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Sub un titlu deopotrivå incitant ¿i sugestiv, Pe Vârful cu Dor de ºarå, cu rezonan¡e
toponimice de inimitabilå geografie carpaticå, dl profesor Constantin E. Ungureanu î¿i strânge
articolele ¿i studiile publicate în anii din urmå, întâmpinând astfel marea sårbåtoare a Marii Uniri
cu un gest cårturåresc omagial ¿i plin de semnifica¡ii.

În mai toate aceste eseuri  vibreazå istoria, cultura ¿i spiritualitatea româneascå, autorul
urmårind, la nivelul epocilor cultural-istorice, atât evenimente cât ¿i fapte de culturå, literatura
înså¿i venind så oglindeascå felul cum s-a reflectat în con¿tiin¡a româneascå aspira¡ii de veacuri,
ideologii, mentalitå¡i, nåzuin¡e sociale ¿i personale, în general felul de a gândi ¿i de a tråi al poporului
nostru. ªi toate acestea – prin antenele cele mai sensibile care sunt, desigur, scriitorii ¿i arti¿tii,
creatorii de valori spirituale, care se dovedesc, iatå, cutii de rezonan¡å ale epocii ¿i nåzuin¡elor
colective. Structurându-¿i lucrarea pe o anumitå relevan¡å cultural-istoricå, autorul abordeazå
teme în general cunoscute, dar care råmân mereu de actualitate, fie cå e vorba de steagul tricolor
¿i „Imnul Unirii”, ca simboluri ale unitå¡ii na¡ionale, fie cå evocå însemnåtatea ¿i rolul bisericii în
legåturå cu ideea de unitate a românilor de pretutindeni.
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O CARTE-OMAGIU
LA CENTENARUL MARII UNIRI

La prima impresie titlul de mai sus ar pårea a fi hazardat ¿i
de domeniul fanteziei.  Nu e înså a¿a, ¿i, la o mai atentå analizå
vom descoperi, a¿a cum se va vedea mai jos, câteva momente ¿i
repere fundamentale, prin care ora¿ul nostru se înscrie în chip
ferm ¿i distinct pe traiectoria biografiei brâncu¿iene. Vom expune
a¿adar, motiva¡ia acestei apropieri.

Pe strada Målinului la nr. 12 din Cluj a tråit multå vreme
familia Marica. El era un cunoscut sociolog care a lucrat ani buni
la sec¡ia de specialitate a Academiei, consacrându-¿i anii din urmå
inventarierii ¿i alcåtuirii unei bibliografii închinate pårintelui
presei transilvånene, bra¿oveanul G. Bari¡iu. Când l-am cunos-
cut, la unele din comunicårile Sec¡iei de istorie literarå a Insti-
tutului „Sextil Pu¿cariu” din Cluj, era un båtrânel cu o chelie proe-
minentå, simpatic, mårun¡el, care î¡i atrågea aten¡ia prin faptul
cå î¿i scria textele, doar cu câteva creioane extrem de ascu¡ite, cu
un scris mårunt, abia descifrabil. Î¿i fixase locul de muncå în sala
de la Colec¡ii speciale a BCU-Cluj, unde se prezenta cu regulari-
tate, zi de zi, de¿i era de mult pensionar. Erau anii în care îi apå-
ruse o temeinicå ¿i acribioaså bibliografie, cea a „Foii pentru
minte, inimå ¿i literaturå”. So¡ia sa, farmacista Alice Marica, era
pe atunci o båtrânicå micu¡å ¿i simpaticå, ie¿itå de multå vreme
la pensie. Într-una din zile, aflându-må în vizitå la ei, doamna Alice
a scos dintre rafturile pråfuite ale unui dosar câteva scrisori pe
care mi le-a aråtat cu venera¡ie. Era vorba de certificatul ei de na¿te-
re, care era eliberat de Parohia Ortodoxå Românå din Paris din
str. Bauvais nr.9 bis, unde feti¡a, Poianå Alice, fiica lui Daniel
Poianå ¿i Marina-Ana (n.Theil, de origine austriacå), a fost bote-
zatå la 10/23 sept. 1905, avându-l ca na¿ pe Constantin Brâncu¿i.
Iatå cum s-au petrecut lucrurile.

A¿a cum ne relateazå brâncu¿iologul Barbu Brezianu, în
cartea sa Brâncu¿i în România, în anii în care Bâncu¿i a urmat
ªcoala de arte ¿i meserii din Bucure¿ti, el a locuit pe str. Izvor
nr.18, având colegi de camerå pe Daniel Poianå ¿i Peter Neagoe,

cu care a legat prietenii durabile, amândoi ardeleni, unul din
Aciliu (viitorul scriitor american Peter Neagoe, care mai târziu a
scris despre Brâncu¿i romanul Sfântul din Montparnasse) ¿i
celålalt, Daniel Poianå, de lângå Sibiu. Cei doi au plecat la în-
ceputul secolului „în lume”, spre a-¿i fåuri acolo alte destine.
Peter Neagoe s-a oprit pentru moment în Germania, la München,
unde a lucrat la o fabricå de chimie, iar Daniel Poianå la Paris,
unde a lucrat la un restaurant, devenind cu timpul un fel de asociat
al patronului. Rostul pe care cei doi ¿i l-au fåcut în lume, l-a
determinat pe colegul lor, Brâncu¿i så plece ¿i el în Occident,
spre a se perfec¡iona în arta sculpturii. Cum nu avea bani
suficien¡i pentru tren, a plecat pe jos în vara lui 1904. Primul popas
l-a fåcut în Germania la Peter Neagoe, dar problemele de limbå
¿i mediul prea auster l-au fåcut så se îndrepte spre Paris. Aci ¿i-a
gåsit prietenul, pe Daniel Poianå, gåzduindu-l ¿i oferindu-i
ajutor. A¿a se face cå atunci când so¡ilor Poianå li s-a nåscut
primul copil, cel mai bun prieten al lui Daniel, sculptorul, devenit
deja cunoscut, a fost invitat så-i boteze copila. În 1914, izbucnind
Primul Råzboi Mondial, cetå¡enii nåscu¡i în ¡årile cu care Fran¡a
avea råzboi, au fost expulza¡i în ¡årile lor de origine. A¿a s-a
întâmplat ¿i cu Daniel Poianå, ardelean de origine, în timp ce
Brâncu¿i, nåscut în România, a putut så-¿i continuie nestingherit
munca. Întors în Ardeal, Daniel Poianå s-a stabilit la Hunedoara,
unde a lucrat la o bancå. Fiica lui, Alice, a urmat Facultatea de
Litere la Cluj, la sec¡ia Francezå. Era bunå prietenå cu Corina
Petrescu, sora lui Cezar Petrescu, împreunå cu care frecventa
cursurile profesorului Virgil Bårbat. Acesta s-a îndrågostit de
Corina ¿i a luat-o de so¡ie, iar Alice a stârnit interesul asistentului
acestuia, George Em. Marica. Cum acesta a primit o burså de
specializare în Germania, unde ¿i-a sus¡inut ¿i doctoratul la profe-
sorul Leopold von Wiese, din Bonn, Alice s-a gândit så urmeze
cursuri de specializare la Sorbona. Evident cå tatål såu
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Eminescu
¿i China

O lucrare cu totul deo-
sebitå publicå Diana Cotescu
¿i Tudor Nedelcea, Eminescu
¿i China (Craiova, Funda¡ia
Scrisul Românesc, 2018), o
edi¡ie de buzunar, bibliofilå, tri-
lingvå: românå, englezå ¿i chi-
nezå. Studiul a fåcut obiectul
unei conferin¡e pentru pentru
studen¡ii primilor ani de la lim-
bile sud-est europene de la
BISU - Universitatea de Studii
Interna¡ionale Beijing, cunos-
cutå drept cea de-a doua uni-
versitate de limbi stråine, cum
scrie sinologul Constantin Lupeanu, directorul Institutului Cultural
Român de la Beinjing. Autorii neputându-se deplasa în China,
conferin¡a a fost cititå de douå studente chinezoaice, textul fiind
proiectat pe ecran în limbile românå, englezå ¿i chinezå. Studiul a
fost apreciat în mod special pentru cå poetul na¡ional al românilor,
Eminescu, a afirmat cu temei despre China cå este „cea mai instruitå
¡arå de pe påmânt” (Curierul de Ia¿i, X, nr. 41, 14 iulie 1877, p. 3).

Enciclopedist în sensul adânc al cuvântului, Eminescu se
define¿te bun cunoscåtor ¿i al economiei chineze, trimi¡ând la
„mandarinul Ma-twan-lin, vestit economist al Chinei”, dar ¿i în privin¡a
istoriei cår¡ii, comentând elogios „cartea cea mai mare din lume”,
adicå o colec¡ie din secolul al XVII-lea care cuprinde „toate scrierile
însemnate sau interesante din toate ramurile literaturei”, o colec¡ie
de 6107 tomuri intitulatå „Colec¡ie imperialå ilustratå din literatura
veche ¿i modernå”. Eminescu a folosit, mai ales în publicistica sa,
scrierile lui Lao Tzi, Confucius etc.

Studiul Eminescu ¿i China a fost apreciat de universitarii din
Beinjing: Kang Jiaoyi ¿i Shen Dahon (decanul facultå¡ii), iar în ¡arå
de traducåtorul Ding Chao. Deocamdatå. Sara KOLA
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descåtu¿at din miezul ei fierbinte Pasårea måiastrå ¿i
Coloana fårå sfâr¿it, a deschis artei ¿i spiritului ome-
nesc poarta unui nou univers.

El este mai mult decât un sculptor, mai mult
decât un profet, mai mult decât un artist de geniu.
Este un Demiurg. S-a nåscut la Hobi¡a în 1976 ¿i nu
va muri niciodatå”.

*
Într-o altå sec¡iune, Varietas delectat, alte

articole demne de amintit: Marin Rådoi, o persona-
litate distinså, un intelectual cum rar ai ocazia så
întâlne¿ti în via¡å, O revistå longevivå: „Convorbiri
literare” - 150 de ani de la apari¡ie & 100 de ani de
la moartea lui Titu Maiorescu, 150 de ani de la a-
pari¡ia poeziei „Ce-¡i doresc eu ¡ie, dulce Românie”,
de Mihai Eminescu, În jurul unor antonomaze: Mi-
hail Sadoveanu ¿i Vasile Sadoveanu, O båtålie câ¿-
tigatå, un vis împlinit („Alecsandri båcåuanul”), 110
ani de la moartea lui Nicolae Grigorescu, un genial
poet al culorilor, o mândrie na¡ionalå, Modernismul
¿i curentele postmoderniste ¿.a.

Sunt de gåsit ¿i comentarii ale unor poe¡i, pro-
zatori, memoriali¿ti ¿i dascåli gorjeni, precum Dumi-
tru Cauc, Dumitru Dånåu, Dumitru Gherghina, Dr.
Cornel Munteanu, Marin Arcu¿, Cornel Cârstoiu...

Pentru cercetåtorul tradi¡iilor noastre nu trebuie
så surprindå un articol precum Dragobete, un Cupidon
autohton, cum nu trebuie så mire, ¿tiindu-se voca¡ia
profesorului Constantin E. Ungureanu în domeniul
cultivårii limbii, prezen¡a unor articole dedicate aces-
tui domeniu pe dimensiunea „Corectitudine ¿i gre¿ea-
lå”, în lumina celor mai recente lucråri normative.

Carte având un con¡inut atât de bogat ¿i variat -
cåreia i-ar trebui o bibliografie pe måsurå - mårturisind
ata¿amentul renumitului profesor gorjean fa¡å de
valorile tradi¡iilor culturale române¿ti ¿i marile idea-
luri na¡ionale, Pe Vârful cu Dor de ºarå este, în
realitate, un Omagiu de gând ¿i suflet adus, în acest
an jubiliar al centenarului Marii Uniri, României de
azi, amintindu-ne cå, în freamåtul Tricolorului prin
vremuri, ne-au au råmas vii, curate ¿i de nezdruncinat
atât con¿tiin¡a na¡ionalå cât ¿i idealurile românitå¡ii
noastre.
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Obeliscul închinat memoriei lui Horea, Clo¿ca ¿i Cri¿an, din Alba-Iulia

Acela¿i ideal de unitate a românilor este urmå-
rit în gândirea umanistå a cronicarilor no¿tri, dar ¿i
în varii ipostaze ale militantismul iluminist de care
au dat dovadå corifeii ªcolii Ardelene într-un anumit
context social, ideologic ¿i politic, al luptei de secole
pentru drepturi ¿i libertå¡i democratice, pentru eman-
cipare socialå ¿i na¡ionalå. Luptå duså, dincoace de
Carpa¡i, în Principatele Române, de pa¿opti¿ti, într-un
moment al orientårii noastre decisive cåtre modelul
civiliza¡iei occidentale în spiritul cåruia se vor modela
institu¡iile fundamentale ale statului român, de la ideea
organizårii parlamentare la dezvoltarea presei, învå¡å-
mântului, societå¡ilor culturale, literaturii, artei, ¿tiin-
¡ei etc. Dar totdeauna – cum remarcå autorul în logica
normalå a lucrurilor – în func¡ie de nåzuin¡ele noastre
sociale ¿i na¡ionale, de specificitatea meridianului ro-
mânesc, a¿a dupå cum curentul na¡ional-popular de
la „Dacia literarå” (1840) se va regåsi în întreaga
noastrå dezvoltare culturalå din secolul al XIX-lea,
bunåoarå la Eminescu, Creangå ¿i Caragiale, cårora
dl C.E. Ungureanu le dedicå grupaje de eseuri pre-
cum: Mihai Eminescu ¿i idealul unitå¡ii na¡ionale a
românilor, Matei Eminescu, fratele „poetului nepere-
che”, Gheorghe Eminescu - cel din urmå Eminescu,
Mo¿ Ion Roatå, un personaj de legendå, Ion Luca
Caragiale retråind solemnitatea întâlnirii cu domni-
torul Alexandru Ioan Cuza.

De la marii clasici, autorul urmåre¿te acest fir
tematic al idealului na¡ional la alte genera¡ii, de la
autodidactul cioban Badea Câr¡an, la principiile ¿i
aptitudinile pedagogice ale Regelui Carol I centrate
pe „Datorie”, „Muncå” ¿i „Frumos”, iar de aici la
bardul Ardealului Octavian Goga, „un unionist  în-
flåcårat ¿i un apostol al românismului” ba chiar un
„profet al Marii Uniri”, moment „astral” al istoriei
noastre la care a participat ¿i viitorul înnoitor al liri-
cii române¿ti, poetul, dramaturgul ¿i filosoful Lucian
Blaga. „Unirea tuturor românilor pe påmântul strå-
bun” este, apoi, urmåritå la Liviu Rebreanu, cel care
mårturise¿te cå a crezut întotdeauna „în Transilvania
româneascå eternå ¿i nedespår¡itå!”.

Autorul nu uitå a releva Rolul Academiei Româ-
ne în realizarea unitå¡ii na¡ionale a românilor, de la
manifestårile în acest sens ale primelor societå¡i la
institu¡ia maturå de mai târziu, eviden¡iindu-se faptul
cå „Academia Românå a fost permanent forul în care
unitatea culturalå, literarå ¿i ¿tiin¡ificå s-a realizat cu
mult înainte de unitatea politicå”.

Foarte consistent, abordând varii teme, este setul
de articole dedicate vie¡ii ¿i operei lui Constantin
Brâncu¿i „pårintele sculpturii moderne”: Brâncu¿i
vorbind despre sine însu¿i, Constantin Brâncu¿i vor-
bind despre artå ¿i despre via¡å, Constantin Brâncu¿i
vorbind despre sculpturile sale, De la „Rugåciune”
de Mihai Eminescu la „Rugåciunea” lui Constantin
Brâncu¿i, Scriitori români ¿i stråini despre Constantin
Brâncu¿i, Victoria Dragu – Dimitriu în convorbiri
cu Sorana Georgescu – Gorjan, la Råspântia cu Dud
¿i la Råspântia cu O¡etari, Victoria Dragu-Dimitriu
în vizitå prin „Bucure¿tii doamnei Sanda Tåtåråscu-
Negroponte”, Departe de ¡arå, au murit cu dorul de
patrie în suflet...

Despre sculptorul nostru «nepereche» Geo
Bogza scria atât de profund:

„El este mai mult decât un profet, este un artist
de geniu.

Tåind piatra ¿i lemnul cu mâinile lui de ¡åran
din Gorj, cutezåtor întotdeauna ¿i niciodatå încercat
de oroare, el a îmbogå¡it muzeele lumii ¿i cerul ce se
bolte¿te deasupra påmântului cu opere ce prevestesc
filosofia ¿i arta viitorului.

El este mai mult decât un artist de geniu, este
un vizionar.

Tåind piatra ¿i lemnul cu mâinile lui de ¡åran
din Gorj, el a impus materiei fluiditatea spiritului, a

s-a adresat na¿ului Brâncu¿i, cu rugåmintea s-o ajute, acesta
råspunzând prompt, în grai ardelenesc „ba ghini cå nu!” Sculptorul
î¿i asigura prietenul de ajutorul lui, adåugând: „Mi-e drag s-aud cå
toate merg bine ¿i cå fina e frumoaså ¿i cuminte. Dacå vine la Paris,
då-mi de veste o vreme, cå nu sunt întotdeauna acaså”. În urma acestei
invita¡ii confirmate, Alice Poianå a plecat spre Paris în toamna anului
1928, Brâncu¿i oferindu-i zi de zi masa de prânz în atelier, ca o
recompenså pentru ajutorul pe care tatål såu i l-a oferit în anii grei ai
începutului. Sigur cå uneori ea mai trebåluia prin atelier ¿i între ea ¿i
Brâncu¿i se mai iscau unele mici discu¡ii, ceea ce a determinat-o pe
Alice så-l evite o vreme. A¿a se explicå un alt bilet al lui Brâncu¿i
påstrat în arhiva doamnei Marica, în care acesta i se adresa  cu „Dragå
Fini¿oarå”, ¿i-i cerea så revinå în atelier, luând asupra sa întreaga
vinå, semnându-¿i invita¡ia „Na¿u ticålosu”. A¿a cå timp de vreo doi
ani, Alice a fost o obi¿nuitå a atelierului lui Brâncu¿i. Documentele
respective sunt aståzi în posesia cercetåtorului Gh.Cordo¿, un
discipol al lui G.Em Marica, care în lipså de copii, i-a låsat mo¿tenire
¿i casa. Dupå cåsåtoria lui Alice cu profesorul Marica, aceasta a urmat
¿i Facultatea de Farmacie, ajutându-l apoi, în perioada refugiul Uni-
versitå¡ii la Sibiu pe tatål profesorului care de¡inea o farmacie la
Horezu.

Desigur cå în favoarea legåturilor lui Brâncu¿i cu Clujul putem
invoca ¿i vizita pe care, în 1938, acesta a fåcut-o doamnei Veturia Goga
la Ciucea, unde fusese invitat så proiecteze mausoleul poetului. Cum
Brâncu¿i n-a oferit nici o schi¡å a proiectului, ¿i nici nu avea de gând
så ofere, explicând cå el lucreazå totul la fa¡a locului, în¡elegerea a
cåzut. Artistul s-a bucurat de aprecierea deosebitå a lui Lucian Blaga,
care, în mai multe rânduri a scris cuvinte extrem de favorabile despre
genialul compatriot. Iatå ce spunea poetul Poemelor luminii despre
Brâncu¿i în ziarul clujean „Patria” în 1923: „Brându¿i a fost unul din
marii revolu¡ionari în sculpturå, care încå prin anii 1908-1909 expusese
lucråri de o îndråznealå hotårâtoare în evolu¡ia artei. El e un
premergåtor ¿i poate numai extrema sa modestie ¿i calitatea sa de
român au fost pânå acum piedeca de a avea o popularitate tot a¿a de
mare ca Picasso sau Arhipenko.” Reluând unele aprecieri ale criticului
Westheim din revista germanå „Das Kunstblat”, Blaga continua:
„Unele din crea¡iunile sale par concepute dintr-o arhitecturå imagi-
narå care n-a zidit niciodatå. În el tråiesc amintirile bizantine ale patriei
sale. Dacå s-ar încerca ca arhitect, de bunå seamå ar începe så
clådeascå monumente gigantice. El creeazå stilizând în forme
originare, geometrice, îndeosebi cele ovale. Ceea ce ne convine mai
mult e o anumitå dreptate ce i se face din partea criticului german lui
Constantin Brâncu¿i recunoscându-i acestuia o puternicå influen¡å
asupra unuia din cei mai cunoscu¡i sculptori germani contemporani
(Lehmbruck) ¿i prin aceasta asupra artei germane de aståzi. Brâncu¿i
e deci cel dintâi artist român, care joacå un rol european în evolu¡ia
artei.”

La scurt timp de la aceste aprecieri, Blaga revine asupra in-
fluen¡ei europene a lui Brâncu¿i, semnând un alt articol intitulat
Arti¿ti români în stråinåtate, apårut în „Patria” din 1924, în care co-
menta concluziile unui alt articol care a apårut despre Brâncu¿i în
presa stråinå, recte în „Prager Presse”, unde un alt comentator cu
nume recunoscut, Iosef Kalmen, vedea în sculptura lui Brâncu¿i
opera unui vizionar, din care citeazå: „A¿ezatå între Orient ¿i Occi-
dent, cultural mai înclinatå spre Råsårit, România a învå¡at mult de la
Bizan¡. N-a fost desigur u¿or så ¿tergi înfloriturile acestei arte care se
resimte pânå ¿i în icoanele ¿i în podoabele de pe cåma¿a românului.
Cå au putut så fie înlåturate trebuie så se punå în socoteala spiritului
romantic, care fårå încoialå n-a învins u¿or lini¿tea asiaticå. Influen¡a
mediului din patrie odatå înfrântå, spiritului i-a venit în ajutor tocmai
aceastå lini¿te. Exista un copil de lemn de Brâncu¿i. Cât timp, câtå
råbdare ¿i câte încercåri l-au costat aceastå operå. Nu se poate reda
calea care a dus de la copia fidelå a modelului la aceastå abstractå
construc¡ie numitå „copii”. E reducerea cårnii la os, a relativului la
absolut. ªi totu¿i s-a påstrat izvorâtorul ¿i partea de senza¡ie a
obiectului: e via¡a, ¿i, în felul acesta o tainå a creatorului care a zåmis-
lit-o.” Comentînd aceste elogii, Blaga adaugå faptul cå s-a afirmat deja
în presa de specialitate cå o întreagå pleiadå de sculptori inova-
¡ioni¿ti, precum Arhipenko, Lipschitz sau Lehmbruch sunt socoti¡i
a fi influen¡a¡i de Brâncu¿i, ¿i pe bunå dreptate, deoarece „opera lui
Brâncu¿i e admirabil determinatå în cele mai ascunse tendin¡e ale
ei”. Prin aceasta Blaga a dovedit cå aprecierea cu care a întâmpinat
crea¡ia lui Brâncu¿i dovede¿te statornica lui pre¡uire pentru artistul
care ¿i-a impus numele în sculptura modernå a secolului XX. În timp
ce Mircea Eliade fåcea din Brâncu¿i  personajul central al piesei sale
Coloana nesfâr¿itå, L.Blaga afirma fårå ocol cå „Brâncu¿i /e/ cel dintâi
artist român care joacå un rol european în evolu¡ia artei”, închinându-i
una dintre cele mai frumoase poezii ale sale, Pasårea sfântå, în care
sunetul pur al artei brâncu¿iene iese la luminå în toatå plinåtatea lui:
„Pasåre e¿ti? Sau clopot prin lume purtat?/ Fåpturå ¡i-am zice, potir
fårå toarte,/ cântec de aur rotind/peste spaima noastrå de enigme/
moarte.//Din våzduhul boltitelor tale amiezi/ghice¿ti în adâncuri toate
misterele,/ înal¡å-te fårå sfâr¿it,/ dar så nu ne descoperi niciodatå/ ce
vezi.” Dacå mai amintim faptul cå în 1976, revista „Tribuna” i-a închinat
sculptorului unul din cele mai bogate almanahuri, con¡inând o
mul¡ime de poezii ale scriitorilor clujeni, cå, de asemenea, în 2001,
clujenii i-au închinat volumul Brâncu¿i ¿i Transilvania, putem
conchide cå marele sculptor a avut în Clujul artistic ¿i literar admi-
ratori devota¡i ¿i interpre¡i de mare calitate.

Brâncu¿i ¿i ClujulBrâncu¿i ¿i ClujulBrâncu¿i ¿i ClujulBrâncu¿i ¿i ClujulBrâncu¿i ¿i Clujul
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DE IUBIRE

Atît de comodå iubirea întinså pe ¿ezlong
potopitå de Soare c-un moale nimb
de efemeride în jurul sînilor
carne pe carne cum aurul
pe strålucirea sa
dar n-o po¡i chema nici ea nu te cheamå
doar ¿tii cå existå
cå e-o ¡esåturå din fire de sînge ¿i nestemate
stråinå de tine-n splendida-i lene fierbinte
atît ¡i-e dat så ¿tii cå existå
în vecii vecilor.

GENEZÅ

Omul ia na¿tere din påmînt ¿i våzduh

poetul ia na¿tere din mirosul florilor
¿i din mirosul hîrtiei arse

amîndoi tac în råstimpuri
pentru-a se asculta unul pe altul

amîndoi tac în råstimpuri
pentru cå vor pur ¿i simplu så tråiascå.

Ilustratå din Tg.Cårbune¿ti

Sîngele stråluce¿te cum apa cum dealurile

un vis vechi traverseazå strada cum o pisicå

vîntul înecat într-o trepida¡ie de motor

sudorile reci ale paginii necitite

memoria explodeazå iar tu nu mai e¿ti nicåieri.

NU

Pe curbura ¿oldului tåu
tivul umbrei încearcå
în fel ¿i chip så te-nve¿mînte

la geam un cer cum un pat pliant
neråbdåtor  ¿i tu råmîi
goalå aidoma infinitului.

VENUS

Lenevite ferestre
moi cum måtasea

lasciv înaintezi
pas cu pas
în trecut ca-n viitor

pe cre¿tetul tåu
apele-adunate
aidoma unui coc.

MITOLOGIE BLOCATÅ

Îngeri a¿eza¡i în co¿uri cum ouå proaspete
u¿i puse cu fa¡a la perete asemenea delincven¡ilor
bile atît de lucioase încît tremurå de frig
nori din care po¡i mulge lapte
trandafiri care exalå muzici cum casetofoane
bro¿e care plîng cu lacrimi de sînge
linguri cu care gu¿ti abisurile
binecuvîntåri vesele cum bilete de teatru
Sirene care ies din valul paginii abia citite

¿i cîte alte minuni
care nu s-au mai putut ivi.

DESPRE REAL

Realul e mereu incomplet mereu îi lipse¿te
cîte ceva ba un nasture ba o vrabie
ba un tren ba un deget
ba un arbust ba un ziar
e-asemenea unui om distrat
care uitå ce are de fåcut
dar care privindu-se-n oglindå
constatå mirat cå a råmas el însu¿i.

ÎN LOCAL

ªi cîte påsåri nu se dezlipesc
de Soarele Toscanei våzut la tv.
cum ni¿te timbre de pe un plic
de lumina lui
care orbe¿te fa¡ada o face de rîs

¿i nici o pasåre nu mai soarbe încrezåtoare
din paharul tåu de-amiazå
nici o pasåre nu cade cu ciocul
în farfuria ta cu mîncare sleitå

treptat aerul se-adunå-n fereastra localului
ca-ntr-un plåmîn
aerul pe care sticla påtatå de mu¿te
l-a inspirat ¿i-ntîrzie så-l expire.

INTERIOR

Tragi norii cum un fermoar ¿i-n fereastrå
se face senin dintr-odatå
dar ce mai dezordine-n odaie
foile de hîrtie în care-ai adormit
mototolite cum a¿ternuturile
curen¡ii sub¡iri de cåldurå nu se pot
a¿eza pe mobile din pricina prafului
oglinda fileazå precum un bec defect
celularul abia pus în prizå
se-ncarcå de vocile care
încå nu l-au stråbåtut
¿i tu visezi
cå ai putea visa.

REDEMPºIUNE

Prin
cråpåturile
vidului
ninge.

ILUSTRATÅ DIN AMARUL TÎRG

Stråzi umede cum mîini transpirate

din ganguri vechi vine damful de muced
al Începutului Lumii

un reporter din Capitalå
ridicå deasupra capului un porumbel
så filmeze cu el depårtårile.

VÎRSTÅ

Muntele se desfåcea cum poala unei rochii
o cheie uitatå nu ¿tiu cum înåuntrul unei legi
un drum mårginit de aparate de radio vechi
vîntul trandafiriu cum o rozå-n fereastrå
Soarele se transforma-n fulgi se destråma
apa rîului cotcodåcea se agita cum o gåinå
etc. etc.

dar am obosit am îmbåtrînit îmi umplu
zilele cu extraordinara migalå a melancoliei
îmi  restaurez iubirile cum o picturå veche.

ILUSTRATÅ DIN AMARUL TÎRG

Fragilå-i via¡a cum un nor cum tunetul såu
limba umflatå de teamå o bolborose¿te abia
e duminica mor¡ilor ce-¿i înregistreazå vocile
nespus de grijulii pe banda magneticå
un munte coco¡at pînå la-nål¡imea turnului Primåriei
un acord comercial a¿ternut cu-o cernealå
stîngace cum sîngele
case-ntregi pleacå-n Vest ziduri oarbe
cåutînd pe-ntuneric necunoscutul ¿oselelor
speran¡ele cum pete prea vechi
pentru-a mai putea fi luate-n seamå
în localul din col¡ peroreazå mici demagogi
cu creier de lînå
¿ovåitor se scoalå poetul de la maså
såtul de poezie ca de-o mîncare graså.

CUNOSCUTUL ªI NECUNOSCUTUL

Så gåse¿ti necunoscutul
în cunoscut
dar (mai dureros)
cunoscutul în necunoscut
(ca ¿i cum ai în¡epa o minge
¿i-ai privi întristat
cum se dezumflå).

PPPPPoooooeziieziieziieziiezii
GHEORGHE GRIGURCU

          (continuare în pagina a 5-a)
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Memorial DUMITRU VATAMANIUC

Prezent la câteva edi¡ii ale Festivalului
Interna¡ional „Lucian Blaga” de la Sebe¿-Alba,
acad. D. Vatamaniuc ne-a acordat în 2010 un
mai amplu interviu pe tema amintirea lui
Lucian Blaga, evocând perioada Diktatului de
la Viena, când Universitatea din Cluj s-a aflat
în refugiu la Sibiu, dar ¿i anii imediat urmåtori
revenirii institu¡iei la Cluj (v. Lucian Blaga –
între amintire ¿i actualitate, Editura-Funda¡ia
„Scrisul Românesc”, Craiova, 2011). Redåm
câteva pasaje privind tinere¡ea estudiantinå ¿i
preocupårile din aceastå etapå a vie¡ii, când
D. Vatamaniuc s-a aflat în apropierea profe-
sorului, scriitorului ¿i filosofului Lucian Blaga,
despre care laså aceste importante mårturii
documentare:

«M-am întâlnit cu Lucian Blaga la Sibiu
în decembrie 1943, când mi-am început studiile
la Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj
în refugiu dupå Diktatul de la Viena din au-
gust 1940.(…) Lucian Blaga avea pu¡ini
studen¡i, nu ¡inea cursuri libere, ci citea pagini
elaborate pentru viitoarea sa lucrare. Explica¡ia
pentru numårul restrâns de studen¡i ståtea în
sistemul de organizare în învå¡åmântul supe-
rior. Studiile se desfå¿urau pe specialitå¡i ¿i nu
pe ani, ca în sistemul actual. Cursul lui Lucian
Blaga, filosofia culturii era materie principalå
numai pentru studen¡ii de la filosofie, iar pentru
aceastå disciplinå se prevedeau ore pu¡ine în
învå¡åmântul liceal. Chiar ¿i în aceastå situa¡ie
erau ¿i studen¡i care îi urmau cursurile atra¿i
de personalitatea sa. Dimitrie Popovici, profe-
sorul de istoria literaturii române moderne, nu
¡inea, asemeni lui Lucian Blaga, cursuri libere,
ci ¿i le expunea pe fi¿e. Materia sa se gåsea în
altå situa¡ie, fiind disciplinå principalå pentru
pregåtirea în învå¡åmântul liceal. Se întâmplå
cå fiind vreme de råzboi majoritatea celor care
îi urmau cursurile erau studente. Ne gåseam
între 30 de colege numai trei  studen¡i: Virgil
Nistor, care se orientå spre poezie, Vladimir
Drimba (1924-2003) spre limbile orientale ¿i
numai eu m-am oprit la istoria literaturii
române.

Profesorii Universitå¡ii din Cluj în refugiu
la Sibiu ¡ineau cursuri, fiecare în felul såu.
Liviu Rusu la esteticå generalå, Romulus Cân-
dea la istoria universalå ¿i Yves Augier la lite-
ratura francezå ¡ineau cursuri libere, cu mare
audien¡å, D. D. Ro¿ca comenta filozofia greacå,
ªtefan Pa¿ca, monumente ale vechiului scris
românesc, Umberto Cianciòlo, Divina Comedie
a lui Dante, iar Gheorghe Giuglea recita în
expunerile sale din poemele trubadurilor.

Sistemul de învå¡åmânt, la care må refer,
era avantajos pentru profesori. Aveau asigurate
condi¡ii favorabile pentru cercetare. Se explicå
de ce epoca sibianå se înscrie pentru Lucian
Blaga ca cea mai bogatå în activitatea sa de
cercetare. Constatarea aceasta o facem ¿i pen-

Pasaje din interviul cu D. Vatamaniuc pentru lucrarea
LUCIAN BLAGA – ÎNTRE AMINTIRE ªI ACTUALITATE

tru al¡i profesori. Îi amintesc pe Dimitrie Popo-
vici, Liviu Rusu, Nicolae Mårgineanu.

Sibiul era un centru cultural important ¿i
înainte de venirea, în refugiu, a Universitå¡ii
din Cluj. Î¿i desfå¿ura aici activitatea Asocia-
¡iunea Transilvanå pentru Literatura Românå
¿i Cultura Poporului Român (ASTRA), fondatå
în 1861, apårea aici „Telegraful român”, încå
din 1853, cel mai vechi ziar românesc cu o apa-
ri¡ie neîntreruptå mai bine de un secol,
Asocia¡iunea Transilvania scotea revista
„Transilvanå”, fondatå în 1868 la Bra¿ov de
Gheorghe Bari¡iu ¿i aduså la Sibiu în 1881.
Sibiul deveni, dupå refugiul aici al Universitå¡ii
din Cluj, Centrul Cultural al Transilvaniei. Mai
multe publica¡ii care apåreau la Cluj, „Dacoro-
mania”, „Carpa¡ii”, se mutarå ¿i ele la Sibiu.
Apårea aici ¿i „Luceafårul”, cea mai importantå
revistå literarå din Transilvania. Se înfiin¡å ¿i
un cotidian „Þara”, sub conducerea poetului
Grigore Popa, cu mare deschidere ¿i spre litera-
turå, iar Universitatea scotea ¿i ea o publica¡ie,
„Via¡a universitarå”.

Lucian Blaga scoate revista de filosofie
„Saeculum”, în 1943-1944, la care colaboreazå
C. Noica, Basil Munteanu, Tudor Vianu, Edgar
Papu. Dimitrie Popovici întemeiazå revista
„Studii literare” care apare la Sibiu în 1942-
1943 ¿i la Cluj în 1948, cu studii consacrate
literaturii comparate. Colaboreazå Ion Breazu,
I. Verbinå (Iosif Pervain), Eugen Todoran, N.
Lascu, Olimpiu Boito¿. »

*
«La Sibiu exista ¿i un cerc studen¡esc

patronat de Lucian Blaga. Cercul literar al
studen¡ilor sibieni în litere ¿i filosofie scoate
sub patronajul lui Lucian Blaga în ianuarie
1941 revista „Cur¡ile dorului”, îngrijitå de Ovi-
diu Drimba, Ion Negoi¡escu, Radu Stanca ¿i
Eugen Todoran. Revista se deschidea cu poezia
lui Lucian Blaga La cur¡ile dorului, în loc de
editorial. Se pierde înså din vedere cå Lucian
Blaga venea, în continuarea poeziei sale, cu un
scurt articol, în care expunea opinia sa privind
istoria Transilvaniei. „Pânå ieri am fost o ¡arå
mare din punct de vedere etnic – scria Lucian
Blaga – aståzi suntem o ¡arå mult mai mare”.
Orizontul ¡årii mari de pânå la sfârtecarea
Transilvaniei de Ungaria horthystå, ocuparea
Basarabiei, a unei pår¡i din Bucovina ¿i Do-
brogea de puteri stråine, ¡inea så precizeze Lu-
cian Blaga, „nicio måsurå omeneascå nu-l
poate revizui”. ªi în final: „cu acest orizont în
inimå o putem lua spre viitor”.

Lucian Blaga î¿i asuma råspunderea så
îndrume, cu prestigiul såu, activitatea literarå
a studen¡ilor sibieni. Se întâmplå înså ca încå
din acest prim numår så se despartå de Cercul
literar. Ion Negoi¡escu publica la rubric „Despre
oameni” articolul Conducåtorul, elogiu adus lui

Ion Antonescu ¿i Corneliu Zelea Codreanu.
Fondatorii revistei îl scot pe Ion Negoi¡escu din
colegiul de redac¡ie, înlocuindu-l cu Ion
Malo¿-Râpeanu. Studen¡ii nu mai izbutesc så
scoatå decât un singur numår, triplu, pe fe-
bruarie-aprilie 1941. Lucian Blaga figureazå cu
un fragment din studiul såu Experien¡å ¿i su-
persti¡ie, care se afla în redac¡ie la întâmplårile
amintite mai sus. Colaboreazå la acest numår:
George Popa, I. V. Spiridon, Grigore Petre Poru-
¡iu, Emil Zegreanu, Lucian Emandi, Valentin
Lazår, I. Verbinå, care nu era altul decât Iosif
Pervain, succesorul lui D. Popovici la catedra
de românå. Revista nu mai era, cum se vede, a
studen¡ilor sibieni.

Conducerea Universitå¡ii „Regele Ferdi-
nand I” din Cluj, în refugiu la Sibiu, considera
cå studen¡ii såi nu puteau råmâne în afara ac-
tivitå¡ii sale, mai ales cå Lucian Blaga se des-
pår¡i de ei. Momentul potrivit pentru hotårârea
sa se ivi în februarie 1942, când Ion Petrovici,
Ministrul Culturii Na¡ionale ¿i Cultelor face o
vizitå la Sibiu. Conducerea Universitå¡ii îi adu-
ce la cuno¿tin¡å cå înfiin¡a Cercul literar „Octa-
vian Goga”. Inaugurarea sa trebuia så fie prezi-
datå de Lucian Blaga, care înså era bolnav.
Activitatea Cercului literar este prezentatå de
D. D. Ro¿ca, decanul Facultå¡ii de Filosofie ¿i
Litere, care define¿te menirea cercurilor litera-
re studen¡e¿ti: „un nou cadru de afirmare pen-
tru activitå¡ile ce nu se pot îngloba în munca
propriu-ziså a seminariilor ¿i laboratoarelor
unde «slåbiciunile» literare sunt zugrumate de
exegen¡ele metodice ale cercetårii”.

Cercul literar „Octavian Goga” reia ¿ezå-
torile literare cu impact asupra publicului.
Prima ¿ezåtoare literarå se ¡ine la Teatrul Mu-
nicipal din Sibiu în 19 februarie 1942 ¿i este
urmatå de cea de la Timi¿oara (20 februarie
1942) ¿i de la Arad (23 februarie 1943). Citesc
din lucrårile lui Radu Stanca, Romeo Dåscå-
lescu, I. D. Sârbu, Ion Negoi¡escu, Ovidiu
Drimba, Eugeniu Todoran.

De la ¿ezåtorile literare studen¡ii de la Cer-
cul literar „Octavian Goga” trec la organizarea
ciclurilor de conferin¡e. Acestea au loc în 15
martie, 19 aprilie, 23 aprilie, 14 mai, 17 mai ¿i
21 mai 1942. Þin conferin¡e Ovidiu Drimba,
Cornel Regman, Romeo Dåscålescu, Eugen To-
doran, Ion Negoi¡escu, Petre Hossu, I. D. Sîrbu.
În aten¡ia conferentiarilor stau Tudor Arghezi,
Lucian Blaga, Hortenzia Papadat-Bengescu, dar
¿i scriitori stråini Dostoievski, Flaubert. Cor-
nel Regman publicå o dare de seamå, Cercul
literar „Octavian Goga” în care aratå cå stu-
den¡ii purtau în suflet, cum mårturisea Blaga
despre sine: „orizontul ¡årii mari”.

