzătoare, suges-
tia poetică alcătuiesc un tot organic, un 
scenariu epico-liric de o rară savoare. La 
apariţia cărţii, criticul Pompiliu Constan-
tinescu nota entuziast: „Este atâta unitate 
spirituală în ficţiunea d-lui Arghezi, încât 
considerăm Cimitirul Buna-Vestire  ca pe 
cel mai frumos roman fantastic din litera-
tura noastră...”

Autorul ştie să “vadă” esenţialul, 
şi s-ar putea spune că nimic din ceea ce-i 
omenesc nu i-a fost străin. Ca şi opera, 
existenţa lui Arghezi implicã prefaceri 
adânci, vãi şi creste, îndârjiri şi renunţări, 
conştiinţa estetică şlefuindu-se treptat, cu 
migală.

Punctul de plecare, în ceea ce pri-
veşte firul narativ, este, în aparenţă, banal. 
Protagonistul, Gulicã Unanian, cautã să-
şi facă un rost, vrea să primească o slujbă, 
ca să-şi poată întreţine familia. Studiile 
universitare, efortul depunerii unui doc-
torat ar trebui să-i ofere solicitantului o 
certitudine pecuniară, o perspectivă mai 
largă. De la bun început, autorul îşi bate 

joc de pompa universitară, de personaje-
le scrobite, „importante”, de „savanţi.” 
Vechiul raport dascãl-învãţãcel, profesor-
elev începe să semene cu o mascaradă. 
Are loc o „răsturnare” spectaculoasă a 
solemnităţii didactice, a convenţiilor aca-
demice: „Examenul fusese aprobat să fie 
dat în trăsură, de la domiciliul maestrului 
până la Gara de Nord: 25 de minute de 
cal.” Sunt relevate lacune, nu doar de ca-
racter, ci şi de igienă: „De la tălpi până în 
subsuori, eminenta individualitate emana 
la catedră, în redingotã, o savoare olfacti-
vă de şoarece şi arpagic.”

Universitatea are un prestigiu 
ocult, o autoritate oarbă. Manualele sunt 
întocmite după acelaşi calapod, „cu foar-
feca şi cu guma arabică.” 

TUDOR ARGHEZI ŞI 
METAMORFOZELE IRONIEI

Tudor Arghezi și Paul Anghel

ABERAŢII ISTORICE ŞI CULTURALE ÎN ANUL 
CENTENARULUI. Acad. Ioan-Aurel Pop constată intruziunea 
în spațiul publicistic a unor idei cu pretenții de adevăruri privind 
unele aspecte ale istoriei noastre, taxate drept «aberații». «Ideile» 
respective, reflectând neînțelegeri crase din categoria datului cu 
părerea în chestiuni incompatibile cu viziuni populist-semidocte, 
vin chiar de la persoane cu răspundere în statul român fiind vântu-
rate „inclusiv la ceremonii solemne”:

1.«Recent, un ministru încerca să ne convingă că România 
este „singura ţară rămasă în picioare dintre cele făurite după Pri-
mul Război Mondial, în condiţiile în care Iugoslavia şi Cehoslo-
vacia au dispărut“. Mai întâi că aceste federaţii nu „au dispărut“, 
ci s-au reaşezat sub forma statelor naţionale şi după principiul va-
lid atunci, la 1918, care spune că fiecare popor are dreptul să-şi 
decidă soarta. Dar, la finele Marelui Război, s-au format, sau re-
format, şi Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Ungaria, Austria, 
iar acestea sunt „în picioare“, cu demnitate şi onoare. Chiar dacă 
unele dintre aceste state – iar între ele se află şi România – nu mai 
au chiar graniţele de atunci, chiar dacă unele au fost ocupate ori 
desfiinţate parţial pentru o vreme, ele au reapărut ca pasărea Phoe-
nix. Ce semnifică aceasta? Simplu, că deciziile luate de popoare şi 
validate de Conferinţa de Pace de la Paris, din 1919-1920, au fost 
realiste, corecte în linii mari. Cu alte cuvinte, după un secol, arhi-
tectura Europei este similară celei din 1918-1920. Să nu uităm că 
în acei ani au apărut şi Ucraina şi Belarus, înainte de a fi înglobate 
prin forţă în URSS (1922). Prin urmare, România se încadrează în 
regulă, fiind departe de a reprezenta excepţia de la regulă.»
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 Claudiu Robert TOMA

Recent a văzut  lumina tiparului volumul al II-lea al 
Dicționarului esențial LUCIAN BLAGA – OAMENI DIN 
VIAȚA LUI (Tipo Moldova, 2018, 380 p.), alcătuit de isto-
ricul și criticul literar Zenovie Cârlugea, autor, între altele, 
al câtorva volume privind viața și opera marelui poet (8).

Lucrarea lexicografică de această factură cuprinde 
123 de articole (față de 211 din vol. I, apărut în 2017) de-
dicate unor personaje din viața poetului, prezentate mai 
întâi cu datele lor bio-bibliografice, apoi în relațiile pe care 
le-au avut, mai strânse și de durată sau mai sporadice ori 
întâmplătoare, cu autorul Poemelor luminii și gânditorul 
Marelui Anonim. 

Foarte interesant și original ca formulă documenta-
ră, acest „dicționar esențial” își propune să aducă în lumi-
nă relațiile pe care poetul le-a avut, de-a lungul vieții sale, 
cu membri și apropiați ai familiei, prieteni, colaboratori, 
diplomați, membri ai corpului, didactic, politicieni ș.a., în 

ideea unei mai bune cunoașteri a vieții și, deopotrivă, a Ope-
rei, având în vedere prioritatea și urgența acordate acesteia 
de cel care, cum spune cineva, „trăia numai pentru posteri-
tate”.

Dacă volumul I era dedicat, în principal, personajelor 
de prim-plan din viața sa, acest al doilea volum înregistrează, 
în general, figuri umane de plan secund. „Catagrafiind” astfel 
lumea lui Lucian Blaga, în varietatea ei socio-profesională și 
intelectuală, autorul a urmărit cu consecvență  să reliefeze ra-
porturile poetului, mai de durată sau pasagere, cu semenii săi. 

„Dicționarul nostru are, desigur, în sine, - precizează 
dl Zenovie Cârlugea în Cuvântul înainte la volumul al II-lea 
- un caracter monografic, ajutând la o mai bună cunoaștere 
și înțelegere a omului, scriitorului și gânditorului, exprimân-
du-se pe sine, în definitiv, prin relația avută cu apropiații și 
ceilalți contemporani. 

Un proiect editorial ajuns la final:

„LUCIAN BLAGA. Dicționar esențial – 
Oameni din viața lui”

Horia HENȚIA
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2.«În contextul sărbătorii Unirii de la 1859, 

am auzit „constatarea“ că România, ca şi Germania 
şi Italia, „s-a format târziu şi că s-a înscris şi ea în 
această triadă, cu mari derapaje dictatoriale în seco-
lul al XX-lea“.  Remarca nu are niciun fundament 
şi izvorăşte din dorinţa de a scoate „judecăţi savan-
te“ din ignoranţă. România nu s-a format târziu, ci 
s-a unificat mai târziu, ca şi alte state şi popoare. 
Altminteri, noţiunea de „ţară românească“ (perfect 
sinonimă cu România, după cum England – adică 
„ţara anglilor“ – este sinonimă cu Anglia) este con-
semnată în izvoare cam la cumpăna mileniilor I şi II, 
adică acum un mileniu. Una dintre aceste zeci de ţări 
româneşti s-a chemat mereu (din secolul al XIV-lea 
încoace), în mod oficial, Ţara Românească şi şi-a 
asumat în timp misiunea de reconstituire a unităţii 
politice a poporului al cărui nume îl purta. »

3.«În acelaşi sens, ideea că România s-a for-
mat târziu şi că, tot târziu, a devenit şi monarhie 
a ajuns, pentru unii, un loc comun, dar unul gău-
nos. Ţările româneşti s-au unificat – cum spuneam 
– târziu (ca şi ţările germane şi cele italiene), dar 
ele există de peste un mileniu, încă din finalul et-
nogenezei. Iar monarhia de drept divin (domnul era 
„din mila lui Dumnezeu“) a fost forma noastră de 
guvernare încă de la începuturile statale, adică se-
cole la rând. Dinastia de Hohenzollern a însemnat 
instaurarea monarhiei constituţionale, ceea ce este 
cu totul altceva. De altminteri, Constituţia moder-
nă din 1866 a fost pregătită în vremea domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza de către fruntaşii români cu 
studii în Occident şi după principiile liberal-demo-
cratice, reiterate de revoluţiile de la 1848-1849. Uni-
tatea politică românească s-a format târziu, dar mai 
temeinic decât altele. De exemplu, Spania s-a format 
în secolul al XV-lea, iar Marea Britanie pe la 1700, 
dar nu aş zice că unitatea acestora este una perfectă 
sau indestructibilă. Dimpotrivă, să ne amintim ce se 
întâmplă în Catalonia, în Scoţia, în Ţara Bascilor, în 
Irlanda de Nord etc.»

4. «Iarăşi, din dorinţa de a sublinia „formele 
fără fond“ sau occidentalizarea noastră târzie şi par-
ţială, unii aduc ca argument slavonismul cultural. Se 
ştie că românii – cu originea, limba şi numele venite 
de la Roma şi cu credinţa răspândită în latineşte, dar 
cu biserica şi cu limba cultului, a culturii şi a can-
celariilor medievale venite din Răsărit – au sinteti-
zat într-un fel cele două moşteniri continentale. Dar 
aceşti „critici“, nefăcând distincţia între limba sla-
vonă şi scrierea slavonă (scrierea cu alfabet chirilic), 
ajung la absurdităţi. Las la o parte faptul că limba 
slavonă a fost la noi o limbă a bisericii şi o limbă 
cultă, precum latina în Occident, nu o limbă vie, 
vorbită de popor. Am auzit însă reproşul că „româ-
nii sunt înapoiaţi fiindcă au folosit slavona până la 
1830-1840“. Românii, prin elitele lor culte – care re-
prezentau în Evul Mediu sub 1% din populaţie (nici 
în Occident nu ocupau o pondere mult mai mare) –, 
au scris numai în slavoneşte, atât cât au scris, până 
prin secolul al XV-lea. 

Din secolul al XV-lea, avem primele mărturii 
de scrieri în limba română, deşi s-au păstrat ca sigu-
re doar cele din secolul al XVI-lea încoace. Aceste 
scrieri în româneşte sunt însă redactate cu buchii, 
adică cu semnele chirilice cunoscute anterior şi 
adaptate nevoilor fonetice ale limbii române. Tot din 
secolul al XVI-lea, din Transilvania, avem şi prime-
le scrieri româneşti cu litere latine, inclusiv variante 
ale rugăciunii „Tatăl nostru“. Sub influenţa Refor-

mei protestante din secolul al XVI-lea, şi românii 
au accelerat (prioritar în Transilvania) trecerea la 
limba poporului, la limba română folosită şi în scris. 
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, la Braşov, 
un muntean (diaconul Coresi) a tipărit pentru prima 
oară în româneşte (tot cu litere slave) cărţi religioa-
se. Din secolul al XVIII-lea, s-a accentuat mişcarea 
de introducere a alfabetului latin în locul celui chi-
rilic. O vreme, prin secolul al XIX-lea, a funcţionat 
şi un alfabet de tranziţie (chirilic-latin), dar acesta 
a fost repede abandonat. Una dintre primele măsuri 
ale lui Alexandru Ioan Cuza (după 1859) a fost în-
locuirea oficială a alfabetului chirilic cu cel latin, 
în toate scrierile şi în toate instituţiile. Prin urmare, 
este straniu să spunem că românii „au folosit slavo-
na până în secolul al XIX-lea“.»

5.«Mai grav, din unele abordări „erudite“ re-
cente, mulţi români au înţeles că România are 100 
de ani, fapt care reiese formal, de altminteri, şi din 
logo-ul Centenarului. Ce să înţelegi, dacă nu eşti cu-
noscător, din formularea „România 100“ sau „100 
România“? Or, noi sărbătorim, în 2018, 100 de ani 
de la unirea provinciilor româneşti cu România, şi 
nu formarea României. Pornind de la această formu-
lare nefericită, de noi moşită – „România 100“ –, 
unii vecini ne-au şi apostrofat: „Voi sunteţi aici de 
100 de ani, iar noi de peste 1000. Se poate compara 
ceea ce aţi făcut voi într-un secol cu ceea ce am făcut 
noi în peste un mileniu de civilizaţie?“»

Concluzia acad. Ioan-Aurel POP: «Prin ur-
mare, nu numai că nu ştim să construim drumuri 
bune şi să ne chivernisim ţara, dar nu ştim nici să 
aniversăm, nici să celebrăm, nici să sărbătorim. În 
marasmul general al ignoranţei în care ne mişcăm, 
receptăm cu nonşalanţă minciuni, naivităţi, aberaţii, 
iar atunci când vrem să sărbătorim solemn ceva sau 
pe cineva, ne lovim de ridicol, de ironie, de confuzii. 
Ne dăm cu părerea în chestiuni istorice, ca şi cum 
am vorbi despre fotbal, despre mâncare sau despre 
modă. Iar când se aude câte o voce avizată, aceasta 
se pierde în noianul înşelător al celorlalte voci, încât 
oamenii de rând nu mai ştiu ce să aleagă. Am văzut 
şi articole decente, ale unor oameni serioşi şi instru-
iţi, care atrăgeau atenţia asupra primejdiei dezinfor-
mării, articole întâmpinate de unii, sub masca anoni-
matului sau a pseudonimului, în limbaj grobian, cu 
vorbe licenţioase, fără respectarea niciunei formule 
de politeţe elementară.

Eu mai cred, însă, în îndreptare, care ar putea 
să vină tot prin şcoală, prin şcoala bine gândită şi 
bine făcută, cu dascăli dăruiţi şi mai bine plătiţi (ca 
să poată trăi şi fizic, şi spiritual) şi cu elevi şcola-
rizaţi integral. (..)Prin alfabetizare şi realfabetizare, 
am putea aspira şi la noi generaţii culturale, ca să ne 
onorăm statutul de „trestii gânditoare“...» („Apos-
trof”, anul XXIX, 2018, nr. 2 ˂333˃).

P.M

ROMÂNIA 100

Proiect sui-generis fondat pe o nouă viziu-
ne lexicografică, acest dicționar va ajunge, într-un 
viitor apropiat, să fie strâns între coperțile unei sin-
gure cărți, reordonând alfabetic întreaga materie și 
făcând loc eventualelor omisiuni, semnalări, iden-
tificări. 

Faptul că dicționarul «a fost publicat pe mă-
sură ce a fost scris…», cum se poate spune, ne-a 
ajutat, întrucâtva, să înregistrăm, cu putință, o lume 
aflată în varii relații cu poetul, mai constante sau 
fluctuante, totul prezentând interes în desfășurările 
biografiei lui Lucian Blaga.

Desigur, în ciuda exhaustivității vizate, vor 
mai fi și alte figuri umane de plan secund din viața 
poetului (eventualele semnalări, firește, ne vor bu-
cura, căci totul intră în conturarea cât mai exactă a 
acelui portret psihomental al alterităților semnifi-
cante, de care făceam vorbire în Cuvântul înainte 
la volumul I). 

Facem precizarea, valabilă și pentru volu-
mul precedent, că nu a fost în intenția noastră re-
alizarea unor portretizări exhaustiv-monografice, 
ci  doar aceea a unor portrete «posibile», reținând, 
în principal, dincolo de orice alte trăsături, doar 
pe acelea  menite a defini relația cu poetul, cât s-a 
putut în descrierea dinamicii ei, modul în care s-a 
exprimat și a evoluat aceasta în comportamentul 
uman și scriitoricesc. 

Avem convingerea că demersul nostru lexi-
cografic, exprimând o nouă viziune structurantă a 
unei posibile monografieri, va stârni interesul cu-
venit și va fi de real folos viitoarelor abordări is-
toriografice în domeniu. Căci un portret autentic, 
exact, definitoriu al personalității lui Lucian Blaga 
nu poate fi realizat fără a pune în evidență «lumea» 
în care poetul a trăit și cu care a venit în contact, 
interacțiune evidențiată de acest dicționar (esențial, 
așadar, sub acest aspect) pentru o mai temeinică și 
nuanțată înțelegere a Omului și Operei.”

Benefiind de o vastă bibliografie (457 
referințe) și fiind asezonată, pe lângă portretul re-
spectiv, și cu alte imagini, destul de expresive, din 
viața acestuia, dicționarul „Lucian Blaga – oameni 
din viața lui” constituie o lucrare de referință în do-
meniu, putând fi considerată și o monografie din alt 
unghi a vieții scriitorului, care rămâne pentru se-
colul al XX-lea, în mod emblematic, ceea ce Emi-
nescu înseamnă pentru cultura și literatura română 
din secolul al XIX-lea, cum bine observase cândva 
Constantin Noica. 

„LUCIAN BLAGA...”
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Apariția Hortensiei Papadat-Bengescu în 
spațiul literaturii noastre interbelice a reprezentat un 
eveniment ieșit din comun. Întîmpinarea de care a 
avut parte la o înaltă treaptă critică a fost una a ra-
tificării din primul moment a înaltului nivel al pro-
zei sale. Dacă G. Ibrăileanu recunoștea în paginile 
acesteia „originalitatea tranșantă”, „necontenita no-
utate”, precum și faptul că „nu face parte din nici o 
școală literară”, E. Lovinescu, comentînd Concert 
din muzică de Bach, proclama triumfal „o nouă li-
teratură română” care „începe printr-o afirmare de-
finitivă”, „o deschidere de drum”, căreia „prin viața 
intensă, puterea de analiză, intelectualitatea și chiar 
ordonanța compoziției, literatura română n-are ce-i 
pune deasupra”. Reținem din atari aprecieri accen-
tul pus pe factorii „originalitate”, „noutate”, „des-
chidere de drum”, implicînd foarte probabil nu doar 
o satisfacție estetică (ne aflam în anii cutezătoarei 
afirmări a modernismului), ci și una,  cu discreție, 
națională. România întregită se cuvenea să-și aibă 
propria reprezentanță a creatorilor de elită. Autoa-
rea părea a se situa pe prima poziție a valorii, de-
vansîndu-l pe Camil Petrescu, spre a  nu mai vorbi 
de prozatorii de larg consum public precum Cezar 
Petrescu și Ionel Teodoreanu, de asemenea la o 
apreciabilă distanță de formula unui Liviu Rebrea-
nu. Dar, așa cum era firesc, analizele stăruitoare ce 
i s-au consacrat nu puteau evita subiectul analogii-
lor și influențelor. În chip aparte i s-a oferit discuției 
relația, de altminteri dificil de ocolit, cea dintre Hor-
tensia Papadat-Bengescu și Marcel Proust, strălucit 
nume apărut de relativ puțină vreme pe firmamentul 
european, însă deja suficient de prizat în mediile lite-
rare românești,  atente la creația „fraternă” a Franței. 
În excelentul volum de exegeze avînd-o ca obiect pe 
romanciera care a căpătat în contemporaneitate pito-
rescul cognomen de „Prousta”, Constantin Trandafir 
are un capitol intitulat, cu o parafrază proustiană, În 
partea dinspre Proust. Parcurgîndu-l, ne putem da 
seama de un fenomen caracteristic mentalității dintre 
cele două războaie. Chestiunea raportului nostru cu 
Europa care se pune acum fățiș, exista și pe atunci, 
dar cu un caracter difuz. Avea loc un impact între 
constatarea lesne de făcut a tangențelor Hortensiei 
Papadat-Bengescu cu În căutarea timpului pierdut 
și dorința de a susține cît mai apăsat postura origi-
nală a româncei care ea însăși se declara „novistă”, 
precizînd: „De la început am scris într-un fel care pe 
vremea aceea părea cu mult mai revoluționar decît 
fac astăzi inovatorii”. În literele autohtone, scriitura 
sa poseda indubitabil o „noutate” a prozei care însă 
n-ar avea nimic de pierdut dacă era pusă în rezona-
bilă relație cu marile nume ale prozei continentale, 
în primul rînd cu acel afin al lui Proust. Dimpotrivă, 
printr-o asemenea contextualizare, regimul aprecie-
rii estetice se putea clarifica, obiectivîndu-se. Vizînd 
structura unei personalități puternice, o valoare o co-
robora pe alta. 

Situație pe care a înțeles-o pe deplin marele 
promotor al Hortensiei Papadat-Bengescu, E. Lovi-
nescu. Cu intenția de a-i sugera printr-o asemenea 
conexiune șansele unei plantări europene, mentorul 
Sburătorului scria: „Dacă numele scriitoarei a fost 
pus de multe ori alături de cel al lui Marcel Proust, 
alăturarea nu înseamnă identificare și nu trebuie să 
meargă mai departe de sensul general al aptitudinii 
analitice; în nici un caz nu poate fi vorba la scrii-
toare de metoda proustiană a asociației stărilor de 
conștiință identice, deși risipite în timp, care, răs-
turnînd ordinea cronologică a evenimentelor, vrea să 
stabilească o nouă ordine interioară”. Tudor Vianu 
recunoaște și el, inițial, la Hortensia Papadat-Ben-
gescu „o metodă de istovire a amănuntului psiho-

logic, prin bogate asociații în jurul unui punct infi-
nitezimal, care, multiplicînd senzația prin reflecție, 
amintește de aproape tehnica ingenioaselor și abun-
dentelor analize ale lui Marcel Proust”, spre a reveni, 
la moartea scriitoarei, în 1955, la o prudență cu po-
sibil reflex politic, susținînd că n-ar exista „suficien-
te temeiuri” pentru acreditarea influenței lui Proust 
asupra operei sale. Dacă Mihail Sebastian socotește 
că o „conciziune inginerească”, vădită de autoare în 
Logodnicul, „amintește foarte de aproape celebra 
recepție a prințului de Guermantes, care sfîrșește 
Timpul regăsit”, Șerban Cioculescu optează decis 
împotriva proustianismului acesteia: „Nu se poate 
vorbi, începînd cu Concert de muzică din Bach, de 
inaptitudinea romancierei în compunerea romanelor. 
Ea se folosește voluntar, nu cînd ai crede de cuviință, 
de motivul retrospectiv al amintirii derivat din Pro-
ust, fără a-și face însă dintr-însul un procedeu, ci în-
cadrîndu-l unei arhitecturi proprii, cu linii precise și 
personale. D-sa este mult mai puțin tributară decît se 
crede metodei proustiene, de dizolvare a timpului și 
de recompunere a lui, după demersurile naturale ale 
memoriei, care sunt, după Bergson, involuntare, ne-
dirijate; sub raportul cronologiei acțiunii, o socotim 
mai adesea tradițională”.

Din acest punct putem urmări pozițiile ce-
lor care s-au străduit a nega aproape orice legătură 
a Hortensiei Papadat-Bengescu cu cea a mai mult 
decît prezumatului său model inspirator. Pesemne 
grandoarea lui Proust li s-a părut în măsură a mi-
nimaliza relevanța conaționalei noastre, în nume-
le unei solidarități cu un patriotism reactiv. La un 
moment dat, G. Călinescu contestă franc influența 
autorului francez asupra Hortensiei Papadat-Ben-
gescu, extinzîndu-și exclusivismul și asupra lui Ca-
mil Petrescu, dintr-un motiv declarat de sociologie 
etnică. Neavînd în spatele lor secole de civilizație, 
românii nu s-ar putea ralia metodei proustiene, „cu 
un conținut intransmisibil”, aducînd „o complexitate 
a emoțiilor anormale”. De unde ar decurge o adăsta-
re a noastră în formule realiste, întrucît introspecția 
ne-ar fi ancestral refuzată: „Popor nou și sănătos, 
care abia acum începe să percepem viața, nu ne 
putem impune, fără riscuri, să simțim cu o mînă 
încă bătătorită de sapă fiorul epidermei mișcate pe 
sidef. Noi vom putea fi tolstoieni, balzacieni, adi-
că scriitori preocupați de sensul lumii și de forma 
exterioară a omenirii, și nu vom fi încă în stare de 
introspecție pînă ce nu vom cînta bucuria de a trăi 
și a cunoaște. Tipul firesc de roman românesc este 
deocamdată acela obiectiv”. Titubînd în marginea 
constrîngătoarelor apropieri între Hortensia Papa-
dat-Bengescu și Proust („Poate însă să ajungi la mai 
mult decît pe superficii, dacă îți permiți comparații 
între înmormîntarea Siei, din Concert de muzi-
că din Bach [1927], și faire-part-ul de la moartea 
domnișoarei d’ Oloron sau între fiii marchizei de 
Surgis-le-Duc, Victurnien și Arnulfe, și frații Hal-
lipa”, precum și între „inadvertențele lui Proust” și 
cele ale prozatoarei noastre), I. Negoițescu pășește 
apoi pe urme călinesciene: „societatea descrisă 
de Proust derivă din  marele ev mediu francez, 
îmbrăcată în aură de O mie și una de nopți, pe cînd 
eroii Hortensiei Papadat-Bengescu sunt, mai mult 
sau mai puțin, urmașii lui Tănase Scatiu, balcanică 
persoană”. Amintim și prima monografie închinată 
Hortensiei Papadat-Bengescu, datorată lui Valeriu 
Cristea, din 1965, care închide perspectiva oricărui 
gest comparatist, osîndind, în duhul ideologiei ofi-
ciale, sincronismul lovinescian prin care s-ar fi dat 
„directive” suspecte. Proustianismul scriitoarei, cît 
există, s-ar fi limitat doar la Rădăcini, roman „lipsit 
de valoare”, tot ceea ce contează din „moștenirea” 

sa ar fi fost „realismul demascator”. Nici Mircea 
Zaciu nu se dovedește mai dispus a contrasemna 
notele proustiene ale Hortensiei Papadat-Bengescu, 
susținînd că exclusiv în Rădăcini  aceasta „încearcă, 
în mod deliberat, să aplice o metodă proustiană ce nu 
îi este organică” și, într-o concluzie rece, că „prob-
lema romanului «fluxului conștiinței» depășise și în 
alte țări europene granițele stricte ale unei influențe 
proustiene directe”.  

Cu timpul însă exigența antiproustianismului 
în exegeza creației  Hortensiei Papadat-Benges-
cu, așa cum era și normal a diminuat. O lectură 
mai calmă, după trecerea frisonului de „noutate” 
care s-ar fi cuvenit să fie absolută, s-a conciliat cu 
notificarea unor rezonabile conexiuni între cele 
două opere majore legate de imanența a două lit-
eraturi diferite. În Istoria literaturii române de 
la origini pînă în prezent, în subcapitolul Proust-
ienii, G. Călinescu asociază numele Hortensiei 
Papadat-Bengescu cu cele ale Henriettei Yvonne 
Stahl și Camil Petrescu. Iar în Compendiu criticul 
înregistrează asocierile productive ale prozatoarei 
noastre cu opera marelui francez. Felix Aderca, cel 
care proclamase cu voce înaltă că „nu i se putea 
face o mai mare nedreptate doamnei Bengescu decît 
comparînd-o cu Marcel Proust”, nu șovăie a admite 
ulterior că în scrierile acesteia există „scene mari, 
similare, din orice literatură europeană”. Se impune 
așadar recunoașterea afinităților, fie și nuanțate, ale 
Hortensiei Papadat-Bengescu cu Proust. Pe un ton 
axiomatic, Nicolae Manolescu afirmă „interesul 
ambilor romancieri pentru psihologiile contradicto-
rii, scindate, dezvăluirea de către amîndoi, la per-
sonaje, a unor funcții psihice generale și particulare, 
exercitate alternativ, relevarea succesivă, și nu din 
primul moment, a situației unui personaj în societa-
te…”, referindu-se în principal la „cele mai vădite 
similitudini” ale operei românești cu cea proustiană, 
care ar fi „cele inerente totului referențial, obiectului 
zugrăvirii”. Universul social al celor două opere se 
aseamănă, deoarece, ca și Proust, scriitoarea noastră 
se arată interesată de un mediu „elitar”, „«aristo-
cratic», cu caracter închis”. Precum și: „Aspectul cu 
adevărat proustian al romanului constă în zugrăvirea 
acestei atmosfere snobe cu toate consecințele ei: arti-
ficialitate, perversiune, boală…” De asemenea Liviu 
Petrescu situează explicit modernitatea Hortensiei 
Papadat-Bengescu pe direcția psihologismului de 
sorginte proustiană și bergsoniană. 

„Prousta” și Proust

Gheorghe GRIGURCU

Cronica literară



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIV, nr. 2 (55)/2018
4

�Urmare din pag. 3

În genere personajele ciclului Hallipa, 
comentează acesta, nu mai pot fi raportate la „cat-
egoria tradițională a «caracterului», cele mai multe 
ilustrînd – ca și romanul atît de novator al lui Marcel 
Proust – fenomenul  «multiplicității eurilor» și în-
scrierea personalității pe o dimensiune a «duratei»”. 
Nu mai puțin comentariile unor Florin Mihăilescu, 
Ioan Holban, Liviu Leonte contrasemnează prous-
tianismul în cauză, în vreme ce, făcînd opinie 

„Prousta” și Proust separată, doar Eugenia Tudor Anton scrie categoric: 
„Hortensia Papadat-Bengescu nu vine din  Proust, ea 
nu e cu nimic tributară autorului francez și nici nu 
seamănă cu opera lui Proust”. 

Care e la capătul acestui montaj de referințe 
punctul de vedere al lui Constantin Trandafir? 
Planînd asupra disputei, care, din cîte știm, n-a iscat 
totuși mari inflamări polemice, poate doar cu excepția 
tînărului Eugen Ionescu, d-sa dă cîștig de cauză unei 
generalități bizuite pe un soi de arbitraj care înclină 
totuși, galant, spre o recunoaștere a originalității 
„Proustei”, e drept sub semnul unui inevitabil „cli-
mat Proust, de sincronism și diferențiere”: „Prin ur-
mare nu e vorba de influența lui Proust asupra Hor-

tensiei Papadat-Bengescu, nici măcar de contagiuni 
asumate. Sincronismul se produce în aria europeană 
dominată de Proust, iar diferențierile, într-o măsură 
mare, aparțin intuiției de excepție a scriitoarei noas-
tre și deciziei de cercetare a vieții și adevărului «cu 
lupa și microscopul»”. E rezonabil și așa. Cercetarea 
lui Constantin Trandafir, din care am avut în vedere o 
singură secțiune, laborioasă și subtilă, documentată 
cu paciență și contemplativă în subsidiar, constituie 
unul din cele mai semnificative omagii ce i s-au adus 
marii scriitoare. 

Constantin Trandafir: Hortensia Papadat-
Bengescu și literatura europeană, Ed. Ideea 
Europeană, 2016, 224 p.

O lucrare de licență, susținută în 1971 
la Universitatea din București, de ELENA 
CĂRĂBIȘ, intitulată Nicolae Burlănescu-Alin 
– viața și opera, a fost editată recent sub îngri-
jirea generalului de brigadă Constantin Codiță 
și a prof. dr. Zenovie Cârlugea (Ed. Măiastra, 
Tg.-Jiu, 2018, 108 p.). Este vorba de o monogra-
fie întocmită după toate uzanțele de specialitate, 
apreciată la vremea respectivă nu numai de Ovi-
diu Crohmălniceanu (conducător științific), dar 
și de alți membri ai comisiei, precum Al. Piru, 
Șerban Cioculescu, dar și de Dimitrie Păcurariu, 
Al. Dima și Ion Coteanu.

„Mi s-a recomandat să o public fiind un 
material inedit şi bine documentat”, mărturisește 
autoarea în scrisoarea adresată editorului, preci-
zând că s-a adresat profesorului Pompiliu Mar-
cea pentru o recomandare. În Argumentul datat 
«noiembrie 1975» criticul și istoricul literar 
Pompiliu Marcea scria: „Încercarea de faţă, da-
torată unei eminente absolvente a Facultăţii de 
limba şi literatura romană din Bucureşti, Ele-
na Cărăbiş-Ştefănescu, despre poetul oltean N. 
Burlănescu-Alin, îmi pare o ilustrare exemplară 
a unor preocupări ce-şi fac din ce în ce mai mult 
loc în cercetarea noastră literară. Autoarea do-
vedeşte cel puţin cîteva însuşiri esenţiale unui 
cercetător: pasiune pentru obiectul cercetat, lu-
ciditate critică, orizont cultural, obiectivitate şi 
limpezime stilistică. După lectura studiului ni 
se conturează imaginea unui om şi a unui scrii-
tor care merită, din plin, o asemenea osteneală. 
Căci, N. Burlănescu Alin, acest trubadur gorjean 
dinspre sfîrşitul veacului trecut şi începutul ce-
lui al nostru, este o personalitate captivantă de 
boem şi artist proletar cult, cum i-ar fi zis Ghe-
rea, ale cărui versuri au fost murmurate de gene-
raţii întregi şi, probabil, că de multe ori, autorul 
nici nu era cunoscut. Acest om minunat, care 
n-a cerut aproape nimic de la viaţă, dăruindu-i 
în schimb întreaga-i energie şi sensibilitate, care 
se îndurera la spectacolul sărăciei semenilor săi 
ca nimeni altul, pledînd „gratuit pentru săraci” 
(ce exemplu similar se mai poate da?), care a 
scris poezii patriotice pline de avînt şi muzicali-
tate, care a vibrat la frumuseţea peisajului olte-
nesc şi a cîntat dragostea pură şi boemă, suferind 
o viață întreagă de foame şi de sărăcie, murind 
uitat într-un sanatoriu moldovenesc şi lăsînd tes-

tamente artistice emoţionante ne apare, în per-
spectiva timpului, ca un adevărat mucenic pe al-
tarul artei şi omeniei. El este un produs spiritual 
al dragostei de frumos şi al disponibilităţilor de 
sentimente pe care le-au dovedit mereu satele 
uitate ale Gorjului stîncos şi arid. Căci pe lîngă 
dîrzenia de neînfrînt şi a spiritului pandur, depo-
zitată în sufletul acestor ţărani, surprindem, ca o 
stare complementară, compensatorie, o înclina-
ţie sentimentală puternică, din care s-au născut 
minunatele doine şi cîntece ale acestor plaiuri. 
Din ele s-a născut şi N. Burlănescu-Alin, al că-
rui chip merită să fie scos din cenuşa uitării şi 
redat oamenilor din mijlocul cărora s-a ridicat.”

Într-adevăr, N. Burlănescu-Alin s-a afir-
mat ca poet, prozator și dramaturg în perioa-
da imediat următoare câștigării Independenței 
de Stat a României, multe năzuințe sociale și 
naționale găsindu-și loc în opera sa antumă, edi-
tată în orașele în care a funcționat fie ca avocat 
și magistrat (București, Hârșova, Tg.-Jiu, Craio-
va), fie ca director de Poliție la Tg-Jiu ori comi-
sar pe lângă Prefectura poliției din Craiova. 

Bucurându-se de sprijinul lui Titu Maio-
rescu, poetul născut în Burlanii Gorjului are o 
operă deopotrivă „inegală” și „firavă adesea”, 
însă „nu lipsită totuşi de accente autentice şi me-
rită să fie apreciată şi revalorificată”.

În Istoria literaturii române de la origini 
până în prezent (1941), G. Călinescu îi făcea un 
portret exact, menționând succint contribuția 
scriitorului atât în domeniul creației literare cât 
și în acela al traducerilor din mai multe limbi: 

„Din rasa boemilor provinciali este şi N. 
Burlănescu-Alin (n. 14 august 1869 - m. 20 
septembrie 1912), licenţiat în drept cu teza Aso-
ciaţiuni (1912), născut la Târgu-Jiu din părinţi 
originari din satul Burlani (institutor şi director, 
Zimnicea, 1892; impiegat la ministere şi tele-
graf, 1893-1897; caligraf în cancelaria Consiliu-
lui de miniştri, 1897-1900; ajutor de judecător 
al ocolului Hîrşova-Dobrogea, 1900; controlor 
fiscal, Gorj, 1902; director al poliţiei Târgu-Jiu, 
1903; comisar şef al circ. I Craiova şi în fine 
avocat al baroului Craiova). Cu o mamă de-
mentă (pretind cei care l-au cunoscut)  – căreia 
îi dedică o mișcătoare poemă, n.n. Z.C.) -,  el 
însuşi abulic, alcoolic şi tuberculos, avocat fără 
procese şi fără stima clienţilor, care în schimbul 

serviciilor sale îi dădeau „ceva de băut”, poetul 
a cântat „singurătatea” proletară. (…)

Nu era incult. A tradus din englezeşte, 
nemţeşte, italieneşte, franţuzeşte, cu deosebire 
librete de opere şi operete (Carmen, Gioconda, 
Andrea Chenier, Clopotele din Corneville etc.), 
a scris opere dramatice, o comedie ţărănească, 
Două cumetre, reprezentată în stag. 1897-98 la 
Teatrul Naţional din Bucureşti, o poemă dra-
matică în trei acte, Salba de aur, caracterizată 
prin repeziciune şi stil bufon, o poemă drama-
tică Lew, dedicată apărătorilor ruşi ai libertăţii 
împotriva cotropirii napoleoniene din 1812 (cu 
muzică de Antonio Giuliano). Alin a stârnit in-
teres printr-un număr de doine olteneşti cu lexic 
oltean, ori sugestii plastice (lubifrag, rozmalin, 
lomotru) şi explozii gascone de energie”.

Având în vedere spiritul clasicist al poetu-
lui, care compune cu oarecare dexteritate poezii 
„în metru safic” și chiar o memorabilă „glossă”, 
noi l-am văzut încadrat pe poetul Burlănescu-
Alin – această „stea trecătoare pe cerul Olteni-
ei”, cum i-a zis un comentator al vremii -  în pri-
ma gernerație de posteminescieni. Vesurile sale 
melancolice, muzicale, cu rezonanțe și duioșii 
populare, dar și impregnate de sentimentul asu-
mat al dezrădăcinării și predestinării sale, intră 
în rezonanță cu un anumit eminescianism culti-
vat în epocă, care la poetul nostru reverberează 
natural și profund organic.

Lucrarea este completată, așadar, de aces-
te foarte bine alese «referințe critice»: „G. Că-
linescu - Un boem provincial – N. Burlănescu-
Alin” și  Zenovie Cârlugea – „O stea trecătoare 
pe cerul Olteniei: Nicolae Burlănescu-Alin – un 
posteminescian din prima generaţie”.

 În consecință, editarea de față este, in-
discutabil, un valoros, nobil și îndreptățit gest 
de recuperare culturală, urmărind o mai bună 
cunoaștere a omului Burlănescu-Alin și o mai 
dreaptă punere în valoare a operei și contribuției 
sale culturale, întru conturarea cât mai exactă a 
tabloului național de valori de la cumpăna seco-
lelor XIX-XX. (Cronicar)

NB: O primă lansare a cărții a avut loc vineri, 
16 martie 2018, la sediul Poliției Județene Gorj, 
la întâlnirea cu cadrele M.I. în retragere, asociație 
coordonată de Gral. de brigadă (rtg.) Constantin 
Codță.

R e s t i t u i r e  l i t e r a r ă : 
N. BURLĂNESCU-ALIN 

(1869-1912)
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Autoare a unor apreciate volume de poezii, cul-
tivând registrul «înalt» al esențializărilor și ideației 
(intuițiile de acest fel nefiind decât „Străfulgerări 
de-o clipă prelinse în cuvinte/ esență de simțire, de 
vis și împăcare.// Trăirile înalte pe creste viscolite/ 
Și vraja revărsată în spiritul senin.  Nemărginesc ui-
mirea făpturilor cinstite// Când viața se așează pe-un 
presimțit destin – Din tainele poeziei, vol. „Nestinse 
candele”, 2013), FLORICA GH. CEAPOIU a culti-
vat, cu reale izbânzi valorice, gazelul, trioletul, pan-
tumul, dar mai ales sonetul și rondelul, precum și 
alte forme de poezie mai puțin experimentate la noi 
(haiku, tanka, tanrenga). Sensibilitate clasică prin 
excelență, poeta s-a desfășurat pe o mai largă grilă 
de teme și motive , recunoscându-i-se muzicalitatea 
profundă a versurilor, ritmurile cantabile ale cufun-
dării în acel epos liric din care izvorăsc armoniile 
unui neoclasicism crepuscular și, desigur, percepțiile 
mișcate ale poeticilor moderne, rotunjind reușite 
meditații asupra vieții, destinului, iubirii și artei, ca 
valori supreme ale existenței sub… cerul înstelat de 
deasupra noastră. De la tristețe la extaz, de la intuiția 
duhului divin care lucrează în toate, la percepția acu-
tă a timpului ireversibil, care pulsează, congruent, în 
lumea manifestată, de la mângâierea găsită în arta 
transfigurării artistice, la ideea salvării în spirit, po-
ezia Floricăi Gh. Ceapoiu traversează concepții mo-
derne, neomoderne și postmoderne. 

De la catrenul ce surprinde meditații pe varii 
teme, la reflecțiile asupra creației, cu precădere asu-
pra poeziei, străduindu-se cu talent a le muzicaliza în 
rigori prozodice impuse de formele fixe amintite mai 
sus, poeta și-a circumscris un alodiu de consistență 
artistică și tematică ușor de recunoscut. Idealul po-
etei este unul solar, celest, tinzând mereu către o 
transcendență de aură romantică în muzicalizări cla-
siciste, resuscitând spiritul marii poezii eminesciene:

„Și în nopți de grea restriște,
Firul gândului pornește
Printre stele, să le miște.”
E, desigur, vorba, despre o poezie de largi 

deschideri livrești, care ne amintește și de meditația 
macedonskiană, și de arghezianul poeta faber, și 
de misterul blagian disipat în lume, și de „jocul” 
reflectat în apele aluziilor sintagmatice barbiene – 
în general o creație menținându-și muzicalitatea și 
emergența ideatică ascensională, tânjind după zborul 
așa-zis „înalt”, „abstras”, „înnimbat”, refuzat celor 
împotmoliți în imundități și impas imanentist.  

*
Avem în față ampla lucrare Din laboratorul lui 

Mihai Eminescu – SONETUL (Ed. Muzeul Literaturii 
Române, 2018, 536 p.) semnată de tandemul Florica 
Gh. Ceapoiu & Florian Chelu Madeva. Este vorba 
de o colaborare a poetei cu compozitorul orădean F. 
C. Madeva, care a inventat un nou concept muzical 
denumit „sonetul muzical”, prin similitudine cu „so-
netul literar”, conceput pe baza a două măsuri din 
Johann Sebastian Bach (măsurile 169 și 170 ale „Fu-
gii din Sonata a 3-a pentru vioară”).

Cunoscutul compozitor Madeva a compus li-
eduri pentru cele 154 de sonete shakespeariene, dar 
și pentru cele 24 de sonete ale poetei Louise Labé, 
precum și pentru o serie de sonetiști români (reținuți 
de regretatul Radu Cârneci în cele trei volume ale 
„Antologiei sonetului românesc”, 2009) 

Ideea muzicologului Madeva de a realiza „in-
tegrala sonetiană” eminesciană a fost îmbrățișată 
de Dna Florica Gh. Ceapoiu, care i-a venit în ajutor. 
Implicându-se serios în acest proiect – afirmă autoa-
rea – am ajuns să descifrăm manuscrisele aflate în 
volumele editate de un colectiv de specialiști de la 

Academia Română, condus de dl. Eugen Simion; am 
scanat manuscrisele facsimilate și, cu ajutorul lupei 
electronice și pe baza volumulor OPERE II, III și V 
ale lui Perpessicius, am adus la lumină întregul so-
net al lui Mihai Eminescu, inclusiv variantele necu-
noscute încă.” Precizând însă că lucrarea de față ține 
cont de toate observațiile lui Perpessicius, în special 
de cele din vol V, care aduce completări sau ușoare 
modificări la sonetele antume (de regăsit în OPERE 
II și III). 

Într-o primă anexă, autoarea alcătuiește un 
„tabel” al sonetelor, de la mai cunoscutele Iambul, 
Veneția, Adânca mare, Coborârea apelor, Trecut-
au anii, Oricâte stele, Răsai asupra mea și Ai noștri 
tineri, la Demon crateia, Sonet satiric, Petri-Notae, 
Oricare cap îngust…, Albumul, Când amintirea…, 
Afară-i toamnă…, Când însuși glasul…, Iubind în tai-
nă…, Pe gânduri ziua, Gândind la tine, La o artistă, 
Sătul de lucru…, Stau în cerdacul tău etc.

O altă anexă este dedicată sonetului Veneția 
(cu versul ultim inspirat din germanul Cajatan Cer-
ri), cu toate modificările din variante (sonet „recon-
stituit din manuscrise”), dar urmărind și transcrierea 
grafică și a punctuației în edițiile ce au urmat celei 
din decembrie 1883 a lui Maiorescu, despre care dl 
Nicolae Georgescu afirmă că Eminescu ar fi refuzat 
volumul întrucât criticul nu ar fi respectat în cartea 
tipărită „structura inițiatică” pe care o gândise „până, 
cel mai târziu, în iunie 1883”… 

De ce n-am da crezare criticului care afirmase 
răspicat în „Prefață la ediția dʼîntâi” că „poeziile așa 
cum se prezintă (…) nu sunt dar revăzute de Emi-
nescu și sunt prin urmare lipsite de îndreptările ce 
avea de gând să le facă, cel puțin la cele mai vechi” 
(este chiar ceea ce îi spune, într-o scrisoare, însuși 
poetul, iubitei sale Veronica – așadar de ce n-am ac-
cepta seriozitatea cuvântului maiorescian!). Deci, nu 
credem în această idee, cum nu credem, în general, 
în toată povestea „asasinării” lui Eminescu, în care 
chiar Titu Maiorescu ar fi jucat un rol esențial…  Ma-
iorescu „asasin”! Conspirație iudeo-masonică și alte 
baliverne... de mult lămurite. Să reținem că în ediția 
din decembrie 1883 sunt incluse doar șase sonete u 
credem, în general, în toatăți(Iubind în taină, Afară-i 
toamnă…, Sunt ani la mijloc…, Când însuși glasul…, 

Trecut-au ani… și Veneția), care reprezintă „axa de 
susținere a întregului sonet meditativ – filosofic – de 
dragoste și dor eminescian”.

Sprijinindu-se pe lucrarea apărută sub egida 
Academiei Române, Manuscrisele Mihai Eminescu 
(2004), autoarea constată că toate sonetele câte au 
fost identificate în manuscrise se găsesc în volumele 
OPERE II-V (ediția Perpessicius, 1943-1958), rămâ-
nând aici „zăvorâte” și mai puțin cunoscute marelui 
public. Ediția academică facsimilată din 2004 a dat 
posibilitatea autorilor să cerceteze „cu lupa” aceste 
manuscrise, pentru a evidenția toate modificările și 
intervențiile succesive ale poetului, inclusiv în ches-
tiuni de punctuație, foarte importante la Eminescu 
(vezi, spre exemplu, rolul apostrofului sau cel al li-
niei duble de pauză, pe care editorii fie au simplifi-
cat-o fie au înlocuit-o când cu virgula (Maiorescu), 
când cu trei puncte de suspensie (Perpessicius, Petru 
Creția).

Mergând pe sugestia lui Iorga, potrivit căre-
ia „nici un rând din Eminescu nu trebuie să rămână 
nepublicat” sau, prea bine, pe observația lui G. Căli-
nescu care aprecia că, pe baza studiului comparativ, 
editorul trebuie să ajungă la „textul cel mai accepta-
bil pentru posteritate”, autorii au înțeles de la început 
dubla semnificație a acestei intreprinderi, rigoarea 
„tehnică” și dimensiunea „estetică”. Prin urmare, 
autorii consideră prioritară structurarea sonetelor 
eminesciene pe principiul „grupării tematice” a po-
eziilor, câtă vreme o consemnare „cronologică” ar 
fi imposibil de realizat, iar gruparea „după ultimul 
manuscris” dovedindu-se iarăși „păguboasă” (unele 
versiuni devenind poezii de sine stătătoare, cum ne 
arată și recenta facsimilare a caietelor eminesciene).

Refăcând „arborele genealogic al fiecărui so-
net în parte” și având în vedere „punctuația eminesci-
ană” (cu multe sugestii și valori aici), autorii stabilesc 
că, în intervalul de 10-11 ani (1869-1880), Eminescu 
a scris o seamă de sonete, unele de acuratețea cris-
talului și sunet genial. Cercetarea acestora, începând 
„din stadiul lor embrionar” și terminând cu elabo-
rarea „pieselor muzicale”, face din cartea de față o 
ediție sui-generis, menită nu a contraveni vreuneia 
întocmită pe principii mai filologice (inexistentă, da 
fapt!), ci a se adăuga, cu un real câștig «pozitivist», 
la zestrea acestei moșteniri culturale. 

Conștientă de a fi „adus în lumină sonetul 
eminescian în întregul său” – un adevărat „mira-
col de descifrare și interpretare corectă a semnelor 
grafice” - , Dna Florica Gh. Ceapoiu a optat pentru 
clasificarea tematică a acestor poezii, deși temele in-
terferează, se întrepătrund și își răspund unele altora 
prin atâtea sugestii. Totuși, din necesități de cerceta-
re structurantă, transeat!  

Iată, totuși, clasificarea după cum sunt 
structurate și reproduse sonetele eminesciene, cu 
evidențierea și comentariul tuturor intervențiilor și 
modificărilor din partea poetului, de-a lungul anilor: 
1.Sonete meditativ-filosofice (pp. 20-140), 2.Sonete 
satirice și ironico-romantice (pp. 143-418), 3. Sonete 
de dragoste și dor (pp. 419-471).

Urmărind toate aceste variante, oricât de „ati-
pică” ar fi această ediție pentru filologii de meserie, 
nu putem să nu recunoaștem parcurgerea „ingine-
rească” a textelor eminesciene, în desfășurarea lor 
izomorfă și constantele izobarice ale gândului, cu 
retușurile, adaosurile și variile perfecționări ale me-
tricii endecasilabice, ceea ce a condus la o lucrare de 
asiduă cercetare și confruntare diversă. Încă o dova-
dă a «perfecționismului» eminesciam despre care tot 
Maiorescu vorbea în studiul-reper Eminescu și poezi-
ile lui, publicat după moartea poetului în „Convorbiri 
literare” (1889). 

„INTEGRALA SONETULUI EMINESCIAN”
(o reconstituire «atipică»)
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E de-a dreptul impresionant devotamentul 
autoarei de a înțelege în amănunt toate „variante-
le” (și, cât a fost posibil, tipul elaborării și natura 
intervențiilor făcute de poet), având alături „sfătui-
tori” de seamă (de la Maiorescu și Iorga, Perpessi-
cius și Călinescu, la Noica și Eugen Simion).

„Deoarece, - precizează Florica Gh. Ceapoiu 
în cuvântul înainte intitulat În triunghiul nemuririi: 
Poetul – Muzica – Sonetul, - în acest moment isto-
ric, lucrarea noastră încheie cea mai recentă serie de 
ediţii „Mihai Eminescu“ – sonete sau poezii cuprin-
zând şi sonete – reprezentată prin: „Poezii“, D. Mu-
răraşu, 1982 – „Poezii“, Eugen Simios, 1991 – „So-
nete“, Petru Creţia, 1991 – „Sonete“, Ion V. Boeriu, 
1995 – „Constelaţia Luceafărului. Sonetele. Scriso-
rile“, Petru Creţia, 2012 – „Versuri din manuscrise“, 
Ioana Bot şi Cătălin Cioabă, 2015 etc., s-a impus ca 
o necesitate stringentă şi cea de-a doua secţiune a 
cărţii, intitulată Sonete & Variante, care completea-
ză această serie şi, chiar mai mult, ordonează după 
criteriile ştiinţifice instituite de Perpessicius întregul 
sonet eminescian, dând titluri şi vârste tuturor sone-
telor – în special variantelor – indiferent de modul în 
care sunt cunoscute: antume sau postume.”

Și totul în ideea de a ne face să înțelegem cum 
s-a ajuns, prin succesive prelucrări de lexeme, sin-
tagme, versuri, strofe, până la noi variante, la for-
ma impecabilă, la „sonetul muzical” eminescian (cu 
observația că, acolo unde a considerat, interpreta so-
netelor a încercat să completeze unele «lacune» - le-
xeme sau semne de punctuație – pentru o înțelegere 

cât mai adecvată a textului…). Ba mai mult, în ca-
zul sonetului Veneția, nerezistând tentației, după ce a 
analizat toate manuscrisele cu sonetul în cauză (peste 20 
de variante) „ne-am permis să trecem aceste variante 
printr-un filtru logic, construit pe baza informaţiilor 
acumulate şi – sub titlul S-a stins viața falnicei Vene-
ții – am propus o variantă desăvîrşită, reconstituită 
din manuscrisele poetului, mult mai apropiată de spi-
ritul geniului nostru naţional.” Interesant procedeu 
de arheologie literară (de «deconstrucție» poetică), 
care vine „dinlăuntrul manuscriselor” arătându-ne 
așadar „ce există în spatele acestor  antume” (Anexa 
3: „Veneția”, reconstituire din manuscrise, pp. 492-
508). 

Evidențiind aceste „cristalografii” lirice cu-
noscute, autoarea are meritul de a fi alcătuit prima 
cercetare de amănunt a sonetului eminescian, o cer-
cetare pasionantă și asiduă de „laborator” poetic, 
care până la facsimilarea manuscriselor eminesciene 
nici nu ar fi fost posibilă (este cu mult mai ușor de 
realizat o cercetare asemănătoare privind, bunăoară, 
„Scrisorile” eminesciene sau chiar „Leceafărul”).  

Desigur, formația „inginerească” a autoarei 
îi poate contraria pe unii editori filologi (reținem, 
deocamdată, aprecierile lui Nicolae Manolescu din 
„România literară”), dar calea pe care Dna Florica 
Gh. Ceapoiu a mers nu este una de diletantă aflare în 
treabă, ci exactă, meticuloasă, demnă de admirație, 
impresionantă chiar atât sub raport „tehnic” cât și 
„estetic”, prin urmare tebuie dat Cezarului ce i se 
cuvine!… 

Chiar dacă sugestia i-a venit autoarei de la 
audițiile compozitorului Florin Chelu Madeva (un 
împătimit al „sonetului muzical”, potrivit bibliogra-
fiei sale componistice, unde-i aflăm pe Michelangelo 
Buonarroti, William Shakespeare, Louise Labé, au-
tori români de ieri și de azi), Dna Florica Gh. Ceapo-
iu are meritul principal de a fi în cazul de față «vioara 
întâi», cum se spune, într-o muncă de laborator nu 
numai descriptiv-siglată, ci și coerent comentată, cu 
mai mult sau mai puțin accent personal, cu trimiteri 
și observații în general corecte.  «Ținta» acestei cer-
cetări de laborator eminescian (întregul demers de 
arheologie filologică) vizează, desigur, perfecțiunea 
formală a sonetelor, muzicalitatea inefabilă a capo-
doperei compatibilă cu desăvârșitele ritmuri ale Eu-
terpei.  

Avem, prin urmare, scoasă din manuscrisr-
le eminesciene, ediția INTEGRALA SONETULUI 
EMINESCIAN, din care compozitorii pot acum să 
„aleagă între numeroasele variante ale sonetelor lui 
Mihai Eminescu”, după cum însuși precizează într-
un Cuvânt lămuritor dl F. C. Madeva, recunoscând 
că „această carte este, în esență, munca Dnei Florica 
Gh. Ceapoiu”, care nu are nevoie de nicio recoman-
dare din partea vreunei „autorități”, pentru ca ea să 
își afle drumul… 

Subscriem cu felicitări!

„INTEGRALA SONETULUI EMINESCIAN”

O lecție a lui Caragiale „transmetapostmodernistă”!
România în line ape balcanic-levantine

Scriind, în urmă cu mai bine de un lustru, des-
pre cartea de interviuri semnată de scriitorul Dumitru 
Augustin Doman, Generația '80 văzută din interior, 
care s-a dovedit a fi cu succes un fel de „istorie a 
grupării în interviuri” (cuprinzând doar optsprezece 
optzeciști, tot atâția cât cuprinde Istoria critică a lui 
Manolescu), observam că, pe de o parte, afirmarea 
optzeciștilor într-o nouă geografie literară a presupus  
un constant dialog cordial al valorilor, indiferent de 
unde ar veni acestea, de la scriitorii din mai vechi-
le generații, la cei din promoțiile mai noi. Echilibrul, 
moderația, competiția interactivă au fost, desigur, 
lecții deja însușite. Evitarea subiectivismului excesiv 
și egolatru, mai ales la pârghiile cultural-literare de 
ansamblu, este iarăși un  imperativ de certificare pe 
termen lung a judecăților de apreciere. Procesul de is-
toricizare, deja început, va continua mai accentuat, pe 
măsură ce noi și noi promoții vor sosi în arenă. Pentru 
cel puțin 15-20 de ani jocurile sunt făcute, cum s-ar 
spune; optzeciștii vor căuta să rămână cât mai mult 
pe scena literară, nelăsându-se detronați cu atât mai 
mult cu cât însăși impunerea și afirmarea lor a fost o 
răbdurie așteptare a oportunităților inevitabile.

El însuși prozator, eseist și publicist de acută 
observație (v. diaristica de pe blog/doman), cu aple-
care spre portretul moral, schița caracterologică și 
tableta cotidiană de atitudine (Concetățenii lui Ur-
muz, Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006; Moartea 
noastră cea de toate zilele, Ed. Timpul, Iași, 2006),  
Dumitru Augustin Doman - unul din „mărturisitorii” 
generației sale, mai bine zis, unul din „gestionarii” 
concrescuți ai acesteia - dovedește și prin cele două 
lucrări din urmă, Cititor de roman (Ed. Pământul, 
Pitești, 2010) și Generația ‚80 (vol. I), un condei 
implicat nu numai în judecăți de gust prozastic, 
dar și o „viziune” din interior a acestei arhitecturi 
generaționiste, de specială responsabilitate și mira-
bilă panoramare.

*
Zbateri facile, strădanii futile (Ed. Bibliothe-

ca, Târgoviște, 2017, 140 p.) este noua carte de proză 
umoristică a talentatului „fiziologist”, înmănunchind 
nu mai puțin de 49 de povestioare și schițe izvorâ-
te din concretețea unor aspecte sociale de azi încât 
am putea spune că, prin neaoșa lor autenticitate, «fac 
concurență» unor stări civile imediat recognosci-
bile… 

Luându-și ca motto un citat cu valoare de crez 
literar aparținând lui I. L. Caragiale, autorul – con-
sonant cu gândirea marelui ironist satiric , empati-

zează, - dincolo de acea viziunea „de sus” asuma-
tă de atâția „nesimțind pe ce calcă jos!” – cu acea 
specială și irezistibilă aplecare către „viața banală a 
mea, a noastră, a românilor”. În consecință, prozele 
sale sunt imagini pline de o vervă ironic-satirică ale 
acestei lumi, povestiri – cum ni le recomandă într-un 
autograf – «nu prea serioase, cum e societatea care 
le-a inspirat»… 

Aceste „zbateri” și „strădanii”, deopotrivă 
„facile” și „futile”, cu o expresă referențialitate te-
matic-comportamentală, aparținând unui „prozator 
de Curtea de Argeș” (p. 58), au, într-adevăr,  din-
colo de  anecdoticul anodin-pitoresc, acea fervoare 
intrinsecă a unei transcrieri orale firești posibilă prin 
punerea în valoare a strategiilor stilistice directe și, 
mai ales, indirecte. E vorba de un instinct sigur și 
experimentat al naratorului umorist, care, desigur, a 
asimilat lecția caragialiană a «văzului» panorama-
tic și «simțului» adânc monstruos, imund-apocalip-
tic, de natura «fatalității» (ca să folosim un lexem 
drag celebrului comediograf din momumentalele 
«momente și schițe»). 

A scrie despre oameni, zbateri, întâmplări 
și strădanii , deopotrivă «facile» și «futile» - cu o 
simpatică și ferventă bonomie în registru umoris-
tic – înseamnă a adânci lecția marelui Caragiale, 
căci  «licheaua  simpatică» adusă în luminile rampei 
prozastice de acesta pare a fi o fantoșă nevinovată 
față de portretistica reală a corupției, imoralității și 
criminalității din unele proze ale lui Dumitru Augus-
tin Doman, frizând identitatea unei lumi românești 
ajunsă la apogeul valorilor negative, indiferent că 
avem a face cu politicieni, magistrați, polițiști, pa-
troni și afaceriști sadea, jurnaliști și scribălăi ego-
latri de provincie, pensionari atinși de alzheimer și 
parkinson discutând contradictoriu la cârciuma 

p. 7
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„Puterea&Opoziţia”  «despre dreapta, despre 
stânga politică, despre aceeaşi pălărie peste aceeaşi 
curvă Mărie» (să remarcăm, în paranteză, și limbajul 
ușor licențios al unor proze, exprimarea „pe șleau” 
în fotografierea mental-comportamentală a unei ca-
tegorii onomastice frizând comicul de nume).

, interlopi ori femei «consumiste», de la «fru-
moasele din judecătoria adorată» ori «procuroarele» 
cu vile de la județ, la «preoteasa cheală», asistenta-
șefă a medicului chirurg sau cea de la „Interne”, de la 
văduva octogenară Geta sau Irina Bălănescu din De-
ochi („cea mai urâtă femeie din lume sau poate din 
Europa”), la „poeta cu însoțitor” (venită să-și ridice 
premiul atribuit de fustangiul patron), polițista Da-
lia (potențială victimă a unui soț gelos), ospătărițele 
goale din barul de la subsol (pe care sunt scrise cu 
markerul prețurile băuturilor ), Mădălina cea de 30 
de ani (care ghicește exact scopul invitației de week-
end ce i-o face un sexagenar) ș.a.m.d. 

Unele proze trimit direct (sau indirect, însă de 
o referențialitate ușor recognoscibilă) la personaje 
din viața social-politică de azi, precum Gigi Becali, 
Cristi Borcea, Valentina Polenel ș.a. Iată-l, bunăoară, 
pe prozator implicat în destinul unor narațiuni, perso-
naj de anecdotică, dorind la un moment dat (sanchi!) 
să devină ministru de Interne, deplasându-se așadar 
la sediul partidului de guvernământ din „Modrogan”, 
instalat în mai vechea «locație» a Uniunii Scriitori-
lor de prin anii 60-70 ai secolului trecut (Ministru 
de Interne, marți în zori) ori să-l determine pe un 
cunoscut îmbogățit din lumea sportului să-i cumpe-
re revista cu bani grei (la suma propusă de 100.000 
euro, desigur jignitoare!, patronul e gata să-i ofere 1 
milion), dar care să-i titreze numele (Revista lui Be-
cali). Foarte bine redactată, de un spumos haz, este 
narațiunea Celula de scris și de procreat, evocând 
în același registru de ironie grotescă facilitățile acor-
date deținuților care devin peste noapte „scriitori de 
cărți”, când nu se bucură de dreptul la „camera con-
jugală” precum celebrul Cristi Porcea, la care vin pe 
rând nevasta și amanta…

Iată-l în altă proză pe același Cristi Porcea, 
deputatul din Dealul Boului – „cetățean de onoare” 
al comunei – angajat într-o buimacă farsă electora-
lă cu mai mulți contracandidați (Cei șapte magnifici 
și Dealul Boului sau Orice ai vota, Bourean iese). 
Fiind noi înșine din zonă, recunoaștem exactitatea 
transcrierii narative…

Nu lipsește, așadar, tipul omului politic veros 
și ahtiat după îmbogățire, fie că el este «europarla-
mentar» (Jan Porojan și balena de aur), fie că întru-
chipează pe senatorul de mare notorietate, plătitor de 
pensii alimentare celor patru foste consoarte și recent 
îndrăgostit de «Camelia cea blondă platinată», ușor 
de recunoscut (Pușculița domnului senator). Sau pri-
marul Hermann care, tot alergând după case și tere-
nuri, își neglijează nevasta, pe d-na Leni, de la care 
află, când în sfârșit i se trezește apetitul conjugal, că 
„odată cu achizițiile de case a sosit și menocreația 
mare”, familia rămânând, în consecință, fără copii 
(Primarul imobiliar). Inchinat banului (public, de-
sigur!), politicianul este expresia neaoșă și grobiană 
a  individului fără scrupule aflat sub incidența legii 
penale (Interviu cu un client politic). 

Ironizați sunt și gazetarii alergători după știri 
senzaționale, cu aerul că dau marea „lovitură” care 
să vândă ziarele (Mielul negru cu șase picioare). Ori 
apucăturile (anecdote reale!) unor demnitari locali 
învățați la chiolhane organizate de patronii locului 
(O oaie pentru sufletul meu). La fel ironia caustică la 
adresa simulacrelor numite „studii de fezabilitate”, 
care nu fac decât să dea iluzia unor înfăptuiri, când 
în realitate totul nu este decât o tactică de amânare 
sine die a acestora în favoarea unei faune bugetivore 
ipocrite (Autostrada virtuală din studiile de fezabi-
litate). 

O atenție aparte merită prozele dedicate unor 

incorigibili moral, precum universitarul scrobit „cu 
principii” care, scârbit că trebuie să dea notă de tre-
cere unor polițiști și sereiști, pentru avansare în grad, 
închide ochii, făcând pe plac șefului său (Princi-
pii și rahat). Sau «scandalul de autoplagiat» în care 
adevăratul autor al traducerii din Heidegger va fi în 
mijlocul unei campanii de presă, după ce în urmă 
cu douăzeci de ani își ajutase profesorul cu aceste 
traduceri (După douăzeci de ani sau scandalul unui 
autoplagiat).  Sau tehnicile manipulatorii de market-
ing sfârșind în ridicol, prin care o blondă apetisan-
tă este pusă în vitrină să atragă atenția asupra noii 
apariții editoriale – Istoria literaturii române de la 
origini până în prezent, a lui G. Călinescu (O sută de 
lei). Sau obișnuitele spectacole ale țiganilor, de data 
asta prilejuite de înmormântarea bulibașei, asezonate 
cu tot fastul, luxul și livrate la pachet cu tot tacâ-
mul instinctelor primare (Pomana bulibașei). Nu mai 
vorbim de «confruntarea» în idei a țăranilor la 
bodega din colț, de tot hazul, atingând absurdul 
prostiei, ca și în alte proze, Hurmuz fiind desigur 
amintit (Texticolul lui Hitler). Sau de unele schițe 
inspirate din viața bisericii cam idilic-anecdotice  
(Bordeianul Vasile cel Bătrân și Bogat, Ninsoarea 
din Ajun)…

Foarte bine prins este și tipul bălmăjitorului 
inconștient față de ce debitează, atentând la tot ceea 
ce înseamnă imperative ale stilului (claritate, corec-
titudine, proprietate etc.), pierdut într-un limbaj neo-
logistic confuz și neasimilând lecturile invocate, de 
vreme ce, scriind despre poezia unui confrate, aceas-
ta îi apare drept „orfică, metafizică și metalitotică, 
hierofanică și, în principiu, transmetapostmodernis-
tă”: „Premiul Nobel… A se slăbi!”Grețoase specta-
cole narcisiac-egolatre! (Porcăiala generală). 

Nimic nu ne mai miră așadar, de vreme ce 
toate aspectele evocate în aceste proze sunt „felii 
de viață” autentice, de probantă veridicitate, luate 
«în tărbacă» de talentatul umorist, chiar dacă uneori 
aceste bucăți par rupte din anecdotica bancurilor cu 
maniaci, proști, egolatri, nebuni de legat, dedați la 
tot felul de „facilități” și „futilități”, de căpătuieli și 
hoțomănii, de strategii ale unor afirmări găunoase și 
de un rizibil afișaj propriu alienaților și semidocților. 
Iată-l, bunăoară, pe Cornel din Sușeava, depanator 
de aparate electrice, revendicându-și în justiție titlul 
de „prinț moștenitor al lui Ștefan cel Mare” (oare nu 
deputata Oana Mizil, actualmente Vanghelie, decla-
rase că ea este, pe linie ereditată, moștenitoarea lui… 
Ștefan cel Mare!). 

Nota bene și pentru grafica volumului în care 
un Scaraoțchi  se joacă hitlerian cu globul pămân-
tesc în fața unei eminențe pleșuve cuprinse de somn 
în jilțul-leagăn («somnul rațiunii…»), traducând 
foarte bine ideea atotcuprinzătoare de rău general și 
apocalism global, de fațetă «pe dos» a lumii noastre, 
surclasând vigilența principiilor valorice umaniste.  

De unde și conștiința amară de zâmbet insidi-
os caustic-gogolian a autorului de a fi martorul aces-
tei Românii «pe dos», inventate de nenea Iancu, dar 
care azi își arată și o altă fațetă mult mai cinică și in-
ventivă, mai coruptă și de-a dreptul apocaliptică. Un 
hohot amar față de tabloul grotesc al acestei lumi în 
neostoitul ei freamăt «facil» și «futil», căreia pro-
zatorul nostru îi pune în față oglinda : 

„Ce vă ziceam eu? România nu există. Româ-
nia e o țară inventată de nenea Iancu Caragiale la o 
halbă de bere și o tacla! Iar revoluția antibolșevică se 
ține pașnic în sala pașilor pierduți.” (Revoluția din 
sala pașilor pierduți) 

Parol d’onor, mon cher!

Zenovie CÂRLUGEA

O lecție a lui Caragiale...

Arethia Tătărescu, «Marea Doamnă a Gorjului 
interbelic», deși avea origini argeșene (n. Piteșteanu), 
s-a identificat cu aspirațiile socio-umanitare și cultural-
artistice ale gorjenilor. După ce în 1916 fusese coman-
dantă a Cohortei de cercetași „Păstorul Bucur” din 
București, din care făcuse parte și Lili Toderoiu, după 
cum atestă documentele, Arethia Tătărescu înființează 
în 1921 Liga Femeilor Române din Gorj, ca  filială a 
Ligii Femeilor din România (1894), desfășurând, în cali-
tate de președintă a Ligii, o prodigioasă activitate social-
culturală din care putem aminti:

•	Înființarea Atelierului de țesătorie al Ligii, in-
stalat în noua clădire de pe Digul Jiului având ca model 
Cula din Groșerea (1926), în care s-au țesut covoare ce-
au dus în lume faima artei tradiționale gorjenești (Berlin, 
Londra, New York, Paris).

•	Înființarea Muzeului Gorjului, la 5 sep-
tembrie 1926, în clădirea Ligii de pe Digul Jiului. 

•	Protecția și conservarea Peșterii Muierii de la 
Baia-de-Fier.

•	Atenție acordată, în 1934, vestigiilor Castrului 
roman de la Bumbești-Jiu, prin achiziționarea și îm-
prejmuirea terenului în ideea „refacerii din temelii” a 
vechii fortificații romane.

•	Restaurarea caselor Ecaterinei Teodoroiu din 
Vădeni (1938) și a lui Tudor Vladimirescu din Vladimirii 
Gorjului (1936), amenajarea lor muzeistică și transfor-
marea în Case memoriale.

•	Comanditară a Monumentului-sarcofag închi-
nat Eroinei de la Jiu, operă a artistei Milița .Petrașcu, 
ucenică a marelui Brâncuși, inaugurat la 8 septembrie 
1935, în prezența Regelui Carol al II-lea, a diplomatului 
Nicolae Titulescu și Guvernului Gheorghe Tătărescu.

•	Continuarea lucrărilor la Biserica «Sfinții 
Apostoli», târnosită la 7 noiembrie 1937 în prezența Pa-
triarhului Miron Cristea și prim-ministrului Gh. Tătărescu. 
Invitat de onoare – sculptorul Constantin Brâncuși.

•	Implicarea, alături de Gh. Tătărescu, în spriji-
nul acordat întreținerii sau ridicării de noi școli, biserici, 
așezăminte de sănătate, îndeosebi în Gorj.