Ultima activitate literarå a studen¡ilor si-
bieni o constituie înfiin¡area publica¡iei „Revista
Cercului literar” lunarå, „literaturå, filosofie
¿i artå” în ianuarie 1945, din care apar ¿ase

VATAMANIUC, Dumitru (25 sept.1920, Sucevi¡a - 4 iulie 2018, Bucure¿ti) - critic ¿i istoric literar, eminescolog,
membru de onoare al Academiei Române (2001). Nåscut într-o veche familie råzå¿eascå, a urmat ªcoala Normalå
(1935-1940) ¿i Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” (1940-1943) din Cernåu¡i. Studii de Filologie la Cluj ¿i Bucure¿ti. A
început stagiul de doctorat cu D. Popovici ¿i l-a finalizat cu G. Cålinescu, cu o tezå despre I. Popovici-Bånå¡eanul.
A func¡ionat ca profesor la Dej, stabilindu-se apoi la Bucure¿ti, activând la Centrul de Informare ¿i Documentare
al Academiei de ªtiin¡e Politice „ªtefan Gheorghiu”… Ulterior a devenit cercetåtor la Institutul „G. Cålinescu” ¿i
de aici la Muzeul Literaturii Române, dedicându-se, alåturi de Petru Cre¡ia, cercetårii ¿i editårii operei eminesciene,
de acolo de unde o låsase Perpessicius (vol. VII-XVI, 1973-1993 din „Integrala Eminescu”).

Opera: „Publicistica lui Eminescu”, I-II,1985-1996; „Eminescu. Manuscrisele...”, 1988; „Eminescu. Contribu¡ii
documentare”, 1993; „Eminescu ¿i Transilvania”, l995; „Caietele Eminescu. Mitologie ¿i document”, 1998; „Mihail
Eminescu, «Chestiunea evreiascå»”, antologie, prefa¡å ¿i note, 2000; „Ioan Slavici ¿i lumea prin care a
trecut”(1968); „Ioan Slavici. Opera literarå”,(1970); „Biobibliografia Agârbiceanu”(1970); „Biobibliografia
Slavici” (1973); „Lucian Blaga. Biobibliografie” (1976); „Tudor Arghezi. Biobibliografie”, I-II (2005); „Bucovina
între Occident ¿i Orient”, 2006; „Iubirea de patrie”(1989); „Românii din afara grani¡elor” (1998).
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numere, ultimul triplu pe iunie-august
1945. Blaga este prezent numai în nr.2, din

februarie 1945, cu câteva aforisme, din volumul
Discobolul. Nu se vede de nicåieri cå mai pa-
trona activitatea studen¡ilor sibieni dupå în-
tâmplårile din 1941. Colaboreazå membrii Cer-
cului literar „Octavian Goga”, înså ¿i alte nume:
Constantin Tonegaru, Ioana Postelnicu, Toma
Ralet, Ovidiu Sabin ¿i chiar cadre didactice: Vic-
tor Iancu, Umberto Cianciolo, profesorul de ita-
lianå, iar Henri Jacquier, profesorul de francezå
este prezent în toate numerele. Revista se pre-
zenta ca fiind a studen¡ilor, dar era sus¡inutå,
cu precådere, de colaboratori din afara ei. »

*
«Întoarcerea universitå¡ii la Cluj din refu-

giul sibian se produce în vara lui 1945 (august),
pe un fond de mari nemul¡umiri, întrucât, ne
preciza dl Vatamaniuc, „Transilvania de Nord
este eliberatå de sub ståpânirea horthystå în
octombrie 1944, nu înså ¿i de administra¡ia
instalatå dupå Diktatul de la Viena din august
1940. Miklós Horthy, regentul ¿i dictatorul fas-
cist al Ungariei, då dispozi¡ii, încå înainte de
eliberarea Transilvaniei, ca ungurii så se
înscrie în Partidul Comunist Român, spre a-¿i
asigura controlul, în continuare, asupra admi-
nistra¡iei din Transilvania. Un studiu publicat
în „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj-Na-
poca”, aratå cå, în momentul când Universi-
tatea din Cluj urma så revinå din refugiu, Comi-
tetul Jude¡ean al Partidului Comunist Român
din Cluj se compunea din 2 maghiari, 2 evrei
¿i 1 român. Organele de resort ¿i ale circums-
crip¡iilor erau ocupate, la rândul lor, de 12 ma-
ghiari, 5 evrei ¿i 3 români. Conducerea politicå
a Clujului avea tot interesul så întârzie reveni-
rea Universitå¡ii române¿ti în casa sa de unde
fusese constrânså så plece prin Diktatul de la
Viena. Se pregåteau ¿i condi¡iile ca Universi-
tatea maghiara din Cluj så råmânå institu¡ie
independentå ¿i så-¿i påstreze toate privilegiile.
Guvernul maghiar sprijini aceste ac¡iuni cu su-
me importante de bani ¿i trimise ¿i cadre didac-
tice în sprijinul celor de la Universitatea ma-
ghiarå din Cluj.

Senatul Universitå¡ii „Regele Ferdinand I”
din Cluj, în refugiu la Sibiu, se întruni în 12
octombrie 1944, îndatå dupå eliberarea Cluju-
lui ¿i votå o Mo¡iune pentru întoarcerea neîntâr-
ziatå la casa ei. Se organizå o manifestare de
sprijin a Mo¡iunii ¿i ¡in cuvântåri în sprijinul
ei, Dumitru Ståniloaie, rectorul Academiei An-
driene din Sibiu, Iuliu Moldovan, pre¿edintele
„Astrei”, Ion Agârbiceanu ¿i el în refugiu la Si-
biu.  O manifesta¡ie asemånåtoare se organizå
în aceea¿i zi la Facultatea de ªtiin¡e din Timi-
¿oara. Se formå o comisie pentru plecarea la
Cluj în frunte cu Iuliu Ha¡ieganu, rectorul nos-
trum, ¿i din care fåceau parte profesorii P.
Poru¡iu, Al. Procopovici, T. Morariu, C. Tåtaru,
I. Mu¿lea, directorul Bibliotecii Universitare ¿i
I. A. Våtå¿escu, secretarul general al Univer-
sitå¡ii. Delega¡ia este primitå la Universitatea
maghiara „Franz Iosif I” din Cluj de Miskoczy
Deszo, rectorul ei, care se dovedi gazdå politi-
coaså. Declarå înså cå era în slujba guvernului
Ungariei ¿i nu preda nimic fårå dispozi¡ii de la
Budapesta.

Întoarcerea Universitå¡ii române¿ti din
refugiu nu putea avea loc înainte de a fi la con-
ducerea ei persoane agreate de Partidul Comu-
nist Român. Iuliu Ha¡ieganu este înlocuit la
conducerea Universitå¡ii române¿ti cu Emil
Petrovici, slavist prosovietic, Teodor Anghelu¡å,
decanul Facultå¡ii de ªtiin¡e este înlocuit cu
Vasile Stanciu, fårå activitate ¿tiin¡ificå, Emil
Panaitescu, profesor la Facultatea de Litere,
aflat în stråinåtate, refuzå så se întoarcå în ¡arå
¿i se gråbi så-i ia locul Constantin Daicoviciu,
Ioan Goia, decanul Facultå¡ii de Medicinå este

silit så demisioneze ¿i îi ia locul Mihai Kernbach.
Este înlocuit ¿i Silviu Dragomir, pro-rectorul
Universitå¡ii ¿i este propus så-i ia locul Dimi-
trie Popovici, care înså refuzå så primeascå
aceastå func¡ie ca o formå de protest împotriva
måsurilor abuzive. De la noua conducere a Uni-
versitå¡ii pleacå spre Ministerul Învå¡åmân-
tului  propuneri de epurare a unor profesori.
Amintesc aici numai de Alexandru Procopovici,
cu contribu¡ii importante la revenirea Bucovinei
la România în 1918 ¿i succesor al lui Sextil Pu¿-
cariu la conducerea Muzeului Limbii Române.
Propunerea pentru trimiterea la temni¡å nu
este acceptatå la Ministerul Învå¡åmântului ¿i
profesorul este „epurat pentru trei ani”.

Când se instaurå guvernul Petru Groza în
8 martie 1945, Universitatea „Regele Ferdinand
I” din Cluj, în refugiu la Sibiu, avea o nouå con-
ducere. Posturile aveau titular, cu pu¡ine ex-
cep¡ii, din Gruparea Universitarilor Democra¡i.
Universitatea maghiarå din Cluj „Franz Iosif I”,
institu¡ie independent, î¿i påstra neschimbatå
conducerea de mai înainte.

Promisiunea lui Emil Petrovici pentru în-
toarcerea noastrå în timp scurt la Cluj se
amâna. Universitatea din Cluj nu se gråbi så
påråseascå sediul Universitå¡ii române¿ti,
înainte de a duce cu ea tot ce se putea lua.
Clådirea centralå a Universitå¡ii o låsarå pus-
tie, Clinicile Facultå¡ii de Medicinå, pustii ¿i
ele, iar biblioteca de la Cåminul „Avram Iancu”,
aruncatå sub rafturi ca ceva nefolositor.

Procesul verbal de predare-primire, din ce
mai råmåsese din patrimonial Universitå¡ii
române¿ti se semnå în 1 iunie 1945. Mai trec
câteva luni pânå ce se pregåtesc la Cluj condi¡ii
cât de cât acceptabile pentru reîntoarcerea în
casa noastrå. Primul tren cu mobilierul Univer-
sitå¡ii pleca din Sibiu în 1 august 1945, dupå
patru ani de refugiu. Ultimul tren în care se
încårcarå lucrurile Cåminului „Avram Iancu”
¿i biblioteca pentru care aveam råspunderea
pleca din Sibiu în 25 septembrie 1945. Cu acest
tren påråseam ¿i eu Sibiul, ora¿ul începutului
studen¡iei mele, pe care îl port în suflet cu câte
a¿ fi dorit så se întâmple ¿i nu s-au întâmplat.
Cu acest ultim tren plecam spre alt ora¿ din
inima Transilvaniei, care ¿i el avea så facå parte
din via¡a mea. Cålåtoria fåcea parte dintr-o
întâmplare neprevazutå, inexplicabilå. Ziua
aceea de 25 septembrie, în alt an din trecutul
îndepårtat, era ¿i ziua mea de na¿tere.

Ungaria horthystå obligå Universitatea
„Regele Ferdinand I” din Cluj, prin Diktatul de
la Viena, så påråseascå în 15 zile casa sa. ªi
tot horthy¿tii sub autoritatea Partidului Comu-
nist Român împiedicarå întoarcerea în casa sa
un an de zile. »

*
«Conducerea comunistå a ora¿ului Cluj

considera cå era important så creeze „tinerilor”
condi¡ii favorabile pentru activitatea literarå în
serviciul noului regim politic. Douå erau ziarele
chemate så-¿i aducå contribu¡ia la instaurarea
altui climat intelectual, în opozi¡ie cu cel din
trecutul apropiat sau mai îndepårtat.

„Tribuna nouå” începe så aparå în 21 oc-
tombrie 1945 ¿i î¿i înceteazå apari¡ia în 26 iulie
1948. „Cotidian independent”, cum se specific
pe frontispiciul ziarului, avea în cadrul lui o
rubricå „Cetatea universitarå”, importantå pen-
tru noi în timpul grevelor studen¡e¿ti. Publicå
articole de fond: D. Todoran, Al. Ro¿ca, Pavel
Apostol, poezii: Ovidiu Hulea, D. Corbea, A.
Toma, I. Vlad. Se cultivå interesul pentru L.
Blaga ¿i T. Arghezi, care nu erau în asentimen-
tul regimului instalat la conducerea ¡årii.

„Lupta Ardealului” apare în 9 august 1946
fiind organul Regionalei Cluj a Partidului Co-
munist Român. Editeazå ¿i un „Supliment cul-
tural” în 1949. Ziarul î¿i schimbå titlul în

O ZI ÎNTRE ALTELE

Oasele geroase scîr¡îitoare-ale norului
umbrele creierului joacå pe sticla ferestrei
verbele te-apucå de mîini cum ni¿te cîini jucåu¿i
din umerii Îngerului îi ¡î¿nesc aripile
aidoma unor ape.

ÎNTR-O ZI SENINÅ

Deasupra clipe
care încå nu s-au nåscut

sub picioarele tale
clipe fosile

(clipa prezentå
iese din cadru
odatå cu tine).

EVENIMENTE

Vin ¿i pleacå iubirile cum limuzinele strålucitoare
peisajul înfundå ¡evile canalizårii
se-nfoaie aidoma unui coco¿ inteligen¡a ie¿itå pe balcon
un lac la tv. urcå pe muntele gîfîitor
ne¿tiind dacå va ajunge vreodatå la vîrf.

CÎTEODATÅ

Cîteodatå ajungi så te-accep¡i a¿a cum e¿ti

un nor se prelinge cum dulcea¡a dintr-un borcan
råsturnat din gre¿ealå

unii citesc tot ce se scrie
al¡ii scriu tot ce se poate citi
apoi inverseazå rolurile

somnul însu¿i spunea cineva e-o faptå bunå

lîngå patul tåu o umbrå cu un os în gurå
cum un cîine

un cîmp verde-n urechea armåsarului

så fie libertatea o indiferen¡å ce-atinge
perfec¡iunea?

Sînt bucurii care nu te meritå
¿i altele pe care nu le meri¡i tu

una din acele pove¿ti pe care le-adorm copiii
în loc de-a adormi ele copiii

o fereastrå carå dealul din fa¡å cum un hamal

certitudinile î¡i confirmå îndoiala ¿i-atîta tot

un vis îngaimå somnul în ne¿tire

o coalå albå sugîndu-¡i sîngele cum un vampir

¿i oare po¡i continua a¿a la nesfîr¿it?

Gheorghe GRIGURCUGheorghe GRIGURCUGheorghe GRIGURCUGheorghe GRIGURCUGheorghe GRIGURCU

Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe GRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCU
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„Fåclia” în 1968 devenind cel mai important
cotidian în serviciul noii orânduiri politice.

Colaboreazå A. E. Baconskzy, Ion Brad, Aurel
Råu, Victor Felea, D. Micu, Tiberiu Utan, Ioa-
nichie Olteanu, Aurel Martin, Dumitru Mircea,
Al. Andri¡oiu, G. Munteanu. Sunt poe¡ii, proza-
torii ¿i criticii care aveau så sus¡inå „Almanahul
literar” ¿i dupå sistarea apari¡iei lui îi întâlnim
la „Steaua”, cea mai importantå revistå literarå
clujeanå.

Consideram important în contextual politic
din 1947 så scoatem, paralel cu cele douå coti-
diene clujene, o revistå literarå fårå amestec
politic. Am avut norocul så gåsim ¿i un Mecena
în persoana d-lui Jean Istrate, pregåtit, în
speran¡a så intre în lumea nemuritorilor, så
sus¡inå revista financiar. Ne trebuia ¿i un pa-
tron cu autoritate så gireze întreprinderea noas-
trå. Ne-am orientat spre Lucian Blaga care mai
fåcuse a¿a ceva la Sibiu. Poetul era înså råu
våzut de organele politice clujene. Ne-a revenit
lui Virgil Nistor ¿i mie, singurii studen¡i, alåturi
de marele numår de studente, ai lui Dimitrie
Popovici så-i solicitåm så ne ia sub patronajul
såu.

Ne-am exprimat îndoiala fa¡å de colegii
no¿tri cå vom izbuti. Dimitrie Popovici se separa
de profesorii Universitå¡ii clujene în timpul grevei
studen¡e¿ti. Nu a semnat niciun comunicat îm-
potriva noastrå. Dimitrie Popovici ne primi foarte
bine în cabinetul såu de lucru. Se bucurå cå îl
vizitam. Era încredin¡at cå veneam så-i cerem
låmuriri despre cursul såu închinat lui Emi-
nescu, în continuarea celui din anii preceden¡i.
Se aråtå surprins de solicitudinea noastrå. Se
ridicå în picioare ¿i ne avertizå solemn: -Muri¡i
cu mine în bra¡e!

Luaråm hotårârea dupå acest råspuns cå
nu eram pregåti¡i så murim înainte de a ne
na¿te. Infla¡ia galopantå amenin¡a så sleiascå
fondurile pregåtite pentru scoaterea lunarå a
revistei noastre. În martie 1947, tipåream la Cluj
„Veac 20. Culegere de versuri inedite”. Marcam
coperta cu cifra I spre a aråta cå, de¿i „culegere
de versuri”, era o publica¡ie periodicå. Mai speci-
ficam cå apårea sub „îngrijirea” d-lui Jean Is-
trate, despre care o parte din noi nu ¿tiau mare
lucru.

Adresam un comunicat cåtre cititor, în spi-
ritul nostru de tineri independen¡i. „Apari¡ia
noastrå nu este luptå, – ¡ineam så-l avertizåm –
apari¡ia noastrå nu este desperare, ci revoltå
împotriva ta, cetitorule, cînd ai crezut cå te-am
uitat. Nici mustrarea noastrå nu trebuie så te
indigneze, cåci ¡i-am fåcut-o frå¡e¿te. N-ai niciun
drept så ascunzi aurul tåu în colb când te po¡i
desfåta la scåpårårile lui.” Fåceam ¿i o pro-

fesiune de credin¡å pentru viitor: „Noi anun¡åm
anotimpul tulbure ¿i nou!”

Conveniråm så ne trecem numele în sumar,
dupå cel cu care semnam: Pavel Belu, Þara
Cålimani, Victor Felea, Jean Istrate, Horia Lupu,
Iorgu Moldovan, Virgil Nistor, F. Påcurariu, Ion
Apostol Popescu, Vasile Sima, Al. T. Þion, Dumi-
tru Vatamanu. Semnam cu numele ini¡ial al
familiei mele, înstråinat sub ståpânirea aus-
triacå.

Conducerea politicå a Clujului interpretå
apari¡ia noastrå ca o tentativå de a da altå
orientare vie¡ii literare, deosebitå de cea oficialå.
Cineva care semna R. Iosif primi sarcina så
critice sever pozi¡ia noastrå care profitam de
„dezghe¡area apelor”. Articolul „Veac XX” se
publicå în „Lupta Ardealului”, organul de preså
al Partidului Comunist Român, în 29 martie
1947. Se recuno¿tea importan¡a scoaterii unei
reviste literare, înså se criticau condi¡iile grafice
în care apårea ¿i se scotea încheierea cå valoa-
rea poeziilor nu oferea argument så fie låudatå.
Ini¡iativa noastrå era reduså la „o simplå ex-
perien¡å … nereu¿itå”.

Importan¡a poeziilor noastre era apreciatå
discriminatoriu. Întruneau aprecieri favorabile
poeziile lui Victor Felea, colaborator la „Lupta
Ardealului”. Nu se spunea cå cei care scoteau
aceastå revistå, în condi¡ii nu tocmai favorabile,
apar¡ineau, prin na¿tere, anilor 1920-1923, fiind
prima genera¡ie dupå înfåptuirea Marii Uniri în
1918. Mai este de notat cå din cei 12 sus¡inåtori
ai revistei, aproape to¡i intrarå, ulterior, în
istoria literarå. »

*
«Partidul Comunist Român organizeazå în

mai 1947 al doilea congres na¡ional al Frontului
Democrat Universitar (F.D.U.) så demonstreze cå
noua orânduire social se instaurase definitive
¿i în ¡ara noastrå ¿i cå studen¡ii aderarå la ea.
Lucrårile Congresului sunt prezentate în „Tri-
buna Noua” ¿i în „Lupta Ardealului” în mai multe
numere så se uite publicitatea fåcutå, mai
înainte, grevei noastre studen¡e¿ti.

Lucrårile Congresului sunt prefa¡ate de
Ioan Olteanu, secretarul Comitetului Jude¡ean
al Partidului Comunist Român. Se ocupå în cu-
vântarea sa de „agenturile manisto-bråtienis-
to-horthyste” ¿i se declarå satisfåcut cå studen-
¡imea intrå în „armata reconstruc¡iei ¿i a bunei
în¡elegeri dintre na¡ionalitå¡i”.

Lucrårile Congresului sunt deschise de
Radu Enescu, student din comitetul de orga-
nizare, care då numele personalitå¡ilor prezen-
te la Congres ¿i componen¡a delega¡iilor de la
celelalte Universitå¡i din ¡arå. Delega¡ia studen-

¡ilor comuni¿ti de la Universitatea din Bucure¿ti
o conduce Monica Lovinescu, care råspunde ¿i
la lucrårile Congresului de sec¡iunea pentru
artå formatå din Facultatea de Litere ¿i Filosofie,
Facultatea de Drept, Facultatea de Teologie, Con-
servator ¿i Institutul de Artå. Ceru de la tribuna
Congresului, în numele studen¡ilor comuni¿ti,
scoaterea din învå¡åmânt a profesorilor fasci¿ti
incompeten¡i. Presa aratå cå Monica Lovinescu
anun¡a trecerea la epuråri în via¡a studen-
¡eascå.

Congresul Frontului Democrat Universitar
(F.D.U.) ¡inut la Cluj în 25-27 mai 1947 aproba
¿i o Rezolu¡ie finalå în 6 puncte. Rezolu¡ia înscria
în prevederile sale revendicårile pe care le-am
formulat ¿i noi, studen¡ii grevi¿ti, cu deosebirea
cå nu ceream epurarea profesorilor ¿i nici
subordonarea la un partid politic.

La Congres vorbi în numele lui Petru Groza,
prim-ministrul, Constantin Daicoviciu, decanul
Facultå¡ii de Filosofie ¿i Litere, subsecretar de
stat la Aprovizionare. „Colegi ¿i prieteni, conclu-
zionez – declara Constantin Daicoviciu – eu din
toate acestea în¡eleg numai cå am biruit! Închei
strigând: Am biruit! Înainte spre biruin¡a finalå!”
Cuvântårile la Congres, lucrårile sale ¿i prezen-
tårile din preså ilustrau, în adevår, triumful co-
munismului în ¡ara noastrå.

Mi-am dat examenele în ultima sesiune a
studiilor mele universitare în condi¡ii de mari
incertitudini. Am început cu Liviu Rusu, Este-
tica, 21 iunie 1947, ¿i am trecut la Ioan Moga,
Istoria românilor, 3 iulie, D. Popovici, Poezia lui
Eminescu, 7 iulie, ªtefan Pa¿ca, Literatura ro-
mânå veche, 11 iulie, Ioachim Cråciun, Biblio-
teconomie, 15 iulie. Le-am trecut pe toate, cu o
singurå excep¡ie, cu bine ¿i chiar cu foarte bine.
Examenele nu reflectau – sau nu peste tot –
pregåtirea noastrå ¿tiin¡ificå. Profesorii conti-
nuau înså så fie alåturi de noi, studen¡ii grevi¿ti.

Emil Petrovici, rectorul Universitå¡ii, Cons-
tantin Daicoviciu, decanul Facultå¡ii de Filosofie
¿i Litere ¿i Mihai Kernbach, decanul Facultå¡ii
de Medicinå contribuirå la „biruin¡a finalå” în
instaurarea comunismului în ¡ara noastrå
pentru o jumåtate de secol. »

*
Så precizåm cå Lucian Blaga nu s-a im-

plicat în toate aceste evenimente, el întorcân-
du-se la Cluj în toamna lui 1946, când via¡a
universitarå se «stabilizeazå» în sensul dominårii
ei de factorul politic. Profesori «indezirabili» ca
Lucian Blaga sau Nicolae Mårgineanu, tot mai
marginaliza¡i în anii universitari 1946-1948,
nu-¿i vor mai regåsi catedrele în noua schemå
a universitå¡ii (lista cu noua încadrare plecase
de la Cluj în toamna lui 1948!), fiind astfel sco¿i
din învå¡åmânt în urma simulacrului de reformå
a învå¡åmântului din 1948.

(Interviu realizat de (Interviu realizat de (Interviu realizat de (Interviu realizat de (Interviu realizat de Z. Cârlugea)))))
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LA CEAS TÂRZIU
Nesomnul de sub pleoape ignorându-l,
Dau nop¡ilor de-argint înfå¡i¿are,
Urcând piepti¿ o Gòlgotå-ntru care
Vreau så-ntregesc idei ce-¿i aflå rândul.

S-adaug slova mea la neuitare,
Eu ard prin vreme-adâncul renåscându-l;
Compun poeme ce-mi fråmântå gândul,
Desåvâr¿ind o dalbå cåutare.

La ceas târziu, pe-altarul lor de spumå,
Mai descifrez norocului o tainå
ªi-n clipele ce-n licår se consumå

Deschid cu mintea por¡i de paradis,
Iar Terpsichora-mbracå-n fastå hainå
Cuvântul håråzit a fi rescris.

MEREU SCRIIND
Mereu scriind, eu nu-mi ¿tiu adevårul
ªi via¡a-mi pare aståzi o poveste;
De-i tristå, luminoaså dacå-mi este,
În primåvarå înflori-va mårul.

Argintul înål¡imilor celeste
În pulberi fine îmi albe¿te pårul,
Iar îngerul, recunoscându-¿i vålul,
Îmi umple-auzul c-o sonorå veste:

O, suflet slab, de biet stihuitor,
Î¡i voi aduce mai aproape zarea!
De vei sim¡i natura ei de dor,

Precum ecoul, så-i urmezi chemarea!
ªtiindu-te al lumii-ambasador,
Chiar Sfânta Vineri ¡i-o veghea cântarea!

PE-ALTARUL VEªNICIEI
Fântâna gândului de vrei s-o seci,
Fantasme de påmânt ¿i de cuvinte
Te-ndeamnå negre¿it så iei aminte
La întorsuri de labirinturi reci.

Al slovei drum te-mpinge înainte,
Dar påtrunzând pe vechile-i poteci,
Te råtåce¿ti, te cau¡i ¿i te pleci
Împovårat cu strofe mari ¿i sfinte.

În duhul lor doar vrerea så ¡i-o la¿i,
Vor da puteri ¿i ne-ndoieli tåriei
Så-¡i lumineze îndråzne¡ii pa¿i.

Spre arta ¿i magia poeziei,
Vei regåsi acei înainta¿i
Ce s-au jertfit pe-altarul ve¿niciei.

CÂNTAREA SONETULUI
Vå cer acum stafidele ¿i pita…
Eu l-am slujit cu iambii florentini
ªi i-am jertfit puzderie de crini,
Cum a fåcut pe vremuri Sulamita.

Îl poartå-n lume pa¿ii-i cristalini,
În umbra lor iubirea înflorit-a,
Cu-aceastå vinå, tulburând ursita,
Cårarea-i se prefirå printre spini.

Spre templul såu din sfinte diamante,
Cu scânteieri în endecasilab,
M-au înso¡it Petrarca, Shakespeare, Dante,

Dar sufletu-mi cucernic ¿i prea slab
S-a dizolvat în taina lui divinå
ªi a zidit un înger de luminå.

DACÅ VOR POEºII
Când se aprinde focul în suflet omenesc
Sau de nu vor poe¡ii învin¿i de stih så cadå,
Târåsc neinspira¡ii cuvântu-n cruciadå,
Iar pentru-aceastå faptå noi rosturi nåscocesc.

Devine-atuncea versul o sfântå baricadå,
Pe care se-ntretaie c-un spirit stråmo¿esc
ªi lupta se ascute, iar for¡ele-i sporesc
O zestre adunatå de-a strofelor armadå.

Cu strategii subtile, de nimeni studiate,
Descåtu¿ând valen¡e prin gestul lor divers,
Ei råspândesc frumosul pe file-ndoliate.

Triumfåtori în clipå ori dup-un lung demers,
Culeg plini de uimire, mul¡imi de nestemate,
Ce dau dimensiune acestui univers.

ÎN TEMPLUL SUFLETULUI
Fantastice-s ideile-n cernealå,
Când una potrivitå nu-i niciunde,
Iar celor luminoase ¿i rotunde
Duios le-a¿terne lacrima betealå.

Incandescenta nu se mai ascunde:
În templul sufletului, cu migalå,
O spalå de påcate o vestalå
Ce-i arcuie¿te sensuri noi, profunde.

Înnobilate-n straie de poveste,
Cu limpezimea tåului de munte
ªi-aromele esen¡elor din creste,

Prin întâmplåri din lumile mårunte
Au rezonan¡å-n sferele celeste
ªi-aprind scântei pe-ngândurata frunte.

CÂNTAREA POEZIEI
M-ai rupt din trupul-somn ca pe un ram,
Sådindu-må în marea ta livadå;
Mi-ai altoit priviri ce pot så vadå
Cum fost-am înger – dar nu bånuiam.

Lovit de biciul zilei de corvoadå,
Târziu în noapte, vai! må destråmam
Ca un ecou de vechi epitalam,
Ce peste inimi începea så cadå.

Din lan¡ul de constrângeri liberat,
N-am zåbovit mai mult în a¿teptare;
Spre culmea-¡i de sonet m-am avântat,

Cuvintele sorbind cu neråbdare.
Am nåvålit, în plaiul tåu alpin,
Mai pur decât o lacrimå de crin.

VÂSLIND DIN GREU
Preschimbå-ncet ¿i smirna-n giuvaere
Acele spirite ce-s larg deschise
În arcuite pun¡i, sfidând abise
Sau înål¡imi uitate-n alte sfere.

Påtrunde gândul limite admise,
Vâslind din greu, pe brânci, ca la galere,
În lacrimi ¿i-n luminå så transfere
Be¡ia piscurilor nou promise.

Prin paisprezece cåi ame¡itoare,
Numite în sonet ¿i coridoare,
M-apropii de strålucitorul templu.

Cu salturi gra¡ioase de gazelå,
O muzå elegantå ¿i rebelå
Må-ndeamnå så-l slujesc, nu så-l contemplu.

O NESPUSÅ DESFÅTARE
I. Iubita mea plåpândå, din lacrimå ¿i dor,
Eu n-am så las vreodatå voin¡a-mi så adoarmå,
Voi face iar din tine a dåinuirii armå,
În ceruri toleratå ca ideal sonor!

Da! î¡i promit, aleaso, când îngeri dau alarmå
ªi, ocrotindu-mi truda, coboarå-n al meu cor,
Så-¡i împletesc cununa la foc izbåvitor
Din muguri de luminå, ce-n veacuri nu se sfarmå!

Ah, poezie sfântå! în vremi neiertåtoare
Râvnesc preafericita putere a-mplinirii,
Ca så-¡i durez statuia pe trepte planetare.

Cum, påtrunzând adâncul nedeslu¿it al firii,
Tu îmi aduni în suflet nespuså desfåtare,
Voi altoi pe tine tot haru-nve¿nicirii.

II. În nop¡ile vråjite de-o albå iasomie,
Î¡i fåuresc, divino, din gândurile mele,
O áripå întinså de la påmânt la stele,
Ecoul tåu, acolo, o clipå så-ntârzie!

Ascunså între ziduri de tainice castele,
Când, dulce, somnul pleacå ¿i nu vrea så revie,
Ca så-¡i aduc ofrandå surplus de fantezie,
Domne¿ti cum o reginå a viselor rebele.

Îndrågostit de tine, eu, pa¿nic truditor,
Î¡i voi låsa averea-mi de licåriri savante,
Ca s-o împar¡i cu al¡ii prin pagini ce nu mor.

Am înål¡at cuvântul pe creste dominante
ªi-mi strâng la piept comoara de care må-nfior,
Precum a-mbrå¡i¿at-o, cândva, ilustrul Dante.

DIN MAREA DE CUVINTE
Cu for¡a gravita¡iei îmi cheamå
Tot sufletul, o caldå poezie;
Gândirea ¿i sim¡irea-mi întârzie
La por¡ile minunii, plåtind vamå.

Cu noaptea-n cålimarå, când înscrie
Iubirea sau durerea mea în ramå,
Triste¡ea cotropitå se destramå
Råpuså de o ve¿nicå magie.

Ea va lovi stihiile rebele
Cu energia-i stoarså din substrate,
S-aducå frumuse¡e ¿i-n acéle

Icoane de luminå, închegate
Din marea de cuvinte ¿i de stele,
În sfântå ¿i aleaså unitate.

Florica Gh. CEAPOIU
LLLLLa poa poa poa poa por¡ir¡ir¡ir¡ir¡illllle luminiie luminiie luminiie luminiie luminii

plåtplåtplåtplåtplåtind vamåind vamåind vamåind vamåind vamå
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VOI, ALBE FILE!
Må-nspåimânta¡i iar cu mul¡imea voastrå
De albe file, farå vreun rând scris,
În a¿teptarea gândului promis
A fi avânt de pasåre måiastrå.

În pas egal, pe câmpul larg deschis,
Sub raza aurie din fereastrå,
Vå traverseazå linia albastrå,
Ce drumul mi-l afundå în abis.

V-am strâns la pieptul meu, târziu, în noapte,
Sau sub cupola marelui azur
ªi-am adunat puzderie de fapte,

Când mi-am rotit vederea împrejur.
Ca pentru nemurire så fi¡i apte,
V-am dåruit tot sufletul, vå jur!

FRUMOSUL CHEAMÅ
Coboarå-n mine linii diafane,
Ce-mpart aievea sufletul ¿i gândul,
Pe Dumnezeu alåturea avându-L
În paralele ¿i-n meridiane.

De doruri råtåcitå, nop¡i de-a rândul,
Sub steaua înzestrårilor umane –
Creatå-n Empireu ca så emane
Scânteia ce va-nsenina cuvântul –

Aud cum, însetat în firul ierbii,
Frumosul cheamå så revinå cerbii
La ve¿nic nesecatele izvoare;

Smeri¡i, plecându-¿i coarnele-n oglindå,
În clipa când tåcerea îi colindå,
Så-i preamåreascå for¡a creatoare.

TRUDIND MEREU
Însåilez în zori un magic vers,
Când orizontu-¿i scaldå-n raze geana
ªi-n tot înaltul se deschide vana
Prin care via¡a curge-n univers.

De m-am zidit în el cum biata Ana,
Am ocolit ¿i ploile în mers
ªi ca dovadå purå, de ne¿ters,
Eu cu luminå i-am umplut poiana.

Trudind mereu, nu-mi paså de gre¿esc
Când îl adap cu propria-mi suflare;
A¿a-i croit tot neamul omenesc,

Din sine, varså sânge pânå moare –
O picåturå-n graiul românesc
E zestre pentru lumea viitoare.

FUGARII VISULUI
De sub un pliu de creier nedormit,
Deprins cu o stelarå simfonie,
Un gând hoinar aleargå pe hârtie,
Dar necuprinderea l-a cople¿it:

– Opre¿te-te, e tot zådårnicie
Chiar vechea ta dorin¡å, de granit
ªi greu mai urci o treaptå în zenit,
Când soarele råsare la chindie!

Prin asprå trudå, cine va culege
Un strop mai cald din marele nimic,
Ce î¿i impune silnic neagra-i lege

Cu for¡a întunericului mic?
Fugarii visului, vrei så-i dezlege
Doar harul din al nop¡ii alambic?

V-Aª SPUNE...
Iubi¡i confra¡i, nu-mi cåuta¡i pricinå
Cå-n întuneric sunt de nevåzut;
În clar obscur sunt greu de priceput,
Iar cu lumina sunt mereu vecinå!

Vreau så-n¡elege¡i dintr-un început:
Nu încerca¡i din scris så-mi face¡i vinå,
Scot diamante din adânc de minå
ªi-n picuri stråvezii vi le-mprumut!

De-mbrac ideea într-o hainå roaså
De gând, de vis, de multe încercåri,
O trece¡i printr-o sitå ce-i prea deaså,

Adesea împro¿când-o cu ocåri.
V-a¿ spune cå de muze-s în¡eleaså
ªi-mi picurå în lirå dulci cântåri.

PRESCHIMBÅ-TE!
Mai laså-mi, clipå, un liman senin!
Neîmblânzita noapte e zåplazul
Ce tåinuie¿te vrerea ¿i extazul
De-a exista în picuri de carmin.

Când sufletul din greu luptând, viteazul,
Vrea så-ntre¡inå-al arderii rubin,
Cu dintele feroce, de rechin,
I-aba¡i din drum ¿i gândul ¿i rågazul.

Preschimbå-te-n secundå norocoaså,
Redându-mi tihna omului smerit
ªi voi sim¡i cå timpul nu m-apaså!

Dar, dacå-nnobilare ¡i-ai dorit
ªi-n neuitare te-ai visat mireaså,
Adunå-må în harul mult râvnit!

Cercetåtor asiduu al personali-
tå¡ii ¿i operei lui Lucian Blaga, criticul
¿i istoricul literar Mircea Popa - laureat
al Academiei Române în cadrul Festi-
valului Interna¡ional „Lucian Blaga” de
la Sebe¿-Alba, edi¡ia a XXXVIII-a,
2018 – a surprins, din nou, cu o fru-

moaså lucrare: Lucian Blaga. Perspective transilvane (Editura
ªcoala Ardeleanå, Cluj-Napoca, 2018, 350 p.).

Prezent la manifestårile omagiale de la Lancråm ¿i Sebe¿
„de la întâile manifeståri ale Festivalului” (instituirea acestuia a
avut loc în 1980) pânå la edi¡ia din urmå, domnia sa ¿i-a adus, de
fiecare datå, noi contribu¡ii atât în cadrul sesiunilor ¿tiin¡ifice cât
¿i în elaborarea publica¡iilor editate cu acest prilej (periodicul
„Pa¿ii Profetului”, culegerea „Caietele Lucian Blaga”).

„În anii din urmå – precizeazå distinsul Mircea Popa într-o
Închinare (p. 5-7) - s-a asociat acestei nobile misiuni ¿i revista
de la Târgu-Jiu, «Portal-MÅIASTRA», unde, gra¡ie unui fidel
admirator al scrisului blagian, Zenovie Cârlugea, am deschis o
rubricå intitulatå Blagiana. Cartea de fa¡å este alcåtuitå din aceste
materiale, scrise în ultimul timp”:

„E doar mica ¿i modesta mea lacrimå de recuno¿tin¡å
pentru ceea ce a dat Poetul ¿i Filosoful literaturii noastre, nemu-
rind acest petec de påmânt din Ardealul stråmo¿ilor såi prin
crea¡ia sa fårå de moarte, consideratå drept darul cel mai de
pre¡ pe care Ardealul unit cu ºara la 1918 l-a oferit spiritualitå¡ii
noastre ¿i patrimoniului umanitå¡ii.”

Se cuvine så precizåm cå, încå din 1973, cu Ceasornicul
de nisip (volum apårut în colec¡ia „Restituiri” a Editurii „Dacia”
din Cluj, 332 p., care cuprinde nu mai pu¡in de 71 de texte, între
care se aflå multe din cele nesemnate ¿i extrase din ziarele
„Voin¡a” ¿i „Patria”) criticul ¿i istoricul literar Mircea Popa a pus
în aplicare un program mirabil de recuperare a publicisticii bla-
giene risipite prin publica¡iile vremii. Este vorba nu numai de
articole semnate de poet ¿i råmase multå vreme în publica¡iile
timpului (precum revista „Banatul” din Timi¿oara, bunåoarå), ci
¿i de materiale nesemnate (articole, recenzii, note etc.) a cåror
paternitate editorul Mircea Popa a încercat s-o stabileascå „pe
baza mårturisirilor scriitorului, cât ¿i în func¡ie de stil, preocupåri,
idea¡ie”, toate acestea atribuite lui Lucian Blaga din perioada
tinere¡ii sale clujene când publicå la „Voin¡a”, „Patria”, „Cultura”,
„Gândirea” ¿.a.

Dupå douå decenii de la prima identificare a articolelor ne-
semnate ¿i incerte, cuprinse în culegerea „Ceasornicul de nisip”
(1973), dl Mircea Popa revine, tot în colec¡ia «Restituiri», dar a
Editurii Porto-Franco din Gala¡i, cu noua culegere de articole Ve-
deri ¿i istorie (1992), preluând alte ¿i alte articole nesemnate din
publicistica de tinere¡e a lui Blaga la ziarele “Voin¡a” ¿i „Patria” din
anii 1920-1925, gazetårie „total necunoscutå” la data când apårea
culegerea respectivå de articole.

Acest program de recuperare a publicisticii blagiene pe baza
stabilirii sigure sau aproximative a paternitå¡ii blagiene a continuat
cu a treia culegere, Cuibul privighetorilor. Clujul literar dupå
Marea Unire (Casa Cår¡ii de ªtiin¡å, Cluj-Napoca, 2017, 372 p.)

Dacå speciali¿tii întârzie oarecum a se pronun¡a în aceastå
chestiune de mare importan¡å istorico-literarå, men¡ionåm cå între
cei care, pu¡ini, au „certificat” pânå acum apartenen¡a blagianå a
acestor scrieri (Vatamaniuc, Ion Bålu, Ilie Rad par¡ial), ne-am
înscris ¿i noi, cu expertiza noastrå filologico-literarå, sens în care
am ini¡iat ¿i cercetåri pe cont propriu (v. studiul Colaborårile sub
anonimat ale lui Lucian Blaga la revista „Gândirea”, 1921-1923,în
„Portal-MÅIASTRA”, nr. 2, 2018).

Dacå mai amintim ¿i lucrarea Lucian Blaga ¿i contemporanii
såi (2007) ori Dic¡ionarul personajelor din teatrul lui Lucian Blaga
(2005, în colaborare), precum ¿i atâtea contribu¡ii din varii perio-
dice, putem avea imaginea unui cercetåtor prob ¿i onest, meticulos
¿i de mare fervoare documentarå, care ¿tie så valorifice în mod
savant documentul de arhivå ¿i informa¡iile din tradi¡ia cultu-
ral-publicisticå a vremii.

Prezenta lucrare, Lucian Blaga. Perspective transilvane,
este structuratå în trei sec¡iuni: I.Biografice, II.Exegetice, III.Prie-
teni, exege¡i, memoriali¿ti, contestatari), relevând, deopotrivå,
aportul istoricului ¿i criticului literar Mircea Popa la cercetarea ¿i
exegeza blagianå.

Din cadrul „biograficelor” fac parte câteva studii dedicate
unor figuri apropiate poetului: tatål preot Isidor Blaga, fratele mai
mare Tit Liviu Blaga (pe care poetul l-a avut profesor la Liceul
„Andrei ªaguna” din Bra¿ov), profesorul preot Iosif Blaga, unchiul
de la Bra¿ov care îl va lua cu clasa sa ¿i pe ¿colarul Lulu în excursia
memorabilå din 1911 din Italia (evocatå detaliat în Hronic...). Tot
„biografice” sunt ¿i documentarele privind pe rând: „cålåtoriile
poetului povestite de el însu¿i” Elenei Daniello în tihna casei din
strada Mihai Eminescu 5, „din mårturisirile poetului” (inclusiv îm-
prejurårile primirii în Academie „în condi¡ii excep¡ionale”), parti-
ciparea la ac¡iuni pregåtitoare în Sebe¿ ¿i apoi la manifestårile

Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, episodul cu
implicarea poetului ¿i demisia rapidå din Partidul Na¡ional Po-
pular, în sfâr¿it, activitatea profesorului comprimat la sec¡ia de
Filologie a Filialei din Cluj a Academiei Române, iar apoi la Bi-
blioteca Academiei, de unde transferarea la Sec¡ia de Istorie
literarå de la Institutul de lingvisticå ¿i istorie literarå, unde a fost
coleg cu Ion Breazu, Ion Mu¿lea, D. Popovici, Ion Talo¿, Vasile
Fanache ¿.a.

Din sec¡ia „exegezelor” men¡ionåm eseurile Metafizicå
¿i iubire cre¿tinå la Lucian Blaga, Eseul filosofic la Lucian Blaga
(ultimul întâlnit ¿i în vol. Cuibul privighetorilor. Clujul literar dupå
Marea Unire, 2017). Foarte aplicat este studiul „Avram Iancu
între eroism ¿i firescul tråirii”, relevând «sufletul ardelenesc pre-
dispus spre jertfå” pe care dramaturgul l-a consacrat punându-l
în rezonan¡å cu un fond metafizic ¿i mitologic adânc, premiera
¿i premierea piesei de cåtre Academia Românå consfin¡ind
„momentul Blaga în dramaturgia româneascå”. Sec¡iunea exe-
gezelor” se continuå cu eseul Mitografia fiin¡ei, în care este re-
levatå mistica poeziei blagiene „strâns legatå de mitologia fiin-
¡ei”, omul însu¿i fiind o „enigmå” de deslu¿it pentru contem-
porani. Ultimul eseu, Oswald Spengler, detaliazå legåtura lui
Lucian Blaga, încå din tinere¡e, cu filosofia culturii din studiile
spengleriene, accentuându-se rolul pe care l-a avut cartea aces-
tuia, Declinul Occidentului, în stimularea reflec¡iei ¿i structurarea
concep¡iei sale pe planul filosofiei culturii, carte ce „l-a ajutat så
se gåseascå pe sine în toatå amploarea ¿i profunzimea unei
gândiri libere ¿i armonice”.

A treia sec¡iune, Prieteni, exege¡i, memoriali¿ti, contes-
tatari, înmånuncheazå studii mai vechi sau mai noi dedicate lui
Ion Agârbiceanu („sfânt pårinte al literaturii române” numit de
poet), Vasile Båncilå („prietenul ¿i exegetul”), Zevedei Barbu
(un asistent „cu probleme”), Ovidiu Drimba („valen¡ele scrisului
enciclopedic”), C. Noica („¿i opera filosoficå blagianå”), Vintilå
Horia („¿i lumea esen¡elor blagiene”), Monica Lazår (o admi-
ratoare entuziastå ¿i o probå memorialistå) ¿i Pavel Apostol –
„un Dalai-Lama al de¿ertului ideologic”.

Så men¡ionåm frumoasele coper¡i care reproduc imagi-
nea panoramicå a dealului cu Râpile Ro¿ii ce stråjuie¿te spre
råsårit de Lancråm, precum ¿i textul elogios al lui Agârbiceanu,
care vedea în con¿tiin¡a de sine atât de limpede a «iubitului
frate» - «un dar înnåscut, un sårut al Divinitå¡ii.”

În totul, Lucian Blaga. Perspective transilvane este o carte
judicios ¿i armonios alcåtuitå, temeinic lucratå documentar ¿i
exegetic, un veritabil omagiu adus scriitorului ¿i gânditorului
celui mai de valoare pe care Ardealul l-a dat, dupå Marea Unire,
literaturii na¡ionale, României Mari.

Liviu Ioan SINCULICILiviu Ioan SINCULICILiviu Ioan SINCULICILiviu Ioan SINCULICILiviu Ioan SINCULICI

LUCIAN BLAGA
Perspective transilvane
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Universitara sibianå Ana Selejan s-a fåcut cunoscutå cu
studiile sale literare despre perioada realist-socialistå, pentru
Trådarea intelectualilor (ed. I, 1992) ob¡inând Premiul de criticå ¿i
istorie literarå „Titu Maiorescu” al Academiei Române. Cu un
premiu similar din partea Uniunii Scriitorilor din România a fost
recompensatå ¿i edi¡ia din 1993 a vol. Reeducare ¿i prigoanå. Au
urmat volumele din seria Literaturå ¿i totalitarism, 1949-1951 (I,
1994; II, 1995; III, 1996; IV, 1998; V, 1999; VI, 2000). Cu specifica¡ia
cå toate aceste volume au fost reeditate, påstrându-¿i în parte
titlurile sau dobândind noi denumiri precum edi¡ia a doua a volu-
melor dedicate perioadei 1949-1951 (I. Întemeietori ¿i capodo-
pere), 1952-1955 (II. Båtålii pe frontul literar), Anul 1954 (III. Anul
«gloriosuluideceniu»), 1955-1956 (IV. Clasicizarea realismului
socialist), 1957-1958 (V. Ofensiva virulentå a dogmatismului),
1959-1960 (VI. La råscruce de genera¡ii).

Se adaugå, la acestea, o monografie dedicatå poeziei  lui
Radu Selejan (2001), regretatul so¡ al Anei Selejan), alta având ca
temå a cercetårii Poezia româneascå în tranzi¡ie (1944-1948), dar
¿i alte lucråri de criticå demistificatoare privind anumite aspecte
din literatura contemporanå: Adevår ¿i mistificare în jurnale ¿i me-
morii apårute dupå 1989 (2011), Glasul patriei, un cimitir al elefan-
¡ilor în comunism (2012).

LITERATURÅ MARE – LITERATURÅ MICÅ (Ed. Muzeul
Literaturii Române, 2017, 436 p.) este o culegere de articole ¿i
studii literare, scrise între 1991 ¿i 2016, majoritatea publicate,
unele de-a dreptul inedite: „Sunt aceste secven¡e de istorie literarå
o parte din studiile, articolele, conferin¡ele sau alocu¡iunile despre
literatura românå la diferite simpozioane pe care am mai avut
timp så le scriu în scurtele ¿i pu¡inele rågazuri råmase libere,
dincolo de ceea ce, prioritar, a însemnat elaborarea cår¡ilor mele,
îndeplinirea obliga¡iilor profesionale ¿i a activitå¡ilor ¿tiin¡ifice
universitare din acest råstimp.”

Departe de a fi preluate ad litteram, toate aceste articole ¿i
studii apårute în reviste, culegeri de studii, în cår¡i ¿i sinteze uni-
versitare (unele chiar conferin¡e) au suferit „ca orice scriere revi-
zitatå”, anumite interven¡ii (adåugiri, cola¡ionåri, prescurtåri
etc.), indicându-se la sfâr¿itul textului anul publicårii în preså sau
în volum.

*
Prima parte a titlului, Literatura mare, are în vedere, într-un

tablou al literaturii noastre, „coloana moralå a operei”, dar ¿i a
autorului perceput de societate ca „o veritabilå con¿tiin¡å cetå¡e-
neascå a momentului”. Niciodatå rela¡ia etic-estetic nu a dispårut
din peisajul literar, scrie Ana Selejan, raportându-se mai întâi la
curentele literare cu etica „societalå” a lor, sintagmå ce a dus la
råstålmåcirea ideii de eticå a operei… Prin urmare, umanismul
(curent cultural, nu literar), iluminismul (de asemenea, cultural),
romantismul (în care rela¡ia etic-estetic se clarificå), post-ro-
mantismul, tradi¡ionalismul ¿i modernismul din perioada in-
terbelicå, apoi realismul socialist, neomodernismul ¿i postmo-
dernismul – sunt privite de autoare în rela¡ia poetic – praxis (opera
ca atare), cu diferen¡ele ¿i accentele de rigoare, într-o perspectivå,

desigur, a clarificårilor literar-estetice. Cu observa¡ia cå în postmo-
dernism, în afarå de temele båtåtorite (trecutul comunist, prezen-
tul social ¿i experien¡a intimå), „idealitatea ¿i morala înaltå […]
s-au degradat considerabil în acest tip de literaturå”, în care a
înflorit un exhibitionism pornografic, critica råmânând, oarecum,
în espectativå”. ªi autoarea constatå cå, de la literatura „a¿ezatå
axiologic”, la aceste postmoderniste evocåri organice nu ar fi
decât drumul de la Olgu¡a „Medelenilor” la „Lizoanca” Doinei Ru¿ti,
la „Bågåul” Ioanei Bradea ori „Letopizde¡”-ul lui Al. Vakulovski
(aspect despre care s-a scris, îndeosebi dupå 2000 – v. Despre
pornografie (I-II) de Gh. Grigurcu, în „România literarå”, nr. 2, 3/
2007 …)

În continuare, articolul Estul ¿i Vestul – momente ¿i accente
în literatura românå are în vedere aceastå rela¡ie de-a lungul
timpului, eviden¡iind câteva aspect ale „influen¡elor” venite din
alte „zåri literare” (influen¡e resim¡ite mai accentuat în cadrul ro-
mantismului, când are loc ¿i na¿terea curentului „national ¿i popu-
lar” de la „Dacia literarå”.

Coagularea ideii de „specific national” nu va întârzia så
aparå, ca element identitar, specific, reprezentativ (G. Cålinescu).
În acest sens, autoarea vorbe¿te de ªcoala epicå de la Ia¿i (Ko-
gålniceanu, Negruzzi, Alecsandri, Alecu Russo), „demascând”
formele fårå fond care invadaserå Moldova secolului al XIX-lea.
Creatori de „strålucite pagini de prozå ironicå”, autorii men¡iona¡i
s-au dovedit buni observatori ai societå¡ii, eviden¡iind, de la re-
flexivitate la satirå, tipuri ¿i moravuri caracteristice vremii de pre-
faceri sociale, în formule literare ce au mers pe ideea emancipårii
în perspectivå europeanå, dar råma¿i lega¡i de realitå¡ile sociale.

*
Dupå aceste prime articole de istorie literarå, saltul la Emil

Cioran este pu¡in ¿ocant, autorul „Lacrimilor ¿i sfin¡ilor” fiind privit
atât într-un tablou de genera¡ie, dar ¿i ca un contestatar paradoxal
al sacrului; prin atitudinea demolatoare, de teribilistå respingere,
fa¡å de adora¡ia ¿i spiritul comprehensive, când abordeazå „tema
sfintelor”, mai bine zis, a „celor sfinte” (v. medita¡ia aproape liricå
din Lacrimi ¿¡i sfin¡i, «sfin¡enia» fiind våzutå ca „nega¡ie a vie¡ii din
istoria cerului”).

Dincolo, înså, de „contestårile” ¿i „sfârtecårile” retoricii cio-
raniene, articolul Realism metafizic în „Diferen¡ialele divine” (1940)
readuce în discu¡ie „personalitatea” ontologic- cosmologicå a
Marelui Anonim, mit central al gândirii metafizice a lui Lucian
Blaga, autarhic ¿i plenitudinar, „generator de Dumnezei echi-
valen¡i”…Op¡iunea filosofului pentru un „realism metafizic” în
plåsmuirea ¿i conceperea Marelui Anonim, fa¡å de care Omul,
unic ca structurå ontologicå, ar putea avea „aspira¡ii uzurpa-
toare”, de unde ¿i „barierele”, „måsurile preventive”, „obstacolele
cenzurale” instituite. Fapt ilustrat de o serie de desene ¿i figure
încât Diferen¡ialele divine, scrie Ana Selejan, „îmi pare a fi cartea
cea mai bogat ilustratå, cu cele mai multe «imagini simbolice»”.

Marele Anonim este „un demiurg în negativ”, agent al
„minus-cunoa¿terii”, ståpân absolut peste ego-urile lumii ma-
niferste.

De la Marele Anonim, autoarea trece la semnalarea „am-
prentei mitice” a poemelor blagiene neincluse în primele douå
volume (1919, 1921), sub influen¡a expresionismului („imaginea
primå ¿i cea mai închegatå a expresionismului la noi” dându-ne-o
Lucian Blaga). Rela¡ia expresionismului cu miturile (îndeosebi în
poeziile neincluse în Poemele luminii) învedereazå o profundå
asimilare a noului curent („stil”), construc¡ia volumelor ¡inând cont
atât de „influen¡a ¿i unitatea tematicå ¿i de idei”, dar ¿i „din ra¡iuni
legate de insuficienta pregnan¡å ¿i realizare poeticå”.

Mai multe articole sunt dedicate lui G. Cålinescu, unele
centrate pe „modernitatea romanelor”, altele pe activismul jour-
nalistic al criticului (de la periodicele conduse în perioada 1944-
1948, la op¡iunile de la 60 de ani, din „cronicile optimismului”
publicate în „Contemporanul” condus de George Iva¿cu (1959-
1960), din care nu lipse¿te acea „pu¡inå esteticå socialistå”, cu
derapajele ideologice ¿i estetice binecunoscute, inclusiv în
„chestiunea Brâncu¿i”…

Mult mai interesantå mi se pare seria de articole în care
este comentatå „personalitatea poeziei lui Radu Gyr”, receptarea
¿i „posteritatea criticå” a acestei poezii, care a cunoscut de-a lun-
gul timpului mai multe registre, de la tradi¡ionalismul regional la
modernismul centrat pe reflec¡ia existen¡ialå, de la textele de
extremå dreaptå din perioada interbelicå la „poezia închisorilor”,
iar de aici la „fa¡etele medaliei poetice postbelice”, oficialå, an-
gajatå, zornåitoare, surclasatå valoric de „partea ascunså (acum)
a crea¡iei”.

În aceea¿i notå de examinare criticå lucidå, Ana Selejan
scrie despre „geografia exilului ¿i duelul civiliza¡iilor în romanele lui
Vintilå Horia”, despre ortodoxie ca „salvare spiritualå ¿i geopo-
liticå”, ori despre „personajele simbolice ¿i cålåuzele lor” din ro-
manele vintiliene (Centrul ¿i marginea Europei în romanele lui
Vintilå Horia).

Într-un alt grupaj de articole autoarea abordeazå „Cazul
Tudor Arghezi”, cu referire la op¡iunile estetice ale poetului din
perioada interbelicå, pânå la acelea asumate de protagonistul
„literaturii noi”, când, dupå ¿ase ani de punere la index, Arghezi
reintrå în arena literarå cu volumele „1907 – peizaje” (1955) ¿i
„Cântare omului” (1956), realizând deopotrivå atât „o vitriolantå
satirå a exploatatorului” cât ¿i o „apologie aduså omului nou”…

Devenit „un personaj pozitiv cu frecvente intråri”, pentru
care vin neîntârziat, ca råsplatå, ¿i „fericirile”: primirea în Acade-
mie (1955), Ordinul Muncii Cl. I, laureat al Premiului de Stat, al
Premiului Herder, scrierile edite, reeditårile, traducerile… (T. Ar-
ghezi fa¡å cu totalitarismul comunist). Un aspect mai pu¡in cunoscut
îl constituie, înså, problematica ¿i contextul social ¿i sufletesc în
care a fost scriså comedia de moravuri Seringa (toamna lui 1943,
lagårul de interna¡i politici de la Tg.-Jiu), în care apare un tânår
doctor pe nume Palade care, în cele din urmå, pune bolnavul pe
picioare. Dupå dezvåluirile mai recente fåcute de C. D. Zeletin
(2001), în urma interviului luat de acesta nobelizatului George
Emil Palade la San Diego despre „boala lui Arghezi”, aflåm cå,
tânår fiind, acesta se ata¿ase de Sanda (alias Mitzura Arghezi),
dar se va cåsåtori cu fiica unui mare bancher Malaxa, Irina. Având
cuno¿tin¡å de acest fapt, Tudor Arghezi (care fusese supus, cu
complicitatea Paraschivei, „dezintoxicårii de morfinå” de cåtre
tânårul medic) î¿i pusese toatå încrederea în Palade, care, cu larg
suflet, intervenise ¿i la Malaxa pentru sus¡inerea financiarå a
poetului într-un moment dificil al existen¡ei sale materiale. Dar
Emil Palade (de care Mitzura „pårea foarte încântatå” pentru„
prezen¡a mea la cåpåtâiul bolnavului”) se cåsåtorise în 1941 cu
Irina Malaxa, devenind în 1943 conferen¡iar. Anul urmåtor, Irina
Palade ¿i fiica ei, Georgia, pleacå în USA, urmând a se expatria ¿i
George Emil Palade împreunå cu socrul, industria¿ul Malaxa
(1947).

„Cert este cå sentimentul firesc de recuno¿tin¡å al lui Arghezi
fa¡å de medicul salvator a fost complet anulat de trådarea în dra-
goste a fiicei preaiubite, cum cert este cå, în traseul bolii poetului,
Palade n-a avut un rol negativ; comportamentul ingrat a fost de
altå naturå, de unde ¿i incriminanta satirå arghezianå…” (Text
inedit).

Ana Selejan se dovede¿te ¿i un foarte bun critic al edi¡iilor.
Ca ¿i în cazul lui Blaga, ea constatå cå volumul Una sutå una poeme,
retipårit în 2000 în colec¡ia de „Opere fundamentale”, sub egida
Academiei, de cåtre Mitzura Arghezi ¿i Traian Radu, este editat
cu unele regretabile imperfec¡iuni, restructuråri de con¡inut,
nefiind o edi¡ie criticå (lipsa datårii ineditelor, lipsa unei låmu-
ritoare addenda etc.), fiind volumul arghezian „cu cel mai nefast
destin în ac¡iunea de reeditare a liricii argheziene”. Articolul în
cauzå este, de fapt, o reluare a unui fragment din Poezia româ-
neascå în tranzi¡ie: 1944- 1948, volum editat în 2007.

Urmeazå un grupaj de articole despre „Proletcultismul ¿i

LITERATURÅ MARE, LITERATURÅ MICÅAAAAAna Selna Selna Selna Selna Selejanejanejanejanejan
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realismul socialist” (istorie, con¡inut, manifeståri, operele
paradigmei respective). Un „Tablou literar realist-socialist”,

înso¡it de un comentariu aplicat privind „Totalitarismul literar
românesc în sintagme specifice”, este completat cu radiografia
„Omul nou – ca personaj literar postbelic” ¿i cu analiza „Stratage-
mele mistificårii în literatura non-fictivå a scriitorilor realist- so-
ciali¿ti”. Este vorba de o problematicå atât de familiarå autoarei
încât lectura då impresia a ceva déjà vu din cår¡ile precedente.

Volumul se încheie cu studiul „A treia carierå a lui Petru
Dumitriu”, care din autor în vogå devine un transfug, „suspendat
între douå lumi”, cum î¿i zice, strain ¿i pribeag, pentru ca, în anii
din urmå, dupå cåderea la noi a comunismului, prozatorul så
creadå în a „treia ¿anså” (romanele de acum trebuiau så fie „o
revan¿å fa¡å de Occident, o replicå ambi¡ioaså, o rena¿tere din
suferin¡å”), încercând så se salveze „cu un ceas mai devreme”…
Dar, cum nici a doua carierå a autorului „nu s-a produs”, cu atât
mai pu¡in ¿i aceastå a treia „¿anså”, iluzorie, fa¡å de care Petru
Dumitriu nutrea „mari nådejdi”, chiar dacå scrierile din Occident
„începeau så se întoarcå acaså, cu editåri” (articol scris în 2000).

Cu astfel de comentarii ¿i analize, volumul Anei Sele-
jan,Literaturå mare – literaturå micå, este menit a suscita inte-
resul cititorului ¿i al cercetåtorului literar fa¡å de anumite „cazuri”
antrenând scriitori despre care s-a scris, dar care, în aceastå nouå
perspectivå, devin din nou subiecte de medita¡ie ¿i de incitantå
reevaluare.

ªi acum o nedumerire: nu ¿tim de unde unii recenzen¡i au
în¡eles, eronat desigur, cå prin „literaturå micå” autoarea ar viza
scriitorii postmoderni¿ti, în¡ele¿i, vezi doamne, otova cu „mize-
rabili¿tii” ¿i „sexuali¿tii”, câtå vreme cartea nu cuprinde niciun co-
mentariu al vreunui autor de azi… „Capcana” sintagmei din titlu
literaturå micå vizeazå alte aspect ale literaturii noastre, a¿adar
nu postmodernismul, bunåoarå literatura proletcultistå ¿i a rea-
lismului socialist etc.

De asemenea, acea eticå fårå de care nu poate exista un
mare scriitor iarå¿i nu poate fi scoaså din ecua¡ie – în lipsa aces-
teia s-a våzut, chiar în cazuri ilustre: Arghezi, Sadoveanu, Cålines-
cu etc., cum scriitori „mari” devin nu numai „mici” ci ¿i vinova¡i de
colaborationism, fariseism, duplicitate.

„Mai prudent – scria Daniel Cristea Enache în «România
literarå», nr. 16-17/ 2018 - este så nu legåm valoarea unei opere
literare nici de „etica societalå” [aduså de autoare în discu¡ie doar
în legåturå cu anumite contexte istorice – curentele culturale ¿i
literare: umanism, iluminism, romantism, traditionalism, modern-
ism, n.n.], nici de caracterul autorului ei, fiindcå avem atâtea
exemple ilustrative pentru asimetrie, încât, cu tot regretul, trebuie
så ne resemnåm cu aceastå idee: o literaturå mare poate fi scriså
de oameni mårun¡i, dupå cum oameni extraordinari, cu un
comportament irepro¿abil, î¿i pot pune numele pe ni¿te cår¡i slabe.
Probe avem, destule, chiar în cartea Anei Selejan, în care mari
nume ale literaturii române sunt våzute ¿i în alte împrejuråri ¿i
manifeståri decât cele canonice.” Acesta e sensul pe care-l implicå
titlul volumului ¿i nu altul, aråtând cu degetul eticii scriitorice¿ti
(nu al moralei) malignitå¡ile comise ¿i fenomenul de prostituare
ideologicå al unor „mari scriitori” în epoca proletcultului… Spe-
cializatå într-o anumitå perioadå a literaturii noastre, aceea a
proletcultului ¿i realismului socialist, Ana Selejan se mi¿cå destul
de interesant ¿i pe alte suprafe¡e literare, investigând cu mijloa-
cele istoricului ¿i criticului literarfenomene literare din secolul al
XIX-lea ¿i din interbelic, cu remarcabile observa¡ii ¿i pertinente
concluzii.

Scrisul autoarei, fluent ¿i urmând o anumitå dic¡ie a logicii
argumentatrive in situ, este de real impact ¿i de un probat ordin
axiologic.

Zenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEA

SCRISOARE

Dunåre, Dunåre,
arhaicå fatå cuminte
devenitå fluviu
ce curge de milenii
tot la vale
multe ai våzut,
multe ai tråit,
multe-ai auzit,
tu duci în cârcå
o întreagå istorie
de pe mai multe meleaguri
¿i stropii tåi de apå
poartå cu sine, amestecate,
cuvinte din mai multe limbi.

RÅMURICA DE TRANDAFIR

Lâng-o tulpinå
la vecinu-n grådinå
o råmuricå
neînsemnatå ¿i micå
roaså pu¡in
de-a timpului dinte,
din care råmâne
doar...un spin

ZADARNIC ÎNCERC

Zadarnic încerc så înot
prins în plasa de întuneric a nop¡ii,
acolo doar visele metamorfozate
uneori în co¿maruri
mai au o micå ¿anså de a se salva.

Mai bine las totul la discre¡ia
timpului
care ¿i el må tatueazå fårå de milå
pe trup ¿i pe suflet
cu necru¡åtorul såu bisturiu de
argint.

RUMEGUªUL AMINTIRILOR

Rumegu¿ul acid al amintirilor
Purtat  pe båtåtorita spinare de
salahor a timpului
transportå cu sine baloane de såpun
colorate
(cele colorate în culori vii sunt vesele,
Cele colorate în culori mohorâte sunt
triste).

Via¡a, la ura-urmei, nu-i decât un
lan¡,
cândva ruginit, de diferite amintiri
ciugulite parcå ¿i acestea de o surå
pasåre flåmândå
înzestratå cu un puternic cioc
devorator.

SÅ ADMIRÅM

Så admiråm  albinele
pentru hårnicia lor,
så admiråm furnicile
minuscule, în perpetuå mi¿care,
så admiråm påsårile
ce nu pregetå så zboare

con¿tien¡i så ne întrebåm
care este menirea noastrå, oare?

X X XX X XX X XX X XX X X

Peste bucurii ¿i peste noroc
trecem tare u¿or,
în schimb necazurile, fiule,
må fac, toate, så mor.

ÎNTREBARE

Oare
murim la întîmplare
sau
dupå o riguroaså
cereascå
planificare?

DIDACTICÅ
                       lui Daniel
Chiar dacå ¡i se pare cå e greu,
chiar dacå crezi cå nu se poate,
stråduie¿te-te så înve¡i mereu,
ziua ¿i noaptea, nepoate,
arta de a da din coate…

DE LA O VREME

Cînd plouå må consolez cu gîndul
cå face bine culturilor,
cînd ninge må bucur
cå totul în jur
pare mai  pur.

Nu-mi place cînd e vînt puternic
¿i nici cînd înghea¡å bocnå în jur.

De la o vreme
sunt tot mai sensibil la vreme...

MÅ ÎNTREB
Må întreb
dacå diminea¡a
urmeazå serii
sau seara
urmeazå dupå-amiezii.

Desigur
lucrurile sunt
a¿a cum sunt
depinde doar
din ce punct de vedere
le prive¿ti...

Mircea M. POP

          (continuare în pagina a13-a)
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Cronicå literarå

Noi vrem cuvânt! sau alte feluri de cenzurå

(Eikon, Bucure¿ti, 2015)(Eikon, Bucure¿ti, 2015)(Eikon, Bucure¿ti, 2015)(Eikon, Bucure¿ti, 2015)(Eikon, Bucure¿ti, 2015)

Într-un interviu realizat de Lucia Negoi¡å ¿i publicat în
„Acolada” såtmåreanå, Magda Ursache, evocând rela¡ia matri-
monialå cu «Dalbul de pribeag» Petru Ursache, men¡ioneazå
îndemnul acestuia de a spune „«pânå la capåt» ce ai de spus,
ostinato, model Goma... Altfel spus, „pisica” ¿i-a scos ghearele
din pernu¡e ¿i laså urme – ex ungue leonem - ca unul din cei mai
agili ¿i experimenta¡i esei¿ti de atitudine din presa noastrå
culturalå.

Erudi¡ia filologicå, sim¡ul critic acut dezvoltat pânå la ati-
tudini polemice de rezonan¡å fa¡å de aspecte ¿i varii caractere
din societatea noastrå de azi, credin¡a într-o iminentå justi¡ie a
restabilirii adevårurilor, devoalårile destructurante, inciziile ne-
cru¡åtoare asupra rånilor „cu puroi”, delimitarea netå a profe-
sionismului de imposturå, demistificårile somitå¡ilor blindate
cameleonic, pactul «mefistofelic» al faunei arivist-colabora¡io-
niste, machiavelismul atâtor neaveni¡i ¿i închipui¡i din mediul cul-
tural ¿i scriitoricesc, fåcåturile „cu a¡å albå” ale unor ierarhii
valorice, „castelele de nisip” ale unor nababi, poltronismul cinic ¿i
lichelismul de liotå atât de gre¡os, fantasmele injectate ale unor
cadavre „ideologice” care, pânå mai ieri, contau în anumite
grupåri ¿i clasamente (precum, så zicem, Nina Cassian, „pâr¡ul
parfumat al comunismului” – Al. George), moda „revizuirilor”,
„revizitårilor” ¿i „reomologårilor” nu totdeauna dupå criterii probe,
oneste, lipsite de orice inten¡ionalitå¡i susceptibile, înghesuiala
unor confra¡i nemerituo¿i în „establishment”-ul cultural al patriei,
¡intind favoruri ¿i recompense, dispre¡ul fa¡å de «subcultura de
maså» vårsatå zilnic în capul na¡iunii de ciupercåria de canale TV
(„le-a¿ astupa ¿i le-a¿ asfalta”, scrie indignatå M.U.), pe con-
siderentul cå „spålarea creierului prin TV este o grozåvie”, dar ¿i
pe cale editorialå (lângå cår¡i de ºu¡ea låfåindu-se în vitrine ¿i pe
tarabe «scrierile» unor ¡oape botoxate ¿i siliconate de la fålci pânå
la fese, triumfuri gonflabile «apetisante» pentru gumilasticii
tatuajelor ¿i ai bånetului cu nemiluita, oroarea fa¡å de orice comu-
nism remanent chiar în manualele de istorie (denun¡ând atâtea
fa¡ete ale reînvierii sub varii forme ¿i în tot atâtea tipologii), cre-
din¡a într-un viitor onest ¿i justi¡iar care se îndepårteazå cu orice
derapaj ideologic, politic, cultural, radiografierea psihologiei po-
li¡iene¿ti („de care am suferit cu to¡ii”) cu prelungiri pânå dincoace
de „învålmå¿eala” din decembrie 89, într-o vreme în care «legea
lustra¡iei» a devenit amintire, amânarea sine die a sanc¡ionårii/
extirpårii råului fåcut de cei care, acuza¡i, s-au repliat în diferite
contexte, jonc¡ionând cu puterea complice ¿i trecând chiar la ofen-
sive de råstålmåcire ¿i distorsionare a eviden¡elor, rela¡iile inte-
rumane atât de degradate într-o societate consumistå centratå
pe principiul individualismului amintind de homo homini lupus est
¿.a. m. a.

La toate aceste imperative curente aflate sub lupa eseistei
avem de amintit, din biografia sa, doar douå «cumpene»: inter-
zicerea în presa ia¿iotå dupå scoaterea de la revista „Cronica” ¿i
acea carte a rånilor nevindecate, Universitatea care ucide, roman
«cu cheie» referitor la institu¡ia cuzanå în care un etnosof ¿i un
etnofolclorist de talia lui Petru Ursache preda la o catedrå alcåtuitå
din «op¡ionale», „principalele” fiind atribuite, de regulå, cadrelor
cu dosar „curat”, „fårå probleme” ¿i „oricând gata” a servi cauza...

S-ar mai putea adåuga, la hipersensibilitatea diaristei nu
amazoane ci oarecum ioanadarciene, romanele Astå varå n-a
fost varå... (1996), Strigå acum... (2000), Conversa¡ie pe Titanic
(2001), Råu de România (2003) ¿i Bursa de iluzii (2005), dar po-
pularitatea i-a adus-o aceastå incisivå campanie de publicisticå
nu numai culturalå. Neputând contempla, privitoare „ca la teatru”,
spectacolul aiuritor al zilei, Magda Ursache spune tran¿ant cå
preferå nu domeniul fic¡iunii literare ci „amfiteatrul cetå¡ii”, cåci
„despre realitatea imediatå nu se poate scrie cu limonadå roz”.
Totul ar intra sub constatarea hasdeianå mai mult amar-excla-
mativå decât ironicå din recentul volum Supravie¡uiri în Post-
Moralia: „Ce putred e mårul, Dumnezeule, în România post so-
cialistå!” (Magda Ursache în dialog cu Adrian Alui Gheorghe, Eikon,
2018,228 p.). Sindromul „råul de România” al scriitoarei Magda
Ursache...

*
Noi vrem Cuvânt! sau alte feluri de cenzurå (Eikon,

2015, 338 p.) este o culegere de 40 de articole culturale, „o carte
din seria celor care nu vor så uite ori så tacå”. În cuvântul înainte
Ursåche¿tii semnat de scriitorul Radu Mare¿ (1941-1946) este
schi¡atå biografia acestora de dupå 1990, când ei, anima¡i pânå

la entuziaste mitinguri, crezuserå cu adevårat în acel frisonant
reformism al libertå¡ii ¿i institu¡ional, care, pânå la urmå s-a do-
vedit mistificant, iluzoriu, dependent de impostorii coaliza¡i ai noii
puteri, care, våzându-se la butoane, au ac¡ionat întru abolirea
oricåror responsabilitå¡i ¿i însu¿irea de noi privilegii. „Noua Mårie
cu altå pålårie” s-a numit democra¡ia originalå de pe Dâmbovi¡a,
apåratå de «noile» institu¡ii îmbråcate în hainå de «miel» care
vor da iama în turma na¡ionalå: „Må tem cå acest capitalism bizar
a adus alte feluri de cenzurå. Dupå surparea Zidului, dupå cåderea
Cortinei, alte ziduri, alte cortine le-au luat locul.”

Pe scurt zis, Magda Ursache – observa regretatul jurnalist
¿i prozator Radu Mare¿ – „e net situatå deoparte a liniei sepa-
ratoare prin tot ce scrie”, de cealaltå aflându-se, bunåoarå, po-
litologul de origine nomenklaturistå Vladimir Tismåneanu, un fel
de «Serghei Mizil», fårå tatuaje ¿i cu mai multå carte.”

Sintagma-titlu Noi vrem Cuvânt îmi aminte¿te, direct, de
atitudinea de revoltå a ¡åranului co¿bucian, cu incriminårile ex-
plicative ¿i avertismentul final sugerând o apocalipså a råzbunårii
(poezia, scriså în 1894, va cåpåta deplina ei justificare abia în
1907). Frontul pe care î¿i duce „faptele de arme” Magda Ursache
– voce singularå, înså, a unei ståri de spirit aproape endemice, -
este societatea de azi, îndeosebi sfera culturii, cu debusolårile ¿i
neîmplinirile ei, cu invazia de oportuni¿ti ¿i impostori, de
colabora¡ioni¿ti ¿i securistoizi, de politruci cu ambi¡ii cultu-
ral-scriitorice¿ti, de granzi cu CV-uri de mucava, contrafåcute ¿i
controversate, de confra¡i gata oricând „a servi” (pactul mefis-
tofelic), în ideea cåpåtuielii de orice fel, de veleitari ¿i arivi¿ti intra¡i
în solda mercenariatului, «volintiri» lipsi¡i de orice scrupule ¿i
implica¡i în strategia „jocurilor” culturalocratice..

Structurându-¿i cartea în nu mai pu¡in de ¿apte capitole,
autoarea înmånuncheazå eseurile scrise ¿i råspândite prin varii
publica¡ii din ¡arå, sub titluri deopotrivå definitive ¿i incitante:
Cursa cu obstacole (I), Anamnesis-ul necesar (II), Mårul memoriei,
fruct oprit (III), Dreptul la concordie, dreptul la unire (IV), Cår¡i care
nu tac ¿i nu uitå (V), Un Nobel de la cititori (VI), În contra subiectelor
tabu (VII). Apropiindu-ne de sårbåtoarea Centenarului Unirii,
ne-am opri la capitolul al patrulea, unde putem citi eseurile
Fragmente din Hora Dezunirii, Însemnåri de decembrie, Grani¡e
moi ¿i O singurå Românie, atât de actuale în spiritul lor punctual ¿i
manifest, cu apel la concordie ¿i reconfigurare a identitå¡ii noastre
pe baza ethosului ¿i con¿tiin¡ei na¡ionale ce au fåcut posibilå sub
o orå astralå „o singurå Românie”...

La fel sec¡iunea, Cår¡i care nu tac ¿i nu uitå, în care sunt
comentate lucråri de interes documentar ¿i memorialistic deosebit
semnate de: Oana Orlea (Perimetrul zero, un docu-roman despre
«întunecatul deceniu» ‘80-’90, apårutå în traducere la „Cartea
Româneascå”), Adrian Alui Gheorghe (Urma, 2013, roman al
infernului carceral de la Aiud, deloc „ludic” cum au ¡inut unii
recenzen¡i så-l acrediteze!), Monica Lovinescu ¿i Virgil Ierunca
(în interviul acordat lui Vasile Gogea, o radiografie necru¡åtoare a
epocii postdecembriste cu grotescul cortegiu de personaje
arhicunoscute), Valeria Manta-Tåicu¡u (Mamin, 2010 - un roman
satiric al lumii condeierilor, plini de mistifican¡i, iluzioni¿ti, mof-
tangii, lichele, vanituo¿i, veleitari, ¡opârlani, «scâr¡a-scâr¡a pe
hârtie» vorba lui nenea Iancu zugravul, autori de tembeletristicå

atotprezentå care sufocå periodicele ¿i editurile), Cålin Ciobo-
tariu (Captiv în Epoca de Aur, 2010), Cåtålin Mihuleac (Zece
povestiri multilateral dezvoltate, 2010).

Så re¡inem ¿i problematica deloc minorå din sec¡iunea a
¿asea, Un Nobel la cititori, cu subtitlul „Cui i-e fricå de Nicolae
Breban?”, care ia în råspår pe «detractorii» ¿i «imnologii» care
i-au respins candidatura din 2009 la pre¿edin¡ia USR. Un alt
subtitlu, Imperialul N.B. versus CNSAS, då crezare unei aser¡iuni
a Aurei Christi: „Securitatea triumfå ¿i prin CNSAS”...

Mistificåri ordinare la adresa unui prozator de mare va-
loare, „lucrat” de profesioni¿tii dezinformårii, meseria¿i ai unor
DUI/ dosare de urmårire informativå, pline de date auriculare,
inexactitå¡i, piste false – În labirintul DUI (pp. 288-299). Oricum,
diferen¡a dintre oamenii condeiului o face nu talentul, ci caracterul
- de la aceastå convingere moralå eseistica Magdei Ursache nu
dezerteazå (În contra subiectelor tabu, 300-322).

În totul, Magda Ursache se dovede¿te un consecvent analist
al moravurilor politice ¿i cultural-literare din imediata noastrå
apropiere, un «cenzor» foarte aplicat al realitå¡ilor pe care le-am
tråit ¿i le tråim ce ¡in de zona imposturii ¿i nonvalorilor, o politicå
de eschivå a råului aplicatå na¡iunii care råmâne nepedepsitå:
„nu s-a vrut condamnarea penalå a organizatorilor råului, nu s-a
dorit adevårul integral, ci o istorie din nou corectatå”.

Nimic nu trebuie uitat din experien¡a înneguratului trecut,
îndeosebi odiseea carceralå a Sighetului, Aiudului, Pite¿tiului,
Canalului... „Reamintirea” – mereu actualul anamnesis plato-
nician - e imperios necesarå, într-o invocatå „normalitate a
curajului”. Fie cå e vorba de figuri umane ca istoricul Radu Gre-
ceanu ¿i arhitectul restaurator Eugenia Greceanu, familie
amintind de vestitul neam al Grecenilor, fie cå insistå asupra
vrednicului poet Ion Lazu care s-a råzboit „cu boala uitårii ca
nimeni altcineva din breasla scriitorilor” în privin¡a „plåcilor
memoriale”, fie cå scrie despre „suveica interpremierilor reciproc
avantajoase” ori despre unele spirite «excesive» (Lucian Boia,
H.R.Patapievici, N. Djuvara ¿.a.), Magda Ursache î¿i exprimå
totodatå ¿i anumite simpatii culturale, definindu-¿i crezul
cultural-estetic prin aceste op¡iuni manifeste (Iordan Datcu, Mihai
Buracu, Gh. Buzatu, Ion Coja, Aura Christi, D. R. Popescu, Nicolae
Breban ¿.a. m.d.). Un asemenea comentator cultural î¿i creeazå,
inevitabil, deopotrivå, prieteni ¿i neprieteni, înså importantå este
„situarea” în rela¡ie cu normalitatea ¿i spiritul adevårului. Con¿-
tientå cå, fluierând în bisericå, nu o a¿teaptå laudele ¿i premierea,
M. Ursache nu ia în seamå astfel de futilitå¡i onorante, preferând
så înnegreascå în continuare ogoarele na¡ionale cu „brazdå
îngustå ¿i adâncå”, de fapt o des¡elenire a unui alodiu cåzut în
paraginå ca un paradis „în destråmare”... Cu încå vreo câteva
astfel de „amazoane” (ioanadarchiste), generând o stare de spirit
intransigent-emergentå, lucrurile s-ar putea mi¿ca mai repede ¿i
câ¿tigul båtåliilor morale ar fi enorm!

Urmårind în detaliu evolu¡ia ideilor social-politice ¿i cul-
tural-literare din societatea noastrå, în dinamica lor postde-
cembristå, cu raportåri la unele aspecte anterioare, Magda
Ursache - situatå de la început „în epicentrul istoriei” - dezvoltå
comentarii sagace, la obiect, distingând, în general, felul în care
«råul» s-a perpetuat luând forme perfide, cinice, agresive.
Punerea degetului pe ranå înseamnå nu numai identificarea
acestuia în varii aspecte ¿i contexte, ci mai ales incriminarea
întregului cortegiu de complicitå¡i cu ecou major în impasul în care
se aflå azi societatea româneascå.