•	Inițierea și derularea unor ample și susținute 
acțiuni privind „căsătoriile religioase” a sute de cupluri ce 
trăiau „în afara legii creștinești”. 

•	Acțiuni caritabile față de familiile sărace, vădu-
vele de război și orfani.

•	Mare operă de asistență socială în cadrul 
Societății Ortodoxe a Femeilor Române a cărei 
președintă a fost aleasă la 3 noiembrie 1939.

•	În calitate de președintă a Societății 
«Crucea Roșie» - Filiala Gorj a susținut acțiuni de am-
ploare privind atât ajutorarea fraților basarabeni și buco-
vineni refugiați, cât mai ales a soldaților români aflați „pe 
zonă” sau în spitalele „de zonă” cu răniți și mutilați de 
război (1940-1947).

•	La 13 septembrie 1936, în cadrul unei solemne 
festivități care a avut loc în Amfiteatrul Liceului „Tudor Vla-
dimirescu”, Arethiei Tătărescu i se conferă „Diploma de 
CETĂȚEAN DE ONOARE AL ORAȘULUI TÂRGU-JIU”, 
pentru contribuţia deosebită pe tărâm social, cultural şi 
umanitar, titlu în premieră pentru „Orașul lui Brâncuși”.

•	Meritul cel mai de seamă al Arethiei Tătăres-
cu  - un proiect cultural de anvergură europeană -  
contactarea sculptorului Constantin Brâncuși (1935) în 
vederea ridicării unui Monument al Eroilor Gorjeni căzuți 
în Primul Război Mondial. Susținere necondiționată a 
proiectului brâncușian și achitarea, din fondurile Ligii, a 
costurilor privind construcția ANSAMBLULUI SCULP-
TURAL BRÂNCUȘIAN DE LA TÂRGU-JIU. Organiza-
rea manifestării inaugurale din 27 octombrie 1938, după 
succesive amânări, predând cu acest prilej orașului 
operele realizate de marele artist. (Z.C.)

ARETHIA TĂTĂRESCU
(16 septembrie 1889 – 8 mai 1968)
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�Urmare din pag. 1 TUDOR ARGHEZI ŞI METAMORFOZELE IRONIEI
Iată şi aspecte ale degradării materiale sau 

umane (un lait-motiv arghezian): „mirosul complex 
al celulei - creolinã, mucegai şi un putred derivat.” 
Sau: „Eruditul era mortificat, neputând să-şi explice 
puturoasa izbucnire a chefului vinovat.” Episodul în-
fruntării sexuale dintre „erudit” şi bătrâna „care pu-
tea să-i fie bunicã”, are trivialitatea şi suculenţa unei 
secvenţe de viaţă surprinse „pe viu”: „Bătrâna fu 
răsturnată în luptă între şomoioage.” Însă „victima” 
acestui abuz neruşinat se aratã predispusă la dialog:

 „-Vrei să-ţi fac o cafea? propuse bătrâna, sa-
tisfăcută şi recunoscătoare.” Ea se ataşează, până la 
urmă, de eruditul-brutã, devenind iscoditoare şi chiar 
posesivă: „Baba, din când în când, crăpând uşa din 
fund, a departamentului ei, şi-l cãuta din ochi, prin-
tre public.” Concluzia naratorului e subtilă: „niciun 
cărturar tânăr, până la el, nu mai avusese o femeie de 
şaptezeci de ani!”.

Se ajunge la un soi de penitenţã didactică, în 
sensul unei mentalităţi dogmatice, de tip medieval: 
„ca să-şi cureţe cugetul, profesorul se pedepsi cu opt 
săptămâni de cursuri.” E avută în vedere, în fond, 
trâmbiţarea sterilă şi perversă a unor valori moral-
spirituale, precum: iubirea, castitatea, credinţa. Ast-
fel că viciul izbeşte cu şi mai multă violenţă în pla-
toşa, atât de vulnerabilă, a „principiilor”. Pe de altă 
parte, „cariera”, în înţelesul îngust-burghez al terme-
nului, constituie o altă ţintã a sarcasmului arghezian 
(atât de înrudit cu acela eminescian):

„-Ti-ai ratat o carieră briliantã, zise preşedin-
tele: regret.” Comentariul marginal indicã dezgustul: 
„În vocabular precupeţ cuvintele lui alese se tradu-
ceau cu termenii «nu te mai întâlneşti cu aşa chi-
lipir».” Într-o lume a banului, ca o contrapondere, 
personajul-narator are ceva donquijotesc:  
„Fata care mi-a plăcut mai mult am luat-o de ne-
vastă, fără să o întreb măcar câte perechi de ciorapi 
avea.”  Autoironia este, la rândul ei, o modalita-
te de a reliefa slăbiciuni personale, într-o ambianţă 
domestică. Mila faţă de necuvântătoare, mai presus 
de toate “poverile” şi “ofensele” omenirii, devine o 
experienţă cvasi-misticã, amintind efuziunile unui 
Francisc din Assisi: “... am adunat acasă unsprezece 
exemplare nenorocite de mâţe şi câini. M-aş devota 
oricărui scop făcut să mă copleşească. Cine are nevo-
ie de un dobitoc blând şi sentimental, să vie la mine: 
sunt gata să mă sacrific.” Un alt exemplu: “... să ţin 
fiarelor predici de pe munte sau din copac. Mi-e milă 
de fiecare din ele, o milă profetică şi sfâşietoare.”

Mai multe pagini au densitatea unor conside-
raţii morale, pe un temei sceptic. Tendinţa constantă 
a scriitorului de a smulge vãlul aparenţelor e filoso-
fică, în esenţă, iar anumite expresii, desprinse, par-
că, din gazetăria eminesciană, au gustul de cenuşă 
al mizantropiei: “Cu cât e mai absurdă minciuna, cu 
atât prestigiul ei sporeşte. O sumedenie de păpuşi de 
cârpă şi paie ţin lumea înlănţuită de câlţii şi tãrâţele 
lor.” Sau: “Nefericirea oamenilor vine de la uşurinţa 
cu care se lasă păcăliţi, complicatã cu orgoliul cã şi 
ei pot păcăli pe alţii.” Vor să aibă ultimul cuvânt de 
spus tocmai “demagogii credinţelor şi ideilor.” Sila 
celui care intuieşte adevăratul substrat al unui zâm-
bet, al unei strângeri de mână, şi care a învăţat a scrie 
“pe dedesubt” (cum se exprimã Arghezi însuşi, la un 
moment dat) se concentrează într-o exclamaţie cu iz 
infernal: “Ce putoare!”

Politica e o industrie colosală, ca şi sistemul 
universitar, îmbolnăvit de incompetenţă. În acest ro-
man (care este şi un antiroman, după cum observă 
Dumitru Micu) răzbat ecouri ale maşinăriei verbale 
sterile din piesa caragialiană “O scrisoare pierdută”. 
Defilează, sub ochii noştri, “peltici”, “pensionari” şi 
“tinerei”. În schimb, soţia protagonistului, Matilda, 
ca orice femeie care se respectă, crede cu tărie în uti-
litatea unei diplome. În viziunea ei, reacţia modestă 
a soţului, devenit “doctor”, indică o voinţă slabă, o 
lipsă de simţ practic, inacceptabilă. Cu acest prilej, 
dialogul dintre cei doi soţi este o mică reprezentaţie 
scenică, de un umor irezistibil:

„-Ȋn sfârşit! zise.
 - De ce în sfârşit? Am întrebat-o. Mi se pare 

că de-abia începe.

 - Lumea îţi aparţine! zise nevasta ca un Cezar, 
cu accent declamator. Faci ce vrei. E un sfârşit, nu e 
un început.

  - Crezi tu că a venit momentul să poţi faci 
cuvinte istorice?

  - Dar cum poţi ezita? Mai este permisă îndo-
iala? Ce, asta e puţin: Magna cum laude?

  - Ai grijã să-l rosteşti cu e din ae. Dacă ţii atât 
la ea, uite diploma, pune-o în poşetă.”

Gulicã reflectează camilpetrescian pe margi-
nea superficialităţii feminine: “Cuvintele nevestii-mi 
se resimt de o educaţie fabulistică şi universitară. A 
face şi a nimeri se numesc falacios a crea şi a reali-
za.”

Se poate remarca şi faptul că oportunismul 
universitar îşi află un corespondent în bigotism (o 
formă de cameleonism religios). Termeni, precum: 
“creştin”, “evreu” se golesc de conţinut, capătã un 
lustru fals, o pondere comercială. Este înfăţişat, bu-
năoară, cazul unui coleg “aranjat”, chivernisit: “Bie-
tul băiat era ovrei şi, una din două, ori se făcea ovrei 
antisemit, ori creştin ostentativ, cu o teorie împru-
mutată de la un filosof teologic rus. Şi-a schimbat 
numele, topit în terminologia valahă, şi şi-a făcut o 
emblemă.”

Gulicã Unanian îşi asumă, totuşi, condiţia. El 
se resemnează aproape, între atâtea marionete egois-
te, puse în mişcare, cu multă dibăcie, de un regizor 
capricios. Mecanismul absurd al birocraţiei e repre-
zentat de Ministru-personaj-instanţã, întrucât e capa-
bil să pecetluiască, printr-o semnăturã, cursul eve-
nimentelor. Evident că Ministrul, în virtutea puterii 
sale oficiale, îşi poate permite, din când în când, şi 
gesturi mai lumeşti. El se insinuează în viaţa intimă 
a celui pe care, chipurile, vrea să-l ajute, dar “muze-
ul secret” al soţiei curtate îi rămâne inaccesibil. Re-
acţiile celor influenţabili şi servili sunt previzibile: 
“Lumea mă pedepsea că se păcălise şi mă dispreţuia 
ca pe un incapabil. Mi-am auzit agreabila calificare 
de dobitoc.” Altfel spus, “să fii prieten cu un minis-
tru care vine la tine, să ai nevastă drăguţă şi să nu se 
culce cu el, era aproape o murdărie.”

După atâtea tergiversări, Gulicã primeşte, în 
sfârşit, graţie Ministrului, o slujbă sinistră: aceea de 
intendent de cimitir. Această “carieră” a personaju-
lui nostru formează substanţa celei de-a doua părţi 
a romanului, iar meditaţia autorului asupra naturii 
umane capătă accente dramatice. Verbul arghezian 
pare inepuizabil: e “palpabil”, mângâie sau ustură, 
zvâcneşte sau curge, e acru, dulce sau amar. Decorul 
devine macabru, poesc. În vecinătatea osemintelor, 
ce mai poate însemna un portofoliu ministerial? Mi-
nistrul însuşi, între timp, se va întoarce în pulbere, 
devenind o simplă inscripţie, între atâtea altele. Ni-
meni nu stăpâneşte mai bine decât Arghezi arta de a 
descrie putregaiul. Luciditatea e acută, baudelairia-
na, iar efectul poetic obţinut e cu atât mai tulburător. 
Anumite nuante par “împrumutate” din “Testament” 
sau “Flori de mucigai”.

Soţia, Matilda, e o variantă de Vidra; ea pare 
conştiinţa vie a personajului-narator, un alter-ego al 
acestuia. Gulicã, ezitant, mai degrabă reflexiv decât 
activ, e stimulat sau mustrat, după caz, de nevastă. 
Ea se declară, pe bunã-dreptate, scandalizatã: “Te 
lauzi cu Ministrul tău de zece ani, şi el te numeşte 
cioclu...” Gulicã tinde să se consoleze, descoperind 
afinităţi de natură livrescă: “Cugetam aproape ca 
Shakespeare.” Aluzia la “Hamlet” este evidentă. Dar 
nevasta, ajunsă în pragul unei “crize de lacrimi”, îi 
atrage atenţia încă o dată asupra adevăratei sale înde-
letniciri. “Te faci hingher de morţi” - i se adresează 
ea tragic, iar soţul, fără să dispere, îi freacă tâmplele 
cu oţet:

“-Nu te agita, fii cuminte. Ştiinţa spune că 
emoţiile trebuiesc evitate.”

Dincolo de neajunsurile situaţiei, Gulicã Una-
nian înţelege să-şi ia în serios atribuţiile. La început, 
fireşte, se simte copleşit: “Nu credeam că o să mă 
culc vreodată de viu într-un cimitir...”

Este interesant şi cã odraslele se vor obişnui, 
la rândul lor, cu mohorâta privelişte, unind capetele 
opuse, viaţa şi moartea, în imaginaţia lor ingenuã, 

elegiacã:
- Nu-i aşa, tată, că noi am murit? întreabă din 

salteaua lui de pe scânduri băiatul cel mic, ca un 
poet.”

Noul intendent e un contabil de suflete, la mo-
dul gogolian: “Am patruzeci şi şapte mii de morţi 
înregistraţi, supuşii mei.” Este adusă în discuţie şi 
“competenţa” medicală: “Cel mai puţin calificat să 
caute de bolnav e doftorul: să nu te dai pe mâna lui. 
Doctorul nu ştie nimic şi se preface că ştie toate.” 
Prin urmare, unii şi alţii sunt “ajutaţi” să ajungă mai 
repede în această “gară”, care e cimitirul.

Dialogul halucinant dintre medic şi dricar are 
ceva din verva negustorească a unor personaje bal-
zaciene:

“-Ce zici, pildui medicul, ca un plagiat volu-
minos: Sunt ori nu sunt? Gologanii! Nu te face că ai 
uitat.

- N-am la mine decât zece mii de lei.
- Adu-i încoace, la neica, zise doctorul, desfă-

cut ca un precupeţ de trufandale.
- Ne vede cineva, zise dricarul.
- Ce-ţi pasă! Trăiască medicina şi antrepriza 

de pompe funebre.”
Din momentul în care Gulicã se “familiari-

zează” cu morţii, aceştia sunt distribuiţi pe categorii. 
Pare că s-a ajuns la un fel de ierarhie dantescă a mor-
mintelor. De fapt, se insistă pe ideea de zădărnicie, 
în spirit biblic. Gulicã Unanian e un decepţionat vo-
lubil, un “colecţionar” de lespezi, un funcţionar bine 
instalat în lumea nesfârşită a umbrelor.( Arghezi are 
structura intelectuală a unui filosof cinic, din Grecia 
veche).

Ultima parte a romanului se caracterizează 
printr-un vizionarism apocaliptic. Pe parcurs, lucru-
rile vor lua o întorsătură absurdă, kafkianã. Gulicã 
Unanian începe să se zvârcolească mistic, iar frazele 
sunt cântărite, aşa încât imaginea obţinută să fie cât 
mai plastică. Printre cruci, e loc şi pentru exigenţe 
estetice: “Mă tot gândesc, în nopţile mele din cimitir, 
la o Viaţă de Apoi. În toate paginile caietului meu 
am încercat un început, şi încă nu am învăţat nimic. 
Cum trebuie făcută o frază, şi mai ales cea dintâia.” 
Lui Gulicã i se va aduce la cunoştinţă, în chip ofi-
cial, prin intermediul unor agenţi ai “Siguranţei ge-
nerale”, faptul că anumiţi indivizi “au înviat”, după 
spusele lor. Se încheagă, treptat, o atmosferă supra-
realistă. Intendentul era pregătit să primească numai 
morţi. Or, aceştia sunt nişte morţi suspecţi, şi vor fi 
interogaţi de o comisie specială: “Cercetându-se ar-
hivele din capitală, de Stare Civilă, numele acestora 
nu se aflã trecute nicăieri.” Se declanşează proceduri 
menite să-i aducă pe “morţi” în faţa Justiţiei. Inten-
dentul nu mai pricepe nimic: “Nu sunt cumva victi-
ma unei însemnări de farsă?”

Cutare bătrân susţine că a murit “după 1700”, 
fără să mai ştie precis anul. În contextul unui spor de 
atribuţii mortuare, atitudinea soţiei e anticipată amar-
ironic: “Matilda o să fie mulţumită de gradul căpătat, 
onorific, chiar fără spor de salariu.” În cele din urmă, 
sunt “arestate” şi personalităţi ilustre, cum ar fi: Mi-
hail Kogălniceanu, C.A. Rosetti, Veniamin Kostaki, 
Alexandru cel Bun. Opacitatea “autorităţilor” faţă de 
tot ceea ce trimite la sfera culturii, e vădită.

Finalul romanului se “deschide”, prin ambi-
guitatea sa poetică, spre noi orizonturi de interpre-
tare: “Oamenii au stat de vorbă, s-au întrebat unii 
pe alţii: Ce-avem? Suntem bolnavi sau nu suntem? 
Suntem vii ori pe jumătate am murit?” Ceea ce se 
înfăţişa ferm conturat, se dovedeṣte-a fi relativ şi ca-
duc. Ideile îşi pierd cosistenţa, sensurile dispar din 
lucruri: “Ai auzit cum se desfac şi gândurile şi cum 
se răscoace şi miezul cuvintelor?” Tabloul “învierii” 
morţilor are fiorul unei predici; se pune, în subsidi-
ar, problema păcatului şi a izbăvirii prin suferinţă: 
“-Mi-e ruşine! zise acuzatorul, întinzând mâna către 
cruce...”

Ironia fină sau incisivă, prelinsã în atâtea 
fraze, lasã loc tot mai mult rezonanţelor psalmice, 
întrebărilor înfrigurate cu privire la sensul ultim al 
jertfelor, străduinţelor şi aspiraţiilor noastre.
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Ce se întâmplă la început de secol XXI literar 
cu Tudor Arghezi, căruia unii critici, cum a fost 
Pompiliu Constantinescu în 1967 în cartea Tudor 
Arghezi, Scrieri, I, îndrăzniseră  cândva să-i dea 
creditul celui mai îndreptățit urmaș al lui Eminescu? 
Clasicizat și devenit scriitor canonic, Arghezi a in-
trat practic într-un con de umbră, surclasat evident 
în gustul noilor generații de Lucian Blaga, Nichita 
Stănescu, Ana Blandiana și alții. După opinia lui Ni-
colae Balotă ”fiecare generație, fiecare epocă trebuie 
să-și merite poeții. A-l merita pe Arghezi înseam-
nă a găsi acele căi de acces spre scrisul său, acele 
modalități de exprimare, de formulare, acele valori 
și structuri, acele echivalențe prin care să ne putem 
apropia această operă, sau, altfel spus, prin care ea să 
devină pentru noi o prezență.”1

  Cum se explică plafonarea autorului Cuvin-
telor potrivite, care apare în manuale școlare, dar nu-
mai cu poezia Prefață la cls. a VII-a (doar în manu-
alul Editurii Humanitas), cu un Psalm la cls. X-a și 
cu Testament la cls. a XII-a ? Este absolut insuficient 
acest “bagaj” minim cu care tinerele generații por-
nesc în viață. În schimb, psalmul, ca specie literară 
prin care rugăciunea, adresarea către Dumnezeu îm-
brăcată în haina unor imagini artistice, se revitalizea-
ză. L-am descoperit la Dumitru Ichim, la Th. Dami-
an, la Aura Christi de la „Contemporanul”cu cartea 
ei intitulată simplu și provocator Psalmi (Editura 
Contemporanul, București, 2016). În ea Dumenzeu 
este o prezență aleatorie, nefiind centrul meditației, 
ca în psalmii scripturistici sau în cei arghezieni. Aleg 
psalmul Ca un sfârșit de elegie, pentru ca departa-
jarea să fie clară: “Ca un sfârșit de elegie-/aceste 
încinse dimineți/crescute din vacarmul/rostogolit din 
noapte./Dintr-o pictură naivă/mă privește Dumne-
zeu./Ce voi face mai departe?/ Silabisind  răspunsul/
iscat cu neînțeleasă întârziere,/ lunec în vârtejul re-
frenului/  până atunci  știut pe dinafară:/“De mine 
însumi/ apără-mă, Doamne.”2Dumnezeu este la Aura 
Christi o entitate certă, devenind martora frământării 
lăuntrice a poetei, care are propria încercare, fiind 
atrasă ca într-un turbion de lupta cu refrenul, simbol 
al însăși creației. Drama ei se desfășoară pe tărâmul 
artisticului, nu pe cel existențial.

   O reluare prin lectură a psalmilor arghezieni 
este un deliciu. Versurile curg clare, așezate de poet 
într-un loc unic, ca într-un puzzle în care element-
ele componente nu se pot înlocui. Această tehnică 
de bijutier al cuvântululi face din ele o capodoperă 
a genului. Tocmai acest adevăr evidențiază manip-
ularea ideologică, la care în învățământul socialist 
noi, profesorii și liceenii noștri, eram supuși în egală 
măsură prin prezentarea drept concluzivă a Psalmu-
lui  arghezian 3, încheiat într-o accepție materialistă, 
de totală respingere a credinței în Dumnezeu cu ver-
surile: ”Înverșunat de piedici, să le sfărâm îmi vine;/ 
Dar trebuie,-mi dau seama, să-ncep abia cu tine.” La 
Facultate de Filologie din Cluj, ca să dau  un sin-
gur exemplu, profesorul Ion Vlad, o celebritate a 
domeniului,  îl analiza drept Ultimul psalm și așa 
l-au  păstrat în memorie zeci de promoții de studenți, 
deveniți apoi profesori, care  au dezinformat zeci 
de ani pe liceenii români, care puteau înțelege că în 
1959 Arghezi a ajuns la o convingere ateistă, ce con-
venea regimului comunist din România socialistă. 
Era vremea când se organizau periodic sesiuni 
științiice cu profesorii de toate disciplinele pe tema 
educației ateiste.  A fost necesar să citesc în 1979 
1  N.Balotă, Prolog, la Opera lui Tudor Arghezi, Edit. Emi-
nescu, 1997, p.9. 
2 Aura Christi, Psalmi, Editura Contemporanul, București, 
2016,p. 8. 
3 T. Arghezi, Psalm,  “Luceafărul”, an 11, nr.3. din 1959, p.5

cartea lui Nicolae Balotă Opera lui Tudor Arghezi, 
reeditată după 20 de ani, ca să înțeleg că adevărața 
cifră a ciclului este de 17 psalmi canonici, fără să ne 
referim și la textele în proză în care apare atitudinea 
religioasă a lui Tudor Arghezi. 

   Se știe că din punct de vedere etimologic 
cuvântul psalm (derivat din gr. psalmos) înseamnă 
cântare de laudă, provenind de la cuvântul mizmor, 
care era un text interpretat cu acompaniament muzi-
cal. Istoria biblică precizează că regele David, care 
era muzician și crea poezii, a introdus acompania-
mentul instrumental în rostirea psalmilor. Specificul 
psalmilor ca specie este să conțină elemente imnice 
împletite cu rugăciunea către Pantocrator, versurile 
fiind vestimentate artistic. Psalmii biblici emanau o 
atitudine religioasă. Maria-Daniela Pănăzan4 consa-
cră în cartea Poezia religioasă românească, o ana-
liză unor poezii religioase româneşti, pornind de la 
identificarea chiasmului în interiorul structurii lor 
poetice. Arghezi transformă ideea religioasă, asupra 
căreia se oprește în meditația sa din toate etapele 
creației, într-o dramă existențială. Dependenţa on-
tologică a omului de Dumnezeu e explicată clar de 
Martin Buber în raportul dintre Eu şi Tu: „Nu există 
nici un Eu în sine, ci numai Eu din cuvântul funda-
mental Eu și Tu, şi Eu din cuvântul fundamental Eu 
și Acela.”5 

   Ciclul psalmilor cuprinși în volumul Cuvinte 
potrivite, deci anteriori anului 1927, și unul din Alte 
cuvinte potrivite ( ediția Versuri ) dovedesc o zbatere 
acerbă între îndepărtarea de Dumnezeu din primul 
Psalm (Aș putea vecia cu tovărășie), unde printr-
o formulare imperativă i se adresează Creatorului, 
măturisindu-i: ”Vreau să pier în beznă și în putregai,/ 
Nencercat de slavă, crâncen și scârbit. /Și să nu se știe 
că mă desmierdai/ Și că-n mine însuți tu vei fi trăit.” 
Poetul parcurge drumul spre răzvrătirea din Psalmul 
(Sunt vinovat că am râvnit), unde își recunoaște un 
păcat prometeic-luciferian: ”Cercasem eu, cu arcul 
meu,/ Să te răstorn pe tine, Dumnezeu!/Tâlhar de 
ceruri, îmi făcui solia/ Să-ți jefuiesc cu vulturii tăria.//
Dar eu râvnind în taină la bunurile toate,/Ți-am auzit 
cuvântul, zicând că nu se poate.”Religiozitatea este 
în creștere în Psalm (Tare sunt singur, Doamne, și 
pieziș!), debutând cu trecerea psihologiei poetu-
lui blestemat în plan religios, unde el, cuprins de o 
demiurgică suferință, implora dumnezeirea să i se 
reveleze. Față de Evanghelie unde apare întrebarea 
“Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?”, Arghezi 
făcea apel la clemență pentru robul uitat de Pan-
tocrator: ”În rostul meu tu m-ai lăsat uitării/Și mă 
muncesc din rădăcini și sânger./Trimite, Doamne, 
semnul depărtării,/ Din când în când, câte un pui de 
înger,//Să bată alb din aripă la lună, /Să-mi dea din 
nou povața ta mai bună.”  În Psalmul (Te drămuiesc 
în zgomot și-n tăcere) căutarea sisifică ajunge la ex-
tenuare și nemaimulțumindu-se cu revelația, poetul îl 
somează pe Dumnezeu să i se arate, ca o confirmare 
concretă a existenței lui: ”Pentru credință sau pentru 
tăgadă,/Te caut dârz și fără de folos./Ești visul meu, 
din toate, cel frumos/Și nu-ndrăznesc să te dobor din 
cer grămadă.”Acerba dorință a întâlnirii face to face 
cu Pantocratorul ia forma unei confruntări: ”Singuri, 
acum, în marea ta poveste,/Rămân cu tine să mă mai 
măsor,/ Fără să vreau să fiu biruitor, / Vreau să te 
pipăi și să urlu: Este!“  Față de biblica luptă a lui 
Goliat cu David, cu care ar putea semăna ca tensi-
une, constatăm că rațiunea noii înfruntări a poetului 

4 Maria-Daniela Pănăzan, Poezia religioasă românească, Editu-
ra Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, p. 275-288.
5 Martin Buber, Eu şi tu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, 
p.31.

cu Dumnezeu era alta, Arghezi mizând tocmai pe o 
înfrângere. În antologia de Versuri, realizată în 1960 
la Editura de Stat pentru Literatură și Artă în colecția 
Biblioteca pentru toți, nu mă mir că ultimul text in-
clus este Psalm(Călare-n șa, de-a fuga pe vânt, ca 
Făt- Frumos). Ca un soi de quod erat demonstran-
dum, acest psalm sintetizează întreaga experiență 
existențială argheziană, îmbrăcând-o  într-o impre-
sionantă hlamidă imagistică, una de-a dreptul cine-
matografică. Prin asemenea imagini impresionante, 
Arghezi reconstituie căutarea sa sisifică: Te-am ur-
mărit prin stihuri, cuvinte și silabe,/Ori pe genunchi 
și coate târâș, pe patru labe./Zărind slugărnicia și 
cazna mea umilă/ Ai să primești flămândul, mi-am 
zis, măcar de milă.//Încerc de-o viață lungă, să stăm 
un ceas la sfat,/ Și te-ai ascuns de mine de cum m-am 
arătat./Oriunde-ți pipăi pragul, cu șoapta tristei rugi,/
Dau numai de belciuge, cu lacăte și drugi.“ Bine jus-
tificată prin argumentarea prealabilă, apare ca o ghi-
lotină ce cade neiertător ideea luptei finalizate prin 
contestarea divinității supreme în distihul conclusiv: 
Înverșunat de piedici, să le sfărâm îmi vine;/ Dar 
trebuie,-mi dau seama, să-ncep de-abia cu tine.”

   Nicolae Balotă a cercetat în volumul citat și 
ciclul Printre psalmi, după cum semnalează un text 
intitulat Psalm în Ce-ai cu mine, vântule? Spre de-
osebire de marii poeți religioși ai lumii, T. Arghezi 
nu recurge la imagini ale sentimentului amoros, ca 
mirele și mireasa. Se cer diferențiate religiozitatea 
textuală de cea  a eului poetic, sens în care cele mai 
edificatoare le consideră pe cele din ciclul Printre 
psalmi. Finalitatea rugăciunii argheziene urmează 
să fie una “net cognitivă“.6 Poetul scrie psalmi spre 
a-și înțelege rostul existențial. Căutarea Sacrului 
se identifică la Arghezi cu cea a sensului existenței 
și răspunsul la întrebările retorice puse vine tot de 
la natură, într-o viziune panteistică. Interogațiile 
dialogului sunt formulate printr-o parabolă:”-Ce-ai 
făcut cât ai umblat? m-au întrebat, întors acasă, grei-
erele, șoarecele și șopârla.-Mai bine nu mă duceam 
și m-aș fi mulțumit cu glasurile voastre mici.“Dojana 
vine de la înțeleptele făpturi nevinovate:”

6 Nicolae Balotă, Op. cit., Edit. cit, p. 197. 

 ANCA SÎRGHIE:

Actualitatea Psalmilor lui Tudor Arghezi
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Ce-ți veni să cauți pe Dumnezeu prin lumea 
toată”. Poetul este identificat cu Rătăcitorul, cu Pe-
regrinul pe care vatra îl mustră întrebător: “Ce vruși 
tu să iasă din tine?...Cine te-a pus să te iei după mine, 
după vânt? Ce-ți lipsea ca să fii fericit ca sfecla-rod 
muncit în brazdă și îngrijit?” 7 Fără să ocolească 
nici dimensiunea escatologică a existenței în ciclul  
Printre psalmi, Arghezi termină prin a exprima 
mulțumirea pentru darul pe ca Dumnezeu i l-a făcut, 
oferindu-i cuvintele:”Dar mi-ai dat cuvintele, ca să 
mă vaiet și să te întreb./ Iartă, Doamne, comoara asta 
e mai mare…”8

În evoluția poeziei românești,  după Mihai 
Eminescu, autorul frumoasei poezii Rugăciune, Tu-
dor Arghezi a dat pentru prima dată în mediul laic 
prestigiul exemplarității temei rugăciunii, care devine 

7  Ibid., p. 212. 
8 Ibid., p. 214. 

prin desacralizare un prilej de meditație existențială. 
Timp de 40 de ani, Arghezi a publicat 18 psalmi, din-
tre care 3 au titluri dezvoltate: Psalmul mut, Psalmul 
de tinerețe și Psalmul de taină, cu conținut erotic. 
El nu se roagă implorator, ci iscodește, caută cu 
înfrigurare.  Este o “Vox clamantis in deserto”, cum 
demonstrase Nicolae Balotă cu intuiție în cartea sa. 

   Înțelegerea importanței psalmilor pe care 
Tudor Arghezi i-a scris fără intenția de a constitui 
un ciclu autonom, așa cum fuseseră Pastelurile lui 
Vasile Alecsandri, Nopțile lui Alexandru Macedon-
ski sau Cântecele țigănești ale lui Miron Radu Para-
schivescu, nu se poate plămădi fără să avem în ve-
dere, ca reper, și versificările psalmilor biblici din 
Cartea Cântărilor, din Cartea lui Iov, din Cartea 
psalmilor, realizate în spațiul literar interbelic de 
Vasile Militaru, iar în contemporaneitatea noastră 
de Șt. Aug. Doinaș, Dorel Vișan, Eugen Dorcescu și 

Șerban Foarță, ca să numesc doar pe cei mai vred-
nici dintre poeții implicați. Cu fantezie reverberantă, 
Nicolae Băciuț stă La taclale cu Dumnezeu și o face 
inspirat și cu vibrantă simțire. Preluând cu o nouă 
pace lăuntrică dramatica zbatere a lui Tudor Arghezi 
în Psalmi, poetul din Tg. Mureș mărturisește în Pa-
ralele inegale: “Numai tu nu spui nimic,/ numai 
tu spui totul,/numai tu eşti pleoapă,/ numai eu sunt 
ochiul,/ numai tu eşti iarnă,/ fără de zăpezi / eu sunt 
doar lucarnă/ când doar ziduri vezi,/ eu sunt trup de 
aer,/ când tu eşti veşmânt,/ eu sunt doar silabă,/ când 
tu eşti cuvânt.” Dumitru Ichim scrie și el psalmi de o 
vădită originalitate, chiar dacă din rațiuni estetice îi 
metamorfozează uneori în sonete. Tema aceasta poe-
tică este o chemare permanentă pentru viitorul liricii 
românești, așa cum sunt și întrebările nedezlegate cu 
care se înfruntă gândirea umană.

Actualitatea Psalmilor...

Morala sclavilor şi proiectul testimonial

In filosofia lui Nietsche, dincolo de complexul 
ideatic atât de fecund şi discutabil, intrat de mult 
în conştiinţa europeană, cel mai complex fenomen 
uman, caracteristic pentru condiţia omului modern, 
este absenţa unei genealogii. Omul destructurat al 
secolului al XIX-lea a devenit formator pentru “omul 
fără calităţi” al secolului XX.

Lipsa de genealogie poate fi un lucru pozitiv 
pentru libertatea de ascensiune a individului fără 
scrupule, sau poate genera o dramă tulburătoare, cu 
alte repercusiuni în morala fiinţei, care are finali-
tăţi diferite dacă se adresează sclavilor ori se aplică 
stăpânilor. Chiar dacă se susţine de către anumite cu-
rente ideologice comunizante, sclavii şi stăpânii nu 
şi-au schimbat rolurile de prea multe ori de-a lungul 
istoriei. Rocada, comutarea socială - de tipul “Prinţ 
şi cerşetor” de Mark Twain - nu se poate realiza 
fără un suport psihologic şi în afara unei finalităţi  
metafizice. Morala funcţionează în două registre, 
contrar voinţei lui Dumnezeu, care a restabilit ordi-
nea divină a cosmosului prin egalitatea implacabilă 
a morţii. Inegalitatea naşterii se referă doar de gloria 
pământească, nu şi de gloria cerească. 

Arghezi este singurul nostru mare poet care 
deţine o filosofie existenaţială pragmatică, de par-
venire socială şi realizare prin urmaşi. Epistemul 
ţine de comunicarea dintre generaţii. Paternitatea 
reprezintă o ultra-stimulare emoţională. Ca atare ge-
nealogia, legătura cu trecutul a fost ruptă, iar proie-
cţia în viitor înlocuieşte filosofia şi alcătuieşte un 
model de acţiune.

  De aici, obiectivul testimonial, care e o ţin-
tă permanentă a poeziei argheziene. In trecut, nu 
exista decât masa anonimă şi amorfă a ascendenţei 
ţărănesti care se gândea permanent la Dumnezeu 
şi de aceea nu avea mari performanţe existenţiale. 
Viaţa este doar un sindrom inerţial fără altă finalitate 
decât perpetuarea ca masă fără identitate. Dintr-un 
preaplin sufletesc, ţăranul român îşi trăieşte viaţa 
pregătindu-se de moarte, adică pentru întâlnirea cu 
Dumnezeu. Pe când actantul, personajul arghezian, a 
avut experienţa traumatizantă şi incomprehensibilă a 
căutării lui Dumnezeu, dar, din păcate, întâlnirea nu 
s-a petrecut decât în imaginaţie.

Dar în câte feluri se poate muri? 
Nae Ionescu, marele nostru filosof socrati-

zant, în “Tratatul de metafizică” afirmă că cineva 
“poate să moară din momentul în care s-a născut. 
In cazul acesta, toată viaţa lui nu e decât o epuizare 
lentă a rezervei de viaţă cu care a venit pe lume.” 
(“Tratat de metafizică”, Editura Roza Vanturilor, 
1999, p.18). Alţi oameni “încep să moară din mo-
mentul în care şi-au ratat mântuirea”. In continuare, 
Nae Ionescu afirma că: “cine trece în eternitate şi 
este mântuit, acela nu mai face metafizică” (ibid.). 

In mod concluziv, Nae Ionescu prezintă chiar 
condiţia umană argheziană definită printr-o situaţie li-
mită: “… cine a încercat această trecere în eternitate 
şi a ratat-o, acela trece înapoi în condiţia umană; şi 
din acest moment începe să moară. Dar iarăşi: in mo-
mentul în care el începe să moară, el a cuprins deja în 
experienţa lui toată experienţa posibilă. In acel mo-
ment deci el are la îndemână suficiente elemente pen-
tru a construi acea viziune de ansamblu, acea viziune 
totală a experienţei care este metafizica”.

Când a ratat Arghezi mântuirea, când a ince-
put el să moară dupa ce a parcurs toate experienţele 
existenţiale şi marile căutari religioase? 

La 47 de ani, Arghezi începe o viaţă nouă, şi  
la acest nou nivel al existenţei el poate să reia ciclul 
uman şi să viseze eternitatea prin urmaşi. Toate ex-
perienţele, toate situaţiile limită pe care le-a parcurs, 
căutarea permanentă a lui Dumnezeu s-au terminat 
printr-un eşec. Abia după ce a ratat întâlnirea metafi-
zică cu Dumnezeu, Arghezi se angajează în lumea fi-
zică. Arghezi nu a avut revelaţia, nu a primit semnul 
de sus al celor aleşi. Biserica, şcoala, puşcăria sunt 
instituţii producătoare de revelaţii sociale prea slabe 
pentru caracterul lui Arghezi. Abia la kilometrul 47, 
trecut bine de a doua jumatate a vieţii, redescoperă 
că numai familia poate să-l reconcilieze cu divinita-
tea după ce nu a reuşit să realizeze proiectul meta-
fizic al mântuirii. Familia este primul element prin 
care Arghezi se apropie de natura “naturală” pentru 
a redescoperi natura umană. Ceea ce nu s-ar putea, 
dacă poetul nu ar aspira la natura divină.

Renaşterea din propria cenuşă

Intr-unul din sonetele sale, Shakespeare îi re-
comanda credinciosului care vrea să-l vadă pe Dum-
nezeu, să se privească în oglindă. La aproape 50 de 
ani, dupa sfâşietoare căutari ale revelaţiei divine, 
Arghezi se priveşte în oglindă. A aşteptat miracolul, 
magia revelaţiei, aproape o viaţă de om. Dar nu a 
venit! De acum înainte devine el un agent al miraco-
lului în umilitatea franciscană a împăcării cu lumea 
prin ideea de familie care cuprinde toată suflarea 
- femeia, copiii, animalele, căţeii, pisicile, prisaca, 
vaca, oaia, dar şi  plantele care sunt fiinţe prin mira-
colul germinaţiei: cartoful, cireşul şi morcovii.

In mod foarte evident, viata şi creativitatea lui 
Arghezi se împart în două perioade  distincte: până 
la 47 de ani, şi de la 47 la 87 de ani. Primii 47 de ani 
sunt ai unei cristalizari genealogice. Omul descoperă 
că nu are nici un trecut, că inaintaşii săi se uniformi-
zează în clasa anonimă ţărănească. Arghezi începe 
să trăiască o nouă viaţă de la debutul său de la 17 
ani. Rămân în prima perioadă 30 de ani de căutări 
pragmatice şi picareşti, deschişi tuturor experienţe-
lor şi căutărilor formative, inclusiv celei ecleziale, 
de ascensiune socială dar şi decădere carcerală. La 

47 de ani, după ce 
a ratat mântuirea, 
inclusiv prin ex-
perienta isihastă, 
fără să ocolească 
biserica, a desco-
perit familia şi se 
desparte de Ta-
tăl Etern pentru a 
deveni el însuşi 
Tatăl Patern. Lu-
mea nu mai arată 
chiar cum a făcut-
o Dumnezeu, deci 
nu se mai poate 
face identificarea mistică dintre Creator şi Creaţie. 
San Francesco putea să aducă un imn al vieţuitoare-
lor  pentru că el era foarte aproape de natură şi vie-
ţuitoarele erau cum le făcuse Dumnezeu. Proiectul 
arghezian genealogic, eşuat ca excavaţie în trecut, se 
reformulează în viitor ca o construcţie conştientizată 
după ce anterior a fost o deconstrucţie dezamăgitoa-
re. Primii 47 de ani formativi ca eşec şi în care a ratat 
mântuirea, adică cei 30 de ani de căutari, fac pereche 
cu ceilalti 40 în care se portretizează în contururi chi-
pul unic al divinităţii. La 47 de ani se petrece o nouă 
naştere, în metafizic. La 47 de ani, Immanuel Kant a 
devenit ceea ce şi-a dorit tot timpul, de a fi profesor 
universitar de filosofie. La 47 de ani, Nae Ionescu a 
ţinut cursul său fundamental, “Tratatul de metafizi-
că” (1937). Tudor Arghezi a redescoperit viaţa nu-
mai după ce a ratat mântuirea.

Mântuirea nu se câştigă descoperindu-L pe 
Dumnezeu, ci prin sfâşietoarea semnificaţie care se 
acordă acestei dilematice căutări, “finalizate” prin 
eşec. La urma urmei, nici marii iluminaţi nu au des-
coperit la modul fizic pe Dumnezeu, numai câţiva 
posedaţi s-au descoperit pe ei înşişi.

Câtă vreme bucuria vieţii este transferată tes-
tamentar, se păstrează ordinea divină şi se respectă 
imperativele primare ale creaţiei. Fundamentarea 
unei morale a urmaşilor (şi nu a scalvilor) nu dimi-
nuează culpabilitatea personală, ca atare prin urmaşi, 
nu se obţine mântuirea, dar se amână pedeapsa.

Să nu se creadă că e aici o viziune gerontocra-
tică asupra vieţii şi creativităţii artistice. Dimpotrivă. 
E o anulare, adică o reformulare  a începutului abso-
lut.  La 48 de ani, Arghezi retrăia anul I. Aceasta e o 
atitudine care potenţează maturitatea, mijlocul vieţii. 
Mântuirea se pierde la tinereţe, viaţa se câştigă ca 
preţ când începe numărătoarea inversă şi potenţialul 
existenţial se transferă în generaţia viitoare.

Dumnezeu nu salvează pe nimeni de la sclavia 
socială. Numai norocul demonic poate schimba con-
diţia omului, dar norocul e schimbător. 

Credinţa rămâne veşnică, iar singura ei ofertă 
e certitudinea că există ziua de mâine. 

Când a ratat mântuirea Arghezi? 
AURELIU GOCI
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Al doilea roman eminescian?

„AUR, MĂRIRE ŞI AMOR”
Este al doilea (presupus) roman al lui Emi-

nescu, după Geniu pustiu, reconstituit, la sugestia 
lui Al. Piru, şi apărut sub acest titlu: Aur, mărire şi 
amor1, eu fiind redactorul cărţii.

Ipoteza lui Al. Piru (22 august 1917 - 6 no-
iembrie 1993), exprimată în prefaţa la M. Eminescu, 
Proza literară2, este că Eminescu ar fi intenţionat să 
compună al doilea roman: „Sub titlul Aur, mărire şi 
amor, Eminescu începe în 1874, reluând, pare-se 
fragmentul în versuri Pustnicul, un roman sau o nu-
velă, pornind de la tablourile romantice ale Iaşului, 
pe care ni le-a lăsat C. Negruzzi în Au mai păţit-o şi 
alţii (1839), Alecu Russo, în Jassy et ses habitans en 
1940 şi Vasile Alecsandri în Iaşii în 1844”3.

Constatând că „prin însuşirile ei de imagina-
ţie şi analiză, de retrospecţie şi introspecţie,  de pa-
tos, ironic şi umor, proza artistică eminesciană stă 
la baza celor mai reprezentative creaţii ale literaturii 
epice româneşti”4, Al. Piru revine asupra celui de-al 
doilea roman eminescian: „Dacă în Avatarii faraonu-
lui Tlà accentul cade pe evocarea peisajului exotic şi 
al epocilor revolute, ca în poemul Memento mori, în 
Aur, mărire şi amor el s-ar fi deplasat pe observaţia 
tipologică şi pe satira socială, ca în Scrisori. Emi-
nescu ar fi opus probabil vieţii corupte, citadine din 
timpul său, o societate vieţuind după rituri arhaice, 
contrare civilizaţiei mercantile de la sat”5.

Aşadar, împlinind ipoteza lui Al. Piru, Petre D. 
Anghel alcătuieşte noul roman din textele eminescie-
ne, în următoarea ordine: Archaeus şi metamorfozele 
formelor, Povestea regelui Tlà, Istoria unei lacrime, 
Aur, mărire şi amor, Moş Iosif, Urciorul spart, Ca-
valerul şi femeia, Cuconul Vasile Creangă, Părintele 
Ermolachie, Visul unei nopţi de iarnă, Ioan Vestimie.

Romanul astfel reconstituit mi-a fost adus la 
editură de criticul şi istoricul literar Octavian Lohon 
(13 octombrie 1947 - 21 mai 2007), prieten al profe-
sorului Al. Piru.

Geneza  scrierii unui roman pe tema migraţi-
ei sufletului, a rememorării unei existenţe anterioa-
re, Al. Piru o pune pe seama descoperirii de către 
Eminescu a unei idei dintr-o scrisoare din 1848 a lui 
Théophile Gautier către Gerard de Nerval, aflat, în 
Egipt, lângă arheologul Lepsius (profesorul berlinez 
al autorului Luceafărului), „ideea că există oameni 
capabili de nostalgia altor existenţe”6. Dar, continuă 
Al. Piru în aceeaşi prefaţă, „mai important este faptul 
că tot atunci [1872, n.n.] Eminescu concepea o proză, 
având drept cadru narativ tot ideea migraţiei sufle-
tului, dar, ceea ce nu s-a observat, o temă mai pro-
fundă, aceea a fericirii, a consecinţelor pe care le au 
asupra existenţei umane aurul, mărirea şi amorul”7.

O spune răspicat Eminescu în fragmentul 
Povestea regelui Tlà din acest roman reconstituit, 
subliniind importanţa averii ca fiind „cheia voinţei 
omeneşti”, „chintesenţă a mişcărilor istoriei”, pentru 
unii, evident, stigmatizaţi şi în publicistica sa: „Aide, 
poeţi, descrieţi luna, învăţaţi, descoperiţi izvoarele 
gândirei, eu le am toate în acest sunet al aurului... 
Tot ce căutaţi, tot ce nu puteţi avè, eu pot... Dar vor fi 
minciuni... Ce e adevărul?

Curând el avu cel mai frumos palat în Ma-
drid... curând saloanele marquisului erau împopu-
late de lumea cea mai elegantă a ţărei... princesele 
frumoase, auzind de acea fabuloasă avere, voiau a 
pune mâna pe acea nemărginire de probabilităţi ce 
1 M. Eminescu, Aur, mărire şi amor. Roman. Ediţie îngrijită de 
Petre D. Anghel. Prefaţă de Al Piru, Craiova, Editura Scrisul 
românesc, 1992, I-XIV+ 136p.
2  M. Eminescu, Proză literară, Bucureşti, Editura, Minerva, 
1996, col. “Biblioteca pentru toţi”.
3 Al. Piru, Analize şi sinteze critice, Craiova, Editura Scrisul 
românesc, 1973, p. 97.
4 Ibidem, p. 102.
5 Ibidem, p. 101.
6 Al. Piru, Prefaţă la Aur, mărire şi amor, Craiova, Scrisul ro-
mânesc,, 1992, p. V.
7 Ibidem, p. VI.

aurul ascund în el... Aurul înseamnă castele asupra 
plângerei eterne a marei, grădini[i] de vecinicie... 
cântec de arfă...amanţi frumoşi... Şi dacă acest aur 
nu costă decât ocheade înfocate şi adânci, surâsurile 
voluptoase a buzelor coapte de tinereţă... undoierea 
delicioasă a evantaliului în limba mistică a amoru-
lui...de ce nu? de ce nu?...”8.

După editarea acestui roman, Al. Piru a în-
cercat să-l impună conştiinţei critice, participând la 
unele lansări ale cărţii. Spre cinstea sa, unul dintre 
admiratorii săi, scriitorul Gheorghe Mihail, fost co-
leg de Parlament cu reputatul profesor, a înregistrat 
pe bandă magnetică, lansarea romanului Aur, mărire 
şi amor, în Slatina, la 13 decembrie 1992, înregistra-
re, transformată pentru posteritate, într-o carte, Trei 
magi9(adică Al. Piru, Pan M. Vizirescu şi Titus Ra-
veica).

După unele consideraţii introductive („Emi-
nescu a devenit un poet proverbial”, „Un critic care 
n-a scris încă despre Eminescu este dator s-o facă, 
să treacă «proba Eminescu». A fi critic înseamnă 
a te ocupa şi de Eminescu. Este obligatoriu. E cea 
mai înaltă probă în acest domeniu”10) şi după unele 
confesiuni („Eu pot să spun că am citit pentru a suta 
oară proza lui Eminescu”11). Al. Piru afirma şi public 
că „mai este un roman, al cărui titlu l-am descope-
rit eu”, în care Eminescu „dorea să arate care sunt 
efectele asupra umanităţii a acestor trei cuvinte: aur, 
bogăţie asupra descoperitorilor şi posesorilor de aur 
din lume; mărire asupra  celor care ocupă o poziţie 
importantă, într-un stat, adică cei care deţin puterea 
şi, în al treilea rând, ce se întâmplă cu amorul”12).

Mentorul său, G. Călinescu are meritul de a 
fi descoperit nuvela, publicată de ilustrul critic sub 
titlul Avatarii faraonului Tlà, „fără să ştie – comen-
tează Al. Piru – că Eminescu s-a gândit totdeauna, 
scriind nuvele parţiale, la romanul pe care voia să-l 
izvodească”13. Urma ca Eminescu „să facă sudura în-
tre diferitele fragmente pe care, parţial, a făcut-o”14.

8 Mihai Eminescu, Aur, mărire şi amor, ed. cit, p. 34.
9 Gheorghe Mihail, Trei magi, Craiova, Scrisul românesc, 2004.
10 Ibidem, p. 31.
11 Ibidem.
12 Ibidem, p. 32.
13 Ibidem, p. 33.
14 Ibidem.

Analizând aceste fragmente, zice Al. Piru, „mi-
am dat seama că este vorba despre acest roman” şi, 
ca atare, „am putut să-l reconstitui în forma pe care 
cred că a gândit-o el”15, realizând o carte frumoasă 
(„căci tot ce a scris Eminescu este frumos”) pe tema 
reîncarnării sufletului şi „asupra efectelor dezastru-
oase pe care le au asupra omului aurul, mărirea şi 
amorul; trei chestiuni care nu ştiu dacă există cineva 
care să nu fie interesat de ele”16.

Speranţa lui Al. Piru este că eminescologii 
„vor lua cunoştinţă şi vor semnala acest fapt, chiar 
dacă mă vor ignora pe mine”17, tema fiind ilustrată 
de Eminescu „cu geniul său, cu scrisul lui admirabil, 
frumos ca întotdeauna, cu mari imagini, cu fantezie, 
cu umor, cu dialog superb. Deci e o carte plăcută, pe 
care o descoperiţi o dată cu mine”18.

Cuvinte de complezenţă, măgulitoare şi ono-
rante are şi pentru mine, mai ales că n-am putut par-
ticipa la această lansare: „ Atât despre această car-
te, care are 120 pagini, pe care a publicat-o domnul 
Tudor Nedelcea, un om de cultură serios, editor din 
Craiova, care a aceeptat cu multă plăcere să o publi-
ce la editura sa personală. A făcut un lucru frumos 
pentru care îi mulţumesc şi cu această ocazie. Cred 
că a făcut un lucru bun şi pentru public, pentru că 
multe idei se pierd când nu există mijloace materiale 
dar, iată că se mai poate. Alături de el este pictorul şi 
graficianul Gabriel Bratu, care a ilustrat coperta, pe 
care, trebuie să recunoaştem, a izbutit să o facă foar-
te frumoasă...”19.O mică rectificare: cartea n-a apărut 
în editura mea personală, ci într-una de prestigiu. Pe 
Al. Piru l-a impresionat faptul că am îmbrăţişat de 
la început ideea de a publica tot ce se referă la Emi-
nescu.

Al. Piru este împăcat pentru reconstituirea 
acestui roman („noi ne-am făcut datoria”), reco-
mandându-ne că „este firesc să ne gândim mereu la 
Eminescu”20.

La rându-ne, ne gândim cu pioşenie la Al. Piru, 
de la a cărui naştere s-a împlinit un veac, şi la toţi 
care scriu sau se gândesc la românul nostru absolut, 
Eminescu, cum l-a numit Petru Ţuţea.

Tudor NEDELCEA

15 Ibidem, p. 34.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem, p. 34-35.
20 Ibidem, p. 35.
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Copilul care...

Copilul care-n zori am devenit,
Când soarele îmi săgeta pridvorul,
De-o lungă aşteptare istovit,
Prin ramuri noi îşi cuibăreşte dorul.

Cum primăvara verde a venit,
Tot în natură-şi caută izvorul
Copilul care-n zori am devenit,
Când soarele îmi săgeta pridvorul.

Cuvântul în lumină primenit
Îşi recunoaşte-n clipă-ocrotitorul:
Crezându-se de muze ocolit,
Spre albe piscuri îşi îndreaptă zborul
Copilul care-n zori am devenit.

Întâiul ram

Întâiul ram ce astăzi a-nflorit,
M-a-ntâmpinat în zumzet de livadă –
Un zarzăr în veşminte de paradă
Zâmbea de încântare, fericit.

Lumina crudă mi-a întins o nadă –
În voaluri aurii s-a-mpodobit
Şi-ntâiul ram ce astăzi a-nflorit,
M-a-ntâmpinat în zumzet de livadă.

Dar pasul meu prin iarbă domolit
Simţea chemări de verde serenadă:
O, primăvară, mult te-am mai iubit!
Miresme dulci lăsaşi din cer să cadă
În primul ram ce astăzi a-nflorit.

Rondelul livezii de cireşi

Mă chemi prin roua anilor trecuţi
Să te-ntâlnesc sub ploaia de petale,
Livada mea, ce-n adieri domoale,
Vrei raiul pe pământ să îl strămuţi!

Tot dealului, cu iarbă-atât de moale,
Beţia înfloririi o-mprumuţi;
Mă chemi prin roua anilor trecuţi
Să te-ntâlnesc sub ploaia de petale.

Cu albi cireşi, de vreme prefăcuţi
În tânguiri de bucium ori cavale,
Dorinţa revederii mi-o ascuţi,
Spre inimă găsindu-ţi altă cale,
Mă chemi prin roua anilor trecuţi.

O rază

O rază lunecă-n apus,
Trezind în suflete-mpăcare –
Prinos la Marea Sărbătoare
A Învierii lui Iisus.

Cununi de laur a depus
Pe fruntea unui timp ce doare
Şi raza lunecă-n apus,
Trezind în suflete-mpăcare.

Copil senin şi prea supus
Al zilei pururi trecătoare,
Lăsând în noi un dor nespus

Şi fluturi pe-a iubirii floare,
O rază lunecă-n apus.

Ploi de aur

Lumina scapără-n apus
Cu ploi de aur în potire;
Prin blânde, nevăzute fire
Ne leagănă azi Cel de Sus.

Aprilie – ştrengar supus
Doar clipei pure, de nuntire –
Lumină scapără-n apus
Şi ploi de aur în potire.

Pierdută-i umbra din privire
Când anotimpul, mai presus,
Iubirii dându-i un surplus
De tainică desăvârşire,
Lumină scapără-n apus.

Rondel pentru Macedonski

Ai revărsat parfum de roze
Din sfere-nalte şi senine;
Noi te slăvim în nopţi divine
Cu tainice apoteoze.

Să vindeci tristele nevroze
Şi vălmăşagul de suspine,
Ai revărsat parfum de roze
Din sfere-nalte şi senine.

Sublimele metamorfoze
Înfruntă timpul care vine;
Vibrând în armonii depline
Cu dragostea-n subtile doze,
Ai revărsat parfum de roze.

„Se naşte poezia din visare”

„Se naşte poezia din visare”
Când sufletul se simte cotropit:
Iubeşte mult-frumosul tăinuit
Şi-aprinde candela-iluminare.

Închipuirea limite nu are,
Ia ritmul inimii şi, negreşit, 
„Se naşte poezia din visare”
Când sufletul se simte cotropit.

Cu forţa gândului dezvăluit
În faţa multor semne de-ntrebare,
Din tribunalul lumii creatoare
Chiar Macedonski spune desluşit:
„Se naşte poezia din visare”.

E soare-n mai

E soare-n mai şi roze-au înflorit
Înmiresmate cum au fost odată;
Bătrânul bard spre seară le-a-ntâlnit,
Slăvindu-le corola înstelată.

Mirific e grădina-nveşmântată
Şi sufletul vibrează iar, vrăjit;
E soare-n mai şi roze-au înflorit

Înmiresmate cum au fost odată.

Un trubadur de flori îndrăgostit,
Ce-şi cântă serenada lui ciudată,
Pe-această vreme am redevenit;
Cascade vii mă-ncântă şi mă-mbată,
E soare-n mai şi roze-au înflorit.

Sfioasa răsură

 Pictorului Nicolae Grigorescu

Fecioară-ntre spini ne părea
Sfioasa răsură-n grădină,
Iar ochiul de pictor vedea
Cum luna spre roză se-nclină.

Un suflet senin o iubea,
Voind la icoană s-o ţină –
Şi sfântă şi dalbă era
A lumii suavă regină.

Nectar auriu de la Stea,
În veacuri râvnit de-o albină,
Spre pânză încet picura,
Dar floarea-n cerească lumină,
Fecioară-ntre sfinţi ne părea.

Boabe de iubire

Ţes trei boabe de iubire
În cuvântul mătăsos;
Spic de lună când îi cos,
Las tot dorul să se-nşire.

Într-un anotimp mănos,
Mai presus de-a noastră fire,
Ţes trei boabe de iubire
În cuvântul mătăsos.

Chiar de-i duh spre nemurire,
Ametist, bazalt sau os,
Pe altarul lui subţire,
Numărând de sus în jos,
Ţes trei boabe de iubire.

Cereasca fantezie

Iubite, simţi cum iar te-nşel
Sub clar de lună argintie?
Adorm în minte c-un rondel
Plin de cerească fantezie.

Mă poartă-n lumea lui cu zel,
Pe-arípi de veche poezie;
Iubite, simţi cum iar te-nşel
Sub clar de lună argintie?

Ca o violă cânt prin el,
Melodică în nostalgie;
C-un glas duios de menestrel,
Surpând a vremilor pustie,
Iubite, simţi cum iar te-nşel?

O izbucnire

E poezia mea o izbucnire
De magmă aruncată în zenit
Şi, în esenţa dorului topit,

Ea oglindeşte-a gândului menire.

Cu valul străveziu am poposit
Pe ţărmul alb, la Marea de Uimire
Din poezia mea – o izbucnire
De magmă aruncată în zenit.

Corabia-mi cu vise a-ndrăznit
Să lunece spre ’Nalta Potrivire
A sunetelor, într-un ritm vrăjit:
O…, mai presus de-nfiorata-mi fire,
Stă poezia, dulce izbucnire!

Cununa de lacrimi

Din lacrimi împleteam cunună,
Să vadă lumea că-s bogat,
Străluminând un prund visat,
Un cer senin şi-o faptă bună.

Prin ploaie, viscol sau furtună,
De avataruri liberat,
Din lacrimi împleteam cunună,
Să vadă lumea că-s bogat.

Ogorul clipei l-am arat
C-un gând divin şi-un ciob de lună,
În limpezimea lor să spună
Că-n zorul ăsta necurmat
Din lacrimi împleteam cunună.

Laudă clipei

Taina clipei de vecie,
Rostuită-n zori de-un mag,
Mi-a fost dată în vileag
De beteala-i azurie.

Orb şi surd, livid beteag
N-am ştiut cât e de vie
Taina clipei de vecie,
Rostuită-n zori de-un mag.

Zboru-i alb – subtil zig-zag,
Ardere şi măreţie –
M-a-ntregit pe-al vieţii prag;
Lăudată-n cer să fie
Taina clipei de vecie!

„Flori de lună”

Punând ideilor cunună
De ametist sau peruzea,
Amarul vieţii se ştirbea
De-un colţ de vis şi-n „flori de lună”.

Târam simţirea în furtună,
Sub grindină sau fulgi de nea,
Punând ideilor cunună
De ametist sau peruzea.

Credeam că viscolul o-mbună,
Dar focul sacru se-nteţea –
Misterioasă, pe o strună,
Perfida noapte zăbovea
Punând ideilor cunună.

FLORICA GH. CEAPOIU

Oaze de lumină
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Noua carte de poeme a scri-
itorului bănățean Octavian Doclin, 
Răsaduri (Ed. Gordian, Timișoara 
2018) menține la înălțimea binecunos-
cută ștacheta lirismului doclinian, cu 
unele acute accente pe latura dolorifică 
și a unui fervent presentiment thanatic.

Dincolo de această primă im-
presie de lectură, menită a identifica 
locul noii apariții în cadrul creației po-
etice, Răsaduri conturează în geogra-
fia liricii respective un nucleu de sen-
sibilitate difuză ce vine să se adauge, 
cu o puternică specificitate eponimă, 
altuia deja cunoscut din cărțile prece-
dente, mai noi sau mai vechi, precum: 
Domeniul, Subterana, Scribul, Cortul 
Poemei, Piatra Eben-Ezer, Muntele 
Iluziei etc.

Luând în considerare volume-
le de după Neliniște purpurei (1979), 
Curat și nebiruit (1986) și Cu gândul 
la metaforă (1989), în care o astfel 
de topografie poetică își distribuia și 
structura temele, simbolurile, motive-
le, laitmotivele, metaforele «obsedan-
te», putem aprecia fără putința de a 
greși că alodiul asumat al acestei lirici 
a devenit deja de recunoscut. Și asta 
realizându-se nu prin discontinuități și 
rupturi expresive sau de ritm imagis-
tic, ci printr-o reliefare mai cu aplomb 
a unor  curente nuclee imagistice în-
cărcate semantic, redefinite în contexte 
noi și izvorând dintr-o inventivitate cu 
vocație sintagmatică. Totul difuzând 
surprinzătoare semnificații, capabile a 
exprima cât mai complex și acut spi-
ritul poetului, vârstele interioare ale 
lirismului. Pornind de la În apărarea 
poemului scurt (1993) și Climă tempe-
rat-continentală, și înaintând, prin Du-
bla eroare (1999) și Cartea din inima 
mea (2003), spre Urna cerului (2008), 
vom ajunge în punctele de maximă 
criză, pe care – să observăm – poetul 
le-a depășit suscesiv cu sacrificii con-
siderabile, fără însă a-și abandona ob-
sesiile vizionare, trăirile și senzațiile 
de „ecorșeu” ori de „pradă” în colții 
Iluziei...

Dimpotrivă, toate aceste ele-
mente lirice bine reliefate, ajunse la 
„pârgă” deplină (vezi triada poema-
tică din 2004, 2005 și 2006, adunată 
sub un singur titlu Pârgă în 2007), 
- ascuțându-i percepția poetică în re-
cluziunea temporară și pasageră a 
„camerei de plută” (topos de regăsire 
proustiană din alienantele trăiri la li-
mită) – vor constitui noi trepte pen-
tru lansarea unor „escadrile de asalt” 
sintagmatic-imagistice și figurative 
stilistic, în plan conceptual-metaforic, 
fie că e vorba de restructurări antolo-
gice periodice (Locomotiva și vrabia, 
2006; Sălașe în inimă, 2010; Firul de 
plumb, 2011), fie că sunt propune noi 
relansări ale mitologiei sale imaginare 
și imaginale, precum în Sânge de vișin 
(2014), Baletul de noapte (2015) sau 
Sărbătorile (2016).

În această perspectivă „de sus” a 
bineconturatei topografii lirice trebuie 

situate și poemele din Răsaduri, apă-
rute într-o armătură de blindaj critic 
aproape excesivă în care se regăsesc  
observațiile generale și de finețe fă-
cute în ultimii ani de criticii Ion Pop 
într-un final de Prefață recapitulativă 
(Note despre poezia lui Octavian Do-
clin, inițial cronică în „Discobolul” și 
inclusă în volumul „Poezia româneas-
că neomodernistă”, 2017), Alexandru 
Ruja (referințele de pe coperta a IV-a), 
Marian Barbu (coperta I, interior) și 
Adrian Dinu Rachieru (coperta a IV-a 
interior).

E de observat cum poetul, de 
fiecare dată, se arată foarte atent nu 
numai față de exercițiile de admirație 
critică, dar ține să-și treacă, în fina-
lul cărților, acea foarte utilă notă „de 
același autor” cu minuțioase detalieri. 
Sub acest aspect, opera poetică a lui 
Octavian Doclin vine în întâmpinarea 
interpreților care se vor găsi, pentru o 
informare corectă și completă, invi-
tând oarecum la abordări fie ele și em-
patice prin aceste „întredeschideri” în 
cunoașterea operei. 

*
Structurat în 24 de piese lirice 

numite răsăditele și alte 24, nerăsădi-
tele, urmate de trei poeme de un bio-
grafism transfigurat alegoric, așezate 
sub titlul poeme libere, Răsaduri (Ed. 
Gordian, Timișoara, 2017), deschi-
zând o nouă fațetă conceptual-meta-
forică a poeziei lui O. Doclin, poate fi 
considerată un omagiu adus poemului 
scurt, cultivat de autor cu o mai veche 
vocație, „ră-sădit la timp/ și la vreme 
prielnică”, și dedicat Adei (nimeni alta 
decât  istoricul și criticul literar Ada 
Cruceanu, soția poetului, menționată și 
în nota de final cu colaborările colecti-
ve la volumele de publicistică „Față în 
față” (3 vol.).

Metafora mai generală este cea 
a grădinii docliniene, un fel de Eu-
topia blagiană situată sub miracolul 
germinației („Eutopia, mândra grădi-
nă,/  în preajma căreia fulgere rodnice 
joacă/ să-nalţe tăcutele seve-n lumi-
nă” – Mirabila sămânță), văzută însă 
în starea de răsaduri gata de plantat. 
Filtrată  printr-o metafizică a reamin-
tirii, copilăria este și de această dată 
un izvor de teme și motive poetice, ba 
chiar de obsesii structurate pe viziuni 
matinal-dolorifice: „dimineața/ primul 
lucru / era plimbarea/ prin grădina ră-
sadurilor/ strivea cu tălpile goale/ roua 
spălându-le/ grădinar mândru/ cu o 
mască însă/ trasă pe față/ cum un pan-
tomim/ (de-mascarea)” (răsad, 21).

Evidente și în precedentele vo-
lume, unele imagini ale copilăriei, coa-
gulând în nuclee narative, denunță abi-
litatea experimentată a liricului nostru 
de a crea noi și noi contexte  referențial-
metaforice demne de reținut. De aici 
forța de magnet structurant a imagis-
ticii și figurațiilor poetice, constând în 
coagularea pe anumite linii tematice și 
motivice, a unei devălmășii lexematice 
și sintagmatice, reușind a învedera un 

sens coerent, un ax semantic, o expre-
sivitate ideatică cetripetă, un nucleu 
tematic cu deschideri motivice și ira-
diante, dezvăluind perspectiva „Do-
meniului” ușor recongnoscibil, pro-
priu, specific, bine definit… Este , de 
fapt, marele secret al liricii docliniene 
această „regie”, această „știință”, ca să 
nu zicem „meșteșug” ori inspirație de-
loc spontanee, de a se reinventa mereu 
sub luminile unor noi concepte meta-
forice, creând un univers poetic coe-
rent, bine încheiat, vizionar și ideatic, 
pe temeiurile inventivității lexematic-
sintagmatice de specială expresivitate 
imagistic-metaforică.

De aici impasul în care se află 
o mare parte din poezia noastră post-
modernistă, marcată de o centrifugală 
expresivitate, lirica docliniană pu-
tându-i fi o lecție deplin asimilată și 
un punct de pornire ori un popas de 
reflecție pentru stabilirea de repere și 
temeiuri… 

Între „răsăditele” de acum din 
grădina poetului un loc aparte îl are 
piesa răsad 6, o interogație nichitiană 
ironică și fantezistă a propriul eu, pe 
tema «ră-sădirii», ca reinventare poe-
tică și redefinire, ce nu e decât o per-
manentă stare de creație, succedanee 
alterității unui alter ego liric:

„ce scrii tu poetule
la amiaza nopții
l-a întrebat doar o singură
dată moartea
mă scriu pe mine
ră-sădindu-mă
i-a răspuns doar o singură dată
acesta i s-a ascuns în tăcere
așteptând clipa re-învierii
în nimic
(întrebarea)” 
Astfel de dialoguri imaginare, 

angajând sufletul poetului în dramatice 
scrutări de extremă luciditate, ilumi-
nează ca fulgere peste o „Eutopie” a 
regăsirii de sine („răsaduri de viziuni/ 
de halucinații”) cu sprijin în vârsta co-
pilăriei, pe al cărui „rug aprins” arde, 
în noi și noi contexte imagistice, o sen-
sibilitate rănită călcând pe jăratic „cu 
ambele tălpi”: „își amintea imaginea 
aceea/ când umbla desculț/ și cu ca-
pul descoperit/ căutând înadins cortul/ 
care adpostea rugul aprins/ răsărit anu-
me în el…” (răsad 8).  

Iată cum rugul aprins al „răsa-
dului” exprimă și eufonic o aspirație 
esențială de totdeauna în ideea de a 
întrezări „casa de sus a poemului/ în 
care cu siguranță va locui și el/ (rugul 
aprins)”.

Sunt de reținut, din toată aceas-
tă poetică a reamintirii, mici nuclee 
narative, luminând din varii unghiuri, 
posibile sensuri, semnificații, enigme, 
neînțelesuri. Iată-l pe copilul de altă-
dată urcând pe scara „de spaiț” în po-
dul casei, unde rămânea uimit de „lea-
gănul liliecilor” și de „bufnița de sub 
grinda” acoperișului. În aceeași casă, 
imaginea „războiului de țesut” la care 
bunica învârtea suveica și sucala, prin-

Un poet tragic:

OCTAVIAN DOCLIN

tre firele pânzei, „din care se năștea 
imprevizibil desenul”, desenul din 
covorul de altădată fiind pus în relație 
cu „cel al mâinii lui/ scriind poemul” 
(Sucala)” (răsad 10). Aceleași isco-
diri prin podrum, adică „în pivnițele 
casei”, sugerează iarăși ascunsele „ră-
saduri de rezervă”, menite a-l face mai 
puternic „în unghiul drept / al poeziei 
sale” (răsad 23).

Revenind din „subterana” rea-
mintirii, răsadurile – ca „lacrimi înflo-
rite/ ale copiilor nenăscuți” – instituie 
totodată răscumpărări de viziuni re-
confortante (16), de unde impresia de 
nou început, lăsând în urmă „primul 
răsad”: „neliniștit  nedumerit/ neștiind 
nici el de ce/ dorește să revină/ la înce-
put de unde a pornit/ la primul răsad/ 
dar acum scriind/ înțelege că are o altă/ 
o nouă memorie” (18). 

Desigur, unele răsaduri, într-
o taină a sacrificiului prematur, cad 
„pe un pământ sterp”, ca o flacără „ce 
mistuie fără să ardă”, de unde reflecția 
amară din finalul răsadului 17: „îi 
pare acum în finalul poemului/  raza 
celui de-al treilea ochi/ pătrunzând cu-
vintele/ încă nescrise”. 

În ciuda acestor neîmpliniri pre-
destinate, poetul crede „în splendoa-
rea în-rodirii lui/ până la săvârșirea 
lucrării” (13), punct în care înțelegem 
că în-rodirea e metafora emergentă a 
devenirii poetice, situând eul liric sub 
genericul unei arte poetice de ase-
menea substanțialitate transfigurat-
referențială. 