Cuvântul «cenzural» al domniei sale împotriva acestor
incriminante aspecte are o specialå mizå ¿i urgen¡å, fiind cu atât
mai destructurant-vitriolant ¿i nimicitor cu cât înså¿i autoarea a
fost ¿i este implicatå în varii contexte sociale ¿i cultural-literare.
Este, a¿adar, aceasta acuza unui scriitor venitå dinåuntrul siste-
mului, dominatå de o imperioaså nevoie de rostire a adevårului,
care, nu-i a¿a, te face liber...

Totodatå remarcåm valoarea terapeuticå a acestor comen-
tarii fluente, ¡esute într-o cursivitate de autenticå limbå româ-
neascå, presårate cu elemente de memorialisticå ¿i alte mårci ale
literaturii de frontierå, implicând a¿adar propria experien¡å de
via¡å. De unde ¿i toatå aceastå propedeuticå a unor con¡inuturi
de-a dreptul traumatologice în succesiunea experien¡ei comu-
niste ¿i postcomuniste, aflându-ne cu to¡ii într-o Românie nåzuind
a fi europeanå, mereu în cåutare de echilibru între amenin¡åri
dinafarå ¿i pericole dinlåuntru...
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Catastiful „ciudat” este – precizeazå în
Cuvântul înainte scriitorul Ion Brad – un caiet
mare, format A4, cu scoar¡e de carton, produs
de „Libråria noastrå”, pus în func¡iune la 21
iunie 1951 în redac¡ia revistei „Almanahul
literar” din Cluj. Ini¡iatorul nu era altul decât
poetul Geo Dumitrescu, „responsabilul adjunct
al revistei” conduse de Miron Radu Paras-
chivescu, cel trimis în iarna lui 1949 la Cluj de
liderii de la Bucure¿ti ai Partidului Muncitoresc
Român, Leonte Råutu ¿i Iosif Chi¿inevschi, så
ini¡ieze în capitala Ardealului prima revistå
literarå postbelicå de aici, dupå maghiarele
„Korunk” ¿i „Utunk”. Îmbolnåvindu-se ¿i fiind
internat în clinica de boli nervoase, Bucure¿tiul
trimite pe Geo Dumitrescu, care va prelua
efectiv conducerea revistei.

Introducerea acestei curioase „condici de
prezen¡å”, numitå de ini¡iatori „jurnal de re-
dac¡ie”, avea menirea de a urmåri, zilnic, acti-
vitatea angaja¡ilor, întrucât trebuiau men¡io-
nate obligatoriu de ace¿tia: ora venirii ¿i plecårii
din redac¡ie, manuscrisele de care se ocupau
fiecare în parte cu „refaceri” ¿i „stilizåri”, dis-
cu¡ii intercolegiale pe marginea celor publicate
¿i publicabile, påreri reciproce, råspunsuri la
scrisori ¿i contactarea colaboratorilor, înar-
marea ideologicå cu diferite materiale de partid
¿.a.m.d.

La ini¡ierea „condicii de prezen¡å”, Geo
Dumitrescu a cerut fiecårui membru al redac-
¡iei så întocmeascå ¿i o „autobiografie”, astfel
putem citi paginile olografe consemnate de A.
E. Baconsky, Iosif Pervain, Cornel Regman,
George Munteanu, Victor Felea, Aurel Martin,
Aurel Gurghianu, Aurel Råu, Ion Brad, Tiberiu
Tretinescu, Zorina Mocanu ¿i Mircea Zaciu.

Realizând cå este vorba de un pre¡ios do-
cument de istorie literarå, dl Ion Brad a inten-
¡ionat så intre în posesia „catastifului”, ceea
ce fostul amic Geo Dumitrescu nu a încuviin¡at,
mårturisind cå unele file au devenit friabile etc.
Dupå moartea acestuia, fratele såu Mircea,
bucuros cå a intrat în posesia apartamentului,
a fost mai generos.

Amintind de acest „catastif singular” încå
din 2007 (în volumul Aicea printre ardeleni îi
sunt dedicate nu mai pu¡in de 34 de pagini -
art. Un „catastif singular” ¿i eroii lui), apoi, mai
recent, în Comorile unui prieten tânår – George
Corbu Junior (2016), carte recenzatå de noi în
aceastå publica¡ie, dl Ion Brad a comentat
unele aspecte mai pu¡in cunoscute din
autobiografia colegilor såi (George Munteanu
¿i A. E. Baconsky, refugia¡i din Basarabia,
„båtrânul” Aurel Gurghianu refugiat la Blaj din
Ardealul de Nord, ca ¿i Aurel Martin, apoi con-
feren¡iarul universitar Iosif Pervain, adjunctul
strålucitului profesor ¿i eminescolog Dimitrie
Popovici). Se adaugå la ace¿tia mai tânårul
Aurel Råu, care va deveni, dupå A.E.Baconsky
(1955-1958), redactor-¿ef adjunct (1954-1959)
¿i redactor-¿ef (1959-2000) al revistei „Steaua”,
succesoarea „Almanahului literar” (1949-1954).
Un alt membru al redac¡iei, criticul ¿i istoricul
literar Cornel Regman, fusese membru al „Cer-
cului literar” de la Sibiu, prieten cu Ion Negoi-
¡escu ¿i I. D. Sîrbu afla¡i la Cluj, adversari ai
„Almanahului literar”.

Între to¡i, înså, „cel mai devotat ¿i zelos exe-
cutant al ini¡iatorilor ¿i indica¡iilor lui Geo Du-
mitrescu” era George Munteanu, care cerea co-
legilor de redac¡ie så detalieze anumite aspec-
te consemnate, „uneori, pânå la absurd”. Se

cerea angaja¡ilor så cunoascå îndeaproape
„realitå¡ile socialiste” din industrie ¿i
agriculturå mai ales, ba chiar så scrie poezii
pe aceastå tematicå a „vie¡ii noi”, criticate apoi
cå nu reflectå convingåtor „lupta de claså”,
„ac¡iunile du¿månoase” (I. Brad, Al. Cåprariu).

„Cenzor ¿i tartor în timpul zilei”, Geo Du-
mitrescu „devenea alt om seara”, la un pahar
de vin sau bere, „într-o schimbare
inexplicabilå”, ceea ce dovede¿te cå era vorba
de o organizatå ¿i permanentå supraveghere
poli¡ieneascå. Ceea ce se poate vedea u¿or ¿i
din însemnarea lui G. Munteanu din 17 iulie:
„De la 12, 35 am plecat la Regionala PMR, unde
am fost chemat pentru a aråta planurile de
lucru ale resoartelor” (aceste „resoarte” nu erau
altceva decât „sec¡iile” de poezie, prozå,
traduceri, criticå ¿i istorie literarå ale revistei).
„Reprezentan¡ii regionalei” erau aproape to¡i
evrei-maghiari, foarte aten¡i la „planuri” ¿i
„analize” care så respecte politica de partid.

Citindu-l, acum, cu amuzamentul celui ce
a trecut prin aceastå „originalå” experien¡å
redac¡ionalå, dl Ion Brad reproduce însemnarea
pe care a fåcut-o la 21 iunie 1951, inaugurând
astfel „catastiful”: a sosit la 12,30 ¿i a plecat la
14,30 (având de dat, ca student, examenele de
anul III la facultatea din Cluj), a „reparat” câteva
poezii ale unor colaboratori, între care se afla
¿i D. Micu, a discutat cu Al. Cåprariu pe margi-
nea unui text poetic de-al acestuia („Seceri¿”),
a notat, apoi, cå Baconsky, care a stat doar 4
ore în redac¡ie, n-a refåcut decât 2-3 versuri, o
atitudine criticå stârnind antipatia de mai
târziu „din partea acestei familii”: „Faptul acesta
m-a determinat, printre altele, så påråsesc
definitiv Clujul, în toamna lui 1955".

*
Dupå aceste låmuriri, urmeazå, într-o

primå parte, textul propriu-zis al jurnalului de
redac¡ie al revistei „Almanahul literar” pe iunie-
iulie 1951 (caietul 1), august-septembrie 1951
(caietul 2), septembrie 1951 – ianuarie 1952
(caietul 3) ¿i ianuarie-martie 1952 (caietul 4).

O a doua parte, Convorbiri, evocåri, por-
trete (pp. 261-342) reproduce dialogurile dlui
Ion Brad cu poetul George Corbu ¿i bibliofilul
George Corbu Junior.

Din convorbirea amplå avutå cu G. Corbu
rezultå foarte limpede împrejurårile în care a
fost înfiin¡atå revista „Almanahul literar”,
sarcinile redac¡iei controlate de partid (care
avea, la rândul såu, „consilieri sovietici”), mun-
ca pe texte a redactorilor pentru a le face publi-
cabile în spiritul imperativelor ideologiei de
claså ¿i indica¡iilor de partid, controlul activi-
tå¡ii fiecårui redactor prin punerea în func¡iune
a acestei „condici de prezen¡å” cu func¡iuni
multiple etc.

Cele patru caiete ale „Catastifului” din pe-
rioada iunie1951-martie 1952 constituie un

document pre¡ios de epocå nu atât pentru cei
ce se mai råzboiesc cu trecutul, ci pentru isto-
ria literarå româneascå în general. Este o oglin-
då fidelå a stårii de spirit pe care o tråia acea
mânå de scriitori tineri care editau cu justifi-
catå mândrie prima publica¡ie literarå post-
belicå din Ardeal.

Caietele „catastifului” constituie totodatå
¿i documente „bibliofile”, însumând înscrisurile
redactorilor de la „Almanahul literar”, care au
devenit mai apoi nume de rezonan¡å în litera-
tura noastrå, de la A. E. Baconsky, George Mun-
teanu ¿i Cornel Regman, la Aurel Martin, Aurel
Råu, Victor Felea, Aurel Gurghianu, Ion Brad.
To¡i ace¿tia, anima¡i în acei ani tulburi, „ridica-
serå ¿i ei o fåclie româneascå, într-un Cluj ¿i
Ardeal încå ocupat de sovietici ¿i de oamenii
lor de încredere”. Dintre cei ce au publicat în
„Almanah” crea¡ii de început amintim pe Dumi-
tru Vatamaniuc, ªtefan Augustin Doina¿, I. D.
Sîrbu, Mircea Zaciu, Dumitru Micu...

Publicarea cvasiintegralå a „Catastifului”
are loc la un deceniu de la prima semnalare a
documentului în volumul Aicea printre ardeleni.
Deta¿at, oarecum, dl Ion Brad laså aceastå
mårturie, exprimându-se – observå George Cor-
bea – uneori „autoironic” la adresa crea¡iei sale
lirice din perioada respectivå. De¿i, precizeazå
acela¿i, era vorba de un poet „nåscut”, dupå
cum sim¡ise însu¿i G. Cålinescu de la bun
început...

Colaborând la „Almanah” încå de la primul
numår (decembrie 1949), dl Ion Brad a intrat
în redac¡ie acestuia în 1950, în locul lui D. Micu
plecat la Bucure¿ti. El a în¡eles cå Geo Dumi-
trescu fusese trimis „så-l supravegheze ideo-
logic” pe Miron Radu Paraschivescu, ini¡iatorul
revistei. Era mereu „un cenzor activ ¿i vigilent”,
„rigid”, „sever”, „antipatic”. A. E Baconsky îi
¡inea uneori locul lui Geo Dumitrescu, preluân-
du-i rolul de redactor-¿ef dupå plecarea aces-
tuia în 1952 la un ziar de ¿antier din Bicaz,
împreunå cu dactilografa redac¡iei.

Ini¡iat de Geo Dumitrescu, „Catastiful” nu
a mai continuat sub ¿efia lui A. E. Baconsky,
de¿i acesta ar fi dorit. Din caietele care au
råmas stau mårturie pentru „istoricii ¿i criticii
literari care se mai ocupå de epocå” consemnåri
olografe care vorbesc despre felul în care se
fåcea o revistå de o echipå de tineri scriitori,
unii mai versa¡i decât al¡ii ¿i to¡i într-o rela¡ie
ancilarå de serviciu fa¡å de politica de partid
de atunci în domeniul culturii.

ªi, ca så exemplificåm pu¡in, vom cita din
însemnarea care statua aceastå „condicå de
prezen¡å ¿i însemnåri”:

 „Tovarå¿ii sunt ruga¡i så scrie mai amå-
nun¡it ¿i mai concret, indicând pe cât posibil
stadiul materialului respectiv (predat la secre-
tariat, predat la dactilografå, calitatea lui,
dificultå¡ile pe care le implicå, ¿ansele de
publicare, etc. [...] Så noteze observa¡ii, propu-
neri, ini¡iative, privind munca redac¡iei, do-
lean¡e sau critici privind condi¡iile de lucru,
bunul mers al redac¡iei. / Coloana din margine
råmâne liberå pentru observa¡iile secreta-
riatului ¿i conducerii. G. Dumitrescu./ George
Munteanu.”

Din chiar prima însemnare fåcutå în jur-
nal, G. Munteanu men¡iona: „Trebuie så observ
cå redactorii nu au învå¡at încå så-¿i foloseascå
ra¡ional timpul de lucru în redac¡ie”. Spre
exemplu, „tov. Baconsky ¿i-a petrecut o
parte din vreme în conversa¡ii stråine de

UN CATASTIF CIUDAT ªI PERSONAJELE SALEGeGeGeGeGeooooorrrrrge Coge Coge Coge Coge Corbu Juniorbu Juniorbu Juniorbu Juniorbu Juniorrrrr
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interesele redac¡ionale ¿i, în afarå de pro-
iectul de muncå cu colaboratorii revistei,

nu a lucrat în mod efectiv ¿i altceva.”
În aceea¿i zi, A. E. Baconsky consemnea-

zå „stilizarea” unor materiale ¿i „întocmirea
unui proiect de contract cu colaboratorii revis-
tei”. Iosif Pervain bate la ma¿inå, revede o nu-
velå fåcând „ultimele modificåri”, î¿i face chiar
o „autocriticå” privind venirea la redac¡ie la ora
11,00 ¿i î¿i ia angajamentul „så fiu la redac¡ie
la ora convenitå”.

Aurel Martin a revizuit câteva materiale
în intervalul 9,45 – 14,00, Aurel Gurghianu a
lucrat la o coresponden¡å cu Tr. Drago¿, în
intervalul 12,30 – 14,30, iar Cornel Regman s-a
ocupat cu corectarea ¿i lectura unor materiale,
fåcându-¿i un curios program frac¡ionat:
11-14,30; 16-17; 19-20,30. Total: 4 ore...

Pe 22 iunie 1951, a doua zi de „condicå”,
G. Munteanu consemneazå „chestiuni gospo-
dåre¿ti”, „muncå redac¡ionalå” ¿i face „obser-
va¡ii privitoare la mersul muncii redac¡ionale”,
în intervalul 9, 53 – 15, 10. Dupå nici douå
såptåmâni, la 5 iulie 1951, acela¿i G. Munteanu
justifica rostul jurnalului astfel: „Însemnårile
de pânå acum aratå cå jurnalul de redac¡ie
poate deveni un instrument viabil de muncå
reac¡ionalå. Existå în el un numår de date care
oglindesc munca diferi¡ilor redactori ¿i cons-
tituie sugestii pentru munca tuturor membrilor
colectivului redac¡ional.”

La 22 martie 1952, A. E. Baconsky – care
ceruse imperativ resoartelor „muncå ¿i sacri-
ficiu!” - nota cå „pentru unii membri acest jur-
nal de redac¡ie apare ca o formalitate”, de aceea
considerå cå „ar fi timpul ca acest jurnal så
devinå o oglindå a muncii redac¡ionale iar
tovarå¿ii redactori så se convingå de necesi-
tatea lui.” „Pe viitor – scrie el – acest jurnal va
fi completat cu aten¡ie ¿i grijå de to¡i. ªefii de
resoarte vor controla modul cum redactorii din
resortul lor î¿i completeazå rubricile, iar tov.
Munteanu va controla ¿efii de resoarte.”

Timp de aproape un an redactorii „Alma-
nahului” noteazå tot felul de activitå¡i de rutinå,

DE CE
De ce trebuie så mori ¿i tu
de ce nu pot muri eu
de douå ori:
o datå pentru mine
¿i altå datå pentru tine

AVÂND
Având, hai så zicem, pietre
pre¡ioase
la rinichi
ai totu¿i aantajul
cå nimeni nu le vede
¿i, deci, riscul de a-¡i fi furate
se reduce, oricum, la mai bine de
jumåtate.

PODUL
ªubredul pod
care fåcea legåtura
între sat ¿i ora¿
a fost, iatå, demolat,
cei din ora¿
råmîn în ora¿,
cei din sat
råmîn în sat.

To¡i în expectativå.

Pînå cînd
într-o bunå zi
un alt pod mai trainic
se va construi.

PREVIZIUNE
Acum totul merge bine
ne în¡elegem de minune
dar într-o bunå zi
ne  putem råzboi:
tu cu mine
eu cu tine
tu cu tine
eu cu mine

¿i atunci
nu mai e bine…

E ATÎTA LINIªTE ÎN JUR
E atîta lini¿te în jur
de-mi pare cå aud
florile cum înfloresc

E atîta lini¿te în jur
de-mi pare cå aud
florile cum se-ofilesc

E atîta lini¿te în jur
de-mi pare cå le-aud
pe unele rîzînd,
pe altele plîngînd...

CINEVA
Cineva bate la u¿å
-Intrå, am zis

ªi a intrat.

Vå da¡i seama:
nu era cel a¿teptat...

Mircea M. POP

precum lecturi, stilizåri, refaceri de texte, co-
responden¡å cu colaboratorii, participarea la
¿edin¡e, chiar unele repro¿uri intercolegiale,
deplasåri în tipografie, diferite întâlniri la partid
¿i la Uniune, probleme specifice „resoartelor”
de poezie, prozå, traduceri, însu¿irea lecturilor
ideologice, citirea presei de partid ¿i culturale
¿.a.m.d. Toate acestea în propozi¡ii ¿i fraze în
care se simte nu atât oboseala cât sâcâiala ¿i
indispozi¡ia transcrierii acestor activitå¡i...
Aurel Gurghianu, spre exemplu, se dovede¿te
laconic: „lucrat la tipografie”, „lucrat la revizii”,
„citit materialele predate” etc.

În ceea ce-l prive¿te pe dl Ion Brad, aflåm
cå se împår¡ea între facultate ¿i redac¡ie, cå
„reface” ori „stilizeazå” texte, ajutå la traducerea
unor poezii din francezå ¿i maghiarå, poartå
coresponden¡å cu unii autori, se duce de mai
multe ori la comisia militarå, contribuie la reali-
zarea „planurilor de perspectivå” ale „resoar-
telor”... Uneori se exprimå critic la adresa unor
„resoarte”: cel de criticå „suferå din cauza lipsei
tov. Munteanu”, iar cel de poezie „ar putea face
mai multå treabå”. La 5 februarie 1952 noteazå:
„Tov. Regman pare så nu dea suficientå aten¡ie
cronicei.” De asemenea, recomandå, la 7 fe-
bruarie 1952 lui G. Munteanu så „completeze”
¿i så „adânceascå” unele observa¡ii fåcute în
cronica la poemele lui Baconsky...

Din bogata sec¡iune Anexe re¡inem: Su-
marele (reproducere xerox, n.n.) numerelor
revistei „Almanah literar” (mai 1951- martie
1952); câteva consemnåri din preså despre
„Almanahul literar” semnate de Corin Grosu,
amplu ¿i critic („Via¡a Româneascå”, nr. 7/
1950), V. Em. Galan („Scânteia”, 1 februarie
1950) ¿.a., precum ¿i o retrospectivå apar¡inând
lui Aurel Råu, Un document de timp, scriså la
solicitarea editorilor Ion Brad ¿i avizatului
colec¡ionar George Corbu Junior.

În totul, documentul editat sub semnåtura
inspiratului colec¡ionar ¿i bibliofil George Cor-
bu Junior, Un catastif ciudat ¿i personajele
sale, constituie o pre¡ioaså recuperare de istorie
literarå postbelicå legatå de prima revistå
românå din Ardeal, ini¡iatå în iarna lui 1949,
fåcând concuren¡å periodicelor maghiare clu-
jene „Kórunk” ¿i „Ótunk”.

Aceastå restituire ne ajutå så în¡elegem
mai bine mecanismele ce func¡ionau în redac-
¡iile presei noastre culturale în anii „obsedan-
tului deceniu”, dar ¿i anumite psihologii ¿i re-
la¡ii scriitorice¿ti din acea perioadå. Privind în
timp, ne putem da seama cå aceastå mânå de
scriitori a confirmat în plan valoric, la diferite
niveluri, iar revista „Almanahul literar” råmâ-
ne, dincolo de tributul plåtit epocii care a
creat-o, un bun început de drum ce va da na¿te-
re longevivei reviste „Steaua”, de mare ¡inutå
valoricå.

Alåturi de precedenta lucrare alcåtuitå din
fondul de documente preponderent al scrii-
torului Ion Brad (Comorile unui prieten tânår:
George Corbu Junior, 2016), lucrarea de fa¡å
aduce în actualitate o paginå interesantå de
arhivå literarå fårå de care nu am putea avea
imaginea exactå ¿i distinctå a vie¡ii literare ¿i
scriitorice¿ti din Clujul începutului de preså
româneascå postbelicå.

Zenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEA



p. 14      Portal ~ Mãiastra - Anul XIV, nr. 3 (56)/2018

Cunoscutul director de proiect al
„Poesis-ului såtmårean ¿i ini¡iator al
Festivalului „Zilele culturii – Frontiera Poesis”
(XXVI de edi¡ii), el însu¿i poet de substruc¡ie
cultural-livrescå, GEORGE VULTURESCU (n. 1
martie 1951, la Tireac-Tåtåre¿ti, Satu Mare)
este o prezen¡å remarcabilå în via¡a literarå de
azi, oriunde s-ar desfå¿ura evenimentele. L-am
întâlnit, în ultimii ani, la Colocviile banatice
organizate de revista re¿i¡eanå „REFLEX” (di-
rector: Octavian Doclin) la Båile Herculane,
unde mi-a oferit culegerea de studii “Mihai
Eminescu ¿i scriitorii såtmåreni/ Documente
de istorie literarå, studii critice” (2014), o foar-
te interesantå punere în valoare a prezen¡ei
marelui poet în scrierile såtmårenilor, începând
din contemporanitatea poetului pânå azi (v.
recenzia noastrå în nr. 4(45)/ 2015 al revistei).

Recent, l-am reîntâlnit pe atotprezentul
poet la edi¡ia a XXXVIII-a a Festivalului Inter-
na¡ional „Lucian Blaga” (Sebe¿-Lancråm, 9-11
mai 2018), venind ca de obicei nu cu mâna
goalå, ci cu o nouå lucrare. Este vorba de eseul
ªtefan Aug. Doina¿. „Tªtefan Aug. Doina¿. „Tªtefan Aug. Doina¿. „Tªtefan Aug. Doina¿. „Tªtefan Aug. Doina¿. „Tiparipariparipariparele eterele eterele eterele eterele eterne” ¿ine” ¿ine” ¿ine” ¿ine” ¿i
poeticapoeticapoeticapoeticapoetica orizontalitå¡ii (Editura ªcoala Arde-
leanå, Cluj-Napoca, 2018, 402 p.). Aflu cå la
Cluj-Napoca, în 2016, la Festivalul  „Lucian Bla-
ga” a lansat cartea „Orbul din Poemele luminii.
Eseuri”

Întrucât cu traducåtorul lui Faust am co-
laborat  în anii tinere¡ii noastre literare, råmâ-
nând gråitoare ¿i o sumarå coresponden¡å (îl
vizitasem la redac¡ia „Secolul XX” din Bucu-
re¿ti, må publicase în „Familia”, în mai multe
rânduri (începând din martie 1972), încura-
jându-mi elanul estudiantin, apoi la edi¡ia din
1994 a Festivalului „Tudor Arghezi”, înso¡it fiind
de Nicolae Manolescu, mi-a înmânat „Marele
Premiu” la festivitatea de la Tg.-Cårbune¿ti), må
simt råspunzåtor de câteva rânduri pe margi-
nea cår¡ii în cauzå, la origine tezå de doctorat
din 2010 (copordonator ¿tiin¡ific: prof. univ. dr.
Gheorghe Glodeanu, de la Universitatea de Nord
din Baia Mare). Ceea ce vede acum lumina ti-
parului, înså, suntem preveni¡i, este doar „ o
parte dintr-o cercetare monograficå mai amplå
asupra operei lui ªtefan Augustin Doina¿”, care
dezvoltå (¿i extinde) aici „doar eseuri despre
poetica sa” (p.5).

Încå de la început remarcåm o admira¡ie
deosebitå ¿i o pre¡uire constantå fa¡å de autorul
„Mistre¡ului cu col¡i de argint”, care, în¡elegem,
a jucat, desigur, un rol formator dar ¿i unul nu
mai pu¡in important de promovare a poetului
George Vulturescu, cåruia revista „Familia” de
la Oradea, pe când Doina¿ sus¡inea acolo „Po¿ta
redac¡iei”, îi oferea cu generozitate spa¡iu de
afirmare (G.V. a debutat la aceastå rubricå).
Apoi, dupå Revolu¡ia din 1989, autorul Aven-
turilor lui Proteu (apårut în 1995 ) vine, în
câteva rânduri, la Satu Mare. Mai întâi în 1993,
cu prilejul dezvelirii bustului poetului Szilagyi
Domokos (1938-1976), ca invitat la „Zilele
Szilagyi Domokos”, alåturi de scriitori maghiari
de la revista „Korunk”. Foarte atent la vorbele
doina¿iene, mai ales la comunicarea avutå la
colocviul dedicat aniversårii a 55 de ani de via¡å
a poetului maghiar, tânårul absolvent de Filo-
logie clujeanå re¡ine câteva concepte, precum
„poetica må¿tilor”, poetul ca simulator („fiin¡å
pluralå”), rolul salvator al discursului poetic
etc. A doua vizitå la Satu Mare a lui ªtefan Aug.
Doina¿ a avut loc în 1997, cu prilejul decernårii
Premiului Poesis pentru Opera Omnia în cadrul
Colocviului „Poe¡i români contemporani. ªtefan
Aug. Doina¿ – 75 de ani” (fapt evocat de autor
la pag. 365-375), sårbåtoritul refuzând atât
eticheta de «clasic în via¡å» dar ¿i aproximårile

Considera¡iile eseistului nostru despre
„orizonturile imaginare” (ca så ne exprimåm în
termeni spenglerieni ¿i chiar blagieni, înså cu
un spor de metafizicå în conturarea psihis-
mului creator), despre „arta compozi¡ionalå” ¿i
spiritul „proteic”, despre poetica „må¿tilor” ¿i
simbologia atâtor elemente de florå ¿i faunå ori
personaje mitologice, despre spiritul „psalmilor
polimorfi” ¿i luciditatea îndureratå a sublimå-
rilor elegiace - trådeazå acea empatie herme-
neuticå vecinå aproape cu adora¡ia, spiritul
critic al eseistului ducând o existen¡å ancilarå
câtå vreme judecå¡ile de valoare sunt surcla-
sate de teoretizåri uneori spectaculoase, vådind
desigur erudi¡ie ¿i rafinament asociativ, alteori
înså nereu¿ind så se înal¡e de pe un portativ
didactic-explicativ, de comentariu prozaic, chiar
mårgina¿.

Oricum, discursul exegetului se resimte
atât de vibra¡ia reflec¡iei poetice cât mai ales
de dorin¡a de a radiografia poezia de largå
deschidere conceptual-imaginativå, livresc-filo-
soficå ¿i tânjind dupå Absolut  a poetului adu-
lat, care într-Un dialog cu mine însumi (vol.
Mai-mult-ca-Prezentul, 1996) afirma råspicat
cå „discursul poetic se hråne¿te din diverse
tipuri de discurs care se înrudesc cu el însu¿i:
discursul filosofic (îndeosebi metafizic ¿i cos-
mologic), discursul mitologic, discursul simbo-
lic, discursul religios etc.”

Aspectele pe care eseistul George Vultu-
rescu î¿i clåde¿te, de fapt, aceastå abordare
hermeneutic-conceptualå a poeziei lui ªtefan
Augustin Doina¿, tind a individualiza câteva
din temeiurile acestei „poetici”, precum dualita-
tea påmânt (câmpie) – apå (marea), „consubs-
tan¡ialitate predominantå sub semnul orizonta-
litå¡ii”, placå turnantå a ontopoeticii doina-
¿iene.

Re¡inând, chiar în titlul lucrårii,  sintag-
ma conceptual-filosoficå doina¿ianå de „tipare
eterne”, autorul ne propune, a¿adar, un „frag-
ment” mai dezvoltat dintr-o lucrare „mai am-
plå”, sua voce, aflatå în desfå¿urare.

Este, desigur, nu numai un subiect de cer-
cetare asiduå, dar ¿i unul „de suflet”, care vine
så contureze mai expresiv profilul poetului de
autenticå voca¡ie G. Vulturescu.

Horia HENºIAHoria HENºIAHoria HENºIAHoria HENºIAHoria HENºIA

ªTEFAN AUGUSTIN DOINAª
“ Tiparele eterne” ¿i poetica orizontalitå¡ii

GeGeGeGeGeooooorrrrrge Vge Vge Vge Vge Vultultultultultururururureeeeessssscucucucucu
(Eseu)(Eseu)(Eseu)(Eseu)(Eseu)

imagistice ale poetului din aser¡iunile prezen-
tate în comunicåri. Regretul exprimat de cel în
cauzå viza vechea „grilå” a receptårii poeziei
sale, „råmaså la formula «clasicistå» ¿i a
baladelor…”

ªi pentru a pune mai bine în eviden¡å legå-
tura Poetului cu acest col¡ de ¡arå, pre¡uitor ¿i
cinstitor, G. Vulturescu realizeazå în finalul cår-
¡ii sec¡iunea „III.ªtefan Aug. Doina¿ în revista
«Poesis» (1990-2009)”/ 376-380/ de unde putem
vedea, punctual, o anumitå contribu¡ie biblio-
graficå la mai buna cunoa¿tere a operei doina-
¿iene, în revista såtmåreanå apårând atât texte
poetice ale acestuia, inclusiv traduceri în ma-
ghiarå, germanå etc., dar ¿i atâtea cronici,
recenzii, articole ¿i eseuri despre opera lui,
semnate de G. Vulturescu,  Al. Pintescu, Viorel
Mure¿an, Paul E. Silvan, Mihai Ursachi, Geo
ªerban, Nae Antonescu, ªtefan Borbely, Mihai
Posada, Lucian Gruia, Gh. Grigurcu, Adrian
Popescu, Nicolae Oprea, Cornel Munteanu, Va-
lentin Ta¿cu, Ion Pop, Cornel Regman, Cristina
Popescu, Mircea Popa, Ion Vådan, V. Nemoianu,
Ioan Mihu¡, Simone ¿i Christian W. Schenk. ¿.a.

Avem a face, a¿adar, cu o abordare herme-
neuticå empatic-conceptualå despre Poetica lui
ªtefan Augustin Doina¿, organizatå în capitole
¿i subcapitole. Lucrarea con¡ine, la subsol,  nu
mai pu¡in de 417 trimiteri, înså exemplarul ofe-
rit nouå cu dedica¡ie nu cuprinde Bibliografia
respectivå (oare tot tirajul are aceastå gravå
deficien¡å?!). Fårå paginile respective, de fapt
o sec¡iune finalå întreagå, am încercat totu¿i
så identificåm formula demersului eseistic, care
este una ce uziteazå de acea filosofie a imagi-
narului ¿i elementelor, de acea poeticå a reveriei
¿i simbologiei mitologice, de regåsit la Gilbert
Durand,  Gaston Bachelard, Hans Biedermann,
Rowena ¿i Rupert Shepherd, Jean-Paul Clebert,
Mihai Coman, René Guenon, Maurice Blan-
chot, ba chiar în eseurile lui ªtefan Aug. Doi-
na¿, Nicolae Balotå, Virgil Nemoianu, Ion
Negoi¡escu, Nicolae Manolescu, Petru Poantå,
Ov. S. Cromhålniceanu, Mircea A. Diaconu etc.

Aceastå aplecare poieticå asupra Poeticii
lui ªtefan Aug. Doina¿ î¿i propune så contu-
reze o metafizicå a liricii doina¿iene, eseistul
remarcând mai întâi o „poeticå a orizontalitå¡ii”
(cu toposurile inconfundabile „câmpia” ¿i „ma-
rea”, orizonturi imaginare ce engrameazå poe-
zia, la rândul lor, cu motive poetice specifice
(precum, în cadrul „câmpiei”: roua, râul, izvoa-
rele, arborele, iar în rela¡ie (consubstan¡ialå)
cu „marea” („oglindå råzvråtitå”), altele tratate
mai general ¿i indistinct… Pe lângå acestea,
G. Vulturescu gåse¿te ¿i câteva „efigii tutelare”:
„bufni¡a” ¿i „mistre¡ul”, prilej de a ne plimba
prin dic¡ionarele de simboluri spre o filosofie a
limbajului poetic centratå pe ideatic ¿i setea
de absolut. Simbologia bestiarului doina¿ian cu
toate semnifica¡iile zoomitologice, inclusiv
interferen¡ele culturale ale vânåtorii (în cazul
„Mistre¡ului…”: J. W. Goethe ¿i Alfred de Vigny),
denun¡å un fervent spirit de eseisticå imagi-
nativå, prodigios în referen¡ialitatea uneori
stufoaså ¿i råtåcitoare prin labirinturi concep-
tuale.

Alt spa¡iu al poeticii doina¿iene  este, de-
sigur, Spa¡iul burgului, atmosfera barochizantå
în care a avut loc „resurec¡ia baladei” în cadrul
Cercului literar de la Sibiu (v. programul cer-
chist ¿i eseul lui Radu Stanca), un spa¡iu în-
semnat fiind dedicat „Baladelor” doina¿iene. O
sec¡iune interesantå, la unison cu multe mår-
turisiri pro domo ale lui Doina¿, este cea in-
titulatå Masca – etalon al fiin¡ei creatoare, ur-
matå de câteva comentarii la obiecta unor gru-
påri lirice distincte: Psalmii ¿i Elegiile.
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FEREASTRÅ APRINSÅ

peanå ori pean
pasåre
ori ¡årânå?

peanå în pråpastie
rotitoare
ori pean –

mesaje cifrate
smulgându-se
din limba de foc
a jertfelnicului?

înger obosit
pasåre vestitoare
poemul
în liliacul înflorit
un înger obosit
popose¿te
pe umårul tåu

ce vezi acolo nu se-aude
aici ¿i ce dincoace se aude
dincolo nu se poate vedea

doar apa în matcå
î¿i tot repetå povestea
¿i pietrele picurå-a somn

ape lustrale
repede coboarå chindia
în ape lustrale
din adâncuri
susur de perlå
la orizont
perdele de ploaie

în toate
un plânset
abia perceptibil
al demiurgului

¿i totu¿i
då în pârg mu¿cata
¿i spicul ierbii
pentru ce a¿ trage
zåvorul?

lini¿te spornicå
condamnatå
la a¿teptare

våd cum umbra
zide¿te
o spornicå lini¿te
în zborul
påsårilor

spic de luminå
un spic de luminå
înrådåcinat
în vaza dorului

cu lacåte grele se-nchide
în tåceri sub¡iri cercul –

ie¿im din poveste
fiecare cu însemnele
ce le meritå

cu to¡ii uitând
de apa vie
¿i de iarba aceea
ce leagå ¿i dezleagå fiare…

bål¡i de mac
semin¡ele trecerii
marcând calea
ca într-o poveste
din care nu mai e
drum înapoi –

poate-au rodit
într-o pådure de netrecut
ori poate
într-un lan
cu bål¡i însângerate
de mac

un râu dornic
va lovi negre¿it
în stânca sufletului
ca un bumerang
ce nu då gre¿

¿i va porni
în vâltori
un râu dornic de måri
bolborosind
o poveste
cu cosânzene ¿i zmei

scarå spre cer
o scarå
semea¡å
spre cer
cum umbra
poemului
peste mare

un dor amågitor
vorbind cu sine
cu storuri låsate
oglindå de lac
nåpåditå de nuferi
¿i pretutindeni
spartå în copci
de ghea¡å

departele
din nerostite
cuvinte
numele zårii
¿i împåcarea

din potrivirea
poemului
cu respira¡ia
preajma zårii
departele sinelui

drept în¡eleptul
cine se na¿te
drept în¡elept
moare câte pu¡in
în fiece zi

cum lumea
pe cåile-i ferate
î¿i plimbå mun¡ii
¿i trece neostenit
prin clepsidrå
dintr-o parte
în alta

vamå

un galben
de fiecare
vamå
o ridicare
de pod
pentru fiecare
gând al tåu

fereastrå aprinså
se scuturå buchetele
de liliac ¿i crinii
dinaintea
iconostasului

aprinså-i
fereastra gândului
prin vuietul
constela¡iilor

migra¡ii
o, spornicul
vis de garoafå
din noroiul
acestui iezer

nuferii curg
spre luminå
în eterne migra¡ii

în våile plângerii
o lume pacificatå

prin iure¿ul påpådiei
råmân departe
de iure¿ul
påpådiei
caut steaua
înmugurind
în amurgul
incendiar

pe dunga orizontului
råtåcitoare
siluete de heruvimi

dor ascu¡it
un dor ascu¡it
pe gresia
a¿teptårii –
în råscrucea
båtåtoritå
de hora iluziilor
neastâmpår
de toaca

nu po¡i auzi
nu po¡i auzi
cântecul
constela¡iilor
cu fereastra închiså

nici chemarea
norilor
întor¿i la izvor

de-¡i pui urechea
pe tâmpla amiezii
se poate prea bine
în locul acestora
så te încânte
cå¡elul påmântului

ursita råtåcitå
în numele Balan¡ei
septembriazå
råtåcita ursitå
ivindu-se
în renun¡åri târzii

Scorpionul
cu låbu¡a-i  pe taler
ca zaraful
în båtaia cântarului

cumpåna fântânii
în rugåciune
drumul însetat
în oglinda
apei

våmuire
garoafå
în gheare vinete
de vampir
vânat våmuit în vâltori
våratice

miros de smirnå
vålåtucit
în dor oceanic
puf de cålåtoare
råmas
în cuib

har suspendat
prin vama
singuråtå¡ii mele
cu toatå våpaia
steaua destinului

harul
adåstând în cântåri
nerostite
pe dunga orizontului

ca o umbrå
ca o umbrå råstignitå
pe mun¡i plutitori
ca o pornire
de continente
la vale

zornåitul de perle
oceanice
poate învolbura
omenirea

PPPPPoooooemeemeemeemeeme ZOIA ELENA DEJU
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Scriere

Doamne, într-o zi voi fi rodul  fraged
ce-l va nimici grindina
¿i într-o altå facere pricinå
revoltei såracilor,

Doamne, ca hranå ¿i bunå-vestire
voi umbla precum scarabeul în pâine
¿i rugina pe-o corabie,

Doamne, voi fi måduva cea dulce
de prima datå
din ¡årânå ¿i iarbå,

Doamne, voi fi gåsit pe-o singurå monedå
nebåtutå
cu numele întemni¡at
în scrierile berbere.

Cetatea Amurg (I)

Trec prin Cetatea Amurg singur
tålpile îmi calcå  pe ni¿te linii
încå  în formå de schi¡å,

nu îmi numår pa¿ii,
îi adaug ¿i îi ¿terg
asemenea cerbului pe întâia zåpadå,

uneori îmi lipesc profilul
între ni¿te gratii de sfoarå ceratå
jumåtatea nevåzutå a fe¡ei odihnindu-se
înainte så înceapå,

întotdeauna må ajunge o umbrå
ne¿tiind dacå-i femeia mea
dezbråcatå ca o såmân¡å.

Cetatea Amurg (II)

În Cetatea Amurg casele par a fi
ni¿te cufere vechi
peste care odihne¿te umbra unui deal
pe umårul stâng pufåind o cerboaicå
norii de la råsårituri
ce nu se mai duc –
scrâ¿nesc din trei locuri
¿i surâd,

iarba-i acolo ca pårul cel aspru al Ecaterinei
ce din Cetatea Amurg î¿i soarbe ¡årâna
¿i-o împarte între morminte
numai de-a dreapta,

în Cetatea Amurg  apa cea bunå
izvorå¿te dintr-o jumåtate de cer,
pardoseala de oase a stråzilor lunecå
într-o scobiturå a palmei lui Dumnezeu.
Semin¡e

Uneori på¿esc  în cercuri ¿i îmi las
sub prima zåpadå semne
de cenu¿å,

cercurile toate pornesc din celelate
zece, o sutå, o mie
de semin¡e germineazå schelete
de clorofilå  ca så ardå în felul
låmpilor de carbid påtima¿e
sub bol¡i de pe¿terå
¿i în scåpåråri  de aurifere minereuri.

Despre

Despre veacul råu ce î¿i soarbe fiertura
ca påmântul dupå o ploaie de varå,

despre orice lucru mai înalt decât altul
så parå ecou sub linia zårii,

asemenea femeilor cu câte ¿ase aripi
dupå slåbirea frânghiei unei coråbii
lipitå de chei,

despre tåcerea epifanicå
dintr-o jumåtate de înserare
drept de vamå.

Viermele

Frumosul vierme odihne¿te-n hârtie
¿i-i observ cålcåtura
pe cuvintele adåugate ca o zi unui vas
al râului murdar
precum un fuior de lânå udå –
påpu¿å  cu trup, cu sine ¿i ochi
din douå gânduri crude –

frumosul vierme se aliniazå degetului
mare ¿i în extazie
vindecå de la firul de iarbå
un singur copac noduros.