Răsad, ră-sădire, ră-sădindu-
mă, rodire, în-rodire etc., ca o familie 
de cuvinte de formație enclitică sui-ge-
neris, deschid o cuprinzătoare acoladă 
lexematică menită a statua noua artă 
poetică docliniană, totul rezonând cu 
asumată gravitate în ritmurile dolori-
fic-trohaice ale doinirii unei suferințe 
profunde, decantată în perspectiva eli-
berării thanatice, cu o pecete identitară 
ușor de recunoscut:

„doclina-m-aș și n-am cui
doclina-m-aș verbului
și în veci răsadului
vai și-amar de mâna mea
doclina-m-aș doclina
vai și-amar de moartea mea
când m-o răsădi în ea”
(răsad, 20)

Zenovie CÂRLUGEA
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Dar „răsăditul din cortul salvării” nu-i dă 
liniște și poetul se întreabă „cine va fi păzitul/ cămă-
rii viitoarelor răsaduri”, fapt pentru care „renunță la 
odihna/ cu fruntea pe piatra Eben-Ezer/ și porni mai 
departe” (răsad, 9). 

„Grădina roditoare” pregătită pentru răsadu-
rile „ce vor izbăvi mâna poetului” va arde „cum ru-
gul aprins” (11). De unde deschiderile exprese ale 
poeziei către semnificațiile unei poetici rezonante și 
explicite. 

Între nerăsăditele din al doilea ciclu, 
am menționa acest Poem scurt, un elogiu al 
brevilocvenței lirice exersate cu virtuozitate de-a 
lungul zecilor de ani de poetul nostru, elogiu ce dă 
peste nas, totodată, «poemului-fluviu», de largă re-
torică despletită, care, lăfăindu-se în albia abundent-
leșioasă a cuvintelor, până la urmă „reușește” a nu 
spune nimic, când nu înseilează ceva confuz, căsnit 
și inexpresiv. E, de fapt, aici, una din lecțiile poe-
ziei moderne, mai vechi de un secol, dispusă nu să 
numească ci să sugereze prin imagini, sugestii, sim-
boluri (v. Lʼart poetique a lui  Varlaine, cu al său 
celebru vers: «Prends l’éloquence et tords-lui son 
cou!»), lecție desconsiderată, cu pagubă vizibilă, de 
postmoderniștii noștri înaripați în zboruri futile, sur-
volând reliefuri anodine, nesemnificative și pierzân-
du-se într-o retorică care funcționează ca un meca-
nism în gol căruia i se aud, zgomotos, toate defectele 
de funcționare. Iată memorabilul poem doclinian ce 
aruncă săgeți ironice într-o caustică atitudine asupra 
metehnei posmoderne de care, slavă Domnului, el 
însuși s-a ferit mereu. Aflată între nerăsăditele, pie-
sa este intitulată  2.Poemul scurt:

„Dar mai lasă-le dracului
de poeme lungi
îmi zise
ele sunt ca niște copaci înalți
în care stau păsările
și fac căcăreze
după ce le-au mâncat poamele
la care tu nu poți ajunge
din când în când
mai scapă din ciocul lor tocit
din vârful stufos
vreun sâmbure
și astfel se face
că din el răsare
cu tulpina scurtă
dar puternică
precum a vișinului meu din oborul casei
poemul scurt.”

În contextul imagistic al „nerăsăditelor” 
întâlnim și imaginea Subteranei, în care „nu exis-
tă rod – rodire/ viața e stearpă”  (Noua memorie), 
dar și sintagma destul de expresivă a „tăcerii de ră-
sad” (evocând starea halucinatorie din „camera dec  
urgență” sau acel „mănunchi de răsaduri” din topo-
grafia grădinii „adăstând sigiliul regal” și „diploma 
de înnobilare”, cum „sângele galben de apă/ al neră-
sadului retrăgându-se în răsad” (Retragerea).

Câteva viziuni deconcertat-thanatice sur-
vin cu puterea unei imaginații deja încercate: „În-
tre Sub-Pământ și Cer (…)/ nimeni nu răsădește/ 
ci totul pălește/ în lumile venite/ de departe// și 
deznădăjduiește” (Iluminări interioare); „Taur fiind/ 
privești Muntele Iluziei/ astăzi pe acel loc se mută un 
cimitir/ de răsaduri ne-răsădite” (Un altfel de rug). 

„Atent cunoscător al noilor tehnici de altoire” 
(Consolarea), poetul meditează pe seama predesti-
nării „ne-răsadului”, „cum viața subterană a poetu-
lui/ nu este ruina/ poemului neprihănit” (Ruina, 11).

Amintirea „stupului de albine” din ogradă ori 
a „mușuroiului de furnici” mirosind a oțet îl „tele-
portează” în copilărie, sugerându-i  „mirosul de cea-

ră” și „cerneala pentru epitafuri” cu miros de oțet. 
Sau „mirosul de zeamă acră” evocând meșteșugul 
argăsirii pieilor de oaie de către tatăl – „măiestru 
cojocar”. Un asemenea mecanism psihologic de 
declanșare a senzațiilor și imaginilor devoalează 
la Octavian Doclin încă o dată latura proustiană a 
sensibilității sale lirice, fapt ce ar merita un comen-
tariu aparte, având în vedere culegerea de poeme 
alegorice de altădată cu titlul Între pereți de plută 
sau Moartea după Doclin.

Iată în acest sens  poemul Leșul  (dedicat po-
etului arădean Vasile Dan) de teribilă resuscitare a 
amintirii odorifere:

„Poetul se coace la soare
în pielea goală
în oborul casei sale
sub privirea leșinată a câinilor săi
face adică nudism
vai de pielea poetului
scriai mai devreme
avertizându-ne temător
știai tu ce știai
caniculă fiind
pielea lui se înmoaie
precum își amintește
când în copilărie
tatăl său maistru cojocar scotea de la murat
pieile de oaie
numai bune de tăbăcit
adică de gires, cum spunea el
pentru viitoarele pieptare
dar ce îi persistă și acum
în nări este mirosul de zeamă acră
în care acestea se murau
acum mai puternic însă
decât mirosul acela
acum când scriu este crede-mă
dragă pritene iubit poet
pielea leșului acestui poem.”
Refugiat în „peștera cuvântului” (Cortul Po-

emei) precum Iona din mitologia creștină în burta 
chitului, poetul e conștient de „primejdia capodope-
rei”, cu întregul ei alai de presințiri thanatice. Astfel 
își poartă blazonul prin „topografia grădinii” Scribul 
cu sigiliul lui pe o „ceară roșie”.

„Scrierea poemului” este la O. Doclin un 
sacerdoțiu ce implică „stăpânire” (luciditate deci) și 
rugăciune, de unde: „cuvinte sub formă de versete/ 
vii și puternice/ cu grădini unde nerăsadurile/ să nu 
fie/ să nu pară a fi/ principala cauză a suferinței/ într-
o moarte presupus/ conștientă” (16. Țara aceea). 

Foarte interesante și ultimele trei poeme, 
Geamgiul și olarul, Mama și Amantul (alcătuind 
secțiunea finală poeme libere), în care din nou amin-
tiri din copilărie sunt transfigurate în reușite acolade 
lirice. Iată din nou imaginea „Subteranei”, ca spațiu 
al căderii și reveriilor halucinante ce îl cheamă ade-
sea („măcar o dată pe lună”!), din care periodic revi-
ne mai limpezit și tonifiat, dar și „plin de  remușcări 
și angoasee” (Mama), spațiu rămas străin celor pe 
care-i interoghează ironic: „Ați fost voi vreodată/ 
prin Subteranele docliniene/ ca să călăriți moartea 
moarte/ adică moartea virgină/ nu n-ați fost pentru 
că/ sigur v-aș fi văzut/ atunci de ce plângeți de frica 
ei…” Declarându-se „amant al morții”, poetul co-
munică un sentiment de siguranță neînfricoșată în 
fața acesteia (Amantul).

Creator al unui topos poetic de indiscutabi-
lă originalitate, asupra căruia proiectează viziunile 
unui boem-cutreierător de accidentate reliefuri, când 
habituale când hilare, de profundă referențialitate bi-
ografică și sufletească, Octavian Doclin ne apare, în 
zariștea asumată a acestui univers liric distinct, unul 
din marii poeți tragici ai postmodernității noastre.

...OCTAVIAN DOCLIN

Condiţia  de  om

Sigur că nu-ţi poţi depăşi
condiţia de om -
şi, din această cauză,
încerci gustul tristeţii.
Ai vrea să fii pasăre
sau înger sau stea;
dar amintirile te aduc
cu picioarele pe pământ,
în timp ce sufletul tău
visează la zodii mai bune...
Nu vei reuşi să evadezi
din cercul destinului;
şi nici chiar iubirea
nu va putea face minuni.
Însă mai pâlpâie o speranţă
ca un cântec în înserare;
pentru că munţii 
te învaţă acea singurătate 
a paşilor spre înălţimi; 
pentru că lacrima 
îţi dăruie acea linişte 
a stelelor căzătoare!

Exerciţiu  mental

Nu-i o întâmplare faptul 
că pot reteza aripile vântului;
pur şi simplu e-un exerciţiu 
mental asemeni rugii.

Nu e magie şi nici ajutor divin
faptul că pot întoarce
timpul din drum
cu-aceeaşi uşurinţă 
cu care pasărea zboară;
e doar un îndelungat
antrenament de supravieţuire
în adâncile văi ale vieţii...

Dar, când copilul începe să plângă,
uit de toate preceptele lumii
şi alerg într-un suflet;
fiindcă ştiu că lumina 
nu cântă decât atunci 
când o mângâie bezna!

Amurg  de  toamnă

Nici singurătatea 
indestructibilă ca un diamant,
nici libertatea de a tăcea
şi a te lăsa devorat
de focul iubirii,
nici lacrima unui gând
în care te afunzi cu bucurie,
nimic din toate acestea nu te ajută
atunci când Amurgul se lasă
ca un nor de lăcuste...

Şi totuşi mai zăreşti
un surâs de lumină
la marginea spaimei, 
de parcă, dintre neguri de uitare,
te urmăreşte chipul mamei.
E poate aripa unui vis
sau a unui dor fără margini
care îţi pune inima pe jar,
dar îţi vindecă sufletul!

OVIDIU TOMA
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Între scriitorii bănățeni contemporani, cel 
care a manifestat un interes constant și deopotrivă 
admirativ pentru Lucian Blaga este Pavel Bellu (14 
martie 1920, Vrăniuț-Răcăjdie, Caraș-Severin  - 9 ia-
nuarie 1988, Cluj-Napoca). Poet, eseist, dramaturg și 
romancier, Pavel P. Bellu este licențiat al Facultății 
de Litere și Filosofie din Cluj (1945-1948) și doc-
tor în estetică , perioadă în care l-a avut profesor pe 
Lucian Blaga, fiindu-i deopotrivă student și licențiat 
în filosofia culturii, estetică și sociologie. Stabilit 
la Cluj, mai întâi ca profesor (1950-1954), apoi ca 
secretar literar al Teatrului Național (1955-1959), 
Bellu a rămas în contact cu Poetul, care – cum se 
știe – trăia anii înnegurați ai scoaterii de la catedră și 
ai urmăririi informative încă din 1954, fiind mereu în 
atenția organelor de represiune și muncind din greu 
să-și întrețină familia. Însuși Pavel Bellu va simți pe 
propria-i piele această povară a căderii în dizgrație 
ideologică, fiind nevoit începând din 1959 să lucreze 
ca economist la Întreprinderea Utilaje de Transport, 
apoi din 1965 ca responsabil al Filialei Fondului 
Plastic din Cluj, până în 1968. 

Autor al volumelor de poezii  Candelabre al-
bastre (1936), Flori de piatră (1940) și Douăzeci de 
poeme (1944), Pevel Bellu s-a bucurat de prețuirea 
și prietenia poetului-profesor, dovadă că însăși Cor-
nelia Blaga, soția poetului, i-a adresat de mai multe 
ori solicitarea: „Domnule Bellu, te oblig cu limbă de 
moarte să scrii despre Lucian!” 

În semn de prețuire, în 1970 a publicat ese-
ul  Blaga - în marea trecere, cercetare ce pune în 
evidență legăturile poetului cu Banatul și specificul 
regional bănățean (Ed. Eminescu). Este prima mo-
nografie ce i se dedică magistrului său, după cea din 
1944 a lui Ovidiu Drimba (Filosofia lui Lucian Bla-
ga, Cugetarea-Delafras), având în vedere întreaga 
operă literară și filosofică. 

*
Pornind de la toate aceste date, criticul și isto-

ricul literar reșițean Gheorghe Jurma își propune să 
realizeze o primă monografie „PAVEL BELLU”, în 
care să valorifice legăturile ce le-a avut autorul  „Ar-
hitecturii gândului” cu scriitorii bănățeni, îndeosebi 
cu viața culturală cărășeană. Deși nu este propriu-zis 
o monografie despre viața și opera valorosului scrii-
tor, ci doar o abordare documentară bazată mai mult 
pe corespondența și apelurile telefonice avute cu 
scriitorul stabilit la Cluj (pp. 59-117), de către „con-
ducătorul cenaclului reșițean” Semenicul , în vederea 
publicării în presa de aici a unor articole și poezii, lu-
crarea dlui Gh. Jurma vibrează de pulsul autentic al 
scriitorului aflat în ultimii ani de viață, „când,bolnav, 
a reînvățat să scrie – cu mâna stângă”, în urma acci-
dentului vascular cerebral din 1982 (după cum preci-
zează soția scriitorului, poeta Viana Șerban). Găsim 
în aceste epistole inedite întreg freamătul cultural și 
literar al poetului și eseistului, care nu uită că spi-
ritualitatea Banatului constituie „zestrea Daciei de 
Vest”. El însuși se definește fiu al acestui Banat spiri-
tual, exponent al mirabilului genius loci, încercând o 
admirabilă deschidere către național și o radiografie-
re a esenței amintind de múmele goetheene îndrăgite 
de mentorul său Lucian Blaga. Un pasaj din scrisoa-
rea datată „Cluj, 06 sept. 74” este edificator:  

„Ce se întâmplă? Eu nu sunt fiul unui Banat 
geografic, ci al unui Banat spiritual. Se poate întâm-
pla ca, uneori, geograficul să coincidă spiritului. Dar 
pot fi și nepotriviri. Și compensări.

Cum eu sunt prieten cu acel genius loci și cum 
acesta este permanentul, raporturile mele rămîn con-

stante și perene. Nu confund Banatul cu persoanele 
sau persoanele cu Banatul; nici gusturile schimbă-
toare. Ci caut să fiu prieten cu esențele și supus Ma-
rilor Mume. (…)

Mulți se nasc în Banat. Dar, odată cu laptele 
fizic, nu sug și laptele spiritual al Înțelepciunii Ba-
natului.

Banatul nu e o «modă», nici romantică nici 
modernă. E o permanență clasică, serioasă ca natura 
lui. Ca urmare, pot fi găsit oricînd la izvoarele acestei 
permanențe – și rare ori sau niciodată în altă parte.”

Colaborarea poetului la „Semenicul” (perio-
dic reșițean găsit „bogat și cu un profil precis: lu-
minarea valorilor locale, din trecut și din prezent”, 
aspirând la statutul de „revistă permanentă”), la „Mi-
cul dicționar” (obiectând că nu și-au găsit loc aici 
numele unor cărășeni iluștri precum Const. Daico-
viciu, Romulus  Ladea, Ilie Ienea, Virgil Birou sau 
caransebeșanul Petru Vintilă ș.a.), la „Zilele cultu-
rii” din toamna lui 1975 și la „frumoasa manifesta-
re a decadei culturii la Reșița” din toamna lui 1976, 
precum și recomandările făcute „cu umilință” de a 
crea „în perspectiva perenului” sunt subiecte epis-
tolare de mare probitate scriitoricească, într-o peri-
oadă când „nici Oradea, nici Sibiul, nici Piteștiul nu 
aveau asociații de scriitori”, iar gândul scriitorului 
de la Cluj era ca „Semenicul” să fie «permanenti-
zat» ca „Familia”, „Argeșul”, „Vatra”, „Ramuri” ori 
„Tomis”…

Corespondența lui Pavel Bellu cu Gheorghe 
Jurma face loc și unor aprecieri deloc de neglijat, de 
vreme ce preopinentul  este la curent cu viața litera-
ră cărășeană (primea totodată și „Caraș-Severinul” 
ori „Facla”), amintind de Azap, N. Irimia, O. Doclin, 
Ana Selena, Opreanu, Mona Copăceanu, I. George 
Șeitan, Petru Vintilă, Titus Crisciu, Oallde (elogiat în 
eseul „O istorie a cântecului cărășan”), cu o referire 
expresă la talentul partenerului epistolar: „Socotesc 
că aveți har de critic literar și ar trebui să vă valorificați 
major, contribuind hotărâtor la cunoașterea Banatu-
lui, în speță Caraș-Severinului”(să menționăm că 
ținuta culturală a „Semenicului” fusese menționată 
de publicații ca „România literară”, „Scânteia” – 
„aprecieri «excepționale»”, 16 august 1979). „Cred 
că și scopul publicației Dvs. – îi scria Bellu dlui Jur-
ma la 13 iunie 1974 - este valorificarea culturii loca-
le, nu a lui Michel Angelo, Beethoven și Shakespeare 
(…) Dacă suntem autentic locali, pășim către univer-
sal. Altfel, facem figură de maimuțoi-«universali»”

Conștient că „într-o vreme, noi (cărășenii, 
n.n.)eram majoritari în Banat”, Pavel Bellu încearcă 
și o definiție a scriitorului de talent alintat «Jurjica”: 
„Am impresia că puțini știu ce este un scriitor dotat. 
El e, după opinia mea, rezultatul unor milenii de cul-
tură asimilată. Un soi de stea polară, văzută de bu-
solele sufletești./ Scriitorii nu se fac, ci se nasc. A-i 
îngriji, a-i ajuta, ține de o economie a spiritului. Nu 
știu dacă județul Caraș vrea să-i ajute, ca să fie aju-
tat, - sau numai să fie popularizat prin ei? Personal, 
mi-am pus întrebarea, pe baza unor fapte concrete. A 
unor experiențe proprii.” (9 iulie 1975).

Publicându-i articole, versuri și chiar un in-
terviu, „Semenicul” beneficiază nu numai de apreci-
eri destul de măgulitoare din partea scriitorului, dar 
și de unele recomandări privind valorificarea unor 
înaintași bănățeni precum A. C. Popovici (atât de 
Lăudat și de Blaga în revista „Banatul” din 1926), 
Alexandru Mocioni („majestuoasă figură de artist 
complet” și „gânditor politic de geniu”), Sever Bocu, 
D. Bojincă, Ladea ș.a. Sub acest aspect, dl Gh. Jurma 

Gheorghe JURMA:

„PAVEL BELLU”
(Editura TIM, Reșița, 2016)

reproduce câteva „portrete în lemn”, făcute de Pa-
vel Bellu unor scriitori și artiști pe care i-a cunoscut, 
prețuindu-le opera, unele din acestea apărând în pre-
sa reșițeană: Virgil Birou („un colos…polivalent” 
cu „ciudat destin”), Ilie Ienea („maximum de rafi-
nament stilistic în proza din Banat și aș îndrăzni – în 
literatura fantastico-științifică a României”, „un fel 
de Proust al românilor” după Valer Novac, fruntaș 
al „țărănismului” bănățean din interbelic), Stoica de 
Hațeg (nimbat de „aura fermecătoare a unui mare 
modern”, „un tezaur stylistic” și „foc gânditor care 
reflectă tragedia unui veac”), Al. Mocioni (o statuie 
morală difuzând „lumină marmorată”, „un pumn de 
esențe”, „rațiune diamantină”, „sensibilitate artistică 
rară”, „o matematică, devenită muzică și filosofie”, 
„cel mai strălucit om politic al Transilvaniei, în sec 
XIX” – Ștefan Pascu),Vasile Nemiș (profesor eme-
rit, „subțiratic și aerian”, „extrem de muncitor și me-
todic, cu pană harnică”).

Pe lângă lista cărților și opiniile despre aces-
tea apărute în varii publicații („Gazeta literară”, „Ro-
mânia literară”, „Luceafărul”, „Orizont”, „Astra”, 
„Argeș”, „Curentul”, „Însemnări ieșene”, „Vestul”, 
„Curentul nou”, „Reșița” ș.a.), ca și articolele pri-
vitoare la dramaturgia, în parte jucată pe unele sce-
ne ale țării, dl Gh. Jurma reproduce și câteva poeme 
„trimise publicării în presa reșițeană” și „păstrate 
încă în manuscris”, în care regăsim aceeași fervoare 
de distilerii cultural-metaforice și inserții mitico-fol-
clorice caracteristice poeziei lui Pavel Bellu, însemne 
de genius loci înfiorate de metafizica gândului blagi-
an: Marele Tăcut – Murgu…, Iancu și brândușele, 
Testament, La un pod de lumină, Tinerețe oravițană, 
Ion Fărăsomn 1-13, Dimineață sudică (unele, inedi-
te, au apărut în broșura din 1995 editată de Bibliote-
ca Județeană „Paul Iorgovici”, sub genericul Poeme-
le adevărului). 

*
Ultimul text constituie o revelație bibliogra-

fică rezumativă, venind să sublinieze încă o dată iu-
birea purtată de autorul „Candelabrelor albastre” și 
al „Lebedei solare” lui Lucian Blaga. Este vorba de 
amilia. Însuși Pavel Bellu va simți pe propria-i pun 
text manuscris intitulat Umbra lui Blaga și Banatul, 
aparținând fostului discipol, din care aflăm că inițiat 
eseul din 1970, „Lucian Blaga în marea trecere”, se 
intitulase „Lucian Blaga și Banatul”, după un mo-
del bucovinean „Eminescu și Bucovina”. Cartea lui 
Pavel Bellu venea cu o oră mai devreme în critica 
noastră literară, mai exact într-un moment când ope-
ra blagiană îndura „aprecieri tăios controversate”, 
ba chiar „considerații acidulate” găzduite de revista 
„Contemporanul”.
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 Îndurând, așadar, astfel de „lovituri concen-
trice, firești în climatul orei de atunci”, eseul lui Pa-
vel Bellu s-a bucurat totuși de „o apreciere luminoa-
să a lui Mihai Ungheanu”, în „România literară”. „În 
orice caz, apreciază autorul, cartea noastră (întâia 
despre viața și opera lui Blaga, după 1944!) a tăiat o 
breșă în zidul de rezistență cu care era învelit numele 
poetului.” 

Eseistul, „familiarizat, cum sunt puțini alții, 
cu opera poetului și filosofului Blaga”, a identificat 
„factorii stilistici hotărâtori ai creației”, convins că 
„înțelegerea lui Blaga este posibilă mai ales prin 
situarea în contextul anilor săi de formație” (vezi 
atmosfera Lugojului din anii 1924-1926, contactul 
cu opera unor mari personalități bănățene precum 
A. C. Popovici și Caius Brediceanu – Cap. II, „Viile 
lui Dionysos”). Pavel Bellu „tinde la o definire com-
pletă a operei literare și filosofice din acest punct de 
vedere”, traducând „în termeni accesibili, nu și vul-
garizatori, ardentele viziuni poetico-filosofice” (M. 
Ungheanu, „România literară”, București, 11 iunie 
1970). 

Eseul lui Pavel Bellu a fost apreciat și ca „un 
act de pietate” (Traian Liviu Birăescu), care „nu va 
putea fi ocolit de viitorii exegeți” interesați de „spe-
cificul și relațiile lui Blaga cu Banatul”, așadar în 
măsură „să spulbere golul din biografia lui Blaga 
cuprins între anii 1924 și 1926” (Octavian Doclin, 
în „Gaudeamus”, revista Institutului Pedagogic Ora-
dea, IV, nr. 3/22, martie 1971).

Abia în următorii șapte ani scriitorul s-a bu-
curat de „o avalanșă de aprecieri”, scrie în evocarea 

amintită Pavel Bellu.   Blaga în marea trecere fusese 
conceput ca „un imn închinat Frumuseții”, la care 
eseistul a trudit de la 1 ianuarie până la 2 iunie 1968, 
„totul despuiat de ambiții personale”, urmând doar 
solicitarea insistentă a doamnei Cornelia pe care o 
vizita adesea: „Domnule Bellu, te oblig cu limbă de 
moarte să scrii despre Lucian!”. „Toate hotărârile 
mele de eschivare s-au izbit de hotărârea sa cvasi-
hipnotică”, precizează autorul, încercând totuși și o 
explicație: „Probabil fiindcă aveam oarecari rădăcini 
cu Banatul și mă pregustasem din marile tăceri ale 
poetului…” 

Lui Pavel Bellu i se publicase, de fapt, în re-
vista reșițeană „Semenicul”, un interviu în care lă-
murise legătura lui Blaga cu Banatul („în ce condiții 
a ajuns Blaga «lugojean»”), asupra sa exercitându-se 
„influențele creatoare ale mediului lugojan”. Vorba 
poetului împărtășită și lui Pavel Bellu: „Tot ce am 
scris după Lugoj a fost în esență gândit la Lugoj.” 

Evocând sejurul la „via nouă de la Lugoj” – 
cumpărată tinerilor căsătoriți de Caius Brediceanu, 
fratele Corneliei , în 1924 - , Pavel Bellu scrie că „în 
cei trei ani (de fapt doar doi și jumătate: 1924-26, 
n.n.), viața Lugojului l-a vindecat fizic (t.b.c.!) și psi-
hic.” Acolo, la Lugoj, „în orașul de pe Timiș”, veche 
«capitală culturală» a Banatului, cu renume intrat în 
creația populară, Blaga ar fi găsit „o tradiție cultu-
ral-europeană”, în care erau vii ideile progresiste ale 
gândirii lui Al. Mocioni și A.C. Popovici, muzica 
lui Ion Vida și Tiberiu Brediceanu, interpretarea de 
excepție a lui Traian Grozăvescu, pictura lui Aurel 
Ciupe urmând lui Virgil Simionescu, amintirea po- Zenovie CÂRLUGEA

. . .„PAVEL BELLU”
etului dialectal Victor Vlad Delamarina (văr primar 
cu Cornelia) și prezența surorii acestuia, profesoara 
Laura Vlad, autoarea renumitelor păpuși etnografice 
(inițiativă promovată de poet, apoi, în plan diploma-
tic, expoziția etnografică a acesteia fiind încununată 
cu un mare premiu la Barcelona, în 1929). De la Arad 
și Timiș mai veneau: Romulus Ladea, Aurel Cotruș, 
iar de la București, Adrian Maniu, cumnatul Cor-
neliei. Poetul devenise acum colaborator al revistei 
timișorene „Banatul”, trimițând totodată lucrări la 
presa din Cluj („Cultura”) și București („Cuvântul”, 
„Adevărul literar și artistic” etc.). Aici la Lugoj poetul 
va scrie piesa „Daria” („la vie, sub castanul din vie”), 
pantomima „Învierea” (pentru care îi solicitase cum-
natului său, Tiberiu Brediceanu, să scrie muzica, dar 
acesta era foarte ocupat cu amplele culegeri de folclor 
muzical din Banat și Apuseni!). Și tot aici Blaga plăs-
muise ardenta intrigă a Meșterului Manole, ce va fi 
jucată în străinătate și abia peste doi ani pe scena Tea-
trului Național din București. (pp.118-123). Și tot de 
anii șederii la Lugoj se leagă eseurile de filosofia cul-
turii din Filosofia stilului („Cultura Națională”,1924), 
Fenomenul originar (1925) și Daimonion (foileton în 
„Universul literar”, mai-decembrie 1926)...

În totul, documentarul „Pavel Bellu” vine să 
creioneze o posibilă monografie a scriitorului dis-
părut la 68 de ani, furnizând viitorului cercetător 
al vieții și operei un prețios și inedit material isto-
rico-literar și o reliefare în linii destul de convingă-
toare privind relațiile acestuia cu Banatul montan, 
îndeosebi cu Reșița unor colaboratori și prieteni. 
Cartea dlui Gh. Jurma readuce „imaginea acestei 
personalități în istorie și actualitate”, pe coordonate-
le unei valorificări documentare corecte.

Eu cred că veșnicia s-a născut la sat.

Satul este un loc ferit, pattern divin. Acest 
spațiu care cântă și înflorește în mine, când mă gân-
desc la el, este păstrătorul profunzimilor umanității, 
al acelor rădăcini care transmit prin capilaritate seve 
fiecărei noi primăveri, care simte dureri de muguri, 
din care înfloresc aievea veșnicii pentru a învăța a 
plânge cu lacrimi, care vin din adâncuri mari. Satul 
– absida locului originar: sat al meu, ce porți în nume 
/ sunetele lacrimei1 „nu este situat într-o geografie 
pur materială și în rețeaua determinantelor mecani-
ce, ca orașul, ci în centrul lumii și se prelungește în 
mit. Satul se integrează într-un destin cosmic, într-
un mers de viață totalitar, dincolo de al cărei orizont 
nu mai există nimic.[…] Blaga figurează aici, din 
perspectivă romantică, un spațiu poetic, o lume în 
care obiectele au, dincolo de valoarea lor concretă, 
și o valoare de semne, de simboluri trimițând la un 
sens care le depășește, la o viziune globală.2”. Și 
apoi satul este locul care adăpostește casa, în sens 
de cămin, „materie încărcată cu duh, purtătoare de 
afecte și simțiri, deținătoare de secrete[…]. Cămi-
nul, constată Eliade, stă în inima realului, în chiar 
centrul realității, el este refugiul unde te poți oploși 
și regăsi (regăsi sinea ta cea mai stabilă, mai nealte-
rată de vuietul exterior), fugind de haos, irealitate și 
neființă. […] Căminul este centrul lumii pentru ins 
deoarece acolo se încrucișează linia verticală cu acea 
orizontală. Linia verticală urcă la cer și coboară în 
țara morților, sub pământ.3” Și dacă ducem ideea mai 
1  Lucian Blaga, Nebănuitele trepte, Ediție multilingvă, Prefață: 
George Gană, Editura Ars Longa, Iași, 2013, p. 16.
2 Ion Pop, Lucian Blaga-Universul liric, Geografie mitologică, 
Editura Cartea Românească, București, 1981, p. 141-142.
3 Nicolae Steinhardt, Monologul polifonic, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2002, p. 271-271.

departe spre miez, în fiecare cămin există casa di-
nainte care „adăpostește, prezintă și exprimă, aseme-
nea unei opere artistice, ideea de podoabă, căldura 
sufletului, încrederea în frumos. […] E o incredibilă  
tărie a caracterului omului de la sat de a aduce și a 
de a apăra prin ani și vitregii un loc ales din care 
curățenia, frumusețea, morala să nu fie alungate.4” 

În lumea satului există răgazul, tihna. Te 
cuceresc locurile, apoi oamenii, care se mișcă în 
ritmul natural și țin de rânduială. Brazda de acasă și 
cerul de deasupra se topesc într-o osmoză perfectă. 
Microcosmos divin, năvod umplut cu pește. Acest 
tandem, brazda de acasă și cerul de deasupra, este 
spirala vieții așa cum o văd eu. Dumnezeu ne-a dăru-
it un petic de pământ, dar și un colț de cer deasupra. 
Și pe acestea două  le-a așezat cu rânduială într-un 
fel anume. Cerul să fie acoperiș sufletului nostru care 
pribegește pe pământ. Sămânța edenică este așezată 
în această ladă de zestre divină. Iar brazda de aca-
să și cerul de deasupra sunt înspiralate în noi. Doar 
acasă poate exista rod. Doar deasupra locului natal 
pot zbura îngeri. Sămânța pe care o păstrăm ca într-
o ladă de zestre în sufletul nostru nu este o sămânță 
oarecare, ci una de aristocrație cerească, pe care nu 
putem să o aruncăm în orice pământ. Pământul de 
acasă și cerul de deasupra au fost hărăzite nouă întru 
fericire și bucurie.

Lucian Blaga, filosof și scriitor, s-a născut în 
satul Lancrăm din Județul Alba, sub „semnul unei 
fabuloase absențe a cuvântului5” la nouă mai 1895, 
4 Olimpiu Nușfelean, Să furi raiul cu ajutorul cuvântului, Ese-
uri, Editura Charmides, Bistrița, 2014, p. 157-158.
5 Eugeniu Nistor, Lucian Blaga. Epistolar filosofic, Ediție 
coordonată, îngrijită și prefațată de Eugeniu Nistor, sprijin 
documentar și logistic Ion Mărgineanu, Editura Ardealul, 
Târgu-Mureș, 2016, p. 5, citându-l pe George Gană, din lucra-
rea Lucian Blaga- Opere 6. Hronicul și cântecul vârstelor, ediție 
critică de George Gană, Editura Minerva, București, 1997, p.3.

 FRANCISC-MIHAI  LÖRINCZI

Fractalii ruralului blagian

ca al nouălea copil, mezinul familiei, care aduce o 
nouă lumină asupra lumii, înmiresmându-i misterul, 
nu dezvăluind, ci mărind a lumii taină: eu cu lumina 
mea sporesc a lumii taină / […] și tot ce-i nențeles / 
se schimbă-n nențelesuri și mai mari6, așezând mi-
raculosul într-un spațiu rural de mirifică intimitate: 
„Blaga nu făcea altceva decât să accentueze acea 
latură a viziunii țăranului despre univers, prin care 
acesta își consideră satul ca o entitate de sine stătă-
toare, situată în centrul lumii, în tainică și totalitară 
legătură cu ea, să reflecte cosmocentrismul omului 
din popor, împletit cu miraculosul de basm și legen-
dă, pârghia cu ajutorul căreia e înălțat în zona miticu-
lui satul natal al scriitorului. […] Autorul Spațiului 
mioritic clădea cu timpul, întâi în opera artistică, pe 
urmă și în cea filosofică, în marginea satului real, 
un altul fictiv, ce împinge mai toate trăsăturile celui 
dintâi în mitic și metafizic.7”

6 Lucian Blaga, Poemele luminii, Les poèmes de la lumière, 
Ediție bilingvă româno-franceză, cuvânt înainte de Jean Poncet, 
cu o postfață de Horia Bădescu, Editura Școala Ardeleană, Cluj-
Napoca, 2016, p. 24. 
7  I. Oprișan, Lucian Blaga. Sub zodia mitului, Editura Saecu-
lum I.O., București, 2015, p. 76-77.
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În opera blagiană se regăsesc multe repere 

arhetipale, două dintre ele aparținând naturii pri-
mare, fundamentale, muntele și pădurea, aflate în 
simbioză: „sunt spații valorizate ascensional, dar și 
cu deschidere către submundan, […] mari unități ale 
geografiei mitologice, tărâmuri ale obârșiilor.8” De 
ce muntele? Orizontul local al satului blagian are o 
panoramică deschidere asupra munților, pe care i-a 
călcat cu piciorul, în timpul multelor ascensiuni, 
când a călcat poteca cu talpa piciorului și a simțit 
fiorul elementelor primare pe care le-a decantat în 
adâncuri mari de unde s-au întors în limbaj artistic. 
A cunoscut și umblat nu numai Alpii Bernezi, dar  
Alpii Transilvaniei; a urcat cu drag în Munții Cân-
drel, în Munții Sebeșului, pe Valea Frumoasei: „am 
sosit la Oașa. E în adevăr foarte frumos. Dacă nu 
se îndură nimeni să-mi facă loc, voi dormi pe fân 
în podul grajdului. Am să-mi amintesc vremile de 
mare primitivism, dar totodată și întâmplarea ta din 
Elveția, când ai dormit odată la fel. Dimineața mă 
spăl la izvor, ziua voi face baie în lac. […] Ieri seară 
a venit o furtună cu tunete și trăsnete la doi metri 
deasupra noastră. De pe fereastră am văzut cum a 
trăsnit într-un brad, s-a aprins și a ars frumos în fur-
tună și în noapte.9”

Pasiunea mea pentru munte m-a făcut să colind 
și eu multe poteci, să urc pe crestele carpatine și să 
descopăr, cu negrăită plăcere, pe crucea de pe vârful 
Moldoveanu, pe acoperișul României, motto-ul cu 
care începe un volum de versuri al lui Lucian Blaga, 
În marea trecere.  Volumul are un motto semnifica-
tiv, care explică o stare de spirit a poetului: Opreşte 
trecerea. Ştiu că unde nu e moarte nu e nici iubire 
-, şi totuşi te rog: opreşte, Doamne, ceasornicul 
cu care ne măsuri destrămarea. Și contemplând 
împrejurul de pe vârf, înconjurat de atâta înălțime, 
am simțit miraculosul cum se abate prin pieptul meu 
și îmi șoptește: acolo unde e satul tău, acolo va fi 
și inima ta. Și acest moment de taină se adâncește 
în mine și își poartă miraculosul spre înmiresmatul 
mister. 

Dacă treci prin satul Lancrăm poți vedea o 
grădină abundând de floare într-o nouă lună mai…

Spațiul satului blagian este un rai de mituri. Pe 
el se grefează sufletul, emoția omului, taina, setea de 
absolut. Satul nu este doar o cântare a interiorității, 
ci o încântare superioară, aflată la nivelul de sus al 
sensibilului. Satul este un fractal miraculos care nu 
dorește să fie eludat, ci mai mult, adâncit în mister, 
ca o luminândă: cred că lumea e o cântare.

Moștenire a cerului, misterul trebuie tăinuit 
mereu. Diamantul trebuie șlefuit pentru a-i spori va-
loarea. Căutarea misterului presupune recunoașterea 
superiorității lui. Frumusețea lumii este încifra-
tă în limbaj matematic, în cuvinte vii, descoperite 
prin somn, ca mijloc accesibil de a pătrunde înspre 
esențe, în spațiul increat, printr-o poartă spre starea 
paradisiacă primară: unde și când m-am ivit în lumi-
nă nu știu. 

Dacă Blaga ar sta în mijlocul nostru astăzi ne-
ar sfătui astfel: să aveți grijă de timpul care v-a fost 
măsurat. Bucurați-vă voi și copiii voștri de roadele 
muncii voastre, dar nu uitați să priviți mereu către 
orologiul din turn. Holdele aurii vă vor umple mese-
le cu pâine, iar izvoarele ulcioarele cu apă. Dar peste 
toate nu uitați să vă îndreptați privirea spre marele 
orologiu din turn, ca să nu vă rătăciți. Să vă iubiți ca 
frații pentru ca zilele voastre să vă fie binecuvântate. 
Căci Ceasornicarul vi le-a dăruit pe toate din marea 
Sa dragoste. Păziți-vă curățenia și cetatea! Sunt sfa-
turi pentru o bună viețuire în comunitate. Și asupra 
a toate să stea măsura,  imaginată sub forma unui 
ceas de turn, care trebuie să călăuzească oamenii. 
Păziți-vă sufletul curat și mersul ceasului din turn. 

8 Ion Pop, Lucian Blaga. Universul liric, Editura Paralela 45, 
Colecția Deschideri, seria Universitas, Pitești, 1999, p. 104 și 
108.
9 Dorli Blaga, Tatăl meu, Lucian Blaga, Editura Humanitas, 
București, 2015, p. 264. 

Aveți grijă să nu se oprească. Că atunci când se va 
întâmpla asta se vor schimba timpurile! Nu va mai 
fi măsură în nimic. Toate se vor întoarce pe dos și 
se vor încurca. Va urma un veac al însingurării și al 
războiului. Între oameni nu va mai fi înțelegere și 
pacea va fi tot mai puțină. Va fi un timp al îmbuibării 
materiale, al dezvoltării tehnologiei, dar o eră 
glaciară a spiritului. Niciodată nu trebuie lăsat omul 
să se depărteze de la măsură, deoarece se cunoaște 
dorința acestuia de putere nelimitată. Iar puterea 
atrage după sine abuzul. 

Satul este un spațiu sacru, reper evenimențial 
care păstrează amprenta curgerii tumultuoa-
se a comunității rurale. Există o rememorare și o 
introspecție sangvină, dincolo de orice bariere: „tre-
cutul însuși, cel personal, dar și cel al celuilalt, când 
celălalt contează, are greutate automat tocmai fiind-
că e, presupus, plin de taine. A scormoni în trecut 
face parte din impulsurile umane irepresibile. Trecu-
tul, memoria seamănă cu trupurile cu sertare pictate 
de Dali.”10

Este încrustat în operă un spațiu natal devenit 
fabulos, un tărâm învăluit în fascinație, învestit cu 
încredere și cu care poetul se identifică: „imaginea 
artistică impresionează mai puternic decât modelul 
ei; realitatea, ca să fie frumoasă are nevoie să fie per-
cepută prin vălul artei.11 ”

Satul și copilăria se întrepătrund în țesătura 
interioară și substanțializează devenirea: „Copilăria 
petrecută la sat mi se pare singura mare copilărie. 
Cine nu privește în urma sa peste o asemenea copilă-
rie mi se pare aproape un condamnat al vieții. Copi-
lăria și satul se întregesc reciproc, alcătuind un întreg 
inseparabil. S-ar putea vorbi chiar despre o simbioză 
între copilărie și sat. Pe cât de adevărat e că mediul 
cel mai potrivit și cel mai fecund al copilăriei e sa-
tul, pe atât de adevărat e că și satul la rândul lui își 
găsește suprema înflorire în sufletul copilului. […] 
Pentru a-ți tăia drum spre plenitudinea lumii de sat 
trebuie să cobori în sufletul copilului. Copilăria e de 
altfel vârsta sensibilității metafizice prin excelență. 
[…] Satul era situat în centrul existenței și se pre-
lungea prin geografia sa de-a dreptul în mitologie și 
metafizică.12”

Nici Drumul lui Iacob, de care a amintit în 
timpul peregrinărilor literare traducătorul și criticul 
literar Sorin Mărculescu, de la Saint-Jean-Pied-de-
Port la Santiago de Compostela nu se poate compara 
cu drumul meu din satul natal, de la bunica la noi 
acasă, trecând pe la fântâna lui Iacob, șipotul satului, 
cu apă cristalină, care era în căușul palmelor mele de 
copil o apă miraculoasă, nemaiîntâlnită, care ne face 
să devenim persoane, în accepțiunea pe care o dă 
Baltasar Garcián Morales cuvântului, în traducerea 
magistrală a aceluiași critic mai sus amintit: persona 
autentica y verdadera13. Pentru că ea umple. Șuierul 
apei se revarsă peste palmele mele mici. 

Tulburătoarea liniște-rugăciune: apa șipotului 
naște un hexagon divin, cu gust de diamant șlefuit 
cu migala îngerului, cristalizare divină. Dorm pe fâ-
nul uscat și aud boabele de grâu proaspăt treierate, 
vânturate în palmele bunicii mele. De departe vântul 
se strecoară prin livadă, rochii de mătase pline cu 
poame pârguite. 

În magicul tărâm al amintirii, unde metaforele 
se hrănesc direct din brațele spirale ale galaxiilor, 
se trezesc locurile copilăriei, acel neverland sau 
therabitia neprihănitei frumuseți, acolo unde se as-
cund adevăratele nestemate, încântătoarele aduceri 
aminte. Toate alcătuiesc o hartă a sufletului, iar ca 
loc central rămâne mereu spațiul natal al copilăriei.

10 Alexandru Deșliu, Miezul lucrurilor, Convorbiri literare cu 
Irina Petraș, Editura Pallas, Focșani, 2006, p. 22-23.
11 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, 5 se-
cole de literatură, Editura Paralela 45, 2008, București, p. 652.
12  Eugeniu Nistor, op.cit., p. 282-283.
13 Baltasar Gracián Morales, Criticonul, Ediție îngrijită, 
traducere, prefață, cronologie, note și comentarii de Sorin 
Mărculescu, Editura Univers, 1987.

La Inorog
(la statuia din marginea 

Lancrămului)

Inorog adulmecând pe soclu
Înălțimi albite de poveri,
Ce vezi tu de dincolo de zare,
Ce simți tu în dalbe învieri?

Inorog săltând pe după râpe
Cum o stea întârziind pe cer,
Nu vezi tu cum se deșiră calea
Unui gând prin holda de Ether?

Nu vezi tu cum soarele abate
Adieri și umbre peste noi
Cei veniți să mai aflăm o dată
Cum Florarul dă în pârg, sub ploi,

Steag se face mantia-ți de bronz
Spulberând înecăciosul smog,
Spălând zarea de stihii și satul
Tău păzindu-l, sfinte Inorog!

Tu, ce ai de mult în a ta pază
Amintiri cutreierând un veac,
Iată dar că multe se schimbară
Și mai toate nu au rost și leac.

Noi găleți de stele din fântână
Se ridică pentru însetați,
Și din larguri cântăreți cu strune
Vin să-mpece dezbinații frați…

Vin să ia îndemnuri și credință
Din pilduitoarea ta tăcere,
Că e veacul tulbure și-ți cere
Inorog, în blândă adiere,

Să ne lași, pe urma ta prin valuri
A căta să deslușim în semne,
Tâlcuri și miracole, Eonul
Ce –mplinire ar putea să-nsemne…

Ca un Sfinx în margine de sat
Tu, împărătescul  tradafir,
Stai de veghe Parcelor și-asculți
Múmele din bolți de țintirim…

Fie bronzul clopot de utrenii
Și-n răstriște reazem tutelar,
Și trimite Magilor din  zare ,
Inorog, mesajul milenar! 

Mihai MESEȘAN -ALBU
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În anii deceniului al șaselea al secolului al 
XX-lea, când dezvoltarea învățământului supe-
rior de la noi atinsese nivelul de dezvoltare care 
se cerea regândit în formule moderne și în con-
formitate cu explozia demografică a noilor orașe, 
am asistat, cum era și firesc, la îmbunătățirea 
rețelei academice și universitare  prin intrarea în 
acest circuit a unor orașe noi, precum Timișoara, 
Craiova, Constanța, Pitești, Oradea, Tg.Mureș, 
Brașov, Baia Mare etc Valul proletcultist se mai 
temperase, la fel ca presiunea excesiv politizată  
unei catagorii de cadre ieșită din rândurile lup-
tătorilor ilegaliști, care avuseseră până atunci 

accesul nelimitat spre funcții în învățământul superior, astfel că au putut fi re-
cuperate și reintegrate practic într-un sistem de valori competitiv o parte din 
intelectualii de bună calitate formați anterior la vechile universități românești, 
dar marginalizați și trecuți într-un vizibil con de umbră până atunci sub fel de fel 
de etichete și motivații inventate. Am avut astfel ocazia să asistăm la legitimarea 
academică a unui nou contingent de personalități culturale scoase într-un anumit 
fel de la naftalină,  despre care se știa prea puțin până atunci, dar care, în anii de 
după al Doilea Război Mondial reprezentaseră mari speranțe într-o continuitate 
normală a schimbului natural de ștafetă. Aceasta și pentru că unii dintre ei fu-
seseră închiși sau ostracizați, eliminați și marginalizați de către aceași politică 
diabolică jdanovist falimentară de a se înlătura orice rămășițe ale trecutului bur-
ghez. Între aceste  valori universitare de prim rang se număraseră și cei mai mulți 
dintre membrii Cercului Literar de la Sibiu, care purtau asupra lor amprenta in-
delebilă a gânditorului și esteticianului Lucian Blaga, trimis el însuși să îngroașe 
rândurile funcționarilor unei bibioteci. Puțini dintre ei reușiseră să obțină posturi 
culturale modeste la edituri, teatre sau reviste, cum a fost cazul cu Radu Stan-
ca, Nicolae Balotă, Regman, Sîrbu, Radu Enescu, Eta Boeriu sau Doinaș, alții 
fuseseră încadrați în învățământul liceal, precum Eugen Todoran, Ion Apostol 
Popescu, Victor Iancu, Z.N.Pop etc., pe care i-a salvat în primă instanță apariția 
acestui sistem de învățământ superior de trei ani, extins mai apoi la unul real.

Între cei care au avut șansa acestui nou început a figurat și profesorul Eu-
genTodoran (21 noiembrie 1918, Cornești, Mureș - 9 august 1997, Timișoara), 
profesor la Școala Pedagogică din Cluj între anii 1945-1956. În acest din urmă an 
este chemat ca profesor la „Sorbona” timișoreană de trei ani, unde a predat cursul 
de foclor și de Istoria literaturii române epoca marilor clasici, obținând în 1968 
titlul de doctor în filologie la universitatea din București cu o teză despre mitul 
poetic și dramatic la Lucian Blaga. O dată cu înființarea în 1963 a Universității 
din Timișoara, el a fost numit șef de catedră și conferențiar la disciplinele amin-
tite, inițiind aici seria de simpozioane și de volume de recuperatoate, intitulate 
„Folclor literar”, dar și  seria reprezentativă de valorizare a muncii științifice a 
cadrelor didactice ale universității, prin intermediul „Analelor Universității”, în 
anii 1965-1977 ocupând și funcția de decan apoi pe aceea de rector (1990-1996), 
calitate în care a reușit să acorde Bibliotecii Universității rangul de bibliotecă 
academică universitară, cu drept de depozit legal, ceea ce a însemnat un câștig 
enorm pentru universitate.

Adevăratul câștig pentru universitatea timișoreană a fost însă altul: el a 
reușit să ofere colegilor săi mai tineri sau mai în vârstă (Gh.I.Tohăneanu, Vic-
tor Iancu, Liviu Ciocârlie, Cornel Ungureanu, Cheie Pantea, Ștefan Munteanu) 
exemplul unui exeget serios și impozant, preocupat de teme dintre cele mai strin-
gente ale literaturii de la acea oră, cum ar fi: valorozarea operei eminesciene, 
repunerea în adevăratele drepturi ale creației blagiene, așezarea criticii noastre 
literare sub semnul lui Maiorescu. Cei trei scriitori reprezintă triada de aur de 
care s-a ocupat profesorul timișorean, lăsând urme durabile în exegeza lterară a 
epocii. E vorba de contribuțiile esențiale ale unui grup important de universitari 
care au marcat cu scrisul lor dezvoltarea cercetării critice și de istorie literară 
a momentului, prin lucrări de sinteză, monografii și studii tematice, cu efecte 
dintre cel mai importante în procesul de formare a tinerelor generații. E vorba de 
profesori precum C. Ciopraga de la Iași, Iosif Pervain,  Mircea Zaciu și Ion Vlad 
de la Cluj, Nicolae Manolescu și Eugen Simion de la București, Cornel Regman 
de la Constanța, Z.N.Pop de a Pitești, Al.Piru de la Craiova. Lor li se adaugă nu-
mele Zoei Dumitrescu-Bușulenga, Edgar Papu, Ovidiu Drimba, Ion Zamfirescu, 
Ovidiu Papadima, Paul Cornea etc., universitari de valoare ca mod de a fi și de a 
trăi fenomenul spiritual românesc, fenomen pe care l-am putea încadra în sintag-
ma spiritul universitar formativ al anilor 70-80.

Întrbându-ne care este aportul real al lui Eugen Todoran la formarea aces-
tei atmosfere de seriozitate și propășire conceptuală și critcă a cercetării literare 
din acești ani putem răspunde cu îndreptățire:  vocația constructivă, accentul pus 
pe valorile estetice ale literaturii noastre, recuperarea fondului filosofic al gân-
dirii estetice românești, apelul la studiul comparat al motivelor și influențelor, 
punerea la contribuție a unor cunoștințe venite dinspre folclor, antopologie, psih-
analiză, sociologie, retorică și estetică generală, lărgirea semnificațiilor corpusu-
lui teoretic și al practicii textului. Eugen Todoran se numără printre cercetătorii 
literari cu viziune istoristă, dar și cu o bună orientare în filosofia germană,  cu o 

solidă formație  universitară, pentru car a contat farte mult înrâurirea lui Blaga, 
a lui D.D.Roșca, a lui Liviu Rusu sau D.Popovici.  Făcând referință la momentul 
reprezentat în 1943 de Cercul literar de la Sibiu, prin raportarea lor la Lovinescu, 
E.Todoran spunea: „Momentul istoric pretinde o anumită opțiune pentru modu-
rile diferite în care era înțeleasă atunci angajarea culturală, fie înn direcția unui 
tradiționalism sau semănătorism de tip lcal și minor, depășit istoric, fie în direcția 
susținerii unui ideal de durată, cu încrederea în valorile universale ale oricărei 
culturi naționale, indiferent de condițiile de moment nefavorabile unei atari per-
spective. Căci, dincolo de valorile unei culturi adevărate, pe care Universitatea 
le susținea cu răspundere istorică, intervenea, impusă de momentul istoric, rea-
formarea unui criteriu de judecată, întemeiat pe diferențierea valorilor, pe care 
E.Lovinescu îl reprezenta atunci în critică prin actualizarea principiilor lui Ma-
iorescu, aplicate la literatura vremii.” El recunoștea astfel implicit că generația 
sa „a crescut în stima culturii”, că ea avea încredere în forța ideii, în prestigiul 
afirmării valorilor noastre clasice, în rândul cărora așează pe Eminescu, Slavici, 
Caragiale, Rebreanu, Blaga. Acesta din urmă i-a fost un reper sigur de conduită, 
prin marea sa influență asupra generației sale, a fondului său formativ. Cultul său 
pentru Blaga este recunoscut ca atare: „Lucian Blaga a fost cea mai fascinantă 
personalitate pe care am cunoscut-o.” Sau, în altă parte: „Pe Lucian Blaga l-am 
simțit aproape prin ideile lui despre cultura română și capacitatea de sinterizare 
teoretică într-un domeniu în care prin el nu mai este dar o formă de aderare entu-
ziastă la un fond autohton inevitabil în orice cultură modernă, ci este valorificat 
cu toate structurile lui de substrat spiritual în planul de integrare în valorile cul-
turii universale. L.Blaga a fost și personalitatea cea mai mare a culturii române 
interbelice, iar prezența sa lângă el da sentimentul unei fixări într-o durată per-
manentă a culturii române.”

Adept al sintezelor critice de proporții, mai puțin predispus spre jurnalis-
mul impresionist, E.Todoran a deschis seria lecturilor sale sistemtice cu restitui-
rea lui Eminescu, având convingerea că poetul nostru național merita o abordare 
sistemică a operei sub semnul mitului. O făcea cu convingerea că poetul român 
poate sta în multe privințe alături de Goethe, că la fel ca marele poet german 
el propune o dezvoltare exponențială a gândirii poetice fără de care nu poate fi 
înțelească evoluția ulterioară a poeziei noastre. Istoricul literar identifică în mitul 
cosmogonic eminescian sâmburele dialectic care unește într-un cuprinzător arc 
de boltă atât dialectica naturii cât și dialectica istoriei, afirmând: „poetul avea 
convingerea că mitologia este un izvor veșnic de poezie și ea conținea întreaga 
devenire istorică a unui popor”, iar această acțiune modelatoare a mitului s-a 
străduit s-o pună în valoare, de la Zâna Dochia, Sarmis, Decebal, la eroii Daciei 
și de aici la Ursitoare, Strigoii, Feciorul de împărat fără de stea, bogăție expresi-
vă care unește într-un tot miraculos atât dramaturgia, cât și proza poetului. Relie-
fând liniile de forță ale unor eroi demoniaci,  poetul proiectează figurile fanteziei 
sale într-o amplă epopee română, vast proiect vizionar demn să sugereze unitatea 
rotundă a neamului și să justifice încrederea sa totală în viitor. Motivul strigo-
iului, demonului și titanului  își împletesc rațiunea de a fi cu acea a geniului și a 
voevodului, deschizând cale spre afirmarea gestualității unor ființe nemuritoare, 
în contagiune cu destinul universal al omului. Treptele acestei înaintări metodice 
în fantasticonul eminescian valorizează toate  sugestiile care vin dintr-o largă pa-
letă de structuri izomorfe între care se numără orfismul, demonismul, fantasticul, 
ipostaza ironică și cea satirică, astfel că toate acestea recompun chipul unui  poet 
romantic de anvergură hugoliană, multe din creațiile lui stând astăzi în rândul 
celor mai reușite creații ale romantismului european, prin polisemia elemente-
lor arhetipale, prin varietatea structurilor imaginare propuse, prin simbolistica și 
valoarea metaforelor, prin limbajul poetic de mare rafinament. Cu Eminescu lite-
ratura română își dovedește posibilitățile expresive ale limbii, dar și capacitatea 
sa de a se implica la actul  de reformare a limbajului poetic universal. Cu Blaga 
acest proces de modernizare lăntrică a universului poetic continuă în forme noi, 
de natură a viza expresionismul și modalitățile cele mai sofisticate ale gândirii 
mitico-magice de a le pune în pagină. În cazul lui Blaga sunt tratate o serie de 
motive și mituri naționale:  Meșterul Manole, motivul pasării-om, al potopului 
și al creației divine, al confruntării dintre erezie (bogomilism) și credință, al 
rătăcirii sufletelor după moarte, al surpinderii răbufnirilor obscure ale instincte-
lor erotice ancestrale scoase la lumină de înfruntările dintre datorie și pasiune, 
dar și dezvăluirea resorturilor   psihanalitice ale eului. La Blaga diversificarea 
tratamentului critic este de natură să propună amprentarea amănuțită a poezi-
ei, dramaturgiei și filosofiei într-o trilogie atotcuprinzătoare care vizează Mitul 
poetic, Mitul dramatic și Mitul filosofic.  În fiecare caz avem de–a face cu largi 
incursiuni  în tematica motivului, însoțite de analize minuțioase ale straturilor 
de adâncime ale modului în care are loc procesul de producere al imaginilor, dar 
și cu verificarea funcționării conceptelor-cheie pe care le-a detaliat în capitolele 
introductive. Exegetul blagian pleacă de la atestările multiple ale mitului miste-
rului și valorizarea lui în raport cu o geografie mitică dar și cu un spațiu mitic,  în 
funcție de care ontologia umanului se edifică și se ordonează succesiv în forme 
tot mai spectaculoase. Se deslușește astfel ținta principală a studiului său critic 
acea a demostrării modernității poeziei sale, a accederii sale la universalitate. 

Eugen Todoran - spiritul cerchist

Mircea POPA
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Un alt scriitor de care s-a ocupat în mod 
special a fost Maiorescu, și intenția sa a fost 
acea de a demonstra perenitatea și actualitatea 
conceptelor sale. Toți acești trei autori au fost 
resimțiți de critic drept nedreptățiți, drept „va-
lori contestate” în timpul recent, din care cauză 
efortul său de a le reda adevărata fizionomie și 
importanță în raport cu mutațiile estetice suferi-
te în instrumentarul critic. Modul în care au fost 
gândite acestea a fost înainte de toate schimba-
rea unghiului de abordare, „nu gândul de  face o 
sinteză a celor spuse în studiile anterioare, ci de a 
alege din ele ceea ce putea sevi unei argumentări 
proprii. Am încerat chiar să fac din această meto-
dă calitatea principală a lucrărilor mele.”

Profesorul Eugen Todoran (1918-1997) a 
fost un om al muncii sistematice, un constructor 
de cărți monumentale, folosind sugestii ferti-
le venind din zona esteticii germane a lui Ro-
man Ingarden, N.Hartmann, Hugo Frisch. E de 
remarcat la el respectul pentru continuitate și 
pentru valorile impuse de timp, ca și preocupa-
rea și constanța cu care a urmărit  definirea unui  
specific românesc al artei. În mod simptomatic 
debutul său literar a avut loc luând în discuție 
Spațiul mioritic de L.Blaga, debut produs în 
1937 și adăpostit de revista școlară „Ghocelul”. 
Din 1941 datează și un articol despre Maiorescu 
și altul despre Eminescu, dovadă despre vechi-
mea unor opțiuni. Cât privește modelul său critic 
poate fi invocat articolul „Un critic sobru: Pom-
piliu Cosntantinescu”, apărut în „Revista Cercu-
lui Literar” din 1945, an din care nu mai sem-
nează nimic până în 1957. Aria preocupărilor și 
investigațiilor sale multiple poate fi urmărită în 
însăși laboratorul său intim de lucru consultând 
o recentă ediție a Scrierilor sale, Studii și artico-
le(1937-1950), realizată de Viviana Milivoevici 
cu o prefață de Crișu Dascălu la editura David 
Press Print din Timișoara în 2016. E o ediție 
care se dorește „critică”, prevăzută cu un stu-
diu introductiv, tabel cronologic și bibliografie. 
Aceasta din urmă îșu dovedește toată utilitatea, 
deoarece înregistrează atât aparițiile în volume 
ale producției sale de critică și istorie literară, 
cu volumele îngrijite și publicațiile coordona-
te, cu prefețele scrise de-a lungul timpului, dar 
mai ales cu aparițiile din periodice, începând cu 
perioada debutului din 1937 de la revista „Ghi-
ocelul” până la ultima colaborare semnată din 
1998. Avem de-a face cu o muncă riguroasă și 
temeinică, care pune în relief multiplele preo-
cupări ale profesorului timișorean, dar mai ales 
dragostea cu totul specială dovedită în scrierile 
închinate lui Eminescu și Blaga. Pentru o eva-
luare cât mai corectă a acestei prestații critice, 
cititorul poate apela și la cartea Ancăi Sârghie, 
carte bine documentată pe care a închinat-o 
acestui însemnat membru al Cercului Literar, cu 
influență marcantă asupra unei întregi generații 
de critici și istorici literari pe care i-a pregătit la 
Universitatea de Vest. Alături de N.Balotă, Ion 
Negoițescu și Cornel Regman, el a reprezentat 
un pion important în opera de îndreptare a inte-
resului general spre zonele mult mai fertile ale li-
teraturii noastre, decât preocupările pășuniste și 
proletcultiste ale unei întregi genrații de literați 
prinsă puternic de angrenajele social-politice ale 
activismului de tip patinic. De aceea, și pentru 
el, ca și pentru majoritatea cerchiștilor,  traversa-
rea Cortinei a lăsat urme puternice. Revenirea în 
câmpul actualității a fost însă de o manieră care 
înnobilează încă o dată Cercul, pe mentorii săi și 
pe cei alături de care s-a format.

Centrul Județean pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale din Iași a publicat 
un frumos album al festivalului folcloric Datini și 
obiceiuri de iarnă, la Editura Pinn 2017. Coordo-
natorul științific al volumului este prof. univ. dr. Ion 
H. Ciubotaru, unul dintre inițiatorii acestei manifes-
tări, în 1967. Profesorului Ciubotaru îi datorăm și 
un Remember (p. 21-40), în care aflăm că primele 
încercări de organizare a unui asemenea festival au 
avut loc la Bacău, în 1966, având ca obiect teatrul 
popular din județele Bacău și Neamț. Manifestarea 
de la Bacău a impulsionat organizarea unor acțiuni 
similare, la Sighetul Marmației, la Caracal și în alte 
zone ale culturii populare, fiecare cu specificul ei. 
Așa s-a întâmplat și la Iași, unde, din colaborarea 
specialiștilor de la universitate și, mai ales, a celor de 
la  Muzeul Etnografic al Moldovei, a rezultat mani-
festarea, care, iată, a împlinit 50 de ani de existență. 
Ei au făcut mai întâi cercetări de teren între Botoșani 
și Galați, ceea ce a dus la descoperirea multor prac-
tici rituale, necunoscute în literartura de specialitate. 
În peste 100 de spectacole au fost selectate cele mai 
talentate formații de teatru popular din raioanele de 
atunci (Hârlău, Pașcani, Târgu Frumos etc.), care 
urmau să înfrumusețeze viața ieșenilor în perioada 
sfârșitului și începutului de an. Autorul nu ezită să 

prezinte greutățile întâmpinate de festival, greutăți 
proprii oricărui început, derivate din obtuzitatea 
unor activiști, care nu vedeau necesitatea manifes-
tărilor folclorice de acest fel. În schimb, interesul 
publicului și pasiunea unora dintre organizatori au 
crescut, iar festivalul a obținut contururi tot mai 
vrednice de atenție.

 Dacă tonul sărbătorilor de Crăciun din Ar-
deal este oarecum nostalgic după vremurile de altă-
dată, picurat cu puține momente sau manifestări de 
umor, în Moldova, obiceiurile cu măști animaliere 
dau o înfățișare mai veselă acestor sărbători. S-ar pu-
tea spune că în Moldova domină voioșia, inspirația 
de moment, umorul binefăcător rezultat din măștile 
animaliere și umane, ca și frumusețea costumelor 
„adesea de o exppresivitate fără egal”. Jocurile cu 
măști: Cerbul, Urșii, Caii și Căiuții, Capra, Lupul, 
iată ce producea bucuria oamenilor la sărbători. Lor 
li s-a adăugat Vălăretul, odinioară specific Sărbători-
lor Pascale, obicei asemănător Plugarului, practicat 
în Transilvania, dar și Moșnegii, Damele, Ofițerii, 
Ciobanii, Arnăuții și alte piese ale teatrului popular. 
Ion H. Ciubotaru arată că uneori festivalul a produs 
„pastișe neinspirate ori alunecări spre kitsch”, dar 
câștigul a fost „infinit mai mare, atât în plan educa-
tiv, cât și în cunoașterea acestor datini în cvasitotali-
tatea lor” (31).

 Dacă inițial festivalul era frecventat de 
formații din centrul Moldovei, cu timpul s-a lărgit 
sfera participanților, cu formații din stânga Prutului - 
emoționanta ceată a moșului de la Cartal -, dar și din 

ținuturi mai îndepărtate, cum sunt Argeșul, Ialomița, 
Câmpulung-Muscel, Arad, Cluj, Maramureș. Prin 
participarea unor formațiuni din Republica Moldo-
va și din Bucovina de Nord, alipită Ucrainei, Iașul 
a devenit un punct de referință pentru cercetarea 
științitifică a culturii populare și pentru activitățile de 
difuzare a acesteia, dar, în același timp, și loc de în-
tâlnire a românilor din toate ținuturile aparținătoare 
României de odinioară. Se poate spune că, la Iași, 
s-au prezentat românii din toate ținuturile care au în-
făptuit Mare Unire în 1918. 

 Albumul festivalului ieșean completează cu 
o nouă fațetă personalitatea de prim rang a profeso-
rului Ion H. Ciubotaru, care a înzestrat cultura noas-
tră cu lucrări fundamentale în cercetarea folclorului 
și a fondat, la Iași, o importantă instituție destinată 
cunoașterii aprofundate a culturii populare - Arhiva 
de Folclor a Moldovei și Bucovinei. De data aceasta 
ne arată că activitatea științifică de culegere, arhivare 
și cerctare a culturii populare poate fi îmbinată cu 
aceea de difuzare a ei și, aș spune, de înfrumusețare 
a vieții citadinilor, prin infuzia de arhaicitate și 
tradițional, menită să însenineze frunți încrețite de 
trudă și neajunsuri. Indirect, profesorul Ciubotaru a 
pus în valoare, prin această latură a activității sale, 
una dintre valențele importante ale culturii populare.

 Istoria Festivalului e însoțită și de un studiu 
semnat de Silvia Ciubotaru, sub titlul: Nemuritoa-
rele datini (p. 5-20). Studiul e destinat textelor per-
formate la Festival. După o schiță a preocupărilor 
privitoare la datini, din care nu lipsesc contribuțiile 
aduse de Teodor T. Burada, D. Cantemir, V. Alec-
sandri și alții, autoarea își consacră studiul materi-
alului folcloric prezentat la Festival, începând de la 
colinde, cu funcția lor de „urări împlinite”, cum se 
exprimase P. Caraman. Autoarea selectează motive  
din colindele de fecior și de fată de măritat, din cele 
păstorești, de agricultor, de vânător sau de pescar, 
precum și fragmente din textul plugușorului. Cum 
era de așteptat, Silvia Ciubotaru acordă atenție tea-
trului popular cu măști, în care „Frumosul și grotes-
cul se îmbină într-o armonie sui-generis” (20), și stă-
ruie asupra semnificației magice a acestora (Capra, 
Boul, Ursul, Calul și Căiuții, Turca)

 Cele 174 de planșe (numărul imaginilor e 
însă mai mult decât dublu), parțial în alb-negru, dar 
cele mai multe color, sunt extrem de edificatoare cu 
privire la viața culturală a satului românesc în de-
cursul unei jumătăți de veac. Ele sunt clasificate în 
conformitate cu obiectul Festivalului, în trei capito-
le: Colinde, Plugușoare și Jocuri cu măști. Imaginile 
evidențiază latura cea mai frumoasă a vieții români-
lor - cea de sărbătoare -, inspirând tinerețe și dragos-
te de viață.

Ion TALOȘ

„Datini şi obiceiuri de iarnă”
(Ediție jubiliară)
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Sta, auroasă, peste munți 
tristețea

Sta, auroasă, peste munți tristețea
El, prinț al ei, nemîngîiat, era.
Grea, fruntea lui în aeru-nserării,
Precum un soare ostenit lucea...

Venea de nu știu unde, zvon de ape, 
Un murmur lung așa ca un oftat
Al unui înger blînd pe care Domnul
L-a pe pămînt din ceruru exilat...

De nicăieri un strop de mîngîiere
Să-i dea, oh, nimeni, nimeni, nu venea
Și-un soare blînd pe munți era tristețea
Și-ncet, încet în ea el se topea...

Să dorm și în somn să v-aud, 
Sfinte Mume

Doamne, în Munți de Apus să mă lași
Subt un brad mult bătrîn să îmi aflu sălaș
Pe un țărmur de apă lin cîntătoare
A tot și a toate vindecătoare.
Să fie-n tîrziul unei zile de vară
Cînd Soarelui însuși i se face să moară,
Să fie departe, departe de lume,
Să dorm... și în somn să v-aud, Sfinte Mume...
Mult bătrîn codrul în jur să se clatine
Să îmi molcume, molcume, doruri și patime,
Somnul o dulce murmură să-mi fie,
Să-mi pară că-i cîntecul tău, veșnicie...

Ninge-n Munți de Apus cu 
îngeri

Ninge-n Munți de Apus cu îngeri
(Argintoase pe văi plîngeri).
Roua rouă, neaua neauă,
Luna lună, steaua steauă,
Preacurat soarele soare
Și nimica nu mai doare,
Tot pămîntu-i frumos nins
Și amurgul de-aur stins
Și în el sufletul meu
Stinge-se ca-n Dumnezeu...

Ci un noian e marea 
în care mă voi pierde

Ci un noian e marea în care mă voi pierde.
Isca-mă-voi dintr-însa din nou în chip de nor,
Pe care o să-l ducă, ușor, odată, vîntul,
În Munți de-Apus... Și fi-voi din nou în ei iz-
vor...
Ci codri mari vor crește și plînge-vor și iar
Și iar prin ei vor curge spre-aceleași mări afunde
Și nor pe ceruri iarăși voi fi și iar izvor
În Munți de-Apus, și Moartea e, Doamne, 
unde? Unde?

În Munți de-Apus tristețea e 
lumină

În Munți de- Apus tristețea e lumină
Și toate cîte-n mineastăzi dor
Îndulce-se. În dulcea ei paloare
Vreau, împăcat, ca-n Dumnezeu, să mor...
Veniți, veniți, iubiți ai mei prieteni,
Veniți, veniți să ne-nveselim în ea!
Aici orice durere se îndulce.
Luați tristețe din tristețea mea!...
  

În Munți de-Apus la o oră 
anume

În Munți de-Apus, la o oră anume,
Dumnezeu la un țărmur de apă coboară,
Adoarme, ostenit, și își uită de ceruri
Și parcă dor i se face să moară...
Stau și mă uit la el cum visează
Și dulce murmură e apa, și-mi pare
Că pe mine visează-mă... și fericit îs și cînt
Și tot ce în mine-a durut nu mai doare...

Basmu-Nceputului Lumii 
l-ascult

La o stînă în munți, părăsită de mult,

Basmu-Nceputului Lumii l-ascult.

Mi-l spune izvorul cel vechi fără nume

Și e cum Domnul Dumnezeu mi l-ar spune...

Ostenit, ostenit, de sub o grindă bătrînă,

Greierul, greierul cu izvorul se-ngînă.