Viperå

Viperå  cu lacrimi ce ard
¿i intrå  prin stråpungere,

viperå de-a doua oarå, magnetizatå
ce vatåmå,

viperå cât o noapte pentru cå
Dumnezeu o învrednice¿te,

viperå ce se prelunge¿te
în vie¡uirea
pustniceascå,

viperå care må cautå
¿i må lebådå.

Scripturile

Scripturile ¿i o turmå de oi
calcinate ca un deal
sub care  zvâcnesc påpuri¿uri mlådioase,

scripturile ¿i agila alergare
a melcului de la margine ¿i
din propria carne,

scripturile ¿i resemnarea gazelei
de-o singurå  datå între tigri
ca s-o împartå,

scripturile parfumurilor cardinale
¿i din propria ¿lefuire
în oglindå,

scripturile jumåtå¡ii de cunoa¿tere
asemenea firului de grâu
ciugulit de-o pasåre,

scripturile ¿i maica fågåduin¡å
cu  o grabå vegetalå
nisipului,

scripturile în numirile
pânå ieri  a nouå  duhovnici
ai de¿ertului,

scripturile påzitoare råsfå¡ului
estetic ¿i înduråtor
tot mai stinselor tornade,

scripturile mai ales în¡esate
de veghea semnelor cele mari
¿i prea dåruite.

Noaptea

Cea mai lungå noapte
duce în molecule  starea
din låuntrul metalului
måsuratå în eternitate,

mândria sa, noaptea
zåbove¿te uneori în cuibarul de ramuri
uscate
al unui ¿oim pelerin,

prea dulcea, lunga noapte a tuturor
cåpeteniilor nu-i mai mare unui zbor
de pasåre pe drumul de iernare,

smerita, noaptea
începe într-o gresie neråbdåtoare
så-¿i alunece cu¡itele,

slava, noaptea
e plugar împotriva semin¡ei
plesnitå în coaste,

evlavia sa, noaptea
se socote¿te în båtåliile câ¿tigate
de fiecare cu trupul,

întinåciunea celei mai lungi nop¡i
se dåruie cu nådejde
unei visterii în nemi¿care.

Sunet

Sunet cu tålpile verzi,
sunet al ierbii,
sunet îndeajuns de lung så parå
urlet de singuråtate lupesc,
sunet între marginile unui vulcan
carbonizat ca un scalp
recoltat cu tomohawkul.

Tålpile

Un Nevoitor se plimbå adesea pe coline
nici måcar cu singuråtatea de mânå
despår¡indu-se în multe pår¡i
¿i dispårând fårå urmå,

o parte våilor sterpe în izvoare,
alta repetatå în tunete ståpânitoare
ca zidurile unei cetå¡i lipite cu aurore,

a treia indescriptibilå rezervå de apå
ca s-o mângâie
într-o parte tot pomul frumos la vedere

¿i bun la ardere,
de-a lungul cirezilor de bizoni
ca norii de furtunå în preerie
¿i de-a latul pådurilor de odinioarå
så-l vadå copacii,

pierdutele-i tålpi din lutul uscat
suflate fiind
cu suflare de via¡å.

Vedenie

Eu am våzut o mie de låcuste
când au sårit dintr-o ferigå
¡u¿ti cu copitele din urmå
împingeau iarba
ca s-o ajute så creascå,

eu am våzut påpådiile scuturate
de laptele lor cât så hråneascå o ciutå
prin care trec razele soarelui în poteci
diafane de sânge.

Ghea¡a

Ghea¡å într-o jumåtate de cerc a întregului
cât mirosul unui negu¡åtor de seu
lung la picioare,

ghea¡å asprå ca o colonie de licurici
pipåi¡i numai o datå
cu aburii degetelor,

ghea¡å în låuntrul carcasei melcului
ce se întoarce
dintr-o cålåtorie de sim¡uri,

ghea¡å însu¿itå ca o culoare locuitå
într-un desen al ursului din hibernare
ce ¿i-a råtåcit oasele,

ghea¡å dintr-o råtåcitoare corabie
¿i mai pu¡inå
cu o singurå mare,

ghea¡å pe mâinile unui copil –
albe ¿i inegale ¿i råmase
în urmå,

ghea¡å, hai, într-un iglu încålzit
cu numele tåu,
Doamne.

Ziua

Nu-i atât de departe ziua aceea
în care vor cråpa de luminå corcodu¿ii
ca barocele arcade într-o bisericå,
aducând simetrie într-o gravurå
din groapa sângerie a ochiului,

asemenea unei pungi de påstrat iasca,
nici din voia celui  nåscut,
nici din voia trupului
curå¡at cu pe¿chire
împletite cu pene de påsåri båtrâne.

Norul

Cetatea Amurg îmi pare un nor ciudat
în care se împrå¿tie lini¿tea
ca dintr-un dirijabil
de dinaintea migra¡iei påsårilor,

poate acolo oasele tuturor mor¡ilor
între se ele se mânie
dupå ce se mai sub¡iazå
cu câte o rocå.
Doamne, få-må untdelemn de recuzitå
copacului ce då floare
de primåvarå, de primåvarå.
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O parO parO parO parO parabababababolå platolå platolå platolå platolå platoniconiconiconiconicianåianåianåianåianå
dededededesprsprsprsprspre libe libe libe libe libererererertttttatatatatateeeee „Pe¿tera” lui LUCIAN GRUIA

Subintitulatå, într-o parantezå explicitå,
„alegoria revolu¡iei”, nuvela Pe¿tera lui Platon a
fost publicatå, mai întâi, în volumul „Culorile
nelini¿tii” (Tipo Moldova, colec¡ia „Opera omnia.
Prozå scurtå contemporanå”, 2012).

Scriså imediat dupå evenimentele din de-
cembrie 1989, nuvela exprima „revolta împotriva
dictaturii”, într-o formå alegoricå ce tråda, deo-
potrivå, spiritul clasicist ¿i fantast al autorului,
mai bine zis voca¡ia unui ésprit de finesse în
dezvoltarea unor mai ample ¿i profunde reflec¡ii
pe tema opresiunii, libertå¡ii, condi¡iei existen-
¡iale, crea¡iei etc.

„Acum am scris o pieså de teatru ¿i un sce-
nariu de film dupå aceastå nuvelå care devine
tot mai actualå”, precizeazå dl Lucian Gruia
într-un „Argument”, convins, desigur, cå „drama
este foarte greu de pus în scenå, dar ca teatru
radiofonic ar fi posibil de interpretat.” ªi ca film
„ar fi spectaculos”, de¿i „tot greu de interpretat”.

Dincolo de aceste protocolare impresii, au-
torul pune la dispozi¡ia cititorului aceste texte.
A¿adar, mai întâi nuvela mai veche reluatå în
paginile 7-38, urmatå de „drama în trei acte”
(pp. 39-76) ¿i de „scenariul” cinematografic cu
acela¿i titlu (pp. 78-122).

Se poate vedea u¿or cå, fa¡å de nuvelå, sce-
nariul con¡ine un numår mai mare de pagini
(44 p.), în timp ce drama (35 p.) este mai apro-
piatå de dimensiunile nuvelei (31 p.).

Observa¡ia ¡ine în primul rând de formula
literarå respectivå, a¿ezarea în paginå a varian-
tei dramatice (acte, scene, tablouri), dar ¿i a sce-
nariului (compus din 49 de secven¡e) necesitând
un numår sporit de pagini. Sesizåm, de aseme-
nea, cå sunt reluate, atât în dramå cât ¿i în sce-
nariul de film fragmente narative, descriptive ¿i
replici întregi ale personajelor din nuvelå, ceea
ce ilustreazå perfect ideea sui generis de a disipa
acest proiect literar pe o plajå mai largå de re-
ceptare, folosindu-se bogatul arsenal de mijloace
de realizare artisticå propriu artelor respective.

Lucian Gruia construie¿te o poveste fan-
tast-alegoricå pornind de la parabola pe¿terii din
„Republica” lui Platon, unde maieutica socraticå
releva ideea libertå¡ii în condi¡iile unei opreiuni
oligarhice, de unde ¿i sugestia dezvoltatå nuve-
listic, mai apoi dramatic ¿i cinematografic, într-o
„alegorie a revolu¡iei”.

Deopotrivå spirit clasicist (în registrul anti-
chitå¡ii eline) ¿i fantast (într-o coerentå modela-
re eseisticå), scriitorul Lucian Gruia î¿i plaseazå
ac¡iunea într-un timp îndepårtat al Eladei, si-
tuat la grani¡a dintre istorie ¿i mitologie, o inter-
feren¡å de registre (imanen¡å-transcenden¡å),
atât de evidentå în Grecia acelor vremuri. Este
vorba de o Atenå asediatå, dupå 26 de ani de
råzboi peloponeziac, ¿i de victoria repurtatå de
regele spartan Lysandru asupra „cetå¡ii rivale”.

Våzând atâta „neglijen¡å” ¿i vårsare de sân-
ge din partea atenienilor, zei¡a Athena îi abando-
neazå pe „nevrednicii” ei închinåtori, låsându-i
pradå cruzimii spartanilor.

„Nemuritorii se plictisiserå de måcel ¿i au
hotårât så ne pedepseascå” le explicå båtrânul
Melikes, tatål lui Licias, celor din subteranå,
drept care spartanii i-au luat prizonieri de råz-
boi, întemni¡ându-i în mina Laurion din apropie-
rea Atenei, din care se extrågea minereu de
plumb argintifer. Aici, în galeriile subterane, î¿i
duc via¡a atât råzboinicii atenieni lua¡i prizonieri
cât ¿i genera¡ia urmåtoare: „voi sunte¡i a doua
genera¡ie subpåmânteanå, iar copiii vo¿tri a
treia”, le face cunoscut confra¡ilor din întuneric
acela¿i båtrân în¡elept aproape orb.

Aici, în galeriile subpåmântene, fårå så ¿tie
cum aratå „lumea de afarå” ¿i dacå cetatea scå-
pase de furia spartanilor, î¿i duc via¡a cele douå
genera¡ii, urmate firesc de alta a copiilor. Planul
acesta odios pe care spartanii l-au pus în aplica-
re este unul de inimaginabilå «inginerie» organi-

za¡ionalå. Låsându-i så-¿i organizeze „via¡a ce-
tå¡eneascå”, au aprobat instaurarea unei con-
duceri oligarhice dupå model spartan, apoi, „vå-
zându-ne cumin¡i, ne-au låsat så urmåm calea
democra¡iei”. Astfel, prima genera¡ie instau-
reazå Sfatul celor 500 ¿i Adunarea Poporului.
Au fost construite pie¡e publice, locuin¡e minu-
nate, magazine, båi publice (în care se gåseau
„cår¡i scrise înaintea råzboiului”). Singura in-
terdic¡ie era aceea ca vie¡uitorii din galerii så
nu se abatå „pe galeria de transport a minereu-
lui de plumb argintifer spre celelalte ora¿e subte-
rane” sau så escaladeze zidul din spatele amfi-
teatrului, unde ar sålå¿lui zeii.

Dupå o perioadå de strictå supraveghere
în care au fost lichida¡i „to¡i oamenii cu perso-
nalitate ¿i ini¡iativå”, via¡a ¿i-a reluat cursul
normal.

Oamenii uitå încet-încet de condi¡ia lor
concentra¡ionarå, se cåsåtoresc, fac copii, pe
când al¡ii, trådåtori ¿i negustori, s-au îmbogå¡it,
dispre¡uind vulgul. Cei mai mul¡i, înså, slabi,
palizi, îndobitoci¡i de muncå, î¿i îneacå amarul
vie¡ii în alcool. Pe scurt zis, precizeazå Melikes,
„am devenit animale în cu¿cå”, vie¡uind de ge-
nera¡ii întregi în subteranele ce amintesc de „îm-
pårå¡ia lui Hades ¿i a Persefonei”…

Obidi¡ii din galeriile subterane nu ¿tiu cum
aratå ziua, marea, natura, în general lumea din
afarå, de aceea tânårul Kostas pune la îndoialå
ordinea stabilitå acolo, nutrind un indenegabil
gând de eliberare. El, care tråise de la na¿tere
în galeriile întunecate, ca în pe¿tera închipuitå
de Platon (cu amfiteatru, incintå sacrå cu focul
ve¿nic aprins, având permanent în fa¡å pere¡ii
pe care se perindå umbrele, iar în spate hopli¡i
înarma¡i påzindu-i zi ¿i noapte pe „galerieni” så
nu priveascå în spatele zidului…) î¿i asumå ges-
tul eroic al înfruntårii acestei ordini oligarhice.
Hotårât så arunce o privire „în spatele zidului”,
Kostas refuzå a¿adar så creadå cå ceea ce vede
pe pere¡ii pe¿terii, în lumina focului din spatele
confra¡ilor, este însu¿i spiritul, încålcând astfel
învå¡åtura polis-ului, chiar a „oracolului”. Dupå
cercetåri secrete, el î¿i în¿tiin¡eazå prietenii cå
„nu existå nici un loca¿ sacru în spatele zidului”,
lumina provenind de la un foc imens din spatele
lor, iar sufletele de pe pere¡ii pe¿terii nu sunt
decât umbrele actorilor care „interpreteazå sce-
ne în fa¡a focului”. Totul este „o farså pentru
copii”, påzitå bine de hopli¡i, în timp ce „sufletele
noastre se zbat în ignoran¡å ¿i nedumerire.” De-
sigur, totul este „o minciunå” bine organizatå,
cåci Cerul, Marea ¿i împårå¡ia lui Helios existå
dincolo de aceastå condi¡ie existen¡ialå ce le-a
fost håråzitå de despotismul oligarhic spartan.

Kostas îi împårtå¿e¿te so¡iei sale, Maria,
fiica lui Melikes, premoni¡ia unui vis: såpând o
galerie, råzbise cu târnåcopul stânca ¿i deodatå
våzuse în luminå întinderea mårii pe care plu-
teau coråbii, cerul albastru ¿i totul scåldat în
lumina solarå…

Însu¿indu-¿i legenda revoltei lui Cronos ¿i
Zeus, instiga¡i de mama lor Geea, tânårul Kostas
pune la cale evadarea din subteranå ¿i reu¿e¿te
så ajungå afarå acoperit fiind de minereul scos
cu carul din minå. Gura de acces a galeriei din
mina Laurion se deschidea pe panta unui deal,
de unde odatå cu minereul se rostogolise din
carul råsturnat ¿i Kostas.

De¿i prins de hopli¡i, eroul este eliberat din
porunca lui Meletos, proprietarul minei, care
prevede cå fugarul va reveni în galerie pentru a
a le spune tovarå¿ilor såi cå cetatea Atena existå
¿i despre lumea „din afarå”...

Kostas descoperå, în deplinå libertate, fru-
muse¡ea lumii lui Helios ¿i cutreierå, pas la pas,
într-o ferventå ¿i ingenuå curiozitate, Cetatea,
urcå pe Acropole, påtrunde în templele sacre.
Aflå de la un båtrân întreaga istorie, de la cuce-
rirea Atenei de cåtre spartani, îndeosebi cum

Lysandru, încoronat rege, a dispus uciderea a
cinci mii de prizonieri, instaurând regimul oli-
garhic al celor 30 de ani, dupå model spartan.
Lini¿tea nu a ¡inut mult, întrucât au reizbucnit
råzboaiele între polis-uri. Tebanii i-au învins pe
spartani, iar atenienii, încercând så profite de
rivalitatea lor, au fost înfrân¡i. S-a ridicat Filip
al II-lea al Macedoniei, care a învins o¿tirile ali-
ate ¿i „în aceastå decådere ¿i umilin¡å ne-am
dobândit con¿tiin¡a na¡ionalå”.

Aceasta era istoria petrecutå pre¡ de vreo
douå genera¡ii, care pentru cei din mina Laurion
råmåsese suspendatå odatå cu întemni¡area ce-
lor zece mii de atenieni, dupå råzboiul pelopo-
neziac.

Mina Laurian era a lui Meletos, unul din
cei mai boga¡i atenieni, ståpân peste o armatå
de mercenari invincibilå.

Kostas cutreierå templele Atenei ¿i se roagå
la statuia uria¿å în bronz a zei¡ei Athena din
Erechteion så-¿i întoarcå fa¡a „spre robii din må-
runteiele påmântului”, cerându-i imperios elibe-
rarea acestora: „Elibereazå-i, redå-le bucuria ¿i
dragostea de via¡å!”

„Cum a fost posibil ca o familie de atenieni
de-ai no¿tri så ne ia ostatici ¿i så ne distrugå
viitorul?”,  se întreabå råzvråtitul Kostas, sim-
¡ind cå eriniile îi cutreierå sângele cerând råzbu-
nare…

Eroul cere zei¡ei, la sårbåtoarea Panathe-
neelor, favoarea de a-¿i elibera poporul condam-
nat la noapte ve¿nicå. În tot acest ritual transfi-
gurat, lui Kostas i se pare cå „una din cariatide
se aseamånå cu so¡ia sa Maria, råmaså în gale-
ria întunecatå”. Hotårå¿te, a¿adar, så se reîn-
toarcå între ai såi ¿i coboarå de pe Acropole.
Påråsind Atena, se îndreaptå spre galeria de ac-
ces a minei Laurion ¿i î¿i regåse¿te rudele ¿i
semenii din subteranå, cårora le poveste¿te ex-
perien¡a tråitå în lumea lui Helios. Dar, când
vrea så anun¡e în amfiteatru cå „Atena existå”
cu întreaga ei societate civilizatå, ra¡iunea fiind
„marea cucerire greceascå”, va fi acuzat drept
agitator de spirite, chiar în Adunarea Poporului.
Iscoada Ianis îi imputå „hula” la adresa zeilor:
„Sus¡ine cå nemurirorii mint, cå nu suntem în-
gropa¡i în trupul Geei, cå soarele ¿i marea exis-
tå…” Kostas mårturise¿te în fa¡a tuturor cå „nu
zeii mint, ci paznicii no¿tri”, dar, neputând adu-
ce vreo «dovadå» din lumea de afarå, este gåsit
«vinovat» ¿i condamnat la moarte de cei 11 ma-
gistra¡i. Vestea executårii lui Kostas o va afla
ståpânul absolut al minei Laurion, oligarhul
Meletos, la vila sa somptuoaså din Atena, chiar
în timpul unei petreceri. Convins cå manipu-
larea este în continuare irepro¿abilå, acesta
då ordin lui Biala: „Retrage¡i hopli¡ii din minå,
nenoroci¡ii åia n-o s-o påråseascå niciodatå…”
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Meletos mo¿tenea mina de la bunicul
såu, cel care a inventat totul „pentru ca ostati-
cii så se împace cu soarta ¿i så munceascå mai
bine, cå zeii au îngropat lumea în trupul Geei.”

Låsându-i så se organizeze singuri, amå-
gindu-i cu o libertate iluzorie, ostaticii au înce-
put så ducå o via¡å „normalå”, devenind mai
productivi decât sclavii. Mo¿tenind mina altfel
organizatå, Meletos  realizeazå cå situa¡ia din
galeriile minei se aseamånå de minune cu ipo-
teza lansatå de Platon, prin gura lui Socrate,
în „Republica”: „Am dorit så îl verific pe marele
filosof. Genera¡ia actualå de prizonieri nåscân-
du-se în minå, au decis cå, dacå unul din ei
evadeazå, så fie låsat liber ca så vadå realitatea
¿i apoi så se întoarcå nestingherit la ai såi.
Acum s-a petrecut acest fapt. Cum crede¡i cå a
fost primit acest erou de poporul såu?”

Condamnarea la moarte a lui Kostas pe
acuza¡ia de „revoltå împotriva zeilor” este do-
vada supremå cå oamenii din subteranå au de-
venit „animale incon¿tiente, s-au îndobitocit”,
luând aparen¡ele drept realitå¡i unice…

Dar mai existå o rezervå de energie lucidå
în câteva inimi, astfel cå Licias, fratele Mariei
¿i fiul lui Melikes, le imputå cetå¡enilor galerieni
„ru¿inea” de a-l fi ucis pe „mesagerul libertå¡ii”,
pe „eroul nostru”. Ianis î¿i recunoa¿te compli-
citatea ¿i-l denun¡å pe oligarhul atenian Mar-
kos. Tinerii prizonieri, cu dorul libertå¡ii în su-
flete, îi pedepsesc pe cei doi ¿i î¿i dau întâlnire
pe „galeria interziså”. Înarma¡i cu târnåcoape,
ciocane, dål¡i, topoare, lope¡i, ciomege iau cu
asalt galeria de acces ¿i, întrezårind lumina „de
afarå”, trec peste hopli¡ii înarma¡i care se dau
la o parte. Noua lume a lui Helios îi a¿teaptå,
ca într-o transå misticå a schimbårii propriilor
destine… Privindu-le curajul, Meletos realizea-
zå cå atenienii din subterane „se bucurå de li-
bertate, de¿i nu-i mai credeam în stare: „M-au
convins cå trebuie så tråiascå la luminå. De
azi înainte vor fi liberi.” ªi o ultimå constatare
a oligarhului: „Platon a avut numai pânå la un
punct dreptate”…

*
De bunå seamå, cele trei ipostaze artistice

au modalitå¡i proprii de abordare, de aceea so-
cotim cå, bunåoarå, ceea ce în nuvelå „tre-
neazå” în registre narativ-descriptive se câ¿tigå
în cadrul scenarului cinematografic, foarte
aplicat pe coeren¡a secven¡ialå a subiectului.
De acum suntem de pårere cå imediat dupå nu-

velå, ca grad de realizare artisticå, trebuie
situat scenariul de film, dupå care ar veni
drama cu desfå¿urårile ei în tablouri ad hoc,
într-o cursivitate ce ¡ine cont de rigorile unitå-
¡ilor clasice de loc, timp ¿i ac¡iune.

Alegorie a råsturnårii unui regim opresiv,
titlul generic trimite, fårå nici un fel de dubi-
ta¡ie, la mitul platonician, de aceea am fi prefe-
rat o altå sintagmå/ formulare care så preia
întreaga încårcåturå de semnifica¡ii ¿i simbo-
luri, instituind acea „dificultate” cåutatå care,
odatå trecutå, oferå lectorului/ spectatorului o
sus¡inutå medita¡ie în luminarea întregii pro-
blematici.

Dincolo de acestea, observåm o bunå cu-
noa¿tere a antichitå¡ii eline, a evenimentelor
istorice ¿i întrepåtrunderea cu mentalitatea
omului ce tråie¿te încå în orizontul mitologic.

Elemente de culturå ¿i civiliza¡ie, menta-
litå¡i ¿i psihologii de claså, în general, un întreg
lexic specific epocii sunt de gåsit la fiecare pa-
ginå, care-¿i påstreazå parfumul vechimii. Iatå,
bunåoarå,  cum este redatå executarea sen-
tin¡ei capitale a protagonistului, mai întâi în
nuvelå:

„Grupul îl conduse pe condamnat la gale-
ria 13, såpatå prin nisip ¿i pietri¿, sus¡inutå
în lemn pentru evitarea pråbu¿irii. Câteva
grinzi, la tavan, erau sprijinite pe supor¡i ¿i
legate cu funii de cânepå, putând fi smulse cu
u¿urin¡å. Kostas fu a¿ezat sub ele…

Hierofantul murmurå cuvintele sacre
pentru iertarea påcatelor, înduplecându-i astfel
pe Hades ¿i Persefona så primeascå sufletul
condamnatului. Îi a¿ezarå o monedå în gurå,
drept vamå barcagiului Caron, când l-o trece
Styxul. Apoi bârnele furå smulse ¿i o maså
imenså de pietri¿ ¿i nisip se pråbu¿i huruind.

- Mor ¿i voi fi liber! – se auzi înainte ca
påmântul så-l acopere pe Kostas în întregime.”
(Actul III. Scena 6, Galeria execu¡iilor).

ªi acum episodul respectivdin  scenariul
de film, Secven¡a 36 (galeria execu¡iilor):

„Ordonan¡ele celor 11 magistra¡i respon-
sabili cu ordinea publicå îl conduc pe Kostas
la locul execu¡iei, pe galeria 13. Câteva grinzi,
la tavan, sunt sprijinite pe stâlpi ¿i legate cu
funii de cânepå putând fi smulse cu u¿urin¡å,
ceea ce permite surparea rocilor. Kostas este
a¿ezat sub ele. Un hierofant murmurå câteva
cuvinte de rugå pentru îmblânzirea zeilor, apoi
introduce o monedå în gura condamnatului.

HIEOFANTUL: Så-l dai vamå barcagiului
Caron când te va trece Styxul.

(Ordonan¡ele trag funiile, grinzile cad de
pe supor¡i ¿i tavanul se pråbu¿e¿te).

KOSTAS: Mor ¿i voi fi liber! (Surparea îl
acoperå pe erou.)

*
Prozator de largi posibilitå¡i artistice, în

varii registre, Lucian Gruia reu¿e¿te cu aceastå
Pe¿terå a lui Platon, la modul sui generis, o ve-
ritabilå trilogie literarå, care cade, iatå, în con-
textul actual al vremii noastre, la aproape 30
de ani de la Revolu¡ia din 1989, ca… morala în
fabulå (o poveste tråitå, a¿adar, pe viu ¿i destul
de dramatic de România comunizatå pânå-n
gât de doctrina comunismului totalitar).

Speråm ca, prin aceastå reu¿itå orches-
trare literarå trilogialå – exerci¡iu memorabil
de viziune ¿i creativitate – autorul så nu aibå
soarta håråzitå arti¿tilor în Republica platoni-
cianå, ci recunoa¿terea cuvenitå unei voca¡ii
scriitorice¿ti de aleaså condi¡ie ¿i profundå re-
flec¡ie asupra societå¡ii ¿i individului ca destin
uman.

Cezar BRAIA-BARASCHICezar BRAIA-BARASCHICezar BRAIA-BARASCHICezar BRAIA-BARASCHICezar BRAIA-BARASCHI

La stingerea din via¡å a unui om important, indiferent de domeniul în care s-a manifestat,
existå obiceiul ca în convoiul såu funerar, så i se scoatå la vedere, pe o perni¡å, ¿i decora¡iile pe
care acesta le-a primit de-a lungul timpului, ca o dovadå cå via¡a lui a avut un rost. L. Blaga nu s-a
bucurat de a¿a ceva, deoarece înmormântarea sa s-a fåcut în pripå, ¿i pânå ¿i din cuvântarea lui
D.D.Ro¿ca de la mitingul de doliu din foaierul Casei Universitarilor ( expunere publicå aprobatå
cu greu de cåtre autoritå¡ile politice ale timpului), a trebuit cenzuratå, sco¡ându-i-se un paragraf
care a pårut acestora cå nu arfi potrivit pentru acea împrejurare. ªi  chiar dacå familia ar fi dorit
så facå acest lucru, e mai mult ca sigur ca oficialii de la partid så nu fi fost de acord cu epunerea lor
publicå, ca o formå de nerecunoa¿tere a  a realizårilor statului burghez de odinioarå. Cum
distinc¡iile de rigoare au råmas în posesia familiei,  cu câ¡iva ani în urmå, fiica sa Dorli Blaga, a
oferit Colec¡iilor speciale de la Biblioteca „L.Blaga” din Cluj-Napoca, înscrisurile care înso¡esc
aceste recompense din partea autoritå¡ilor vremii. Cunoa¿terea lor exactå ¿i amånun¡itå devin un
accesoriu important în prezentarea laturii biografice a activitå¡ii poetului în slujba statului român,
fåcând dovada modului în care diplomatul ¿i omul de culturå l.Blaga s-a bucurat recunoa¿terea
publicå  meritelor sale, ¿i, în acela¿i timp, a modului în care traseul såu biografic s-a intersectat,
dupå cuviin¡å, cu reprezentan¡ii statului  într-un anumit timp ¿i la  anumite momente de bilan¡ sau
de sårbåtorire na¡ionalå. Cunoa¿terea acestui amånunt biografic este cu atât mai revelator, cu
cât „Cartea sa personalå” de la Universitatea din Cluj, care  dispunea ¿i de o rubricå specialå pe
aceastå temå, lipse¿te din arhiva Universitå¡ii, fåcând imposibilå reconstituirea ei. Beneficiind
aståzi de înscrisurile amintite, am putut reconstitui cu exactitate lista acestora, pe care i-o oferim
¿i cititorului în cele ce urmeazå. Le vom în¿ira, prin urmare cronologic, fårå så oferim detalii
suplimentare, conform ms. nr. 6557 de la BCU Cluj-Napoca.

1. Medalia Benemerenti, oferitå la 9 decembrie 1922 de cåtre regele Ferdinand I, prin
Departamentul Cultelor ¿i Artelor reprezentat de C-tin Banu.

2. Ordinul „Steua României” în gradul de cavaler, dlui L.Blaga, ata¿at de preså pe lângå
Lega¡ia României de la Var¿ovia, oferitå de regeele Ferdinand I, prin Ministrul de Externe,
I.Mitilineu, difectorul Protocolului ¿i Cancelariei Ordinului, „datå la Scrovi¿te la 3 iunie 1927.”

3. Ordinul Coroanei României, dlui L.Blaga, ata¿at de preså pe lângå Lega¡iunea României
din Berna, conferitå de Mihai I la data de 28 decembrie 1929, pri ministrul AfacerilorStreie
G.G.Mironescu.

4. Meritul Cultural pentru Litere ¿i Opere literare, în grad de cavaler cl. A II-a, conferitå de
Carol II la Sinaia, 22 septembrie 1931 ¿i semnatå de N.Iorga ca ministru seecretar de stat la
Departamentul Instruc¡iunii, Cultelor ¿i Artelor.

5. Kavalerow Orderu Odrodzenia  Polski, conferit la 26 pazdziernika 1932, de cåtre Ministerul
Afacerilor E xterne al Poloniei, semnat în calitate de cancelar de cåtre J. Kochannovschi.

6. Ordinul Serviciul Credincios, în gradul de Comandor, conferit de Carol II, la data de 10 mai
1939

7. Medalia Centenarului Regelui Carol I, conferitå de Ministerul Înzestrårii Armatei la 9
martie 1940 senatorului Lucian Blaga,  titlu semnat de ministrul Victor Sevescu.

8. Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofi¡er, conferit de Regele Mihai I la data de 1 februarie
1943  „dlui Lucian Blaga, membru al Academiei Române pentru servicii aduse pentru Litere”.
Decretul este semnat de Ion Petrovici, ministru Culturii Na¡ionale ¿i Cultelor.

Lista de fa¡å este edificatoare, dovedind faptul cå poetul ¿i diplomatul  au fost råsplåti¡i,
periodic, cu cele mai importante distinc¡ii de care dispunea statul român la acea orå, în plus
dovedind ¿i o recunoa¿tere a statului polonez pentru serviciile aduse.Sunt dovezi pertinente cå
munca ¿i serviciile aduse ¡årii, în calitate de ata¿at ¿i ambasador, au fost råsplåtite cum se cuvine,
ie¿ind în eviden¡å mai ales titlul de cavaler al Odinului Statului polonez, primit de poetul nostru în
calitate de ata¿at de preså. Mircea POPAMircea POPAMircea POPAMircea POPAMircea POPA

Decora¡iile lui Lucian Blaga

Medalia
Centenarul

Carol I

Ordinul
Coroana

României
Ordinul
Meritul

Cultural

Medalia
Bene

merendi

Odrodzenia
Polski

Ordinul
Steaua

României

Ordinul
Serviciul

Credincios
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Adept programatic al poemelor scurte,Adept programatic al poemelor scurte,Adept programatic al poemelor scurte,Adept programatic al poemelor scurte,Adept programatic al poemelor scurte,
Octavian Doclin le concepe ca pe ni¿te „respi-Octavian Doclin le concepe ca pe ni¿te „respi-Octavian Doclin le concepe ca pe ni¿te „respi-Octavian Doclin le concepe ca pe ni¿te „respi-Octavian Doclin le concepe ca pe ni¿te „respi-
råri” agonic-victorioase, menite så punå capåtråri” agonic-victorioase, menite så punå capåtråri” agonic-victorioase, menite så punå capåtråri” agonic-victorioase, menite så punå capåtråri” agonic-victorioase, menite så punå capåt
scufundårilor sale ritualice în subterane ex-scufundårilor sale ritualice în subterane ex-scufundårilor sale ritualice în subterane ex-scufundårilor sale ritualice în subterane ex-scufundårilor sale ritualice în subterane ex-
piatoare.piatoare.piatoare.piatoare.piatoare.

Poemul „minim”, cum îl nume¿te autorul,Poemul „minim”, cum îl nume¿te autorul,Poemul „minim”, cum îl nume¿te autorul,Poemul „minim”, cum îl nume¿te autorul,Poemul „minim”, cum îl nume¿te autorul,
nu este înså deloc minimalist, cåci nota¡iilenu este înså deloc minimalist, cåci nota¡iilenu este înså deloc minimalist, cåci nota¡iilenu este înså deloc minimalist, cåci nota¡iilenu este înså deloc minimalist, cåci nota¡iile
succinte, abrupte chiar uneori, nu se mul¡u-succinte, abrupte chiar uneori, nu se mul¡u-succinte, abrupte chiar uneori, nu se mul¡u-succinte, abrupte chiar uneori, nu se mul¡u-succinte, abrupte chiar uneori, nu se mul¡u-
mesc så relateze ori så descrie de jos ¿i demesc så relateze ori så descrie de jos ¿i demesc så relateze ori så descrie de jos ¿i demesc så relateze ori så descrie de jos ¿i demesc så relateze ori så descrie de jos ¿i de
aproape, ci se deschid mai întotdeauna spreaproape, ci se deschid mai întotdeauna spreaproape, ci se deschid mai întotdeauna spreaproape, ci se deschid mai întotdeauna spreaproape, ci se deschid mai întotdeauna spre
spa¡ii simbolice, vor så evoce realitå¡i supra-spa¡ii simbolice, vor så evoce realitå¡i supra-spa¡ii simbolice, vor så evoce realitå¡i supra-spa¡ii simbolice, vor så evoce realitå¡i supra-spa¡ii simbolice, vor så evoce realitå¡i supra-
terane.terane.terane.terane.terane.

Mircea MartinMircea MartinMircea MartinMircea MartinMircea Martin
Bucure¿ti, aprilie 2018Bucure¿ti, aprilie 2018Bucure¿ti, aprilie 2018Bucure¿ti, aprilie 2018Bucure¿ti, aprilie 2018

Agonia

Aleargå dar nu ¿tie-ncotro
de sus în jos de la stînga spre dreapta
cåutînd locul unde så ¡ese în pînza poemului
ochiul
invizibilul
ochiul acela atît de dorit
prin care så vadå
fårå så fie våzut cuvintele întîile
care vor så cucereascå
prin nåvalå cortul poemei
nåscute înså anume pentru a fi condamnate
ca victime sigure primele

II
dinspre marginea vie¡ii lui
suspect de lini¿tit poetul prive¿te
clipa agonizînd între le¿urile cuvintelor
(despre care se face scriere mai sus)
ce urmau så fie-ncinerate tîrziu
mult prea tîrziu ¿i ciudat de aproape
de locul unde porni så clipeascå deja
invizibilul ochi

Realitatea interioarå
în amintirea lui Petru Cre¡ia

Poate cå venit din lutul orb
te reîntorci într-un vas
nåscut din acela¿i lut

îmbålsåmat în sarea påmîntului
s-a såpat în locul acela cu grijå
a¿teptînd så ¡î¿neascå în sfîr¿it
din adînc
izvorul mult a¿teptat din realitatea interioarå
mult mai tîrziu s-a în¡eles
¿i greu s-a descifrat
de negåsit pînå atunci
în apele limpezi ale izvorului
cartea în care nu se spune nimic
despre graba cu care se consumå via¡a
a¿a cå nimic mai limpede
nu poate fi decît moartea
atunci cînd ea înså¿i e condamnatå
la întemni¡are pe via¡å.

Mama

Î¿i prive¿te deseori mama
gherginå înfloritoare cîndva
Iederå a tatålui meu aståzi tot mai pu¡inå
¿i atunci dar numai atunci
î¿i scoate oglinjoara din buzunarul de la piept
pe care i-a dat-o în copilårie
mama lui spre aducere aminte de råceala
lutului reavån
ori de lumina care-¿i fåcea loc
ca un sfredel în ochii lui
atît de neråbdåtori så vadå
¿i så cuprindå lumea cu splendorile
¿i nenorocirile ei
(tot mai des visa la vîrstele lui viitoare
cu cercuri tot mai ¿terse în trunchiul
trupului såu mergînd ¿i el spre împu¡inare
dar tot mai vizibile pe fruntea lui
pe crucea tåiatå în douå de la jumåtate)

era copilul pentru care sim¡ea ceva altfel
„nu mai scrie copile poezii cå te po¡i tulbura la cap
¿i pocåie¿te-te” el îi råspundea încet
„¿tiu mi-ai mai spus asta”
dar cådea repede în subteranele lui
revenind plin de remu¿cåri ¿i angoase
fugea la ea odihnindu-¿i capul în poala ei
pocåit doar pentru o clipå
pleca înså pentru acelea¿i cåderi ¿i reveniri
¿i tot a¿a pînå aståzi cînd tot mai împu¡inat ¿i el
amintirea frumuse¡ii acelei flori din grådinå
råmîne enigma stråinului
a celui ce scrie aici
revenit copil pentru mîngîierea
a douå mîini mult prea fragile.

Amantul

A¡i fost voi vreodatå
prin subteranele docliniene
ca så cålåri¡i moartea moarte
adicå moartea virginå
nu n-a¡i fost pentru cå
sigur v-a¿ fi våzut
atunci de ce plînge¡i de frica ei
eu nu plîng eu rîd împreunå cu ea
de aceea la chemarea ei
cobor måcar o datå pe lunå
în subteranele mele
(ehei în tinere¡e o iubeam zilnic)
unde må a¿teaptå cu trupul ei
de tåciune så ne iubim pînå la epuizare

doar în pielea goalå
a¿a se face cå ori de cîte ori revin
la suprafa¡å
gol golu¡ hainele oprindu-le la ea
ca så fie sigurå cå voi reveni de fiecare datå
la chemarea ei
doar cu huo amantul mor¡ii cu pieptul påros ¿i negru
må apostrofa¡i
fiindu-vå fricå så må aråta¡i
cu degetul.

Geamgiul ¿i olarul

Î¿i aminte¿te azi cu duio¿ie
cum în plinå amiazå de varå
cînd lumina dansa albindu-i ochii
spårgea lini¿tea doar un strigåt
ca un cîntec suit pînå la el
din vechime
era al unui om mai mult scund
care cåra în spatele lui prea îngust
o sarcinå de lumini oche¡i ¿i oglinzi
îl aude ¿i acum amintindu-¿i copil fiind
cît de repede ie¿ea la poarta de la drum
så-l vadå ¿i så-i audå  chemarea
pentru cei care aveau nevoie så-¿i umple
vreo spårturå în u¿i ferestre ori por¡i
„oglinzi ¿i geamuri pentru neamuri,
geamuri ¿i oglinzi pentru oameni cumin¡i”
numai un singur astfel de îndemn
îl mai scotea cu a¿a neråbdare din caså
cel al olarului din Bini¿
care ¿i el parcå intona un alt cîntec båtrîn
„hai la oale, hai la oale” ¿i el olarul
bucuros dådea gol pe plin
¿i pleca mai departe
geamgiul înså era întotdeauna oprit la casa pårinteascå
pentru odihnå ¿i cinå
pentru a umple ¿i el un gol dar cu lumini
ce-l orbeau ¿i-l fåceau så adoarmå apoi
visînd numai vise colorate de copil
pe care le mai tråie¿te ¿i aståzi la båtrîne¡e
diminea¡a sårea repede din pat
så-i povesteascå visele de peste noapte geamgiului
dar vai, aståzi numele nu ¿i-l mai aminte¿te
î¿i aminte¿te doar cum mama sa încerca
så-i ¿teargå o lacrimå lini¿tindu-l
s-o dus maistorul
dar ¡i-o låsat aceastå oglinjoarå
så-¡i aduci aminte ori de cîte ori te ui¡i în ea
de lumina dintr-o amiazå de varå
pîlpîind în ochii tåi cruzi de copil.

(din volumul Poeme libere, 2018)

PPPPPoooooeme libeme libeme libeme libeme libererererereeeee Octavian DOCLIN
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Añoranza

Ora¿ patriarhal, uituc, uitat,
Cu parc ¿i râu, cu mun¡ii-nvecinat,
În floare ¿i-n mireasmå scufundat.
Tu, urbea fericitå de-altådat’!
Te-am cercetat, prin ani, din când în când,
ªi te-am gåsit acela¿i, dormitând,
Sub ar¿i¡å, sub ploaie ¿i sub vânt.
Punct fix, precum o pajurå-n zenit,
Cu fontå-n plisc ¿i ghearå de granit,
Exact ce-ai ignorat te-a nemurit…

Ora¿ uituc, ora¿ de neuitat,
Din care-am fost, pe vremuri, alungat.

În tåcere

N-a fost cu neputin¡å. N-a fost greu.
Asearå am vorbit cu Dumnezeu.
La fel de clar, de simplu, de senin,
Cum ai tåifåsui cu un vecin...
E drept cå El tåcea. Sau, mai curând,
Iradia în fiecare gând,
În fiecare ¿oaptå ¿i impuls,
În fiecare zbatere de puls.
Doar eu gråiam. ªi iatå cå, treptat,
Discursul spre tåcere s-a mutat,
Tåcerea s-a umplut de sens ¿i ¡el,
Tåcerea era drumul cåtre El.
A¿a-I vorbeam. Spunându-I tot, deschis,
A¿a-I vorbeam : Abis lângå abis.