Stau și ascult și, în noaptea tîrzie,
Eu știu că e cîntecul tău, veșnicie...

Ce nalt e codrul! Ce adînc! 
Ce sfînt!

Ce nalt e codrul! Ce adînc! Ce sfînt!

Nu crengi i-s crengile, ci lire.

Din ele cîntă Domnul Dumnezeu

Și împle-se de cînt întreaga Fire...

În miezul lui stau și ascult... Și-i cum

Mi-ar fruntea mîngîia-o voievodale flamuri

Și-adorm apoi... și un cutreier blînd

E somnul meu- de rîuri și de ramuri....

Teamă mi-i, codru bătrîne
Pădurarului Traian Todea

Teamă mi-i, codru bătrîne,
C-am să mor și tu-i rămîne!
De-oi fi-n Rai cu Dumnezeu
Fără tine mi-a fi greu.
De-oi fi sub cruce-n hotar
Mi-a fi fără tine-amar,
De-oi fi-n lună, de-oi fi in stele
Fără tine mi-a fi jele.
Și oriunde-oi fi, frățîne,
Mi-a fi urît fără tine!...

În cerul de Ardeal am eu
o steauă

În cerul de Ardeal am eu o steauă

Ce cu-o tristețe grea mereu mă neauă.

Cum regi, demult- demult, în piramide

Sufletul meu în ea se va închide

Și va luci, ca lacrimă, mereu

(Plînsă de însuși Domnul Dumnezeu),

Ardealului, prin veacuri viitoare.

Ca-ntr-un etern amurg un etern soare...

TEOFIL RĂCHIȚEANU - 75
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Caty Urucu scrie o carte incitantă, Lumina des-
tinului (Ed. Ştef, 2017), prefaţată pertinent de cunos-
cuta scriitoare Cezarina Adamescu. 

Cartea reprezintă un omagiu dedicat poetei 
Manuela Cerasela Jerlăianu cu care empatizează 
după o decepţie suferită de la o prietenă apropiată. 

Volumul este realist, biografic, dar şi textualist 
totodată întrucât cuprinde dialoguri emoţionante cu 
poeta Manuela Cerasela Jerlăianu căreia îi inserază şi 
versuri în paginile cărţi. 

De unde vine titlul cărţii? Pentru elucidare tre-
buie să apelăm la talentul portretistic al autoarei, în 
chipul pe care i-l creionează prietenei sale dragi: „E 
Manuela Cerasela Jerlăianu, un chip împodobit cu 
două stele, în ochii în care străluceşte lumina divină, pe 
care El a aşezat-o tainic, cu un scop pe care doar El l-a 
hotărât. Arcul sprâncenelor sale stă întins peste ochii 
înstelaţi, iar gura îi surâde într-un zâmbet calin. Des-
copăr în zâmbetul ei compasiunea, inteligenţa şi înţe-
legerea omului înţelept, dăruit cu o percepţie deosebit 
de clară.” Poeta suferă de o boală ireversibilă, atrofie-
rea muşchilor şi a articulaţiilor. Lumina aceasta de pe 
chipul Manuelei decurge din acceptarea destinului şi 
conştientizarea rolului ei pe acest Pământ, acela de a 
scrie versuri şi conferă titlul cărţii Lumina destinului.

Trebuie să completăm câteva date biografice 
ale eroinei. După terminarea liceului urmează în pa-
ralel Facultatea de Inginerie şi Management şi Şcoa-
la Postliceală de Asistent Medical Generalist. Atrasă 
mai mult de munca cu oamenii, poeta lucrează la un 
spital cu medicul Şerban Brădişteanu unde se simte 
ca acasă şi munceşte mai mult decât i se cerea. Simte 
că este menită să aline suferinţa oamenilor şi se dedi-
că cu pasiune acestei chemări. Se mărită cu Dan, om 
de calmitate neobişnuită care îi este alături în fiecare 
clipă. Nu au copii din păcate. După izbucnirea bolii 
este nevoită să se pensioneze. Nu avea decât 30 de 
ani. Crede că biserica, indiferent de religie, trebuie să 
aibă un rol important în formarea tuturor popoarelor. 
Boala nemiloasă o face să se strălumineze, să devină 
altcineva, să devină conştientă de menirea ei pe pă-
mânt. Stau mărturie volumele ei de versuri. 

Romanul, în esenţa sa, cuprinde două spoveda-
nii,  a celor două scriitoare, una către alta. Problemele 
sunt existenţiale, majore şi de un real interes pentru 
cititori. Viziunile asupra lumii, ale celor două scrii-

toare prezintă o serie de elemente comune. În gene-
ral concepţiile sunt tradiţionaliste, scriitoarele fiind 
conduse în viaţă de dragostea pentru familiile lor, de 
credinţa creştină şi de patriotism înalt.

Respectul pentru profesorii lor care le-au în-
drumat existenţa, Cotigaru în cazul prozatoarei Caty 
Urucu şi Simina Marin în cazul poetei Manuela Ce-
rasela Jerlăianu se traduc prin veneraţie şi chiar într-o 
carte dedicată de prozatoare mentorului ei.

Dragostea celor două scriitoare pentru mamele 
lor este impresionantă. Familile autoarelor sunt  ve-
nerate pentru că au soţi înţelegători şi grijulii. Căsă-
toriile lor sunt armonioase.  Credinţa le apropie şi le 
întăreşte. Amândouă sunt convinse că Dumnezeu ne 
hotărăşte soarta şi dacă oamenii ar asculta de cele 
zece porunci, lumea ar fi mai bună.

Dar realitatea este mult mai dură. O ştim cu 
toţii. O dovedeşte scena dramatică dintr-un mijloc de 
transport în comun în care se petrece un incident pe-
riculos, un hoţ de portofele este prins de un poliţist 
îmbrăcat civil. Tatăl tinerei căreia i se găseşte porto-
felul se dovedeşte şi el un nemernic. Concluzia: „Vre-

murile, oamenii, momentul în care trăim, după cum 
vedem, nu mai corespund educaţiei de altă dată.”

Caty Urucu se dovedeşte o împătimită vizita-
toare a expoziţiilor de artă plastică pe care le comen-
tează avizat.  Apartamentul în care locuieşte la bloc 
îi oferă confortul şi liniştea necesare creaţiei. În acest 
acasă se simte ca în centrul lumii:  „Ajung acasă. Casa 
mea, cuminte şi primitoare, ca o mamă bătrână şi în-
ţeleaptă, mă primeşte cu invitaţia de a mă aşeza pe fo-
toliul meu preferat, de unde pot să fac în linişte retros-
pectiva zilei care este pe sfârşite... Odihnitoarea mea 
casă! E atâta linişte în cuibul meu, încât îmi pare că 
însăşi fericirea umblă în vârful picioarelor, de teamă 
să nu-mi sperie credinţa că tihna este întâia condiţie de 
a intui că fericirea este apoape, chiar dacă niciodată nu 
va avea răgaz să ajungă la mine.” Prozatoarea noastră 
este o împătimită băutoare de cafea înmiresmată.

Deosebit de interesantă şi importantă este co-
laborarea Manuelei Cerasela Jerlăianu cu regretatul 
poet ploieştean Ion Vanghele, cu care a scris în cola-
borare, în dialog liric două volume de versuri. După 
trecerea în eternitate a ploieşteanului, poeta noastră 
i-a adunat de pe internet (din site-urile în care au fost 
stocate) cinci volume de versuri pe care le-a publicat 
pe speze proprii.

O prietenie literară de excepţie există între Ma-
nuela Cerasela Jerlăianu şi profesorul Cristian Petru 
Bălan din Chicago, născut la Sibiu şi care a fost cola-
borator la „Europa liberă” şi „Vocea Americii”. 

Există o colaborare fructuoasă între cele două 
prietene şi scriitoarea Cezarina Adamescu, autoarea a 
peste 100 de volume, care prefaţează pertinent şi Lumi-
na destinului semnată de Caty Urucu. Cezarina, vizi-
tată de Caty Urucu la Galaţi pentru un schimb de cărţi, 
va scrie prefeţe la câteva din cărţile autoarei noastre.

Întâlnirile dintre Manuela Cerasela Jerlăianu şi 
Caty Urucu sunt iniţiatice. În dialogurile lor se regă-
sesc pe sine, ele parcă se cunosc de când lumea, din-
colo de diferenţa de vârstă. Întâmplările vieţii afirmă 
Mircea Eliade se desfăşoară în interiorul nostru. Dru-
murile sunt spre centrul fiinţei noastre, spre regăsirea 
sinelui. În acest centru spiritual avem: locurile copi-
lăriei, familia, pasiunile prietenii. Iată că în centrul 
sufletului Catyei Urucu se află, de acum,  şi prietena 
ei Manuela Cerasela Jerlăianu.

Caty Urucu – Lumina destinului
LUCIAN GRUIA

Gim Laurian s-a născut la 15 mai 1949 în lo-
calitatea Rociu, judeţul Ageş.

Urmează cursurile facultăţilor „Pro Humani-
tas” şi „Spiru Haret” (Filosofie – Jurnalistică).

Debutează în presă în anul 1977 în revista 
„Mele” condusă de poetul Ştefan Baciu, fapt semna-
lat şi de radio „Europa Liberă”.   

Debutează în volum cu Exil în viitor (versuri) 
la Ed. „Eldonejo BERO”, California, USA, 1990.

Are în manuscris peste 30 de volume de ver-
suri şi eseuri. După părerea mea, toate cărţile lui 
Gim Laurian sunt foarte unitare datorită viziunii şi 
stilului specifice. Volumul  Exil în viitor sau Pactul 
îngerilor cu lumea (Ed. „FIAT LUX”, 1999) pe care-
l comentăm în continuare, se deschide cu un CV liric 
pe care-l cităm în întregime întrucât cu ajutorul aces-
tuia vom desluşi caracteristicile poeziei autorului: 
„Mă numesc: Exil în viitor/ sau Pactul îngerilor cu 
lumea./ Un leu ce duce în spate/ Un cal care ştie să 
moară frumos./ Profesia: Licenţiat în versuri/ Vâr-
sta: Apa ce scapără-n clepsidre rebele/ Părinţii: Nu 
am mamă. Am versuri în limba română./ Apartenen-

ţa politică: Una singură: CREAŢIA/ Prieteni: Foarte 
mulţi: Hölderlin, Kant, Homer.../ până la acel poet 
ce neştiutul ştie/ pe care lumea-l vede întotdeauna 
altfel./ Duşmani: Nu am/ Cititori: Toţi aceea ce zice-
vor: „Suntem în anul cailor!”/ Locul naşterii: Ro-
mânia – ochiul ancestral al omenirii/ Pseudonimul 
literar: Mihai Viteazu”  

În acest CV reprezentativ, la nume este trecut 
titlul cărţii, întrucât aceasta este rodul sufletului său. 
Profesia este desigur aceeea de poet, original – con-
statăm după lectura oricăruia dintre volumele sale 
(peste 30 aflate in manuscris). 

În loc de părinţi completează limba română pe 
care o divinizează. Prieteni îi sunt poeţii şi filosofii, 
ultimii fiind şi ei consideraţi poeţi. Datorită faptului 
că Gim Laurian a stăruit mult printre cărţile acestora, 
a devenit un adevărat cărturar.

Cititori îi sunt cei care îi îndrăgesc Estemele, 
Stelofagiile – formulele sale poetice (primele pilule 
concentrate, ultimele, iluminări  - Constantin Sores-
cu). 

Gim Laurian – Exil în viitor sau Pactul îngerilor cu lumea 
(Ed. „FIAT LUX”, 1999)
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România, locul naşterii sale, reprezintă lea-
gănul civilizaţiei omenirii. 

Patriotismul înalt al poetului – caz tot mai 
rar astăzi când globalismul încearcă să şteargă spe-
cificele naţionale – rezultă şi din pseudonimul cu 
care semnează acest CV.

Vom dezvolta comentariul nostru pornind de 
la acest CV literar.

Vom porni prin a observa că poetul scrie în 
extaz şi este un creator pur sânge. Autorul crede 
în inspiraţie: „În faţa lui Dumnezeu,/ Eu sunt un 
orb/ care paşte oile cerului.” Când scrie, harul îi 
deschide ochiul interior cu care, paradoxal, pe lân-
gă introspecţia abisală, realizează şi înălţarea spre 
transcendent.

Poetul iubeşte caii şi femeile frumoase: „Ni-
meni nu ştie/ că-n coamele aurii ale cailor/ poţi 
simţi gheara unui leu îmblânzit,”;  „Iubito,/ dacă 
ar trebui/ să sprijini Poezia,/ cu degetele tale/ şi 
buzele tale,/ sprijin-o!/ Va prevala mai târziu/ nu 
curajul tău,/ ci frumuseţea.” (din ciclul Celei mai 
albastre cititoare) Iubirea devine una cu muzica, 
aşa cum poezia în antichitate era cântată: „De mii 
de ani alerg cu privirea să te prind,/ să scot din acei 
ochi gura unui flaut,/ vioara pitită după şoldurile 
tale/ şi esenţa muzicii în care părul tău s-a încur-
cat.” (Poesis)

Poetul este convins că rostul său pe lume 
este acela de a scrie versuri. Arta poetică este dez-
văluită în versurile de sorginte nichitastănesciană: 
„Locuiesc în locul acela,/ în punctul acela,/ nevă-
zut de supraceresc,/ nepipăit de supraceresc -/ în 
litera „A” locuiesc.// Locuiesc în fiecare clipă/ şi-n 
fiecare aripă;/ în poezie locuiesc/ şi-n înaltul fior,/ 
locuiesc din supraceresc adevăr.// Locuiesc în cen-
trul albastrului mărit/ locuiesc în dulcele cuvânt 
nevorbit/ locuiesc într-o carte/ supraceresc locu-
iesc de aproape. (Locuiesc în locul acela...) Poe-
tul locuieşte în fiinţă şi în adevăr, ceeea ce atestă 
aderenţa sa la platonismul în care ideile de Bine, 
Adevăr şi Frumos conduc lumea spirituală.

Gim Laurian vede idei ca şi Camil Petres-
cu:  „Omul scrisului trece prin idee/ cum încălzeşte 
ochiul cititorului simţurile,”.

Mamei îi dedică o poezie memorabilă: 
„Dacă n-ar fi mama mea,/ n-aş avea tâmplă de 
stea.// N-aş avea litere, lei,/ nici un rost, nici un te-
mei.// N-ar fi-n lume nici un tei/ n-ar fi nici numele 
ei.” (din ciclul Esteme).

Patria şi mama se străluminează cosmic: 
„Binecuvântaţi fie caii,/ buzele femeii şi lacrina!/ 
Fiindcă vorbim de spre patrie,/ mamele noastre şi 
în genunchi strălucesc.” (din ciclul Inundaţii)

Poetul Gim Laurian este un unionist con-
vins, aşa că poeziile sale dedicate Basarabiei, în 
acest an în care serbăm un secol de la Marea Unire, 
impresionează cititorii: „Când te afli în Basrabia 
ta,/ în Basrabia inimii lui Eminescu,/ arcul inimii 
tale e spart de căldura/ concentrată a unui înger.” 
(Poem exploziv)

Un catren scris în anul 1977 este antologic: 
„Torsul luminii, subţiind sărutul,/ se-aşează obosit 
pe vechiul său temei./ Aduce-n Mioriţa şi-ntr-un 
tei/ o pasăre mai mare decât Prutul.” (O pasăre mai 
mare decât Prutul)

Poetul închină un imn copleşitor ţăranului 
român care este talpa ţării: „Ţărani cuminţi şi iar 
cuminţi ţărani,/ incandescent purtând durerea unor 
ani,/ Voi aţi rămas ca nişte mari albine,/ ca ţării să 
îi fie mult mai bine.// Şi munca voastră – o rotundă 
pâine -/ e-n tot pământul ce vă aparţine./ Cât se în-
tinde ţata-n demnitate,/ Voi sunteţi grâu şi semnele 
din carte.// Înconjurând cu mintea ţărmurile-ntre-
gi,/ Voi înşivă ne sunteţi nişte legi;/ Regi peste vise 
şi iia milenară,/ stăpâni pe cai, dar şi-n contur de 
ţară.” (Temelie)

În profunzimea sufletului său Gim Laurian 
este un tradiţionalist călăuzit de credinţă şi dragos-
te de ţată. În arta poetică este un inovator şi expe-
rimentalist, stau mărturie Estemele şi  Stelofagiile 
sale. Poetul, în extaz, scrie cu sânge. Îngerii stau 
mărturie că harul îi învăluie pe poeţi: „Românii 
sar de pe cai/ pe aripile talentaţilor îngeri” (din ci-
clul Estemele erotice).  Gim Laurian este convins 
că poezia va dăinui în vecii vecilor. Există o sin-
gură poezie mare pe care o scriu poeţii adevăraţi.

Prin munca pe care o depune pe altarul cre-
aţiei mi-l închipui pe Gim Laurian un om fericit. 

Gim Laurian...

MAGNIFIC MIRAJ FÂNTÂNAR
Bat valuri la izvoare spre ale Soarelui
urechi, în vreme ce în fiecare secundă poartă
fel de feluri de elicoidale cămăși întrupate-n
miliarde combinate colori. O îmbrăcăminte
fie și în formă de snopi și orice ar putea a ne fi
o gândire într-o veșnicie-a mișcării sub luminoase
văluri, când de purpură,
când de misterioase oceanice valuri-văluri de foc.
E și un fel de îmbarcată materie provenită din al 
Nemărginimii labirint. 
Dintr-un fior cu direcție
în fiecare clipă circulară. Acesta într-un infinitisim 
de fiori
multiplicat. Am spune că în fiece om s-ar
afla chiar milioane, el neștiind, fiindcă voința
de a se autodescoperi e încă sub minus unu
la sută față de vraja-i internă-a stelarului
său misterios. Încă nu ne aflăm cu al cugetării
reflex dincolo de ai pământului faguri
unde altfel de fântâni au temelii din materiale
cărate de niște ai veșniciei cai împodobiți
cu iederi într-al jurului gât.

Cu aceștia ai spiritului nostru fântânari
legendele-și ară prin calități de înțelepciune
plugară către firide ale unor tot veșnice
vâltori de sfințită apă.
Un încontinuu alt fel de ciber-cerebrală
conștiință de cer conservată ca energie supremă
din acel al Nemărginirii Labirint.

Să credem că doar pe acolo există și galaxii
cu infinite brațe, cu volatile mișcări,
readunate într-o nemuritoare Libertate
a Colosalului Galactic Trup.
Nu fiecare din noi, ci doar cei care-n
a Bunătății Știință o au, câteodată succesiv ajung
la feluri de fel de constelare portaluri, în înșiși.
Chiar și pe fonduri de milenare melodice variante
ca-ntr-o străluminară lăută a unor nopți abisale,
dinsus de dinjosul de zări cu încă ferecate izvoare
pe unde poate privi, dacă vrea, doar ochiul stabil
al sfielii din noi către alte miliarde pe sub, și
prin al privirii focar de cerească dumnezee gândire.
Doar ea ne încărunțește cu milenii de sensibilitate.
Un oceanism de binefăcătoare virtuți,
ar fi omenirea fără de robi. Iar fiecare din ea
un mare-împărat căutător-cercetător de vise-n real,
de la izvoare-ncepând într-o cât mai prelungă
creație. Aceasta înseamnă o fi un magnific miraj fân-
tânar...!

TURISM AL GÂNDIRII
Mă-ntorc adesea-n gând
la soarta mea rămasă
într-un crâng al trupului pădurii,
cu un copilărit cam greu,
dar curios,
înscris în vast-volumul
destinului naturii.

Viața ne răzbate încă
din pământuri.
În legende-i vuiet freamătul
din lupte. Vântul drept prin plopi
mă-nchinuie cu ciuturi.
Argonauții vor din ciuturi să se-nfrupte.

Gândesc în casa vorbei
și mă îmbrac cu ploaia
care-mi rodește steagul de muncă
și visare. Trec peste melcii umbrelor
egalizând văpaia cu care 
ceru-n volburi de fulger mă înzare.
Cu mine viața nopții colindă
globul verii
și-apun către răspântii
câte-o pleoapă-n sine.
Par lut de profunzime pe bulgării
tăcerii și poze fac cu sufletu-n
pâraiele divine.

Așa sunt! Izvor în neodihnă
blând. Cântarul meu de iarbă
vi-l scutur pe sub pași. Să știți
că-ntotdeaua mă voi urî urcând
dacă în urma mea o să vă uit rămași.
Când eu-mi urmez poporul
stau ultimul la rând...!

DE PRIN ALE TRUDEI CÂNTĂRI
În nevăzut nopți mă valsează-n ale trudei
cântări de peste o zi.
Mă tulbură faptul că multe nu mă prea caută
în acest invizibil. Doar prin melodicul gând
mi le imaginez tot înstelate a fi.
Vedeți, noaptea-i o mare minune, care spre 
dimineață ne întraripează spre fapta luminii.

Câteodată, când la muncă te afli 
înfiorându-ți ființa 
într-ale cugetărilor carcere,
în nevăzut te simți
auzindu-ți fiorii-n valsarea gândirii,
melodică varietate de re-creativă
ofertă până dincolo de existențiale subteranele
spaime, cum în fiece om acestea se înfiripă. 
Spaime tot nevăzute și ele, doar în noi auzite
și în afară, sub a unei forțe misterioase
cu pecete de presiune deseori comicară.

Adică, se pare uneori 
că totul e un invizibil-vizibil,
desigur și audibil, cu bucurii, dar și cu îndurări.
Așa e viața, așa ne sunt semenii,
care aproape toți vor câte un dar,
un ascuns, de prea multe ori,
pentru o personală mângâiere,
chiar mângâiere în chin, mai ales,
când daru-i un fel de colac
salvator de suspin.

Toate-s în murmur prin sfinte cuvinte-exprimat.
Cuvinte ale înfrunzirii ori desfrunzirii...
Ecouri voioase din ele se-aud, 
câteodată un vaiet,
ori firesc vuiet pe lângă
cheliile munților și ale zeelor șesuri
cu dealuri surore.

Așa, mă tot caut în mine
ceva să tot caut, mai bine-a-nțelege
distanța de la răsărit la amurg,
alteori și invers, dacă și până când se poate-a
mai fi pe lângă catedrale de gânduri,
de muzici, de poeme-ale vieților, flori 
pentru tinerețele lumilor

NICOLAE VÂNĂTORU
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Despre Brâncuși s-au spus multe și s-a scris 
enorm. Mii,zeci, sute de mii de pagini. Dumnezeu știe 
câte. 

Au scris mulți. Și chemați și nechemați. Dar, de 
regulă după ureche. S-ar părea că despre 
marele sculptor s-a spus și s-a scris mai 
tot. Da, dar ce s-a știut s-a scris, ce nu, 
s-a presupus, s-a inventat. Și lucrul aces-
ta l-au făcut nu numai „brâncușiologii de 
ocazie”, impostorii, ci și unii cercetători 
de renume.

Să vedem deci câteva momen-
te mai puțin cunoscute din biografia lui 
Brâncuși și să facem câteva rectificări.

Se știa astfel că în vara anului 1897 
Brâncuși a fost trimis timp de două luni să 
lucreze la o fabrică de mobilă din Viena. 
Se știa, de asemenea, că la Viena a plecat 
singur cu vaporul pe la Turnu Severin, că 
acolo a lucrat la un anume Herr Roth și ca 
sfârșit i s-a eliberat un certificat. Nimeni 
nu și-a pus vreo întrebare asupra acestei 
călătorii, toți biografii au relatat sec doar 
faptele. Noi ne-am pus însă o serie de în-
trebări și le-am căutat răspunsurile.

Prima întrebare pe care ne-am pus-
o a fost deci : Brâncuși a plecat singur 
la Viena fără să știe un cuvânt în limba germană ? De 
ate de a deveni elevici au urmat alte întrebări : cine 
l-a propus, l-a ales să plece în străinătate : apoi, avea 
nevoie de pașaport, îi trebuiau bani de drum ș.a. Ori-
cum, în vara anului 1897 Brâncuși avea împliniți 21 
de ani, deci i se putea elibera pașaport. Întâmplarea a 
făcut să descoperim că pe aceeași stradă unde el era 
elev trecut în ultima clasă se afla consulatul austriac di 
Craiova. Acum,școala se află la nr.11, iar consulatul se 
afla la nr.6. Deci, aproape vizavi. Până la noi nimeni 
n-a știut lucrul acesta. Consultând catalogul clasei lui 
Brâncuși, am constatat că mai toți profesorii săi, dacă 
nu chiar toți, erau austrieci, în afară de director care era 
român. Presupunem că aceștia vorbeau între ei și ade-
sea se adresau elevilor în limba germană. Mai mult, în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea la Craiova trăiau 
mulți meseriași austrieci și germani. În oraș funcționa 
o școală germană, exista o biserică evanghelică etc. De 
asemenea, presupunem că înainte de a deveni elev la 
Școala de Meserii, ca băiat de prăvălie sau mai știm noi 
cum și când, Brâncuși să fi intrat în contact cu vorbitori 
de limba germană, așa că e posibil să fi învățat încă de 
pe atunci câteva cuvinte în această limbă. Câteva. La 
școală a mai învățat, în mod sigur, ceva germană, astfel 
că unul dintre profesorii săi a avu încredere în el și l-a 
propus să plece la Viena. Cum Brâncuși era bursier, n-
avea deci bani nici de drum, nu putea să se descurce 
cu eliberarea pașaportului. A fost ajutat. Așa a ajuns în 
vara anului 1897 la Viena.

Dar lucrurile nu s-au opri aici. La Școala 
Națională de Arte Frumoase din București, Brâncuși a 

avut profesor de sculptură Pe Vladimir Hegel și profe-
sor de anatomie artistică pe doctorul Dimitrie Gerota. A 
fost apropiat de ambii și ambii erau vorbitori de limba 
germană.

După terminarea școlii, când Brâncuși urma să 
se hotărască unde să-și continue studiile, presupunem 
că atât Vladimir Hegel cât și Dimitrie Gerota l-au în-
drumat spre Munchen. La acestea, credem, s-a adăugat 
și sfatul sculptorului Frederic Ștorck, care era doar cu 
câțiva ani mai în vârstă ca el și cu care, de asemenea, 
era în relații prietenești. În plus, la Munchen se afla și 
își continua studiile fostul său coleg și prieten Petre 
Neagoe. Brâncuși spera să-l întâlnească, să-l ajute, să-l 
îndrume. Deci, pe lângă limba germană, în care cât de 
cât se descurca, Petre Neagoe era încă un motiv care 
să-l determine să opteze pentru Munchen.

De Paris, ce să spunem. Rămânea vag în rezer-
vă. Limba franceză îi era total străină, iar singura sa 
cunoștință era prietenul Daniel Poiană, plecat cu aproa-
pe un an înainte și despre care nu știa cum se descurcă 
sau cum putea să-l ajute

A mers deci la Munchen cu trenul. De bani de 
drum făcuse rost prin vânzarea câtorva exemplare ale 
Ecorcheului făcut cu doctorul Gerota (Deci povestea cu 
plecatul pe jos la Paris a căzut…). Că la Munchen nu 
i-au ieșit socotelile, aceasta-i altă problemă. El a sosit 

aici în ultima parte a lunii mai, școala urma să intre în 
vacanța de vară, cu Petre Neagoe nu se știe dacă s-a 
întâlnit, banii îi erau pe terminate… Ce era să facă ? S-a 
hotărât atunci să plece la Paris. La început pe jos, iar de 
la Luneville cu trenul.

O altă problemă care trebuie lămurită este ace-
ea a satisfacerii stagiului militar redus. În toate mono-
grafiile publicate autorii n-au prea știut cum să explice 
acest episod. Să încercăm deci să descurcăm lucrurile.

Brâncuși a absolvit Școala Națională de Arte 
Frumoase din București în vara anului 1902. În toam-
nă, la 24 septembrie, i s-a eliberat Diploma de absol-
vire. Satisfacerea stagiului militar era obligatorie și se 
executa după  absolvirea studiilor. Cum Brâncuși a fost 
un student tomnatic, recrutase de mult și se prezenta-
se desigur, în câteva rânduri, la comisariat pentru a-și 
amâna satisfacerea stagiului militar. După absolvirea 
școlii a trebuit să-și rezolve această problemă. Avea 
aproape 27 de ani. La 15 ianuarie 1903, la Craiova, a 
fost încorporat ca soldat cu termen redus, la Regimen-
tul „26 Rovine”. Probabil și mai mul ca sigur, era sin-
gurul soldat în această situație. Situația era stânjenitoa-
re atât pentru Brâncuși cât și pentru ofițeri. Întâmplarea 
a făcut ca în acea perioadă medicii și corpul sanitar din 
București să dorească să ridice un bust generalului doc-
tor Carol Davila. Profesorul, doctorul Dimitrie Gerota 
și fostul său coleg de studii, Jean Al. Steriadi, au ve-
nit atunci cu sugestia ca Brâncuși să fie acela care să-l 
execute. S-a cerut deci detașarea acestuia la București. 
În schimb, Brâncuși a fost scutit de orice obligații mi-
litare. Înțelegerea a fost astfel benefică pentru ambele 

părți. Sculptorul a rămas în evidența Regimentului „26 
Rovine” din Craiova până la15 ianuarie 1904, când a 
fost lăsat la vatră.

Ciudat ni se pare și faptul că partea cea mai „cer-
cetată” și ca atare cea mai „cunoscută” a biografiei lui 
Brâncuși se referă, indiscutabil, la anii săi de tinerețe. V. 
G. Paleolog a și scris, în acest sens, o carte, Tinerețea lui 
Brâncuși. Perioada respectivă se referă deci, mai ales, 
la anii trăiți la Craiova și se încheie  cu „plecarea lui pe 
jos la Paris”. Accesul la „Arhiva Brâncuși”, în 2001, 
a scos însă la lumină o serie de date noi și a dezvăluit 
că unele din datele intrate în conștiința publică nu sunt 
adevărate, sau că au fost fabricate. Astfel, printre altele, 
în Brâncuși inedit.  Însemnări și corespondență româ-
nească, Doina Lemny și Cristian Robert Velescu public 
trei încercări de schițe autobiografice al sculptorului. 
În toate se arată clar că atunci când Brâncuși a venit 
la Craiova, în martie 1889, s-a angajat mai întâi „gar-
son la cafeneaua lui Troceanu aflată la poarta de vest 
a orașului, la Bariera Severinului”. Aspect necunoscut. 
S-a angajat apoi, după câteva luni, la Ion Gheorghiu, la 
care a rămas „până în iunie 1890”, când s-a angajat la 
Petre Rucanu, care avea cârciumă în fața gării…” Alt 
aspect necunoscut. Ba mai mult, în toate cele trei schițe 
autobiografice nu apar numele și cârciuma „fraților 
Spirtaru.  Cum de aceștia s-a făcut mare caz, suntem 

acum în situația de a-i șterge din biografia lui 
sculptorului. În goana de a publica cât mai 
multe date despre „părintele sculpturii moder-
ne”, unii biografi au ajuns să „descopere” și să 
publice până și fotografia Vioara lui Brâncuși, 
sau alta, Brâncuși pe prispa casei părintești 
cântând la contrabas. Să fim serioși. Timp de 
opt decenii nimeni n-a știut ce s-a întâmplat cu 
Vioara Brâncuși, iar acum e descoperită ! Sau, 
cealaltă fotografie, altă „găselniță”, Brâncuși 
cântând la contrabas. Știa oare sculptorul  să 
cânte la   contrabas sau se făcea ? E îmbrăcat 
în costum, are pălărie pe cap, dar este desculț ! 
Mai mult, nu așa arată o casă din Gorj, ci mai 
de grabă de mahala de oraș. Apoi, ce fotograf 
să fi fost acela care a ajuns la Hobița în primii 
ani ai secolului al XX-lea și să-și fi îndreptat 
obiectivul aparatului asupra ciudatului cântăreț 
la contrabas ? Nu. Categoric, cel din fotografie 
nu este Brâncuși.

Și fiindcă tot suntem la capitolul foto-
grafii poate că e cazul să ne oprim privirea câ-

teva clipe și la cele care indiscutabil sunt autentice. 

Date necunoscute și rectificări în biografia lui CONSTANTIN BRÂNCUȘI
Prof. univ. dr. Paul REZEANU
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Astfel Brâncuși apare în mijlocul colegilor săi 
de la Școala Națională de Arte Frumoase din București 
și chiar la cea din Paris. În toate el apare bine îmbră-
cat, poartă costum sau redingotă, lavalieră sau papion, 
gambetă pe cap și e încălțat în ghete fine. Nu, aces-
ta nu-i un sărăntoc, un student care își duce existența 
de azi pe mâine. Mai mult, încă din 1906, la Paris, îl 
găsim făcându-și cărți de vizită cu adresa clară pe ele 
și chiar ilustrate-vederi cu imagini după lucrările sale, 
care se vindeau la chioșcuri. Pe unele Brâncuși a scris 
câteva cuvinte și le-a trimis la prieteni în România.

O fotografie care odată publicată s-a bucu-
rat de o notorietate deosebită a fost aceea intitulată 
„Brâncuși la drum spre Paris”. Toată lumea a adoptat-
o, dar nimeni n-a privit-o cu atenție. Da, dar adică cum, 
Brâncuși e surprins la drum spre Paris, dar e îmbrăcat 
ca turist german ? Realitatea este, deci, că Brâncuși 
sfătuit de doctorul Gerota a făcut fotografia înaintea 
plecării din București. Iată-l astfel îmbrăcat într-un 
costum recuzită de studio : haină lungă și largă, pan-
taloni bufanți, ghete din piele fină și jampiere. În spate 
poartă un rucsac, probabil pentru obiecte de strictă ne-
cesitate, iar în mâna stângă ține un „Alpentsock”. Pe 
cap are, în fotografie nu se vede prea clar, o căciuliță 
sau o pălărie cu boruri foarte mici. Poartă barbă, nea-
gră și privește înainte.

Nelămurite sau mai puțin cunoscute au fost și 
perioadele din timpul Primului și celui de Al Doilea 
război Mondial. Cu ajutorul Nataliei Dumitrescu și 
Dațiunii Brâncuși le-am lămurit în mare măsură. Nu ne 
oprim însă asupra subiectului. Interesantă de remarcat 
ni se pare însă schimbarea poziției sculptorului față de 
Germania. Devenit filofrancez, întrucât trăia de ani buni 
la Paris, Brâncuși și-a păstrat totuși stima și prețuirea 
față de cultura poporului german. Începerea Primului 
Război Mondial și mai ales bombardarea Parisului de 
către nemți i-au schimbat poziția față de Germania, ca 
țară. În 1930, când îl cunoaște pe Petre Pandrea, care 
venea de la Berlin, ca diplomat român, și-i propunea o 
expoziție personală în capitala Germaniei, Brâncuși a 
vorbit cu plăcere cu acesta în „limba germană, franceză 
și oltenește”. Dar expoziția a refuzat s-o facă. Apoi, 

...Date necunoscute și rectificări în biografia lui CONSTANTIN BRÂNCUȘI

când a început Al Doilea Război Mondial și Franța a 
fost ocupată de Germania hitleristă, Brâncuși care era 
un artist modern și deci neagreat de ocupant, a refuzat 
categoric să părăsească Parisul. Risca ? El spera că nu, 
spera să se descurce, să n-aibă probleme. Și-ntr-adevăr, 
n-a fost niciodată deranjat  de hitleriști. Pentru ei, bă-
trânul, ciudatul artist româno-parizian n-a existat.

Ultimii zece ani de viață ai lui Brâncuși sunt 
complicați, greu de descris. Dintre cele peste 20 de 
persoane care l-au cunoscut pe sculptor și cu care am 
stat de vorbă, s-au detașat, indiscutabil, V. G. Paleolog 
și sculptorul, profesorul  Constantin Antonovici. Dar 
dacă V. G. Paleolog a improvizat, a spus multe lucruri 
pe care nu putem să punem bază, Constan tin Antono-
vici a fost o adevărată mină de aur. De altfel, acesta l-a 
cunoscut mai bine pe Brâncuși, iar amintirile sale erau 
mai bogate și mai recente, nu au fost 
sărăcite și estompate de trecerea tim-
pului ca în cazul lui Paleolog. Când 
Antonovici l-a cunoscut pe sculptor, 
Brâncuși împlinise vârsta de 70 de 
ani. Îmbătrânise, nu mai era el cel de 
altă dată, lucra mai puțin, ca să nu 
spunem că mai mult se făcea că lu-
crează. Era neplăcut marcat de vâr-
stă, era nervos, devenea tot mai difi-
cil, tot mai greu de suportat. Trecea 
printr-un moment de cumpănă, nu 
mai era bărbatul viril care se știa și 
faptul acesta îl chinuia cumplit. Dar 
lucrul cel mai neplăcut, care nu-i da 
zi de zi pace, era situația patriei sale 
natale, ocupată de armata sovietică, 
ce i-a „adus pe comuniști la pute-
re”. Dacă subiectul era atins în con-
vorbiri, și nu putea să nu fie atins, 
se enerva, îl făcea să nu te mai poți 
înțelege cu el, un potop de înjurături, 
îi vene să de cu barda în Dumne-
zeu… Și asta i se întâmpla lui, omul 
care n-a făcut politică în viața lui și 
care, nu făcea nici acum. Dar veștile 
rele din țară veneau, veneau, erau tot mai dese, mai 
neplăcute și-l dureau… Naționalizarea, arestări, cote, 
canal, țara devenise un lagăr… Pe de altă parte, în Ro-
mânia avea prieteni, în ea se aflau anii săi de tinerețe, 
ani cu amintiri nostalgice. Și, ca să fim drepți regimul 
politic din țară îl respecta, îl aprecia. Lucrările sale au 
fost introduse de la început în expunerea permanentă a 
Muzeului Național de Artă din București, iar în 1950, 
când s-a înființat Uniunea Artiștilor Plastici din Româ-
nia a fost făcut membru deplin. Toate acestea nu l-au 

făcut însă să uite și nici să ierte regimul politic. Prie-
tenii i-ă se afle mai multe opere al sale, că o călătorie 
oficială sau particulară a sa ar fi bine venită. Dar el a 
tăcut.

În România s-a vorbit și din păcate se vorbește și 
azi de faptul că Brâncuși a dorit să doneze Atelierul său 
Statului Român. Povești. Nici vorbă. Nu există nici un 
document în acest sens, nici la București și nici la Paris 
(Brâncuși păstra, în general, ciornele cu răspunsurile la 
corespondența purtată). Ba, s-a mers până acolo, încât 
s-a spus că statul comunist român n-a permis intrarea 
în țară a unui tren  cu donația „Atelierul Brâncuși”… 
Nici gând. În realitate, încă de la sfârșitul anilor ”40, 
sculptorul a fost tot mai preocupat de soarta atelierului 
său, zona în care se afla urmând să fie demolată. Pro-
babil, din acest motiv, multe nopți n-a dormit. Pe de 

altă parte, era conștient că Atelierul 
său devenea, arăta, tot mai mult ca 
un muzeu. Un muzeu de sculptură. 
Da, aici era viața sa, cea mai mare 
parte a operei, a creației sale. S-a 
gândit să-l doneze statului francez, 
Franței, țara în care a trăit cei mai 
mulți ani și i-a devenit a doua pa-
trie. Dar legile Franței nu permi-
teau unui străin să facă o astfel de 
donație. Din acest motiv  Brâncuși 
a făcut la 1 august 1951 cerere să 
i se acorde cetățenia. Menționa că 
făcea cererea „nesilit de nimeni” 
și că „renunța la cetățenia română, 
dezamăgit de autoritățile comuniste 
de la București”.

La 15 iunie 1952 Brâncuși a 
primit cetățenia franceză. Își salva, 
în felul acesta, „Atelierul”. A mai 
trăit aproape cinci ani. Cetățean 
francez, de origine română. Român 
desțărat, dar nedezrădăcinat, trăitor 
o jumătate de secol la Paris, devenit 
cetățean francez, parizian, trăitor în 
atelierul său, înmormântat în cimi-

tirul cel mai apropiat de atelierul său… Ca artist, toată 
viața a expus  ca „sculptor român”. Oriunde și oricând.

În ultimii ani de viață, când era grav bolnav, 
a vorbit, până când n-a mai putut vorbi, tot timpul 
românește. A murit, credem, fericit, în atelierul său, 
conștient că mormântul său nu se află departe. A fost 
ultima sa dorință. În România, la București, în Cimi-
tirul Bellu, la Craiova, sau la Hobița i s-ar fi putut ri-
dica un cenotaf. A devenit, cu timpul, cel mai celebru 
român. Cel mai celebru român, însă devenit, în ultimii 
săi ani de viață, cetățean francez.   
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Să-l ascultăm pe Jules Michelet (1859, vă rog 
!), istoric onest, adresîndu-se românilor: 

“Nu invidiaţi vechile popoare, ci priviţi-l pe al 
vostru. Cu cât veţi săpa mai adînc, cu atît veţi vedea 
ţîşnind viaţa.”

Există un compromis din laşitate şi unul din li-
chelism. Paul Goma croieşte vocabula scriitruc după 
politruc . Şi cîţi intelectuali n-au morala ruptă-n 
coate, dorindu-şi, conform tendinţelor, să trăiască, în 
pat cu Zeitgeist-ul, în Amoralia. 

Tot în tendinţe, se apreciază “dispreţurile” 
pentru ideea naţională. Însă, odată suspendat trip-
ticul naţiune/parohie/familie, ajungem la vid social, 
la acea formă fără fond numită “umanism găunos, 
care combate naţionalismul, dragostea faţă de neam 
şi de patrie” (Mircea Platon, Ce-a mai rămas de 
apărat, Eikon, 2016). 

Carol al II-lea a făcut România mică, nemţeşte 
-lupeşte. Nouă de ce ne-ar păsa de Marea Unire, 
cînd se aşteaptă fragmentări teritoriale? Federaliza-
rea nu-i pentru ghermani o neagră perspectivă, nici 
de-românizarea pentru cei alergici la ceea ce H.- R. 
Patapievici numeşte “ vulgata patriotică a istoriei 
naţionale.” 

Bărbaţii Unirii au fost trimişi în temniţe, su-
puşi martirajului. Intelighenţia mercenară  de ce ar 
repeta soarta lor, când se poate delecta cu jocuri în 
jacuzzi? Avem nevoie de modele morale sau de an-
alfabeţi morali?

Elita subţire a citit, desigur, A supraveghea 
şi a pedepsi (Michel Foucault, 1975), cunoaşte pri-
mejdia de a fi monitorizată de Secu. S-a tăiat capul 
balaurului, dar s-au ivit în loc şapte “ servicii”, gra-
dul de risc fiind în creştere. Ştie bine intelighenţia 
că naţionaliştii au fost mereumereumereu suspectaţi, 
marginalizaţi, ostracizaţi, blamaţi. Pe Ion Flueraş 
l-au bătut pînă-n moarte, la Gherla, cu saci de nisip. 
Alexandru Lapedatu, fost preşedinte al Academiei, a 
murit la Sighet, după 4 luni de arest. Aurel Vlad, fost 
ministru de Finanţe, arestat la 75 de ani, în 1950, a 
murit tot la Sighet, în 1953. Ghiţă Popp (Aiud -10 
ani, D.O. - 5ani, în Bărăgan) a murit în sărăcie cum-
plită, ca şi diplomatul Dimitrie Iuraşcu, fără pensie şi 
scos din manualele şcolare. Iar pe Al. Vaida-Voevod, 
de trei ori premier al României Mari, arestat în ’45, 
cu D.O. din ’46, la Sibiu, vrea să-l scoată din istorie 
domnul Alexandru Florian, ca fascist. 

Caii de rasă din curtea preşedinţilor, înnebuniţi 
de harisma lui Iliescu-Constantinescu-Băsescu-Io-
hannis, sunt bine hrăniţi. Dacă supui criticii această 
oligarhie culturală, devii automat rusofil, fascist, re-
acţionar, antisemit, aşa că-i mai cuminte să-ţi repro-
gramezi mintea ca nu cumva să aluneci în delict de 
incorectitudine politică, să-ţi pierzi privilegiile sau 
să rămîi refugiat politic, însingurat exilat, aşa cum a 
rămas Goma, basso ostinato. Iar CTP îşi permite să-i 
tragă o smetie-n ochi: “ Goma-Gomora”. 

Laşitatea e boală veche, mondială, globa-
lă. Venit înapoi de la Moscova, în 1935, Bernard 
Shaw s-a mirat că poate cineva să susţină că-i foa-
mete în U.R.S.S.: “Am mîncat foarte bine”. Replica 
lui Goma: scriitorul intransigent spune nu la tot ce 
e comestibil. Numai că nu el a raportat în Procesul 
Comunismului, ci Vl. Tismăneanu Apostatul, model 
de salamandritudine după Omul din Bellville. Iar 
atitudinea şi altitudinea  deranjează, deopotrivă. 

Engels intră din nou, pe uşa din dos, cu “ li-
bertatea ca necesitate înţeleasă”. Or, necesităţile na-
ţionale nu mai contează, nici amor patriae. Pentru 
marxişti, clasele sociale şi lupta (ascuţită) de clasă 

erau mai importante decît naţiunile. Aşa că “inte-
lectualii de stînga împrejur”, cum le spune Mircea 
Platon (lucr. cit., p. 485), s-au înrolat strîns pentru a 
nega specificul naţional (ca şi specificul cultural de 
altfel), ca să se întoarcă Marcel Mauss în mormînt. 
Sau o fi fost şi Mauss ceauşist-naţionalist, avant la 
lettre, cum au fost etichetaţi Noica şi alţii şi alţii? Să 
nu mai fim patrioţi din cauza demagogiei cîntăcioşi-
lor de ţară ?Am mai spus-o : îmi displace sintagma 
naţional-comunism. Elita antinaţională s-a creat, 
postsocialist, motivată zice-se de  naţional - comu-
nism. Or, aici e contradicţie în termeni. Cuvântul 
naţional n-are ce căuta lîngă comunism. Când a fost 
naţional comunismul ? S-a uitat că N. Moraru a cerut 
arestarea lui Marin Preda după ce a apărut Delirul 
? Ceauşescu i-a păstrat în funcţii pe stalinişti. Na-
ţional- ceauşism cu Teohari Georgescu reabilitat de 
“nea Nicu”? Cu Nicholschi onorat cu pensie de stat? 
A fost adus de Ceauşescu pe banca acuzării Mişu 
Dulgheru? Nu. “Împăratul”,cum era supranumit 
şeful Direcţiei Anchete MAI,a plecat în Israel; ce-i 
drept, fusese “rotat”la ICAB,şef peste gunoieri. Iar 
Drăghici,la “evenimente”,s-a dat victimă a lui Cea-
uşescu şi s-a vrut în noile structuri.Refuzat,a şters-o 
în Ungaria, ca azilant politic. Gen. Pleşiţă spunea, 
la O.T.V.,  în 2005, că a vrut să-l vindece pe necoo-
perantul, insubordonatul Goma de “poziţia nepatri-
otică”.Cum?  Bătîndu-l. Halal patriotism comunist, 
cu pumnul şi cu palma. Şi cine, dacă nu aparatul de 
propagandă, a retezat vîrfurile românismului, inter-
zicînd citirea şi citarea lui Iorga, Gh. Brătianu, Elia-
de? Generaţia mea ştie ce greu se editau (cu croşete), 
în părelnice perioade de dezgheţ.

 Sunt lucruri triste, dar trebuie re-spuse, re-
amintite, pentru că răul a rămas nepedepsit . Aura 
Christi constata faptul că “prevalează, incredibil, 
mărturia călăului.”. În “lumina” internaţionalismu-
lui proletar, e “demascat” iarăşi, ca naţionalist, Emi-
nescu. Negoiţescu a scris destul în presa legionară 
(“Înălţarea “ din Sibiu, “Glasul strămoşesc” sau la 
“Curţile dorului”), dar nu se aude asta; se aude, însă, 
că Eminescu, după Negoiţescu, a fost “protolegio-
nar”. Ferească Dumnezeu să afle domnul Florian. 
Îi dă delete, ca atîtor personalităţi modelatoare.S-a 
spus şi netrebnicia că Lucian Blaga nu intră în ca-
nonul etic pentru că a trimis un memoriu la P.C.R. 
Dar Andrei Pleşu n-a făcut tot un memoriu (către 
Ceauşescu), să scape de pedeapsa participării la  Me-
ditaţia Transcendentală? Şi, peste toate, Securitatea 
apare, la Pavel Coruţ, ca elită patriotică. Dan Ame-
deo Lăzărescu a susţinut că a turnat din considerente 
patriotice. Să nu mai fim patrioţi? 

În pofida lătrăilor, oamenii întregi n-au consi-
derat sentimentul naţional ilegitim sau că n-ar fi firesc 
ataşamentul faţă de pământul patriei (căreia trebuie 
să-i fi loial; măcar loialitate dacă nu - oho!- jertfă), 
de limba comună, de religia comună, adică pilonii 
care susţin naţiunea. Şi cum se manifestă identitatea, 
decît prin limbă şi religie? Or, ni se bagă-n cap că re-
ligia creştin ortodoxă e o tară în societatea deschisă, 
înălţată pe umerii lui Marx . Eşti creştin, eşti cretin, 
susţine un blogger (eu prefer să scriu blogher), iritat 
de ortodoxie. Stimez protestantismul (în antologia 
noastră de poezie creştină, a lui Petru Ursache şi a 
mea, Duh şi slovă, am cuprins deopotrivă ortodocşi, 
greco-catolici, romano-catolici, unitarieni, dar mă 
indispune intoleranţa unui protestant, pentru care or-
todocşii sunt “naţi”. Adică nazişti sau ce?  Pe pasto-
rul Wurmbrand l-a salvat  un “naţi” ortodox, Valeriu 
Gafencu! 

Vocile “transumanismului” de şcoală nouă 
(sau de ONG-uri noi) susţin că sentinţa Anonimului, 
“Sîngele apă nu se face”, ar fi greşită. Ne-ar trebui 
“infuzie de sînge arab”. Dar cel care gîndeşte singur 
e sceptic în privinţa “umanismului global” (cum a 
fost şi Durkheim, apud Mircea Platon). Şi asta pentru 
că “numai oamenii care împărtăşesc aceeaşi cultură 
se pot simţi solidari unii cu alţii. (…). Or, nu există o 
cultură globală pentru că nu există o societate globa-
lă. (passim p. 411)” . Sprijinindu-se pe Hastings (“et-
niile au devenit naţiuni prin limbă şi luptă contra in-
amicilor interni şi externi”),  Platon refuză să devină 
un “reeducat” antinaţional şi n-o să se revizuiască, 
sunt sigură, oricît ar fi acuzat de atitudine necuvenită 
faţă cu globalizarea, oricît i s-ar pune în circulaţie 
negativul, pe anumite bloguri. Şi pentru că “trecu-
tul nu începe ieri (p. 526)”, istoricul caută  sprijinul 
demofililor români de la Eminescu şi Missir, la Ior-
ga, Blaga, Mircea Vulcănescu, Ernest Bernea, Anton 
Golopenţia, figuri pregnante, batjocorite de florieni. 
Toţi cei citaţi mai sus par a-şi fi scris textele în zilele 
noastre. Eminescu: degradarea moravurilor private 
duce la degradarea celor publice şi, pe cale de conse-
cinţă, “caracterul naţional se strică şi puterea statului 
slăbeşte” (Patologia societăţii noastre, Timpul, 4 
ian. 1881). Th. Missir pare ca şi Eminescu, prietenul 
său, că scrie pentru noi, cei de acum, afectaţi de tha-
natosul ideologic şi-n regimul totalitar, şi-n cel post-
totalitar. Mircea Platon îl alege ca exemplu de minte 
luminată, “ca orice conservator autentic”, trimiţînd 
la Scrieri literare şi politice (Editura Convorbiri li-
terare, 2010, ediţia lui Liviu Papuc), tocmai pentru 
că lucidul Missir s-a manifestat  “împotriva falsifi-
cării ideologice şi, de fapt, a realităţii.” Missir, scrie 
Platon, “subliniază realitatea naţiunii etnice”, cînd 
se propagă inversul acestei idei: naţiune civică, nu 
naţiune etnică, ultima fiind doar ficţiune. Lui Mircea 
Platon îi plac etnoaroganţii  ca Missir, care notează: 
“Individul cult are pentru naţia lui un interes şi o le-
gătură în puterea căreia să lucreze pentru dînsa”. Şi 
nu-i descurajat de opiniomanii acaracteriali, bătînd 
cîmpii cu scopul ca alţii să-şi ia cîmpii din România. 
Îi recuză şi-i refuză pe neoliberalii dovedind cinism 
etic, mergînd pe mîna neoconservatorilor. Şi poate 
că  omenimea (pattern Eminescu, Rugăciunea unui 
dac: “El este al omenimii izvor de mîntuire”) nu va 
zvîrli naţiunile la groapa de gunoi a Istoriei, în nebu-
nul secol XXI. Rolul lor nu s-a încheiat.

Construcţia deconstrucţiei I
MAGDA URSACHE
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*NICOLAE MANOLESCU:  Criticul nu 
are nici tată, nici mamă, nici rude, nici prieteni 

Cităm - din interviul luat de Cristian 
Pătrășconiu lui Nicolae Manolescu -  răspunsul 
criticului la întrebarea Chiar am vrut să vă întreb: 
cînd greșește un critic literar? Cum poate el să 
greșească? O distincție categorică între istoricul 
literar, instalat confortabil în materia de cercetare, 
și «criticul de întâmpinare», instituție slujită azi, la 
modul serios, de „foarte puțini”, într-un spectacol 
mai general al „compromisului” de varii nuanțe (în-
tre care sunt amintite „picioarele lungi ale autoarei”, 
dar și, zicem noi, o anumită politică «grupusculară», 
la fel de nocivă, dacă nu vor mai fi și alte calcule în 
promovarea «autorlâcurilor», toate acestea atentând 
atât de grav la magistratura judecății de valoare:

N.M.: „Să precizăm că ne referim în continu-
are la criticul de întîmpinare. Sunt mai multe trepte 
ale greșelilor posibile ale acestuia. Cel mai grav e, 
după părerea mea, atunci cînd spune ce nu crede. 
Istoricul literar nu este obligat să spună ce crede, 
pentru că el are în față o materie imensă, oarecum 
„moartă” – și nu se pune problema de a spune sau 
nu ceea ce crede în mod imediat. E ușor de verificat 
cu materia lui – ce să greșești într-o istorie literară? 
Te iei după alții, dacă tu nu ai capacitate proprie de 
apreciere sau, pur și simplu, nu te informezi exact și 
greșești datele, ceea ce, desigur, este important, dar e 
ceva de mîna a doua, așa-zicînd. Pe cînd un critic de 
întîmpinare, care scrie de multe ori cel dintîi despre 
o carte, se află în această situație extrem de riscantă. 
Chiar o primă carte a unui autor total necunoscut – 
să luăm un exemplu oarecum extrem. Ei bine, cînd 
scrie despre această primă carte a unui autor total ne-
cunoscut, în spatele lui și al textului se află toată lec-
turile și toate debuturile pe care le-a comentat de-a 
lungul timpului. Plus debuturile din literatura lumii. 
Căci și aceasta este o problemă – orizontul. Criti-
ca de întîmpinare este o formă de apreciere, deci, de 
comparare. De punere în raport. Or, dacă nu ai cu 
ce să pui în raport, greșești – și greșești la nivelul 
judecății. Dacă spui ce nu crezi sau susții cauze pier-
dute, dacă apreciezi cartea în funcție de picioarele 
lungi ale autoarei și nu în funcție de ce scrie în ea, s-a 
cam terminat. De aceea și sunt foarte puțin critici de 
întîmpinare care au avut și autoritate, adică influență 
– aceasta însemnînd, în termenii puși de tine la star-
tul dialogului nostru, putere. Ei sunt, cum zic, foarte 
puțini; foarte mulți s-au compromis în aceste feluri, 
indicate de mine mai înainte. Am spus de mai multe 
ori: încerc să nu am nici mamă, nici tată – acuma, 
nu mai am nici în realitate, din păcate... –, nici rude, 
nici prieteni atunci cînd scriu despre o carte. Există 
și situații în care scriitorii profită sau încearcă să pro-
fite. Un scriitor vine la tine cu o carte și, după ce ți-o 
dă, îți spune: Doamne-Dumnezeule, cartea aceasta 
este rezultatul unor suferințe cumplite, sunt bolnav 
de un cancer, în fază avansată. Este o mare dificultate 
în această situație: dacă această carte este una foar-
te proastă, singura soluție este să nu scrii despre ea. 
Dacă e foarte bună, desigur că nu este nicio proble-
mă. Problema cea mare este că nu există foarte multe 
cărți foarte bune și foarte multe cărți foarte proaste. 
Există mai ales cărți mijlocii. ”(Sunt scriitori care au 
murit pentru că nu s-a scris despre ei , în „Orizont”, 
Nr. 2/ 2018, pp. 16-18).

*CRISTIAN PĂTRĂȘCONIU – autor de 
excelență. Amplul interviu amintit mai sus este pre-
cedat de o lectură rezumativă în 10 puncte a cărții 
Convorbiri cu Nicolae Manolescu, realizată de 
Daniel Cristea-Enache, operație cu „rol de «aperi-
tiv»”  (1.Maiorescu, 2.Canonul, 3.Istoria critică a 
literaturii române, 4.Gândirea critică, 5.Autoritatea 
criticului, 6.Democrația, 7.Corectitudinea politică, 
8.Ideologie și prejudecată, 9.Sens/ fir conducător, 
10.Bunica lui Nicolae Manolescu.). 

„Cum spuneam și la început: bazinul tematic 

al acestei cărți este extrem de generos. 88 sunt ca-
pitolele cărții, cu cel puțin tot atîtea teme relevante 
care stau, explicit sau implicit, în ele. Adunate, ele 
dau un spectacol de idei – includ aici și privilegiez 
această observație: și un spectacol al spiritului critic 
– impresionant și remarcabil”, scrie destul de exact 
Cristian Pătrășconiu, autor de excelență în materie 
de interviu, în presa noastră cultural-literară de azi.

*UN NARCIS DUNĂREAN „SCÂRBIT 
DE SINE”. Poetul boabei de piper și al bomboanelor 
de colivă revine în atenția literară cu noi gesticulații 
ludice, în dezinvolte erezii frizând lipsa de har care 
s-a cam dus pe… Dunărea albastră odată cu așezarea 
la moșie și petrecerile de conac în cea mai neaoșă 
(să nu zicem «grețoasă») atmosferă de mahala. Cu 
tot aranjamentul menit a sugera boieria de salon… E 
ceva ce nu-i iese liricului nostru doritor de populari-
tate, fapt care, iată, se petrece de la un timp încoace 
și cu poezia, scârțâită pe o liră cu coarde ruginite. Se 
pare că autorul recentului Colier din boabe de colivă, 
în străluminări de sine, realizează «dizgrația» axio-
logică în care se află și, oricât ar încerca s-o întoarcă 
în persiflante autoironii, nimerește cu oiștea în gard: 
„Mălăieţ dar brav, ciupit de glorie,/ dat afară din li-
teratură,/ mă trezii în cartea de istorie/ vestitor de 
sfântă pălitură” (La strada). Desigur,  pălitura aceea 
cu „fă-te că lucrezi!”… De-ar fi rămas aici ar fi fost 
bine, dar rubiconda arguție a liricului, în care unii ar 
putea vedea dezinvoltul spectacol lingvistic al unei 
«noi» etape, nu e decât un compositum de cinism și 
ridicolă viziune a unui „Narcis scârbit de sine”, cum 
bine se surprinde în piesa cu acest titlu, fugind de lu-
mea din care însuși s-a născut, ca să se ascundă „sub 
fustele Mariei/ și-o să refuz să mă mai nasc o dată”! 
(Refuz). E inutil să insistăm, nici dacă scriptorul du-
nărean ar dori „din hoitul meu să îl extrag pe Dante” 
sau „s-o smulg pe Beatrice din muiere”…

Spectacolul e, axilogic vorbind, întru totul jal-
nic. Totul pare aici forțat, jucat, spus în derivă, în 
scârbă, anost, fals insidios și dezabuzat, cu minimă 
intenționalitate expresivă, o teatralitate care nu-i 
mai iasă decât pe dos, frizând ridicolul, lăsând la ve-
dere secătuirea izvorului și silueta bețivului delirând 
în noapte „ce pupă felinarul”…

Acum, dacă lyra îi joacă astfel de feste, dl 
Dinescu rămâne să se legene în aburul poporan al 
chermezelor dunărene (o dolce farniente ce i-a fost 
fatală!), făcând pe Rex bibendi, ceea ce însă îi iese de 
minune, sub bolți de cârciumi cu lăutari alături, em-
patizând organic… Altfel, e greu să fii pe placul tu-
turor și nu toate îți sunt permise, oricâte «anteceden-
te» ai invoca, vorba cântecului „Fost-ai, lele, cât ai 
fost/ Șapte săptămâni din post”… Ehei, atunci când 
versus indignatio fecit! E, altfel zis, acea senzație de 
îngreunare și sastisire post post a ghiftuitului cu de 
toate!   (c.n.)

*CENTENAR LEVIȚCHI. CONTEMPO-
RARY LITERATURE PRESS/ THE ONLINE PU-
BLISHING HOUSE OF THE UNIVERSITY OF 
BUCHAREST (Director: Lidia VIANU, Executive 
Advisor: C. George Săndulescu), sub auspiciile pre-
stigioaselor foruri: Universitatea din București, The 
British Council, Institutul Cultural Român  și Uniu-
nea Scriitorilor din România, a editat recent volumul: 
Leon Levițchi, Poeme 1944-1946, - lansat la 16 
martie c. - îngrijit de C. George Sandulescu și Lidia 
Vianu, cu prilejul împlinirii anul acesta a 100 de ani 
de la nașterea ilustrului Profesor de limbă și literatu-
ră engleză Leon D. Levițchi (27 august 1918, Edineț, 
județul Hotin - 16 octombrie 1991, București). 

Amintim cu acest prilej prodigioasa activitate 
a acestei edituri de ținută academică, ce și-a propus 
valorificarea întregii opere levițchiene, din care au 
apărut până acum, fiind disponibile online, Ironia lui 
Byron. Teza mea de licență (1941) , O întâmplare cu 
țigani (1955), Chemarea Nordului (1937),  Călători-

ile lui Lapsus (1954),  Caietul Verde. Poeme (1938--
1939), POEME 1944—1946.

*ANUL SKANDERBEG. Cu prilejul împli-
nirii a 550 de ani de la moartea eroului național al 
Albaniei, Gjergj Kastrioti Skanderbeg (Skënderbeu), 
Guvernul de la Tirana a hotărât ca 2018 să fie de-
clarat Anul Skanderbeg, în care vor avea loc mari 
evenimente închinate prințului albanez care a opus o 
rezistență eroică în fața expansiunii otomane în Bal-
cani și a intențiilor lui Murad al II-lea de a înainta 
spre vestul Europei.(Revista „Drita”/ „Lumina”, Nr. 
2/ 2017).

*Scriitorului consacrat al Albaniei de azi, IS-
MAIL KADARE, i s-a decernat, la Udine, Premiul 
„Nonino” pentru literatură, de o comisie în fruntea 
căreia s-a aflat laureatul Premiului Nobel, V. S. Nai-
paul. Motivația juriului: „Rapsod îndrăgostit și critic 
față de propriul său popor, evocând, între realitatea 
istorică și legende, măreția și tragedia trecutului 
balcanic și otoman, este autorul unor impresionante 
creații.”

*VIN OTOMANII! Cea mai mare geamie 
din Balcani…/ Concordia civium murus urbium 
(Armonia dintre cetățeni susține zidul orașelor). Cea 
mai mare geamie din Balcani este așezământul mu-
sulman din centrul Tiranei, inaugurat încă din 2015 
de către președintele turc R.T. Erdogan, o construcție 
faraonică în stil tradițional islamic, cu patru minarete 
solemne amintind de catedrala-moschee Sfânta So-
fia din Istanbul, desfășurată pe o suprafață de 20.000 
de metri pătrați. Complexul va cuprinde săli de 
conferințe și de expoziții, biblioteci și muzee, cos-
tul final ridicându-se la 30 de milioane de euro, pro-
venite „numai din contribuția și ajutorul poporului 
turc”. „La reușita proiectului – notează M. Dobrescu, 
redactorul șef al revistei «Drita – Lumina», editată 
de Comunitatea albanezilor din România cu sediul la 
Craiova – a contribuit decisiv, conform presei alba-
neze, relația foarte apropiată dintre premierul Alba-
niei, Edi Rama, și președintele turc.” Și asta la doar 
105 ani de când Albania și-a căpătat independența…

Și noi care ne speriasem cu puțini ani în 
urmă că, potrivit unor aranjamente ale premierului 
pontist (ce și-a tratat piciorul beteag într-un spital 
din Istanbul)  cu președintele turc Erdogan, la 
București se va ridica …cea mai mare geamie din 
Balcani!  Așadar, ieri oștirile de ieniceri și spahii, 
azi…colaborarea fructuoasă și prietenia între 
popoare. Desigur, pe această temă există numeroase 
controverse în societatea albaneză și care nu se vor 
stinge curând. Cineva zice că e, pe undeva, ceva din 
alegoria  cu lupul adresându-se mielușelului cam 
așa: „Mânca-l-ar, Tata, de copil! Vino, puiuțule, în 
brațele mele să te țuc!”

Desigur, trebuie să fii puțin doctor rerum 
politicārum ca să poți a te întreba dacă acest secol 
XXI va fi religios sau nu va fi deloc!…

*CINE A FURAT CRUCEA ROȘIE DE PE 
AMBULANȚE? În lucrarea „Spitalul”, N. Paulescu 
evoca temeiurile creștine ale instituției tămăduitoare, 
amintind pe sfinții episcopi Vasile cel Mare şi Ioan 
Gură de Aur („doctori fără arginți”), care au înființat 
primele lăcașuri de îngrijire a bolnavilor. De aici sim-
bolul Crucii roşii, cu o mai veche tradiție europeană 
în practica slujirii lui Hippocrate. În locul simbolului 
„Crucea roție” a apărut pe ambulanțele noastre de 
azi o stea albastră cu un șarpe înfășurat pe un toiag 
(simbol denumit «Star of Life» – Steaua vieții), nefi-
ind nevoie pentru această schimbare de logo inter-
national de «campanii de rebranding și awareness».

Se spune că – țineți-vă bine! – „cei deranjați 
au fost chiar cei de la «Organizația Crucii Roșii 
Internaționale» care au făcut o adresă către Serviciul 
Național de Ambulanță American, solicitând schim-

Cronica măruntă
PANOPTICUM
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barea logo-ului de pe ambulanță întrucât acesta putea 
genera confuzie în zonele de conflict încălcând astfel 
Convenția de la Geneva. Adică în zonele de război, 
ambulanțele ar fi putut fi luate drept ... ambulanțe?  
-În fine, povestea merge mai departe, un șef de birou 
de la Administrația Americană a Drumurilor, pus în 
fața acestei dileme a venit cu ideea „stelei vieții” - 
o stea albastră în șase colțuri, un par și un șarpe. 
Acum toată lumea e mulțumită nu mai există con-
fuzii.” 

Și asta câtă vreme Rusia încă menține logo-
ul «Crucea roșie», iar țările islamice - «Semiluna 
roșie»…

Oare să aibă și de data asta dreptate Confu-
cius care aprecia acum că  „Semnele si simbolurile 
guvernează lumea, nu cuvintele si legile”, cum ob-
serva Bogdan Herzog în „Justițiarul” («revistă de ati-
tudine împotriva corupției și abuzurilor»). (v. https: 
// cersipamantromanesc.wordpress.com /2018/ 03/ 
02).

*CU BURTA PLINĂ…/ NU-L PROVO-
CAȚI PE JUPITER TONANS. Ce interesant și 
instructiv traducea atât de liber magistrul nostru de 
limba latină din liceu, Nicolae Frecea, maxima Ple-
nus venter non studet libenter / „Cu burta plină nu 
se-nvață la latină!” (Păi cum să mai poți avea apeti-
tul studiului, cânt tu râgăi de îmbuibat ce ești!)… Sau 
acest dicton: Quod licet Jovi, non licet bovi! („Ce-i 
permis lui Dumnezeu/ Nu-i permis oricărui bou!”). 
Însă a nu-l provoca pe  Jupiter tonans! („Thundering 
Jove”) nu înseamnă a-l linguși, ci a reflecta la atitu-
dini comportamentale mai potrivite și demne… 

*„VIAȚA ROMÂNEASCĂ”, nr. 3, martie 
2018. Numărul se deschide cu rubrica „Eveniment” 
din care putem citi evocările a trei personalități de 
azi semnate de Nicolae Prelipceanu (Veacul Djuvara 
s-a încheiat), Tudorel Urian (Mihai Șora – meseria 
de om) și Mihai Zamfir (Obsesia eminesciană / Du-
mitru Irimia). Continuă cu un eseu convingător al lui 
Adrian Mureșan (N. Steinhardt: un discurs în actua-
litate), cu o „recuperare” de Ion Pop (Recitindu-l pe 
Mihai Elin) și cu o îndreptățită readucere din uitare 
a profesorului David Popescu, aparținând lui Ștefan 
Ion Ghilimescu (Un mare clasicist român persecutat 
de regimul comunist). Cronica literară este susținută 
de Gheorghe Grigurcu, printr-o amplă prezentare a 
dicționarului „Lucian Blaga – Oameni din viața lui”, 
vol. I, al lui Zenovie Cârlugea (Lumea lui Blaga), 
Christian Crăciun („Descifrarea lumii care tace”: 
N. Steinhardt, Despre Eliade, Cioran, Ionescu și 
Noica, o ediție îngrijită de Florian Roatiș), Monica 
Grosu (Ștefan Ciobanu – Pisica. Început de igrasie), 
Sonia Elvireanu (Supa de la miezul nopții, de Mar-
ta Petreu),Irina Petraș (Lumea în două dimensiuni:  
Alex Ștefănescu, „Eminescu poem cu poem. La o 
nouă lectură”),Tudorel Urian (Cărările libertății: 
Ana Bladiana, „Istoria ca viitor și alte conferințe și 
pagini”). Și o „revenire” de Ioan Groșan( Eugen Su-
ciu: „O lumânare aprinsă la ambele capete”).

La „Cronica traducerilor” este prezentă Ro-
dica Grigore, la cea a „ideilor” – Nicoleta Dabija, la 
cea „plastică” Florin Toma, iar la aceea a „filmului” 
– Călin Stănculescu.

Se citesc cu plăcere cele zece poeme ale lui 
Gabriel Chifu (din volumul „Elegia timpului”, în 
curs de apariție), alte câteva de un nou poet Emil 
Ariton (prezentat de Marian Drăghici),precum și 
prozele semnate de Adrian Costache, Viorel Dianu și 
Sebastian Reichmann. Plină de subiecte interesante 
este și „Miscellanea” (unde semnează Florin Toma, 
T.U.,Ecaterina Țarălungă, Liviu Ioan Stoiciu).

Un număr foarte reușit sub toate aspectele, 
inclusiv concepția copertei, mereu la înălțime (Mi-
haela Șchiopu) și, desigur, Cap limpede (Nicolae 
Prelipceanu),«primus inter pares», la timona spinte-
când apele nu prea senine ale noului secol! (p.m.)  

*DUPĂ DOUĂZECIȘIOPT DE ANI… Din 
editorialul Religie și literatură semnat de poetul Ni-

colae Silade, un publicist în vervă fără a fi…verbo-
zital, în nr. 79 al „Actualității literare” (Lugoj, anul 
IX):

«Prin 1990, când încă mai credeam că liber-
tatea dobândită ne va conduce pe drumul cel bun, 
mâncam politică pe pâine în fiecare zi. Până când, 
la un moment dat, un om simplu ne-a întrerupt din 
niște discuții aprinse, trezindu-ne cumva la realitate. 
”Măi, proștilor, ne-a zis el, politica nu se face aici, 
se face la Washington și la Kremlin”. De atunci, am 
început să fiu din ce în ce mai rezervat în ceea ce 
privește rostul oricăror dezbateri politice, iar timpul 
a demonstrat că omul avea dreptate.

S-au dus vremurile când domnitorii erau aleșii 
lui Dumnezeu pe pământ, s-a dus și dictatura și iată 
că astăzi, tocmai prin „Vox populi, vox Dei”, se poa-
te ajunge foarte ușor din nou la dictatură. Cel puțin 
la noi. Iar dacă politica, în ceea ce ne privește, nu 
se mai face azi nici la Washington, nici la Kremlin 
(sau Beijing), ci la Bruxelles, asta nu înseamnă că o 
mai mare implicare a oamenilor de cultură ar putea 
schimba ceva. De prisos să mai spun că un adevărat 
om de cultură este mai preocupat de lumea sa interi-
oară, decât de lumea din jur. Și totuși, douăzecișiopt 
de ani am „lătrat” și eu, ca mai toți literații de după 
revoluție, alături de câinii de pază ai democrației, iar 
situația nu pare a se fi îmbunătățit, dimpotrivă. Cât 
despre religie, câtă vreme este ea însăși în schim-
bare, nu prea cred că poate schimba ceva. Mai mult 
decât atât, asistăm, se pare, la o înțelegere de taină 
între politică și religie, astfel încât populația din ce 
în ce mai numeroasă să poată fi ținută sub control, 
dacă nu de-a dreptul controlată, cum se întâmplă pe 
rețelele de socializare, în spatele cărora ai fi naiv să 
crezi că nu se află cineva cu alte interese decât ale 
tale. În această situație, aparent fără ieșire, cred că 
trebuie să ne mulțumim cu micile libertăți câștigate, 
să ni le apărăm pe cât posibil și să ne refugiem cu to-
tul în literatură, convinși că mai există atâta credință 
în cuvânt încât Cuvântul să poată schimba ceva. Și 
apoi, cum zice înțeleptul, dacă vrei să schimbi ceva, 
schimbă-te mai întâi pe tine însuți! Altfel, chiar dacă 
sunt monarhist, nu-mi rămâne decât să zic și eu, cum 
spunea cândva unul dintre puținii mei prieteni: „îi 
bag în mă-sa pe toți și mă declar republică”». Pa-
rol d’onor, mon cher!

*IOAN CUCIURCĂ, designer grafic și poet. 
Ne face o deosebită plăcere să constatăn că numărul 
2/2018 al revistei „Steaua” are coperta și ilustrația 
unui vechi prieten al revistei noastre: artistul grafic 
IOAN CUCIURCĂ, despre expoziția domniei sale 
de la Cluj scriind dna Ioana Vlasiu, cu comprehen-
siune și multă pătrundere despre universul grafic al 
operei, relevând „discreția” ca pecete a diferențierii 
artistice (stil personal, «marca Ioan  Cuciurcă»), a 
acestui designer grafic ,  „perfect ancorat în con-
temporaneitate”, și abilitatea digitală a prelucrării 
imaginilor, inclusiv a compoziției de afișe, cu sens 
utilitar (Gebrauchsgraphik). Devenit „unul dintre 
cei mai probi graficieni români de azi”, prin lucrările 
sale recunoscute pe plan intern și internațional, Ioan 
Cuciurcă este și un poet notabil, așa cum ne arată 
volumul  ilustrat din 2003: „ca o umbră / prin mine 
trece/ lama cuvântului…/ în două mă rup / și nu mă 
ajung/ cu degetele de aer/ ale cuvântului / în oglindă 
mă uit/ și nu mă mai/ văd”…  

*ANECDOTĂ ADEVĂRATĂ. Invitat fiind 
de un «artist plastic» să-i viziteze studioul (așa se 
numește acum tradiționalul „atelier”), un amic a ac-
ceptat invitația cu condiția ca artistul să dea crezare 
sincerei opinii ce va fi exprimată.

Cu o față rubicondă năpădită de părul în dez-
ordine și barba mai ca a lui Brâncuși, ceva vestigiu 
episcopal de notorietate în urbe, și costumație adec-
vată (narcisism studiat îndelung din tipologia heli-
adică a «împelițatului» Sarsailă, învederând «boala 
autorlâcului» de acum aproape două secole, un fel 
de „ciocoi al condeiului”, cum ar zice Nicolae Fili-
mon), proprietarul studioului plastic, vizibil chinuit 

de muze, a rămas descumpănit când , la sfârșit, cri-
ticul de artă i-a zis îndeptând degetul ca o țeavă de 
mitralieră către pieptul lui:

-Dragă X, ți-am văzut pânzele și pot să-ți spun 
că de azi înainte e fapt ilicit să mai fii «purtător de 
barbă». Tai-o, frate, rad-o! - poate așa se vor îndura 
să mai răsară câteva fire de talent și pe-acolo!

Și ieșind pe poartă, murmurând în barbă: 
«-Încă un dobitoc care mi-a stricat și ziua de azi!» 
(n.c.)

*UNICAT ÎN ARTA BISERICEASCĂ. Sin-
gura frescă din lume cu „Fecioara Maria însărcinată 
cu pruncul Iisus” (autor necunoscut) se poate vedea 
în Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” din Curtea 
de Argeș, ctitorie a lui Basarab I din 1352, împodo-
bită cu pictură murală din vremea lui Vlaicu Vodă, 
monument aflat în patrimoniul UNESCO. Scena 
respectivă este a doua dintr-o serie de 13 tablori cu 
scene biblice (lăcașul domnesc deținând peste 100 
de fresce). „Pictată în partea superioară a peretelui 
drept al bisericii, în naos, icoana o ilustrează pe Fe-
cioară susținându-și cu mâna sarcina vizibilă” a dat 
explicații muzeografa Elena Teodorescu, binecunos-
cută prin competența, pasiunea și devotamentul cu 
care de ani buni a slujit meseria de ghid la Biserica 
Domnească de la Curtea de Argeș.

*VEACUL MARILOR MÂNTUIRI… Din 
Raportul pe 2017 al Grupului de la Râmnic „Româ-
nia – Grădina Maicii Domnului”: „Veacul din urmă 
(1918-2018), cel mai sângeros din istoria omenirii, 
a fost pentru noi românii unul al marilor mântuiri. 
Răbdarea seculară, consecvența crezului, jertfele 
asumate ne-au adus izbânzile: - O țară rotundă, nea-
târnată, întregită într-o vatră de trăire a cugetului ro-
mânesc, după marele act plebiscitar de la 1 Decem-
brie 1918, în acea zi a zilelor; - O biserică națională, 
autocefală; - Canonizarea sfinților români (când ate-
ismul devenise o necesitate doctrinară a sistemului 
politic!); - 9 Mai 1999, Apusul, prin vocea lui Ioan 
Paul al II-lea prezintă scuzele bisericii sore, pentru 
toate războirile nedrepte pornite împotriva „schis-
maticilor”, care vom fi fost(?!). La București, ca o 
încununare a Zilei Victoriei (și aici ne gândim și la 
9 Mai 1877!), pe locul consacrat unei mari catedra-
le, s-a dat semnul unității celor de-un fel, dar într-
o diversitate a poziționării într-un întreg, inevitabil 
planetar; - S-a născut ideea, care se făptuiește acum : 
Catedrala Mântuirii Neamului.”

* GHEORGHE GRIGURCU: „Emoția 
copleșitoare a ultimului an de liceu, petrecut la Ora-
dea. Citeam pe nesăturate, așteptînd „viața”, echi-
valînd-o zi de zi cu un soi de enorm mister. Ceva 
trebuia să se întîmple, să-mi răspundă neapărat aces-
tei adăstări totodată intense și fragile, un amestec de 
curaj și timiditate mă anima, făcîndu-mă să nu mă 
mai gîndesc la sărăcie, la existența urîtă de la mij-
locul anilor ‘50. Conta acea fervoare, acel flux de 
fericire dureroasă ca-n pragul unei inițieri. Urmarea? 
Tot ce-aș putea recunoaște ca realizare, acum cînd 
am devenit octogenar, nu e decît rodul acelei extraor-
dinare așteptări la care mă reîntorc cu pietate, ca-ntr-
un pelerinaj sufletesc. Nu s-a putut mai mult, înțeleg, 
încercările suficient de aspre n-au lipsit, dar numai 
în temeiul acelui mirabil incipit moral mi-am putut 
da seama (și am putut da seama) de mine însumi.” 
(O durere care începe să viseze, în „Neuma”, Nr. 3-4 
«5-6», martie-aprilie 2018, p.7).

* «BANCHETUL DE LA LAINICI».Re-
vista BANCHETUL din Petroșani (Anul III, nr. 25, 
26, 27, ianuarie-martie 2018), păstorită de valorosul 
scriitor Dumitru Velea,  publică, pe lângă creații lite-
rare aparținând unor deja cunoscuți poeți și prozatori 
(Lucian Avramescu, Flavia Adam, Mihai Barbu, Dan 
Dănilă, Carmen Secere, Constantin Stancu, Andreea 
Maftei; Bianca Dobrescu, Ana Podaru, Cornel Nis-
tea, Mariana Zavati Gardner, Gela Enea  ș.a.), arti-
cole și documentare interesante despre Marea Unire 
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și Mihai Eminescu (Dumitru Velea, Aurel V. David, 
Diandra Loredana David, Ion Pachia Tatomirescu 
ș.a. ). Un grupaj consistent de evocări și reprodu-
ceri din  gândirea Regelui Mihai I («un florilegiu 
de înțelepciune regală» cules din cărțile realizate cu 
Majestatea Sa de-a lungul anilor de scriitorul Mircea 
Ciobanu), așezat la începutul revistei, conferă serio-
zitate și greutate recentului număr, în care semnează 
articole consistente scriitori precum Mihaela Albu, 
Mihail Diaconescu, Nicolae Georgescu, Iulian Chi-
vu, Constantin Zărnescu, A.I. Brumaru, Dragoș Ni-
culescu, Dumitru Augustin Doman, Dumitru Hurubă, 
Dan Bănilă, Ionel Bota, Florentin Smarandache, Gli-
gor Hașa, Raluca Pavel, Mihai Barbu, Marian Barbu 
ș.a. Menționăm consemnarea (doar din ipostazele 
fotografice!) a sesiunii de comunicări și dezbateri 
a «Banchetului de la Lainici», din 9-11 noiembrie 
2017, la care au participat cu interesante intervenții 
Cornel Nistea (redactor al revistei „Discobolul” de 
la Alba Iulia), Elena Marica, Traian Dinorel Stănciu-
lescu, Mihaela Albu, Mihail Diaconescu (prozator 
și savant în Istoria literaturii daco-romane, editată 
acum câțiva ani sub auspiciile Mănăstirii Lainici), 
Iulian Chivu, Gela Enea, Dumitru Toma ș.a., avân-
du-l ca amfitrion pe părintele arhimandrit Ioachim 
Pârvulescu, starețul Mănăstirii din Defileul Jiului 
(«Mireasa din Defileu» unde a fost sanctificat cu 
puțini ani în urmă Irodion starețul, „Luceafărul Lai-
niciului”), o personalitate copleșitoare în domeniu și 
un Om de rară omenie, care în ultimele două-trei de-
cenii a împodobit și înzestrat mănăstirea cu clădiri, 
amenajări, dotări, librărie, bibliotecă și alte forme de 
promovare și conservare a patrimoniului cultural-or-
todox, precum găzduirea unor simpozioane și come-
morări culturale de prim rang (v. anuala pomenire de 
la 17 martie a lui Constantin Brâncuși, împreună cu 
oameni de cultură din Gorj și Vâlcea). Ne surprinde 
să constatăm că, între scriitorii participanți la «Ban-
cheul de la Lainici», veniți din București și din atâtea 
județe, nu figurează niciunul din Gorj, Mănăstirea 
Lainici ținând teritorial de orașul Sadu/ Bumbești-
Jiu. Ehei, pe când trăia regretatul poet Nicolae Dia-
conu (1947-2006), vrednic diriguitor al Culturii gor-
jene, ce mai deplasări realiza el la Petroșani! Și nu 
numai la Petroșani…

*CANONIZAREA lui MIRCEA CEL 
MARE (1358-1418): Cercul de la Râmnic „Româ-
nia – Grădina Maicii Domnului” (coordonator: ing. 
Mihai Sporiș) propune Sfântului Sinod al BOR, cu 
prilejul împlinirii a 600 de ani de statornicie a lui 
Mircea la Cozia și a unui veac de la Marea Unire, 
„să dăm sinaxarului un sfânt român, deopotrivă erou 
emblematic al dăinuirii noastre în cugetul creștin și 
în aceeași țară. Fiți alături de noi în demersul către 
Sfântul Sinod al BOR să i se recunoască lui Mircea 
cel Mare puterea simbolului care ne-a înrâurit minu-
nat.”:

 „Mircea, Voievodul de la Cozia, este de-
mult un simbol al eroismului, al iubirii de moșie, al 
înțelepciunii bătrânului emblematic, al sacrificiului 
asumat. Este o permanentă chemare la mormântul 
său într-un pelerinaj perpetuu. Unde se află el cu tru-
pul este locul unde se mai fac înțelegeri de pace și în 
vremurile de acum. Este o permanentă chemare la 
unitate a celor în rătăcire din neamul său. (…) Cer-
cul nostru, din imediata Coziei, cu centrul de trasare 
a conturului chiar în orașul Domniei sale, Râmnic, 
vă aduce în față smerita noastră rugă: La împlinirea 
celor șase veacuri de statornicie în mormântul său 
de la Cozia să punem un semn nou de pomenire, în 
calendar, încununând veacul din urmă – cel care ne 
poate permite azi faptele!- pentru Mircea cel Mare, 
cel Bătrân. Să fie pildă urmașilor și îndemn să-și țină 
firea într-o lume atât de diversă și continuu frămân-
tată ! Să dăm, la început de an 2018, un semn de 
adunare neamului cel mare al românilor, după un 
veac cu multe mântuiri pentru cinstirea României 
Mari și a întregii românități. Să facem în așa fel încât 
Mircea cel Mare, eroul de la Rovine (17 mai 1395), 
să intre sfințit în Catedrala (informală) a Mântuirii 

Neamului, ca împlinire a centenarului de la Marea 
Adunare, plebiscitară, de la Alba Iulia. (..) De dreap-
ta Dumneavoastră cumpănire și decizie depinde 
Canonizarea lui Mircea cel Mare- cel Bătrân. Prin 
Dumneavoastră, privind către noi, Biserica păstorită, 
Mircea cel Mare poate căpăta autoritatea unui Sfânt 
paron, trecut în sinaxar, în rânduiala calendarului și a 
unui ritual adecvat rigorilor canonice. Să-l adeverim 
SFÂNT pe Mircea cel Mare, Voevod Basarab celor 
asemenea lui din vreme și neam: Ștefan Nemania, 
Teodora Basarab, Cneazul Lazăr al Serbiei, Ștefan 
cel Mare, Neagoe Basarab, Martirii Brâncoveni (și 
ei Basarabi!), alături de Sfinții Români (mai noi) cu 
toții luptători pentru neam și credință, într-o sfântă 
lucrare necesară vieții noastre pe cale. Cercul de la 
Râmnic,/ Mihai Sporiș, 25 martie 2017”.

*MACARIE TIPOGRAFUL DE LA 
BISTRIȚA OLTEANĂ. În lucrarea Tiparul biseri-
cesc la români - Dialoguri (apărută la Editura Praxis 
a Arhiepiscopiei Râmnicului, eparhie reprezentativă 
pentru destinul tiparului românesc și considerată, la 
un moment dat, drept «capitală a tipografilor», v. N. 
Iorga), arhimandritul cărturar Veniamin Micle (de 
la Mănăstirea Bistrița, Vâlcea), autor a peste 90 de 
lucrări, și publicistul Petre Cichirdean, specialist în 
programarea mașinilor cu comandă numerică, reali-
zează, într-un fel peripatetic, o incursiune în istoria 
tiparului românesc.

„Demonstrația că ierarhul Macarie – dintr-o 
mare mulțime de purtători ai acestui nume! – rea-
lizatorul primelor trei cărți tipărite la noi în slavonă 
(Liturghierul-1508, Octoihul-1510, Tetraevanghe-
lul-1512), este românul din Transilvania (Codlea), 
școlit la Veneția, trecut prin Cracovia este rodul unei 
cercetări cuprinzătoare. Îi aflăm cursul vieții apoi 
pe la Mănăstirea Peri din Maramureș, de unde se 
statornicește la Mănăstirea Bistrița din Oltenia de 
sub munte a... Craioveștilor. Această cercetare dusă 
la capăt, fără vreo contrazicere de undeva a argumen-
telor expuse, este una care provoacă varianta oficială 
a unui Macarie muntenegrean, venit la Târgoviște să 
tipărească lucrările amintite. Nu dintr-o părtinire lo-
cală, ci din consistența demonstrației credem în con-
cluzia lui Veniamin Micle, susținută și de regretatul 
Costea Marinoiu: Macarie, ieromonahul tipograf, 
este românul care a tipărit la Mănăstirea Bistrița (ol-
teană) primele cărți în spațiul românesc. 

Înainte de-a fi un omagiu adus tuturor tipo-
grafilor truditori ai tiparului bisericesc românesc ( în 
anul consacrat cinstirii lor, 2016), lucrarea este un 
fericit omagiu al conlucrării unor poli cu aparența 
incompatibilității. Părintele Veniamin și ingine-
rul Petre Simion dau un exemplu de tratare al unor 
diferențe care nu se resping, ci conlucrează la re-
configurarea unor adevăruri care au nevoie, după un 
timp, de actualizare, de primenire în veșmintele cele 
noi pe care le cere înmulțirea talanților dați acestui 
scop. Să o primim cu bucurie și respectul cuvenit…” 
(Mihai Sporiș – Cercul de la Râmnic)

*MIHAL DIACONESCU, Icoane din tre-
cut și de azi (Ed. Magic Print, Onești, 2017, 758 p.). 
Portrete, evocări și mărturii în care apar figurile unor 
scriitori și oameni de cultură din a doua jumătate a 
secolului trecut, de la Ioan Căianu-Valachus, muzi-
cian și savant, puțină vreme episcop romano-catolic 
în Transilvania  (eroul romanului Marele cantec din 
1980, considerat cel mai bun roman al prozatorului 
comparat adesea, ca formulă estetică, cu Horia Vin-
tilă) și Florian Aaron până la contemporanii Valeriu 
Anania, Ilie Bădescu ori Nicolae Băciuț, la care se 
adaugă eseuri privind fie arta portretistică (Portre-
tul ca încercare și dificultate filosofică și artistică) 
, fie arta muzicalizării cuvintelor (Arta sunetelor 
într-un lexicon necesar). Citim cu deosebit inte-
res acest mănunchi de eseuri portretistice ale unor 
personalități de ieri și de azi, încercând să surprindă 
„firea autentică a unui om, trăsăturile lui fizice și 
sufletești, valorile morale în care crede, caracteris-
ticile personalității sale”: istorici și politicieni (pre-

cum Nicolae Iorga, Vasile Netea, Dan Zamfirescu, 
C.I. Brătianu, Ion Mihalache), ierarhi de mare laudă 
ai bisericii noastre ortodoxe (între care amintim pe 
episcopii Roman Ciorogariu și Vasile Coman, pe 
Sfântul Dumitru Teologul, pe Părintele arhimandrit 
Ioachim Pârvulescu, stareț al Mănăstirii Lainici din 
Defileul Jiului, pe părințiimitropoliți Antonie Plămă-
deală, Valeriu Anania, Nestor Vornicescu, părintele 
Dumitru Radu…), profesori de larg orizont umanist 
(Gabriel Țepelea, Ovidiu Drimba, Gh. Bulgăr, Ion 
Rotaru, Romul Munteanu, Aurelian Bondrea, Ilie 
Bădescu ), cărturari, filosofi, scriitori, artiști (Onisi-
for Ghibu, David Popescu, Constantin Noica, Ale-
xandru Surdu, Dumitru Abrudan, Ioan Alexandru,  
Grigore Popescu-Muscel etc.). E de remarcat pasi-
unea indimenticabilă și eseistica nuanțat-aplicată a 
dlui Mihail Diaconescu în domeniul cercetării orto-
doxiei ca un veritabil apologet (v. Prelegeri de es-
tetica Ortodoxiei, vol. I, Teologie si estetica, 1995; 
vol. II, Ipostazele artei, 1996; Teologie ortodoxă și 
arta cuvântului. Introducere în teoria literaturii, vol. 
I-III, 2013-2014), domnia sa -  romancier, critic si 
istoric literar - fiind și autorul „celei mai ample sinte-
ze științifice dedicată literaturii dacoromane din câte 
au fost elaborate până acum în cultura română [și 
europeană, n.n.]”(acad. Dumitru Popescu)  – Istoria 
literaturii dacoromane (1999), completată cu o anto-
logie de texte din același areal de cultură străromână.

*LUGOJUL „UNIRII SCRIITORILOR 
DIN ROMÂNIA”. La Lugoj apare de ani buni 
Actualitatea literară, «revistă a unirii scriitorilor 
din românia», diriguită de poetul Nicolae SILADE 
(redactor-șef: Remus V. GIORGIONI). Amintim și 
echipa de redactori, cunoscute condeie ale Banatu-
lui: Ela IAKAB, Adriana WEIMER, Mircea AN-
GHEL, Constantin-T. STAN, George MOTROC, 
Simion DĂNILĂ, Maria BOLOGA, Virgil DIACO-
NU, Ionel BOTA ș.a.

 Periodicul lugojean găzduiește constant sem-
nături din cele mai importante, precum Cornel UN-
GUREANU, Adrian Dinu RACHIERU, Ion BĂLU, 
Vasile PISTOLEA, Radu CIOBANU, Constantin 
CUBLEȘAN, Simion DĂNILĂ, Magda URSACHE, 
Paul ARETZU, Ela IAKAB , Ioan IACOB, Maria 
BOLOGA, Ionel BOTA („cronică” și actualitate lite-
rară). Foarte deschisă la fenomenul cultural și literar 
actual, revista publică, în numerele din ianuarie și fe-
bruarie curent, pagini interesante de poezie (Ion CA-
LOTĂ, Nicoleta DOUCA, Lucian MĂNĂILESCU, 
Loredana DALIAN, Sorin LUCACI, Eugen D. PO-
PIN, Florentina Loredana DALIAN, Emilian SUDE, 
Diana BARBU), proză (Alina PAVELESCU, Florin 
LOGREȘTEANU, Viorel DIANU), precum și tra-
duceri din poezia universală (Tom Edward Phillips, 
Inês Lourenço, Mitko Gogov, Janet Frame etc.).

Este lăudabilă susținerea din partea Consiliu-
lui Local și a Primăriei municipiului Lugoj a acestui 
periodic de reală deschidere, realizat cu pricepere 
și gust literar-artistic, așa că autodenumirea de «re-
vistă a unirii scriitorilor din românia» este, dincolo 
de orice semnificații jucăușe și raportări, o realitate 
ce își trăiește opțiunile și mizele de la o apariție la 
alta, altfel zis o publicație a Banatului de azi de luat 
în seamă, alăturându-se altora binecunoscute pre-
cum „Orizontul” timișorean, „Arca” arădeană și 
„Reflex”-ul reșițean, apărute chiar „sub egida Uni-
unii Scriitorilor din România” (v. Anul IX, nr. 78 și 
79/ 2018).  

*EMINESCU: - «In vino non est veritas…» 
I. Când Eminescu ironiza pe cei ce traduceau 

vestita expresie clasicistă in vino veritas prin amu-
zanta aproximare „la beție spui adevărul”, - el știa, 
bineînțeles, că, dincolo de conotațiile bachice, vinul 
exprima realitatea mult mai profundă a unei mytho-
sophii. Licoarea boabelor (în care soarele limpezește 
dintotdeauna puteri ale spiritului) nu e, așadar, pen-
tru marele nostru poet, un prilej vulgar de adăpare „la 
botul calului”, ci semn al euforiei spirituale, căutată 
de marii lucizi, de conștiințele scindate și deseninate. 
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Un fel de periodice „resetări” ale minților încărcate, 
în metafizica inexplicabilă a actului de creație…

Acel vin lacrima Christi – cu prelungă 
reverberație liturgică în mitologia și ritualistica 
creștină – e, așadar, semn al spiritualizării transcen-
dente, al euharistiei, al transubstanțialității. De aici 
credința în virtuțile magice ale vinului, în rolul său 
beatificant, socializant, pacificator. A se vedea, în 
acest sens, legătura profundă ce s-a stabilit, în istoria 
umanității, între vizionarii lucizi (creatori și gândi-
tori de profunzime cu  pasiune viniferă!).

În anumite perioade ale vieții, în unele 
momente de cumpănă – aceștia și-au stins focul 
conștiinței cu licoarea dionisiacă (zeul preluat de 
elini din mitologia tracilor dezvoltând un adevărat 
cult în Grecia antică, ce a trecut apoi la romani). 
De aici elogiul vinului (temă centrală, bunăoară, în 
«Odele» horațiene sau în «Rubayyatele» lui Omar 
Kayyam), a cărui istorie poate fi urmărită, să zicem, 
de la paharele Rithon ale semințiilor indoeuropene la 
cupele de aur dacice , de la amfora horațială la ulcica 
sadoveniană plină de pathosul unor de demult poves-
tiri, de la împărtășania christică la boema mateină a 
unor bieți crai de Curte-Veche (y compris și Ion Bar-
bu), de la incantațiile epodelor zalmoxiene până la 
halucinantele viziuni ale americanul Edgar Allan Poe, 
de la refugiul în alcool al simboliștilor decadenți la 
oniriștii surrealiști, de la tragicul sfârșit al lui Labiș 
la iminenta prăbușire a lui Nichita Stănescu, și de aici 
la Cartea Alcool a optzecistului Ion Mureșan ș.a.m.d. 

II. „A uita de tine” era, pentru Horațiu, un scurt 
răgaz de nebunie amestecată cu înțelepciune, de aici 
refuzul Falernului uleios și greoi, care încurcă lim-
bile și întunecă spiritul, pentru a elogia Masicul sau 
«Cecubul strămoșesc», produs pe propria-i moșie 
sabină (Cartea IV, Oda XII). «Turnătorul» – departe 
de a fi cârciumarul ocărât de Fr. Villon într-o vestită 
baladă a vinului înmulțit cu apă! – era, însă, printr-o 
distincție mecenatică, un fel de rex bibendi / rege al 
petrecerii, asemănător unor personaje din celebrele 
dialoguri platoniciene. Generoasa temă a licorii so-
lare dătătoare de spirit vine de departe, din mitologia 
popoarelor, cu o extraordinară încărcătură de spirit 
și cuget – de aceea, poate, Eminescu se amuza, cu 
o ironie amară, când vreun saltimbanc sau corybant 
înțelegea prin in vino veritas nici mai mult, nici mai 
puțin, decât o sporovăială de gregară bețivănie, prin 
care nu Zeul era trezit în om, ci Animalul preistoric, 
instinctele oarbe, de la crimă la viol… 

III. Într-un articol din 24 iunie 1883, scris 
așadar cu puține zile înainte ca mintea genială a 
Poetului să se întunece, Eminescu făcea un scurt 
comentariu al „locuțiunii”, precizând că in vino 
veritas nu trebuie înțeles „când ești beat spui ade-
vărul”, ci „Adevăr la vin!”. Și poetul amintește de 
vestitele „dueluri” / întreceri la băutură, amintite 
și de Cantemir în «Descrierea Moldovei» - un caz 
real petrecut la Focșani între un moldovean și un 
muntean… Dar să dăm cuvântul poetului angajat în 
obișnuitele-i polemici, vizând chiar unele organe de 
presă: „Pester Lloyd atribuie un înțeles cu totul greșit 
locuțiunii in vino veritas. Ea a luat naștere în Polonia 
sub influența latinității medii și nu înseamnă deloc că 
«la vin spune omul adevărul»… Din contra, nu exis-
tă stare mai amăgitoare în privința caracterului decât 
cea de beție. Cel sincer devine mincinos, cel fricos se 
laudă cu curajul, cel vesel devine plângător, cel tăcut 
vorbăreț. Deci: in vino non est veritas!

Proverbul are cu totul alt înțeles. La germani, 
la slavi, la români din suta a șaptesprezecea aseme-
nea existau între amici dueluri de beție, lupte frățești 
de încercare în băutură din care să se vadă care pe 
care-l va culca mai întâi la pământ…” (Eminescu, 
Opere, III. Publicistică, Ed. Gunivas, Chișinău. Co-
ordonatorul ediției: acad. Mihai Cimpoi, p. 532, arti-
col din 24 iunie 1883).

Urmași ai unui popor căruia, când a degenerat 
în viciul băuturii – i s-au tăiat viile chiar din porunca 
Marelui Preot, -  românii au nu numai o mitologie in-

teresantă, pe această latură, ci și o tradiție ce se poate 
urmări atât în etnografie (vezi „Muzeul vinului” de 
la Drăgășani) cât și în textele scrise din vremuri de 
demult până azi. Istoria acestei mentalități, de s-ar 
scrie cumva de vreun Iorga al timpurior noi, ar fi nu 
numai reprezentativă, ci și pilduitoare. Degustătoriu 
de rubiniu, Z. C.

*DIN GÂNDIREA REGELUI MIHAI I AL 
ROMÂNIEI * Ceremoniile îmi provocau un senti-
ment de neliniște; și acum pot să spun că ele sunt îm-
potriva firii mele. * Regândind întâmplările, îmi dau 
seama, mai mult decât în toate împrejurările grele 
ale vieții mele, că mâna lui Dumnezeu a condus to-
tul. * Sunt oameni care suferă atât de mult pentru 
că nimeni nu-i bagă în seamă, încât atunci când li 
se întinde o mână sunt în stare pentru ceea ce li se 
oferă să dea în schimb orice, să vândă orice, chiar 
și bunuri care nu le aparțin, și pe ei înșiși. * Ieșeam 
dintr-un infern al tuturor ca să intru întrunul rezer-
vat numai mie. În exil, singurătatea noastră a fost cu 
atât mai mare cu cât dorul de țară și nevoia noastră 
de a trăi laolaltă cu românii ne-au fost puse la în-
doială sau uitate. * Uneori, în climate politice chiar 
și mai puțin fierbinți, imaginația oamenilor augmen-
tează totul, asta explică atâtea și atâtea hotărâri ne-
potrivite cu împrejurarea, gesturile necugetate, fap-
tele absurde. * Pot să spun că sunt împrejurări ale 
vieții când descoperi că alții știu mai multe despre 
tine decât știi tu însuți. * Locul unde te naști are o 
stea a lui, așa se spune. Sub orice altă stea ai alege 
să trăiești și oricât de bine ți-ar merge lucrurile, este 
imposibil să nu observi că tot ceea ce faci, tot ceea ce 
gândești se leagă de dorința secretă de-a te întoarce 
din nou în locul unde teai născut pe pământ. * Orice 
afirmație care nu se verifică este calomnie. * Este 
nevoie mai mult ca oricând de mari patrioți: de oa-
meni politici, nu de politicieni. Oameni care știu să 
câștige puterea și s-o administreze sunt destui; nu de 
ei este vorba. De data asta e nevoie de oameni care 
să-și iubească patria până la jertfa de sine și care 
să nu-și caute timp pentru răsplăți și acumulare de 
bunuri. * Reculegerea e tăcere și ascultare.* Când 
te reculegi, îl lași pe Dumnezeu să-ți vorbească. * 
Rămânem la deviza noastră: Nimic fără Dumnezeu. 
E un cuvânt care presupune și iubirea, și respectul, 
și gândul, și fapta.(Din selecția făcută de Dumitru 
Velea, după cărțile lui Mircea Ciobanu: Convorbiri 
cu Mihai I al României, Nimic fără Dumnezeu și 
Regele Mihai și exilul românesc, în „Banchetul”, 
1-2-3 / 2018).

*PAREMIOLOGIA SĂRACA, TOT EA…:  
#Laudă-mă gură (că, de nu mi-i lăuda, să vezi ce 
palmă ți-oi da!).  #Nu mor stelele, când ies ielele!  
#Prostul nu se lasă până când nu spune tot ce știe. 
#Nu mi-e că m-a chiorât ciocârlia, dar mi-e că m-a 
judecat corbul. #O dată în patruzeci de ani zboară o 
gâscă friptă. #Vorba multă, ochiul vânăt…

* ACTUALITATEA «ABECEDARULUI» 
LUI EMIL GIURGIUCA. Plaga autorlâcului cu 
ștaif încă neeradicată. Încă din primele numere 
ale miniaturalului săptămânal ABECEDAR, apă-
rut la 1 iulie 1933 la Brad (prin eforturile lui Emil 
Giurgiuca și George Boldea) și transferat apoi la 
Turda și intrat sub autoritatea profesorului Teodor 
Murășanu (prietenul lui Blaga),  minipublicația și-a 
luat în serios programul. Adăugându-i-se și alți tineri 
însuflețiți de același ideal al înnoirilor literare, prin 
cultivarea specificității și diferențierii drept criteriu 
al originalității, Abecedar  a devenit în cei doi ani 
un fel de «bilete de papagal» frecventată de condeie 
alese, numelor amintite de «boardul» revistei adău-
gându-li-se: Grigore Popa (filosofie și poezie), Pa-
vel Dan (proză), Mihail Beniuc (poezie și filosofie). 
Au mai colaborat Radu Brateș alias Silviu Bardeș 
(poezie, comentarii), Romul Demetrescu (eseuri), 
Petru Suciu, I. I. Russu,   George Mihail Zamfires-
cu, Radu Gyr, Simion Stolnicul, Emil Isac, Yvonne 
Rossignorc, Dan Mureș, Ștefan Baciu, Raoul Șorban 

(despre pictorii din catedrala Clujului: Tassy Demian 
— Catul Bogdan), Heinrich Zillich, Olga Caba, N. 
Caranica, Victor Papilian, Dimitrie Todoran, Ionel 
Bălan, Ion Focşeneanu ș.a.

„Abecedar”nu ezita să publice scriitori vădind 
certe calitățile scrisului modernist, dar și spirite mai 
ascuțite în varii chestiuni de literatură și estetică. 
Exemplul îl da, desigur, Emil Giurgiuca, scriind cu 
aplomb, bunăoatră,   despre degradarea criticii lite-
rare, în editorialul „Carnet” din ABECEDAR din 15 
martie 1934, Turda:

 „In inflaţia de reviste ce suportăm puţine au 
acoperire în aur. E semn că dacă fervoarea de a scrie 
e frecventă, darul e totuş rar. Socotesc că deprinderea 
de a gândi este prima datorie a unui scriitor. Contrar 
cuvintele sunt ca spicele sterpe. A scrie nebotezat de 
spiritul viu e o zădărnicie de neiertat. Este cel mai 
deprimant spectacol al prostiei umane. Un balast în 
calea bunului simț al cetitorului, care înspăimântă şi 
alungă orice bună dispoziţie. Observat, fenomenul 
trebuie fără milă denunţat ca pe o plagă socială. Este 
necesară împământenirea discernământului critic şi 
demascarea celor ce au degradat critica literară la 
angajamente de alt ordin. Detestăm valoarea opini-
ei acestora întrucât ea se poate cumpăra în favoarea 
oricărei probate nulităţi. Este de datoria noastră 
să subliniem scrisul de preţ.” (Emil Giurgiuca, 
„Carnet”, în ABECDAR, Turda, 15 martie 1934, nr 
49-52, p, 16).

*LUCIAN BLAGA în „ABECEDAR pentru 
scriitorii Ardealului”. La 18 mai 1933, apare în nr. 2 
(p.1-3) al minirevistei aflate în anul întâi de apariție, 
articolul «Abecedar pentru scriitorii Ardealului» 
aparținând redactorului George Boldea, în care se 
făcea un comentariu pertinent privind însemnătatea 
acestora în literatura Ardealului de dinainte de Răz-
boi:

«Ardealul dinainte de războiu a dat literaturii 
româneşti, la scurte etape, o contribuţie proprie de 
poezie înfrăgezită şi nouă plină de sevă autohtoni, 
uneori de un învăluit iredentism, totdeauna drapată 
de un fermecător aer patriarhal. 

Valorile literare se vărsară peste Carpaţi ab-
sorbite de mirajul „ţării”, de unde strălucirea lor s’a 
răsfrânt în toate părţile, scăpărătoare, înlesnind con-
templarea din tus-patru punctele de orizont. Slavici 
a deschis la Iaşi ferestrele către Ardeal, interesul şi 
simpatia pentru specificul transilvan fuseseră câşti-
gate şi înlăturată repulsiunea, provenită dela artificii-
le acelui fals curent de latinizare. In ochii scriitorilor 
din familia Junimei, Ardealul începea să se cureţe de 
sgura cărturărească. 

Când năsăudeanul George Coşbuc işi purtă 
nunţile însorite şi nopţile de vară prin metropoia cu o 
configuraţie literară sedimentată de melancolia emi-
nesciană, ca de o cenuşie pulbere lunară, Ardealul 
căpătă un alt aspect şi fu o revelaţie pentru geniul 
romanesc. 

Odată cucerit, Bucureştiul avea să fie o cetate 
comună aspiraţiilor de artă şi atracţia lui îi smulse 
Ardealului pe cel mai candid „făurat de rime”, pe 
mereu visătorul întoarcerii Ia raiul natal  Şt. O. Iosif. 
Prin Coşbuc, Ardealul dădea literaturii soare şi clasic 
echilibru şi nu ştiu ce proaspăt parfum de basm. Prin 
Iosif un suspin şi o nouă temă: desrădăcinarea. Ce-i 
drept, filonul ei izvoreşte din inima celui dintâi, dar 
işi sapă vad şi şerpueşte viu doar prin sensibilitatea 
celuilalt.  Dar ceea ce interesează acum e constatarea 
că Ardealul n’a oferit un bun teren pentru nobila artă 
şi n’a reţinut pe cântăreţi. Să fie dintr’o repulsiune, 
contractată prin latinism, faţă de ce era clar,- din lip-
sa de zare largă a mediului intelectual, ori un efect 
al preocupărilor politice care cerea poeţilor un alt 
sunet, decât acela de mărgăritar, al lirei şi nu eulalii 
amăgitoare. 

Oricum, apariţia lui Coşbuc şi Iosif în oraşul 
ce-şi zidea atunci cultura şi era in cerere de meşteri, e 
semn că în Ardeal nu se pusese încă piatra de temelie 
a artei şi că un poet ce nu ducea mai departe trâmbiţa 
răsboinică al lui Andrei Murăşanu, nu o putea pune. 

pag. 30



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIV, nr. 2 (55)/2018
30

Singur Octavian Goga a prins sufletul mulţimei în 
formula ce şi-o cerea: ideea naţională. Învăluită 
într’o argintărie de cuvinte rare, archaice, de text bi-
blic, el a cununat această idee cu arta lirei şi a durat 
din ea altar de închinare. Singur Oct. Goga a rămas 
în Ardeal lângă strunele lui cu sunet elegiac şi stârni, 
la Luceafărul şi în altă parte, ciopoare de cântăreţi 
ai visului neîmplinit. Interesul pentru acest gen de 
poezie a stăpânit minţile chiar atunci când visul nu 
mai avea nimic de împlinit. 

Nu are importanţă faptul că Octavian Goga a 
făcut şcoală, ci faptul că, prin cântarea lui, Ardealul 
iniţiase, cu o noua nuanţă semănătoristă, o mişcare 
literară la el acasă. Înainte scriitorii de nuvele îşi bo-
tezau începutul, ca acel delicat poet de la Lugoj, I. 
Popovici - Bănăţeanul, la Bucureşti şi primeau mirul 
criticei lor. Acum scriitori cu talent ca I. Agârbiceanu 
şi Al. Giura îşi fac debutul fără paşaportul pentru ţară 
şi aduc literaturii un Ardeal inedit, rustic dar viu prin 
descoperirea sufletului adevărat, de frământare, peste 
care totuşi se mai răsfrânge încă lumina patriarhală. 
Destinul criticei a  fost subt aceeaş stea pribeagă. Pur-
tată în emigrare de Ilarie Chendi, cu mult bun simţ, 
cu o neîntâlnită vervă şi o serioasă scrutare a faptu-
lui literar, critica a lipsit Ardealului în aşa măsură, că 
viaţa culturală de 30 de ani şi astăzi încă resimte de 
această paupertate. Revenind la aportul în creaţie al 
Ardealului, pe linia tradiţională răsare Liviu Rebrea-
nu, scriitor realist de o excepţională duritate, cu un 
itinerar convergent aceluiaş Bucureşti. Noul mediu, 
facilitând elaborarea resurselor sale în cel mai greu 
roman la noi, l-a furat Armadiei definitiv. Nu ştiu ce 
destin capricios a făcut întotdeauna ca Ardealul să 
dea mereu şi să nu mai reprimească. Ocupând o po-
ziţie izolată, de preţios trouvere simbolist, Emil Isac, 
„feciorul popii dela Cluj”, — s’a afirmat din Ardeal 
cel dintâi sub semnele altor zei de artă. Pe frontul de 
modernism, începutul răsboiului mare ne-a surprins 
(cu acest poet, 1915 a răsucit lira de strune cu noduri 
a lui Aron Cotruş care mai târziu s’a altoit singur cu 
o sete de zări şi o încordată atenţie pentru fenomenul 
social pe care azi îl trece dur în cântec.

 Intregirea patriei I-a adus pe Lucian Blaga. 
Poet de cea mai proaspătă imagine, aritmic, dar de 
un ritm surprinzător, de profunzimi interioare, cură-
ţit, atât, de comunul poetic — dramaturg îmbrobo-
dit într’un văl de turburător misticism şi cugetător 
ortodox de înaintată scară, dar cu ceva dur german 
în scris, Lucian Blaga, ataşat mişcării dela Gândi-
rea, pornită la Cluj, reprezintă un fenomen singular, 
despărţit prin contrast de Ardealul plânsului naţio-
nal. Pe urmă, întregirea patriei n’a mai adus valori de 
aceeaş măsură: Cu Lucian Blaga, ca şi cu cei ce vin 
după, s’a repetat acelaş fenomen de mers centrifugal 
al valorii literare spre capitală, dintr’o necesitate de 
mediu bine motivată la artist. Dar ceeace a sburătăcit 
pe cântăreţi spre sud a fost, sunt convins, lipsa de 
orientare, lipsa criticei din Ardeal, care să distingă 
valorile şi să le impună opiniei publice pe care ar fi 
avut-o în grijă. Dar cine a făcut în Ardeal o corectare 
gustului mulţimei ? Anemicele publicaţii periodice? 
Şcolile? Şcolile cu profesori improvizaţi, şcolile sfo-
răitoare de lipsa de bun simţ? Îmi face rău impresia 
de sărăcie spirituală a Ardealului. Şi nu mă mir mai 
mult că mulţi dintre cei tineri şi-au înscris debutul 
pe pagini literare bucureştene, când ar fi avut la în-
demână reviste la Cluj. Dar Ardealul tânăr, cel mai 
proaspăt Ardeal, se rezumă Ia câţiva inşi dintre care 
unii probabil îl reneagă, absorbiţi de zona mai pri-
elnică şi ospitalieră din înmulţită cetate a Iui Bucur. 
Câţiva ne-am oprit la Gândirea, câţiva în altă parte, 
împărţindu-ne singuri în tabere adverse. Încrust aici 
numele lui C. I. Şiclovanu, făuritorul de versuri de 
un rafinament negăsit aiurea, al lui George Boldea, 
în versuri eu o răsfrângere a calmelor lumini de pe 
Târnave, şi al mezinului braşovean Eugen Jebelea-
nu, lansat de o favorabilă critică prietenă, din Capi-
tală, rămas pe’ lângă o politică proprie Ardealului, 
Teofil Bugnariu, care ar putea aduce o notă originală 
în literatul, tace dela o vreme precum (la Oradia, nu 
?) G. A. Petre. Remarc absenţa prozei, în afară de un 
mic colt, al fragilului Septimiu Popa, o sală cu toate 
locurile vacante – (căci nu ştiu dacă d. Victor Papili-
an, prozator cu bogate resurse, este sau nu ardelean). 

Ca să mă bucur că printre tinerii gânditori se 
ridică Emil Cioran şi Traian Herseni, cutezători şi 
duri de gând, dar inaccesibili marelui public, dato-
rită refuzului aproape unanim pentru problemele de 

înaltă elevaţie spirituală. 
Şi ca să am o nădejde că la Cluj, Romulus De-

metrescu, al Ardealului de 15 ani, distins om de litere 
şi gânditor şi Ion Chinezii scrutător al faptului literar 
de o originală opinie, vor ridica (unde e Ion Breazu?) 
necesara atât de mult busolă a criticei absente. Vor 
fi şi alţii care cresc acum, pe al căror nume nu-l în-
semn, printre care mă uit şi pe mine, dar cărora ca şi 
celor ştiuţi, le semnalizez cu acest abecedar precum 
cu o fluturare de batistă.  Emil Giurgiuca»

*Moartea Muzei lui ADY ENDRE. 
Memento. 
«Acum câteva zile s’a stins, la Budapesta, 

muza cea în carne şi oase a nefericitului şi vulca-
nicului poet maghiar, Andreiu Ady. Purta numele 
de Briill Adel şi era nevasta legitimă a negustorului 
orădan, Edmund Diossy. Iar în poemele poetului nu-
mele îi era Leda. Biografii prezintă pe această femee, 
cultă, fină, frumoasă, cu ochii mari şi cu un farmec 
specific, iresistibil şi inexplicabil. A fost o tovarăşă 
nedespărţită, de-o profundă înţelegere a explorărilor 
şi peregrinărilor artistului prin spațiile incomensu-
rabile ale frumosului. Fiinţa ei, i-a smuls lui Ady 
versuri de dragoste de-o voluptate supraomenească. 
Aproape toate poemele îi sunt întreţesute cu nume-
le, cu fiinţa Ledei. Rapsodiile din care isbucneşte, 
ca pe un crater da vulcan, sentimentul dintre poet şi 
Leda, sunt de-un avânt şi de-o prospeţime, pe care 
nu le-a mai egalat nici un alt cântăreţ maghiar. Fe-
meea aceasta, alături de columna de foc a nemuririi 
poetului Ady, de-acum, chiar dincolo de mormânt, 
îşi va arde nedespărţit şi ea, candela nestinsă a trăirii 
ei. (Abecedar, An I, 1 februarie 1934, Turda)

*VASILE MILITARU și GORJUL. La Edi-
tura Centrului Județean pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale Gorj  a văzut lumina 
lui Gutenberg lucrarea JEFUIT DE LIBERTATE (în 
coordonarea prof. Dan Pupăză și Domnica Dijmă-
rescu), care adună o serie de creații ale poetului Va-
sile Militaru, păstrate de  familia lui Tudor Măruță 
din Susenii Gorjului. Din casa acestui brav țăran an-
gajat în fapte culturale (o fotografie ni-l înfățișează 
vorbind la microfon în fața Guvernului prezidat de 
Regele Carol al II-lea prin 1938) a fost ridicat de 
Securitate, în 1951, poetul Vasile Militaru. Redăm 
în continuare «dedicația» trimisă soției sale, actrița 
Telly Barbu, care a venit la Suseni pentru a aduce 
mulțumirile ei familiei prietene Măruță, la care poe-
tul poposea adesea: „Din ocnă, Draga Mea, îți scriu 
iar,/ De ziua Ta gătind cuvinte/ Nu-ți pot trimite azi 
în dar,/ Decât o lacrimă fierbinte!”

Amintim că autorul Psaltirei în versuri (1933), 
volum premiat de Academia Română, și al Divinei 
Zidiri (1926-1955), prin naționalismul său fervent, 
a fost un apropiat al Mișcării Legionare  după cum 
grăiesc poemele din „Temelie de veac nou” (1938), a 
fost arestat la 8 ianuarie 1951 și condamnat la 32 de 
ani de închisoare, la vârsta de 74 de ani pentru „crimă 
de uneltire contra orânduirii sociale”, dar  și pentru 
„delictul de deținere de publicații interzise”, la 10 ani 
de degradare civilă și la confiscarea totală a averii…. 
Născut la 19 septembrie 1885, în localitatea Dobreni, 
județul Ilfov, poetul Vasile Militarua  decedat în în-
chisoarea de la Ocnele Mari la 8 iulie 1959, locali-
tate în care s-a instituit încă din 2010 un emoționant 
festival ce-i poartă numele, patronat de Arhiepiscopia 
Râmnicului și oficialitățile locale și județene. 

Prieten bun cu directorul-proprietar al ziarului 
„Gorjanul”, gazetarul de mare vocație Jean Bărbu-
lescu, ani buni poetul naționalist și al învățăturilor/ 
preceptelor moral-creștine a publicat în ziarul apă-
rut la Tg.-Jiu încă din 1924 multe din creațiile sale. 
O eventuală monografie a vieții și operei lui Vasile 
Voiculescu nu poate eluda aceste aspecte, inclusiv 
relațiile cu unii din oamenii de ispravă ai Gorju-
lui, care la rândul lor au cunoscut regimul aspru al 
detenției în închisorile și lagărele comuniste, precum 
scriitorul Sabin Velican (Sabin Popescu-Lupu), Jean 
Bărbulescu, Ileana Busuioceanu ș.a.               (P.M.)

Gânduri pentru semeni
Motto: ,,Lumea ni s-a dat pentru comunicare între 

noi, pentru a ne ajuta, prin ea, pe noi    înşine”(Părintele 
Dumitru Stăniloae)

De curând am primit în dar pe unul din coridoarele 
şcolii o carte, care parcă mi s-a lipit de mână, încât am 
deschis-o imediat şi am început să o citesc. De la început 
mi-a acaparat toată atenţia, şi-a ,,făcut cale către inima 
mea’’, fiind scrisă pentru oamenii preocupaţi de tot ce în-
seamnă viaţă ,,în care se găseşte şi o cale cât de cât creş-
tină’’ şi ajunsă acasă am citit-o şi am recitit-o. Mă bucur 
mult că o pot avea de acum în biblioteca sufletului meu.

,,Vreau să trăiesc viaţa ca pe o bucurie, ca pe o 
binecuvântare de la Dumnezeu’’, mărturiseşte preotul Ion 
Petrică, autorul cărţii primite Meditaţii pentru contem-
porani ( ediţia a II-a revizuită), Ed. Nepsis, Ed. Eurobit, 
Timişoara, 2010; şi eu aş adăuga că bucuria cu care-şi 
trăieşte viaţa ar dori să o împartă cu semenii săi, dovadă 
sunt preocupările lui, atât ca preot slujitor, cât şi ca pro-
fesor de religie, lector universitar, doctor în sociologie, 
inspector de specialitate la Direcţia Generală de Asistenţă 
socială şi Protecţia Copilului - jud. Caraş-Severin şi, nu în 
ultimul rând, scriitor. Cartea cuprinde gânduri condensate 
în cuvinte simple, dar edificatoare, o adevărată hrană spi-
rituală adresată atât celor care abia se instruiesc în tainele 
creştineşti, cât şi celor deja cunoscători, spre a-şi desă-
vârşi educaţia religioasă creştin-ortodoxă.  De asemenea 
dezbate subiecte legate de viaţa cotidiană ca de exemplu: 
Cartea-o nepăsare sau un lux?, Dumnezeu ne-a dat viaţă 
nu agitaţie, Iubirea-destrăbălare sau sfinţenie?, H.I.V.-
răul creat de oameni, Manelizarea culturii, Iubeşte şi fă 
ce vrei (despre ziua îndrăgostiţilor şi Sfântul Valentin), 
Bucuria de a fi liber ş.a. Nimic nu este scris la voia întâm-
plării, părintele autor cunoscând forţa cuvântului. Tocmai 
prin forma lor mai puţin vastă,  prezentate sintetic, artico-
lele, şi de la sine înţeles temele dezbătute, pot să pătrundă 
în sufletul cititorului mult mai uşor, decât dacă acestea ar 
fi de întindere mai mare, iar ideile mult dezvoltate. Este 
o lucrare grăitoare despre dorinţa autorului, după cum 
mărturiseşte chiar el, ca ,,lumea să fie mai bună, să fie 
ancorată cu adevărat în tumultul valorilor esenţiale şi pu-
rificatoare ale vieţii”. Autorul ni se dezvăluie ca Homo 
Socius, dar şi ca Homo Eruditus, propunându-şi un amplu 
program de misionariat întru iluminarea neamului său din 
perspectiva de a urma cel mai înalt model de virtute, acela 
de a trăi întru Iisus Hristos: ,,Vreau să fiu contemporan cu 
Hristos” şi ,, O lume fără Hristos este o lume fără sens…
prin Hristos aflăm viaţa adevărată” (p. 127), mărturiseşte 
el. Cititorul nu va găsi în această carte o demonstraţie des-
pre existenţa lui Dumnezeu, cu toate că autorul observă 
cu tristeţe că ,,pe zi ce trece oamenii experimentează din 
ce în ce mai mult o lume fără Dumnezeu’’. Nu trebuie 
neapărat căutaţi vinovaţi, în realitate problema se prezintă 
foarte simplu, pentru necredincioşi este sigur că Dumne-
zeu nu există. Ei sunt, de fapt, într-o stare de inconştienţă. 
Cei adormiţi nu simt existenţa lui şi pretind că nu există. 
Depinde de om dacă lucrurile există sau nu pentru el. Să 
se trezească şi va simţi că Dumnezeu se află viu în jurul 
său şi în sinea sa. Ne îndeamnă la a nu fi nepăsători şi 
a asculta tăcerea vorbitoare a lui Dumnezeu, pentru că 
,,Dumnezeu nu poate fi înţeles cu mintea, doar ancoraţi 
în credinţă ne putem ataşa de adâncul dumnezeirii’’(p.48)

Preotul Ion Petrică reuşeşte să se ridice deasupra 
problemelor dezbătute, să le privească în ansamblu, ajun-
ge să tragă concluzii pertinente şi adevărate. Creând se 
autodepăşeşte, se înalţă spre părţile superioare ale spiri-
tului şi astfel poate exercita o bună influenţă asupra ce-
lor ce îl ascultă sau îl citesc. Iată calea celei mai bune 
metode pedagogice prin care poate produce transformări 
binefăcătoare în ansamblu, atât la oameni cât şi la situaţii. 
Este adeptul unei unităţi între creştinism şi ştiinţă, fără 
ca cele două să se contopească una cu cealaltă, pentru că 
,,lumea contemporană are nevoie de o astfel de unitate 
în diversitate’’(p.102). Ca să ne desăvârşim cunoaşterea, 
orice informaţie din această lume ,,în care totul se mişcă 
în jurul acesteia’’(p. 78), trebuie căutată cu discernământ, 
nu luată aşa cum ne este afişată. 

Chiar dacă finalul este oarecum sceptic, privind 
societatea omenească în ansamblu, autorul nu îşi pierde 
speranţa că ,,echilibrând viaţa noastră, vom echilibra şi 
viaţa planetei’’(p. 105), iar ,,triunghiul echilateral adevăr-
iubire-frumos’’(p.112) va reuşi să dăinuiască.

Prof. Monica-Maria CONDAN
(redactor-şef al rev. de cultură Coloana Infinitului, Timişoara)
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În „Gândirea” (Anul I, nr. 1), la rubrica „Cărți 
și reviste”, care începe cu o recenzie a volumului 
Pașii Profetului semnată «c.p.» (desigur Cezar Pe-
trescu), urmează alte recenzii și consemnări la cărți 
de D.D. Pătrășcanu, Liviu Rebreanu, Ion Agârbi-
ceanu, Radu Rosetti, C. Stere – semnate «D.I.C» 
(D.I.Cucu), urmate de o scurtă prezentare a roma-
nului „Oameni în război” de Andreas Latzlo, în tra-
ducerea lui Adonis Popov și apărut la Editura „Viața 
Românească” de la Iași, „scriitor obscur până după 
război, fost colaborator neînsemnat al revistei ger-
mane «Jugend»”, „astăzi cea mai vie figură a lite-
raturii inspirată de barbaria civilizată a războiului”, 
apreciat de recenzent pentru „complexul de emoții și 
deznădăjduitul humanitarism care pâlpâie în fieca-
re pagină”. Referința tematică și stilul îl recomandă 
drept autor al acestei însemnări cultural-literare pe 
însuși Lucian Blaga, cunoscător îndeaproape al cul-
turii și literaturii germane. 

În continuarea grupajului de recenzii este pre-
zentată revista ieșeană „Viața Românească” (Anul 
XIII, nr. 3), din care este menționat „un nume necu-
noscut: Lucia Mantu”, autoare a unor proze „inspira-
te” care contrastează, însă, cu „mediocritatea” altor 
texte iscălite, bunăoară, de T. Pamfile.  Să reținem că 
în rubrica „Cărți și reviste” din nr. 3 (1 iunie) 1921, 
recenzentul (care, bănuim, era același Lucian Bla-
ga) menționase „numele încă necunoscut al Luciei 
Mantu”, semnatara unor „fire rupte”, prea stăpână pe 
condei pentru a fi „o începătoare”…

După menționarea, în rubrica colectivă 
amintită mai sus, a unor amintiri despre Eminescu 
aparținând lui Slavici, autorul consemnării reține 
articolul eseistului V. Zaborovschi (unul din viitorii 
cronicari ai revistei, în perioada bucureșteană) des-
pre „teoriile originale ale lui Spengler, despre care se 
vorbește și în numărul nostru de față” („Cronica ide-
ilor”, de la pagina 10, începe cu articolul „Un Coper-
nic  al istoriei: Oswald Spengler”, semnat „Lucian 
Blaga”. Pe aceeași pagină apare, nesemnat, la rubri-
ca „pe șoptite”, articolul Entuziasm, dar cu econo-
mie, care, credem iarăși, este scris de Lucian Blaga). 

În continuare este recenzat numărul din 17 
aprilie 1921 al revistei „Ideea Europeană” și nr. din 
16 aprilie al „Cuvântului liber”, din care se reține o 
poezie semnată de Emanuel Bucuța, precum și „în-
semnările despre mișcarea literară”.

Urmează prezentarea revistei sibiene „Tran-
silvania” (februarie 1921), cu un sumar mult mai 
ales, din care poetul menționează „articolul despre 
problemele noastre arheologice al lui Vasile Pârvan 
și-apoi considerentele asupra filosofiei de dl. Marin 
Ștefănescu”. În schimb, poezia publicată nu-l sati-
sface, recomandând d-lui Georgescu „să-și găsească 
colaboratori mai proaspeți”.

După aceste mici judecăți de gust literar, este 
recenzat numărul din 10 februarie 1921 al revistei 
„Ostland” considerată „cea mai bună revistă a ger-
manilor de la noi”, care publică între altele un arti-
col asupra „expresionismului” scris de Egon Hajek, 
„simpaticul și talentatul poet brașovean.” Se preci-
zează că Egon Hajek „stă sub influența formalismu-
lui estetic al lui Stefan George” și că „nu e străin nici 
de puternica și bărbăteasca mișcare expresionistă, 
care a cucerit aproape toate sufletele tinere și dorni-
ce dintr-o lume nouă ale Germaniei”. Mai departe, 
recenzentul amintește de Dr. Victor Roth, nimeni al-
tul decât fiul dascălului său de germană («bătrânul 
dascăl cu barba albă» Herr Lehrer Roth , conf. Hro-
nicului…) de la Gimnaziul săsesc din Sebeș  (1902-
1906): „Într-un alt articol dl Victor Roth, ales mai 
zilele trecute doctor de onoare al facultății teologice 
din Viena, face o interesantă dare de seamă asupra 

cercetărilor de până azi asupra artei săsești din Ar-
deal.”

Cine este, de fapt, Victor Roth?  Iată o scur-
tă fișă  biobibliografică documentată de noi: Viktor 
Roth (1870-1936), studii de germanistică, teologie 
și latină la Tübingen, Halle și Erlangen. Doctorat cu 
teza Metrica în lirica lui Ludwig Uhland .«Doctor 
honoris causa» al Universității din Viena (1921).
Pastor luteran, istoric sas transilvănean, membru de 
onoare al Academiei Române (1926). Stabilit defini-
tiv în Sebeș ca pastor evanghelic. Declarat «cetățean 
de onoare» al municipiului Sebeș. Opera: Geschi-
chte der deutschen Baukunst in Siebenbürgen”, 
1905; Geschichte der deutschen plastischen Kunst 
in Siebenbürgen”, 1906; Geschichte des deutschen 
Kunstgewerbes in Siebenbürgen, 1908; Beiträge 
zur Kunstgeschichte Siebenbürgens, 1914; Die Sie-
benbürgischen Altäre, 1916; Goldschmiedearbeiten, 
Sibiu, 1922; Die ev. Kirche A.B. in Mühlbach, Ed. W. 
Krafft, Sibiu, 1922.

Primul contact cu bătrânul Herr Lehrer Roth 
nu a fost chiar plăcut, micuțului Lucian nefiindu-i 
îngăduit să ocupe un loc în prima bancă (rezervat 
repetenților): „Herr Lehrer Roth vine spre mine, mă 
prinde de sfârcul urechii, într-un fel ce arăta multă 
obișnuință, parcă ar fi voit să mi-l sfarme, și mă duce 
în fundul clasei.” Această „umilitoare întâmplare” 
de a fi așezat pe „ultimul loc în sală” trezi în micul 
lăncrănjan „mândria” („Am pus totuși gând să iau 
concurența cu toată clasa.”). În scurt timp, micul Lu-
cian câștigă prețuirea și încrederea dascălului ajun-
gând «întâiul în clasă» (Hronicul…).

*
În continuarea rubricii „Cărți și reviste”, din 

primul număr al „Gândirii” clujene (1921), comen-
tate mai sus, este consemnată apariția pe aprilie  al 
revistei „Deutsche Rundschau” „cunoscuta revistă 
germană” în care se publică un studiu asupra culturii 
franceze și germane, de Karl Toth,  prima fiind con-
siderată o „cultură a femininului”, cealaltă „a mas-
culinului”… În aceeași „Deutsche Runschau”  este 
reținut, însă, și un alt articol  semnat de Theophile 
V. Bodisco, în care se vorbește „amănunțit” și „bine 
studiat” despre „problema religiozității la Dostoiev-
ski”, făcându-se chiar o paralelă între acesta și unii 
scriitori mari ai lumii. Bunăoară, Ivan din „Frații 
Karamazov” e numit „Faust al slavilor”. De unde și 
ideea autorului privind „influența covârșitoare a lui 
Dostoievski asupra literaturii și îndeosebi asupra spi-
ritului german de astăzi”.

Grupajul rubricii „Cărți și reviste” continuă 
cu scurte prezentări făcute periodicelor „Napkelet” 
(An II,nr. 7, aprilie 1921), bilunar în care se prezintă 
convingător „mișcarea culturală maghiară din Tran-
silvania”, și „Uj Könyv” (An I, nr. 2, martie 1921), 
din care cronicarul menționează două traduceri din 
Longfellow și un interesant studiu despre Einstein.

În continuare, pe pagina 18, începe „Croni-
ca măruntă”,  abordând subiecte ca: apariția revis-
tei „Gândirea” – „prin sacrificiul a doi tineri care-
și câștigă existența prin truda condeiului” (desigur 
Cezar Petrescu și redactorul D.I.Cucu, n.n.), asupra 
căreia s-au ridicat „voci” ingrate, revista nebucurân-
du-se, însă, după doi ani de apariție, de ajutor din 
partea administrației locale, pe când la Cluj apar 
„2 reviste bune germane și 5-6 maghiare”… Dacă 
această însemnare, semnată „c.p.”, aparține, desigur, 
lui Cezar Petrescu, celelalte, nesemnate, considerăm 
a fi scrise de Lucian Blaga: o evocare a celor plecați 
în altă lume mai dreaptă, precum în urmă cu 30 de 
ani Mihail kogălniceanu, având acest final blagian 
ușor de recunoscut: „Drumurile noastre – prieteni – 
duc și pe lângă cimitire./ Mai ales pe lângă cimitire.”

Urmează o tabletă culeasă cursiv despre „ne-
cesitatea turneelor teatrale” odată cu venirea primă-
verii, ceea ce trezește  din hibernare „viața de pro-
vincie”. Ironizându-se „turneele de pricopseală”, dar 
și inactivitatea totală a ministerului de resort pentru 
susținerea acestei arte, recunoaștem idei blagiene din 
arte articole, semnate, din presa clujeană, pe tema 
turneelor teatrale, a condiției teatrului și reprezen-
tărilor dramatice, inclusiv a repertoriului, „în Tran-
silvania existând o cultură și o civilizație la nivelul 
tuturor civilizațiilor moderne”.

Urmează o notă informativă potrivit căreia 
cititorul este prevenit că, după traducerea poemului 
„Plimbarea” de Alfred Mombert (semnată „L.B.”, p. 
4, col. 2), care apare în paralel cu versurile ”Aș vrea 
să fiu fugar” de Vasile Al.-George, după Szép Ernö, - 
în intenția de „a familiariza publicul cititor cu marea 
mișcare, care străbate sufletul modern”, -  revista va 
publica traduceri („în fiecare număr pagini alese”): 
„Am început cu Plimbarea lui Mombert. El e unul 
din marii poeți moderni ai Germaniei, mai unilateral 
decât Dehmel, dar mai adânc, mai primitiv în formă 
decât Stefan George, dar cu incomparabil mai mult 
fond, mai puțin rafinat decât Rilke, dar mai vizio-
nar”.

Se simt, desigur, aici, din plin, opțiunile și 
pana lui Lucian Blaga, care consemnează sărbători-
rea poetului craiovean Traian Demetrescu cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la moarte, un critic literar de 
dinainte de război afirmând pe atunci că „adevăratul 
poet al românismului se va naște în Oltenia”.

Să observăm că, potrivit notei privind pro-
gramul de traduceti al revistei, aceasta, deocamdată, 
nu va excela în domeniu, poate mai târziu, în peri-
oada bucureșteană. Căci, după traducerea lui Bla-
ga din Mombert, abia în numărul din 1 iunie 1921 
se mai publică un fragment Nu sunt tânăr de Walt 
Whitman, semnat „Trad. L.”… În rest, mai nimic de 
evidențiat…

Următoarele însemnări de la „Cronica mărun-
tă” – care se va dovedi din plin o contribuție colec-
tivă semnată cu minuscule (c.p., gib, d.i.c., l.b. etc) 
– se referă fie la reprezentarea pe scenele franceze a 
celebrei piese „Don Juan” de Henri de Regnier, fie la 
apariția unor tipărituri în Franța despre teatrul fran-
cez sau la revenirea din călătoria sa în Indii a fostului 
prim-ministru Clemenceau, în fine despre „crizele li-
terare din Italia”, conform publicației „Mercure de 
France” (însemnări ce ar putea aparține lui Adrian 
Maniu, atât de informat pe teme culturale franceze, 
cum rezultă din textele semnate de el în „Gândirea”).

*
În nr. 4 (15 iulie 1921, p. 95), la rubrica „Cărți 

și reviste”, Lucian Blaga va semna recenzia la ediția 
a treia a lucrării „Altă creștere”, de Simion Mehedinți 
(recenzie semnată „l.b.”). În același număr, „Cronica 
măruntă” se dovedește din plin o întreprindere colec-
tivă, fiind alcătuită din recenzii și însemnări semnate: 
c.p., a.m., d.i.c., gib. Alături de aceste inițiale scrise 
cu minuscule apar, în numărul 11, și altele, pe care 
le bănuim astfel: i. sau i. p. (dr. Iuliu Pascu – 1 nov. 
1921), v.a.g (dr. Vasile Gherasim, Cernăuți).

O altă recenzie semnată de poet cu „L.” este 
dedicată unei cărți a profesorului Petre Cancel, (ling-
vist, slavist,  etnofolclorist, istoric literar, autor de 
cursuri universitare și manuale), Despre «rumân» şi 
despre unele probleme lexicale vechi slavo-române 
(Editura Socec),  publicată la rubrica „Cărți și revis-
te” din 1 septembrie 1921.

La 15 septembrie, în nr. 10, revista se va des-
chide cu eseul „Revolta fondului nostru nelatin” 
semnat Lucian Blaga.

Colaborările sub anonimat ale lui Lucian Blaga
la revista „Gândirea” (1921-1923)

pag. 34 Cezar BRAIA-BARASCHI
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CINE L-A SALVAT PE BRÂNCUȘI?
Documente din Arhivele Naționale ale județelor 

Gorj și Dolj,  cu privire la  Ansamblul sculptural brâncușian de la Târgu-Jiu

Constantin ZĂRNESCUpag. 24

Acesta reprezintă cel dintâi volum-album, 
tipărit de Editura „BRÂNCUŞI”, din Tg. Jiu, pre-
cum organ de presă și cultură scrisă, al noii instituții 
„CENTRUL BRÂNCUŞI – DE CERCETARE, DO-
CUMENTARE ŞI PROMOVARE, filială a Institutu-
lui Cultural Național Român din București! Autorii: 
dr. Sorin Lory Buliga și d-na Adina Andrițoiu sunt 
consilieri ai acestei importante societăți culturale 
și „brâncușiologi” cunoscuți. Cercetând vreme de 
aproape cinci ani, în arhivele din Dolj și Gorj, toate 
actele, înscrisurile și certificatele, rezultatele școlare, 
memoriile, legate de biografia și formația (studii-
le) și sculptura „legendarului” artist, ei au încercat 
și au reușit să îndepărteze erorile, unele neobișnuit 
de repetate, care încă mai circulă în spațiul public 
referitoare la acest genial creator; și pentru a utiliza 
date și elemente noi tinerilor care își închină lucrări, 
studii de istorie a artei, filozofie, eseistică, doctorate, 
dizertații, teze de licență, despre viziunea, înfăptui-
rile – sculptura revoluționară – a „celui mai celebru 
român”.

Caracterul inedit al acestui volum-album de 
documente, constă, mai ales în faptul că se prezintă 
publicului celui larg, nu doar specialiștilor, numeroa-
se acte, legi cu caracter unic, decrete regale, în for-
mat 1/1, fotocopii și manuscrise, dactilograme și ho-
lograme, fotografii, făcute de un Brâncuși-student, 
la Acad. de Belle Arte, din București (unor opere-
examene spre a-i servi, la expoziții, burse, ajutoare 
– ale Bisericii Ortodoxe Madona Dudu – Craiova, 
sau ale Prefecturii Gorj); ei bine, aceste imagini, 
puse în pagină, sunt de un interes, dar și un pitoresc, 
azi excepțional, imprimate (digital, în chip rafinat!), 
în nuanțe sepia, avantajând acel galben al epocilor, 
patina de „cronică bătrână”, „colbul” și „culoarea 
timpurilor”.

Sunt 220 pagini, de elegant album, de o 
senzațională „bucurie estetică” („plaisir du text, 
plaisir des images!”), care ar trebui să figureze în bi-
blioteca oricărui om cult – reprezentând, în detaliu, 
patru capitole (titrate și în limba engleză): Docu-
mente biografice Constantin Brâncuși (1872, de la 
căsătoria părinților săi, până în 1903, la plecarea 
din țară); Acte de stare civilă, și din perioadele de 
studii, atât la Craiova, cât și la București); II: Do-
cumente privind cinstirea eroilor gorjeni, din primul 
război mondial (1916-1936); III: Documente pri-
vind edificarea Ansamblului Monumental, din Tg. 
Jiu. Documente conexe (1937-1940). Şi capitolul IV: 
Documente postbelice, despre Ansamblul Monumen-
tal, de la Tg. Jiu; și, din nou, alte Documente conexe 
ș.a.