Pe-alee-n fa¡a mea…

Pe-alee-n fa¡a mea – un porumbel.
Descins din albåstrimi, ca Sfântul Duh.
Un mesager de raze ¿i de puf,
Chemându-må, din lume, cåtre El.

O clipå a durat. Sau nici atât.
S-a revelat o clipå Cel Ascuns.
Dar, cât a fost, a fost îndeajuns
Så-mi smulgå la¡ul mor¡ii de la gât.

Verdea¡å-n jur. Copaci. ªi flori. ªi-un cer
În care urbea-ntreagå se topea.
Sorbeam adânc. Eram. ªi El era.
ªi-a¿tept så vinå iar de nicåieri.

Casa mea e-o insulå pustie…

Casa mea e o insulå pustie,
un lumini¿ de pådure.
Iar eu sunt un pustnic, cu trupul
secat ¿i cu pletele sure.
Nu-mi trebuie semeni, nu
mai vreau så citesc nicio carte.
Cåci, ¿i unii, ¿i altele nu-nseamnå decât
minciunå, ¿i urå, ¿i moarte.
Ascult marea sau vântul unduind în våzduh,
murmurând noaptea-ntreagå.
Duhul îmi picurå-n suflet
indicibila-i vlagå.
Somnul e-asemenea veghei, veghea
e-aidoma somnului.
Totul se-amestecå. Totul e pur, ne-nceput,
în grådinile Domnului.
Am uitat cine sunt.
Mi-am uitat pergamentul,
mica glorie, pana.
Stau în zori, plin de rouå, pe prag.
ªi privesc: Domnul stråbate Poiana.

Spitalul

Spitalul, zumzet, freamåt, ca un stup,
E numai suferin¡å, numai trup.
Dar, råsturnat în marele våzduh
Al verii, î¡i vorbe¿te despre Duh.
Aceasta-i rânduiala: Va urca
Ins dupå ins, la rând, Golgota sa…
Ce mici suntém, ce goi, ce trecåtori,
Scheletici, plini de råni ¿i de sudori,
Cu pieptul sau cu pântecul deschis…
Iar dincolo de toate – ce abis!
Te prinde ame¡eala când prive¿ti
Mul¡imea de fiin¡e omene¿ti
Purtând în orice ¡ipåt câte-un cui.
Dar mângâiate blând de mâna Lui.

Psalm

Låudat så fii, Doamne,
pentru luminå ¿i soare,
låudat pentru alba ninsoare,
låudat pentru ploi, pentru grâne,
låudat pentru luna ¿i stelele ce
clipesc primåvara în Râu ¿i-n fântâne.
Låudat pentru bucata de pâine
¿i pentru paharul de apå, date mie azi,
date ieri, date mâine.
Låudat cå e¿ti Duh. Cå-mi vorbe¿ti
fie-n vis, fie-n suferin¡å, fie-n gând.
Fiindcå e¿ti.
Låudat pentru-nmiresmatele ierburi. Pentru
frunze ¿i flori.

Låudat cå-n final
må omori…

El hombre de cenizas
                          Mirelei-Ioana

Î¡i cer un lucru simplu: Când va fi
(E ¿i uman, e ¿i divin så fie),
Så-mi schimbi uscatul trup într-o fåclie
ªi-ntr-un cåu¿ de pulberi cenu¿ii.

Så faci, încet, cu urna câ¡iva pa¿i
Pe malul unei ape (ªtii tu care!),
Al unei ape repezi, sclipitoare,
ªi-n unda-i verde pulberea s-o la¿i.

Astfél, va dispårea, pe veci, caduca
Fåpturå care-am fost ¿i nu mai sunt:
În volbura amnezicului prund,
Sub umbra Catedralei Sfântul Luca.

Apoi, så ui¡i, desåvâr¿it, aceste
Mici gesturi despre care ¡i-am fost scris.
Cåci totu-i mai nimic decât un vis
ªi mult mai trecåtor ca o poveste.

Ecclesiast

Din nou råsare soarele-n zadar.
ªi, ca ¿i ieri, zadarnic va apune.
Zadarnici sori, zadarnicele lune
Måsoarå-un timp zadarnic, iar ¿i iar.
Zadarnic ie¿i în prag. Zadarnic pleci.
ªi-apoi te-ntorci. ªi iar le faci cu schimbul.
Stråba¡i în van zadarnice poteci,
Cåci spa¡iu-i mai zadarnic decât timpul.
ªi tu e¿ti mai zadarnic decât tot.
ªi totu-i mai zadarnic decât tine.
Strivite de mesajul cosmoglot,
Cuvintele, sårmanele, nu pot
S-absoarbå taina tainicului cod –
ªi vin la u¿a Tainei så se-ncline.

Duminica Tomii

Co¿uri, cu ofrande ¿i lumânåri,
stau, umår la umår, în
tenebroasa bisericå.
Preotul cite¿te pomelnicul
mor¡ilor. Corul
intoneazå, din umbrå,
cântåri,
în priveli¿tea aceasta,
neînchipuit de frumoaså,
etericå.
Afarå plouå ce¡os. Credincio¿ii
a¿teaptå-n pridvor, a¿teaptå sub
strea¿inå, sau
printre morminte.
Împart, apoi, colivå, colaci, cozonaci,
ouå ro¿ii,
spre pomenirea
înruditelor, a¿ezate-n påmânt,
oseminte.
Plouå peste biserica veche, de
lemn, plouå peste ierburi ¿i
cruci, peste scheletele vii, plouå
dupå o misterioaså måsurå.
Copiii månâncå. Stre¿inile plâng
hohotind. ªi mor¡ii

surâd, cu pietri¿, cu
nisip ¿i
cu apå în gurå.

Sub cerul Genezei

Nu e nimic mai
minunat,
mai sublim,
în lumea creatå de
Yah Elohim,
nu e nimic ¿i
nici nu a fost
vreodatå
ceva mai frumos
decât fânul uitat
din Poiana
uitatå.
Fânul, greu de
rouå, de
flori,
traversat de raze ¿i
de triluri, în
zori,
fânul
råsfirat de
zefirul hai-hui,
fânul pur, ne-nceput,
pe al cårui covor
mi s-a pårut
a zåri,
când ¿i când,
urma Lui.

Ioanitul

Båtrânul Cavaler se-ntoarce-acaså,
Frumos ¿i pur, la fel ca la-nceput.
Nici urmå n-a råmas din lånci ¿i scut.
Din strigåtul de luptå – o  grimaså.

Luna de jar ¿i soarele de fier,
Ritmând, îi lumineazå Infinitul.
Mustesc de vid ¿i zorii, ¿i-asfin¡itul,
În vidul greu dintre påmânt ¿i cer.

A¿a se pierde el, spre Împåratul
Pe care-o via¡å-ntreagå l-a slujit:
Frumos ¿i pur. ªi mult prea fericit.
O ranå-i taie inima, de-a latul.

E p i l o g

De-atâta timp, în lumea de himere,
În lumea iluzorie, ¿i eu
Am råtåcit. Asemeni lui Orfeu,
Crezând în a cuvântului putere.

Crezând ¿i totu¿i nu. Cåci, mai presus
De vorba noastrå vanå ¿i firavå,
Resimt Cuvântul råstignit în slavå
ªi-mpurpurat pe crucea lui Iisus.

Încât, såtul de idoli ¿i eroi
(Eroi când în prim-plan, când în eclipså),
Pun jos condeiul laic. Scrie¡i voi!
Ne revedem dupå Apocalipså.

Eugen DORCESCU
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UUUUUn pilduitor
proiect editorial bi-
bliografic - ini¡iat de
scriitorul ION BRAD
cu volumul Cår¡ile
prietenilor mei
(2014) ¿i continuat
cu Alte cår¡i ale pri-
etenilor mei (2 vol.,
2016) ¿i Oameni ¿i
cår¡i (2 vol., 2017) –
se rotunje¿te acum

cu alte douå volume substan¡iale sub genericul
Lecturi particulareLecturi particulareLecturi particulareLecturi particulareLecturi particulare (Ed. Anamarol, Bucure¿ti,
2018). Este vorba, în general, de nu mai pu¡in
de 330 de texte ale autorului despre cår¡i apar-
¡inând unor scriitori clasici ¿i contemporani, iar
în cazul volumelor de fa¡å de la Ion Agârbicea-
nu la Horia Bådescu, Dorian Branea, Gheorghe
Bulu¡å, Angela Martin, N. Carandino, Magda
Cârneci, Zenovie Cârlugea, Radu Cârneci, Dinu
Cernescu, Doina Cetea, Valeriu Ciobanu, Lina
Codreanu, Theodor Codreanu, Anatol Covali,
Victor Cråciun, Ion Cristescu, Evelyne Maria
Croitoru, Constantin Cuble¿an, Daniela-Ma-
riana Pånåzan, Violeta Calfa Dinu, Corina Do-
bricå, Nicolae Drago¿, Nicolae Dan Fruntelatå,
I. Funeriu, Niculae Gheran, Vistian Goia, Aurel
Hâncu, Mircea Radu Iacoban, Traian Iancu,
Grigore Ilisei, Mihai Iordånescu, Ion Lazu, Virgil
Lupean, Nicolae Mare¿, Chira Macarei, Galina
Martea.

Volumul al II-lea aduce noi nume în paginile
comentariului, deopotrivå aplicat ¿i empatic,
metoda folositå fiind aceea a lecturii amånun-
¡ite, pline de aprecieri ¿i observa¡ii îmbogå¡i-
toare, deloc gråbite a¿a cum întâlnim de obicei
la o anumitå criticå „de frunzårealå”... Întâlnim,
a¿adar, pe lângå unele adaosuri la autori deja
cuprin¿i în volumul I, ¿i alte nume demne de
re¡inut din toate domeniile (poezie, prozå, dra-
maturgie, teorie, criticå ¿i istorie literarå, filo-
sofie, eseisticå, diploma¡ie, documentaristicå,
cercetare etc.): Dan Månucå, Mihai Maxim, Tu-
dor Nedelcea, Eugeniu Nistor,  Ecaterina Oproiu,
Irina Petra¿, Ion Pop, Silvia Pop, Ioan Popa, Ioan
C. Popa, Mariana Popa, Dumitru Popescu, Flo-
rentin Popescu, Dumitru Preda, George G. Potra,
Flaviu George Predescu, Lia Brad Chisacof, Ilie
Rad, Adina Rosetti, Ioana Ungureanu, Nicolae
Suciu, Alex ªtefånescu, Romani¡a Maria ªten¡el,
Mircea Tomu¿, Delia ºålnar, Titus Vâjeu, Dan
Zamfirescu.

Volumul este urmat de sec¡iunea ANEXE,
unde regåsim, inserate tot în ordine alfabeticå,
cronici, recenzii, comentarii la cår¡ile scriitorului
Ion Brad semnate, de Zenovie Cârlugea, Mihai
Cistelecan, Mihai Iordånescu, Rodica Låzåres-
cu, Rodica Elena Lupu, Tudor Nedelcea, Maria-
Daniela Pånåzan, Monica Grosu, Florentin
Popescu.

„Bucuria lecturii cår¡ilor altora ¿i a scrisului
cår¡ilor mele”, precizase cândva  autorul (într-un
cuvânt înainte, la volumele Oameni ¿i cår¡i din
2017) då întru totul måsura acestor texte, care
capåtå acum, în contextul proiectului editorial
mai de amploare, un farmec bibliografic ¿i de
consacrare canonicå.

Noi în¿ine remarcasem comentariile cu
suflet larg, de generoaså afinitate electivå, unele
din acestea pe un fond memorialistic, cald ¿i
confesiv, dar desigur meticuloase în eviden¡ierea
problematicii respective, gråind de la sine despre
spiritul umanist al scriitorului Ion Brad (mår-
turisim cå ne surprinde plåcut re¡inerea apre-
cierii noastre pe coperta a IV-a a vol. al II-lea
din Lecturi particulare).

Nu putem trece cu vederea ceva ce ¡ine de
o adevåratå profesiune de credin¡å a  poliva-
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lentului scriitor de valoare patrimonialå Ion Brad
¿i anume faptul  evident la tot pasul: lectura
este „bucurie ¿i mângâiere sufleteascå”, iar
prietenia – „o supremå valoare cultural-existen-
¡ialå, o „confrerie literarå în vremuri de restri¿te”
(dupå cum scria domnia sa despre cartea poe-
tului, prozatorului, monografistului ¿i criticului
literar Florentin Popescu, „catacombist” edito-
rial la „Rawex Coms”, grupare bine individua-
lizatå ¿i conturatå în op¡iuni literar-estetice).
„Excelent eseist, critic ¿i istoric literar”, Floren-
tin Popescu este „în acela¿i timp, un poet ¿i un
prozator remarcabil”, aprecia dl Ion Brad recen-
zându-i acestuia  al ¿aselea volum de cronici,
comentarii, medalioane ¿i reportaje literare,
publicate ini¡ial în reviste vreme de doi ani, din
seria  Eu v-am citit pe to¡i (2017), dar ¿i volumul
Scriitori din Apolodor, un omagiu adus celor ce
au tråit ¿i au creat în blocul de locuin¡e cu opt
etaje ¿i douå scåri de la nr. 13-15, situat pe
locurile descrise de G. Cålinescu în „Enigma
Otiliei”, dintre care amintim aici pe cei deceda¡i:
Lauren¡iu Ulici, Camil Baltazar, Maria Luiza
Cristescu, Marcel Mihala¿, Maria Rovan, Au-
relian Tita, Marius Tupan, Anta Raluca Bu-
zinschi, Corneliu Buzinschi, Constantin Cri¿an,
Nicolae Cri¿an, Ioana Petrescu, Dumitru Solo-
mon, Nicolae ºic, Iulian Vesper, Nicolae Oancea,
Ion Serebreanu, Vasile Båran (pre¿edinte inte-
rimar al Asocia¡iei de locatari), Petre Got, Bujor
Nedelcovici ¿.a. Apoi Eugen Simion, Aureliu Goci,
Radu F. Alexandru, Florentin Popescu ¿.a.m.d.
A¿adar, o micå mitologie literarå a Bucure¿tiului
contemporan, care nu råmâne neobservatå de
comentatorul avizat Ion Brad, el însu¿i pe cale
de a se zidi într-o trainicå figurå eponimå a
literelor române de azi, opera sa reverberând o
clasicitate de substan¡å menitå a birui timpul.

În acest sens, aceste cår¡i apårute în de-
ceniul din urmå sunt menite, desigur, så punå
o oarecare ordine în biografia sa literarå, aju-
tând la o mai rapidå ¿i bunå cunoa¿tere a
Omului ¿i Operei sale. Fapt care ¡ine nu numai
de contemporaneitatea noastrå (mai mult in-
gratå decât generoaså, precum vremurile pe
care le tråim!), dar mai ales pentru receptarea
în timp a marelui clasic român în via¡å, care la
9 noiembrie 2018 va împlini 89 ani. Unul din
Pater ex litteris Romanian a cårui personalitate
complexå ¿i polivalentå va fi cu siguran¡å redes-
coperitå de viitorii literatori la adevåratele di-
mensiuni valorice…

*
Cronicile, recenziile ¿i comentariile din cele

douå recente volume de Lecturi particulare sunt
în ton cu cele din tomurile precedente, urmând
aceea¿i formulå clasificatoare (texte despre al¡ii
¿i texte ale altora despre sine), pe scurt zis, dupå
cum ne intitulam comentariul la „Oameni ¿i
cår¡i” (2017): „Un proiect editorial bibliografic:
Ion Brad – subiect ¿i autor de cronici”.

Toate, fårå deosebire, sunt scrise cu acel
altruism profesional care aureoleazå prin ex-
celen¡å personalitatea scriitorului, sesizându-se
nota de impact ¿i inefabilul/specificul crea¡iei,
odatå cu dezvåluirea unor aspecte mai pu¡in
cunoscute privind via¡a ¿i opera confra¡ilor, ba,
de multe ori, comentatorul, fåcând apel la pro-
pria-i biografie literarå, contureazå portrete,
evocå întâmplåri mai vechi ori, pe spa¡ii gene-
roase, reproduce din propria-i arhivå docu-
mente, înscrisuri, scrisori (vezi, în comentariul
la edi¡ia de OPERE - Ion Agârbiceanu, vol. VII ¿i
VIII, îngrijitå de istoricul ¿i criticul literar clujean
Ilie Rad la Funda¡ia Na¡ionalå pentru ªtiin¡å ¿i
Artå conduså de academicianul Eugen Simion,
scrisorile adresate autorului de „sfântul Pårinte
al literaturii noastre”, cum îl numise Lucian

Blaga pe marele prozator ardelean).
Nici comentariul la antologia istorico-lite-

rarå Vlådica Inochentie („ctitorul Blajului
istoric”, cum îl numise N. Iorga, „cel prigonit pen-
tru dreptate”, cum scrie autorul) nu e lipsit de
freamåtul unor accente personale, ¿tiindu-se
legåtura de suflet a lui Ion Brad cu Blajul istoric
¿i cultural, în care a avut printre profesorii såi
îndrumåtori de nådejde, figuri luminoase de
adevåra¡i litera¡i cårturari (Nicolae Com¿a, Radu
Brate¿ ¿.a.). Însu¿i autorul se regåse¿te în
respectiva antologie cu mai multe poezii, dintre
care Inscrip¡ie pe lespedea lui Inochen¡iu
Micu-Klein este cutremuråtor de frumoaså, prin
durerosul ei adevår. Blajul cu tot freamåtul lui
de efigie a unui curat românism – „pe care, din
påcate, eu nu-l mai pot vizita”, precizeazå cu
strângere de inimå, în final, scriitorul aproape
nonagenar.

Aceea¿i raportare constantå la propria sa
via¡å ¿i operå o întâlnim în comentariul-eseu
Din nou la Muntele Athos, prilejuit de ni¿te al-
bume primite despre schiturile române¿ti de
aici, Prodromul ¿i Prodromi¡a, vechi de peste un
secol ¿i jumåtate, „experien¡a Athosului” fiind
evocatå de Ion Brad încå din „romanul” Muntele
catârilor din 1980 (vândut la vremea respectivå
„pe sub tejghea”), reeditat în 2013, - „cartea mea
cea mai frumoaså dintre multele pe care le-am
publicat”.

În aceea¿i ordine de idei vom re¡ine ¿i
recentul interviu realizat de Mihai Cistelecan
(„Tribuna”, 16-30 noiembrie 2017): De vorbå cu
scriitorul Ion Brad: „Majoritatea scriitorilor au
publicat operele cele mai importante în anii de
dinaintea råsturnårilor din 1989", din care
putem afla multe aspecte din via¡a scriitorului
(problema pseudonimelor, bunåoarå, sau a
versurilor publicate în „Almanahul literar”, prin
1948-49, câ¿tigându-¿i astfel pâinea într-o pe-
rioadå când pårin¡ii „erau apåsa¡i de cotele
obligatorii ¿i de grijile mul¡ilor fra¡i mai mici”).

Cu aceea¿i sincerå mårturisire este låmu-
ritå ¿i perioada când scriitorul a îndeplinit
func¡ia de vicepre¿edinte al Comitetului de Stat
pentru Culturå ¿i Artå, contribuind la descen-
tralizarea vie¡ii noastre culturale („o perioadå
de reînnoire a spiritului biruitor asumând
dogmatismele cenzurii”).

În privin¡a situa¡iei de azi, Ion Brad consi-
derå cå, desigur, „cultura a fost ¿i este neglijatå”.
În privin¡a proiectelor, scriitorul mårturisea cå
are în pregåtire câteva volume de versuri: De
senectute ¿i Trilogia liricå, apoi alte „volume de
evocåri”, „întoarceri la arhivele personale” (din
care au våzut pânå azi lumina tiparului doar
câteva volume).

Publicând foarte rar în revistele Uniunii
Scriitorilor, dl Ion Brad colaboreazå mai frecvent
la „Flacåra” lui Adrian Påunescu, la Revista
Blajul al cårei director este, la „Bucure¿tiul lite-
rar ¿i artistic” ¿i alte câteva publica¡ii, inclusiv
la „Portal-Måiastra”, revistå pe care o gåse¿te
bine elaboratå. Optând pentru „estetismul în
judecå¡ile criticilor ¿i istoricilor literari”, dl Ion
Brad råmâne departe de råutatea, invidiile ori
orgoliile atât de specifice lumii scriitorice¿ti.

De pe promontoriul vârstei sale, scriitorul
Ion Brad prive¿te deta¿at spectacolul culturii
române, pe care a servit-o cu devotamentul su-
fletesc ¿i cugetul unei min¡i curate de român
ardelean. Iar dovada cea mai de pre¡ cå råmâne
între confra¡i drept un reper generos de mani-
fest umanism este înså¿i prezen¡a sa în Cetatea
literelor noastre prin „scuturarea acestor po-
doabe” din ultimii ani…

Zenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEA
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Poeme provinciale

Ora¿ de provincie
                                              Pentru locuitorii din Ha¡eg

Ora¿ de provincie, unde  Zalmoxe intrå-n chio¿cul de ziare,
e dornic de ve¿ti, ce s-a mai întâmplat la Roma, la Ierusalim, la Ampelum,
ora¿ de provincie unde lupii se odihnesc pe asfaltul plin de instincte...

Ora¿ de provincie -
aceste cetå¡i romane, aceste cetå¡i  stråine, aceste cetå¡i dace
plutesc în aer,
umbra lor se sprijinå pe frunzele care alunecå din balconul dimine¡ii...

Ora¿ de provincie,
aici am descoperit iubirea,
aici m-a iubit Bendis, aici i-am sårutat sânii de miere ¿i piatrå ...

Ora¿ de provincie -
spre searå må vor stråbate suli¡e de argint,
spre searå cerbul va pa¿te umbra, lupii, timpul, frunzele, statuile,
la miezul nop¡ii ora¿ul va fi capitala unui sentiment...

Zeu plângând

Ai o mie de chipuri, toate de aur,
ai o infinitate de bra¡e care mângâie destine,

tu, zeu, cu o infinitate de sexe,
tu, cel care ai scris imnul dragostei
chiar pe zidurile piramidei.

Te-ai închis într-un ou, în ochiul taurului,
într-o iubire, într-un cuvânt secret...

Stai la izvoarele fluviului,
prive¿ti apele care curg prin noi,
oriunde curge fluviul, spre  orice punct cardinal,
albii ale fluviului suntem...

...în deltå se pierd vame¿ii, generalii, conducåtorii, în mâlul fertil.

Tu plângi,
fiecare lacrimå este o altå fiin¡å necreatå...

Påmânt de flori

Påmânt de flori la rådåcina cuvintelor vechi, neîn¡elese,
apoi vine vremea så în¡elegem totul,
påmânt de flori în pumnii mei,degetele înmuguresc,

iar ochii lor, asemeni påståilor, plesnesc,
eliberând al¡i ochi, mai orbi...

Pe cer
Aisberguri pe cer, plutesc încet spre råsårit,
„inventeazå aripa, inventeazå!”
striga cineva cåtre aproapele såu,
noi priveam vârfurile translucideale aisbergurilor,
restul era ascuns într-un alt timp înghe¡at...

Aisbergurile î¿i aråtau chiar rådåcini pe cer,
era primåvarå, se-ncålzise aerul pu¡in,
a¿teptam ca rådåcinile så-mugureascå.

Ar fi putut apårea balene uciga¿e pe cer,
poate vulpi polare, sau foci,
al¡ii a¿teptau ca Dumnezeu så-¿i scrie numele pe cer.

Venise primåvara,
„inventeazå aripa”, strigau si nu-i auzeam,
¿i nu le vedeam chipurile de carne...

Focuri în morminte
Mor¡ii sub påmânt mai mureau o eternitate, mai visau,
aveau oase de fosfor,
umbrele lor luminau anotimpul clonat.

Peste morminte cådeau tot mai des,
ardeau iarba uscatå, sufletele, crucea, cuvintele de pe cruce,
pasårea de sânge de pe cruce...

...iarba råsårea în urma arsurii,tot mai verde,
greierii chemau anotimpul, sufletele, cuvintele, pasårea,
iarba plutea verde-n memoria eroului rånit...

Legåmântul
Acesta e legåmântul, animale de jertfå pe iarba verde,
în tine animalul neacceptat le prive¿te uimit,

vâneazå felina, pune-i capcane, alearg-o pe zåpada rece,
în urma vor apare flåcåri albastre¿i nu le vei vedea...

Pe iarba crudå -animale de jertfå,
cu¡itul, focul, piatra de jertfå sunt pregåtite,
lacrimi atârnå-n vârful arborilor¿i cerul senin de Genezå...

Mai a¿teaptå o eternitate
Mai a¿teaptå o eternitate, sau mai a¿teaptå pu¡in,
stai unde e¿ti, încrustat în aerul de granit,
chiar dacå  magistratul  î¡i  pune-n bra¡e caracati¡a,
chiar dacå iubita-n påru-i de diamant te-nvåluie,
mai a¿teaptå o via¡å, una singurå, fårå importan¡å,

muntele a  început så curgå,
izvor de piatrå crudå, nesfâr¿it.

În ceruri - malurile, ierburile, mâinile, mårile
î¿i regåsesc o altå planetå cu ape amare...

Constantin STANCU

- Domnule profesor Ioan Lascu, la alege-
rile din 25 iunie a.c., o majoritate de 49 de scriitori
v-a ales pre¿edinte al Filialei Craiova (Oltenia) a
Uniunii Scriitorilor din România, dupå trei man-
date anterioare ale fostului pre¿edinte, Gabriel
Co¿oveanu. În acest context, care sunt prioritå¡ile
dvs. ¿i ale Comitetului de conducere al filialei, în
noul mandat?

- Pe lista de prioritå¡i se regåsesc: a) Ob¡inerea, cu concursul
organelor administrative din Craiova, a unui spa¡iu adecvat des-
tinat unui sediu al Filialei Oltenia (Craiova) a USR în vederea
desfå¿urårii activitå¡ilor de conducere, administrative ¿i culturale în
condi¡ii corespunzåtoare, decente, civilizate; b) Crearea unui site
al Filialei ¿i actualizarea acestuia ori de câte ori este cazul, site care
så-i cuprindå pe to¡i membrii Filialei Oltenia a USR, cu date bio-

bliografice succinte (date biografice ¿i adrese personale: domiciliu,
telefon, e-mail etc., apoi opere importante, premii literare ¿.a.)
înso¡ite de fotografii personale, de imagini din desfå¿urarea unor
activitå¡i literare, coperte de cår¡i, scurte extrase din preså etc. Pe
site se vor posta informa¡ii ¿i imagini legate de manifestårile sem-
nificative ale Filialei; c) Constituitea unui colectiv de lucru care
så colaboreze permanent cu Comitetul de conducere al Filialei prin
propuneri, ini¡iative, preluarea unor responsabilitå¡i în organizarea
unora din manifestårile programate; d) Atragerea de fonduri (pro-
iecte, sponsorizåri, dona¡ii) în scopul finan¡årii unor proiecte majore
ale Filialei Oltenia (Craiova) a USR. Acest demers trebuie så fie per-
manent.

- Prin con¡inutul programului cu care a¡i candidat, vå consi-
dera¡i, într-un fel, continuatorul proiectelor regretatului Jean
Båile¿teanu, care, dupå cum se ¿tie, a påråsit aceastå lume la

pu¡in peste douå zile de când fusese ales pre¿edinte al Filialei
Craiova a USR?

- ªi da ¿i nu. Da, pentru cå era, într-un fel, o datorie a mea de
a prelua unele propuneri cu ¿anse de izbândå din proiectul anun¡at
de Jean Båile¿teanu cu ocazia alegerilor din 11 aprilie. Consider cå
oricare ar fi fost succesorul lui Jean Båile¿teanu, lucrurile ar fi trebuit
reglate la fel. Nu, fiindcå în proiectul elaborat de mine se regåsesc
¿i alte ¡inte, diferite, cum e ¿i firesc.

- Cu noua conducere, vor beneficia scriitorii olteni de mai
multå sus¡inere, din partea filialei, în rezolvarea problemelor
specifice, de breaslå?

- Desigur, este datoria oricårei conduceri, chiar prima dintre
ele, så-i sus¡inå, så-i sprijine pe membrii Filialei în rezolvarea
problemelor specifice, realiste, altruiste, din activitate, planuri
proiecte etc.

Izbânzile scriitorilor ¡in de perseveren¡å, de atitudine constructivå,
de cultivarea unor rela¡ii, de valoarea personalå...

 – interviu cu prof. univ. dr. IOAN LASCU, pre¿edinte al Filialei Craiova (Oltenia) a Uniunii Scriitorilor din România –
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- Între scriitori au existat, dintotdeauna, disensiuni,
animozitå¡i, mai mult sau mai pu¡in fondate, toate acestea având,
înså, substratul concuren¡ei în ierarhia literarå. Crede¡i cå pute¡i
fi, în afarå de un bun manager al filialei, ¿i un bun mediator în astfel
de situa¡ii?

- Da, atunci când va fi cazul. Multe diferende dintre scriitori
sunt, înså, de naturå personalå, iar o rezolvare amiabilå le va apar-
¡ine sau nu. Dacå este pus în joc prestigiul Filialei, atunci interven¡ia
conducerii este, desigur, necesarå.

- Dupå schimbarea conducerii filialei, cu dvs. pre¿edinte ¿i
un nou Comitet de conducere, putem vorbi ¿i de o reconfigurare a
componen¡ei redac¡iei revistei Ramuri, în perspectiva redeschi-
derii Cenaclului Ramuri?

- O „reconfigurare” a redac¡iei revistei Ramuri ¡ine numai de
competen¡a (legalå) a Comitetului director al USR. Dacå membrii
acestui comitet, în primul rând pre¿edintele Nicolae Manolescu, vor
fi de acord cu cerin¡a scriitorilor din Filiala noastrå, atunci da. Subliniez
din nou: revista Ramuri nu este subordonatå direct conducerii Filialei
(care nu are personalitate juridicå), iar membrii redac¡iei sunt an-
gaja¡i pe perioadå nedeterminatå de cåtre Uniunea Scriitorilor din
România.

Pentru început se poate discuta cu membrii Comitetului di-

rector, cu pre¿edintele Uniunii, cu conducerea revistei Ramuri, în
vederea „reconfigurårii” proiectului editorial al publica¡iei. Restul
demersurilor legale, statutare, revin atât conducerii Filialei, cât ¿i
membrilor acesteia. Eu, în calitate de pre¿edinte ales, am ¿i fåcut
un asemenea demers, întâlnindu-må cu o parte din membrii din
conducerea Uniunii. Råspunsul a fost, bineîn¡eles, negativ. Este o
ac¡iune de duratå...

- A¿ vrea så fac o propunere, cu aceastå ocazie, noii condu-
ceri a Filialei Craiova (Oltenia) a USR. În blocul de la Lumea Co-
piilor, din Craiova, au locuit, de-a lungul anilor, patru personalitå¡i
marcante ale culturii craiovene ¿i na¡ionale. Acestea sunt: Ale-
xandru Piru, Marin Sorescu, I. D. Sîrbu, V. G. Paleolog – un ade-
vårat Careu de A¿i, care ar merita imortalizat prin realizarea, cu
ajutorul Primåriei Craiova, a unui ansamblu statuar format din
patru busturi ale celor men¡iona¡i mai sus. Aceste statui ar putea
fi amplasate în curtea interioarå a blocului de la Lumea Copiilor
sau chiar în fa¡a Teatrului Na¡ional „Marin Sorescu” din Craiova.
Crede¡i cå pute¡i propune acest proiect, cu ¿anse de reu¿itå, condu-
cerii Primåriei Craiova?

- Propunerea este bunå. Depinde, cum zice¡i, de recepti-
vitatea conducerii din Primåria Craiova. Noi vom înainta o propunere
scriså în acest sens ¿i tragem nådejde cå vom fi în¡ele¿i ¿i sprijini¡i.

Investi¡ia materialå, ca atare, apar¡ine municipalitå¡ii.
- Cu noua conducere a filialei, vor beneficia scriitorii din

Oltenia de mai multå vizibilitate ¿i participare în presa literarå
craioveanå, na¡ionalå ¿i interna¡ionalå?

- De vizibilitate, da, în måsura în care vom face ca activitatea
filialei så fie, în mod constant, reflectatå în revistele Uniunii, în presa
cotidianå. „Participarea” în presa na¡ionalå (¿i din Craiova) revine,
ca un demers normal, fiecårui scriitor în parte.

Cine poate împiedica un scriitor, membru al USR, så nu
trimitå materiale, så nu colaboreze la o publica¡ie, ori alta. Dacå ceea
ce e trimis spre publicare este valoros, ¿ansele de reu¿itå sunt reale.
A¿ face, înså, o anchetå printre scriitori, interesat fiind så aflu câ¡i au
trimis, în ultimul an, poezie, prozå, criticå etc. la revistele din Craiova
¿i din ¡arå? De altminteri, unul din repro¿urile ce vin din partea
conducerii Uniunii, care cunoa¿te aceastå dolean¡å a scriitorilor din
Filiala Oltenia, prive¿te pasivitatea fa¡å de o implicare mai activå, o
atitudine criticå fa¡å de situa¡ia, de rela¡ia cu revista Ramuri, în primul
rând. Afirmarea personalå, publicarea în reviste etc., nu sunt o
îndatorire a conducerii Filialei. Izbânzile scriitorilor ¡in de perse-
veren¡å, de atitudine constructivå, de cultivarea unor rela¡ii, de
valoarea personalå...

Emilian Emilian Emilian Emilian Emilian MIREAMIREAMIREAMIREAMIREA

Strategie
În amintirea bunicului meu Vasile, întors în 1918
de pe frontul italian så apere
sub conducerea lui Iuliu Maniu Unirea cu ºara

cucuta cre¿tea buiacå pe dealul copilåriei
sub nucul pe care tata båtrân l-a plantat fericit
cå s-a întors viu din råzboiul împåratului…

vântul sau pove¿tile lui au adus semin¡e de cucutå
care a ucis totul în jur
ca så dea un semn cå existå ¿i ea ¿i poate ucide
iarba
urzicile
albinele…

în timpul verii era acolo o junglå cu miros amar
semin¡ele se împrå¿tiau toamna
în teritoriul vital marcat cu otravå

coasa a ocolit-o ca pe un blestem
plugul nu i-a retezat rådåcinile
cucuta a fost låsatå în plata Domnului
så otråveascå mai departe

dar nucul copilåriei plantat de stråbunul meu
cre¿tea tot mai înalt ¿i mai verde
în amintirea visului unui osta¿ de a se întoarce viu
în ºara Oa¿ului de pe fronturi stråine

a råmas verde ¿i s-a mutat în sufletul nostru,
al nepo¡ilor,
când buldozere ostile ne încålcau amintirile

iar cucuta a ucis mai departe
¿i am în¡eles într-un târziu
cå a ucis ¿i moartea
moartea care î¿i cåuta un cuib
în nucul verde
din sufletul nostru

Discre¡ie
când lacrima iubirii de patrie
se înfiripå în adâncurile tale ne¿tiute
¿i se rostogole¿te spre gene

ocrote¿te-o!

dacå soarele o vede, se va usca
vântul o va purta în depårtåri dacå o va vedea
ochi stråini o vor spune lumii indiferente

acoperå-o cu un surâs, cu tåcerea ta
så ¿tii doar tu singur cum s-a ivit
cum a crescut

cum existå
în lumea tainicå a fiin¡ei tale

Peisaj urban
femeile sunt mai frumoase
când vorbesc la telefonul mobil
a¿teptând la semafor

bårba¡ii nu le observå, ei în¡eapå cu ochii farul verde
pe când ele zboarå foarte sus ¿i deschid
hublourile misterelor
¿i fac exerci¡ii de imagina¡ie
¿i uitå de codul rutier

de aceea sunt atât de frumoase
vorbind

Un colac de sârmå ghimpatå
sunt mai multe feluri de colaci:
de salvare
de aruncat peste groapå la
înmormântårile tradi¡ionale
de pus în coada câinilor…

dar – colac peste pupåzå! – a fost inventat ¿i
colacul de sârmå ghimpatå
care se rostogole¿te printre oameni

cine îl vede printre genele indecise?
nimeni nu ¿tie
de care parte va ajunge

Legendå…
el era pe drum spre zari¿tea ne¿tiutå
¿i fericirea lui cea mai mare era aceea de a fi
OM
¿i pu¡ini au våzut
¿i mai pu¡ini au vrut så vadå
dar el a mers mai departe
¿i asta a însemnat totul
pentru el
chiar ¿i atunci când un glon¡ ro¿u l-a ¡intuit locului

Obosealå
verbul A FI pare obosit
dar tot mai pu¡ini cei ce în¡eleg

da!
chiar ¿i el obose¿te ¿i tot mai des
se clatinå

îl våd acum odihnindu-se ca un båtrân
la umbra unui gard
din satul natal
un gard de o¡el care înconjoarå pustiul

poemeIoan NISTOR
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Evelyne Maria Croitoru a debutat cu ver-
suri în volumul Pilo¡ii de vânåtoare (Ed. Vinea,
Bucure¿ti, 2011). Acum continuå cu alte versuri
adunate sub coper¡ile volumului Secretele
macilor (Ed. Amurg sentimental, Bucure¿ti,
2017). Faptul cå a reeditat ambele volume în
anul 2017, primul la Ed. Anamarol, Bucure¿ti,
în edi¡ie bilingvå (traducerea în englezå fiind
realizatå de: prof. Gabriela Groza, prof. Marilena
Mårginean, Georgiana Giunca, precum ¿i de
înså¿i autoarea poeziilor); al doilea la Ed. Eikon,
Cluj-Napoca, îmi permite så comentez ambele
volume.

Poetul Horia Bådescu considerå cå existå
douå cåi spre poezie: una ajunge la implinirea
fiin¡ei, cealalatå o cautå ¿i nu o gåse¿te.

Împlinirea fiin¡ei se face prin iubire, armo-
nie cu totul pânå la sim¡åmântul cå e¿ti o parte
din întregul univers. Neîmplinirea induce  ten-
siunea cåutårii fiin¡ei ¿i presim¡irea existen¡ei
acesteia.

Poezia Evelynei Maria Croitoru, puternic
autobiograficå, urmeazå prima cale. În volumul
Pilo¡ii de vânåtoare dragostea, urmeazå ¿i ea
anotimpurile naturii: na¿terea nåvalnicå ¿i pri-
måvåraticå a sentimentului; împlinirea våra-
ticå; na¿terea copiilor ca un bel¿ug al toamnei
¿i transformarea sentimentului în respect  ¿i
admira¡ie iernaticå, accentul principal cåzând
pe dragostea necondi¡ionatå depuså la picioare-
le copiilor.

Capitolul Prin våzul inimii reprezintå, con-
form analogiei enun¡ate, tinere¡ea sentimen-
tului, focul nåpraznic, transmis ¿ågalnic, pen-
tru so¡ul ei: „Þi-am tocit sprânceana/ Stângå,/
De bårbat, încårcat de påcat./ Te-am sub¡iat.”
(Uneori må zåreai) În alte poezii, iubirea atinge
absolutul, refåcând fiin¡a platonicå androgi-
nicå: „Încearcå numai så må despar¡i/ De
tine./ Încearcå så vezi/ care din noi e¿ti tu/ ªi
care eu.// Po¡i oare/ Så må mai deosebe¿ti de
tine?” (Încearcå numai)

Capitolul Pilo¡ii de vânåtoare reprezintå
maturizarea dragostei, ba chiar cre¿terea ei în
intensitate datoritå riscului meseriei so¡ului:
„M-ai întrebat ce-i nemurirea/ în trup de-o¡el/
Zvâcnind spre soare,/ ¿i pentru ce/ gândesc o
slovå/ Pilo¡ilor de vânåtoare?” (Pilo¡ii de vânå-
toare).

Acum poeziile devin rugåciuni înfocate pen-
tru ca iubitul så aterizeze cu bine: „Mi-e teamå
iar.../ Cu mine e¿ti Tu,/ Doamne-n ghioc de
noapte!/ Stihiile în clocot vin./ Tu le prefå în
¿oapte!// (...)// E bun, e drept ¿i iubitor!/ ªi ai
puterea toatå,/ Så-l ocrote¿ti acolo sus/ În pul-
berea-n stelatå.” (Rugå de zbor)

Capitolul Gazela reprezintå transferarea
iubirii de la so¡ spre copii, poeta versificând sfa-

turile morale, încårcate de precepte cre¿tine,
adresate acestora: „Så-¡i fie inima cinstitå,/
Så-¡i rostuie¿ti cu cap averea,/Så nu te ducå
în ispitå,/Cu farmece, numai plåcerea.//(...)/
Så ¿tii cu dragoste så mângâi/ Pe cei care te-au
alintat,/ ªi så tråie¿ti frumos, uitându-i,/ Pe
to¡i acei ce te-au trådat.” (Gazela) Tandre¡ea
gesturilor domestice constituie substan¡a capi-
tolului men¡ionat.

Capitolul Tårâmul amårui surprinde stin-
gerea iubirii, dupå trecerea focului pustiitor, rå-
mânând nostalgia flåcårii: „Se stinge-ncet iubi-
rea,/ Trandafiriu-amarå,/ În taini¡a durerii/
Sfios, un fir de rouå,/ S-a animat de geanå.”
(Ce så a¿tept?)

De¿i de sorginte romanticå, frumuse¡ea

ANOTIMPURILE IUBIRIIEvEvEvEvEvelelelelelyyyyynnnnne Mare Mare Mare Mare Maria Cria Cria Cria Cria Croitoitoitoitoitooooorrrrruuuuu
„dureros de dulce” este realå întrucât decurge
din condi¡ia biologicå a omului. Pentru a face
suportabilå toamna vie¡ii, cuvintele se apropie
de tåcere: „Cu degetele suferin¡ei/ Îmi caut/ Pri-
måveri trecute.// Må våd, Cu ochiul verde-al
min¡ii,/ În tropotiri/ Neîncåpute./ Da. Sunt
acum topitå faclå./ Rode¿te lemnu-n mine ra-
clå/ ªi tac./ ªi-n învråjbirea sor¡ii/ Miros în
lut/ Chemarea mor¡ii./ Milos,/ Întârziatå-n
scrumul serii,/ Adastå/ Lângå ciutura tåcerii.”
(Ciutura tåcerii)

Firea optimistå a poetei nu se dezminte,
în poemul final, Condi¡ia supravie¡uirii: „Tur-
nând tiparele-n rânduri,/ Må spål de mistere/
Precum apa spalå pietrele/ De amintirea mun-
telui!// (...) „Cåldura mea e condi¡ia supravie-
¡uirii!””

De¿i simte uneori apropierea toamnei, poe-
ta revine la dragostea implinitå, primåvåraticå
¿i apoi våraticå în volumul Secretele macilor.
„Mi-am lipit inima/ de tine ¿i am/ sorbit primå-
vara.” (Drumul)

Florile de mac, prin culoarea ro¿ie-aprinså
a petalelor simbolizeazå desigur focul dragostei:
„Scriu pe câmpul cu maci/ Numele tåu/ Iubi-
re!” (Numele tåu)

Secretul macilor constå în faptul cå ei sunt
sensibili la sentimentele îndrågosti¡ilor: „Des-
cul¡e,/ Tålpile noastre/ Tulburå/ Pleoapele ma-
cilor.// (...)// Tålpile noastre/ Stropi în/ Secre-
tele macilor.” (Stropi)

Iubirea vizeazå absolutul ¿i învinge ex-
tinc¡ia: „Iubirea må prinde-n/ Cåu¿ul fierbin-
te,/ Må poartå-n al/ Macilor/ Dulce ocean,//
(...)// Din luntrea lui Caron,/ Spre somnul/
Tåcerii/ De-o fi/ Så må cearå/ Amurgul,/ Så
taci!/ Så-nal¡i rugåciune/ Så-mi slobode ochii,
O clipå.../ Spre tine,/ ªi ... lanul cu maci!” (Iu-
birea)

Un descântec de dragoste este închis în
frågezimea bobocului de mac: „Boboc de mac,/
Du-i dorul meu,/ Luminå linå/ Când îi e greu!/
/ Boboc de mac,/ Du-i cânt curat/ Cu nop¡i/
În doi/ Înmiresmat!// Boboc de mac,/ Adu-l
pe rouå,/ Când luna nouå/ Doar ce-a plecat!/
/ ªi då-i de veste/ C-a¿tept/ Sårutul/ Din în-
ceputul/ De dor de mac...” (Boboc de mac)

Poezia Evelynei Maria Croitoru, sentimen-
talå, femininå, când nåvalnicå, neståvilitå,
când ¿ågalnicå, tandrå, ori nostalgicå, versificå
autobiografia autoarei. Puterea sentimentului
a determinat ca stårile tråite så ia forma ver-
sului. În scris, stilul s-a limpezit ¿i cuvântul a
devenit translucid. Poeta vine spre cititor „cu
sufletul în palmå”. Se cuvine så-i primim ofran-
da cu bucurie.

Lucian Lucian Lucian Lucian Lucian GRUIAGRUIAGRUIAGRUIAGRUIA

Astfel este intitulat  noul volum de versuri în limba
germanå al poetei Monika-Andreea Hondru, nåscutå în 1977
în Re¿i¡a, acum stabilitå în apropiere de Köln.

Volumul însumeazå 126 de poezii de la douå strofe (8
versuri) la 12 strofe (48 de versuri), având ca temå principalå
dragostea, prezentatå sub toate aspectele posibile.

„Dragostea a devenit limbå stråinå” sesizeazå cu regret
poeta în prima poezie din volum, care då ¿i titlul cår¡ii
(„Dragostea ca limbå stråinå”, pag. 5).

Interesantå este ¿i defini¡ia datå emo¡iilor, din care
spicuim patru versuri: „Sunt cioburi în inima mea/ Sunt foc,
lacrimi, durerea…/ Sunt impulsuri fårå control, Teatru cu diferit
rol”   („Emo¡ii”, p. 7)

De re¡inut aspectul ludic din finalul unei poezii:
„Umbra mea sumbrå/ Nu are so¡ !/ Dacå ar avea so¡/ Atunci

nu ar fi umbrå!”     „Umbra mea”, pag. 14)
Un pastel reu¿it este cel intitulat „Toamna”, care se încheie

cu interoga¡ia: „Când ne mai putem vedea?” (p.19)

Plânsul, chiar dacå mai pu¡in prezent decât în volumele
anterioare, nu lipse¿te definitiv nici de astådatå („La fereastrå”,
pag. 23) sau: „Lacrimi curg pe hârtie.../ Tu e¿ti departe, nu e¿ti la
mine!”  „Lacrimi pe hârtie”, p. 111)

Toamna târzie ¿i iarna cu råceala ei sunt adesea la unison
cu sufletul trist al poetei care tânje¿te dupå iubire.

Poemele sunt, de fapt, monoloage interminabile cu fiin¡a
iubitå, evocând ce a fost sau redând iluzii utopice de viitor, adesea
vise. ªi de data aceasta toate poeziile sunt cu rimå, de regulå
împerecheatå, dar  ¿i încruci¿atå, ¿i, mai rar, îmbrå¡i¿atå. Întâlnim
rimå îmbrå¡i¿atå într-un amplu poem de nouå strofe („Scrisoarea
mea cåtre tine”, pp.46-47) ¿i în unul de cinci strofe („Noapte albå”,
p. 48). ªi de data aceasta poeta este convinså de for¡a cuvintelor
(„Cu cuvinte...”, pag. 37).

Un alt aspect pozitiv în volumul de fa¡å îl constituie prezen¡a
unor poeme cu versuri scurte, dar pline de dinamism ¿i adesea
memorabile. Faptul cå dragostea lipse¿te din societate, o nelini¿-
te¿te pe poetå: „Oamenii apar¡in în aceastå tragedie/ Dragostea

este moartå ! Ce comedie?!” pentru a încheia cu versul: „În
aceastå pieså de teatru via¡a e o parodie!” (“Piesa de teatru”, pp.
66-67). Dragostea, în schimb, este personificatå, de¡ine puteri
magice („Iubirea împerecheatå”, „Iubirea tace”, „Iubirea mer-
ge”, „Iubirea une¿te”).

Cea mai lungå poezie este cea intitulatå „Puccini la miezul
nop¡ii”, de 48 de versuri, din care transpare pasiunea poetei
pentru muzica clasicå. ªi de aceastå datå critica socialå e nelip-
sitå din poeme, precum: puterea pe care o då banii, e înfieratå
apoi minciuna, sunt criticate råzboaiele. Existå, înså, tåmådui-
toare, speran¡a. Poemul „Speran¡a în mai mult” se deschide cu
versul optimist: „Speran¡a în mai mutå dragoste în lume” (p. 119)
¿i poezia e construitå pa baza procedeului artistic anafora,
precum o altå poezie, „Teamå!” (pp. 121-121).

Volumul de fa¡å vine în completarea celor douå anterioare
¿i accentueazå afirma¡iile fåcute acolo, aducând înså ¿i un as-
pect nou, o deschidere spre umanitate, posibilå prin dragoste
¿i în¡elegere reciprocå.

Mircea M. POPMircea M. POPMircea M. POPMircea M. POPMircea M. POP

Dragostea ca limbå stråinåDragostea ca limbå stråinåDragostea ca limbå stråinåDragostea ca limbå stråinåDragostea ca limbå stråinå*

* Monika-Andreea Hondru, Liebe als Fremdsprache. Gedichte, Verlag Kern, Ilmenau, 1. Auflage, 2017, 148 p.
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ÎN DIALOG CU CREAºIA UMANÅ GaGaGaGaGalina Marlina Marlina Marlina Marlina Marttttteeeeeaaaaa
Ed. Bestelmijnboek, Olanda, 2018Ed. Bestelmijnboek, Olanda, 2018Ed. Bestelmijnboek, Olanda, 2018Ed. Bestelmijnboek, Olanda, 2018Ed. Bestelmijnboek, Olanda, 2018

Galina Martea s-a nåscut la
30 iulie 1959 în localitatea Cor-
ne¿ti, Ungheni, Basarabia.-

A devenit o personalitate în
¡ara sa ¿i nu numai, prin activitå¡i
de excep¡ie în domeniile: scriito-
ricesc, economic ¿i pedagogic.
Este lector universitar, doctor în
economie, membru al Academiei
Româno-Americane de ªtiin¡e ¿i
Arte, membru al Consiliului Unirii
– Moldova etc.

Cartea Galinei Martea, În dialog cu crea¡ia umanå (Ed.
Bestelmijnboek, Olanda, 2018), este incitantå întrucât se apropie
de operele de cre¡ie literarå ¿i ¿tiin¡ificå din perspective filosofice.
Cuvântul înainte, Crea¡ia umanå – con¡inut spiritual în existen¡a
valorilor, ¿iurmåtoarele douå capitole: Despre valorile sacre ale
unui popor ¿i În dialog cu crea¡ia umanå sunt chiar teoretice. Ele
constituie un fel de prolog al volumului.

În cuvântul introductiv, crea¡ia umanå este våzutå ca un dia-
log social centrat pe crea¡ie în care „are loc procesul de influen¡å
ce orienteazå omul în a cunoa¿te valoarea cuvântului scris ¿i rostit,
valoarea sentimentelor ¿i convingerilor umane, valoarea imagi-
na¡iei reale ¿i ireale, valoarea a tot ce este firesc ¿i estetic în via¡a
umanå.” Crea¡ia stimuleazå procesul evolutiv al dezvoltårii umane.
Cartea produce valori estetice gustate de cititorii care vor tråi emo-
¡ii ¿i sentimente cathartice. Valorile estetice sunt considerate”cea
mai înaltå formå de crea¡ie ¿i dereceptare a frumosului divin.”

„De aceea, mediul socio-cultural al omului trebuie stimulat
¿i motivat în permanen¡å cu produsul creativ uman ¿i factori
estetici, care contribuie pozitiv la formarea integrå a personalitå¡ii
¿i identitå¡ii omului, având în subordine con¡inuturi intelectuale ¿i
spirituale.”

Partea întâia a cår¡ii  stå sub semnul înaltului patriotism de
care då dovadå Galina Martea. Primul text este dedicat limbii
noastre: Ziua Limbii Române – identitate, unitate, valoare na¡io-
nalå! La 31 august sårbåtorim limba noastrå na¡ionalå (din 2013
în România, din 1990 în Republica Moldova) ca „valoare supremå
prin care seidentificå personalitatea ¿i identitatea poporului
român.” Este vorbitå de cca 28 milioane deoameni în întreaga
lume.

„Deci, identitatea na¡ionalå este urmatå, în primul rând de
con¿tiin¡a ¿i sentimentul autentic al poporului român fa¡å de tot
ceea ce se con¡ine în termenul de valoare na¡ionalå sau, mai bine
zis, în termenul de identitate a valorilor na¡ionale.”

Dupå aniversarea limbii noastre, autoarea se opre¿te
firesc asupra zilei na¡ionale a poporului român (Importan¡a ¿i ne-
cesitatea zilei na¡ionale pentru poporul român). E bine så ne rea-
mintim cå, de-a lungul timpului, s-au serbat mai multe zile na¡io-
nale: la 1 Decembrie din 1990 ¿i pânå în prezent (dedicatå unirii
Transilvaniei cu România), 10 Mai  în perioada 1866-1947 (când
se asocia  cu începutul domniei lui Carol I, independen¡a de stat ¿i
încoronarea primului rege al ¡årii); apoi 23 August în perioada
1948-1989 (asociatå cu întorcerea armelor împotriva Germaniei
hitleriste ¿i cu eliberarea ¡årii noastre de cåtre armata sovieticå).

Ziua na¡ionalå ne aminte¿te de lupta pentru integritate
teritorialå ¿i tinerii nu trebuie så uite acest lucru. Trebuie så con-
tribuim fiecare la reunificarea celor douå regiuni care sunt încå în
afara grani¡elor ¡årii: „Totodatå, un lucru este cert cå, indiferent
de toate, poporul român din Basarabia este cu trup ¿i suflet pentru
unitatea na¡ionalå a României, iar sårbåtoarea din 1 decembrie
este comemoratå cu acela¿i sentiment suprem de mândrie
româneascå.”

Partea intâia se încheie cu eseul intitulat Importan¡a publi-
cistului-jurnalistului în societate. O societate civilizatå nu poate
func¡iona fårå o informare zilnicå a presei despre tot  ce se petrece
în ¡arå ¿i în lume. Informarea trebuie så fie corectå. „Cu certitudine,
nu este absolut deloc u¿or de a realiza uneori acest lucru într-o
societate, înså obliga¡ia legalå/moralå/profesionalå a ziaristului
este raportatå spre rigori de o anumitå etichetå care trebuiesc
respectate în limitele decente ale convie¡uirii sociale ¿i în limitele
principiilor prevåzute de legisla¡ia na¡ionalå ¿i, respectiv, cea
interna¡ionalå din domeniul jurnalismului.”

Ziaristul nu trebuie så se lase intimidat de puternicii zilei ci
så ofere informa¡ie corectå. Uneori jurnalismul este periculos, mai
ales în regiunile de conflicte armate sau în ¡årile cu dictaturå.

Partea a doua, În dialog cu crea¡ia literarå  este cea mai
vastå. Autorea alege så comenteze cår¡ile (de preferin¡å antolo-

giile nu prea luate în seamå de critica literarå) ¿i unele reviste mai
pu¡in cunoscute pe care Galina Martea le considerå cå aduc
prestigiul ¡årii noastre, nu numai aici ci ¿i în stråinåtate. Desigur,
capitolul începe cu Mihai Eminescu – identitate literarå universalå
cu rådåcini spirituale române¿ti.

Universalitatea lui Eminescu, afirmå autoarea, se dato-
reazå rådåcinilor sale spirituale române¿ti. Ziua sa de na¿tere
constituie o sårbåtoare a culturii na¡ionale.

Partea aceasta a cår¡ii poate fi structuratå în douå: autori
patrio¡i (în marea lor majoritate basarabeni) ¿i antologii, reviste
care propagå idealurile na¡ionale în lume.

Între autorii basarabeni (scriitori, istorici, pedagogi),
Galina Martea se opre¿te asupra urmåtorilor.

Iurie Colesnic – scriitorul ¿i istoricul literar de mare pre¡uire
în Basarabia, care a elaborat o lucrare foarte importantå dedicatå
scriitorilor basarabeni – din perioada 1812 ¿i pânå în prezent (Ba-
sarabia necunoscutå în 10 volume). Unionist convins, ¿i-a dedicat
activitatea cercetårii Genera¡iei Unirii (2004) carte în care afirmå
cå problema unirii cu românia este vitalå pentru Basarabia.

Valentin Tomule¡ – omul de culturå ¿i ¿tiin¡å ce valorificå cu
mult respect istoria ¡inutului basarabean, (doctor în istorie, pro-
fesor universitar, savant, scriitor ¿i istoric literar) face ordine în
evenimentele din Basarabia anilor 1812-1918 (perioadå în care
¡ara era ¡inutå în subdezvoltare de imperiul ¡arist), cartea sa,
Basarabia în epoca modernå (1812-1918) fiind premiatå ¿i de
Academia Românå în anul 2014. Autorul este unul din cei mai
competen¡i istorici contemporani din Basarabia.

Poet, prozator, academician, publicist, istoric literar,
Nicolae Dabija este binecunoscut ¿i în România ¿i în Italia unde
prime¿te în anul 2016, Marele Premiu la Festivalul Interna¡ional
de Poezie de la Trieste (Personalitatea Nicolae Dabija ¿i crea¡ia
cu acela¿i nume). Nicolae Dabija este considerat: „Omul care în
totalitate î¿i dedicå existen¡a în propagarea ideilor cu con¡inut
na¡ional, în promovarea na¡iunii române ca valoare ¿i identitate,
¿i nu în ultimul rând, în lupta continuå derena¿tere na¡ionalå.”

Cu deosebitå afec¡iune, întrucât ¿i Galina Martea este
profesoarå, autoarea analizeazå activitatea lui Virgil Mândâcanu
(doctor în ¿tiin¡e pedagogice, savant, scriitor, jurnalist) pedagog
distins al neamului românesc din Basarabia. Activitå¡ii sale îi
dedicå patru capitole, dintre care ne vom referi la cel intitulat Virgil
Mândâcanu – creatorul devalori umane prin con¡inutul idealului
na¡ional. Neobosit luptåtor pentru valorile na¡ionale ¿i de rena¿-
tere spiritualå, lucrårile sale sunt dedicate în totalitate con¡inutului
pedagogic ¿i artei educa¡ionale în spiritul cre¿tinismului ¿i al
culturii etnice. Virgil Mândâcanu considerå profesia de pedagog
cea mai nobilå activitate socialå (Arta de a deveni ¿i a fi pedagog,
2016).

Regretatul Alexandru Mo¿anu (19.07.1932-7.12.2017) a
fost   doctor în istorie, academician, profesor universitar, primul
Pre¿edinte al Parlamentului din Republica Moldova – a luptat
pentru desprinderea totalå a republicii Moldova fa¡å deURSS. A
reu¿it så reînvie con¿tiin¡a na¡ionalå. A fost Membru de onoare al
Academiei Române. (Alexandru Mo¿anu, personalitate distinctå
basarabeanå).

Alt pedagog, doctor în psihologie, profesor universitar,
savant, scriitor, Nicolae Bucun este promotor al valorilor na¡ionale
având o contribu¡ie deosebitå la dezvoltarea învå¡åmântului
preuniversitar din Republica Moldova.  (Nicolae Bucun – pedagog,
savant, academician, scriitor).

Poeta Lidia Grosu este elogiatå pentru gingå¿ia poeziilor
dedragoste ¿i curajul celorcivice (Spa¡iul prin care se afirmå
cuvântul Lidiei Grosu).

Pe lângå volumele scriitorilor ¿i oamenilor de ¿tiin¡å ba-
sarabeni, autoarea remarcå lucrarea de excep¡ie a lui ªtefan
Stråjeri, originar din Bucovina, jude¡ul Suceava, comuna Pojorâta,
Românii americani de la Marile Lacuri (ªtefan Stråjeri ¿i monografia
„Românii americani de la Marile Lacuri”). Jurnalistul ¿i editorul
men¡ionat – scrie o carte foarte documentatå despre românii
imigran¡i în America în special în statul Michigan, în decurs de
mai bine de 100 de ani ¿i despre contribu¡ia lor la dezvoltarea
Americii în toate domeniile.

Între portretele scriitorilor aminti¡i, Galina Martea inse-
reazå, ca într-un joc de puzzle analize minu¡ioase de antologii ¿i
prezentåri de reviste române¿ti socotite meritorii. Autoarea con-
siderå cå aceastea pot contribui la coagularea românilor de pre-
tutindeni în jurul unor idealuri înalte cum ar fi unirea Basarabiei
cu România.

Sunt analizate minu¡ios câteva din antologiile coordonate
de Rodica Elena Lupu: Verba Volant, Scripta Manent – antologia
prozatorilor români – volumele II ¿i III; Antologia scriitorilor români
contemporani din întreaga lume – edi¡ie bilingå românå – englezå
2018, Carmen, vol. VII, Carmen, volumul IX ¿i X – crea¡ie literarå;
Întâlnirea Poe¡ilor – antologie liricå multilingvå - românå-
francezå-spaniolå-germanå-ruså; Simfonia Poeziei, vol 4 –
antologie multilingvå.

Urmeazå antologiile coordonate de Ligya Diaconescu:
Limba noastrå cea românå – publica¡ie dedicatå sårbåtorilor
na¡ionale din 31 august; La taifas cu iubirea –poezia ¿i proza
scriitorului român; Limba noastrå cea românå – antologia na¡iunii
române.

Ciclul antologiilor se încheie cu analiza celei coordonate
de Gheorghe A. Stroia ¿i Cristian Petru Bålan, intitulatå: România,
pentru tine! – opera literarå consacratå zilei na¡ionale.

Între reviste sunt cercetate minu¡ios urmåtoarele: „Domnul
de Rouå” (Domnul de Rouå – o nouå luminå în cultura na¡ionalå
românå revistå serie nouå) ¿i „Constela¡ii diamantine” (Cons-
tela¡ii Diamantine – performan¡å în cultura na¡ionalå) – ambele
conduse de Doina Drågu¡; „Cultura vrânceanå” (Cultura Vâlceanå
– opinii, analizå, informa¡ie) – conduså de Petre Cichirdan
(inginer, artist plastic, scriitor, editor, publicist, membru al UZPR);
revistele UZP nr.4/2016 ¿i 5/2017, „Cronica Timpului” nr. 19
(Cronica Timpului, a 19-a apari¡ie editorialå. Evenimentul cheie –
150 de ani de la debutul literar al marelui poet Eminescu; „Cronica
Timpului nr. 20 (Culturå, atitudine ¿i performan¡å) – director Doru
Dinu Gåvan – pre¿edinte al UZPR.

Galina Martea ne mai prezintå activitatea Academiei Ro-
mâno-Americane (ARA)– pre¿edinte Doamna Ruxandra Vidu
(doctor, prof. univ la California Davis, om de ¿tiin¡å în domeniul
nanomaterialelor ¿i nanotehnologiilor, cu numeroase inven¡ii
brevetate în SUA).

ARA are o activitate foarte sus¡inutå, organizeazå congrese
anuale, adunå oamenii cei mai buni în domeniile lor din ¡arå,
diaspora etc.

În sfâr¿it, Galina Martea aduce un omagiu pårin¡ilor ei
(Pedagogi ¿i oameni distin¿i – Vladimir Sârbu ¿i Xenia Sârbu).

În loc de postfa¡å avem Un interviu despre geniul literaturii
române, Mihai Eminescu (Interviu cu Galina Martea luat de stu-
denta Tincu¡a Burghilå) în care intervievata ar dori så-i vorbeascå
azi lui Eminescu despre problemele actuale.

Datoritå stilului direct, cartea Galinei Martea, În dialog cu
crea¡ia umanå se cite¿te u¿or, iar datoritå con¡inutului, ¿i cu
interes. Activitatea civicå ¿i cår¡ile autoarei se situeazå sub semnul
unui patriotism înalt.

Galina Martea militeazå pentru unirea Basarabiei cu
România în cadrul Consiliului Unirii – Moldova iar cår¡ile sale vor
så coaguleze pe românii de pretutindeni în scopul aceluia¿i ideal.

Cartea Galinei Martea a apårut în anul Centenarului ca o
ofrandå pe altarul Marii Uniri.

Lucian Lucian Lucian Lucian Lucian GRUIAGRUIAGRUIAGRUIAGRUIA
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Gim Laurian –
Poruncile domne¿ti

ale poeziei
Vom comenta în continuare volumul lui

Gim laurian intitulat Poeme plovdivine sau arta
stelofoliilor ¿i estemelor eidetice (Ed. Amurg
sentimental, 2007)

Pentru Gim Laurian existå oameni cu har,
denumi¡i plovdivini ¿i poezie de inspira¡ie,
numitå plovdivinå.

În ceeea ce prive¿te oamenii ale¿i, poetul
insereazå în paginile cår¡ii o listå a plovdivinilor
såi dascåli.

Despre poezia inspiratå, Gim Laurian afir-
må: „Iatå de ce iubesc Poezia! Fiindcå Poezia,
pe lângå faptul cå nu face educa¡ie prin obli-
ga¡ie, are ceva plovdivin înlåuntrul ei. De aceea,
dacå îmi pare råu de ceva, este tocmai faptul
cå nu am fost contemporan cu Platon ¿i Aristo-
tel. Ambii poe¡i. Am fi fost într-un Exil în Viitor
împreunå. Fenomenologie plovdivinå! Da!
Fiindcå ¿i Kant e poet. ªi Nietzsche e poet. ªi
mai ales acel poet ce ne¿tiutul ¿tie. E vorba de
Domnul Iisus...”

Iatå cå pentru autorul nostru ¿i filosofia e
poezie ¿i ca atare el scrie o poezie conceptuali-
zatå, plinå de idei, incitantå. “…Poezia este res-
pira¡ia lui Dumnezeu pe påmânt. De aceea Poe-
zia este un altar în care se cununå starea de
vis cu inelul de logodnå al filosofiei. APARIºIA
UNEI CÅRºI ESTE MIRUNGEREA NOASTRÅ
SPIRITUALÅ.” (Refrenul îngerilor)

Dar så revenim la poezie, exemplificând cu
câteva texte alese din capitolul 101 poeme plov-
divine sau arta stelofoliilor ¿i a estemelor eide-
tice: 7. Cuvânt = Coaja sub¡ire a unei stele.

8. Cre¿tin = Un orb care pa¿te oile cerului.
21. Estemå = Triumful în neant e marea

Poezie.
22. Eminescu = Cel dintâi tarabostes. Un

leu ce ¡ine de foame Poeziei.
36. Geniu = Omul care sfarmå lan¡urile

judecå¡ii divine.
71. Poe¡i = Peni¡e ascu¡ite de scris. Copii

ascun¿i în lacrimi ¿i icoane.
Stelofoliile sunt un fel de iluminåri iar es-

temele ni¿te pilule concentrate. Contopirea lor
conduce la realizarea unor maxime eidetice (e-
sen¡ializate). Estetic, ele sunt metafore extatice.

Gim Laurian se considerå un poet ins-
pirat, plovdivin, care scrie în limba românå:

Cred în întâlnirile astrale dintre oameni, locuri ¿i ideile
ce urmeazå så se întrupeze în monumente de mai mare sau
mai modestå anvergurå, dar care toate sunt menite så scoatå
la luminå coordonatele   pe care se plasezå o operå, una  cu
valen¡e cosmice, magice.

Pu¡ini dintre noi ¿tim cå lucrarea filosoficå “Diferen-
¡ialele divine” din cadrul „Trilogiei cosmologice” a fost
scriså de Lucian Blaga în splendoarea colinelor bistri¡ene,
într-o caså ¡åråneascå, pe care o cumpårase laolaltå cu mo¿ia
de câteva jugåre din jur, pometuri roditoare, lanuri de cereale,
fâne¡uri cu izvoare.

Rareori  realizåm cå spa¡iul în care tråim este de-a
dreptul fascinant,  cå de¡ine comori culturale care ar merita
så fie puse în ecua¡ia potrivitå, ¿i când acest miracol chiar se
întâmplå prin strådania unuia dintre prietenii no¿tri, suntem
uimi¡i mai întâi, apoi  ne bucuråm, ne mândrim ca ¿i cum am
fi fost pårta¿i la acest eveniment, am avea ¿i noi un merit.

Asta simt eu, acum, când citesc cartea scriså de Jeni¡a Naidin, ¿i descopår o lume care era chiar lângå mine ¿i eu nu o
vedeam. Sunt  fragmentele unui segment de destin, un fel de artefacte, pe care autoarea le-a adunat cu aten¡ie, le-a
prelucrat ¿i le-a a¿ezat în pagini de carte.

Cartea „Lucian Blaga, la Bistri¡a (1938-1940)” a apårut la Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2018, în condi¡ii
grafice de calitate, iar personalitatea care o gireazå este  prof.  Zenovie Cârlugea, erudit ¿i binecunoscut cercetåtor al
vie¡ii ¿i operei  lui Lucian Blaga. Tot domnia sa întrege¿te volumul Jeni¡ei Naidin, cu Addenda.

Jeni¡a Naidin, ea înså¿i un personaj cu nimb literar, autoarea cår¡ii “Lucian Blaga, la Bistri¡a”,  este jurist de
profesie, dar este ¿i împåtimitå de mi¿carea spiritualå specificå omului modern, asta în condi¡iile în care omul de azi
se respectå ¿i tråie¿te prin reverbera¡ia religiei stråmo¿e¿ti. Jeni¡a Naidin are privilegiul så beneficieze de acea  combustie
interioarå pe care o numim: curaj, hårnicie, tenacitate, bunåtate, inteligen¡å, culturå... Este alcåtuitå mai mult din
sentimente ¿i  idei constructive decât materie, a¿a se face cå î¿i dedicå via¡a celor våzute, dar mai ales, celor nevåzute.

Printre altele, a fost fascinatå de opera ¿i via¡a poetului ¿i filosofului Lucian Blaga încå din adolescen¡å. A
studiat ani în ¿ir, a lucrat pe cont propriu, adunând date ¿i documente din arhive dar ¿i de pe teren. S-a implicat în acest
proiect de cercetare cu devotament ¿i seriozitate.

Odatå ce ¿i-a mutat domiciliul, de la Bucure¿ti, la Bistri¡a, nimic nu a mai împiedicat-o pentru ca în aproape
patru ani, så definitiveze o lucrare monograficå complexå, fascinantå, care  scoate din colbul uitårii  nu doar un
imobil, odåile în care  a visat, a scris, poetul Lucian Blaga. Jeni¡a a urcat Dealul Dumitrei în aproape toate anotimpurile
din perioada în care s-a documentat, a privit peisajul prin „ochii”  Poetului care a locuit vremelnic aici, apoi, ca un
detectiv de profesie, dar cu metode personale, a scotocit ¿i prin amintirile actualilor proprietari ai imobilului cu
pricina. A pus cap la cap datele extrase din jurnale, însemnåri, din studii biografice  deja publicate în cår¡ile de
specialitate. Jeni¡a Naidin a inserat în cartea  sa ¿i o seamå de materiale jurnalistice semnate de autori bistri¡eni.  Nu
i-a scåpat nimic din vedere pentru a reconstitui o lume a¿a cum va fi fost ea în perioada în care familia Blaga se bucura
de via¡a (aparent) simplå, dar atât de complexå, la Bistri¡a.

Textele  sunt bine conturate ¿i structurate în capitole distincte, aici, Jeni¡a Naidin nu laså loc pentru confuzii,
pentru a da culoare specialå cår¡ii, „Pove¿tii de Iubire”  în sine, autoarea vine cu o serie de fotografii interesante nu
doar pentru biografia unui mare scriitor ¿i filosof (Lucian Blaga), ci ¿i pentru istoria locului.

Jeni¡a Naidin  a reu¿it så ne demonstreze cå atunci când iube¿ti ceea ce faci, nici un efort nu este zadarnic iar ceea
ce rezultå în urma travaliului scriitoricesc,  este o carte ce poate sta cu demnitate pe acela¿i raft de bibliotecå din lume,
cu cele ale altor autori consacra¡i, cu opere celebre în sfera Istoriei Literare.

Meritul cel mai mare al Jeni¡ei Naidin în tot acest demers editorial, este cå aproape s-a abandonat pe sine în
schimbul reu¿itei unui proiect pe care pu¡ini dintre noi l-am fi început, ¿i dus  cu brio pânå la capåt. Deschizând cartea,
îmi ziceam cå... nu voi da peste nimic inedit, ceva care så må emo¡ioneze, care så må determine så-mi mai pun
întrebåri. Credeam cå Jeni¡a Naidin mergea deja pe o cale båtåtoritå de speciali¿tii în materie, cå despre Lucian Blaga
a fost totul spus.  ªi iatå, acum, cå am citit ¿i am închis coper¡ile cår¡ii “Lucian Blaga la Bistri¡a”,  îmi pot imagina, pot
reconstrui secven¡e ca de film documentar bine fåcut.

Îmi pot imagina o lume care a trecut, låsându-ne nouå amintirea unui exerci¡iu de crea¡ie extraordinar, mi-l pot
imagina pe Lucian Blaga, privind cerul înstelat de deasupra colinelor bistri¡ene, ¿i conectându-se la energiile creatoare
universale, pentru a da lumii literare ¿i filosofice lucråri unice.

Jeni¡a Naidin a venit cu detaliile care lipseau în întregul biografiei poetului.
Pe lângå paginile scrise, autoarea a adåugat, a¿a cum men¡ionam mai sus, ¿i  fotografii cu ceea ce mai råmåsese

din casa lui Blaga, un fel de ¿andrama, pere¡i dåråpåna¡i ¿i giurgiuvelele ferestrelor roase de nepåsarea oamenilor.
Jeni¡a Naidin a prins în fotografii, clipa când, precum un om care a fost cândva falnic ¿i care a ajuns la capåtul
puterilor.  A fotografiat momentul în care imobilul de pe Dealul Dumitrei s-a pråbu¿it, a fost tras sub lama buldozerului.

Jeni¡a Naidin a urmårit destinul „casei lui Blaga”  în perioada 2012 pânå în 10 decembrie 2017, când a gåsit un
strat de zåpadå în locul zidurilor ¿i a fotografiat locul ALB.

Mergând prin grådini cu descenden¡i din familia celui care a cumpårat casa Blaga, gåse¿te bucå¡i din trunchiul
arborelui gigant de Sequoia, un altfel de axis mundi, ¿i despre care Lucian Blaga spunea cå... îl putea vedea de
departe,  ori de câte ori ajungea cu trenul la Bistri¡a. ªi aceste fragmente vegetale, mårturisitoare,  prin tåcerea lor,  a
unei lumi pråbu¿ite în sine, au fost fotografiate de Jeni¡a Naidin, ¿i fotografiile sunt parte din carte.

Datoritå lecturii pe care mi-a prilejuit-o Jeni¡a Naidin, prin cartea sa „Lucian Blaga la Bistri¡a (1938-1940)”,  ¿i
printr-o deta¿are imaginarå atemporalå, a¿ putea sus¡ine cå o pårticicå din uria¿a inspira¡ie ¿i crea¡ie blagianå se
datoreazå ¿i sejurului Poetului la Bistri¡a, cå prezen¡a geniului såu încå aureoleazå dealurile din preajma Bistri¡ei.

Dacå ar fi putut fi acolo un Muzeu? Nu ¿tiu. Dar ¿tiu cå nepåsarea umanå generalå, lenea noastrå intelectualå ne
fac nu o datå så ignoråm pu¡inele ¿anse pe care le avem în via¡å,  de a  alege între un simbol cultural peren ¿i molozul,
pulbere luatå de vânt.

Autoarea volumului despre care vorbim, a avut viziunea, în¡elepciunea ¿i tenacitatea de-a prinde ultimele
respira¡ii ale unui fenomen spiritual clar. Un ostenitor (aproape) singuratic în demersul såu,  Jeni¡a a cheltuit timp,
energie, bani personali, ¿i fårå så facå valuri mediatice, a scos pe pia¡a de carte un volum de excep¡ie.

Astfel, suntem noroco¿i cå efigia celebritå¡ii  LUCIAN BLAGA include  de acum ¿i  un punct,  cât så pui vârful
peni¡ei, acolo unde a avut o caså ¿i câteva jugåre de påmânt ¿i inspira¡ia så scrie o parte din Opera unanim recunoscutå
în academiile ¿i universitå¡ile lumii.

Melania CUCMelania CUCMelania CUCMelania CUCMelania CUC

Lucian Blaga la Bistri¡a
(1938-1940)
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“Poe¡ii geniali încå nu pier/ Fiindcå-s ¡inu¡i
într-o altfel de mânå/ Iar clopotele care bat în
cer/ Î¿i au limba în limba românå.”

Autorul dedicå versuri memorabile marilor
no¿tri scriitori ¿i arti¿ti: “Lovit cu arcu¿ul peste
degete de Enescu/ m-am sim¡it împietrit ca o
piramidå – dinlåuntrul/ cåreia faraonii vorbesc
despre români cå se gândesc/ încå din pântece
la Doine ¿i Poezii./ Lovit cu acel arc care îm-
plântå rapsodia sa/ în inimå, iar eu în loc så
cânt, respir aceastå mirare -/ o stare de haiku
– un trident Eminescu/Grigorescu/ ªi Enescu”.

Sonoritå¡íi poemelor eminesciene le dedicå
o imagine fascinantå prin profunzime: “Nu e
nici un paradox/ În fa¡a muzicii/ e statuia lui
Eminescu.”

Desigur, poetul nu-l poate uita pe Caragia-
le, cel care ne-a citit atât de exact sufletele: „E¿ti
sfânt nåscut cândva la haimanale/ Zvârlit ca
hanibal printre imagini/ Lându-ne cu por¡ile-n
paragini,/De nu ne-ai gratula cu ale tale.” (O
spune-ne iubite Caragiale)

Gim Laurian este un mare patriot ¿i unio-
nist: “Må solemnizeazå ideea de a vorbi despre
patrie/ E ceva dincolo de dragoste,/ E ceva cum
ai cålca descul¡ pe aripile unui înger.”

Etica ¿i estetica se îngemåneazå în cele
11 porunci domne¿ti care amintesc de cele 10
porunci biblice: “Prima poruncå domneascå –
Feri¡i-vå de focul judecå¡ii lui Dumnezeu!/ A
doua judecatå domneascå – Cine nu îndepår-
teazå råul din el, e cu råul./ A treia poruncå
domneascå – Nu existå întuneric pentru oame-
nii lumino¿i./ A patra poruncå domneascå –
dacå adevår nu existå, oamenii tråiesc într-un
paradox continuu./ A cincea poruncå dom-
neascå – Dacå nu ave¡i timp, - înseamnå cå
nu exista¡i./ A ¿asea poruncå domneascå –
Morala este prin excelen¡å un factor active de
solidaritate./ A ¿aptea poruncå domneascå –
Respecta¡i femeia! Femeia în sâni î¿i duce
puterea. De restul se îngrije¿te bårbatul./ A
opta poruncå domneascå – Nu critica pianul.
Pianul este marea aduså de uscat./ A noua po-
runcå domneascå – Så ai o via¡å plinå de må-
suri fizice, morale ¿i spirituale!/ A zecea porun-
cå domneascå – Nu-¡i întrebuin¡a numai pof-
tele trupului!.../ A unsprezecea poruncå dom-
neascå – Adu-¡i aminte cå în tot ceea ce faci så
te compor¡i ca ¿i cum lângå tine ar fi Domnul
Iisus.”

Poruncile domne¿ti ale lui Gim Laurian vin
în completarea celor biblice. Ele sunt evident
etice dar ¿i poetice.

Gim Laurian este un commentator de claså
asupra poeziei: „De aceea Poezia nu este numai
ingerialå, ea este ¿i loc de reformare fiindcå cine
påtrunde înlåuntrul ei nu mai are nevoie de
codul penal, ci numai de Dumnezeu, mai depar-
te, iubesc sensibilitatea de måtase a cititorilor
mei.” (Cåtre iubitul meu cititor sau se despicå
lumea în struguri de sânge) ªi mai departe:
“…Poezia este respira¡ia lui Dumnezeu pe på-
mânt. De aceea Poezia este un altar în care se
cununå starea de vis cu inelul de logodnå al
filosofiei. APARIºIA UNEI CÅRºI ESTE MIRUN-
GEREA NOASTRÅ SPIRITUALÅ.” (Refrenul
îngerilor)

De asemenea, Gim Laurian este inventa-
torul unor formule poetice: esteme, stelofolii,
poeme plovdivine. ªi-a creat un stil specific ceea
ce este foarte important în literaturå. Credin¡a
reprezintå armåtura care îi sus¡ine din inte-
rior crea¡ia liricå.

Poetul construie¿te o liricå modernå pe o
osaturå tradi¡ionalistå (dragostea de ¡arå, de
limba românå, de Dumnezeu). Stilul este con-
centrat, eliptic, mergând spre esen¡e. Poetul lu-
creazå minu¡ios ca un artizan chinez: „Am råb-
darea unui sculptor/ de a sculpta într-un bob
de fasole/ un elefant...” ªi reu¿e¿te.

 Lucian Gruia Lucian Gruia Lucian Gruia Lucian Gruia Lucian Gruia

*
Numele este chiar titlul cår¡ii de fa¡å pe

care poetul o scrie cu sânge. Prezen¡a îngerilor
ne spune ceva despre harul divin care se po-
goarå asupra poetului când scrie, adâncit în
sine însu¿i (când se deschide ochiul interior)
dar totodatå, paradoxal, înål¡îndu-se ¿i spre
transcendent:

El considerå cå mama sa spiritualå este
limba românå. Dar ¿i mamei fizice îi dedicå o
frumoaså poezie: Crea¡ia este cea mai frumoaså
aventurå spiritualå. Prietenii poetului sunt
poe¡ii ¿i filosofii, ace¿tia din urmå sunt consi-
dera¡i ¿i ei poezi. Pentru Eminescu are un cult
deosebit: „Eminescu, într-un fel,/ poate så ne
fie marele nostru Pre¿edinte./ Contemporan cu
toate cheltuielile./ El singur este echivalent cu
toate drepturile/ tuturor partidelor politice.” (La
aniversare)

Romania este våzutå ca leagånul civili-
za¡iei lumii.

Patriotismul înalt al poetului se remarcå
în tot ce scrie. Este un exemplu aståzi când
globalismul tind eså måture specificul na¡ional.