E straniu că, încă de la naștere, sculptorul 
Brâncuși va simți o „energie tainică” a vibrațiilor 
destinului său; notarul comunal din Pestișani 
(Hobița) a fixat, caligrafic, îngrijit: „data 21 februar 
1876”; dar a specificat imediat, pe marginea actu-
lui, în pofida martorilor: „născut, alaltăieri, în casa 
părinților săi” (!) Adică, în 19 februarie, 1876! C. 
Brâncuși își sărbătorea amândouă zilele!...

Între 1899-1903, elevul și apoi studentul C. 

Brâncuși a primit „ajutoare” anuale (el nu le numește 
burse), pentru procurarea „cărților de studiu”, de la 
Parohia catedralei „Madona Dudu”, și Prefectura 
Gorj; iar în 1903, el figurează, pe aceeași listă, la Cra-
iova, cu studentul în Drept, viitor avocat de renume 
internațional și Președinte al Ligii Națiunilor Unite: 
Nicolae Titulescu – cu sumele de 400 lei. S-au gă-
sit chiar și „certificatele justificative”, în instituțiile 
Arhivelor, de către Consilierii-editori Sorin Lory Bu-
liga și Adina Andrițoiu, unele cu fotocopii, anexate, 
făcute de însuși studentul-sculptor, ale unor opere, în 
gips, piatră, sau bronz, precum: Studiu după antic, 
Capul lui Laokoon, Portret de femeie, Cap de copil, 
Ecorche-ul (Studiu Anatomic).

Capitolul privind „cinstirea eroilor gorjeni, în 
primul război mondial”, rămâne, indubitabil, cel mai 
revelatoriu, pentru că, de aici, se va naște și va crește, 
se va împlini dintr-un „târg anonim, mort”, la minu-
natele poale ale Carpaților Meridionali, un „adevărat 
oraș – de interes turistic”, mulțumită recunoștinței, 
pe care Neamul Întregit Românesc, o va avea față de 
sacrificiul Eroilor. Iată istoria „luptelor de la Jiu”, 
pe scurt: între 14-15 și 16 octombrie 1916, trei zile 
și trei nopți, fără întrerupere, populația din Târgu-
Jiu, bărbați vârstnici, femei și copii, reușesc ducând 
muniții soldaților, să opună rezistență; și în cele din 
urmă, să îndepărteze trupele Puterilor Centrale (în 
speță: armate ungare), care nu au mai putut invada 
și cuceri orașul; și s-au retras! O cumplită rezistență, 
așadar și un eroism, civil, care ne uimesc și astăzi. 

La patru ani, după războiul mondial, în 1921, 
un deputat de Gorj, Virgil Slăvescu, cere să se ocupe 
dânsul, personal, de Centenarul „revoluționarului” 
Tudor Vladimirescu!... De-aici, se aprinde o „scân-
teie a destinului”!... Coincid, se contopesc, se inter-
feră, se succed o serie de faste evenimente – come-
morări – apropiindu-se (și) creștineasca Zi a Înălțării 
Mântuitorului, care restaura și eterniza, sacrificiul 
zecilor de mii de ostași, eroi și martiri, căzuți în răz-
boaie. S-a adăugat și un alt eveniment sacru-simbo-

lic, propunându-se deshumarea „osemintelor” (în 
alte documente: „trupul”, corpul Fecioarei – de la 
Gorj, căzută în luptele din Moldova: ECATERINA 
TEODOROIU), îngropată în cimitirul de la Muncel 
– spre a fi așezate, sub un Mausoleu, în fața Prefec-
turii Gorj și a Bisericii Ortodoxe – o operă de artă 
monumentală ce va fi definitivată, tocmai în... 1936, 
de sculptorița-elevă a lui Brâncuși la Paris: Milița 
Petrașcu.

Toate acestea urmaseră cursul unei legi speci-
ale, votată încă din 27 mai 1921, în Senatul Români-
ei Mari, privind monumentul, dedicat acestei eroine, 
comparată cu Joana D’Arc: „Fecioara Ecaterina Te-
odoroiu”; restaurarea „colibei”, din comuna Vădeni 
– viitoare casă memorială; înființarea unui institut 
de fete „E. Teodoroiu”; și o nouă locuință a familiei 
sale; șase pogoane gratuite, de pământ; numele unei 
străzi ș.a.

Această „lege unică” a fost votată (și) de Ca-
mera Deputaților, la 7 iulie 1921, „cu o unanimitate 
de 112 voturi”, avându-l ca președinte, pe un fai-
mos scriitor, studiat în școli (adică devenit clasic, în 
viață), fost ambasador, ani îndelungați, al Regatului 
României, la Roma: romancierul Duiliu Zamfirescu; 
iar, ca secretar, e tot un nume de scriitor, fără a fi, 
însă, scriitor: Nicolae G. Manolescu!... („Răspunză-
tor”, pentru edificarea „monumentului-statuie”: Mi-
nisterul de Război și Ministerul Artelor”).

Însă, lucrurile nu s-au putut opri, aici. În 3 
aug. 1933, Regele Carol al II-lea a emis Decretul Nr. 
2253, prin care s-a conferit Medalia „Virtutea Mi-
litară”, unor orașe și localități-eroice, printre care 
și Târgul-Jiul. În 1934, Liga Femeilor Române (cu 
filiala Gorj) cere Primăriei, prin președinta ei, o fas-
cinantă personalitate – Aretia Tatarescu, soția Primu-
lui Ministru, Gheorghe Tatarescu, o autorizație de a 
restaura sistematizarea Pieței Centrale a orașului 
și de a începe lucrările la Mausoleu; iar în 18 iunie 
1936, Oficiul Național de Turism impune, califică – 
„clasează” orașul, prin documente noi, la rangul de 
„localitate de interes turistic”, potrivită (și) unei noi 
legi de „organizare a Turismului” – cu „proiect de la 
buget”.

Pătrunde și mai adânc, în scenă strălucitoare 
Aretia Tatarescu, precum adevăratul Mecena; cores-
pondează cu Brâncuși – îl cheamă (în aug. 1937) în 
Ţară; face memorii către ministere, convinge unele 
foruri, folosindu-se de expresii persuasive; începe 
să numească operele viitoare brâncușiene, până ce 
ajung familiare cetățenilor, chiar și pe cale oral-fol-
clorică; vorbește de un „monument al Păcii” (Co-
lumna), de un „Portal” (Arcul Sărutului) viziuni, 
făptuiri de artă „ale unui sculptor genial”, afirmă ea, 
despre Brâncuși. Vorbește despre prelungirea unei 
străzi, pe care o va numi „via sacra – drumul ero-
ilor”. Repetă, persuasiv-modest, că toate reprezintă 
„un prinos de recunoștință a marelui Brâncuși, adus 
județului său natal...”, afirmând, necontenit că „da-
nia (oferta) noastră e izvorâtă numai din simțământul 
de curată dragoste de țară – înțelegând ca orașul Tg. 
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Jiu să respecte, întotdeauna, donația, în forma  în 
care a fost ea făcută!...” În 20 oct. 1937, Aretia Ta-
tarescu numește altfel, prima operă, ridicată, deja, pe 
verticală de sculptor: Coloana Recunoștinței; apoi 
„Monumentul Recunoștinței”, fiind, desigur, infor-
mată de artist; ea vorbește și despre o „masă rotun-
dă, de piatră”, apoi despre „Aleea Scaunelor”... 
Majoritatea specialiștilor afirmă, astăzi, că dacă ar 
fi pomenit de toate sculpturile Ansamblului, deodată 
– adică lucrate, în același timp, personalitățile poli-
tice s-ar fi alarmat, ar fi tergiversat lucrurile, până la 
pierderea lor, în uitare!... Artă subtilă și feminină de 
a convinge, – persuasiune, „diplomație!”...

Documentele, descoperite și publicate de Sorin 
Lory Buliga și Adina Andrițoiu au introdus nenumă-
rate elemente necunoscute și importante, ce ne ajută 
să detaliem o profundă narațiune simbolică! La 17 
ianuarie 1938, încetează din viață personajul „ero-
ul care a îmbărbătat” populația orașului să opună 
rezistență: N.I. Popilian. În toamna anului acestuia 
sunt terminate și „sculpturile de piatră, din Parc”; 
iar la 14 oct. 1938, Ministerul Apărării Naționale „a 
ordonat ca 27 oct. 1938 să fie declarată – „Zi a Vic-
toriei”, pentru orașul-erou Tg.-Jiu!...

Astfel s-a fost să fie, până astăzi: Cu te deum, 
pentru „pomenirea soldaților morți” (apoi, sub co-
munism, în taină, fără te deum!); cu un întreg corte-
giu și defilări, de la „Turnul Eroilor”, cum va mai 
fi numită Columna infinită, și Garnizoara militară, 
spre Biserica „Sfinții Apostoli”, apoi Poarta Săru-
tului, Băncile, Aleea Scaunelor, Masa Tăcerii – tre-
când (și) pe la Mausoleul „Ecaterina Teodoroiu”. 
Oficialitățile, clerul, elevii premianți, tineretul, po-
porul „în veșminte naționale”, nu în ultimul rând, ci 
în primul rând: Armata.

La sfârșitul cuvântului ei, ca Președintă a Li-
gii Naționale a Fermierilor (Gorjene), strălucitoarea 
Aretia Tatarescu a predat „Monumentele închinate 
eroilor” – Primăriei Orașului sărbătorit, menționând 
sumele cheltuite, în acel scop: două milioane patru 
sute treizeci și șase de mii, lei regali. (Adăugând 
documentele inginerului Ştefan Georgescu-Gor-
jan, referitoare la turnarea și transportul, înălțarea, 
construcția și mentalizarea Coloanei nesfârșite; 
suma finală a fost: douăsprezece milioane și patru 
sute treizeci și șase de mii de lei regali (La acea 
epocă: 1938, cea mai puternică monedă a României 
Mari).

Constantin Brâncuși, în documentele nou des-
coperite, nu a vorbit, nu a cerut și nu a primit un ono-
rariu! A trebuit să călătorească, urgent, la Paris, spre 
a se întâlni cu Maharajahul Ieswant Balahur și spre 
a-și pregăti o foarte lungă călătorie, întru edificarea 
Monumentului de la Indore (în India).

Nu știa ce meandre ale destinului vor veni: nu 
a mai putut, apropiindu-se războiul al II-lea să sculp-
teze nici Mausoleul lui O. Goga, la Ciucea; și nu va 
mai putea reveni, în Patrie, niciodată. 

Apar, acum, în acest volum-album, documen-
te esențiale, de interes general-cultural, pe care un 
cititor superior, nu le poate căuta și cerceta, singur, 
prin arhive. Unul din ele și ultimul, din viața și mi-
sia Majestății Sale Carol al II-lea, înainte de a se ex-
patria – cel mai măreț iubitor dintre regii noștri, ai 
culturii românești, întemeietor al Fundației Regale 
Culturale Române: Decretul Regal, Nr. 1932, din 7 
iunie 1940, prin care se va conferi Ordinul „Meritul 
Cultural pentru Arte”, în grad de cavaler, clasa I, 

„unor cunoscuți pictori, sculptori, compozitori, diri-
jori, soliști: de la Camil Ressu și Marius Bunescu, la 
Constantin Brâncuși, George Enescu, Ion Jalea, Paul 
Constantinescu, Ioan D. Chirescu, George Georges-
cu, Cecilia Cuțescu-Stork, Milița Petrașcu, Dinu 
Lippati, Ion Marin Sadoveanu, Gh. N. Cocea, Con-
stantin Brăiloiu, Al. Busuioceanu; artiștii Isser, Gh. 
Petrașcu, D. Gheață, C. Baraschi.

La un capitol special, final, M.S. Regele Ca-
rol al II-lea a conferit „Ordinul Meritul Cultural”, 
„pentru Litere-Scriitorilor”: Lucian Blaga, Dimitrie 
Caracostea, P.P. Negulescu, Ion Pilat, Camil Petres-
cu, Vasile Voiculescu, Teodor Capidan, A.C. Cuza, 

Pr. Vasile Radu (traducător al Bibliei); Ionel Teodo-
reanu, Victor Ion Popa, C.C. Giurescu, Alexandru 
Rosetti, Otilia Cazimir, Coca Farago ș.a.

Mulți dintre acești nemuritori (și din pricina 
acestor merite, recunoscute oficial-național) mulți  
au înfundat, după război, închisorile Comunismului.

DOCUMENTELE BRÂNCUŞI, PRIVIND AN-
SAMBLUL SCULPTURAL-MONUMENTAL DE LA 
TG. JIU, structurate, într-o elegantă ediție, de Sorin 
Lory Buliga și Adina Andrițoiu ne relevă drama te-
ribilă a acestui personaj cardinal al evenimentelor, 
acelor vremi, care a fost minunata Aretia Tatarescu. 
Dumneaei a trăit, într-un desăvârșit anonimat, după 
aresturi la domiciliu și lungi interviuri, până în 1966. 
Brâncuși s-a confesat unor prieteni gorjeni că, fără 
aportul ei esențial, nu s-ar fi ridicat nimic, la Tg. 
Jiu! Documentele ne șoptesc, parcă, printre rându-
rile lor uscate și îngălbenite, că s-a insiunat, atunci, 
o idee fără precedent: între concepția unui sculptor 
revoluționar și sufletul, căutător de modernitate și 
emancipare al Femeilor – din Liga Națională, al că-
rei președintă era ea (încât a putut susține toate chel-
tuielile).

Expresiile, în epocă despre faptele Doamnei 
Tatarescu, sunt vibrante și „mi(s)tice”. Un primar cu 
nume latin-bizantin, Roma Morluzi, o numește, într-
un Omagiu public: „zeiță binefăcătoare a Gorjului” 
– înfrumusețând, „printr-o minune dumnezeiască”, 
„un oraș mort, odinioară”, o „adevărată româncă” 
– „suflet creștin, încununându-și fruntea cu o ope-
ră măreață”; „o femeie providențială”!... [Numai 
după Revoluția Română din 1989, va afirma poeta și 
profesoara Elena Deju, în Biografia Aretei Tatarescu 
(Ed. „Maiastra”, 2003, Tg. Jiu), i se vor recunoaște 

și ei și soțului, fostul prim-ministru liberal Gh. Ta-
tarescu, toate meritele, dându-li-se, spre eternă me-
morie, numele onor străzi, unui parc public, în chiar 
centrul orașului; și ridicându-li-se două statui, sem-
nate de cunoscutul sculptor Paul Popescu].

Capitolul final: DOCUMENTE POSTBELI-
CE (1949-1980), PRIVIND ANSAMBLUL SCULP-
TURAL „BRÂNCUŞI” sunt interesante și aproape 
reportericești, asupra luptei oamenilor de cultură cu 
oficialitățile proletcultiste. În primăvara lui 1958, 
spre ilustrare un intelectual, păstrându-și anonima-
tul, reclamă, la Consiliul de Miniștri, că Parcul Co-
loanei Recunoștinței e parcelat, de Primărie, spre a-și 
construi oamenii locuințe!... Deși parcul „a fost făcut 
de primarii burgheziei”, „tovarășii noștri, din 1948, 
până acum, l-au distrus, lăsând lăieții să taie copacii, 
ajungând, azi un pustiu părăginit. Aici, în mijlocul 
parcului este și o coloană eternă, făcută de artistul 
Brâncuși – în paragină, pe motiv că este a Burghe-
ziei!... Această situație, mai spre, aspru, reclaman-
tul, poate să aibă, la bază, lâncezeală și neglijență și 
combinații urâte, gheșefturi cu bani!... (...). Cerem 
ca Parcul (Coloanei) să fie refăcut, imediat, iar cei 
vinovați să fie trimiși în judecată, pentru distrugere, 
de bunuri publice!... Cerem, aici, în Tg. Jiu, la con-
ducere, un alt membru de partid – dacă nu se poate 
fără de partid!, care să aibă grijă de curățenia și buna 
gospodărie a orașului. Rog: trimiteți un inspector pe 
teren, la punctul de întâlnire al străzilor (...), unde stă 
preotul Lolescu; și o să vedeți o groapă, de ani de 
zile și o băltoacă, chiar în mijloc! Trăiască R.P.R.!...”

Acea reclamație „onestă” poate fi citită, în al-
bum, ca un reportaj umoristic senzațional. Începând, 
din 1967 (cu cei zece ani de la trecerea în neființă ai 
sculptorului), evoluează, totuși, lucrurile! Se aprobă, 
de la București, reflectoare, care să lumineze Ansam-
blul sculptural și noaptea – și se regizează un mare 
spectacol de sunet și lumini, cu orchestră și bănci, 
pentru public, în jurul operelor, după modelul, inițiat 
de André Malraux, la Acropole, în Athena. Vine în 
1976, Centenarul Brâncuși. Se metalizează Coloana 
infinită. Apoi, vine Revoluția din 1989.

Documentele Brâncuși poate fi citite și ca o 
pitorească istorie a Gorjului social-politic, istoric și 
arhivistic. Pot fi contemplate sigiliile și ștampilele 
vremii: în centrul sigiliului Prefecturii Gorj, dar și al 
Hobiței-Peștișani vedem capricornul (capră neagră 
– animalul totem, pe crestele Carpaților!) Ce tânăr 
mai cunoaște aceste lucruri astăzi?... Era, în folosință 
timbrul aviației! Semne, însemne și simboluri isto-
rice, înfrumusețând în chip excepțional Albumul 
BRÂNCUȘI.

Documentele sunt importante și dintr-un 
alt punct de vedere. Probează, îndreptățesc ideea 
și concepția unei structuri unitare a Ansamblului 
Sculptural Brâncuși, precum Epopee plastică uni-
versală (nu literară) despre Om. Tânărul (Ulise) din 
Coloană pornește pe via sacra, căutându-și Fecioa-
ra (la Templul Sărutului); se înscrie, apoi, în istorie: 
familie, fapte, edificii, războaie; și își sfârșește zilele 
la Templul Tăcerii – Masa (Altarul) Tăcerii). Așa au 
fost, cronologic, ridicate sculpturile; așa au decurs 
procesiunile; așa trebuie vizualizate și azi!... Astfel, 
am mutat moto-urile, la sfârșit: „Bărbatul rămâne 
stâlpul casei!” (după Proverbele Românilor, 1899); 
și „Ce sunt, oare, stâlpii templelor?...” – STÂLPII 
sunt înșiși bărbați tineri...” (după Euripice, Ifigenia, 
430 î.e.n.).
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În oglindă
Trandafirul de pe masă
E un vers

*

La braţul toamnei
Teiul 
Devine şoaptă

*

Vioara de gheaţă
Se aude din grădina
De sub vis

*

Zborul ascuns
În perle
Atinge puritatea

*

În asfinţit
Bem
O frunză

*

Din cruce
Divinul
Devine lacrimi

*

Deschide
Bobocul de crin
Inima lui Iisus

*

Rana poemului
Se vindecă cu seva
Din metaforă

*

În ochiul
Durerii aleargă
Noaptea prin zi

*

Cu urechea
Desprinsă de gândire
Contemplu abisul

*

Cu o singură 
Mână încălzesc
Versul în pâine

*

Peste  pământ
Cerul deschide
Narcisa albă

Iulian BARBU Oglindire

În numărul 13 din 1 octombrie 1921 ( nr. 11) 
se publică fragmente din misterul păgân „Zamolxe” 
(continuând în numărul din 1 noiembrie 1921, pp. 
240-242) , iar la „Cronica măruntă” sunt recenza-
te, sub inițiala „L.” câteva reviste germane: „Die 
Zukunft” (din 17 sept. 1921), „Die Weltbühne” (din 
15 sept. 1921) și „Soziallistische Monatschefte” (din 
29 august 1921).

Apoi, în nr. 15 (1 dec. 1921, pp. 278-279), 
Lucian Blaga semnează la „Cronica ideilor” eseul 
Strindberg ca om de știință (e interesant de observat 
că revista Gândirea apare acum cu mențiunea „supli-
ment gratuit abonaților ziarului Voința”, la care știm 
că era redactor și Lucian Blaga).

În anul următor, poetul va colabora la „Gân-
direa” semnând fie cu numele întreg, fie cu inițiale 
minuscule, după cum urmează: Ceasornicul de nisip, 
poeme în proză, semnat „Lucian Blaga” (An I, nr. 
17, 1 ianuarie 1922), iar la „Cronica măruntă” o în-
semnare despre Kasimir Edschmid (p. 327), „cel mai 
bun prozator expresionist al Germaniei de azi și un 
strălucit stilist” scriind despre „criza artei moderne”, 
semnată „l.b.”.

Urmează prezența poetului în numărul din 15 
februarie 1922 (I, nr. 20), la ”Cronica ideilor”, unde 
putem citi articolul mai amplu „Ideile și variabili-
tatea lor funcțională”, un fragment din „Cultură și 
cunoștință” aflată sub tipar, semnat „Lucian Blaga”.

Alte semnături, de astă dată sunt texte poetice: 
Călugărul bătrân îmi șoptește din prag (An I, nr. 22-
23, 15 martie 1922), Ceasornicul de nisip, un grupaj 
de 7 poeme în proză (II, 1, 15 apr. 1922), Sufletul sa-
tului (II, 2, 1 mai 1922), Muncă (II, 3, 16 mai 1922).

La 1 iunie 1922 apare numărul 4 (An II) al 
„Gândirii” în care rubrica „Idei, oameni, fapte” este 
semnată „Akeron & comp.”, fără a mai specifica 
vreo inițială auctorială, iar „Cronica măruntă” apare 
anonim (desigur mai toate articolele aparțin celor doi 
redactori menționați pe copertă: Cezar Petrescu și 
D.I. Cucu, dar și lui Adrian Maniu sau Gib Mihăes-
cu). În numărul 5 (An II), din 15 iunie, se anunță că 
redacția va intra în vacanță „până în septembrie”, ur-
mătorul număr apărând abia la 5 noiembrie 1922 (II, 
7), în care Blaga va semna poemul Un am s-apleacă 
peste margine (p. 27), iar în nr. 10 din 20 decembrie 
poemul Pluguri.

În următoarele patru numere ale revistei clu-
jene, Lucian Blaga va publica doar poezii: Ziua de 
apoi ca orice zi (II, nr. 11 și 12, 5 ian. 1923), 

Scrisoare (II, 13, 5 martie 1923), Am înțeles păcatul 
ce apasă peste casa mea (III, nr. 1-2, 5 mai 1923), 
Semne (dar și o recenzie la „Tulburarea apelor” sem-
nată c.p., pp. 64-65) în nr. 3-4 din 5 iulie 1923.

Din nou, revista intră în vacanță până în toam-
nă, când în numărul din 1 noiembrie 1923 (III, nr.5) 
apare poezia În marea trecere (p.84) și este recenzată 
cartea criticului de artă german Paul Westheim sub 
titlul „Un critic german despre Brâncuși”, la rubri-
ca „Idei, Oameni & Fapte”, nesemnată (p. 103), din 
care poetul va reține unele idei (ex.: portret primitiv, 
masivitate de urs, înclinația spre monumental etc.) 
pentru portretul din viitoarele pagini din Fețele unui 
veac (1925), inclusiv definirea acestuia „întâiul artist 
român de dimensiuni europene”... 

Nr. 6 din 2o noiembrie al „Gândirii” se deschi-
de cu eseul Silogismul slav – frânturi de studiu (pp. 
113-115) și inserează poemul Bunătate toamna (p. 
128), semnate „Lucian Blaga”.

În numărul de la 1 decembrie 1923 (III, 7), 
Blaga este prezent cu poemul Liniște între lucruri 
bătrâne (p. 148). La rubrica „Idei, Oameni & Idei”, 
nesemnată, ne atrage atenția articolul Kerr și expre-
ssionismul, îndoindu-ne că ar aparține poetului după 
grafierea cu dublu s a numelui curentului…

Anul 1924 este unul al colaborărilor poetice: 
În noaptea de sus, Înviere de toate zilele (An III, 
8,9,10, 20 ian. 1924), Psalmul întâi, Psalmul din 
urmă (III, 11, 5 febr. 1924), Amintire (III,, 12, 5 mar-
tie 1924), În amintirea țăranului zugrav (III, 14, 5 
aprilie 1924).

În perioada bucureșteană, după cum se obser-
vă din acești primi ani începând din 1923,deși poetul 
este prezent cu poezii și eseuri, nu mai apar artico-
le care să ne pună în dubiu: chiar nesemnate, acelea 
aparțin, după teme și stil, altor autori (Cezar Petres-
cu, Adrian Maniu, Gib I. Mihăescu etc.). Pe deasu-
pra, revista se bucură de cât mai multe și prestigioase 
colaborări (Nichifor Crainic, Tudor Vianu, Perpessi-
cius, Ovidiu Papadima, Ion Pillat, Vasile Voicules-
cu, Tudor Arghezi, Oscar Walter Cizek, Ion Marin 
Sadoveanu, Pamfil Șeicaru, Vintilă Russu-Șirianu, 
G. V. Ivanov și mulți alți valoroși scriitori). Din pri-
măvara lui 1924 poetul se stabilise la Lugoj, până în 
toamna lui 1926, dedicându-se cu mare încordare in-
telectuală și spirituală unor cărți de filosofia culturii 
(Filosofia stilului, Fețele unui veac, Ferestre colora-
te, Daimonion etc.), dar în același timp colaborând 

cu articole de tematică variată și la alte publicații 
(„Cultura” – Cluj, „Cuvântul” , „Universul literar”, 
„Adevărul literar și artistic” – București, „Banatul” – 
Timișoara, ziarul ceh Prager Presse etc.).

Așadar, în stabilirea paternității unor scri-
eri publicate în unele publicații clujene, precum 
„Voința”, „Patria” și „Gândirea” (și nu numai),  
acțiune inițiată de criticul și istoricul literar Mircea 
Popa, -  autor al culegerilor de articole blagiene iden-
tificate: Ceasornicul de nisip („Dacia”, 1973), Vederi 
și istorie („Porta Franco”, 1992), Cuibul privigheto-
rilor. Clujul literar după Marea Unire, Casa Cărții 
de Știință, Cluj-Napoca, 2017) – cele consemnate de 
noi mai sus vin cu nuanțări, precizări și intuiții me-
nite a confirma paternitatea unor articole aparținând 
lui Lucian Blaga.

Părerea noastră este că, odată cu mutarea re-
vistei „Gândirea” la București și după desființarea 
ziarului „Voința”, poetul va renunța la eventualul 
anonimat al unor scrieri pentru „Cronica măruntă”, 
publicând cu numele său. Sejurul lugojean (1924-
1926), apoi lungul periplu diplomatic prin diferite 
capitale europene (Varșovia, Praga, Berna, Viena, 
din nou Berna, Lisabona) nu i-au mai îngăduit poe-
tului o publicistică…sub acoperire. Cu toate acestea, 
publicistica din tinerețe a lui Lucian Blaga, îndeo-
sebi cea nesemnată ori semnată cu inițiale majuscule 
și minuscule («L.», «L.B.», «Dr. phil», «l.b.», «l»), 
trebuie restituită cu toată responsabilitatea culturală 
și literară, așa după cum  face, de peste patru dece-
nii, criticul și istoricul literar clujean Mircea Popa, 
solicitând mereu (dar… in desertis) specialiștilor în 
domeniu să se pronunțe în chestiune! 

Repetăm: Ideea care se impune este că toate 
aceste articole, note și comentarii nesemnate sau 
semnate cu inițiale, din „Patria”, „Voința”, „Gândi-
rea” , trebuie să-și găsească locul într-o unică ediție, 
care să «relativizeze» ideea de ipoteză lansată de 
dl Mircea Popa în culegerea „Cuibul privigheto-
rilor” (2017), în sensul de a oferi cercetătorilor și 
cititorilor, desigur, întregul expozeu  probatoriu, cu 
argumente și date rezultate dintr-o mai aplicată ex-
pertizare filologică a materialului, la care ar fi chiar 
potrivit să participe un grup mai larg de specialiști 
credibili. „Bătălia” aceasta fiind atât de importantă, 
autorul demersului în chestiune ar trebui  nu numai 
admirat, ci și susținut  cu argumentație validă din va-
rii perspective filologice, critice și de istorie literară.

Colaborările sub anonimat ale lui Lucian Blaga...
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scrisori către Arghezi
I

mi-au jefuit bătătura şi lanul
şi-mpăratul încoronatul şi sultanul
cu turbanul
boul de jug - vita de plug - mi-au dus
turma cu strunga
şi cel de jos şi cel de sus
şi cel din dreapta şi cel din stânga
vacile grase şi bune mi le-au luat din păşune
aurul din văgăune
şi mi-au muls ugerul pământului
de petrol şi de uraniu mi-au zdrobit craniul
m-au lăsat gol în câmpie
şi mi-au cerut tot mie pe ţară chirie
gata – mi-am zis – n-am unde să fug
mă ridic şi mă scutur de jug
să văd hrăpăreţul cum se descurcă
dacă pun mâna pe ghioagă pe spadă pe furcă
pe puşcă pe tun
şi-am văzut că sunt 
bun nu numai să-i dau pâine miere şi unt
l-am luat în răspăr l-am bătut măr
şi l-am scos afară din ţară
acum Ioane Gheorghe Vasile Antoane
nu mai ai în ţară coroane
turbane nici alte blazoane
te-apucă şi ară zideşte şi scrie
din zori în chindie nu-i vreme să stai
buturugă
căci alţii din fugă te prind şi te-njugă

II
de mâine începând propun o socoteală
s-o facem împreună ca-n primii ani de şcoală
cel care nu pricepe s-o facă şi băbeşte
dând minţii ajutor cu cele zece deşte
din câtă-i pe pământ o parte din suflare
făcu scăderea bună şi-o dreaptă
adunare
iar înmulţirea pâinii şi împărţirea ei
o izbuti frăţeşte: cât dai atâta iei
pământul însă-i mare şi lumea e rotundă
o burtă e sătulă şi-o ţară e flămândă
de i-am scădea din lume pe trântori şi pe hoţi
cinstiții truditorii ştiţi câţi rămân de toţi?
te-apucă ameţeala şi groaza şi urâtul
ce mic e scăzătorul ce mare-i descăzutul
iar restul la scădere îl vezi dintr-o ochire
aproape nu se scade nimic din omenire
dar dacă-mparţi la trântori pe trudnici înadins
să ştii câţi inşi muncesc pentru un singur ins
pentru nimicu-acela ce-aflarăm că se scade
găsești un cât imens: popoare şi noroade
de-aduni ce le rămâne şi scazi ce li se fură
scazi pita-aproape-ntreagă şi-aduni fărămitură
şi dacă vrei să faci pe urmă o-nmulţire
să afli câte braţe muncesc în omenire 
le vei găsi produsul şi-ntreaga lor putere
în stare-oricând să facă nimicul de scădere
dar trebuie-adunată puterea şi unită
scăzută neştiinţa prostia izgonită
şi înmulţită încă mult mintea omenească
să poată să adune să scadă să-nmulţească
şi fără greş să-mpartă ce cresc şi ce adună
atâtea milioane de braţe împreună

am rămas
mi-am înhămat caii la nişte idei
şi-am plecat în lume cu ei
fără prieteni fără vreo ţintă şi fără

de tată de mamă de frate de soră
nu tu potecă, nu drum nu cărare
nu tu aşezări omeneşti doar brazi stejari 

paltini şi ulmi
văi şi prăpăstii piscuri şi culmi
doar nişte-anotimpuri o primăvară cu floare, 
o toamnă cu chidă
o iarnă cumplită şi-o vară toridă
şi mai erau o singură viaţă cât iadul şi raiul
 şi-o moarte care se ţinea de viaţă ca scaiul
am stat cu ele-ndelung la taclale
undeva pe degeaba nu pe parale
apoi de-a valma s-au dus - viaţă şi moarte
eu am vrut să rămân mai departe
poetul vostru al fiecăruia-n parte
dar cum lumea e bântuită de-atâtea păcate
m-am pomenit singur în singurătate
zadarnic vă strig şi fruntea-mi asudă
nu-s nici ochi să mă vadă nici urechi să m-audă
între noi mai înaltă mai lată ca zarea
ucigaşă nepăsătoare a căzut nepăsarea

•tu eşti acolo-n lumile celeste
şi urletu-ţi devine şoaptă: este!
eu şoapta ţi-o aud din veşnicie
El  nu putea cu tine să nu fie

• scrierile unora seamănă
cu un fel de gudurare
cerşetoare la Nobel

• iubirea noastră-i azi o biată slută
o vând la negru nişte interlopi
ziua pe lei iar noaptea pe valută
în casa străjuită de trei plopi

• frumoasă carte – astăzi eşti cinstită –
îl ştie multă lume pe poet
că a aflat de el pe internet
tu însă eşti tot mai puţin citită

• primăvara-a dat năvală în livada  lui Arghezi
şi-n grădinile mai mici ale unor megieşi 
şi pe ramurile-n floare plouă soarele amiezii
scotocite-s de albine toate florile-n cireşi

• Paraschiva şi Poetul îşi dorm somnul împreună
Zdreanţă este pe aproape şi-i păzeşte cuţu-cuţu
Luna-o cată pe Miţura să îi spună:
noaptea bună
Nu ştiu dacă-o fi aflat că a adormit Baruţu 

• În cireşii albi de floare
zumzăie mereu albina
pe sub crengi furnica mică-şi
face zilnic meseria
multe s-au cam prăpădit şi-a îmbătrânit
stupina
dar sub bolţile de floare
e mai vie poezia 

• Doamne mă-ndoiam că eşti, 
ba ziceam că-i o poveste
dar acum sunt lângă Tine 
lasă-mă să urlu: ESTE!

• „Mărţişorul” alb în zare pare-a fi
 cioplit cu dalta
totul toate-aşteaptă parcă
acea sfântă înviere

totul toate câte sunt 
dintr-o vreme trec în alta
doar albina-n vremea asta
 umple fagurii cu miere

• fetele nu mai sunt fete le cad bine ploile
prin cotloane şi prin parcuri
se mârlesc ca oile

• altfel vă iubeau bărbaţii
 prin o mie nouă sute
dar femeia era mândră
 nu pica în trei minute

• fetele de zece ani –
spun şi eu din auzite
cică sunt altfel de fete 
că sunt gata ciuruite

• dacă te inviţi la vruna cu intenţie
curată
te primeşte cu plăcere şi te-aşteaptă 
dezbrăcată

să fii gata de atac şi cu gândul pe trăgaci
că  nu-ţi lasă nici plăcerea s-o alinţi
şi s-o dezbraci

• în viaţa asta-a noastră ce prea puţin ne ţine
durerile-s cu droaia plăcerile-s puţine 
nici n-ai sosit în lume şi gata te-ai şi dus
n-apuci să spui nimic din ce-ai avea de spus
în fiecare clipă, ceas, zi sau lună, an
eu am simţit că-n lume nimicu-i suveran

• veacul nostru care cere
tot mai multe caractere
dă procente foarte mari
de corupţi şi de şpăgari

• - dă-mi exemplu dar în rime
de azi nu din neolitic
nişte vorbe sinonime
- mincinos şi… om politic

• are vorba prea dibace
o avea şi gânduri bune
dar nu spune tot ce face
nici nu face tot ce spune

• ăştia, domnule, sunt genii –
fiecare-i eligibil – 
că de câteva decenii
mint destul şi prea credibil

• cei clociţi de vreo matroşcă
fură oul de sub cloşcă
eu ştiu alţii mai în vână:
ţara ne-au furat din mână
şi-au vândut-o pic cu pic
în talciocuri pe nimic
da-n instanţă au speranţă
că vor face închisoare
câţiva ani cu suspendare
p.s. în grădini şi mari şi late
aşa zise suspendate
cică n-ajungea omida
la una Semiramida
acolo ar vrea să fie
toţi penalii – o puşcărie
să se lăfăie ca porcii
şi corupţii şi escrocii

FLORIAN SAIOC

Simple trăiri la „Mărţişorul” lui Arghezi
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Viața este adesea un paradox al întâmplării, 
care, știm, are determinismul ei. În acest sens, întru 
adevăr a scris criticul și istoricul literar Aureliu Goci 
în eseul său documentar închinat Poetului nepere-
che, și anume, ”societatea și chiar mediile culturale 
din timpul vieții”, extrapolând, ne referim în gene-
ral, deci și la Constantin Brâncuși, ”nu sunt pregă-
tite să identifice un nou tip de performanță umană. 
Această situație i s-a potrivit perfect artistului plas-
tic Constantin Brâncuși, care, negăsindu-și locul în 
țară, a pribegit, ca atâția alți români, găsindu-și la 
Paris recunoașterea de ”părintele sculpturii moder-
ne”, adică de geniu al sculpturii. Brâncuși este ar-
tistul care s-a făcut cunoscut în lume prin harul său 
și strădania cu care l-a servit, prin opera sa nemu-
ritoare, pentru noul sens cu care a încununat artele 
plastice. Despre românul Constantin Brâncuși s-a 
scris enorm și se va mai scrie, nici nu se mai știe 
numărul studiilor, cărților ce i-au fost închinate, s-a 
născut ”brâncușiologia”, simpozioane, o multitudine 
de acțiuni culturale se desfășoară în lume și în țara 
de baștină închinate vieții și operei Sculptorului, de 
ce nu i-am spune și lui ”nepereche”, averi strânse 
în colecții, operele sale constituie un fel de bursă a 
valorilor mondiale, sunt cazuri în care s-au cheltu-
it averi ca să-și agațe numele de al său, dar și mari 
inteligențe, oameni de cultură de excepție, adevărați, 
i-au dedicat, cu un devotament total, studii, eseuri 
pe care le-am încadra în zona creativității literare, 
dovedind că Brâncuși este înțeles și iubit de români, 
reușind, datorită acribiei și talentului ieșit din co-
mun, să-i închine rodul muncii lor poate a zeci de 
ani, să ofere cititorului o deschidere sensibilă, apli-
cată, operei brâncușiane. Printre aceștia, un loc de 
cinste îl ocupă scriitorul Lucian Gruia cu studiul său 
eseistic-poetic, BRÂNCUȘI și reveriile materiei.

Dl. Lucian Gruia, ca formație intelectuală in-
giner, matematician, cercetător, deci om al științelor 
exacte, calități dublate, prin voia Celui de Sus, de o 
sensibilitate artistică convertită în talent literar, s-a 
afirmat ca poet, eseist, prozator, critic literar, fiind 
recunoscut și apreciat prin calitatea de membru al 
Uniunii Scriitorilor. Îndrăgostit de opera brâncușiană 
a studiat ani la rând, nici nu mai știe câți, peste 150 
de cărți, studii închinate Părintelui sculpturii moder-
ne, la rândul său, scriind câteva și reușind să publi-
ce: Lucian Gruia, Universul formelor lui Brâncuși, 
Ed.Fundației Culturale ”Constantin Brâncuși”, 
Tg.Jiu, 2001; Lucian Gruia, Momentul revelației 
în Templul brâncușian al eliberării (de ar fi fost să 
fie…), Ed.Double P Press Production, Baia Mare, 
2004 (ed.trilingvă: română, franceză, engleză). Pen-
tru a-l înțelege temeinic pe Brâncuși, a căutat exem-
plare ale cărților găsite în biblioteca acestuia pe care 
le-a citit cu interes, a extins lectura și asupra scri-
erilor marilor filosofi care l-ar fi influențat ori care 
s-ar potrivi gândirii sale artistice. Nu a avut astâm-
păr până când nu a conturat într-un studiu eseistic 
complex, complet toată strădania sa, toate gânduri-
le, toată venerația, toată știința și minunăția trăirilor 
cu care și-a umplut ființa spirituală, împărtășindu-le 
cititorilor care se încumetă să-i citească, după cum 
o numește, ”carte de căpătâi” – BÂNCUȘI și reve-
riile materiei. Modestia resurselor materiale nu i-a 
permis decât publicarea a două fotografii-detaliu și a 
câtorva schițe în puținătatea a 12 pagini (din cele 200 
cât însumează cartea), desigur lămuritoare pentru cei 
interesați.

Cartea este împărțită pe capitole, adică pe 
teme de studiu al operei brâncușiene, pornind de la 
gândirea brâncușiană, de la concepția acestuia despre 
viață, despre univers, despre ideea de artă și despre 
rolul acesteia în viața oamenilor dar și ca dimensiu-
ne cosmică. Prin aceste prezentări detaliate, organi-

zat redate, ne oferă posibilitatea de a-l cunoaște în 
esența sa pe sculptor, de a înțelege motivul căutări-
lor, al meditațiilor transcedentale, ducând, apoi, fi-
resc, la originalitatea operei acestuia, neeludând însă 
filonul, rădăcinile ancestrale din care și-a tras seva și 
anume tradiția populară românească a sculpturii în 
lemn, preluând-o ca metaforă.

Întâlnim multă informație reală, care ține de 
profesionalism, încât s-ar putea crede că însuși au-
torul este sculptor, poate cu gândul ori cu sufletul, o 
concentrare puternică, o sinteză de excepție, științific 
alcătuită și redată cu sensibilitate poetică, dar și de-
talii semnificative, o exprimare specială, originală, 
un mixt poetico-științific, la granița dintre genuri ori 
specii literare, niciun cuvânt al acestei cărți nu poate 
fi ignorat, nu poate rămâne neimprimat în mintea și 
inima cititorului.

Ne ”vorbește” despre Brâncuși flaneur-ul, 
despre camera-oraș (atelierul lui Brâncuși), o de-
scrie cum numai pana unui poet o poate face, des-
pre felul de a fi artistic al omului Brâncuși, despre 
ideile unor mari filosofi – Martin Hedegger, Gilbert 
Durand, Rene Guenon, Carol Gustav Jung, Gaston 
Bachelard, regăsite în opera sculptorului, detaliind 
mesaje și întâlniri pe linie de înaltă spiritualitate și 
concepții. Revelațiile lui Brâncuși nu erau în afara 
filosofiei antice, a filosofiei orientale, cunoscând mi-
tologiile acesteia, telurice, oceanice, aeriene.

Aduce în atenție și studiile asupra operei Ar-
tistului ale unor specialiști, intelectuali, filosofi ro-
mâni, cum ar fi: Ion Pogorilovschi, Lucian Blaga, 
Romulus Vulcănescu, Constantin Noica, Gabriel 
Liiceanu, V.G.Paleolog și mulți alții, disecându-le, 
exemplificând în sensul conturării mesajului artistic 
brâncușian. Deslușim în cartea d-lui Lucian Gruia 
o întrețesere perfectă, inteligentă, comprehensivă a 
gândirii unor minți luminate care au scris în legătură 
directă cu opera Artistului, redată cu minuțiozitate 
aplicată asupra mesajului fiecărui detaliu al sculptu-
rilor analizate. 

În capitolul Interiorul formelor plastice 
brâncușiene, ne introduce în ”locuirea”, de ordin 
filosofic, brâncușiană a ființei conștiente, exemplifi-
când cu gândirea cuprinsă în sutele de aforisme ale 
Artistului. Analizează diferite categorii filosofice 
regăsite în opera unor cunoscuți filosofi și care își 
găsesc aplicația în mesajul sculpturii brâncușiene, în 
ideile ce țâșnesc din formele artistice.

Legat de descrierea sculpturilor, analizează fi-
ecare amănunt în viziune filosofică legând-o, intrin-
sec, nu numai de aforismele Artistului – fir al gân-
dirii originale ca urmare a lecturilor filosofice, dar 
și a vorbelor cu tâlc din folclorul românesc - ci și 
de întreaga concepție vizionară asupra vieții teluri-
ce și cosmosului. Dumnezeul lui Brâncuși ortodo-
xul - Divinitatea creatoare a tot ce există și a tuturo-
ra - este omniprezent în respirația artistică a operei 
brâncușiene.

Dl. Lucian Gruia ne poartă prin multele căi ale 
revelațiilor brâncușiene, ne explică esențialul în le-
gătură cu structurile antropologice ale imaginarului 
și calitatea de ”alchimist” spiritual care transformă 
formele gândirii în artă, cu simbolurile ascensiona-
le brâncușiene, reveriile terestre, acvatice, aeriene, 
phirice, doctrina naturalității și multe altele, sfârșind 
cu istoria și spiritualitatea dacică și hiperboreană, ca 
izvor determinant al fenomenului brâncușian.

În pagini memorabile, descrie Ansamblul mo-
numental de la Târgu-Jiu – Masa tăcerii din apropi-
erea râului, Băncuțele de veghe, Poarta (Sărutului), 
Coloana (Infinitului) - ca traseu inițiatic, de înaltă 
spiritualitate, incluzând un spațiu adiacent, Biserica 
Sf.Apostoli și orașul, Masa ultimă, ansamblu sfințit 
prin forța gândirii și simțirii brâncușiene, închinat 

Eroilor Neamului.  Cu sensibilitate și cunoaștere ne 
introduce în lumea simbolurilor brâncușiene, pre-
zentându-ne fiecare operă sculpturală în parte, con-
cepută ca expresie abstractă a formei dimensionată 
între pământ și cer, metodele de lucru – tăiere direc-
tă, șlefuire a pietrei, polisare a bronzului până cap-
tează lumina pe care apoi o reflectă către exterior, re-
luarea unor sculpturi simplificând forma până ajunge 
la zborul ideii-mesaj ca bucurie supremă, ținând de 
spirit ca desprindere din materie. Descrie în amă-
nunt, dar ne ”spune” și povestea fiecărui monument, 
fiecărei sculpturi, de la începuturile lui Constantin 
Brâncuși ca artist și până la ultimele forme sculptura-
le și semnificația lor – Țestoasa, ca ultimă respirație 
artistică. Aflăm și înțelegem despre Cariatida dublă, 
Cariatidele simple, despre proiectele de fântâni, des-
pre monumentele funerare: Rugăciunea, Bustul lui 
Petre Stănescu, despre Monumentul mamei, despre 
Statuia lui Carol Davilla, despre proiecte nerealizate 
vizând multe alte monumente ori construcții urbane; 
despre capodoperele din faza de înaltă spiritualizare 
- numeroasele variante ale formelor ovoide semnifi-
când un univers, Domnișoara Pogany, numeroasele 
Păsări (Păsărica, Păsările în spațiu, Măiestrele), 
semnificând eliberarea sufletului (doctrina budistă), 
Muzele, Țestoasele, Țestoasele zburătoare, Puii de 
pinguni, Focile,  apoi, despre forme umane: Adam și 
Eva, capete și busturi de copii, Portretul lui George, 
Orgoliul, Portrete de femei, Eileen, Domnișoarele 
Pogany, baronesele Renee Franchot, doamna Leo-
ne Ricou, Nancy Cunard, Negresele albe și blonde, 
Cumințenia pământului, Animalul nocturn, Peștele 
și Peștele, Foca, Pasărea măiastră și Pasărea în 
văzduh, Muza adormită, Prometeu, Cocoșii și multe 
altele.

Impresionează în mod deosebit proiectul mo-
numentului Templul eliberării din Indor, care, din 
păcate, nu a putut fi realizat de către genialul sculp-
tor. Desigur, au rămas notate gândurile sale, schițele 
după care i s-ar fi dat viață. Dl. Lucian Gruia l-a stu-
diat îndelung, l-a înțeles cu mintea, cu inima și su-
fletul, descriind compunerea ansamblului respectiv 
în legătură directă cu simțămintele transmise. Citind 
paginile închinate de scriitor acestui proiect m-a în-
văluit o stare ciudată, o revelație, cred că a intrat pe 
un canal de transmisie cu spiritul marelui sculptor, 
reușind să imprime imaginilor făurite din cuvinte 
o vibrație înălțătoare care se intre în rezonanță cu 
simțirea cititorului. Am ales dar câteva fraze semni-
ficative referitoare la viziunea poetului Lucian Gru-
ia: ”(…) deodată lumina ar fi pătruns în incinta sa-
cră, coborând sofianic prin nișa tavanului, iluminând 
frescele cerești reprezentând Păsări în zbor, (…) 
transformând deodată Pasărea de aur într-o flacără 
orbitoare. Cel îngenuncheat în meditație ar fi fost o 
clipă orbit/strivit, luând poziția aplecată a Rugăciu-
nii brâncușiene, identificându-se cu starea spiritua-
lă a acesteia, trebuind să-și coboare privirea în (…) 
apă. ”Lumina directă creează pe crestele suprafețelor 
convexe efecte de lumină orbitoare” (…). Ce am fi 
putut noi îngâna în această clipă de extaz (…), fi-
ecare dintre noi am fi simțit că suntem Fiul! (…) 
În clipa revelației astfel imaginate, am fi presimțit, 
prin contopirea cu spiritul divin, marea eliberare a 
sufletului din închisoarea trupului, pe care o vom trăi 
în clipa expierii. (…) în final,  întreaga imagine a 
chipurilor reflectate în oglinda apei să se urce (…) 
pe aripile Păsărilor (…) și să dispară în văzduh.(…) 
Sufletul nostru eliberat și-ar fi văzut din înaltul încă-
perii trupul rămas împietrit în Rugăciune, (…) apoi 
s-ar fi contopit cu lumina divină, risipindu-se în cerul 
senin.(…)”.

LUCIAN GRUIA –  BRÂNCUȘI și reveriile materiei
(Editura LIMES, Florești-Cluj, 2014)

Eliza ROHA
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Din descrierea respectivă cred că este 
vorba de realizarea pe cale artistică a fenome-
nului de decorporare și înălțare a sufletului (ori 
numai a corpului eteric) în zona seninătății. Nu 
cunoaștem amănunte privind cât ar fi durat aceas-
tă stare și cum s-ar fi realizat întoarcerea în trup. 
Sau poate că era vorba numai de senzație și o 
formă atipică de vis. Decorporarea este practica-
tă, prin tradiție, de preoții religiilor orientale, de 
sfinți părinți ai bisericii creștine, de cercetători 
ca experiment științific, în toate situațiile presu-
punând o pregătire specială. Au parte, aleatoriu, 
în anumite condiții, și mireni. Nu a fost să fie, 
după cum afirmă dl. Lucian Gruia, ca acest mi-
racol să se întâmple. Poate că nici omenirea nu 
este încă pregătită pentru starea de beatitudine 
în afara trăirilor religioase, eliberarea respectivă, 
provocată prin mijloace artistice, sublimându-se 
într-un fel de botez, de spălare a cugetului de pă-
cate și reușind să-l înalțe pe vizitator într-o sferă 
superioară de înțelegere a vieții, a rostului pe pă-
mânt. Funcția eliberatoare a spiritului din ca-
rapacea modulară (tipar) a trupului produce o 
senzație obținută prin trăiri de o puritate aproa-
pe perfectă, întruchipând iubirea dumnezeiască, 
conchide autorul, care susține că Brâncuși, prin 
opera sa, a provocat funcțiile spiritului. 

Poetul Lucian Gruia înțelege abordarea 
magică a Artistului privind lucrul asupra mate-
riei – lemn, metal, piatră etc – pentru a scoate la 
iveală esența, ideea din miezul acesteia, ca ”eli-
beratoare a spiritului din captivitatea materialu-
lui și transformându-l în bucurie estetică pură. 
Dacă artistul atinge perfecțiunea în forma plas-
tică se naște o nouă ființă. Adică o întoarcere 
la primordialitatea spiritului asupra materiei.” 
Rezultă că spiritul brâncușian, prin inteligența 
și intuiția sa artistică, a excedat faza prometei-
că în care se află omenirea, scânteia creativității 
ca și liberul arbitru fiind în cursul ascensional al 
dezvoltării și nu la vârf, când acțiunile spiritului 
uman vor presupune efecte cosmice. 

Regăsim în carte toate categoriile filoso-
fice precum și științifice (fizice, materiale), ca 
și descrierea formelor (ovoidale, ascensiona-
le, aeriene, acvatice) care caracterizează opera 
brâncușiană, printr-o analiză profundă, esențială 
a sculpturilor. În concepția brâncușiană, ele-
mentele esențiale – pământ, apă, aer, foc – au o 
importanță capitală în actul artistic al sculpturii. 
Lumina și umbrele, de asemenea, au valențe spi-
ritualizate. Desigur, cartea trebuie citită în inte-
gralitatea ei, pentru a fi înțeleasă bogăția de date 
și informații, de concepții și argumente filosofi-
ce, filtrate și redate prin talentul, inteligența și 
pregătirea autorului, ca suverană cinstire adusă 
Artistului Constantin Brâncuși.

Studiul este și o creație literară cu un 
vocabular bogat, subtil, de înaltă cunoaștere a 
limbii române și de cultură generală, dl.Lucian 
Gruia mânuind cu virtuozitate cuvântul spre a da 
expresie gândului de înalt rang intelectual și ar-
tistic. Frazarea este amplă, clară, caracterizată de 
acuratețe, servind mesajului ce trebuie să ajungă 
la cititor.  Cartea încă nu se bucură de atenția me-
ritată din partea celor în măsură să o promove-
ze. Poate că o reeditare a conținutului la care să 
fie atașate fotografii ale operelor, ale schițelor și 
notițelor Artistului, printr-un efort material con-
certat, ar fi o reparație meritată. Oricum, apele 
timpului vor spăla nedreptatea.  

BRÂNCUȘI și reveriile materiei este un 
excelent studiu, competent, complex, scris de o 
minte lucidă, capabilă să înțeleagă și să transmi-
tă mesajele brâncușiene, un act reprezentativ de 
recunoaștere și cinstire adus de scriitorul Lucian 
Gruia Artistului care a revoluționat gândirea ar-
tei în general, o carte care nu trebuie să lipsească 
din nicio casă de intelectual român sau de ori-
unde din lume, pentru că adevărurile cuprinse, 
de ordin spiritual, redate prin arta brâncușiană, 
crescute din solul tradiției culturale ancestra-
le a neamului românesc, sunt de rezonanță și 
respirație mondială.

NICOLAE MAREȘ – 80

Diplomatul de carieră NICOLAE MAREȘ (n. 
18 aprilie 1938, Măgurele-Prahova), doctor în științe 
umaniste, scriitor, publicist și traducător, este unul 
din cei mai străluciți polonologi din cultura română 
de azi. Autor a sute și sute de articole în presa româ-

nă și străină și cărți pe varii teme (diplomație, cultu-
ră, istorie, spiritualitate), dl Nicolae Mareș a tradus 
din literatura poloneză autori de seamă: Henryk Si-
enkiewicz , Stanislaw Wyspińnski, Jerzy Szaniawski 
, Tadeusz Rozewicz, Karol Wojtyla, Zenon Ko-
sidowski, Stanisław Jerzy Lec, Wisława Szymbors-
ka, Adam Mickiewicz, Aleksander Omiljanowicz, 
Jerzy Edigey, Aleksander Nawrocki și mulți alții. 
De asemenea, autor al unor lucrări monografice şi 
de referinţă consacrate Poloniei şi relaţiilor bilatera-
le româno-polone (Papei Ioan Paul al II-lea, Mareşa-
lului Józef Piłsudski, artistului S. Wyspiański), dl N. 
Mareș  a publicat mai multe antologii de lirică po-
loneză şi „primitivă”, comentate, selectate, prefaţate 
şi adnotate.A făcut zeci de traduceri din literatura 
clasică şi contemporană poloneză, a semnat în total 
aproape 70 de cărţi, apărute într-un tiraj de aproa-
pe cca două milioane de exemplare. Pentru lucrarea 
Sfântul Ioan Paul cel Mare, Sfântul Părinte Francisc 
i-a decernat autorului, în august 2015, una dintre 
cele mai importante distincţii conferite de Vatican: 

Pro Ecclesia et Pontifice – ordin instituit de Papa Leon al XIII-lea în 1888
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Petrecând mulți ani cu misiuni diplomatice în capitala de pe Vistula, dom-

nia sa s-a dovedit un cercetător de mare probitate al tradițiilor culturale poloneze, 
precum și al relațiilor dintre România și Polonia.

L-am cunoscut în cadrul unor succesive ediții ale  Festivalului  Internațional 
„Lucian Blaga” de la Sebeș și Lancrăm, cu prilejul lansării unor „documentare 
Blaga” la care a trudit ca un om dedicat cercetării de arhivă: Lucian Blaga – di-
plomat la Varșovia (2011, 2012) și Lucian Blaga – epistolarul de la Academia 
Română (2012), lucrări ce luminează multe aspecte din viața și 
opera marelui poet, el însuși „în serviciul diplomației”, cum scria, 
vreme de nu mai puțin de 13 ani…

Am scris cu bucurie despre traducerile din poezia lui Blaga 
în limba polonă, antologie de excepție realizată de acest bun cunos-
cător al literaturii poloneze din epoca modernă și contemporană. Și 
am rămas profund impresionat când, din tumultul contribuției sale 
culturale și literare, dl Nicolae Mareș a avut dorința să realizeze o 
carte despre Papa Ioan Paul al II-lea și despre receptarea Suvera-
nului Pontif în România (Ioan Paul al II-lea, Papa pentru mileniul 
al III-lea, 2000, 2001; Receptarea Papei Ioan Paul al II-lea în Ro-
mania, 2004; Ioan Paul al II-lea – un Papă Sfânt, 2009). Întâlnirea 
avută cu Papa la Vatican a fost unul din momentele importante ale 
vieții sale, despre care ne-a evocat cu cea mai distinsă considerație 
și prețuire. Am publicat, pe acest subiect, un material în această 
revistă, desigur cu poza de rigoare, material ce s-a bucurat de bune ecouri.

Interesul acordat polonologiei, de aproape o jumătate de secol, face din dl 
Nicolae Mareș un reper în acest domeniu, și nimeni nu ar fi putut aduce din ar-
hivele străine atât material necesar mai bunei înțelegeri a relațiilor avute în timp 
dintre România și Polonia.

Colaborator și redactor al revistei noastre, dl Nicolae Mareș s-a dovedit 
de-a lungul anilor atașat cauzei noastre culturale, încredințându-ne materiale de 
valoare, multe chiar inedite privind probleme de literatură și istorie, de cultură 
și spiritualitate.  Îi mulțumim pentru prietenia de mare seriozitate, dar mai ales 
pentru impresionanta putere de muncă grație căreia duce mai departe interesante 
propiecte editoriale, fiind prezent în aproape toată presa culturală și literară, de 
la „România literară”, „Luceafărul” și „Viața românească”, la „Contemporanul”, 
„Steaua”,  „Tribuna”, „Familia”, „Convorbiri literare”, „Dacia literară”, „Vatra”, 
„Ramuri”, „Polonus” etc. , dar și în «boardul»  publicaţiilor Economistul, Diplo-
mat Club și Portal Măiastra.

Cu prilejul împlinirii vârstei octogenare dorim să-i transmitem prietenului 
nostru domiciliat la București 

La mulți ani cu sănătate, bucurii, împliniri și fericire alături de cei 
dragi! (Portal-MĂIASTRA).

Din consemnările noastre critice :

Lucian Blaga – diplomat la Varșovia este un foarte aplecat studiu mono-
grafic privind perioada varșoviană a diplomației blagiene./.../Nicolae Mareș se 
dovedește un spirit metodic și de larg orizont documentar, începându-și lucrarea 
cu evocarea relațiilor româno-polone după Primul Război Mondial, fiind impeca-
bil structurată./.../ Acuratețea informației, esențializarea mesajului, întrevederea 
unor interese politico-economice și strategice în articolele comentate, care ar 

putea atinge și interesele României, respectul față de adevăr și dis-
creditarea promptă a unor răstălmăciri defăimătoare la adresa statu-
lui român, pericolul bolșevismului, dar și al național-socialismului 
german, ca și multe alte idei în mers, fac din prestația diplomatică 
varșoviană a lui Blaga un domeniu de afirmare a valorilor morale și 
culturale, patriotice și umanitare.

Foarte utilă în cunoașterea fațetei diplomatice a scriitorului 
și gânditorului român, lucrarea d-lui Mareș este un exemplu în do-
meniu, mai ales pentru eventualele cercetări ce se vor întreprinde 
în arhivele naționale dar și în cele străine pentru celelalte „stații” 
diplomatice: Praga, Berna, Viena, Lisabona. (Zenovie Cârlugea, 
Un spirit metodic cu larg orizont documentar, în „Portal – Măias-
tra”,  1 august 2011).

*
Lucrare de o autenticitate nedezmințită, savoare bibliofilă și gust es-

tetic. Între exegeţii de prim-plan ai biografiei diplomatice şi literare a lui Lucian 
Blaga, dl. Nicolae Mareş ne-a surprins plăcut în ultimii ani cu adevărate lucrări 
de referinţă, peste care viitorul cercetător al vieţii şi operei blagiene nu poate să 
treacă. 

Scrisorile valorificate, recent, aruncă noi lumini ale diplomatului şi pro-
fesorului, între care se impune via conştiinţă a operei (teatrale, ca în dialogul 
epistolar purtat cu Liviu Rebreanu), ca şi sprijinirea unor tineri capabili pentru 
care intervine cu generoasă disponibilitate (Octavian Beu, Ion Desideriu Sârbu, 
Hermann Roth ş.a.). /.../Din toate aceste epistole, multe aduse în lumină pentru 
prima dată din „colbul colecțiilor BAR”, se desprinde chipul luminos al poetu-
lui, dornic de comunicare, mereu în rugăminți și solicitări, mereu în așteptarea 
unui răspuns - „cum aștepți o sentință de viață sau de moarte”, după cum se 
exprimă într-o scrisoare adresată lui Rebreanu, în legătură cu montarea piesei 
„Tulburarea apelor”, la 22 noiembrie 1929. (Zenovie Cârlugea, Nicolae Mareş, 
Lucian Blaga - Epistolarul de la Academia Română”, în « Portal-Măiastra », nr 
3, 2012).

Poezia nu poate fi asemuită decât cu muzica. 
„Cel ce n-are muzică întrînsul e-n stare de 

trădări şi mârşăvii”, îmi notasem pe un caiet, când-
va, în adolescenţa mea lacomă de a aduna laolaltă 
toate gândurile frumoase pe care cuvântul este în 
stare să le exprime. Cine a simţit şi gândit aceasta? 
Nu-mi mai amintesc. Poate că nici nu are impor-
tanţă, de vreme ce ideea a rezonat în sufletul meu 
şi, desigur, în multe alte inimi consonante cu cel 
pentru care muzica avea puterea deplină a curăţirii 
sufletului omenesc. 

De aceea pun alături de muzică -  poezia!
Aşa cum hrana ne ţine trupul, muzica şi po-

ezia, arta în general, desigur, ne hrănesc sufletul. 
„La ce bun poeţii la vremuri sărace?”, se întrebase, 
cred, Holderlin.  „La ce bun poezia când trupul su-
feră, am putea adăuga?” Şi acum, ca în toate vre-
murile, sărăcia şi necazul îl cuprind pe om şi caută 
să-i răpească liniştea şi pacea prielnice frumuseţii. 
Dar nu rareori, tocmai în „vremuri sărace” numai 
arta ne salvează sufletul. 

Căci poezia este ca rugăciunea. Îţi spui pen-
tru suflet un vers frumos şi sufletul ţi se deschide 
în zâmbet. Şi de aceea poezia salvează nu numai 
sufletul celui ce o citeşte, dar şi pe al aceluia care 
o scrie. El este însă numai unul; ceilalţi pot fi ... 
numeroşi. 

Ideile şi sentimentele vin din mintea şi din 
sufletul celui ce le dă formă potrivită în vers şi ne 
spun astfel cine este, ce gândeşte şi ce simte poetul. 
Să nu uităm însă că ele merg către mintea şi sufle-
tul celor ce le citesc, mai cu deosebire ale celor ce 
stăruie în lectură, însuşindu-şi-le. Cuvintele apar-
ţin, fireşte, aceluia care le-a scris; rezonanţa lor în 
suflet le dă putere general umană.

Poezia este ca o lumină ce vine drept semn 
de la Dumnezeu că nu ne-a uitat, că suntem aleşi 
de El să punem mai ales în cuvânt rostul nostru pe 
pământ. Poezia e ca o lumină „înlumită”, căci a tri-
mis-o Dumnezeu oamenilor, aşa cum l-a trimis pe 
Fiul Său în chip de om.

Şi dacă muzica este universală prin 

universalitatea sunetului, poezia – ce foloseşte 
cuvântul – are rostul de a apropia în primul rând 
unii de alţii pe cei ce vorbesc şi înţeleg minunăţia 
ce dăinuieşte în graiul strămoşilor. „Poezia se 
isprăveşte o dată cu poetul, limba creşte o dată cu 
neamul”, ne mărturiseşte părintele Anania că s-ar 
fi mărturisit „părintele” său întru poezie, Tudor 
Arghezi (v. Valeriu. Anania, Rotonda plopilor 
aprinşi). O dată cu neamul creşte şi poezia, de 
vreme ce din neam se iveşte poetul. „Tu îmbătrâ-
neşti, limba se primeneşte”, îl mai învăţa maestrul 
pe ucenicul său dornic să prindă meşteşugul „po-
trivirii” cuvintelor. Cuvintele trebuie să intre „de-a 
dreptul în sânge”... 

Căci numai aşa poezia porneşte dinspre su-
flet către suflet!

Aşa simţise cândva Arghezi, cel ce căutase 
în vechi hrisoave cuvântul adormit în aşteptarea lu-
minii harului celui ce-l va trezi la viaţă. La o nouă 
viaţă. 

Poezia picură apă într-un suflet care nu vrea 
să se usuce. Îl însufleţeşte. Îi dă adică viaţă.

Căci, după cum bine se ştie, cuvântul Poe-
ziei (şi nu întâmplător am scris cu majusculă!) stă-
pâneşte de-a pururi cheia cu care se poate deschide 
adânca simţire.

Mihaela ALBU

Poezie și muzică!
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Traducătorul „Integralei NIETZSCHE” (Ope-
re complete, 15 volume, 1998-2005)  și comentatorul 
de mare profunzime al acesteia, recunoscut, de fapt, 
printr-un binemeritat premiul al Uniunii Scriitorilor 
din România, dl. SIMION DĂNILĂ, împlinește fru-
moasa vârstă de 75 de ani (n. 23 aprilie 1943, Belinț-
Timiș).

Am avut norocul și bucuria să-l cunosc per-
sonal pe cărturarul din Belinț-Timiș, istoric lite-
rar, filolog și traducător (aflat în evidențele Filialei 
Timișoara a Uniunii Scriitorilor), colaborator de 
indubitabil prestigiu și al revistei noastre, mai cu-
noscut în mediul de cultură german și publicațiile 
bănățene („Orizont”, „Reflex”, „Actualitatea litera-
ră”, „Banat” ș.a.).

Am avut, de asemenea, onoarea să mă exprim 
asupra cărților îngrijite de dânsul, îndeosebi tradu-
ceri de poezie din germană ( am comentat antolo-
gia lirică a lui Hans Dama), dar și asupra celor de 
cercetare literară, Simion Dănilă fiind un filolog de 
școală academică, cu o formație de lingvist și istoric 
literar din cele mai probe, așa cum se dovedește în 
riguroasele studii  (îndeosebi cele de onomastică și 
antroponimie bănățeană, de dialectologie și lexico-
logie, literatură dialectală) publicate inițial în reviste 

și anuare ale academiei Române, ce compun lucrarea  
„Sub fascinaţia lingvisticii bănăţene cercetări, ipo-
teze, note de lectură” (2012). Amintesc aici comen-
tariul  Numele lui Eminescu şi problema „originii” 
: O perspectivă lingvistico-onomastică, la capitolul 
„Dosar Eminescu sau despre numele poetului /  Su-
fixul -ovici/-evici în numele de familie bănăţene, ar-
delene şi bucovinene”, a cărui concluzie aduce cu to-
tul o noutate în eminescologia de azi: „Conchizând, 
putem afirma că majoritatea numelor în -ovici/-evici, 
care dau onomasticii din Banat, Ardeal şi Bucovina 
o coloratură sârbească, au fost impuse pe cale bise-
ricească, în secolul al XVIII-lea, de către Mitropolia 
de la Karlowitz, şi s-au încetăţenit ca nume de fa-
milie printr-o lege austriacă din 1776.” Așadar prin 
influenţa bisericii sârbeşti tutelare asupra românilor 
greco-ortodocşi din Imperiul Habsburgic.  („Româ-
nia literară”, An. 48, Nr. 3 /16 ian. 2015, pp. 1-4).

Marele secret al cercetătorului este de a se 
adresa nu numai „ingvistului, ci şi al cititorului dor-
nic de a cunoaşte frumuseţea şi tainele graiurilor bă-
năţene şi, în general, ale tuturor graiurilor poporului 
român”: „ Iată de ce mi-am intitulat cartea Sub fas-
cinaţia lingvisticii bănăţene. Nu m-am gândit doar 
la cercetările efective ale lingviştilor bănăţeni, ci, 

SIMION DĂNILĂ – 75

poate în primul rând, la obiectul de studiu al aces-
tei lingvistici seducătoare: limba frământată veacuri 
de-a rândul de oamenii locului, îmbogăţită mereu, 
şlefuită artizanal şi ridicată la rangul de instrument 
de comunicare şi exprimare a celor mai subtile gân-
duri şi profunde trăiri.”

La mulți, buni și rodnici ani, Magistre! 

(Z.C.)

Așteptarea Îngerului

Îmi port pasul peste culme,
spre o lume neștiută,
spre un glas care îmi spune 
că mi-e calea rătăcită;
că m-am mărunțit pe cale
ca să-ți las acolo urmă
ce sub pașii tainei mele
mai adânc dorul ți-l scurmă.

Lumea nouă și cuvântul
mă ascund în sânul milei
și când vei veni, ca vântul,
vei cădea-n hăul pupilei.
În fereastra dinspre iris
să-mi mai dăruiești lumina
și în dar să-mi aduci visul.
Să-mi așezi sub aripi vina.

Iar și iară
(lui Blaga)

Ars mi-e gândul
iar și iară
pe-un altar de primăvară.

Dor de muze
mă-ncenușă.

Rodul copt
Deschide-o ușă.

Rod, ce-n fruntea desfrunzită,

Dă semințe… de ispită.

Prin frunzare putrezite
semințele-s încolțite – 
putregai – în răveneală
să dea lumii socoteala
primăverii ce o cer
când ele se sting sub ger.

Nicio iarnă nu mă iartă.
Moartea mi-e străjer la poartă
și mă cere, iar și iară,
să mă treacă-n primăvară.

Soarta

Prin răscruci de Căi Lactee,
se strecoară pân la mine – 
prin voințe dumnezeie –
să-mi ia somnul din retine,
fiindcă stau seb semn de apă
și mă vântur prin furtună
și mareele mă saltă-n
val, spre dolofana Lună.

Cine oare somn să-mi fure
și să crească-n mine gândul
când, prin tunet, îmi tot spune:
„Eu sunt ploaia, fulger, vântul
și-am venit să-mi caut locul
unde am lăsat în urmă,
lutul modelat și focul,
iar, acum, găsesc --- o turmă?”

Îmi iau visul, îmi iau gândul
și m-adun sub semn de apă
ce mă spală – scos din turmă –
și-apoi… mugurii-mi adapă.

Atunci știu: e scrisa Soartă,
Eu trăiesc, lumea e moartă!

Răbdare

Vremea-n ramuri s-a răscopt
și m-a pus sub rădăcină,
într-un os. să nu mai pot
să-mi scald lutul în lumină.

Osul alb – albit în luturi –
aștepta-va să se-așeze
temelie de-nceputuri
pe sub alte metereze.

Și o-așteaptă în tăcere
să închege,-ascuns, cuvântul –
lumină și mângâiere
pentru ce-a-nghițit pământul.

Rotitor, roditor

Palme de pâine,
palme de vânt…
îmi acoperă ochii
cu degetele destinului,
lăsându-mi în dar
cearcănele din piatra morii.

Rotitor, roditor, -
Spațiul mă macină,
  Timpul mă clatină

Măsura

Stă ceasul Tău în ruginire
și Timpul și-a pierdut măsura.
Amețitoarea lui rotire
nu e nici totul, nici frântura.
Azi este ieri, acum e mâine, 
zilele-n nopți se-ascund, pierite
și stelele se sting, nebune,
prea tinere, neîmplinite.
Când Timul nu-și găsește 
drumul,

tocind măreața-i nefăptură
și-n tot ce-i viu dospește 
scumul,
Măsura Ta n-are măsură.

Plânset
Cu tâmpla pe o mănăstire,
mă-mbrac cu timpul meu cărunt
și caut calea spre iubire
și spre zidirea ce m-a vrut.

M-a vrut și-o apă fără vaduri,
m-a vrut și-un stei înfipt în cer,
dar putrezit-au multe praguri
la ușile către Mister.

Eu nu mai știu pe unde-i calea
pe care-mi rătăceam lumina?
Și curg în plânset către valea
ce-n mănăstire-mi spală vina.

Adorm, cu tâmpla-n piatră 
seacă.
Tăișul dorului e-n teacă…

Ciclicitate

Flacăra Dorului
în vadul Călătorului,
sufletul – Ființă –
păcat și pocăință.

Căderea Lumilor
în noaptea Genunilor –
curg infinituri, pas cu pas.
Doar Moartea e un scurt popas.

Maria-Cornelia Postescu
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Doamne, cântecul mă doare
și de-a lungul și de-a latul,
e-ntr-o dalbă libertate 
și tot el e increatul.

Doamne, cântecu-i chiar veacul
înfundat în mingi de cârpă,
poartă laurii cu sacul
punți cu umbre de năpârcă,

Doamne, cântecu-i uscatul
năpădit de false-altare,
fă o arătură-adâncă
în ilustra nepăsare!

Scutură de gropi cuvântul
și-i dă mintea lui primară,
când era una cu tine
și-ncă nu-l înjunghiară…

(Mă ruşinez şi-n fața unei flori)

Mai umple-mi gândul cu o vale
și stoarce-mi visul cu-un trifoi
să mă răstorn în prund agale
ca strălucirea unei ploi
descumpănirile deșarte
le-aruncă unghiuri de cocori,
eu sunt toiagul ce le-mparte
grăunțe-n putrezite zori

răstoarnă-mi o câmpie-n minte
și mai adaugă-i și-un deal,
împovărat ca înainte
voi fi mormântul ideal.

(Retrăind povara vegetală)

Și va ploua, Maria, peste nivelul mării,
noi înșine pe țărmuri, - vechi puncte cardinale,
vom rătăci sub trena baghetei ancestrale
ce picură în piatră ca semn al întrebării;

se va foi nisipul prin scorbura adâncă,
în stâlpii beți de rugă încet să ne prefacă,
tu strânge-n palme neguri și fă-le-apoi să tacă,
eu să îți știu culege din val floarea de stâncă;

containere de hulă și răsărituri crude
vor poposi ca umbră și îți vor da binețe,
din ea s-alegi, Maria, trudita frumusețe,
eu am să fiu magia din fulgerele surde…

(Cum înfiripă norul cohortele de fulger)

Satul meu, Lopadea Veche,
mi se-mpiedică de-un deal
crescut blând după ureche
când amonte, când aval,
îl mai sâcâie o vale, 
în călcâi, strănut de spine,
și tăcerile ovale
stoarse-n firul holdei line.

Risipiri de piatră rară
îl împing de pe coline
să-l scoată din matcă-afară
Doină, dor, val de suspine,
se opune via arsă
și-o ștergură de albeață
în care strigoii-și varsă
jucării, mâl și mătreață,

și îmbată-o cruciuliță
lumânare-ntr-un pahar,
pân se face, Doamne, criță,

I O N  M Ã R G I N E A N U

ca izvoru-n fântânar.
(97, II)

Se închină și pogoară
Maica-n pietrele de moară,
și nici una n-o doboară.

Se pogoară și închină
plânsului la rădăcină
și din ceru-i se-nsenină.

Și rămâne pe sub brazdă
pridvor liniștii, și gazdă,
și-o îmbracă-n stropi de iarbă.

Și se-mprăștie sub coasă –
lună plină și pufoasă,
și cerneală mătăsoasă.

Și se-mprăștie-n câmpie –
când butuc, oglindă vie
cu ochi de mândrămărie.

Când doar busuioc la grindă –
rugă care să desprindă
luceferi, stejari din ghindă.

Și așa măsoară glia
tot cu Maica Palaghia
când Iisus, când veșnicia.

Când Crăiasă prin fântână
unduirea-i, șod de grână
în care tot dor se-amână –
fir de tors: LimbaRomână.

(Floare de abecedar)

Ștergare vii bătute-n cuie –
părinții roțăie stafii,
oglinda lor nu o mai suie
zburdalnic larma de copii,
ci doar o stinsă cărăruie
e duhul lor printre cei vii.

Tristețile încep să pască
și-ntoarcerea în plină zi –
scuipă o Casă Părintească
ochiul n-o poate zugrăvi –
sufletul ei atârnă iască –
piatră de mori printre cei vii.

O, Doamne, tot ce mai rămâne –
munte și punte pe pământ,
oglinda dragostei din Tine –
cu hrană sfântă și veșmânt,
orgolii testului, s-amâne
târziu-n aripa-Ți ce sunt.

Se-aud erori printre mătănii,
și-au amuțit cei ce le-nramă
și-ncearcă putrezite sănii,
să le conduci nu te mai cheamă.

Una ești Tu dintre mătănii –
Întoarcerea să-ți spună Mamă.
(Cum plânge Casa Părintească)

Spre nicăieri și spre niciunde
s-au dus părinții ca doi pui,
nici aerul num mai răspunde
și nici sfârșitul veacului.
Numele lor încep să-nfunde
viața ta, să ți-o repui.

Tu întrebare, prag de mire –
barcă prin sângele pistrui –
și noaptea albă spre ieșire
din coada stearpă-a timpului,
ce nu ajunge să mai mire
nici modu-n care îl răpui.

Părinții-n straie populare –
un cântec vechi mai țin în mână,
și-un copârșeu duce-n spinare
rostirea lor în care-amână
prin prunci un chip turtit de zare –
izvor în cruce din fântână!
Doina ținându-se de mână!
(Părinții, lacrimă ținându-se de mână)
Vai de arborii ce scurmă
urma păsării din urmă!

Vai de plugul ce se-apleacă-n
boabe umbre să le facă!

Vai de mâna ce sugrumă-n
fașă laptele de mumă!

Vai de lațul de la grindă
spurcând viața, iad s-o vândă!

Și iar vai de Rugăciune
că tot tace și nu spune
cine-a făcut rău-n lume!

Și iar frunză de cuvinte
cum se-ncheagă-a lor, părinte?

Plânge Dorul, Doina seacă
retrăgând pământu-n teacă.

Și iar vai de cei ce, vai,
stârnesc focu-n iad și Rai!

(Din jurnalul lacrimii)

 Bine-ar fi să-mi dai un râu
să-l port sabie la brâu,

să-l ascut de un răzor
dor de ducă, stea de dor,

s-asmut umbrele cu el
Paștile-n surâs de miel.

Să îl duc lui Moș Crăciun
colindă de brad străbun

Să mi-l joace ielele,
căzătoare stelele

Să-l întorc pădurilor –
prunc pe gura frunzelor

Să-l slobod la rădăcină
Duh al Tău, Limbă Română!

(Peruca transparenței)
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1.Nicolae Sârbu este unul din cei mai originali 
scriitori din Banatul Montan, cu o biografie literară 
întinsă pe o perioadă de peste patru decenii. După 
anii estudiantini petrecuți la Cluj, când a făcut parte 
din prima echipă a „Echinox”-ului, alături de Eugen 
Uricaru, Dinu Flămând, Ion Pop – realizator al anto-
logiei „Echinocțiu. Vocile poeziei” ș.a. (revistă care, 
iată, în 1918, își va sărbători semicentenarul), N. 
Sârbu  a optat pentru gazetărie. După trei ani de pre-
să la Râmnicu-Vâlcea, în 1972 se transferă la Reșița, 
devenind „reșițean cu acte în regulă” și membru al 
unui cenaclu cunoscut în vreme, „Semenicul” (și re-
vistă, coordonate de inimosul reșițean Gh. Jurma), 
fiind coleg de generație cu alți scriitori bănățeni din 
zonă, cu care „am crescut împreună”: Gheorghe Jur-
ma, Gheorghe Zincescu, Nicolae Irimia, Ion Chiche-
re, Olga Neagu, O. Doclin, Iosif Caraiman, Constan-
tin Brândușoiu ș.a.

În ciuda acestor auspicii de efervescentă 
emulație scriitoricească, generația ʼ70, de la care 
autorul se revendică, s-a afirmat cu greu, mult mai 
susținută fiind următoarea, de critici precum Nicolae 
Manolescu, în contextul unui postmodernism tot mai 
articulat teoretic și artistic. După 1990, generația ʼ80 
„a luat puterea literară”: reviste, edituri, catedre uni-
versitare, burse în străinătate, traduceri en gross în 
alte limbi „pe spesele Institutului Cultural Român” 
etc. Iată de ce Nicolae Sârbu, dedicat profesional 
gazetăriei (experiență evocată în „O căsnicie infer-
nală”, 2015), afirmă că „generația a rămas fără mine 
și eu fără generație”. Orgolios pe aceste temeiuri  
biografist-literare (au mai pățit-o și alții!), N. Sârbu 
s-a considerat permanent „prezent în cultură, nu în 
conjunctură”, conștient că „până la urmă, scrisul și 
opera țin de individualitatea creatoare”, care, când e 
puternică, „nu are nevoie de cârje generaționiste”…

Apreciat drept „cel mai talentat și mai spumos 
gazetar pe care l-a dat Carașul în ultima jumătate de 
veac”, - autor de reportaje „puternice, dure, acuza-
toare” (Mircea Martin), - N. Sârbu a «pierdut» trenul 
literar al generației sale tocmai din această pricină, 
gazetăria fiind o meserie pentru care – cum spune 
– „am sacrificat literatura”. Să amintim că volumul 
său de debut  era o carte de reportaje despre Anina 
(Aurul din aripi, 1986), un gen publicistic în care au-
torul va excela la modul unei recunoașteri generale 
(colaborând și la publicații centrale).

O altă „sirenă” care l-a abătut de la calea pre-
destinatei vocații artistice a fost „managementul 
cultural”, vreme de 14 ani, la Biblioteca Județeană 
„Paul Iorgovici”, fapt ce i-a permis să fie în mijlocul 
cărților, adică „prezent în Cultură”… În acest fel, di-
rectorul de instituție l-a ținut în umbră pe poet, chiar 
dacă au existat periodice „revolte” în presa literară 
(„Steaua”, „Orizont”, „Luceafărul”), simțindu-se, 
precum confrații cărășeni, ignorat și marginalizat 
„pe nedrept”. Oricum, managementul cultural i-a 
stârnit mari ambiții, căci a dorit să facă din bibliote-
ca de nivel mediu dispersată în 14 locuri cu 400.000 
de unități și 35 de angajați, o unitate de referință  în 
viața culturală caraș-severineană. Demersurile sale 
de a ridica un nou local, cu funcționalități moderne 
și platformă informatizată, așa cum văzuse în multe 
reședințe de județ, s-au lovit însă de viziunea restric-
tiv-opacă a diriguitorilor județeni (cam ce s-a întâm-
plat  și cu seria de dicționare proiectată în cinci-șase 
volume, din care a apărut doar Dicționarul Scriitori-
lor din Caraș-Severin), astfel că, odată cu plecarea 
la pensie, Nicolae Sârbu a revenit cu toate resursele 
sale creative la beletristica aptă să-l exprime pe de-
plin, „original și liber în absolut”, așa cum gazetarul 
a năzuit mereu.

Scriitorul mărturisește că de-a lungul activității 

sale nu a avut un mentor anume, trebuind să desco-
pere totul „pe cont propriu”. Un fel de a spune, cu 
cuvintele unui mare reprezentant al realismului ma-
gic sud-american: „Scriu, fiindcă nu sunt fericit.” 
(M.V. Llosa). S-au strâns în bibliografia sa (însoțită 
de o biografie deloc fericită: divorțurile, boala co-
pilului, inamicițiile confraterne, moartea dragilor și 
chinuiților părinți etc.), de-a lungul celor patru de-
cenii, nu mai puțin de 20 și ceva de cărți, în care 
s-au sublimat, desigur, toate aceste suferințe, obsesii, 
trăiri, fie la modul mărturisirii despovărătoare, fie în 
registrele metaforei și viziunii artistice.

Nicolae Sârbu, deși fiu al «pustei» bănățene, 
are mândria de a aparține unui spațiu literar distinct 
(Banatul Montan, în general Banatul fiind conside-
rat „lada frățească” a etniilor componente), dar re-
fuză totodată ideea de „regionalizare”, multdiscutata 
chestiune a raportului Centru – Provincie părându-i-
se  restrictiv-simplificatoare și falsă. „Regionaliza-
rea”, poate eficientă la nivel economic, nu e opera-
tivă mai întâi din punct de vedere național, „pentru 
România, pentru ideea de român”. La o sută de ani 
de la Marea Unire, „e prematur să ne fărâmițăm iar”. 
Dezvoltându-se în condiții istorice complet diferite 
față de alte provincii, Banatul – mult mai legat de 
Curtea Imperială din Viena – are un specific și o des-
chidere a lui, pe care „orgoliul Centrului” refuză a le 
pune în evidență, a le recunoaște în ideea „integră-
rii” în Cultura Română… De aici ideea de „margi-
ne” mitteleuropeană, ale cărei valori, structuri,  idei 
au fost puse în evidență de câțiva exegeți și critici 
literari de azi (Cornel Ungureanu, Alexandru Ruja, 
Ada Cruceru). Astfel de „nerecunoașteri” constituie 
„o gravă lezare a demnității spirituale a unei părți de 
țară”, temă pe care Nicolae Sârbu a publicat o car-
te de „revoltă” și susținere cultural-doctrinară, De o 
sută de ori Banat (2003).

Atașat consancvin la ethosul și spiritualitatea 
Banatului, N. Sârbu – cu toate accentele lui de re-
voltă și polemice, uneori confraterne – oglindește 
același orgoliu recunoscut dintotdeauna și aceeași 
mândrie de a fi una din antenele foarte sensibile ale 
scrisului bănățean de azi. Este „un farmec discret și 
tulburător”, propriu doinei bănățene, insinuat și în 
beletristica sa.

2.Scriind, mai acum vreo doi ani, despre po-
ezia lui Nicolae Sârbu, observam registrul negru 
în care evolua noua aventură a spiritului său poetic, 
ușor de identificat, mai ales, în volumul  Ferestre 
pentru labirint (2008) și  Vitralii sparte (2011), și 
continuând într-o mai hașurată manieră de discon-

fort imaginativ-metaforic în Piscina cu pioneze Stra-
divarius (2013), pentru ca acum, cu recenta carte 
Muza nu urcă la etajul trei (Limes, 2017,230 p., cu 
o Prefață de Adrian Dinu Rachieru), relieful poeziei 
să devină foarte „accidentat”, înnegurat de malefi-
ce intuiții și premoniții, impunând urgent o soluție 
de salvare, de purgatorică ridicare din vânzoleala 
viziunilor terifiante, un fel de teratologie reflectată 
holografic în oglinzi soteriologice, cu „față” și „re-
vers”, ale unei eponime peceți. Dar această idee de 
salvare nu poate veni decât dintr-o asumare până la 
capăt a „vinovăției” existențiale, adică printr-o trăire 
„la limită” a unui crez poetic ce i-a permis, în timp, 
consolidarea unei opere de o diferențială specifici-
tate imaginativă și figurativ-sti l ist ică.  Numai 
de-am aminti câteva «probe» dintr-un posibil inven-
tar imagistico-sintagmatic, și tot am putea realiza că 
dl. N. Sârbu trăiește poezia pe o dimensiune profund 
dramatică, dacă nu tragică, de vreme ce toate aceste 
eșantioane grăiesc despre un dolorism de percepție 
aproape organică, de intens zbucium lăuntric, sub 
reflectoarele conștiinței lucide („praful și pulberea/ 
vieții mele”, „lătratul cosmic în camera cu plută”, 
„hamurile haosului”, „invazia de avortoni”, „mâini 
scrilejând pătimaș/ cu grafitti cuneiforme”, „vuie-
tul insuportabil al vidului”, „urletul fiarei din noi” 
(ca la T.G. Maiorescu!), „țigară stinsă pe retină”, 
„convoi de sparte vitralii”,  „zori de zoaie/ în zornăit 
deșteptător”, „vis sângeros”, „fum de jertfă”, „sexul 
și limba bionică”, „foc rece fără fum”, „Hoo, hoo, 
se izbește/ de retină  hohotul/ stelelor ce ne-au/ fu-
rat cândva ochii”, „punctul de sprijin al dezastrului”, 
„caninii de aur ai metaforei”…).

După metaforizatele vitralii „sparte”, poetul 
ne-a invitat la  piscina  „cu pioneze Stradivarius”, 
ipostază de ecorșeică redefinire lirică,  iar acum ne 
face părtași la  o nouă reliefare a imaginarului ar-

tistic potrivit crezului bine articulat că muza „nu 
urcă la etajul trei”… E în toate acestea o asociere 
spontană a cuvintelor pe principiul unor antinomii 
de fond, de unde și farmecul unor insolite și inedite 
resurse de expresivitate poetică, unele nu străine de 
experimentele textualiste din postmodernism („je ne 
regrete pas rien, Piaf,/ ar fi prea târziu și degeaba,/ o 
simplă figură de stil pistil/ într-un lan de sterp mini-
malism”), altele folosind nu într-un abstracționism 
suficient sieși resurse ale suprarealismului („strigi în 
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pâlnia lui Stamate”), , dar și gravități expresive ale 
unui neorealism de percepție teratologică (un fel de 
nouă estetică a „grotescului”). Observam, așadar, că 
poezia lui  Nicolae Sârbu este, în postmodernitatea 
noastră, de un neoexpresionism cultivat cu vocație 
structural-perceptivă și vizionar-fantezistă , în care 
se varsă toate aceste referințe mitologice întoarse pe 
dos, toată această asumare dureroasă, „pe viu” trăită, 
a existențialității, toate reperele metaforico-mitolo-
gice și livrești ale geografiei sale poetice. De aici, ca 
bogate nuanțe de ape vălurite în regimul apostaziei 
estetice, aceste brize de existențialism ce ventilează 
spiritul poeziilor vibrând în lumina difuză a robustu-
lui neoexpresionism.

Organizată într-o quadratură componistică 
(Între Muză și Minotaur, Intrus în poveste, Așteptări 
radioactive și Norocosul adio), Muza nu urcă la eta-
jul trei este o carte solidă, în care poetul pare a fi 
quintesențiat tematic și ideatic întreaga sa producție 
lirică. Ironia tonică, verbalizând crude obsesii lirice  
în mai ample acolade verslibriste, vine în sprijinul 
percepțiilor sale imaginative, alăturându-și un sar-
casm salvator, demistificant, atât de confortabil în 
fibra lui contestatară.

Căci, s-o spunem de la început, N. Sârbu este 
un „rebel”, un contestatar, un spirit care ia în răspăr 
toate formele de conformism literar, un ironic fan-
tezist care, iată, vine de departe, din istoria vecină 
cu mitologia. Poemul inaugural, Pe jos, de la Tro-
ia, invocă, într-o manieră desigur ironico-fantezistă, 
Muza, parodiind incipitul epopeii lui Homer. Poetul 
e un Ulysse care găsește drumul spre casă, „în mână 
cu-o floare/ ce-și înghite culoarea” și târând după el 
„câinele mort al poemului”:

„Muză, cântă-mi mânia / ce mă cuprinde când 
scriind / sapi prăpăstii, nu fântâni,/ și cu jale tânjești/ 
să scrii pe fundul prăpastiei,/ să simți cât de mult/ s-a 
degradat și s-a preacurvit/ poezia, dacă subit a ajuns/ 
nu știu cum să-nflorească/ în viitoarea mea cenușă,/ 
în bătaia cu spinii crucii…”  

Și volumul continuă cu Se suspendă fiul risi-
pitor, o reluare a motivului biblic cunoscut, dar în 
specifica manieră parodică de întoarcere a sensurilor 
„pe dos”, cu elemente de textualism (bunăoară din 
poezia lui Eminescu): „venea derutat, ca un fum/ ră-
tăcit de vatra rece,/ pe mijlocul uliții/ care ba dispă-
rea,/ ba se ivea deodată,/ ca un râu subteran/ fără lege 
și rost/ la vedere pentru prostime./ Așa jerpelit în 
pustiul/ din el nu era cine/ și de ce să-l recunoască,/ 
pururi tânăr înveșmântat/ în jalea-i nepieritoare…” 
Nu e nimeni să-l primească pe poet revenit din tot 
felul de risipiri, conform parabolei biblice, cu vițelul 
tăiat: „decât gardul de spini/ înfloriți într-o rână,/ 
șoptit, cu o anume fereală:/  Să n-amintești cumva/ 
de grozăvia cu vițelul cel gras!”

Poemul ne amintește de volumul Eu, Nicolae 
de Ohaba (2011), în care regăsirea spațiului natal 
pune în vibrație o adâncă reflecție îndurerată (în al 
doilea ciclu al volumului de față, Intrus în poveste, 
întâlnim amintită „căsuța/ cea veche din Ohaba”). Nu 
este acesta un sentiment al „dezrădăcinării” în sensul 
trăit de semănătoriștii de la începutul secolului tre-
cut, ci senzația de liniștire sufletească întru regăsirea 
unui topos pierdut, rămas în paragină, a unui alodiu 
cu tot spectrul terifiant și plin de disconfort imagi-
nativ, venit dintr-o acută percepție a realiilor, față de 
care poetul, definindu-și crezul artistic, se regăsește 
pe sine, în demnitatea cugetului și a reflecției valo-
rizatoare.

„Greu se mai târăște lacrima/ prin glodul târ-
gului”, scrie poetul, care constată totodată că „peste 
tot se țin de mine/câteva facturi scadente”. Aceas-
tă concretețe destul de opresoare a cotidianului îl 
urmărește mereu, totul nefiind – ca la Mircea Eliade 
- decât „degradare” a mitului, a sacrului în ipostaze 
anoste, profane, în imundități și maleficii: „Chiar la 
ieșirea din mit,/ uite-l cum îmi vine pe urme/ un cuțit 

ruginit în anchetă:/ nu cumva sugrumat-am/ incog-
nito profitând de crepuscul/ în mine muza, cu glodul 
târgului?”

Mereu aceeași «muză», care rămâne distantă 
pentru „lacrima pensionarului”  ce nu se mai usu-
că: „și cloul părelnicei fuste/ de muză refuzând/ să te 
salte înspre plutirea/ peste glodul monumental/ de la 
intrarea iertării din carte.” (Cotidiană corupere)

În toată această contestare a „normalității” 
și a fundamentelor cutumiare, poetul ia în răspăr 
și un oarecare sentiment al culpabilității, precum 
în poemul Clătinări în mersul drept, în care dă cu 
tifla eminenței juridice care-i solicită să recunoas-
că evidența stării sale contestatare: „Da, domnule 
procuror,/ sunt gata să recunosc totul,/ (…)/ să re-
cunosc deschis că n-am/ nicio legătură vizibilă/ cu 
mult râvnitul mers drept/ - umil vă amintesc cum 
demult/cărunții spuneau: nu se poate/ un mers drept 
spre dreptate -/ și de fapt problema cea gravă/ nu-i 
că mă clatin/ mai mult decât mi-ar permite/ legea 
gravitației și alte legi/ ale căror șarade nu poți/ sau 
nu vrei să le dezlegi,/ la o adică lumea toată/ chiar 
și urangutanii/ își vor găsi drumul cel drept,/ sensul 
cel drag, perversul,/ în ciuda clătinărilor mele/ cu o 
ambiguă expresivitate,/ dacă-mi permiteți, Eminescu 
însuși/ se clătina cu plopii fără soț…”

Se observă ușor cum poemul, pornind de la o 
temă, un motiv, o sugestie – de obicei din registrul 
livrescului sau al existențialului – se dezvoltă într-
o retorică mai totdeauna bine condusă, aglomerând 
tot felul de „difficilles nugae”, asociații imagistice și 
sugestii semantice. În acest fel, poemele din Muza nu 
urcă la etajul trei au o anume întindere, ele sunt un 
fel de scenarii inventate ad hoc pe teme și motive ce 
trimit cel mai des la profesiuni de credință, altfel zis la 
artele poetice nu puține chiar și de această dată. 

Obsesia Muzei care se dovedește rece la 
invocații, imprecații, chemări este, de fapt, tema 
centrală a cărții, în jurul căreia se strânge, ca în jurul 
unui magnet, întreaga „pilitură” motivică și laitmo-
tivică. Atitudinea poetului este și ea una pe măsură, 
deloc reverențioasă, de vreme ce deconspiră lumii 
anumite „aspecte” mai intime, precum în poemul Cu 
limba scoasă la istorie:

„Și nu mai știu, o, Muză,/ cum să te invoc,/ 
când te închipui sfidătoare/ în neglijé ca o industrie/ 
falimentară, ca un mușuroi/ devorându-ți furnicile,/ 
sabotoare ale exportului/ de fiare vechi.”

La un moment dat, Muza – atât de refractară și 
rece - este incriminată de poet în versuri social-acu-
zatoare, făcând-o răspunzătoare de toate neajunsurile 
cetății: „Toți te bănuiesc, o, muză,/ drept maestră în 
târguirea/ tânguirilor, muză mereu ocupată/ cu sur-
parea cetăților.// Avem și noi așa ceva pe-aici,/ o ce-
tate deja surupată,/ nu trebuie să inventezi/ amoruri, 
războaie, vreo epopee,/ doar ține-te bine în brațul/ 
macaralei de acolo, abandonată,/ e ultima și pare ea 
însăși/ o muză care scoate limba/ la cer, la istorie.”

Iată cum temele ars-poetice rezonează cu 
socialul sub aceeași puternică lumină a ironiei de-
mistificante, de un sarcasm total. Profund implicată 
într-un social ce exprimă condiția omului și poetului 
Nicolae Sârbu, poezia acestuia răspunde nu chiar atât 
de blând și confortabil acestei condiții existențiale. 
În viziunile sale, poetul se trezește cu Minotaurul 
șoptindu-i: „mă predau, învinsule,/ iată, poți fi tu 
însuți,/ când nu te aștepți,/ învingător din învins.” 
Dar nici atunci Muza nu e dispusă să-l însoțească 
„până la capătul/ pe care azi nu-l zărim”: „Când de-
odată o nouă surpriză:/ ironie pe pragul poveștii,/ la 
abator scrie pe fruntariul/ fosforescent: în acest se-
col/ nu mai primim minotauri./ Despre muze nici un 

cuvânt,/ în același secol cu miros/ dulceag de sânge-
n vânt.” (Între Muză și Minotaur).

Împinse către parodie și chiar către o anumită 
atmosferă anecdotică, aceste scenarii imaginare – 
transpuse în consistente texte – sunt foarte implicate 
în realitățile faptului trăit, de unde și expresivitatea 
orală a versurilor, precum și spiritul colocvial în 
care secvențele evocării își derulează povestea. Iată 
în piesa Violare de domiciliu o imaginară înscena-
re a infracțiunii, bănuielile poetului mergând către 
„muza hoață”, „muza cleptomană”, dar până la urmă 
„violarea de domiciliu” nu se confirmă, totul întor-
cându-se împotriva bănuitorului, adică totul fiind, ca 
la Caragiale, «viceversa»: „Ca pe un prostovan mă 
privesc/ polițiștii din vecini chemați/ de urgență să 
ia amprente/ și stupoare: nici un semn./ Nicio urmă 
de muză! […]// Perplex eu rămânând o dată în plus/ 
aproape violat de-o falsă muză./ Ce mai violare de 
domiciliu și suflet,/ în cercul meu de cretă și ciment,/ 
unde continui să-l aștept pe Godot!” 

Niciodată, spune poetul, nu va exista, în ce-l 
privește, „un răsfățat” al Muzei, întrucât „n-am în 
dotare/ magnetul subtil să te facă/ să urci fără voie 
la trei,/ în al meu purgatoriu.// Sau poate-i chiar in-
fernul aici,/ unde toți vecinii pot depune/ mărturie 
că nu locuiește,/ în cuibarul cu catastrofe,/ niciun fe-
ricit funcționar/ al ficțiunii post-restant./ Așa cum o 
ficțiune ești tu,/ să vii în spațiul tău de drept/ într-un 
superb degradé/ și primarul în refuz categoric/ să-i 
facă buletin la trei/ distinsei și pretinsei Caliopi.” 
(Primarul poate să refuze Muza). 

Și în al doilea ciclu, Intrus în poveste, imaginea 
muzei cochete este prezentă, sugerând un sentiment 
al predestinării într-o lume dominată de aspirații joa-
se, sărăcită de acea mistică elevată a creației pentru 
care optează poetul: „Se făcea că loveai/ cu biciul 
de mătase/ placenta nașterii mele,/ de parc-aș fi eu 
vinovat/ că astăzi tinerii poeți/ se hârjonesc impu-
dic/ pe facebook cu alte muze” (sau pleacă „la agățat 
de muze”). Mai mult chiar, eminenta inspiratoare se 
dovedește o „infractoare” în plan sufletesc-ideatic, 
de unde și sentimentul mai puțin ortodox al poetului: 
„Nu ideea de muză absentă/ îmi ia parcă tot aerul,/ 
chiar pe tine te văd,/ te recunosc cum fugi/ cu ae-
rul meu/ la subsiori prin Olimp,/ unde-l pierzi senin/ 
fără păreri de rău,/ sau îl dai gratuit/ turiștilor aerul 
meu.” (O mustrare)

Ficțiune de domeniul unei convenții poetice 
asumate, Muza lui Nicolae Sârbu, mereu absentă ori 
indiferentă, este, desigur, și un pretext pentru a trece 
mai ușor peste o autoscopie de moment nu prea fe-
ricită: „Muza tot nu aude, în van/ strigătul bietelor 
oase,/ nu-mi vede florile sângelui,/ când reumatic par 
a prinde/ rădăcini în rugăciunea/ din altarul de bube 
dulci./ Iar în loc de muză, la interfon/ răspunde mas-
ca mea mortuară.” (Într-un altar de bube dulci)

Al treilea ciclu, Așteptări radioactive, se 
dechide cu piesa Muza citată ca martor, desigur 
într-un proces al reexaminării/ revalorizării condiției 
existențiale a  celui ce vrea să afle dacă muza Euter-
pe, a poeziei lirice, a luat parte la distrugerea lirei și 
orbirea poetului Tamiris „crezând că sunt eu”, o altă 
sugestie eminesciană: „Măcar acum, Euterpe,/ tu, atât 
de perfect desuetă,/ de care se-amuză/ și-mi râd în nas 
cu tupeu/ puștanii poeți scriind/ direct cu sexul exta-
tic,/ înainte să-ți pot arunca/ pe fereastră la câini/ lim-
ba ca inutil apendice,/ uită ce te-nvățară zeii/ și spune 
măcar o dată/ cinstit dacă atunci/ erai printre muzele 
harpii,/ ce-ntâi îi rupseră lira/ și-apoi din confuzie/ pe 
Tamiris îl orbiră/ crezând că sunt eu.”
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Până la urmă, poetul, circumspect în „mania 
de-a privi nebun după zei”, este prevenit să nu 
se-ncurce „cu sirene, cu muze zburdalnice,/ chiar 
dacă telepatic vin la tine/ și perfid se strecoară la trei/ 
ca-n iatacul lui Zeus,/ deghizate în pește conservat.” 
(O deghizare de muze) 

Singurătatea poetului este suverană, indiferent 
că muzele se numesc „Melpomene [muza tragediei],/ 
Polymnia [muza retoricii și imnurilor religioase], 
Erato [a elegiei și poeziei erotice],/ Kalliope [muza 
poeziei epice și a elocvenței], totuna nu-i/ doar pen-
tru mine ești una…” (Doctor în dezastru) Ceea ce nu 
înseamnă că poezia lui Nicolae Sârbu nu ar trimite la 
Clio, muza istoriei, la Terpsichore, cea a dansului, la 
Thalia, a comediei, ori la Urania, muza astronomiei, 
a cerului și astrelor… Toate aceste Camene având 
la vechii greci o singură mamă, Mnemosyne, zeița 
memoriei, celebrată nu numai de Homer, dar și de 
Hesiod și Pindar.

Și iată, în ciclul al patrulea, Norocosul adio, 
o muzicală concentrată care surprinde o întreagă 
epopee: „De când tot te invoc/ prin răni festine (…)/ 
chiar și schelet/ veneai la mine.” (Fără ecou) 

În sfârșit, muza atât de frecvent invocată de 
poet se dovedește o „Fata Morgana”, ba chiar o „Hi-
meră” atotprezentă față de care ia atitudine (Liber 
la hărțuirea Himerei). Și o târzie referință într-un 
moment de depresie: „Ocrotindu-mi la un semn de-
presia,/ Sfântul Efrem mă asigură/ că tu, Muză, nu 
vei fi scoasă/ la mizerabila pensie olimpiană.” (Cum 
se poate privi calvarul în ochi). Și târziu, în final, o 
Anamnesis Mousa, ca o reamintire a toate cele trăite 
în suflet, a obsesiei încărcate de toate acestea care 
i-au locuit viața și poezia, în ideea eliberării terape-
utice, deopotrivă cu regretul de a nu avea „zeiască 
patalama”, dar și cu speranța în „raza de la tine/ […]/ 
semn că începi urcarea/ în care nu mai cred.”

Pentru ca în Norocosul adio, poetul – mereu 
„ignorat de muza capricioasă”(Un fel de yoga pe ta-
van) -  să aibă, în cârligul undiței de aur, revelația, 
„muzei-sirenă/ care mereu îmi dă cu sâc/ și-mi spune 
adio, norocosule.”

Iată că, dincolo de ficțiunea obsedantă a 
vieții și poeziei sale, Muza – dovedindu-se atât de 
falacioasă și amăgitoare - îi mărturisește, în sfârșit, 
că a fost „norocosul”!, - poezia însăși fiind definită 
drept „muzica izbirii/ mele de toți pereții,/ pe lângă 
care tiptil,/ vinovat mă strecor/ spre muza ce naște,/ 
într-o veselie, mereu/ pruncii altuia.”

Și această strofă finală din Fărâme dintr-un 
fost fulger, care rezumă o dramă existențială și de 
conștiință artistică din „Amarul Târg”, de pe Bârza-
va, amintindu-i de cel al poetului Gh. Grigurcu de 
pe Jiul de Sus: „Dă mai încet sonorul/ trăirii, când 
cochetezi/ cu fulgerul, în cușca/ pentru umbra leu-
lui,/ cu ciotul mâinii de muză/ punându-ți prea lejer/ 
masca de gală a poetului,/ mă somează Grigurcu/ din 
Amaru-i Târg./ Nu are răbdare să-i spun/ că-n Ama-
rul Târg al meu/ tot deranjez nimicul,/ orice-aș face, 
oricât/ aș reduce sonorul/ trăirii prin imitație.”

Ce poate reprezenta acest compact volum în 
evoluția poetică a lui Nicolae Sârbu decât o etapă de 
rotunjire a unui areal bine definit imaginar și expre-
siv. Poet al „neastâmpărului” cu miză mare la „case-
le de pariuri” ale poeziei („vine muza sau nu vine?” 
– Boom la casele de pariuri) și cu privirea iscoditoa-
re „în lacătul închis al zării” adulmecând „parfumul 
unui prăpăd”, N. Sârbu trăiește gustul amar al poezi-
ei (care este și al gloriei). Deloc gentil și delicat, de-
loc împăcat cu semenii circumspecți din Amarul său 
Târg, dar mai ales cu „cutra de poezie”, autorul scrie 
cu virulență și cu un apăsat nerv al percepției, decan-
tând în varii ipostaze epopeea existenței sale sub un 
opresiv regim al himerei, iluziei, muzei hipnotice: 
„Iar și iar, a câta oară te lipești/ te măsori ca-n visul de 
proscris/ poete, de tocul rigid și rece/ al unei uși ima-

ginare,/ de-atâta ori, de-atâtea ori,/ o neputință care 
face furori” (Mult prea ʼnaltă lacrima). Prin poezia 
sa trec imagini și personaje din mitologia olimpiană 
și cultura greoco-latină, din literatura marilor spirite, 
dar important este modul în care toate aceste semne 
sunt reinterpretate, reinterogate, violentate chiar, în-
tru revelarea unor noi sensuri și semnificații aduse pe 
portativul poeziei sale de insolite asocieri și corpora-
lizări. Dacă Muza, care, ca orice frumusețe răsfrântă 
în gesturi narcisiste și egolatre, se pierde în reliefuri 
anodine și nu „urcă” la etajul trei (ironie, desigur, 
vizând lipsa vocației ascensionale), poetului îi rămâ-
ne confruntarea cu Minotaurul, o altă semnificație a 
existențialității concrete și contingente, căreia trebu-
ie să-i facă față. Și ca poet, dar și ca om cu identita-
te  și determinare socială: „Cum ajuns-am oare să 
stau/ netemător cu minotaurul/ […]// I-o fi foame, 
îmi zic,/ Și totuși, nu mă mănâncă./ E clar că nu sunt 
bun/ nici de carne de tun/ pentru vechile mituri.” (In-
trus în poveste). 

Poemele acestea sunt deopotrivă reflecții 
în regimul artelor poetice și introspecții pe tema 
senectuții, vieții, morții, bolii, condiției sociale etc. 
Poetul se exprimă fără înconjur, franc, direct, având 
un apetit deosebit pentru lexeme și sintagme din re-
gistrul trăirilor la limită, titlurile poemelor (ca și ale 
volumelor) călcând ca buldozerul peste contemplația 
empatic-sentimentală pentru a releva relieful stân-
cos, abrupt, abstras și dilematic al imaginarului 
poetic, frizând specificitatea, diferențierea, origina-
litatea inconfundabilă: Cu limba scoasă la istorie, 
Drepți la imnul neputinței, Prin vizorul aburit, Un 
nevermore cu amortizor, În colții unui colind, Avort 
de Fata Morgana, La umbra tăioasă a tainei, Pră-
pastia, ce revelație, Cum se poate privi calvarul în 
ochi, Mireasa mea de mătrăgună, Carnea de tun a 
poeziei, O ilustrată cu iluzii decapitate ș.a.m.d. 

Se vede ușor, chiar din titlurile volumelor, 
atât dârzenia unui mod de a concepe actul poetic, cât 
mai ales dureroasa asumare a trăirii poetice, discon-
fortul unei acute percepții, senzația de „ecorșeu” și 
„pătimire”, de plonjare într-o „piscină cu pioneze” 
generatoare de ritmuri stradivariene, de predestina-
re a „sângelui”, din care orice salvare e iluzorie, în 
sfârșit, de conștientizare a situării sale „între Muză 
și Minotaur”, constatând „ce înspăimântător de fru-
moasă/ poate fi prăpastia din mine”…

„Pentru mine a scrie poezie – mărturisea 
poetul într-un interviu – a fost o salvare a sufletu-
lui”, ba chiar o salvare „ca om în vremuri de grea 
restriște”. Forța „extraordinară” a Poeziei l-a ajutat 
să se reînființeze ca om și să reziste, ea însăși fiind 
o „formă de rezistență”, fie ca atitudine directă, fie 
ca „aluzie subtilă”… Mai ales în acest sfârșit de mi-
leniu supertehnicizat, când Poezia  „continuă să fie 
victorie a sufletului asupra neantului”. A crede în po-
ezie înseamnă a crede „în limba în care plângi și râzi, 
în cuvintele cu care iubești și urăști”. E, altfel zis, 
„credința poetului transformată în mit” și convinge-
rea fermă că „poetul care nu are crez, n-are nume”. 

Hăituit de «muza-sirenă» căreia îi aruncă în 
față batista ironiei sarcastice (ceea ce-mi amintește 
de o vorbă a lui Brâncuși: „când fugi de glorie, fuge 
ea după tine”!), poetul se trezește în „colții” Minota-
urului (și acesta luat în derâdere) – oricum ar da-o, el 
trebuie să treacă prin furcile acestor două complexe 
metaforice structurante, de unde dramatismul liricii 
sale, originalitatea și culturalitatea referențială ce-i 
exprimă discursul. 

În consecință, considerăm că Nicolae Sârbu 
este unul din cei mai profunzi și expresivi poeți ai 
Banatului Montan (îi avem concomitent în vedere 
pe Ion Chichere și Octavian Doclin), locul acestuia 
fiind, cu îndreptățire și fără discuție, în topul liricii 
românești de azi.

Eleodorice

STELE DE CATRAN

Mi se făcuse nesomn
De femeia-peșteră cu părul negru.
Îi îmblânzeam sălbaticele taine
cu stalagmite poleite de stele.
Umbra femeii-peșteră cu părul galben
îmi este nemărginire.
O explorez cu vise respirându-i cerul.

Cu albastrul mării
vorbisem
să-nchidă ochii când voi plonja
în macul tinerei emoții.
Trambulină fiindu-mi sărutul.
Un val veșnic dinspre amurg
i-a pus pe stamine
polen sfințit
de gelozia orizontului.

Sânii ei,
albiți
de buzele suferinței,
fructe psalmice.
Sâmburi le sunt
rănile pricinuite
de miopia lui David.

Dacă aveai
și o inimă de zăpadă,
aș fi vrut să intru
pentru a-mi îmbrăca sângele
cu lenjerie lucrată
de călduri cu mâinile pure.

Cocoșat de păcatul
că voi muri
fără să fi deschis
ușa bisericii dintr-un vis
(capitonată cu pielea ta),
ascultam prin gaura cheii
chicotele de amor dinăuntru:
orgii frământând
cocă de drăcești prescuri.

Bând apă moartă
din palmele ei,
mi-a înviat
setea de viață trăită-ntre pietre.

Sunt vatra
elegiilor de dragoste
condamnată
să-și întrețină arderea vie
cum pildele imorale
din biblia trupului tău.

Păcatul meu
este că am tras de urechi iubirea femeilor
pentru ai căror copii
nu mai aveam timp să devin tată.

Dimineața te trezești
luncă din care albinele nopții
îmi dau să gust
nectar de vise amare.

Viața mea vitregă,
fericire
hărăzită cu păcatul de a răstigni
răbdarea lui Dumnezeu.

Eleodor DINU
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   Cuprinsă în programul Simpozionului “Mi-
hai Eminescu”, ajuns la New York în 2018 la ediția a 
XXV-a jubiliară, lansarea cărții mele America visu-
lui românesc m-a găsit, realmente, fără nicio emoție. 
Și nu era deloc firesc, pentru că muncisem mult pen-
tru ea. Realmente, citisem în ultima jumătate de an 
textul de vreo șapte ori, ca să pescuiesc și cea mai 
mică greșeluță. M-a secondat la corectură și doamna 
prof. univ. Elena Dragoș, astfel că nu-mi era deloc 
indiferentă reacția celor patru prezentatori anunțați 
pe afiș și care știam că spun lucrurilor pe nume, fără 
ocol. Aceasta era tradiția Cenaclului “Mihai Emi-
nescu” de la New York în cadrul căruia se realiza 
noua lansare. Pe moment mi-au trecut prin gând alte 
câteva lansări de carte făcute la cenaclul din metro-
pola americană, de la cele despre Radu Stanca și 
Aurel Cioran, la Lucian Blaga și ultima lui muză, 
premiată de Uniunea Scriitorilor din România la fili-
ala Sibiu. Un palmares frumos, mi-am zis fără falsă 
modestie, tocmai când se ridica să glăsuiască orga-
nizatorul evenimentului, prof. univ. Th.Damian, care 
era și primul prezentator al noii apariții editoriale. 
Domnia Sa consideră de mulți ani că “scriitoarea de 
la Sibiu”, primită ca oaspete de onoare a întregului 
eveniment literar, este, în fapt, și “o membră a 
familiei noastre de duminică, ea dovedind un real 
atașament față de New York.” Cartea America vi-
sului românesc “vorbește despre noi, fără laudă de 
sine. Din afară, se scrie despre ce se realizează la 
New York și în întreaga Americă, din comunitate în 
comunitate, Anca Sîrghie făcând reportaje de detaliu 
cu un real profesionalism.“ S-a remarcat aportul de-
osebit al scriitoarei care prezintă în carte Cenaclul 
“Mircea Eliade” din Denver, Colorado, Canada 
românilor, cu anualele întâlniri intitulate Săptămâna 
Internațională a Culturii Române, tocmai trecute 
de a 50-a ediție, sau cenaclurile Societății “Graiul 
Românesc” de la Windsor, ca și conferințele sec-
ondate de lansări ale unor recente cărți la Cenaclul 
“Mihai Eminescu” din Montreal. După ce a văzut 
trecând prin cenaclul newyorkez pe Traian Ilie, Mi-
haela Albu, Aurel Sasu etc.,  Th. Damian constată 
că, în cele 3 decenii de când este paroh în metro-
pola americană,“între toți cronicarii care de ani de 
zile înregistrează activitățile culturale ale românilor, 
Anca Sîrghie este cel mai călătorit”. Mesajele cu care 
venea din țară marcau fazele demolării lui Emines-
cu în abordările unor istorici literari sau aspecte ale 
decadenței învățământului universitar, comparațiile 

între S.U.A. și România ducând la concluzii semnifi-
cative. “Activitatea desfășurată de Anca Sîrghie la 
Cenalul “M.Eminescu” din New York – a continuat 
prezentatorul- ne-a lăsat imaginea prezenței fizice a 
unui apostol misionar, care ne-a adus o nouă confir-
mare că existăm.” Deși scrisese o prefață neobișnuit 
de amplă, de 4 pagini, la una dintre cărțile recente ale 
preotului Damian, criticul literar Nicolae Manolescu 
își permite să afirme că literatura diasporei române 
nu are nicio valoare. Să fie așa? Forurile românilor 
de pretutindeni de la București au organizat la Man-
galia, Alba Iulia, la Sinaia și în  capitală variate reu-
niuni, festivaluri de literatură consacrate diasporei 
noastre, dovedind că aceasta este prețuită.“ Care este 
adevărul -va concluziona interogativ Th. Damian- 
între a afirma că operele diasporenilor constituie o 
literatură de second-hand sau că ele pot fi privite 
ca parte integrantă a literaturii naționale?    Criticul 
literar M.N.Rusu a argumentat cu exemplificări din 
text ideea că America visului românesc “este cartea 
în care ne recunoaștem și ne cunoaștem mai bine.”, 
întărind afirmațiile predecesorului său că este vorba 
de un document inestimabil. Cu strategia sa de ra-
finat colecționar al cărților rare, pasiune care îl de-
terminase pe Șerban Cioculescu să afirme că “nu 
el caută documentele, ci documentele vin spre el”, 
M.N.Rusu a semnalat un fapt inedit din biografia 
preotului Damian Samoilă, cunoscut lui Benjamin 
Franklin în secolul al XVIII-lea. Albumul cu poze 

din Hawai, unde românul apare împreună cu localni-
cii, va fi oferit scriitoarei de la Sibiu. 

   Prezentarea poetei Valentina Ciaprazi, 
profesoară de literatura franceză la Colegiul LaGuar-
dia din  New York, a debutat exploziv cu afirmația că 
dă acestei cărți ”nota 100 sau gradul A sau 5 stele.” 
Privind coperta, o descoperă pe autoare comparabilă 
cu un fluture ori cu o dronă gata de zbor. “Cartea 
aceasta- va continua prezentatoarea- dovedește bu-
curia zborului spre a cunoaște oameni noi din Lumea 
Nouă. În multe pagini ale textului acei oameni sun-
tem chiar noi. Minunat este gestul de a împărtăși 
aceste bucurii, ducând în România, acasă, semne din 
Româniile mici de departe, tocmai pentru că Anca 
Sîrghie este însetată de a cunoaște, de a ne cunoaște 
pe noi. Există la această scriitoare o perseverență, o 
încăpățânare de a se documenta spre a duce mesaje 
către România-mamă, care poate astfel să afle ce este 
frumos și profund pe afară, cum este sufletul româ-
nesc aici, peste Atlantic, cum sunt adevărații patrioți 
din America. Dacă în capitolul Reportaje abundă 
amintirile scriitoarei din cei 16 ani de popasuri amer-
icane, în următorul segment al cărții, intitulat Inter-
viuri, Anca Sîrghie dovedește că știe să construiască 
astfel întrebările încât să scoată de la interlocutor 
totul despre viața de aici. Comunitățile românilor din 
S.U.A. sunt ca pietrele scumpe, căci din ele apare în 
întregul ei  o bijuterie, care este România. Autoarea 
notează tot ce vede, drept care obține un document 
de o valoare inestimabilă, într-o carte ce poate fi 
așezată la loc de cinste. Citind-o, m-au obsedat ar-

ipile și ideea de zbor.” După poematica prezentare a  
Valentinei Ciaprazi, care a dovedit că are o prismă 
poetică de a privi un text, a urmat cuvântul profesoa-
rei Mariana Terra care a socotit că are în față “o carte 
pentru minte și pentru suflet, o carte de învățătură 
pentru românii de pretutindeni, cu bucurii și cu dez-
amăgiri. Deși are un mod obiectiv de a privi lumea 
americană, Anca Sîrghie dovedește că iubește pe ro-
mâni, așa cum sunt, cu defecte și  cu calități.”

    Fără să semene între ele ca mod de abor-
dare, cele patru prezentări, pe care m-am străduit 
să le reproduc cât mai exact, au avut ca punct de 
converegență importanța  acestei cărți ca document. 
Tocmai de aceea, în cuvântul ce mi s-a dat ca autor 
am mărturisit că mă simțeam cuprinsă de o emoția 
ce abia acum a devenit copleșitoare. Atunci am 
realizat că efortul de a aduna între copertele volu-
mului atâtea amintiri ale unor popasuri americane, 
devenite reportaje, ce altfel rămâneau risipite în 
publicațiile  momentului, ca și interviurile luate unor 
personalități distincte, de români afirmați în lumea 
artelor și a sportului,  sau eseuri și conferințe ros-
tite  în SUA sau Canada, devin o forță numai dacă 
sunt așezate alături. Împreună, ele compun imagin-
ea caleidoscopică a unei lumi care aparține tuturor 
românilor. Tocmai de aceea, cartea America visului 
românesc propune un dialog al diasporei cu țara, 
ambele fiind lăsate să se cunoască deplin. Așadar, o 
carte care absoarbe apele Atlanticului, ca românii de 
pe ambele maluri să respire aceeași credință a unității 
lor indestructibile. În încheiere, am anunțat că textele 
pe care le-am scris până în prezent despre America 
românilor mă obligă să public în curând și cel de-al 
doile a volum al operei. Simt nevoia să mărturisesc 
că ceva atât de frumos și cu glasuri vorbind la uni-
son sub semnul entuziasmului și aprecierii nu se mai 
întâmplase cu nicio altă carte a mea, deși publicasem 
vreo 30 de volume, fie ca autor unic sau colectiv, ca 
prefațator, ca îngrijitor de ediție sau ca redactor de 
revistă academică la Sibiu. 

    Dar surpriza cea mare abia acum a urmat. 
Dintre participanții la eveniment, s-a ridicat domnul 
Consul General al României la New York, Excelența 
Sa Cătălin Radu Dancu, vizibil marcat de frumosul 
moment livresc ce tocmai se consuma, începând 
prin a mărturisi că de mic copil a iubit lectura, el 
fiind fiu al unei profesoare de literatură. Acum era 
decis să citească această carte, pe care are să o facă 
pe Facebook cunoscută instantaneu la 350.00 de 
români, mai ales că prin desele trimiteri făcute la 
geniul neîntrecut al poeziei naționale, volumul 1 al 
Americii visului  românesc participă la o sărbătoare 
dedicată lui Eminescu, acum, la mijloc de ianu-
arie 2018. Popularizarea cărții va fi o preocupare 
importantă în ziua următoare de serviciu. Domnia 
Sa a promis că volumul 2 al cărții America visului 
românesc va fi cuprins în proiectul Centenarului pe 
anul 2018 la Consulatul Genereal al României de la 
New York. Să fie realitate ceea ce mi se părea un 
vis? Pe când dădeam autografe pe exemplarele ofer-
ite participanților, mă gândeam la volumul cel nou, 
la care aveam să încep lucrul chiar de a doua zi. Unul 
dintre viitoarele interviuri ale cărții va fi consacrat 
tocmai domnului Consul General, ca să aflu ce proi-
ecte va închina comunității newyorkeze în anii ce 
urmează. Socotesc că e foarte important ca întreaga 
diasporă a românilor din S.U.A. să cunoască aseme-
nea perspective.

    Ca o încununare lirică a seratei cu care se 
încheia simpozionul, recitalul de poezie eminesciană 
și originală a poeților Cenaclului “M.Eminescu” a 
fost continuat și de copiii Școlii de duminică, speranța 
de mâine a comunității românilor din New York. 

( ANCA SÎRGHIE)

Surprizele unei lansări de carte la New York
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Cu privire la Caransebeș și oamenii lui, incluzând aici isprăvile și realizările 
lor pe linie cultural-națională, fără să mai amintim de dimensiunea cultural-teologi-
că, s-a consemnat: „Un mic nucleu junimist s-a înfiripat (…) la Caransebeș. Acolo a 
păstorit (de la 1865-1889) Ioan Popasu, unchiul după mamă al lui Titu Maiorescu, 
care privea cu simpatie ideile literare ale nepotului.  El a avut, mutatis mutandis, în 
acest oraș grăniceresc rolul lui Șaguna din Sibiu.” (Ioan Breazu, Studii de literatură 
română și comparată, vol. I, Editura Dacia, Cluj, 1970, p. 227). 

De teama năvălirilor turcești familia Ioan și Stana Popasu, din regiunea Vâl-
cei,  „neam de români de preot”, au trecut munții stabilindu-se în Brașov și aici li 
s-au născut cei patru copii: Constantin, Ioan, ajuns protopop în Brașov, apoi episcop, 
Elena, Maria (1816). cea din urmă s-a  căsătorit cu Ioan Maiorescu, fost preot celib 
greco-catolic, și fost coleg al fratelui ei, Ioan,  la Universitatea din Viena.  Ea a dat 
viață pe Titu Maiorescu (1840-1917). 

Ioan Popasu (1808-1889), în calitatea ce o deținea ca protopop a înfiinţat şi 
construit şcoala şi apoi liceul „Andrei Şaguna” din Brașov şi între anii 1865-1889 a 
activat ca episcop al Caransebeşului. 

Una din primele realizări de aici, în care s-a implicat ierarhul a fost transfe-
rarea de la Vârșeț la Caransebeș, Școala clericală, înființând în acest mod Institutul 
teologic și mai târziu și pedagogic. Fiind un excelent organizartor a trimis la studii 
în străinătate tineri care au studiat spre a sluji la catedrele din domeniul teologiei și 
astfel instituția de învățămând superior a intrat în sfera înaltei teologii. Fratele lui cel 
mai mare, Constantin, născut în 1806, a continuat meseria părinților săi de cea de 
negustor în Brașov și totodată legat de activitățile pentru ridicarea națiunii române 
pe  scara valorilor spirituale și a dobândirii drepturilor lor legitime.

Episcopul Ioan Popasu a dus de la Brașov, oraș al sufletului și neamului său, 
la Caransebeș, cei cinci nepoți, respectiv, Maria, născută în 1859, căsătorită cu An-
drei Ghidiu (1849-1937), cu studii de teologie la Sibiu, Viena și Lipsca, iar la lo-
godna lor în Brașov din 1881, a participat și verișorul lor Titu Maiorescu. În prima 
fază, A. Ghidiu a fost profesor la Institutul teologic din Caransebeș, din 1880, apoi 
protopop la Oravița (5 ani) și Caransebeș (49 ani), în total 54 de ani, și s-a impus ca 
un ceremonier deosebi cu o voce aparte și coautor cu profesorul Ioasif Bălan, lucra-
rea „Monografia orașului Caransebeș”, apărută în 1909. La fel s-au căsătorit și cele 
două surori ale Mariei, respectiv Elena, (născută în 1811) , căsătorită cu dr. Valeriu 
Olariu în 1888, fratele celebrului profesor arhimandritul dr. Iosif Iuliu Olariu, iar  
ultima dintre fete Emilia ,  căsătorită cu profesorul dr. Sever Mureșean în 1867

Printre cele trei fete (Maria, Elena și  Emilia), vom aminti și pe cei doi băieți, 
respectiv Ion Popasu (1852-1905), inginer de profesie, cu studii la înaltle școli de 
poduri și șosele din Viena și Zurich, implicat în construirea podului din Cernavoda, 
socotit drept cel mai mai mare din Europa și al doilea din lume, în acea periodă, fiind 
cel mai important  colaborator al lui Saligni. A activat pe acest teren fiind detașat la 
Aachen, unde a supravegheat confecționarea elementelor metalice pentru vestitul 
pod.  Probabil că fiind prezent în  atelierele unde se confecționau elementele meta-
lice și-a pierdut vederea și a sosit la Caransebeș fiind îngrijit de susorile și fratele le 
său, dr. Constantin Popasu. 

Ultimul dintre frații Popasu, a fost Constantin născut în 17 iulie 1856,  Din 
consemnările documentare este cunoscut sub numele Costi. Primele patru clase le 
termină între anii 1863/1867, iar cursurile gimanziale (1867-1875),  la liceul din 
Brașov denumit mai târziu „Andrei Şaguna”, la vârsta de 19 ani. Rezultatele la studii 
au fost excepţionale, dovada constituind-o cataloagele în care la dreptul fiecărei ma-
terii apare calificativul „eminente”. Studiile la Medicina din Viena a lui Constantin 
Popasu este un capitol cu totul aparte. În plan general  el interesează datorită misiunii 
pe care a avut-o de a inermedia tramentul la spitalul din Oder-Dobling, a lui Mihai 
Eminescu.

  Fiind implicat în sprijinirea lui Mihai Eminescu la tratamentul din Viena 
din 1883-1884, din încredinţarea lui Titu Maiorescu, vărul său primar, a intrat în 
interesul literaților spre a cunoaște mai corect întreaga preocupare pentru salvarea 
sănătății poetului nepereche.

În cazul de faţă ne vom ocupa și de relaţia Titu Maiorescu, Eminescu şi dr. 
Constantin Popasu. Titu Maiorescu a fost cel mai vârstnic, dintre nepoții popazilor 
întrucât născându-se în 1840, ceilalţi au văzut lumina zilei în decenul al cincilea şi 
cel al şaselea.  

Cum aminteam Costi a refuzat oferta unchiului episcop Popasu pentru Teolo-
gie şi a optat pentru Medicină la Viena, care în acel timp constituia o prioritate după 
Universitatea din Berlin, însă întrucât familia nu putea suporta cheltuielile legate de 
studii în străinătate, singura lor speranţă a rămas unchiul Ioan Popasu şi Titu Maio-
rescu, vărul lui primar, care în acea perioadă deţinea un portofoliu ministerial și un-
chiul săi i-a solicitat un sprijin financiar, respectiv o bursă pentru Costi, la care le-a 
răspuns extrem de politicos, astfel: „Iubite nene, Hotărârea în cunoscuta chestiune 
nu ne este favorabilă. Nu s-au acordat de Cameră sporurile cerute şi, prin urmare, 
ministrul Rosetti nu poate trimite bursieri noi precum îşi propusese. 

 Îţi poţi închipui cât aş fi dorit ca acest răspuns al meu să fie  mai puţin ne-
plăcut. Dar în fine ce nu se poate nu se poate. 

 Fii sigur că în momentul în care se va  deschide vreo combinaţie priincioa-
să pentru vărul meu, vă o voi face îndată cunoscută.” [Jurnal, VIII, p. 176] A rămas 
resursa următoare, unchiul episcopul, şi există diverse dovezi că realmente l-a ajutat. 
Este din 12 septembrie 1885, un moment când i-a mulţumit venerabilului vădică 
prin următoarea formulare. „De mii de ori Vă sărut mâinile pentru ajutorul ce  aţi 
avut bunătatea a mi-l trimite. Acuma mai cu samă, când sunt aproape de a termina 
studiul, ajutorul D-Voastră este pentru mine o adevărată binefacere. Eu mă silesc 

să fiu demn de ea”.[Foaia Diecezană, an. XLVIII (1933, nr. 3, p. l]  Se acceptă anul 
1875, ca an al începutului studiilor universitare.

 Tinerii români aveau o preferinţă specială pentru a studia la Viena, nu nu-
mai Medicina, ci şi alte specialităţi şi întrucât aici mai mult decât în alte capitale 
exista o atmosferă deosebită prin înfiinţarea unor societăţi de creaţie şi menţinere 
a idealului românilor, fapt ce explică că aici apare prima societate de acest fel, re-
spectiv „Societatea literar-ştiinţifică a studenţilor români din Viena”, înfiinţată în 
1864, însă oficial s-a reactivat în 1868-1871. Cum studenţii nu râvneau numai la 
facultăţi cu specific umanist, ci şi la cele tehnice şi în acest caz comunicările erau pe 
diverse teme. Aici a participat şi Eminescu însoţit de Ion Slavici. În 1867 s-a înfiinţat 
o altă societate numită „România” sau „Societatea literar-socială.” Slavici şi cu 
Eminescu erau membri ai ambelor societăţi. Prin impulsul studentului Alecu Hur-
muzache s-a obţinut consensul în 1871 pentru o nouă societate denumită „România 
Jună”, prin contopirea celor două. Ciprian Porumbescu a compus imnul, Slavici a 
fost ales preşedinte şi bibliotecar,  l-au desemnat pe Eminescu. Întrunirile societăţii 
erau dirijate de un comitet care selecta materialele prezentate, apoi discuţiile se ca-
nalizau pe patru segmente, astfel: crititică, anticritică, replică şi duplică. În afară de 
jaloanele impuse nu se admiteau divagaţii sau discuţii fără noimă.    

 La sfârşitul lui decembrie 1876, se anunţa progamul unei întruniri în care  
„medicinistul C. Popasu (...) va face critica conferinţei lui B. M. Lazăr despre artă, 
dovedind încă odată preocupările multilaterale ale medicinişilor români de la Vie-
na.” Informaţia stă baza calcului că C. Popasu în 1875 şi-a început studiile întrucât 
nu era posibil ca un novice să obţină consensul pentru o asemenea intervenţie. 

 Ajuns în postura de preşedinte al Societăţii „Junimea”, Constantin Popasu a 
legat  trainice pritenii cu diverşi studenţi români pe a căror sprijin s-a put baza. E de 
reținut că Ciprian Porumbescu a cărui traseu de activitate l-a dus şi pe el la Braşov, 
apoi nu poate fi ingnorat, savantul de mai târziu Nicolae Teclu, a cărui prestaţie, 
alături de Constantin Popasu a fost benefică în implementarea tipografiei comandată 
de episcopul Ioan Popasu la Viena pentru Episcopia Caransebeşului.  În acest mod 
Constantin Popasul se bucura de o simpatie relevantă între studenții români,  căci de 
altfel se ştia legătura lui de rudenie cu Titu Maiorescu şi performanţele acestuia pe 
toate planurile  devenite relevante, apoi succesele deținute în curăţirea limbii române 
împotriva  tendinţei excesive de a menţine termenii latini, prin formula etimologis-
mului, care a fost combătut de însăşi tatăl său (Ioan Maiorescu), o fostă creaţie a 
sistemului Şcolii ardelene, care în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură, (nr .9, 
1846), scria: „Cel mai mare domn al limbei este obiceiul vorbirei de obşte. Aceasta 
(ne) învaţă că acolo trebuie să ne unim, unde s-a  unit tot neamul acela care poartă 
numele de român.” 

 Un eveniment memorabil s-a petrecut în mişcarea studenţilor români din 
Viena, în 17 iunie 1882, cu organizarea şi desfăşurarea şedinţei  programată la „Ro-
mânia jună”, cu dedicaţie Societăţii literare Junimea de la Iaşi, şi a organului ei 
„Convorbiri literare”, prilejuită de jubileul care scotea în evidenţă progresele  înfă-
tuite pe planul literar şi publicistic la Iaşi, de la a cărui apariţie se împliniseră 15 ani.  
După cuvântul festiv rostit de Constantin Popasu a fost recitată şi superba creaţie 
eminesciană  Luceafărul, care în anul următor, 1883, a fost publicată în Almana-
hul Societăţii Academice Social-Literare România jună din Viena (aprilie 1883).  
Prestigiul lui Constantin Popasu sporea, căci de atfel se ştia legătura lui de rudenie 
cu Titu Maiorescu şi performanţele acestuia pe toate palierele, apoi succesele lui în 
curăţirea limbii române. Pentru a stopa implementarea limbii române după sitemul 
etimologismului, Titu Maiorescu şi-a dat demisia din Academie întrucât  a conside-
rat că a transforma limba română vorbită de popor şi a o introduce pe un palier al 
artificialităţii faptul reprezenta o siluire şi stopare a posibilităţii de dezvoltare prin 
contribuţia elitelor şi a vorbitorilor, în schimbul erau încurajați iniţiaţii a căror de-
mers n-a găsit un echivalent în experienţa altor popoare. Toate aceste merite a lui 
T. Maiorescu se cunoşteau, ca şi faptul că el era fermentul care coaliza toate forţele 
creatoare ale timpului unindu-le în „Junimea”.

 Medicinistul Constantin Popasu a fost în bune rfelații cu vărul său Titu Ma-
iorescu și l-a vizitat la București în mai multe rânduri chiar și în perioada studiilor 
la Viena, iar uneori îl și ironiza spunându-i „veșnicul student” întrucât și-a prelun-
git studiile. Ceea ce este extrem de interesant și-l înscrie în sfera literară este că în 
1882 a fost oaspetele vărului său participând chiar la  o întrunire literară unde a fost 
prezent și Eminescu alături de  Carp, Th. Rosetti, Gane, Slavici, N. Denusușianu. În 
acea seartă a fost analizată capodopera lui Eminescu, Luceafărul. Chiar se afirmă că 
Constantin Popasu a fost unul dintre membri cunoscuți ai Junimii.  

 Este știut că în 1883 simptomatica boală a lui Eminescu a răbufinit fiind 
internat la Spitalul Caritas al dr. Șuțu di București și medicinistul Conastantin Po-
pasu fiind în București l-a vizitat la  Spital concluzionând că tratamentul este total 
inadecvat, recomandând pe profesorii săi de la Viena, oferindu-se să intermedieze  
internarea și implicit tratamentul. Titu Maiorescu din npricina lipsei posibilităților 
financiare a ezitat, dar sora sa Emilia sub influența lui Constantin Popasu l-a convins 
și s-a hotărât trimiterea la tratamentul din Viena, iar între timp Costi a fost cel care 
a studiat posibilitățile și a intrat cu ei în corespondență și a fost trimis la Viena la 
sanatoriul din Ober Dobling, unde a stat până în 26 febnruarie 1884. În perioada tra-
tamentului între cei doi veri a fost un important schimb de scrisori. Iar ca un amănut 
strigătul lui Eminescu „România liberată„ s-a produs vîzândul pe studentul Popasu.

 În 1888 C. Popasu a obținut doctoratul în Medicină și a fost încadrat la 
Caransebeș fiind medicul Insttutului teologic-pedagogic și al Episcopiei. În 
Caransebeș în perioada activității lui C. Popasu ca profesor când trecea pe stradă, 
copii șopteau între ei „Prietenul lui Eminescu.”

Dr. Constantin Popasu (1856–1933) 
între Medicină şi  amintirile legate de Eminescu şi Caransebeş
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O lucrare foarte originală și interesantă de etnofolcloristică, ce a necesitat 
mai mult cercetarea de teren decât studiul în bibliotecă este cea apărută recent 
sub titlul Icoana de vatră în sudul Carpaților Meridionali (Editura Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor Gorj, 2017, 126 p.), 
aparținând profesorului târgujian Pompiliu Ciolacu.

Inițial lucrare de diplomă, sub coordonarea regretatului etnofolclorist prof. 
univ. dr. Gheorghe Pavelescu, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – speci-
alizarea sociologie-etnografie –, cartea „se oprește asupra unui segment al artei 
populare românești extrem de puțin frecventat de cercetători”. Numărul studiilor 
pe această temă fiind foarte redus, vorba autorului : „nu depășește 
cu mult…degetele unei mâini”. De aici perseverența pasională 
îndreptățită de a dezvolta, într-un studiu monografic, „ideea și 
rolul icoanei de vatră în contextul mentalității de tip tradițional”.

Bazat pe o întinsă arie de cercetări de teren în satele, bi-
sericile, mănăstirile și muzeele din sudul Carpaților Meridionali, 
Pompiliu Ciolacu „a reușit să depisteze exemplare noi și să in-
ventarieze toate icoanele de vatră din zonă, fapt ce i-a permis 
realizarea unei atente și juste tipologizări a acestora”, după cum 
menționează în „Prefață” prof. univ. dr. Ilie Moise de la Univer-
sitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

Accentul cercetării icoanelor de vatră din arealul amintit 
cade pe investigarea „tehnicilor de confecționare și scrijelire”, 
domeniu în care autorul, ca profesor de sculptură la Palatul Co-
piilor din Tg.-Jiu, este bine informat și exersat, acumulând de-a 
lungul anilor distincții și titluri de recunoaștere din țară și străină-
tate. Să amintim aici și inițiativa creării unui Muzeu al icoanelor 
în satul Măceșu de lângă Târgu-Cărbunești. „Am cunoscut icoa-
na de vatră înainte de a ști ce este; am descoperit-o în biserică. 
Ediția aceasta este adăugită, este o carte unicat și de multe ori a trecut ca probă 
de curs la facultăți”, a mărturisit autorul la lansarea din 5 martie 2018 ce a avut 
loc la sediul CJCPCT Gorj.

Şi totuşi, în ciuda înfăţişării lor nu tocmai atrăgătoare, icoanele de vatră 
prezintă câteva particularităţi deosebite, care le diferenţiază vizibil de suratele 
lor „clasice”.

În primul rând, trebuie spus că, spre deosebire de celelalte tipuri de icoane 
româneşti, aşezate întodeauna pe peretele de la răsărit (ca şi altarul), cele de vatră 
nu ţineau cont de această orientare, ele fiind aşezate de gospodar fie pe hornul 
vetrei, fie chiar lângă acesta.

 
Pe scurt, etnologul Pompiliu Ciolacu constată că particularitatea cea mai 

pregnantă a icoanei de vatră este, înainte de toate, «limbaj redus la esenţe»: 
„Eliminarea detaliilor, reducerea formei de contur, simplificarea până aproape 
de abstractizare a temei presupun o înţelegere superioară a ansamblului şi o asu-
mare implicită a limbajului esenţializat de care vorbeam.”

Structurată în patru capitole (prevăzute de un „Argument” și urmate de un 
„Glosar dialectal”, de „Lista informatorilor și specialiștilor consultați”, comple-
tată cu o Bibliografie selectivă, în care  regăsim numele unor cercetători de auten-
tică vocație precum I.I. Russu, Ion Ghinoiu, Andrei Pănoiu, Ion Oprișescu, Teo-
dora Voinescu, I. Al. Florescu, Mihai Mihalcu și Octavian Maier, Elena Udriște, 
Michel Quenot, Viorica Tătulea ș.a.),  lucrarea abordează, punctual, mesajele și 
semnificațiile icoanei de vatră ca artefact cu funcție sacră în concordanță cu ve-
chea noastră tradiție creștin-ortodoxă, caracteristicile (cadrul etnografic – istoric 
și geografic), vechimea, originea și repertoriul icoanelor de vatră în Gorj, Vâl-
cea, Dolj, Argeș, București, în sfârșit: instituțiile existente în zonele respective 
care încurajează arta iconarilor (de la meșterul argeșean Dan Gherasimescu și 
dâmbovițeanul Vasile Moldoveanu, la craioveanul Ionel Smărăndache și profe-
sorul bucureștean Monica Popescu, cu prestație și sub autoritate instituțională). 

Propunând ca vechime a acestui artefact popular de referențialitate sacră 
sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui următor, dl Pompiliu Ciolacu, 
ceretând aria subcarpatică meridională  cuprinsă între Izverna Mehedinților până 
în Valea Prahovei, concluzionează că, vizibil de departe, „cel mai mare număr 
de icoane de vatră se află în Gorj”, aici fiind identificat „centrul cel mai activ 
de confecționare a icoanelor de  vatră”. Tehnica scrijelării era practicată în Țara 
Jiului de Sus în decorarea ușilor de biserică, a catapetesmelor și mobilierului de 
cult, în confecționarea crucilor de conac, a trițelor etc.

Având în vedere arta prelucrării lemnului în satele din sudul Carpaților 
Meridionali, confecționarea icoanelor de vatră a cunoscut o firească răspândite, 
cu întindere către zonele de sud.

O interesantă repertoriere a tipurilor sub care s-a răspândit icoana de vatră 
în județele amintite (de la forma patrulateră la cea în trei registre, de la crucea 
de conac la pristolnic, bunăoară) are darul de a inventaria: locul în care acestea 
se găsesc, reprezentarea iconografică, datarea, dimensiunile, tehnica folosită, 
proveniența. Fapt pentru care autorul a colindat întregul areal invocat. 

Derivând din arta lemnului practicată din timpuri vechi  în nordul Ol-
teniei, la care se referă „cu precădere” (căci în celelalte arii nu există dovezi 
materiale de practicare a meșteșugului, precizează autorul), icoana de vatră s-a 
lucrat în anumite centre de sculptură în lemn, unde se confecționau porți și stâlpi 
de casă țărănească cu varii motive sculpturale, mobile și obiecte gospodărești și 
de practicarea cultului în familie. Meșteșugul scrijelitului și incizării, datând – 
scrie autorul – cam din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, s-a petrecut pe 
scară largă în așezările din nordul Olteniei (Gorj, Vâlcea, Mehedinți), conform 
cercetărilor etnografice mai vechi sau mai noi. Convingerea autorului fiind totuși 

aceea că „icoanele de vatră sunt printre cele mai vechi obiecte 
de cult apărute pe teritoriul fostului Regat”, iar rolul acestora 
era „de a-l readuce pe Dumnezeu în căminul creștinului.” De ce 
„a-l readuce?”, când, de fapt, Dumnezeu a fost în sufletul bunu-
lui daco-român dintotdeauna, creștinismul potrivindu-se perfect 
pe mai vechiul cult solar zalmoxian, în tradiția daco-românilor 
existând până azi o împletire de elemente așa-zis «păgâne» cu 
forme cultic-ritualistice ale calendarului creștin-ortodox.  

Având în vedere arealul investigat, dl Pompiliu Ciolacu 
stabilește că mai devreme de sec. al XVII-lea practicarea unui 
asemenea meșteșug era „destul de problematică” (Ardealul be-
neficiind de un alt statut), deși însuși autorul amintește undeva 
de „scrijelitul” rupestru (cum este cazul peșterii Polovragi, ba, 
am adăuga noi, chiar în peșterile din Valea Sohodolului, cerce-
tate recent, cu lupa, într-un studiu academic de istoricul de artă 
gorjean Grigore Smeu), încă din timpuri imemoriale, ceea ce ar 
însemna o distanță de câteva „milenii”…  

Convingerea noastră este că icoanele din casele țăranilor 
noștri datează din epoci cu mult înainte de sec. XVII-XVIII, iar 

faptul trebuie pus în relație cu pătrunderea și practicarea creștinismului la nordul 
Dunării încă din epoca slavonismului timpuriu (sec. IX-X), de când datează pri-
mele inscripții pe artefacte de piatră, păstrate încă și azi. Ba putem împinge ipo-
teza mult mai devreme, de la artefactele totemice și figurile scrijelate pe pereții 
peșterilor (cum e cea de calcar de la Basarabi, dar și cele din Munții Buzăului)  
până la un Ev Mediu rodnic sub acest aspect, iar de aici la proliferarea mai largă 
a acestui meșteșug din timpuri mai recente, de involutivă artisticitate, amenințat 
azi de „globalizare” și „producția de serie”, industrială, cu scop pur lucrativ… 
(v. atâtea inițiative particulare de ieri și de azi, ba chiar unele instituționalizate, 
ambele oarecum și cu folos în transmiterea  pe mai departe a acestui meșteșug 
de artă sacră tradițională). „Iconarii lui Beldiman”, despre care scria indignat 
Eminescu, au proliferat cu exces, insinuând în duhul bizantin  al reprezentărilor 
cultice o imagologie străină de tradițiile noastre. 

Presupunem că, bunăoară, în ctitorirea lăcașurilor de cult, Nicodim cel 
Sfințit de la Tismana a fost un reper pentru meșterii populari în lemn din zona 
Mehedinți-Gorj-Hațeg și  că în casele lor oricât de modeste țăranii aveau un loc 
anumit pe peretele dinspre Răsărit rezervat icoanei cu busuioc (datină străveche 
și perpetuată până azi nu cu diferită schimbare de paradigmă creștină). E ceva 
logic și firesc să avem în vedere că, înainte de a avea biserică în satul lor, țăranul 
de pe aceste meleaguri de Subcarpați getici, unde spiritul creștin a fost atât de 
intens, a avut din timpuri mai vechi, între obiectele sacre de cult creștin, și icoa-
na. Lipsa dovezilor din secolele precedente nu înseamnă, desigur, că asemenea 
obiecte de practică familială în duh creștin-ortodox nu au existat, icoana și pris-
tolnicul constituind artefacte cultice de neînlocuit în ritualistica vieții țărănești 
din cele mai vechi timpuri, începând cu cultura slavonă pe pământ românesc, de 
când datează primele inscripții (păstrate, desigur, în piatră), până la înlocuirea 
acesteia, după aproape cinci secole, cu o cultură religioasă în limba română, 
rămasă tot în straie slavone până târziu, oferind o mai largă accesibilitate  odată 
cu introducerea  alfabetului  latinesc în timpu lui Cuza-vodă (1864). 

Subiectul este, așadar, destul de complex și el trebuie înțeles în strânsă 
legătură cu dezvoltarea fenomenelor de cultură și civilizație românească de-a 
lungul unei perioade multiseculare, în general privind mileniul al doilea.  

„Considerată a reprezenta unul dintre cele mai vechi obiecte de cult de pe 
teritoriul fostului Regat, - scrie directorul Centrului de Creație Târgu-Jiu, scriito-
rul Ion Cepoi  pe coperta a IV-a a cărții – deopotrivă totem și semn al dumnezei-
rii din casele românești, icoana de vatră a fost și rămâne mai mult decât expresia 
unui meșteșug. Ea este un mod de a privi și trăi viața în consonanță cu marea 
armonie universală, în care obiectul și creatorul său sunt părți inseparabile din 
marele mister al lumii. 

El însuși creator de icoane pe lemn, cercetătorul Pompiliu Ciolacu se ală-
tură astfel acestui mister, înnobilându-l cu truda și modestia sa.” 

Subscriem.

Zenovie CÂRLUGEA

Etnografie şi sociologie

Un studiu al icoanei de vatră din sudul Carpaților Meridionali
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La 18 aprilie 2018 se împlinesc 80 de ani de la 
depunerea de către poetul, filosoful, dramaturgul și 
academicianul Lucian Blaga a scrisorilor de acredi-
tare, ca trimis extraordinar și ministru plenipotențiar 
al Regatului Românei Mari, președintelui Republi-
cii Portugheze, generalul Antonio Oscar de Fragoso 
Carmona. A participat și Oleveira Salazar, premier 
și ministru de externe. Discursul ținut, cu siguranță 
redactat de Blaga  personal, nu de referenți de 
spațiu, cum se întâmpla și se mai întâmplă și azi, s-a 
constituit într-un omagiu adus latinității.

A subliniat diplomatul din Lancrăm: „Născut 
în Carpații Transilvaniei, în citadela orientală a lu-
mii latine, mă consider deosebit de fericit de ma-
rea onoare ce-mi revine de a reprezenta România 
în Portugalia, care este cealaltă citadelă, occiden-
tală, în Europa, a acestei latinități, al cărei miracol 
de civilizație și de glorie va străluci de-a pururea 
în viața umanității”. A relevat, totodată, trăinicia 
relațiilor româno-portugheze. Tușat, Carmona simte 
necesitatea de a remarca ”evocarea atât de elocven-
tă” a solului român în țara sa.

Despre periplul său diplomatic în Portugalia 
s-a mai scris1 și vom reveni și noi în acest moment 
aniversar. 

Recent însă istoricul și diplomatul Dumitru 
Preda, inițiatorul unei prestigioase colecții: Memo-
rii, Biografii diplomatice, Documente, serie care a 
debutat la început de mileniu, cu cele șase volume 
memorabile, aparținând scriitorului și fostului am-
basador român de excepție în Elada, în anii 70 ai 
secolului trecut, Ion Brad, a lansat la Cercul Militar 
Național un volum insolit care îl privește pe Blaga.2 
Este exact în seria în care au apărut două volume 
semnate de scriitorul și diplomatul Petre Gigea-
Gorun, intitulate: Din însemnările unui ambasador 
român la Paris – 1986-1990, cât și volum insolit, 
scris de fostul ambasador în Turcia, Alexandru Te-
lemaque: Efemeride diplomatice. Pagini dintr-un 
început de veac XX (1906-1912),  respectiv Valeriu 
Tudor: În misiune la Paris. Însemnările unui diplo-
mat român 1985-1989 etc. 

Dumitru Preda este primul exeget care pre-
zintă cu acribie, simpatie și multă sensibilitate im-
punătoarea siluetă a militarului și scriitorului ro-
mân, Octav Vorobchievici. Pentru a face cititorul 
să înțeleagă mai bine personalitatea complexă a 
militarului român amintit, editorul apelează la no-
tările existente în arhivele militare, respectiv la fo-
ile calificative făcute ani de-a rândul de superiorii 
ofițerului. Amintim din acestea doar câteva fraze 
semnificative pentru a ilustra cum a intrat Voro-
bchievici în conștiința contemporanilor. În primul 
rând aprecierea privind începuturile sale militare, 
chemat fiind la arme în urmă cu un secol, în timpul 
primului război mondial: ... este vrednic la toate și 
curajos până la disprețul vieții. /.../Este un ofițer dis-
tins pe care se poate conta foarte mult. Și terminând 
cu aprecierea pe care și-a pus  Colonelul-scriitor  
Octav Vorobchievici semnătura, în 1932, cunoscu-
tul general, Florea Țenescu, sub-șef al Marelui Stat 
Major. „Maiorul Vorobchievici are o remarcabilă 
<?>  Pavel Țugui, Lucian Blaga – Din activitatea diplomatică, 
Editura Eminescu, București 1993; Constantin I. Turcu, Lu-
cian Blaga sau fascinația diplomației, Editura Enciclopedică, 
București 1995; Ion Floroiu, Lisabona – ultimul post diplo-
matic al lui Lucian Blaga, în Potra George - Lucian Blaga în 
diplomația românească, Sebeș,2011; Nicolae Mareș, Lucian 
Blaga – diplomat la Varșovia, Editura Fundației România de 
Mâine, București 2011.
2  Hotare și măști. Cu Lucian Blaga în Portugalia (1938-1939), 
Editura Cavallioti

suplețe de spirit, concepție și mare ușurință în ex-
primare /am spune azi în comunicare/. Este și un 
talentat scriitor /sublinierea mea N.M./.

Cele două volume scrise în anul 1931: Doi ani 
de garnizoană la Paris și Între Verdun și  luminișul 
armistițiului îi pun în evidență calități deosebite de 
scriitor”.

Aceste „recomandări” arată nu numai 
prețuirea deosebită pe care i-o purtau superiorii, 
ci și calitățile umane ale militarilor români, căliți 

și formați după Marea Unire. La aceste creionări 
merită adăugat faptul că în 1936, la numai 40 de 
ani, Octav Vorobchievici a fost ales membru cores-
pondent al Academiei Române de Științe, alături 
de mari personalități militare ale vremii. Concluzia 
care se desprinde ușor pentru contemporaneitate 
este că asemenea individualități trimitea conduce-
rea Armatei Regatului României de atunci în pos-
turi diplomatice de  atașați militari! Un asemenea 
ofițer a avut România ca „observator al războiului 
din Spania”, apoi în Portugalia, unde îl va cunoaște 
pe Lucian Blaga, și la Berlin, în 1940.

Stăpânind arta scrierii Vorobchievici demon-
strează în paginile pe care le-a lăsat posterității, și 
care abia acum au ajuns în atenția publicului larg, 
încrederea și afinitățile care s-au creat între cei 
doi. De asemenea faptul că nu-i lipseau colonelu-
lui calitățile umane și intelectuale deosebite /vezi 
descrierea tabloului Guernica de Pablo Picaso pp. 
56-58/, și alte aspecte din cultura celor două țări, 
puterea de observație a autorului,  ochiul politic pe-
netrant, și mai ales exprimarea elevată a acestuia.  

Vom reveni asupra observațiilor politico-
diplomatice ale celor doi scriitori diplomați de 
„după Munchen”, respectiv judecățile făcute de ei 
„la cald”, după săvârșirea „târgului celor patru”: 
Hitler, Chamberlin, Daladier și Mussolini. Aceasta 
în comparație cu atitudinile deplorabile, infatuate, 
slugarnice al omologilor lor din capitala lusitană: 
baron von Hoyningen-Huene, sir Walford Selby, 
Francesco Giorgio Mameli, Marjan Paszkiewicz 
etc, în ciuda atuurilor decisive pe care le-au avut 
vreme îndelungată.

Și, nu în ultimul rând, ne sunt relatate preo-
cupările și comportamentul de zi cu zi dovedit de 

șeful misiunii, Lucian Blaga, cât și în diverse ocazii, 
terminând cu redarea unui plan intim al diplomatu-
lui cu privire la modalitatea și forma de manifes-
tare culturală românească în Lisabona, acolo unde 
„valurile Tagelui se sparg moi, clipocind, în piatra 
treptelor ce pogoară spre coloane”.� 

Însemnările făcute pe viu de  Vorobchievici 
ne dovedesc că a fost o șansă și pentru Blaga să aibă 
un asemenea colaborator și partener de discuții, 
pe care chiar din primul moment îl va îndrăgi. Cu 
siguranță pentru cunoștințele și sensibilitatea lui, la 
polul opus fiind însărcinatul cu afaceri a.i., un oa-
recare Mihail Cămărășescu. Mi-a fost dat să văd în 
Arhiva Ministerului de Externe, „cazierul – dosar 
personal al acestui diplomat frustrat și care îl va tra-
ta pe Blaga drept autsider transilvan, care i-ar lua pe 
nedrept locul.   

Pentru Blaga primele trei săptămâni, petre-
cute mai mult cu atașatul militar a fost o perioadă 
de acumulare rodnică de informații și de cunoaștere 
nemijolocită a spațiului și a lumii lusitane. Pentru 
istoria literaturii române faptul că interlocutorul 
său, scriitorul Vorobchievici, a înregistrat cu mare 
acribie dialogul purtat se dovedește a fi destul de 
important, inclusiv pentru istoria literaturii. De ce? 
Dotat cu o memorie bună, colonelul reproduce în 
scrierile sale, cu destulă fidelitate z i c e r i l e po-
etului.

Un cititor atent poate extrage din relatările 
atașatului militar fraze cu o valoare sapiențială apar-
te, expresii, gânduri care din toate punctele de vede-
re îmbracă forma aforistică. Cu pioșenie le aduc în 
atenție nădăjduind că în viitor biografii vor ajunge 
la un act de recuperare a gândirii sapiențiale blagie-
ne. Lăsând la o parte descrierea contextului în care 
avea loc discuția: luptele de tauri în arenele lusitane, 
de pildă, Blaga vine cu o concluzie a sa generalizan-
tă: .... coarnele vieții stăruie să rămână ascuțite.   

Sau observația că oriunde ar trăi ele, feme-
ile îi preferă pe bărbații luptători: Dragostea cere 
bărbați luptători, nu mimi.

Sau - ...numai în țara ta....poți cu adevărat... 
scrie. 

Iată unele fraze schimbate de cei doi în biro-
ul ambasadorului, înaintea depunerii scrisorilor de 
acreditare:

„ – Conducerea Ungariei horthiste, încleștată 
în menghina tensiunii, adulmecă furtuna. Tot mai 
strânsă de Reich, pipăie semnele și așteaptă vântul 
prielnic să ridice pânzele. A fost spulberat timpul 
când Titulescu, în trecere, cu trenul, prin Budapesta, 
primea, din partea guvernului maghiar, un coș cu 
fructe, iar soția acestuia bomboane și flori!

– A existat o astfel de epocă? A putut să exis-
te?

– Se consumase timpul când ghidul Panteo-
nului din capitala Ungariei, ajuns lângă mormântul 
contelui Appony, anunța simplu, fără explicații și 
caracterizări provocatoare: Adversarul lui Titules-
cu!...

– Mai mult decât interesant!
– Polonia orgolioasă și gătită ca o sală de 

festivități – spre deosebire de Iugoslavia, gravă și 
conștientă de apropierea irupției – își pregătește 
(ești îndreptățit să crezi) alături de o mare putere, 
visând flotă militară, colonii și rol de arbitru între 
Vest și Est.

–  Recunosc portretul, ce se vrea flancat de două 
zone docile de influențat: la nord Finlanda, la sud Ro-

NICOLAE MAREŞ:
Recuperarea gândirii sapiențiale blagiene din perioada lusitană

Un omagiu adus latinității

OCTAV VOROBCHIEVICI
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mânia.
– Germania aruncă tifla „perimatului” Tratat de la Versailles și troznește în 

strânsoarea centurilor armatei și ale ordinei. Totul se mișcă robotizat, sub larma 
șenilelor, cadență unică, foșnetul cămășilor brune, mărturisirea ce-și strigă – jură-
mânt – bătaia inimii și îngenunchierea – Heil Hitler și în atmosferea grea de teamă și 
prefăcătorie! Haina civilă e încheiată până la ultimul nasture și plesnește pe talie ca 
o tunică. Bastonul reomatismelor și al burții se poartă pe umăr, ca pușca de infante-
rie, ori împungând cerul ca sabia. Vorbirea aduce a raport și a țăcănit de încărcarea 
puștilor. Pretutindeni insigne, cizme, ostași, schimbări de gărzi, fanfare.

– Și provocări!
– Elveția sunându-și aurul comerțului cu beligeranții ambelor tabere, al spio-

najului militar ce-și camuflase aici oficiile, al avuțiilor continentului, care găsiseră la 
umbra munților un refugiu pentru nervii lor prea sensibili, transformă lungul peroa-
nelor în etalaje de bunătăți alimentare, ca să răspundă capricioșilor pământului.

– Italia, teatrală și ... tenoră...
– ....strălucitoare ca o reclamă, stă cu un ochi la punga străinului și cu al-

tul la pașii lui, necontenit suspectat. Uniforme fanteziste, că parcă toate scenele de 
varietăți ale marilor porturi sunt ieșite în stradă. Veșminte de baluri costumate pentru 
adulți, pentru adolescenți și pentru cine ține să pară luptător. E adevărat că agenții 
– așa ziși secreți – nu poartă uniformă. Îi recunoști însă ușor. Pari desprinși de pe 
copertele romanelor polițiste. Și pândesc prin colțuri etalând uriași ochelari negri. 
Doi câte doi...

– Să nu se sperie, presupun.
– Mai e în Italia nu știu ce beție de priviri, de piepturi umflate, de gesturi 

măturând cerul. Ai crede că pietonii pozează... Totuși, înapoia chipurilor de rampă, 
urechea atentă descoperă scrâșnete, ori tăceri amenințătoare. 

– Totdeauna – strecură Blaga – tăcerea ori larma poporului, în pumni uscați, 
ascund furtuni mocnite. /Iată o nouă zicere aforistică – N.M./.

– Marea Britanie, prea sigură de ea... 
– .... prea comodă....
– .... prea îmbuibată..., prea cu surâsul pe buze față de parăzile batalioanelor 

pătrate ale zvasticei nu vede guri de foc pe mare, în văzduh, de-a lungul coastelor 
planetei, care   i-ar putea tulbura siesta...

– O Anglie – interveni Blaga – în care să se incubă maladia sfârșitului! O 
Anglie prea calmă, prea alunecată pe panta somnolenței, prea împăciuitoare, prea 
cu ochii legați; o Anglie care își înalță țărmurile străvezii de cristal, din mările altor 
planete, străină agitației de pe continent!

– Într-adevăr, Domnule Ministru, o Anglie care reeditează lungul veac al dis-
părutului Imperiu Habsburgic, nepăsător că pierdea războaiele, de vreme ce făcea 
nunți, incendiind cerul nopților cu măreția focurilor de artificii...

– Și acum Franță!
– Întocmai! E rândul ei! Franța marea speranță! Țara dragostei românului din 

cauza căreia inima carpată nu a văzut nici un alt pământ!
– Nici unul!
– Nici o altă stea!
– Nici una!
Iată un dialog sincer între doi diplomați, cu minte înteagă și plini de simțire, 

pe care nu îl găsim în rapoartele, scrisorile sau telegramele diplomatice. Câtă savoa-
re găsim în acest  dialog cordial. Este exact ceea ce gândeau numai diplomații rasați 
de talia celor doi. Poate și de aceea Blaga nu apela la primul său consilier de tristă 
amintire, Cămărășescu. Sunt gândurile schimbate de cei doi de dinaintea depunerii 
scrisorilor de acreditare. Mai sunt și alte dialoguri, dar mai ales falsele radiografii 
ale diplomaților străini: germani, englezi, francezi, polonezi etc. acreditați în acele 
timpuri la Lisabona. Cei doi constată că acestea  degajă slugărnicia acestora și nimic 
mai mult. 

Constatăm azi că unele din ele ar putea intra într-o antologie a incredibilelor, 
falselor previziuni. Vom reveni asupra lor, nu înainte de a mai prezenta câteva din 
zicerile blagiene, consemnate de Vorobchievici.

În viață reflectăm prea puțini singuri, când e vorba despre noi!; ... știam și 
eu că Saharele ajung repede scăldate de Niluri, dacă voința le deschide izvoare și 
că picătura de apă desconsiderată, totuși însuflețită de voință, rostogolește Dunări!; 
...prea puțin suntem lăsați în pace să pășim încotro vrem!; Omul om preferă liberta-
tea înaintea primului său bun, care e –  dintotdeauna – viața.; Mica Portugalie mi-a 
cântat la ureche cu numele ei frumos, cu poezia poporului, a pământului, a oceanu-
lui, a cerului...

N-a făcut o asemenea mărturisire diplomatul Blaga în nici una din capitalele 
în care a lucrat: Varșovia, Praga, Berna sau Viena. De aici și sorgintea unora din 
poemele sale insolite, solare. De aceea i-a plăcut poetului această cetate a latinității. 

Scenă de la depunerea de către  trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar, 
Lucian Blaga, a unei coroane de laur și bronz la Monumentul Eroilor Portughezi, în 
prezența oficialităților portugheze

Încheiem cu alte gânduri aforistice blagiene, consemnate, în trecere, de Octav 
Vorobchievici. 

– Șirei de paie, cât de păzită, îi e prea mult zborul unei scântei; Nu orice gârlă 
care se varsă în mare e Dunăre!; Nu toți purtătorii chipului omenesc sunt oameni....; 
Loviturile care dacă se rezumă la învinețiri, rămân zadarnice.;  Cu cât bezna îți rupe 
mai temeinică degetele în albul ochilor, cârtița aleargă mai ușor prin galeriile pămân-
tului.; Poporul, acest mare înțelept, e mai luminat ca un sac de diplome.; Libertatea, 
neegalată sete e, întâi în popor și numai apoi în legiuiri!; ... mulțimea ajunge popor 
numai când cunoaște calea libertății și luptă să o smulgă! Gata să moară oricând 
pentru ea.  

...Recuperarea gândirii

Doamne, cât de greu îmi vine 
să mă conving că, de acum înainte, 
nu o să mă mai văd niciodată cu Vio-
rel Gârbaciu!…Că prietenia noastră, 
de aproape patruzeci și opt de ani, a 
devenit o amintire. Ne-am cunoscut 
în toamna lui 1970, la o ședință a Ce-
naclului Columna. S-au legat niște 
sentimente atât de puternice între noi 
că, de atunci, am devenit aproape 
nedespărțiți. Avea un cult al priete-
niei cum rar îți este dat să întâlnești 
în viață. Știa, ca nimeni altul, că “a 
avea un prieten este mai vital decât a 
avea un înger”. Nu cred că, în Gorj, a 
existat vreodată cineva care să aibă o 
curte cu mai mulți prieteni ca el.

Ca om de cultură a avut atâtea 
realizări, că nu are ziarul nostru des-
tul spațiu ca să le înșirăm pe toate. Să 
nu uităm că, datorită tenacității sale, a fost repusă 
pe verticală Coloana lui Brâncuși, ce fusese dată 
jos de către niște minți bolnave și zăcea în niște 
containere de câțiva ani. Să nu uităm că tot Viorel 
Gârbaciu este acela care, pe când era directorul 
Școlii Populare de Artă, a înființat Ansamblul Fol-
cloric “Maria Lătărețu” și primul teatru de păpuși 

Ne-a părăsit un mare prieten
VIOREL GÂRBACIU (1.07.1948 - 26.03.2018)

din Gorj. Dacă azi ne putem bucura sufletele, din 
când în când, cu concertele de cameră „Lyra Gorju-
lui”, tot spre Viorel Gârbaciu ar trebui să se îndrepte 
mulțumirile noastre.

Festivalul de umor “Ion Cănăvoiu” și Festi-
valul de Folk “Poarta Sărutului” tot din ideile sale 
au izvorât.

Pe lângă toate acestea, Viorel 
Gârbaciu a fost și un poet foarte ta-
lentat. “Copilăririle” sale(adică volu-
mele cu poeme pentru cei mici) sunt 
adevărate bijuterii. Ca să scrii aseme-
nea versuri trebuie, în primul rând, să 
te copilărești.

Și asta nu îi iese oricui, ci doar 
acelora care au reușit să înțeleagă 
în toată profunzimea sa aforismul 
brâncușian: “Când nu vom mai fi co-
pii, vom fi morți demult”. Se pare că 
până acum, dintre poeții gorjeni, doar 
Viorel Gârbaciu și Adrian Frățilă l-au 
înțeles așa cum trebuie. În „Nebuni 
de lună plină”, singura sa carte pentru 
adulți, am găsit atâta poezie cât n-am 
reușit să găsesc în nu știu câte volu-
me ale altor confrați.

Prin cele spuse aici aș vrea să 
se înțeleagă că odată cu plecarea lui Viorel Gârba-
ciu la cele veșnice, Gorjul nu a pierdut un om, ci 
un mare Om.

Să ne mândrim că am avut șansa să fim con-
temporani cu el și să nu-l uităm niciodată. Dumne-
zeu să-l odihnească în pace!

Spiridon POPESCU
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I R A N
Ajungem la 2500-3000 de metri altitudine. 

Iarna, ni se spune, cad zăpezi mari pe aici, astfel că 
drumul e închis. O lume pastorală, cum numai în 
munții noștri mai poate fi întâlnită. Așezări cu case 
resfirate, ca în Apuseni; pârâiașe care, pe alocuri, se 
rostogolesc în cascade ; stâne, cu turme de oi păzite 
de câini. Un tablou în verde, galben, și roșu. Ver-
dele-i al pădurii ; galbenul , al florilor de pe pășune 
; roșul, al viroagelor. Și pete de movuliu, ca într-o 
pictură impresionistă, pe care colonii de ciulini le 
pun din loc în loc. Cantoane, pe marginea șoselei, și 
încrucișări de rețele electrice. Așezarea cea mai ră-
sărită poartă numele munților, Khalkhal. În jurul său 
se polarizează această lume pastorală, care nu are, 
totuși, nimic primitiv. Casele în sate ori cătune sunt 
temeinic construite, racordate la rețelele electrice. 
Nu întâlnim așezări părăsite, în schimb se văd la tot 
pasul bărbați viguroși, femei și copii frumoși. Este 
foarte posibil să-și fi modelat și caracterul după chi-
pul locurilor... Ceva mai jos, când dăm să coborâm, 
intrăm pe valea râului Shaly Chdy. Pe aici, frasini, 
plopi, arini și mulți trandafiri sălbatici înfloriți, slăbi-
ciunea mea de când mă știu. Tufele lor bogate m-au 
inspirat întotdeauna și mă inspiră și acum... Destul 
de aproape, orașul Givi, în proximitatea unui impu-
nător baraj și a unei hidrocentrale. Încă o dată spun 
, așa le stă bine popoarelor socotite din lumea de 

azi, să-și valorifice toate resursele energetice. Oraș 
modern, vădit industrial, născut , probabil, o dată cu 
complexul hidroenergetic. Nu-l străbatem, trecem pe 
la marginea lui, dar îi admirăm monumentele pe care 
le-a scos la vedere...În scurt timp, ieșim din mun-
te, încântați, încă o dată ,de minunatele priveliști 
cu care am fost răsplătiți. În sud, într-un fel ; aici, 
într-alt fel. Acolo, monumantalitate stâncoasă, aici 
monumentalitate vegetală și viață pastorală. Să mai 
adaug ceva. N-am străbătut niciodată până acum un 
drum la o atât de mare altitudine. Pe Etna, am urcat 
cu telefericul, la Khalkhal – cu autocarul. Acolo, pe-
isaj selenar, aici încântător domestic...

În vale, trecem printr-o zonă deluroasă, ca pe 
la noi prin Transilvania. Câmpuri învârstate, cum  
spuneam, cu obișnuitele delnițe. Oameni gospodari, 
culturi bine întreținute. Nu vezi pământuri 
abandonate. Said trage mai cu spor, căci dă să se 
însereze. Doamnele vor pauze mai dese, dar nu prea 
se găsesc locuri potrivite. De aici, iritarea unora. Nu 
prea înțeleg, totuși, ce vină are firma de turism din 
țară, decât că se încearcă o presiune asupra domnului 
Buzatu. Oprim , în sfârșit, undeva pe lângă Miyaneh, 
și se mai calmează spiritele. Observăm că prin zona 
aceasta, spre granița cu Turcia, șoselele nu-s mai atât 
de netede ca în interiorul țării. S-ar putea să fie vorba 
de o strategie militară. Ni se spunea și nouă de-o 
asemenea politică pe vremea când ne pregăteam ca 
ofițeri de rezervă...Încă un asfințit de soare pentru 

visători, parcă și acesta ca pe la noi...Elena intră în 
discuție cu vecinii de alături din autocar, domnii 
Rada. Ceva mai tineri decât noi. Descoperim câteva 
coincidențe care ne apropie. Tatăl doamnei a fost 
profesor de limba română , ca mine. Domnul este 
inginer la Romtelecom și se cunoaște cu Dinu, 
ginerele nostru. Au doi nepoți, de vârsta alor noștri, 
băiat și fată... După ce trecem de Bostan Abad, ațipesc. 
S-a întunecat bine. Mă trezesc doar luminile Tabrizu-
lui, care par o adevărată feerie. La 23,30, intrăm la 
cină, într-un restaurant din apropierea hotelului. Ra-
madam, Ramadam, dar imediat după 8 seara, nu la 
ora asta. Noroc că ne-am luat hapurile mai devreme. 
Cigulim , mai mult, decât cinăm, să putem dormi. Nu 
prea vedem cum arată camera, doar baia și patul. S-o 
scurtăm, așadar, cu impresiile. Noapte bună !

30 mai, Tabriz
După oboseala drumului de ieri, ne sculăm 

mai târziu. Astăzi vom petrece toată ziua în Tabriz. 
Încă un oraș metropolă a Iranului, cu o populație de 
aproape 1.800.000 de locuitori. Istoria lui coboară 
mult sub era noastră, cea mai veche atestare datând 
de prin anul 714 înainte de Christos, când purta nu-
mele de Tauris. A parcurs, apoi, istoria cunoscută a 
Persiei, inclusiv cucerirea arabă, care i-a schimbat și 
lui destinul . Aflându-se pe ruta drumului mătăsii, a 
fost întotdeauna o așezare râvnită. La începutul se-
colului XIII, l-au cucerit , pentru scurtă vreme, geor-
gienii. După aceea, mongolii. În 1275, a fost vizitat 
de Marco Polo, care îl descrie ca pe un oraș deosebit 
de prosper, cu un comerț înfloritor. În Evul Mediu, 
s-a așezat aici o comunitate evreiască. În 1501, Is-
mail Shah îl ridică la rangul de capitală. Deci încă 
o capitală istorică a Iranului. A fost ocupat în mai 
multe rânduri de otomani, dar Abbas cel Mare l-a 
recuperat, menținându-l între hotarele Persiei. De-a 
lungul a 60 de ani, în secolul XVIII, între 1721-1780, 
orașul a trăit trei catastrofe pustietoare. Un cutremur, 
în urma căruia s-au înregistrat circa 80.000 de morți ; 
o nouă invazie otomană, soldată cu peste 200.000 de 
oameni uciși ; un nou cutremur, urmat de epidemii, 
cu alte tot atâtea victime. O situație, probabil, unică 
în istorie. Au început, apoi, războaiele cu rușii, care 
au destructurat orașul, mai ales prin  politica dusă de 
aceștia, în intenția de-a ține sub control tot Azerbai-
djanul. Abia după primul război mondial, sub dinas-
tia Qajar, Tabriz a cunoscut un amplu proces de mo-
dernizare, după model occidental. Mai mult chiar, a 
devenit principala poartă de acces a modernității în 
Iran, fiind cel mai apropiat mare centru urban de Eu-
ropa, dar și al unor idei reformiste. Așa s-a dezvoltat 
aici o puternică industrie de automobile, de mașini-
unelte, de utilaje pentru rafinarea țițeiului, de textile 
și alimentară. Așa s-au proclamat aici cele două re-
publici socialiste, care însă n-au supraviețuit. Este și 
un puternic centru academic, intelectualitatea locală 
manifestând o largă deschidere către valorile cultu-
rale europene. 

Cunoscând toate acestea, devenim foarte 
interesați de turul orașului cu autocarul, care ni se 
propune dup micul dejun. 

In memoriam:

IULIU PÂRVU
Valorosul nostru colaborator de ani 

buni, scriitorul şi profesorul IULIU PÂRVU 
(12 septembrie 1940, comuna Gârbău,  jud. 
Cluj – 4 martie 2018, Cluj-Napoca) ne-a 
părăsit la  puţin timp după ce ne-a trimis arti-
colul alăturat. Absolvent al Liceului „George 
Bariţiu”, a urmat cursurile Facultăţii de Filol-
ogie de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj (1965), functionând apoi ca profesor şi 
inspector de limba şi literatura română până 
la pensionare. În 2012 a devenit membru al 
Uniunii Scriitorilor din Romania, pentru ac-
tivitatea de critic şi istoric literar, adunată 
în cărţile: Studii şi cronici literare (2002), 
Aicea, printre ardeleni (2011), Cu aleasă 
consideraţie (2016). 

Spirit reflexiv recunoscut prin cărţile de 
aforisme şi cugetări editate (Jurnalul stărilor 
lirice, 2005; Jurnalul stărilor reflexive, 2007; 
Aşadar, cugetări,2010; Galaxia aforismelor, 
2015), profesorul Iuliu Pirvu s-a dovedit un 
virtuoz al jurnalului de călătorie, pe itinerarii 
europene, africane şi asiatice, publicând ample 
fragmente în revista Portal MAIASTRA de-a 
lungul anilor, foarte apreciate pentru spiritul 
vivant şi de amănunţită observaţie, urmărind 
în relaţie cu pitorescul itinerant specificitatea 
lumii cutreierate, perenitatea valorilor în timp 
şi spaţiu, farmecul locului şi spiritul oameni-
lor, totul trecut prin propria-i grilă a «stării de 
călătorie»:  Jurnalul stărilor narative (2008), 
Jurnalul stărilor de călătorie I (2010), Jurnal-
ul stărilor de călătorie II (2013), după care a 
trecut la formula mozaic a romanului Trei ani 
din viaţa de zi cu zi a unui bărbat ca lumea 
(2014). O contribuţie de valoare la literatura 
de călătorie în acest început de mileniu III. 

Aprecieri critice. Au scris despre Iuliu 
Pârvu și cărțile sale : Vistian Goia, Mircea 
Popa, Mircea Muthu, Constantin Cubleșan, 
Ironim Muntean, Teofil Răchițeanu, Adrian 
Popescu, Zenovie Cârlugea, Alina Pamfil, 
Lelia Nicolescu, Elena Livia Bâlc, Mircea 
Ioan Casimcea, Vasile Farago, Victor Zaha-
rescu...

Dispariţia scriitorului Iuliu Pârvu 
constituie o pierdere pentru întreaga noastra 
breaslă scriitoricească. Dumnezeu să-l așeze 
în rândul celor drepți și buni! 

(Portal-MĂIASTRA) 
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La un așa trecut și la un așa prezent, nu poți ră-
mâne insensibil, cât ai fi de obosit. Într-adevăr, dacă 
aseară ne-a întâmpinat un Tabriz iluminat feeric, 
acum descoperim un Tabriz dinamic, foarte populat 
și intens circulat. Ce-a rămas din orașul vechi, mai 
ales moscheile, a fost foarte bine integrat în struc-
tura lui modernă de astăzi. Palatele administrative, 
cu arhitectură din perioada interbelică, au multă 
prestanță, ca într-o capitală de provimcie care se res-
pectă. Clădirea Primăriei este unul dintre ele... pri-
mul obiectiv pe care îl vizităm,  Moscheea Albastră. 
„Mai sunt multe ?”, întreabă discret câteva doamne 
din grup, cu gândul mai degrabă la bazar. Sunt cu 
siguranță, și-i bine să le vizităm, că nu-s niște edificii 
de rând. Acesta , bunăoară, a fost terminat în 1465, 
deci pe vremea când Ștefan cel Mare, la noi, ctitorea 
mănăstirile din Moldova. Înconjurată de ziduri ca de 
cetate, moscheea s-a făcut renumită prin splendide-
le sale decorații cu faianță pe fond albastru, despre 
care iranienii vorbesc cum vorbim și noi de albastrul 
de Voroneț. Impune și prin dimensiuni, dar nu mai 
spectaculoase decât altele pe care le-am întâlnit în 
Iran. Decorațiile sunt atuul său. Din păcate, cutre-
murele de care vorbeam, în special cel din 1779,  le-
au afectat puternic, desprinzându-se mari porțiuni de 
tencuială de pe pereți. Din 1973 a început un proces 
de recondiționare, nu însă și de refacere a ceea ce s-a 
distrus. De aceea, moscheea seamănă a relicvă,  mai 
degrabă, decât a lăcaș de cult... Sună Ancuța, să afle 
cum ne mai simțim. Pe acasă, toate-s în regulă, să nu 
avem griji din partea asta.

În vecinătatea Moscheii Albastre, se află 
Muzeul Național al Azerbaidjanului, amenajat într-o 
clădire de referință a orașului. Nu-l vizităm, căci 
nu e trecut în program. Însă cei care doresc pot s-o 
facă. Preferăm să ne destindem în parcul de alături. 
Un spațiu agreabil, cu o statuie, în prm-plan, a unui 
cărturar azer, Mazaparie, despre care nu știm nimic. 
Cu toate acestea, nu ezităm să ne fotografiem lângă 
ea, din respect pentru cei care o privesc cu pioșenie. 
Ne surprinde numărul mare de studenți din incinta 
parcului, s-ar putea să fie prin apropiere o univer-
sitate. Se arată surprinși și ei să afle  că suntem din 
România. Studentele, îmbrăcate în negru, după tipi-
cul musulman. Le stă bine. Emană parcă mai multă 
distincție. Una ține neapărat să se fotografieze cu 
mine. Probabil că tot pălăria, bat-o vina, e motivul. 
Ori, poate, nostalgia pe care o poartă vreunui bu-
nic, de pe undeva , dintr-un sat azer. O alta, foarte 
locvace, cu chip zâmbitor, îl abordează pe domnul 
Buzatu, curioasă ce părere avem noi,  creștinii, des-
pre obligația impusă de Islam femeilor de-a purta o 
anumită costumație. Nu ne dăm seama dacă întreba-
rea este sinceră ori provocatoare, de aceea ne ferim 
să răspundem dihotomic, ba ne arătăm deschiși să 
împărtășim dreptul fiecărui popor sau credințe de-a 
avea regulile și obiceiurile sale...

Ne continuăm turul, deplasându-ne spre Po-
dul Ghari. Pe străzi, multe șantiere, ca într-un oraș 
prosper, cu o economie puternică. Înțelegem că în-

treaga zonă de nord-est formează Regiunea Autono-
mă Azeră, în condițiile în care 85%  dintre locuitori 
sunt azeri. Tabriz este centrul ei, deci administrează 
importante resurse locale. Politica Teheranului, aici, 
nu este urmată orbește, de aceea nu identificăm sem-
ne ale unui cult față de Khomeini. Au fost și condu-
cători locali ostili acestuia. Lucrurile s-au mai calmat 
după desemnarea noului  ayatollah, care-i originar 
din părțile acestea. Nici față de ruși nu se manifestă 
simpatie. Amintirea pe care au lăsat-o, nu li-i favora-
bilă. I-am încercat pe câțiva localnici cu întrebări în 
rusește, dar nu m-au înțeles. 

De Podul Ghari, se leagă o legendă . Cică  
această Ghari ar fi fost o femeie venerabilă, foarte 
înstărită, care ar fi vrut să ajungă la Mecca, dar nu 
putea trece prin vad râul care curge prin oraș. Din 
multul respect pe care i-l purta, comunitatea s-a ho-
tărât să construiască un pod pentru ea. Numai că 
femeia a ajuns să nu mai poată umbla, deci nici să 
meargă spre locul sfânt. Cu toate acestea, ea a decis 
să-și doneze toată averea comunității, ca podul să fie 
terminat. Nu-i greu de pătruns tâlcul poveștii. Spi-
ritul primează în fața valorilor materiale. Credința, 
drumul spre Mecca, este supremul ideal căruia orice 
musulman trebuie să-și închine viața... Astăzi , podul 
nu este circulat. Edilii l-au transformat, la propriu, 
într-un monument. De-a lungul lui au postat statui 
în bronz de pelerini și cai, într-o închipuită caravană 
aflată în drum spre Mecca. Noi trecem o pasarelă, 
să-i prindem imaginea de sus, apoi, în partea cea-
laltă, intrăm pe pod, printre statui. Mă alătur, pentru 
o fotografie, pelerinului care conduce caravana, iar 
după mine se iau și ceilalți, ca și cum ne-am așterne 
la drum împreună cu statuile. Dar nu spre Mecca ne 
străduim, ci spre amintirile spumoase pe care vrem 
să le luăm cu noi din acest atât de interesant oraș 
al Iranului. Uluitor de inspirați sunt sculptorii de pe 
aici și deosebit de generoși edilii, căci peste tot, în 
țara asta, dai peste lucrări monumentale expresive, 
de largă respirație lirică ori narativă. 

Mai departe, spre Biserica Anglicană. Numai 
că nu mergem mult și suntem obligați să oprim. S-a 
rupt o curea de transmisie la motor și trebuie schim-
bată. Un popas nedorit, în plină stradă. Coborâm , 
firește, să stăm la aer. Ne așezăm pe o balustradă , 
lângă un magazin care desface uși termopane pentru 
birouri și locuințe. Mulți pietoni, înțelegând că sun-
tem străini, se opresc să ne întrebe de țare de origine. 
Prietenoși oameni și pe aici, ca peste tot. Nu mică 
ni-i surpriza când patronul magazinului ne invită pe 
mine și pe Elena înăuntru, ne servește cu câte un pa-
har de suc, iar apoi ne roagă să ne lăsăm fotografiați, 
și singuri, și împreună cu el. Nu avem nici un motiv 
să-l refuzăm. O fi având vreun tâlc și povestea asta. 
Probabil că urmărește să facă din prezența noastră în 
magazinul său pretext de reclamă. Te pomeni că ne 
vom vedea și subiecți la vreo agenție de publicitate. 

Biserica Anglicană este ascunsă într-un car-
tier cu străduțe înguste. Autocarul ne lasă undeva, 
în apropierea ei, căci nu poate pătrunde până acolo. 
Mergem , de aceea, pe jos. Numai că poarta de la in-
trare e închisă. Abia se ivește intendentul, după repe-
tatele apăsări pe sonerie ale lui Afshin. Nu ne poate 
primi fără o aprobare de la superiorii săi. Trebuie să 
ne mai plimbăm pe străduțele din jur până se va de-
cide. La a doua tentativă ,suntem primiți. Biserica nu 
este nici foarte veche, nici monumantală. Probabil 
că a fost ridicată după primul război mondial, când 
englezii au avut o prezență activă în zonă, după ce 
i-au izgonit pe revoluționarii ruși. De ce am fost aduși 
să vizităm acest obiectiv nespecific locului, nu prea 
înțelegem. Mai degrabă cu un scop propagandistic, 
să ni se demonstreze spiritul de toleranță religioasă al 
populației musulmane a orașului... Înăuntrul bisericii, 
descoperim altceva decât ne-am așteptat. Se pare că 

anglicanismul ei inițial a fost convertit într-un fel de 
ortodoxism. Frescele din altar și de pe pereți indică 
un spațiu de rugăciune apropiat de cel armenesc. 

De aici, ne retragem la hotel, să ne odihnim 
de amiazi. Nu ni s-a oferit până acum un asemenea 
prilej. La Bazar, vom merge pe jos,  fiecare de capul 
său, căci e aproape. În program, e prevăzut timp li-
ber. Doamna din București care ni l-a lăudat pe rec-
torul Universității clujene ne roagă , curtenitor ,s-o 
luăm și pe ea cu noi. Nu avem nici un motiv de refuz, 
e o femeie cumsecade... Ce-a fost bazarul din Esfa-
han, dar acesta chiar ne copleșește. Zice-se că ar fi 
cel mai vechi din Orientul Mijlociu și cel mai mare 
din lume, ca bazar acoperit. Adevărat oraș în oraș, cu 
străzi comerciale, în care poți intra și cu mașina. O 
construcție, deci, monumantală, trecută, în 2010, pe 
lista Patrimonilui Mondial UNESCO. Nu-i de mira-
re, dacă ne gândim la tradiția negustorească seculară 
a Tabriz-ului. Aici a bătut și bate, cu adevărat, inima 
orașului. În cele peste 5.000 de magazine pe care le 
adăpostește se găsesc de toate. Multe mărfuri sunt 
scoase pe tarabe, iar covoarele așezate pe jos...

Ce lume agitată, ce vânzolelă prin toate ga-
leriile ! Acum trebuie să mă împart între Elena mea 
și doamna care ne însoțește. Fiecare, cu ale ei. Ne-
vastă-mea, cu bijuteriile ; doamna, cu pânzeturile. 
Elenei , îi cumpăr un inel de aur, cum și l-a dorit, 
pe care îl plătin în euro, căci nu ne mai ajung ba-
nii; doamnei nu am ce sfaturi să-i dau, căci nu mă 
pricep în materie. Prefer spectacolul uman, care este 
fascinant. Sunt abordat mereu cu întrebarea din ce 
țară provenim. Pălăria-mi atrage tuturor atenția. Pe 
aici nu se poartă ceva asemănător.Cu siguranță că le 
par exotic. Niciodată nu m-au învăluit atâtea priviri 
galeșe, expresive, de femei tinere, și nu am dat mâna 
cu atâția bătrânei întâlniți în cale. Oameni prietenoși, 
în Tabriz, doritori să comunice, ca și în celelalte părți 
ale Iranului. Mă neliniștesc, însă, prea multele priviri 
curioase ala bărbaților spre Elena mea, unele chiar cu 
întoarceri de cap. A avut imprudența să se îmbrace 
mai sumar, cu o bluză de toate zilele, ca pe la Cluj, so-
cotind că e destul dacă poartă pe cap un batic. Numai 
că pe aici, a umbla cu mâneci scurte bate la ochi. Ob-
servă și ea, așa că nu are ce face decât să-și cumpere 
un capot, spre a intra în rând cu lumea...Mutându-ne 
pașii de ici-colo, ca printr-un labirint, asistăm și la o 
încăierare. Doamne, ce aprigi sunt bărbații pe aici, re-
pede le sare țandăra. Nu ne dăm seama ce s-a întâm-
plat, doar că un tânăr este alergat de altul, și abia se 
salvează într-un butic, sub protecția patronului aces-
tuia...Din altă parte, cumpărăm o geantă de voiaj , că 
nu ne mai încap bagajele. Doamna, de ne însoțește, 
și cu pânzeturile, și cu cadouri pentru cei de acasă. O 
las mai mult în seama Elenei, căci ochii și degetele a 
două femei mai bine simt lucrurile... Pe o altă galerie, 
altă încăierare, asta în toată regula. Ne și retragem 
repede din zonă, să nu asistăm la degenerarea ei în 
ceva ce ne-ar putea afecta și pe noi. Cum am zis, tem-
peramente aprinse. Prietenoși, dar și arțăgoși... Simt 
nevoia să ieșim. Spectacolul începe să-mi displacă. 
În stradă, vânzători ambulanți, cu mărfurile întinse pe 
trotuar. Abia te poți mișca printre ei. Ai impresia că 
pe aici toată lumea vinde câte ceva...

Ne tragem încet către hotel. La ora 20, după 
datina Ramadanului, avem programată cina. Până 
atunci, ne mai întindem, căci forfota din bazar ne-a 
obosit. Trebuie să ne reorganizăm bagajele, acum că 
avem o geantă în plus... Cinăm în același restaurant 
de aseară. Suntem primiți cu toată atenția, parcă s-a 
știut că-i ultima cină împreună. Ni s-a întins o masă 
comună, de-a latul sălii. Atmosferă degajată. La ape-
ritiv, o salată. Apoi, frigărui, din carne de berbec sau 
pasăre, la alegere, pilaf oriental foarte gustos, iar la 
desert, un fel de turtă din curmale. Și câte o bere la 
doză, o prezintă ei, mai degrabă o limonadă. Partea 

Urmare din pag. 49
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spectaculoasă a cinei vine dinspre ceilalți clienți. Ei 
sunt la sfârșitul unei zile în care nu au mâncat nimic. 
Nu s-au pus , însă, la mese, ca noi, ci pe niște pri-
ciuri acoperite cu covoare, în câteva separeuri care 
mărginesc pereții localului. Stau pe jos, cu picioarele 
adunate, cum ar sta în jurul focului. În poziția aceas-
ta mânâncă, în poziția aceasta beau. Atavisme ale 
unor ancestrale forme de viață nomadă. Tare îmi par 
pitorești, de aceea le cer permisiunea câtorva să-i foto-
grafiez... Și așa se consumă și acest moment, gândit a 
fi unul festiv. Ultima cină comună în această excursie. 

31 mai, Teheran 
Pentru că azi avem de parcurs un drum foar-

te lung, ne sculăm devreme și rezolvăm operativ cu 
micul dejun.  Plecăm la timp. Părăsim Tabriz-ul, 
încântați de impresiile pe care le-am adunat. Abia 
acum realizăm cât e de întins. Pe margini, cartiere 
noi, unele terminate, altele în construcție, parcă nu 
se mai sfârșesc. Ieșim de pe centură într-o bogată 
zonă agricolă, în drum spre Bostan Abad. Pe aici 
am intrat alaltăseară, dar pentru că era întuneric , nu 
mai recunoaștem locurile. O zonă deluroasă, apoi. În 
dreapta, la orizont, munți cu creste înzăpezite. Tre-
cem printr-un tunel ce pare fără sfârșit, luminat, dar 
cu pereți naturali. Am ocolit Bostan Abad. Șoseaua 
înaintează pe un platou înalt. Aceleași locuri ca prin 
Ardeal, cu dealuri și văi înverzite, cu turme de oi, 
cu holde încă verzi. Curând, însă, peisajul se schim-
bă. Fără a fi muntoase, înălțimile ero-
date au forme dintre cele mai ciudate. 
Mereu altele și altele. Când rotunji-
te, când țuguiate ; când izolate, când 
înlănțuindu-se într-o ondulare blândă. O 
varietate de formațiuni geologice greu 
de întâlnit în altă parte. Firește că nici 
roca nu este aceeași. O alternanță cro-
matică într-o paletă atât de bogată, în-
cât mai te convinge că imaginația unui 
pictor a potrivit culorile, nu acțiunea 
corozivă a factorilor naturali. Și din loc 
în loc, pudră de mică, să dea și străluci-
re unor tablouri dintr-o colecție proba-
bil unică în lume, expusă într-o galerie 
întinsă pe zeci de kilometri. Numai că 
oamenii locului nu s-au putut hrăni doar 
cu emoții estetice, de aceea mulți s-au 
strămutat în zone mai mănoase. Sate părăsite, unele 
ruinate, creează o notă dicordantă în decor pentru cei 
care nu și-au cantonat gustul în romantismul timpu-
riu. Altele-s ruinele pe aici, față de cele din Scoția, 
bunăoară, pentru că prea sunt năpădite de soare, să 
poată respira cât de cât...

În Zanjan, capitală de provincie, cam cât 
Clujul de mare, oprim doar cât să ne dezmorțim. 
Și acesta, un oraș cu o istorie bogată în spate. A 
strălucit întotdeauna și se remarcă și acum ca o 
așezare cu talentați artizani. Adevărați maeștri în 
țesutul covoarelor, în prelucrarea argintului. Există 
și aici o moschee din secolul XIII, dar nu avem timp 
de ea. Ne amuză aflând că oamenii locului se declară 
în corpore fericiți, ca cei mai optimiști din Iran. Nu 
știu , pe la noi, la ce rezultat ar duce o asemenea 
cercetare sociologică...La mică distanță de Zanjan, 
facem un popas prelungit în Soltaniyeh. Aici se află 
singurul obiectiv din programul de vizite de azi. Lo-
calitatea, în sine, este restrânsă, cât o comună mai 
răsărită de pe la noi. Dar situl arheologic de la mar-
ginea ei și moscheea din preajmă sunt de referință 
pe harta turistică a Iranului... Despre ce este vorba ? 
Încă de la mijlocul secolului XIII, Persia făcea parte 
dintr-un stat feudal întins condus de dinastia mon-
golă Ilhani,care s-ar traduce prin hani subordonați. 
Și într-adevăr, ei domneau sub autoritatea Marelui 

Han din Mongolia. Câțiva din șirul acestora au inițiat 
legături strânse cu regele Ludovic IX al Franței și cu 
papalitatea, căutând o alianță împotriva mameluci-
lor din Egipt, cu care , apoi, s-au și luptat. Mahmud 
Ghazan, unul dintre ei, face un pas mai departe și 
denunță vasalitatea. Urmașul său , Muhammad Hu-
dabanda Oldjeitu va duce răzmerița și mai departe, 
convertindu-se, o vreme, la creștinism. Acum începe 
istoria propriu-zisă a Soltaniyeh-ului. Orașul a fost 
fondat de Arghun Khan, care a domnit între 1284-
1291. Așezarea urma să ajungă o strălucită capitală 
imperială, cea mai frumoasă din lume. A prins con-
tur ca un oraș-cetate, cu 16 turnuri de strajă. Old-
jeitu (1304-1316) continuă opera înaintașilor săi și 
se îngrijește de ridicarea unui dom, pe măsura unei 
asemenea reședințe, care urma să devină și mausole-
ul său. De când lumea , puterea a născut în oameni 
trufia. A rezultat o construcție monumentală, a cărei 
cupolă era comparabilă, pe vremea aceea, numai cu 
a Domului din Florența și a Catedralei Hagia Sofia 
din Constantinopol. Încă o dată, arhitecții și ingine-
rii persani și-au demonstrat înaltele calități. Ea are 
o formă octogonală, cu trei etaje, o înălțime de 51 
m. și un diametru pe jumătate de atât. Era minunat 
decorată, și în exterior ,și în interior, cu mozaicuri, 
picturi murale, faianță, o adevărată bijuterie arhi-
tectonică. S-a consacrat, în timp, cu numele Domul 
Ilkhanid Soltaniyeh și figurează pe lista  Patrimoniu-
lui Mondial UNESCO.  Pe teritoriul său de influență 

a funcționat, mai mult de 100 de ani( 1318-1450), o 
arhiepiscopie latină... Orașul a fost ocupat în 1380 de 
hoardele lui Tamerlan, care i-au semnat  certificatul 
de deces. Uneori, și orașelor, ca oamenilor, când se 
prăpădesc copii, li se refuză destinul. Soltaniyeh s-a 
născut glorios, dar a murit prematur. Mongoli l-au 
ridicat și mongoli l-au distrus, parcă pentru a se con-
firma că nu era locul lor pe aici...

Astăzi, situl arheologic și moscheea au deve-
nit obiective turistice... Din parcarea unde ne lasă 
autocarul, străbatem printre ruine până la moschee. 
Acoperișul cupolei celebrului Dom strălucește siniliu 
pe fondul albastrului-movuliu al cerului. La bază, de 
jur-împrejur, e încinsă cu un brâu de arcade, frumos 
decorate în faianță. În unghiurile octogonului, mina-
rete abia schițate, să nu eclipseze cupola. La etajul 
superior, alte arcade, care seamănă cu cele ale Pieții 
Imamului din Esfahan. De aproape, e și mai impo-
zantă decât privită de la distanță. Decorațiile exte-
rioare au dispărut. Pereții, masivi, sunt de culoarea 
lutului, pentru a se încadra mai firesc în ambianța 
ruinelor. Par a fi fost decurând recondiționați. În inte-
rior, schele. Aproape un fapt comun, în Iran, la toate 
aceste monumente. Abia ce putem cuprinde printre 
ele dimensiunea impresionantă a cupolei. Se lucrea-
ză la recondiționarea decorațiilor. Reușim, cumva, să 

prindem câteva imagini, care confirmă, o dată în plus, 
excepționala artă a meșterilor persani. Cum spuneam, 
mozaicuri și fresce, minunat lucrate...Privesc gândi-
tor în jur. Doamne, câte cimitire celebre are Iranul ! 
Câtă viață a clocotit prin venele acestui popor într-o 
istorie multimilenară ! Cât talent a risipit să lase ur-
mele de civilizație pe care ni-i dat să le admirăm la 
tot pasul!... Locuitorii de azi ai Sultaniyehului își văd 
liniștiți de treburile lor, nu-s prea conectați la trecutul 
îndepărtat al acestor locuri. În vecinătatea Domului, 
dincolo de împrejmuirea sitului , și-au ridicat mos-
cheea lor, pe măsura populației de acum a așezării...
Privesc și greu îmi pot reveni. Culeg câteva flori de 
printre ruine, singurele care își perpetuează ființa la 
nesfârșit. Le pun în carnetul de însemnări, să le iau 
acasă. Dacă nu am venit cu flori la cimitir, căci n-am 
fi avut de ce, măcar să le culegem dintre morminte, în 
amintirea creștinilor care au trăit vremelnic pe aici...

Soarele nu-i prietenos cu noi, ne simte că nu 
suntem de-ai locului, de aceea mai că ne alungă. 
Până la Teheran avem încă drum lung. Părăsim lo-
calitatea, care, obișnuită cu turiștii, nu ne prea bagă 
în seamă. Străbatem un platou întins de podiș, zonă 
agricolă.Multe miriști arate, probabil după culturile 
timpurii. Holdele nesecerate își așteaptă rândul... Se 
iscă o agitație în autocar la aflarea veștii că mâine 
seară vom pleca spre aeroport pe la ora 10. S-ar dori 
să rămânem în hotel până după miezul nopții. Nu 

mă amestec. Programul e program, așa a 
fost anunțat , nu are cum fi schimbat. De 
aceea, mai bine să ne bucurăm calmi și 
de restul excursiei care ne-a mai rămas... 
Trecem tot mai des pe lângă așezări noi, 
orașe industriale, cu blocuri moderne. 
Oprim când în benzinării, pentru ali-
mentare, când la popasuri turistice, să 
ne relaxăm. Pe alocuri, moschei la mar-
ginea șoselei, anume pentru cei aflați în 
trafic...Doamnele, agitate în continuare. 
Vorba poetului, sunt greu bătrânii de 
pornit, dar de-i pornești...Remarc că pe 
aici combinatele de ciment sunt așezate 
departe de localități, să nu le polue-
ze. În aceste condiții, toți slariații sunt 
navetiști...În sfârșit, ajungem în subur-
biile Teheranului. Intrăm prin altă parte 

decât cea prin care am ieșit acum nouă zile. Uluitor 
ce dimensiuni ia metropola. Cvartaluri noi, adevă-
rate orașe, multe terminate, altele în construcție. Pe 
cât înaintăm, circulația devine sufocantă. În scua-
ruri, coloane ori mănunchiuri de drapele naționale 
anunță festivități comemorative, pentru că cele mai 
multe sunt în bernă...Foarte complicate-s și pasaje-
le rutiere prin care se intră în vatra propriu-zisă a 
orașului...Turnul de televiziune domină, prin silueta 
sa, înălțimile urbei...Este clar că iarăși nimerim o 
oră de vârf a traficului. Stăm minute bune la fiecare 
stop...Trecem pe lângă Turnul Azadi. Majestos, cum 
îl știm. Înseamnă că nu mai avem mult și vom ajun-
ge. Răzbim cumva până la Hotel Shiraz, același în 
care am fost cazați și în primele nopți. Îi cunoaștem 
,deci, ambianța, chiar dacă acum avem camera cu 
un etaj mai jos. Nu despachetăm înainte să ieșim 
la cumpărături, căci magazinele încă sunt deschise. 
Alegem felurite sortimente de fistic, migdale, smo-
chine vărsate, pentru nepoți. Trebuie să ne facem 
bagajele de plecare din seara aceasta , pentru că 
mâine seară cine știe...Oricum , vom petrece ulti-
ma noapte într-un hotel în această excursie. Avem 
nevoie să ne odihnim cât mai bine și facem toate 
pregătirile pentru asta.
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29 mai 2017 , Tabriz
N-am dormit cum ne-ar fi plăcut, deși 

condițiile au fost excelente. Cu siguranță, obosea-
la se acumulează tot mai mult. Astăzi vom ajunge 
la Marea Caspică. Prilej să rememorăm, înainte de 
sculare, vizita în Azerbaidjanul sovietic de acum 35 
de ani... Doamne, ce tineri eram pe atunci !...Cobo-
râm la micul dejun cu bagajele, după ce prindem 
câteva cadre din camera foarte elegantă care ne-a 
găzduit. Scări de marmoră și pereți placați cu mar-
moră; în holul recepției, decorații somptuoase, foto-
lii adânci, iar pe un perete mai multe ceasornice care 
indică ora pe diferite meridiane. Doamna doctor cu 
mamă din Sâncrai ne cere permisiunea să ne foto-
grafieze, ca să-și aducă aminte de noi. Gest culant, 
pentru care îi mulțumim... Operativi, la micul dejun, 
să putem pleca la timp. Se anunță o zi foarte lungă, 
mai mult pe drum. Domnul Buzatu ne prezintă tra-
seul. Curând după ce ieșim din Qazvin, ajungem în 
zona Munților Elburz, mult diferiți de cei din sud. 
Roca lor este mai degrabă roșietică, imprimând pe-
isajului un colorit viu. E, apoi, verdeața, care urcă 
până pe înălțimi. Nici stâncile nu-s golașe pe aici, 
cresc pe ele mușchi și licheni. Pe văi, plantații tine-
re, foarte atent îngrijite. Alta-i viața unde apa e dată 
tuturor cu dărnicie...Oprim la marginea orășelului 
Mandjil, într-o parcare cu toate dotările. Alături, un 
parc, anume amenajat pentru drumeți. Pe marginea 
aleilor, statuete cu lei și flamingo deosebit de ex-
presive. Nu rezistăm ispitei de-a ne fotografia cu 
ele. Apoi, chioșcuri în formă de ciupercă, unde se 

poate servi masa. În apropiere, un lung pod sus-
pendat, probabil încă nedat în folosință, pentru că 
nu-i circulat. În față, un întins lac artificial, iar în 
împrejurimi înălțimi muntoase. Aer proaspăt. Tare 
ne simțim confortabil în această ambianță, nu ne 
vedem plecați...Dar cum turistului îi șade bine cu 
drumul, vine și semnalul de îmbarcare. Coborâm 
din podișul înalt în locuri mai joase. Același pământ 
roșu, cum am întâlnit și în Cipru. Firește, multe ex-
ploatări miniere, ale unor probabil importante zăcă-
minte de cupru. De asemenea, tot ca în Cipru, într-
un astfel de sol, întinse culturi de viță-de-vie. Pe 
înălțimi, eoliene...Ce înseamnă un popor chibzuit. 
Deși au imense rezerve de hidrocarburi, deci neli-
mitate surse de energie, iranienii nu neglijează nici 

acest potențial energetic de care dispun... Și ce fru-
mos se rostogolesc pe aici râurile care se avântă spre 
câmpie ! Pe lunci, așezări mult mai bine gospodărite 
decât în alte părți. În preajma lor, holde care dau în 
pârgă. Câteodată ,trăiesc cu impresia că ne aflăm pe 
undeva, prin Ardeal. Și pe aici câmpul este învârstat 
de pământuri, unele chiar cu răzoare, nu acoperit de 
tarlale. Printre ele, șerpuiesc drumuri de hotar, ca în 
satele noastre...Ieșiți dintre dealuri, oprim la San-
gar, mai la marginea lui, unde toate doamnele din 
grup se aruncă pe niște tarte scoase la vânzare pe 
tejgheaua unei patiserii. Arată foarte bine. Experte 
cum sunt, le deslușesc repede compoziția : cocă de 
cozonac, curmale, dovleac, scorțișoară. Specialita-
te locală. Pofticios, nu ies nici eu din rând, servesc 

una, deși, la regimul meu alimentar, mai potrivit ar 
fi să mă abțin. Dar, vorba ceea, nu s-a face gaură-
n cer din asta. Ba , spre a mă grozăvi, mimez că 
trag și câteva fumuri dintr-o narghilea expusă pe o 
masă alăturată, să o speriu pe Elena că m-aș putea 
dedulci la multe dacă mă lasă singur prin Orient. 
Mai glumim și noi , ce să facem...Când să plecăm, 
cei din spatele autocarului nu știm de ce se întârzie. 
„Ghidul pu țai,” rostește important domnul Buzatu, 
lăsându-ne perplecși. „Pu țai, pu țai”, da să știm și 
noi, că doar între doamne serioase nu umbli cu in-
fantilii de felul acesta. Termenul îmi aparține. Așa 
aflăm că în limba chineză „pu țai” înseamnă „nu-i 
prezent”...

Ne îndreptăm spre Rasht. De aici, nu mai 
avem mult până la Marea Caspică. Șoseaua trece 
printr-o pădure. Chiar ne era dor de un asemenea 
decor. Apoi, de-o parte și de alta a ei, pe un șes în-
tins, orezării. Multe, multe, cum n-am văzut nicio-
dată. Și lucrători în ele, cu cizme înalte de cauciuc. 
O zonă agricolă, deci, profilată pe această cultură 
nobilă. Așezările rurale arată bine. Case din cără-
midă, acoperite cu tablă...Intrăm , după aceea, în 
junglă...Nu vă speriați, nu ne paște nici un pericol. 
Așa le spun localnicii pădurilor dese din zonă, dar 
care nu-s deloc mai sălbatice ca la noi. Trăiesc în 
ele numai lupi și mistreți, nu lei și tigri. Să afle, pe 
această cale, și gârbăuanii mei că li-i plin hotarul de 
jungle...Ieșind la lumină, ajungem curând la Ban-
dar Anzali, port la Marea Caspică. De acasă , am 
așteptat cu emoție această întâlnire. După 35 de ani, 
revedem nu locurile, ci albastrul întins al unei mări 
de care ne leagă plăcute amintiri. Atunci, părinți cu 
copii mici, ne aflam la Baku și trăiam o experiență 
foarte interesantă printre azeri. Am rememorat-o în 
altă parte. Acum, ca bunici, stăm pe țărmul Caspicii 
în Iran și impresiile nu sunt cu nimic mai prejos. 

Câtă vreme a trecut de atunci, cât s-a schimbat lu-
mea și prin câte evenimente am trecut și noi ! Dar 
să nu ne lăsăm purtați de valurile nostalgiei, mai 
bine să ne bucurăm că am răzbit prin toate și încă 
ne mai putem mișca...Ne aflăm pe o plajă fără ame-
najări speciale a ceea ce s-ar dori o stațiune. Cum ar 
fi la noi, să zicem, Tuzla față de Constanța. Marea e 
blândă, foarte ușor vălurită. În larg, un întins covor 
albastru-verzui. În nisipul umed, multe cochilii de 
scoici. Aproape nimeni pe plajă. Poliția de coastă 
își face rondul, cu ochii în patru. Nu-i permis să se 
intre în apă decât în costum adecvat. Un tătic își su-
praveghează fetițele, foarte mândre de castelul de 
nisip pe care l-au înălțat. Copiii-s copii peste tot. 
Ceva mai departe se zărește o barcă de salvamar, 
care picotește. Ne plimbăm puțin , încoace și încolo, 
de aici până aici, cât ni se îngăduie. Este evident 
că toată coasta e bine supravegheată, din motive de 
securitate militară. Nu prea avem cu ce umple cele 
90 de minute câte ni s-au rezervat. Trecem în revis-
tă câteva chioșcuri cu articole de plajă, dar nu-i ce 
cumpăra. De-a lungul unei alei, mai multe case de 
vacanță ori pensiuni, căci hoteluri nu pot fi numite. 
Cam asta-i toată stațiunea. Nu-mi vine să cred că 
așa-i peste tot. Mai degrabă n-am fost aduși noi unde 
trebuie, să nu creăm probleme. Domnii din grup 
nu-s prea mulțumiți, mai ales că nu s-a putut face 
baie cum se pregătiseră , dar se consolează , până la 
urmă, cu ideea că măcar au văzut Marea Caspică...
Domnul Buzatu ne spunea pe drum ,venind încoa-
ce, că pe lângă uriașele zăcăminte de hidrocarburi, 
Caspica are și cel mai important zăcământ de caviar 
din lume. ( Metafora este a mea, cer scuze cui îi 
displace ).Sturionii de aici nu au pereche. Și numai 
pentru ei, merită să se lupte popoarele riverane să 
stăpânească o asemenea mare. Unii au crezut că, 
cine știe, poate-poate se va îndura cineva de noi să 
ne servească, așa din complezență, ori să ne ofere 
spre cumpărare, la prețuri accesibile, cutii cu icre 
negre, cum ni s-au oferit prin sud curmale. Însă nu 
avem acest noroc...

Ne continuăm circuitul, îndreptându-ne din 
nou spre o zonă muntoasă. Intrăm pe o vale măr-
ginită de înălțimi împădurite. Pitorească, în sensul 
românesc al termenului. Urcuș greu, când trecem 
un munte. Păduri de foioase, fără conifere. Spre 
vărf, intrăm în nori. Noroc că-s zdrențuiți, de par 
doar o ceață deasă. Peisaj ireal, de pe altă lume. Pe 

marginea șoselei, în parcări, femei vând știuleți cu 
porumb copt...Doamne, ce mult ne plăcea și nouă, 
copii fiind, cu vitele la păscut, să-i coacem pe jar...

IULIU PÂRVU

Mormântul lui Cirus cel Mare