Ciclul Stelofagiilor este un imn închinat
crea¡iei: Poezia – acoperi¿ul påsårilor/ care, în
loc så cânte,/ spun magice cuvinte.” Ea se
na¿te în înså¿i centrul fiin¡ei poetului: „Poezia
este un punct în centrul albastrului mårit.”
Pentru noi poezia e ca laptele mamei: „Românii
se gândesc la Poezie cum se gândeau vechii
egipteni/ încå din pântece, la piramide.” Ei se
laså cuprin¿i de inspira¡ie: „Românii sar de pe
cai/ pe aripile talenta¡ilor îngeri.” (din ciclul
Estemele erotice) ªi în sfâr¿it decreteazå: „Gol-
gota Filosofiei este Poezia”. (din ciclul Stelofa-
giilor).

Gim Laurian este un creator de formule
poetice: Estemele ¿i Stelogagiile care, dupå
Constantin Sorescu sunt: primele pilule con-
centarte iar ultimele, iluminåri.

Din ciclul Biblioteca: „Stau lini¿ti¡i citi-
torii... Afarå ninge./ Doar din când în când mai
auzi câte un poet,/ rar vorbind, de sub påmânt,
de sub o carte./ iatå! Aici este realul cel mai
¿lefuit...”

Din capitolul Esteme: „Poezia – o cunoa¿tere
lacomå/ Spinarea unui leu ¿i-o lacrimå/ Cu-
vântul ningând necuprins/ Pe gleznele unui
fluture nins/ oira sco¡ând mun¡ii din lacrimå/
Oglinda ca o leoaicå lacomå.”

„M-am nåscut, ca ¿i elevul Saligny, aici,/
învârtind spirala limbii.” (ªcoala de la Bucu-
re¿ti)

„Omul, întru fiin¡a sa, este un templu./
Dar singurul Om supus canoanelor omene¿ti/
a fost numai Iisus, fiul lui Dfumnezeu./ Iisus a
fost om, adevårat ¿i pipåibil,/ ¿i a vrut så ne
spunå cå nu existå/ întuneric pentru oamenii
lumino¿i.” (Ochirea)

„Via¡a noastrå-i ca un co¿ de stele;/ le ¡in-
te¿ti ori mergi pe lângå ele.” (Testament – fiului
meu)

„Då-mi mâna, så plecåm!/ Noi mergem pe
cårarea aceluia¡i poem./ Fii sigur – ce î¡i zic –
cå Poezia are/ Atâtea nop¡i frumoase ¿i ea din
veci nu moare.” (Scrisoare recomandatå – es-
temilor mei)

„Alt început în limba mea românå/ pre-
simte tâmple unor taraboste¿i/ strângând cur-
bura stelelor în mânå/ cu zestrea lor ¿i polii
unor lotu¿i.” (Tarabostes cåtre ¡arå - zestre)

 „Patria mea are forma unui mår./ Iar må-
rul e rotund ca un cosmos.” (Poem incandes-
cent)

Un alt poem fascinant despre ¡årani se inti-
tuleazå chiar Un poem despre ¡årani. – p. 74

Poemul devine pamflet: „ºåranii no¿tri nu
mai sunt iubi¡i/ De pre¿edin¡i, primari, ¿efi d
eguvern./ Ei nu mai au nici cai ¿i sunt slei¡i/
De-acei ce-n loc d ecap au abdomen.”

„Omul cu craniul/ devenit/ oul celei mai
frumoase påsåri.” (Brâncu¿i)

Din ciclul Arta haikuului nu citez pentru
cå unele versuri cu care am exemplificat pot fi
reluate ca haikuuri.

Un soldat iese din rând – e chiar autorul.
Un poem dedicat artei poetice, cu influen¡å

din Nichita Stånescu.
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Între vers, sentimente ¿i poeta Victoria Milescu
existå o simbiozå. Dacå întâlne¿ti una din aceste no¡iuni,
în mod sigur, apar ¿i celelalte. Titlul ales de data aceasta
pentru una din numeroasele ei cår¡i, Deriva sentimentelor
(editura Betta, 2016), este trist, echivaleazå cu un timp
care a trecut aproape în întregime, cu o trasare a vie¡ii, o
comprimare a acesteia ¿i o deplasare determinatå de in-
temperii... Cui så aplice poeta sensul cuvântului „derivå”
dacå nu, sentimentelor, pentru cå pe acestea le manevreazå
permanent. ªi ce bine ¿tie så navigheze în orice direc¡ie!

Pentru Victoria Milescu împrumut o sintagmå apå-
rutå cândva în cultura românå, beneficå atât pentru cel
care a emis-o, cât ¿i pentru geniul nostru na¡ional în poe-
zie, cåruia i-a fost atribuitå la sfâr¿itul secolului al
XIX-lea. O numesc ¿i eu „om al timpului modern” pe
poeta volumului anun¡at, adicå om al timpului în care
ne aflåm, al postmodernismului. Imaginarul poetic, în
multe dintre poemele volumului, este alcåtuit din di-
verse elemente paradoxale, oximoronice, vezi „Efemer
¿i perpetuu”, în care versul „nu vrea nimic doar totul (...)
circulå (...) în ambele sensuri deodatå/ împingând un cåru-
cior de copil/ în care scânce¿te un zeu båtrân/ la masa de
joc/ îi cade din mânecå ¡easta lui yorik” (...) ¿i cere
„laså-må så fiu citit/ de pe buzele cer¿etorilor de iluzii/
piatrå cu piatrå din/ balta råmaså de la/ scufundarea titani-
cå a poeziei (...) pe calea victoriei trece ca un învingåtor/
pe calea mo¿ilor ca un în¡elept/ pe calea rahovei se înro-
leazå/ pe våcåre¿ti î¿i elibereazå magul din mår¡i¿or/ în
ci¿migiu respirå aerul tare/ al roman¡elor violet (...) la
izvorul poetului bea lacrimi de stea/ ele iubesc necondi-
¡ionat poezia/ dar cine ¿tie când a venit/ pe lumea noas-
trå iubirea/ poate într-o primåvarå scoaså dintr-o manta/
cåci iubirea îl mânå în via¡å/ pe acest popor de poe¡i ¿i
arhitec¡i (...) cântå în balconul universitar (...), face greva
foamei, a setei de ideal/ (...) nu vrea så fie încartiruit la
bcu, bcs/ ci så fie în primejdie printre semeni (...), råmas
singur la masa de joc/ poemul se iscåle¿te pe pielea crudå
a zilei/ traså în grabå pe micul paris/ integrându-se cu
succes în marele haos/ efemer ¿i perpetuu...”

Nu, nu uitasem så trec mai departe, ci m-a furat
poemul care-l conduce pe cititor prin toatå istoria nea-
mului, mai ales în zona în care un cioban a pus piatra de
temelie a viitorului ora¿ central al ¡årii. Victoria Milescu
este o scriitoare maturå – ¿i må refer aici la maturitatea
literarå, poeticå. Amestecul de prozaisme, de limbaj stan-
dard, specific stilului jurnalistic, duce la un ansamblu
poetic magistral pentru cå este alcåtuit din inteligen¡å,

talent, dåruire ¿i patriotism ardent. De¿i semnalez pentru
curentul literar de ultimå perioadå depoetizarea versuri-
lor, lipsa punctua¡iei, a majusculelor, a rimei ¿i a ritmului,
a metaforelor de tip clasic, observ totu¿i folosirea unei
coloraturi a realitå¡ii cotidiene, a unei ironii sub¡iri ori a
aluziei permanente, a metonimiei, exprimând efectul

prin cauzå: „Doamne, ce frumos danseazå/ tinerii cu moar-
tea (...)/ fårå plaså de siguran¡å...” (Pe firul încins la ro¿u)

Versurile curg din pana poetei Victoria Milescu
precum râurile ce stråbat stâncile care adåpostesc izvoa-
rele. Cuvintele devin sprintene, copilåroase atunci când
inima e plinå de bucurie. Natura prilejuie¿te miracolul:
„Se joacå printre copacii/ cu chipuri copilåroase/ prin-
de-må, prinde-må/ strigå inima mea chicotind/ prin ver-
dele primåverii anesteziate/ de parfumul florilor/ incre-
dibil de albe ¿i fragede...” (Inima).

Adeseori eul liric este råzvråtit, este niertåtor: „iu-
besc nemåsurat, imprudent ¿i îmi pare/ cå pot fi asemenea
¡ie/ învârt pe degete lumile posibile ¿i imposibile/ nesta-
tornica de mine” i se adreseazå ea Domnului pe care-l
iube¿te necondi¡ionat, a¿a cå „M-am obi¿nuit så contezi

DERIVA SENTIMENTELORVVVVVicicicicictttttooooorrrrria Miia Miia Miia Miia Millllleeeeessssscucucucucu
pe mine/ chiar dacå må mai
råzvråtesc uneori/ ca în orice
poveste de dragoste...” (Pu-
terea obi¿nuin¡ei).

Poeta observå cu u¿u-
rin¡å orice ¿i în versurile ei
laså så sclipeascå tot felul de idei: despre femeia cu amne-
zie; despre Cazan, devotatul câine vitregit – într-un ac-
cident – de a-l mai avea pe ståpânul lui, care-¿i cam
îneca amarul (Gigi in Paradisco); despre „lucrurile dupå
care tânjesc” (Lucrurile); despre „Via¡a (care) vrea så
urc, så cobor” (Via¡a); despre faptul cå „în jurul meu se
moare” (Crini, mâini violete); despre „suflete cartonate”
– pe care este bine så le ai la tine „så le oferi câte unul/
lua¡i, citi¡i/ acesta este sufletul meu/ bine legat, frumos
ilustrat/ m-a costat ceva dar meritå” (Suflete cartonate).
Meritå så se ¿tie care este azi condi¡ia scriitorului – aceea
de a-¿i plåti singur editarea cår¡ilor pe care le oferå gratis
cititorilor, adicå le savuråm a¿a „noi între noi” prin cercu-
rile de lecturå.

ªi ce bine se scrie „pe bitum cu spini de stea”, spune
poeta. Întâlni¡i des asemenea sintagme? întrebåm noi în
calitate de consumatori ai literaturii bune. Sau altceva:
„pe puntea ¿ubredå a mor¡ii (...) trec zilnic sclavi cu de-
sagii propriilor vie¡i în spinare...” (Înve¿mântat în aer).
Vå mai re¡in aten¡ia cu un enun¡: „...am fugit înspåimân-
tatå/ de îmbrå¡i¿area-i anacondå...” În spatele acestor cu-
vinte se aflå spaima, durerea, regretul femeii învinse într-o
iubire imposibilå (Timpul tåcerii). În concluzie, doar pre-
zentul conteazå „cu bucuriile cenzurate/ de care te îm-
piedici/ în drum spre farmacie, pâine, spitale...”, pentru
cå „fericirea e un lucru nespus de greu.” ªi, cum nu-l po¡i
duce, nici nu-l ai...

Se zåre¿te vreun licår de speran¡å în versurile aces-
tui volum al Victoriei Milescu? Sigur, dar este atât de
bine ascuns!... Eu am gåsit ceva, înså poate gre¿esc...
confirma¡i-mi dacå, sub titlul „Cine meritå”, poeta s-a
deconspirat pre¡ de un cuvânt: „Câte nu mi-au promis/
prieteni ¿i du¿mani/câte nu mi-au promis/cunoscu¡i ¿i
necunoscu¡i/ såraci ori boga¡i/superbi ori mizeri/câte nu
mi-a promis chiar moartea/ ce bine cå azi/ nimeni nu se
mai ¡ine de cuvânt.” Tot poeta spune înså cå „...eu/ råmân
printre/ florile de liliac, printre macii câmpiei de varå/
printre iri¿ii celor ce m-au iubit (...) sunt aerul/ mai mult
de-atât nu pot fi...” Frumos scrie creatoarea atâtor versuri
care plac ¿i-l conduc pe cititor oricând îi vor solicita
privirea. Î¡i mul¡umim, Victoria!

Cleopatra LUCA

Carmen-Francesca Banciu (n. În 1955 ¿i stabilitå în Ber-
lin din 1992) a publicat recent a opta carte, intitulatå Råmâne¡i
cu bine, tovarå¿i ¿i iubite3, cu subtitlul „Moartea unui patriot”.

Pe drept vede în postfa¡a la carte, intitulatå “Un recviem
nesfâr¿it”, cunoscutul scriitor maghiar György Dalos în cartea
de fa¡å nu continuarea ci adâncirea temei din cår¡ile ei anteri-
oare.

Vârstnicul tatå al autoarei, fost om politic înainte ¿i care
a råmas consecvent liniei politice a partidului întreaga via¡å,
care acum avea stimulator cardiac ¿i care tocmai cumpårase
cartofi ¿i pâine este victima unui accident de care singur se face
vinovat (trecuse pe ro¿u la semafor) ¿i este internat în spital.
Este frumos spus: „Cartofii råni¡i sângerau la marginea stråzii”
(p. 10)

Fiica nu poate veni imediat întrucât avea un picior în
ghips, dar de el se ocupå fosta sa secretarå Rebeca ¿i mai tânåra
Daria. Ambele erau iubitele lui. Pe Rebeca o cuno¿tea de 50 de
ani iar pe Daria de la moartea so¡iei lui, pe care o îngrijise cu
devotement, de 30 de ani.

Când i se ia jos ghipsul ¿i prime¿te atelå fiica vine ¿i då
ciubuc în stânga ¿i în dreapta, la infirmierå o hârtie de zece iar
mai apoi aflåm cå „Infirmiera vine doar / Când îi cad monezi în
buzunarul halatului” (p.86), iar medicului de salon, care pretin-
dea cå tatål poate pleca acaså, de¿i nu mânca nimic ¿i avea
ranå la umår ¿i la cap, îi strecoarå discret un plic cu o sutå de

euro în buzunarul halatului, dupå care acesta zice cå trebuie så-l
mai consulte o datå. Dupå consulta¡ie îi spune cå trebuie operat si
så vorbeascå ea cu chirurgul. Acesta nu ia plicul înainte, zice cå
dupå opera¡ie.

Mai aflåm cå: „În toaleta femeilor nu este hârtie” (p. 181).
În spital mâncare bunå se aduce de acaså. Båtrânul tatå

era hrånit artificial. Cum fiica trebuia înså så plece la Vene¡ia,
båtrânul råmâne pe mâna Dariei, care reu¿ise så scape de Re-
beca, cealaltå concurentå. Dacå înså Rebeca era corectå ¿i gata
de a ajuta dezinteresat, în schimb Daria, cu 25 de ani mai tânårå
decât tatål, dornicå de îmbogå¡ire, lua jumåtate din pensia båtrâ-
nului pentru îngrijire ¿i vroia ca el så råmânå cât mai mult timp în
spital, nu-l vroia acaså în starea în care se afla.

Pânå la urmå tatål moare, dupå un timp moare ¿i Daria,
care avea apå la plåmâni ¿i alte boli (un sân tåiat), råmâne Rebeca,
cea care a fåcut întotdeauna bine.

Cartea are 45 de pår¡i ¿i se deschide cu cuvintele: „Pentru
tata erau trei lucruri importante/ În urmåtoarea stricå succesiune/
Patria/ Partidul/ Onoarea familiei” (p. 7).

Aceste rânduri, precum un refren u¿or schimbat reapar (p.
37, 301, 311, 316) ¿i, în sfâr¿it: „Pentru tata au fost trei lucruri im-
portante/ În ordinea indicatå/ Patria. Partidul. Onoarea familiei” (p.
324).

Cartea se vrea roman recviem ¿i este scriså sub formå de
amplu poem, în care fiecare rând începe cu literå mare ¿i rândurile

pot avea de la un singur cuvânt (douå litere) pânå la zece cuvinte
(45 de litere).

Procedeele artistice folosite de autoare sunt: anafora,
epifora, repeti¡ia, acumulårile cantitative, permuta¡ia, enume-
rarea, redarea secven¡ialå.

Permuta¡ia: „Îmi voi aminti mereu aceastå vacan¡å/
Mereu îmi voi aminti aceastå vacan¡å / Aceastå vacan¡å îmi voi
aminti mereu” (p. 143).

În ce prive¿te repeti¡ia, fie cå se repetå propozi¡ia întrea-
gå, fie doar cuvintele cheie.

Întâlnim apoi afirma¡ii urmate de nega¡ii ¿i viceversa:
„Lumea este o capsulå fårå aer/ E adevårat/ Nu e adevårat/ Nu
e adevårat” (p. 152), reluatå la pag. 153.

Ultimele rânduri ale cår¡ii incumbå în ele o întreagå filo-
sofie: „Dar în realitate/ Ce ¿tim/ Sau ce nu ¿tim/ Ce ¿tim despre
via¡å/ ªi ce ¿tim despre moarte”

Aceastå carte este o lamenta¡ie nesfâr¿itå, întreruptå
doar de relatåri care au drept scop informarea cititorului cu ceea
ce a fost înainte, pentru mai buna în¡elegere.

Punerea personajelor ¿i implicit a cititorului în fa¡a mor¡ii
este o problemå gravå ¿i dificilå totodatå, de care înså Carmen-
Francesca Banciu se achitå cu succes.

Poeta germanå Kerstin Hensel crede cå în acest poem
Carmen-Francesca Banciu ne prezintå un dans al mor¡ii.

Mircea M. POPMircea M. POPMircea M. POPMircea M. POPMircea M. POP

A opta carte de Carmen-Francesca Banciu*

* Carmen-Francesca Banciu, Lebt Wohl, Ihr Genossen und Geliebten! Tod eines Patrioten, PalmArtPress, Berlin, 1. Auflage, 2018, 374 p.
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Edenul de lângå noi
Celesta este un roman de dragoste în

sens cvasi-absolut, un roman dens ¿i incit-
ant, plin de surprize ¿i cåutând certitudini,
scris cu gravå pasiune de Mirela-Ioana Bor-
chin-Dorcescu ¿i publicat la Timi¿oara: Edi-
tura Mirton, 2018*.

Subiectul textului îl constituie experien-
¡ele unei femei mature, ArinaArinaArinaArinaArina, în rela¡ia sa
cu TeodoruTeodoruTeodoruTeodoruTeodoru, personalitate puternicå, înzes-
tratå cu energia unui destin de excep¡ie.

Ambii, ajun¿i la vârsta deplinei cunoa¿-
teri a vie¡ii, au ocazia så intre într-o zonå a
descoperirilor, printr-o iubire înnobilatå de

imboldul adânc al depå¿irii limitelor conven¡ionale.
Teodoru, poet, cult, cu operå consolidatå, capabil de crea¡ii valoroase,

participant la via¡a culturalå a ora¿ului, se aflå dupå un mariaj încheiat
cu pierderea so¡iei, desemnatå, în carte, prin pronumele EA, convertit
în substantiv propriu. Aceasta este Celesta, cu alte cuvinte, femeia care
a trecut dincolo, în lumea exclusiv spiritualå. Cei doi au format un cuplu
întemeiat pe iubire, au avut o rela¡ie strânså, pânå la contopire. Douå
suflete într-un trup… O parte s-a dus, a råmas sufletul, atins de eter-
nitatea clipei de iubire. Teodoru simte pierderea ca pe o ranå, cautå så
depå¿eascå drama prin munca sa de scriitor ¿i de recuperator al operei
celei care i-a fost parte din fiin¡å. Cautå så se autodefineascå. Teodoru
se desprinde cu greu de trecut, de pierdute miracole.

Omul, înså, nu este destinat så tråiascå singur, ducând în suflet
tot timpul ¿i netimpul anilor anteriori. ªi iatå, în economia divinå, apare
Arina, iar perspectivele se schimbå. Profesor universitar, preocupatå de
via¡a literarå, de opera lui Teodoru ca mårturie în epocå, în stare så
punå în valoare maximå crea¡ia poetului, Arina intervine, prin destin ¿i
predestinare, în via¡a lui Teodoru: î¿i poveste¿te experien¡ele în aceastå
carte, se rupe din cåsåtoria ei anterioarå, devine liberå ¿i deschiså unei
vie¡i noi, una visatå, doritå, idealå. Teodoru o ini¡iazå în aceastå cålåtorie
unicå, ineditå, la o vârstå complicatå, când oamenii s-au a¿ezat în matca
unei ambian¡e consolidate, fårå riscuri sociale, spirituale, existen¡iale.
Acceptå provocarea, are sim¡ul eternitå¡ii, energia necesarå de a con-
tinua. Existen¡a celor doi se reface din cenu¿å, din zgura unor fapte
arse. Iubirea este motorul care pune în mi¿care indivizi ¿i lumi, eoni ¿i
galaxii. În aceastå cålåtorie de ini¡iere, Arina se confruntå cu EA, fosta
so¡ie a bårbatului iubit: o umbrå permanentå, greu de explicat. Teodoru
mai påstreazå, în biroul lui, urna cu cenu¿a so¡iei defuncte, ca o prezen¡å
stranie pentru restul oamenilor. Femeia nu poate în¡elege, la început,
aceastå legåturå a lui Teodoru cu EA. Existå, la prima impresie, ceva
inacceptabil ¿i de netråit.

El, cunoscåtor al tainelor feminine, om cu o culturå profundå, adept
al marilor valori spirituale, ¿i cre¿tine, desigur, o duce în labirint, îi pre-
zintå luminile necesare, o reînva¡å lumea pierdutå a cuplului EL ¿i EA
(Ish / Isha), a¿a cum a stabilit-o Creatorul.

Fosta so¡ie (EA) este o prezen¡å spiritualå, una care nu piere, e la
fel de vie în mintea bårbatului, în ¡esåtura subtilå a universului, precum
orice altå entitate. A¿a va fi ¿i Arina. El este responsabil, din acest punct
de vedere, pentru femeile din via¡a sa, în mod egal, cum s-a rânduit la
Genezå.

Întrebårile pe care ¿i le pune Arina, fråmântårile zilnice, cople¿i-
toare, ¿i luminile iubirii îi desåvâr¿esc identitatea. Devine femeia care-¿i
urmeazå bårbatul, dispuså mereu så înve¡e, så în¡eleagå. O ini¡iere
destul de lentå, valorile culturale, dialogul, capacitatea de adaptare,
dorin¡a de împlinire deplinå o duc într-o zonå a certitudinilor spirituale.
În toate se simte Mâna lui Dumnezeu, pentru cå eroii se pun la dispozi¡ia
energiilor divine ce pot schimba oamenii.

Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu reu¿e¿te performan¡a de a scrie un
roman al tensiunii dintre bårbat ¿i femeia sa, de a povesti noua expe-
rien¡å, într-un limbaj deschis, sincer ¿i curat.

Teodoru are capacitatea de a duce aceastå rela¡ie în zone greu de
bånuit la început, se recupereazå timpul risipit în fapte simbol. El este
bårbatul-preot, se îmbracå elegant, folose¿te un parfum rafinat, este
atent la gesturi, ca într-un ritual, cuvintele sale au for¡a de a influen¡a
mintea iubitei (metanoia) ¿i de a o purta spre tårâmuri tainice. Este
arhetipul, recupereazå amprentele divine. În fa¡a iubirii, dispar, la ambii
protagoni¿ti, orgoliile, mândria, experien¡a de via¡å asimilatå prin uzan¡ele
normale, apårând, în schimb, bucuria, curiozitatea, puterea de a învå¡a,
tinere¡ea duhului, a sim¡åmântului, a min¡ii.

Evolu¡iile din cuplu sunt analizate deschis, uneori, cu multå duri-
tate, se påtrunde în gândul personajelor, ca într-o salå cu oglinzi. Sin-
ceritatea ¿i capacitatea de a vedea peste limite rezolvå echilibrul dintre
cei doi. Restul personajelor dau consisten¡å povestirii, sunt apari¡ii fugare,

colegi, admiratori ¿i copii, maturi ¿i ei. Personajele conferå dinamism
povestirii, pun în eviden¡å frumuse¡ea comunicårii profunde, totale, dintre
el (Teodoru) ¿i ea (Arina).

Este o poveste de dragoste? A¿a s-ar zice cå inten¡iona autoarea. La
final, descoperim o extraordinarå poveste a ini¡ierii, prin dragoste, în
lumea spiritualå, în lumea care pune în mi¿care carnea, materia, sângele.
Principiile biblice lumineazå nara¡iunea, o limpezesc, simbolurile se
încheagå, universul se reface în mintea celor doi pe alte coordonate.

Povestea demonstreazå cå oamenii se cautå pe sine, iubirea este o
cunoa¿tere ce dureazå în eternitate, dincolo de aparen¡e. Raiul este lângå
noi, poate fi atins cu inima, se deschide un alt orizont dupå faptele de
fiecare zi.

Sunt câteva etape simbol: În Pia¡a Libertå¡ii din cetatea lor
(Timi¿oara), o ¡igåncu¿å vindea brându¿e. Teodoru i-a cumpårat un
buchet Arinei. ºigåncu¿a are o remarcå pentru cei doi: „Frumoaså doamnå
ai!” (p. 47). Vânzåtoarea de flori are voca¡ie divinatorie, ca în marile mituri
antice.

Urmeazå cåsåtoria, oficiatå direct, în parc, de cei doi, în fa¡a lui
Dumnezeu, fårå intermediari, ca un juråmânt pur, de nerefuzat. Teodoru
citeazå din Biblie un text (cititorul va afla con¡inutul), el este, cum
spuneam, bårbatul-preot care î¿i duce femeia în fa¡a Cerului. Ulterior,
cei doi apeleazå la ritualul civil ¿i bisericesc al cåsåtoriei, la tradi¡ia din
lume, care consolideazå ¿i aduce siguran¡å.

Cålåtoria celor doi la Carani, satul natal al Arinei, este o cålåtorie
de ini¡iere inverså pentru Teodoru, el acceptå universul femeii sale ca
pe un dat favorabil.

În final, urna cu cenu¿a EI (a fostei so¡ii) este îngropatå conform
ritualului bisericesc, iar realitatea våzutå (re)devine (måcar temporar) o
certitudine. Umbrele se topesc în pasta timpului brut.

Livius Petru Bercea noteazå, pe coperta interioarå a cår¡ii: „Celesta
este un Bildungsroman modern, cu deschideri metafizice, în care Teodoru
(poet de succes, bun cunoscåtor al Bibliei, el însu¿i în cåutarea unui
echilibru interior, deci având nevoie de «sprijin») î¿i va asuma rolul de
Pygmalion, în raport cu Arina (a cårei realizare profesionalå nu poate
contrabalansa neîmplinirea afectivå)”.

Iatå cum redå Arina clipa tråitå, experien¡a unicå de a fi iubitå de
Teodoru: „Tråiam clipa. Lunga mea clipå de fericire. Istovitoare.
Sclipitoare. Uitasem cu desåvâr¿ire toate întrebårile de pânå acum. În
sufletul meu era pace. Må odihneam, în sfâr¿it. În armonie. Tråiam
dragostea fårå nicio umbrå de îndoialå. Din copilårie, de când må iubeau
bunicii, n-am avut parte de o asemenea dragoste” (p. 72).

Fråmântårile femeii, prinså între rela¡ii sociale dure, general
acceptate, ¿i iubirea care deschidea noi orizonturi, sunt descrise cu
emo¡ie: „Ceea ce oamenii legii amânau sine die, a împlinit Dumnezeu
repede ¿i tran¿ant. Nimeni nu a avut de suferit. Fiecare a primit ce merita.
S-a limpezit situa¡ia, s-a netezit calea pentru mine. Urmåtorii pa¿i i-am
fåcut singurå. Motivatå de sentin¡a definitivå de divor¡. De vârsta mea.
De sprijinul necondi¡ionat al familiei mele. De bra¡ul protector al lui
Teodoru. De convingerea cå Dumnezeu mi-a dat un semn clar cå exist
pentru El ¿i cå merit ajutorul Lui. Cel Drept må eliberase” (p. 103).

Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu poveste¿te simplu, sincer, fraza ei
are un fior ce stråbate mesajul real, prozatoarea se armonizeazå cu
dramele pe care le descrie. Le în¡elege ¿i le pune sub lumina Providen¡ei.
În spatele nara¡iunii, sunt personaje concrete, care au suferit pentru a
se pune pe linia desåvâr¿irii.

Istoria literarå va re¡ine episodul povestit, ca pe o bazå serioaså de
analizå a vremii în care s-au scris cår¡i importante. Cine a citit cår¡ile
lui Eugen Dorcescu va în¡elege mai mult din tulburåtoarea poveste de
dragoste prezentatå de Arina. Unele lucruri meritå a se påstra în tåcere
¿i cu sfialå. Altele se pot expune deschis, fiindcå existå modele prin care
lumea devine mai frumoaså. Depinde ¿i de valorile spirituale pe care ni
le asumåm. Arina, de exemplu, aflå întreaga poveste a Bibliei de la
Teodoru, cunoa¿te astfel, mai profund, cum a modelat Dumnezeu
Adevårul dat oamenilor, ca o eliberare de ¡årâna trecåtoare din care am
fost fåcu¡i. Povestea Bibliei devine povestea lor, povestea omului care
iube¿te sub stele grele de lumini, ce i-au devenit stråine prin uitare (p.p.
156-158). Iatå cum explicå Teodoru textul sacru: „Aceste Cår¡i sacre ¿i
povestea lor reprezintå Minunea Minunilor! Frumuse¡ea Frumuse¡ilor!
Sunt inspirate de Duhul Sfânt. Se simte. Când cite¿ti oricare verset din
Textul canonic, resim¡i un suflu teribil, o energie cople¿itoare” (p.p.
157-158).

Arina recunoa¿te, în povestea aceasta, cå personajele cår¡ilor sale
sunt cele care o ajutå så se caute ¿i så se regåseascå. Prin faptele, prin
vorbele lor, prin dramele care sparg eternitatea secretå ¿i permeabilå,
câteodatå.

Constantin STANCU, AConstantin STANCU, AConstantin STANCU, AConstantin STANCU, AConstantin STANCU, Aprilie 2018prilie 2018prilie 2018prilie 2018prilie 2018

*Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, Celesta (O poveste de dragoste), roman, 207 pagini, Timi¿oara: Editura Mirton, 2018.
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Universul comunitar ¿i specificul etnografic

Debutant târziu
¿i aplicat, la începu-
turi, exclusiv univer-
sului didactic, Nicå

D. Lupu a acumulat din mers ¿i a evoluat cu
totul remarcabil în cår¡ile urmåtoare, din ce în
ce mai nuan¡at ¿i complex. Intuitiv, autorul a
surmontat toate dificultå¡ile ¿i imperativele
romanului, elaborând ascendent ¿i din ce în
ce mai rafinat ¿i semnificativ în domeniul
preten¡ios al genului proteic.

De altfel, opera sa este alcåtuitå numai din
romane (unele în douå edi¡ii), cu câteva excep¡ii
– douå cår¡i pentru copii ¿i un volum de prozå
scurtå – romane tradi¡ionale, în tipologie diver-
så, de la universul ¿colii, pânå la atmosfera mis-
terioaså a vie¡ii de mânåstire, ¿i de la perspec-
tive sociale, la romane de dragoste. Bibliografia
este condensatå (12 volume în nouå ani) din
2006 (când autorul trecuse de 50 de ani), pânå
aståzi, când aratå  impunåtor: Incertitudini la
råscruce (douå edi¡ii, 2006, 2009), Celesta
(2012), Regina nop¡ii (2013), Masca (2013),
Urgia (2014), Talismanul (2014), Regåsirea
(2015), Spirala (2015) – toate cår¡ile apårute la
Editura „Betta”, la care se mai adaugå douå
cår¡i pentru copii (Grådina cu povestiri (2012)
¿i Elisa (2013)) ¿i un volum de prozå scurtå
Întâmplåri de necrezut, apårutå la aceea¿i
editurå.

De remarcat cå trei romane configureazå
Trilogia cucilor (Masca, Talismanul ¿i Spirala),
volume-document asupra acestui obicei a-
proape singular în Câmpia Dunårii, ce trans-
mit obiceiuri române¿ti ¿i alogene care se inte-
greazå în tipologia teatrului cu må¿ti, depå¿ind
simplul divertisment folcloric, pentru a rede¿-
tepta ritualuri stråvechi de origine balcanicå
¿i pierdute în negura timpurilor.

Trebuie spus cå Spirala, ca de altfel ¿i ce-
lelalte „romane” ale dlui Nicå D. Lupu, reprezin-
tå o formå mascatå de memorialisticå indirectå
¿i aplicatå asupra unei precizate comunitå¡i
rurale, de mare pitoresc etnografic ¿i extinså
în mentalul colectic, chiar cu ferma con¿tien-
tizare a unicitå¡ii ¿i specificitå¡ii locale. Cuci,
pentru o singurå zi, pot deveni to¡i locuitorii
localitå¡ii care se deghizeazå în diverse perso-

naje, care opresc pe trecåtori, îi bat pe umår ¿i
le ureazå sånåtate ¿i prosperitate, eventual,
aruncând cu boabe de grâu. Numai cå båtaia
pe umår poate deveni båtaie în toatå regula sau
confruntåri între grupuri de „cuci” fårå iden-
titate.

Romanul începe cu momentul botezului
unui copil, cu ceremonialul religios al cre¿ti-
nårii omului, primul eveniment fundamental
al vie¡ii, dupå care urmeazå nunta ¿i înmor-
mântarea. Autorul panorameazå spa¡iul sacra-
lizat al bisericii, înregistrând obiectiv ¿i amå-
nun¡it tot ritualul cre¿tin, evenimente ¿i amå-
nunte care acordå însemnåtate ¿i sacralitate
intrårii în lume a noului nåscut.

De altfel, întreg romanul este alcåtuit din
astfel de momente care acordå semnifica¡ie ¿i
specific etnografic plin de pitoresc. Naratorul
¡ine de tipologia tradi¡ionalå a autorului omnis-
cient ¿i omnipotent care ¿tie ¿i ce se petrece în
cåpu¿orul fraged al copilei ce prime¿te botezul
¿i ce gândesc na¿ii ¿i enoria¿ii afla¡i în bisericå.

Cartea este un roman, dar un roman care
î¿i încorporeazå ¿i un reportaj ¿i o mårturie
documentarå ¿i o istorie fabuloaså.

De¿i la origini, autorul e profesor de geo-
grafie, personajele nu sunt tentate de cålåtorii
¿i expedi¡ii de cunoa¿tere, aproape cå nu-¿i
påråsesc spa¡iul originar. Mai mult, peisajul ¿i
mediul exterior nu joacå niciun rol în desfå¿u-
rårile narative epuizate în interiorul unui mediu
mai degrabå urban. Satul ¿i ¡åranii nu consti-
tuie referin¡e insistente.

De unde, supozi¡ia noastrå cå tentativa
mediilor familiale ¿i a universului intelectual
apar ca dominante compensatorii, de aspira¡ie
intimå. Mai mult decât profesional, dl. Nicå D.
Lupu transferå personalitatea sa echilibratå ¿i
cår¡ilor sale. Pe de o parte, a råmas un moldo-
vean temperat, melancolic, interiorizat dar
adaptat la lumea aprigå, puternic concuren-
¡ialå a Câmpiei, care poate fi o „spiralå” magicå.

Universul såu narativ e amprentat mai
degrabå profesional, decât urban sau provin-
cial. Satul apare foarte pu¡in ¿i fårå desfå¿uråri
explicite, în afara obiceiului cucilor – privilegiat
ca o temå esen¡ialå.

Autorul începe, cu acest roman, Trilogia

NICÅ D.LUPU,  Spirala,
roman, Editura ANAMAROL, Bucure¿ti 2015

cucilor, o amplå lucrare dedicatå acestui obicei
din Câmpia Dunårii.

Despår¡irea de universul ¿colii, ca ¿i de-
dicarea ¿i aprofundarea fenomenului etnogra-
fic al „cucilor” îi conferå prozei lui Nicå D. Lupu
originalitate ¿i o distinc¡ie personalizatå,
specificå, u¿or recognoscibilå în literatura
contemporanå.

Exprimarea sa este eficientå ¿i arborescen-
tå pentru cå, vorba lui Creangå, autorul nu are
timp så fie scurt. De aici o serie de povestiri
intercalate, ca istoria meteoritului gåsit sau
chiar un micro-roman epistolar în cheie eroticå.
Unele descrieri de naturå sunt remarcabile:
„Suprafa¡a lacului, u¿or ondulatå este aseme-
nea unor riduri bine reliefate pe o epidermå
secularå, întinzându-se pe o orizontalå aproxi-
mativå ca o uria¿å oglindå falså, defectå.
Unduirile plåcute sunt stârnite de o buzå dulce
care este prinså într-un du-te-vino de la desfå-
¿urarea suprafe¡ei apei spre umbrele ¿i fo¿netul
blând al pådurii matusalemice de pe malul
drept, alintând u¿urel undi¡ele råmase de mult
timp în nemi¿care ale unor pescari de week-
end redus. Rådåcinile dezgolite ale stejarilor
viguro¿i de pe mal, întinse în apå ca ni¿te mu-
sulmani în rugåciune, în care s-au cuibårit
¿uvi¡e de spumå asemånåtoare cu nuferii albi
retra¿i la adåpost, par ancore diverse care au
înlån¡uit cu înver¿unare lacul cu o aripå arun-
catå în partea cealaltå, pentru a-l salva de la o
scufundare alarmistå. [...]

Umbrele copacilor, asemenea limbilor unor
ceasornice originale împinse din spatele ramu-
rilor de razele solare, s-au tot urnit agale
dintr-un loc în altul, tot spre dreapta, generând
pe oglinda acvaticå un agreabil Joc de lumini
¿i umbre temporare.

În acest timp, prinzåtoarele de pe¿ti ¿i mai
ales nåscåtoare de pove¿ti nemuritoare pentru
ståpânii lor, au råmas încremenite în locurile
de început.”

Spirala este un cerc deschis care påstrea-
zå memoria culturalå, alåturi de identitatea
sigurå, dar ascunde ¿i un proiect care trimite
realitatea în viitor. Pentru a „rotunji” universul
imaginar, romanul – care începe cu botezul
unui copil – se încheie într-o zi de... Pa¿ti: „Azi
e zi de mare sårbåtoare, atât pentru sufletele
cucernice ale cre¿tinilor, cât ¿i pentru natura
binecuvântatå!” Dar ¿i cu o înmormântare ¿i o
nouå na¿tere, sugerând ciclul neîntrerupt al
vie¡ii.

Aureliu GOCIAureliu GOCIAureliu GOCIAureliu GOCIAureliu GOCI

Scriitor cu resurse tematice ¿i de expresivi-
tate atât în zona poeziei, cât ¿i a prozei, Cons-
tantin Stancu “tråie¿te în spa¡iul mirific al ºårii

Etemenanki sau între påmânt ¿i cer

Ha¡egului” (Ioan Evu), unde desfå¿oarå o bogatå
activitate publicisticå ¿i literarå. A publicat nu-
meroase volume (poezie, prozå, eseu), dintre
care amintim: Påsårile plâng cu aripi (1988), A
privi cu ochii inimii (2002), Pomul cu scribi
(2006), Pe masa de opera¡ie (roman), Greutatea
gândului nerostit (2012), Cu fantezia pe fantezie
cålcând (2013) ¿.a. Acestora li se adaugå mai
multe cår¡i în format electronic, precum ¿i mun-
ca de redactor la revista electronicå de culturå,
literaturå ¿i teme practice “costyabc-hatzeg-
world, câteva cuvinte ca semn”. Avem, a¿adar,
exemplul unui om adaptat timpurilor noastre,
foarte activ, dar care nu a renun¡at la valorile
autentice, tråind în cultul prieteniei ¿i al iubirii
de aproape. Prezent deseori la manifeståri cul-
turale ¿i lansåri de carte, Constantin Stancu e
mereu pregåtit så încurajeze ¿i så ofere o apre-
ciere confra¡ilor literari.

Etemenanki (Ultima såptåmânå) constituie
titlul unui volum de versuri publicat mai re-
cent la Editura Cronologia, Sibiu, 2014 ¿i a¿e-
zat sub semnul simbolic al unui edificiu cu vâr-
ful în cer, adicå într-o rela¡ionare directå, verti-

calå cu transcendentul. A¿a cum se poate ob-
serva ¿i din cår¡ile precedente, Constantin
Stancu practicå o poezie simbolicå, ambigui-
zatå, deloc facilå, iar tâlcul ei ascuns se dez-
våluie cu dificultate. Poemele sale sunt lungi,
au versuri asimetrice ¿i un caracter filosofic,
fiind din acest motiv mai greu de încadrat în
tipare sau tipologii. Certå råmâne dimensiunea
lor metafizicå, datå ¿i de problematica majorå
abordatå: moartea, Divinitatea, dialogul cu ne-
våzutul, cu timpul revelator de noi ¿i noi
experien¡e.

De la un capåt la altul, aceastå poezie e
stråbåtutå de lumina unui septembrie blând,
iertåtor, dar care aminte¿te de un alt veac, o
altå moarte. Vorbe¿te, în definitiv, despre lu-
mina de dincolo, cåci aici e tot mai întuneric,
lumea se råstoarnå cu susul în jos ¿i percep¡ia
realului e din acest motiv deformatå: “E târziu,
din zi au råmas câteva ore moi,/ anul se sfâr-
¿e¿te în luna septembrie,/ timpul cade în locul
frunzelor/ ¿i copacii înnebunesc,/ zåpada e din
alt veac,/ moartea nu este a noastrå, e
stråinå,/ dar o tråim flåmânzi pânå la
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ultimul cer,/ pânå la ultima moarte din
moarte.” (Septembrie cu ore moi)

Poetul pune în grila zilei probleme ¿i între-
båri fundamentale legate de traseul nostru în
lume, în timp, legate de tråirea noastrå dincolo
de clipa imediatå, dincolo de cotidianul prozaic,
dincolo de gesturile robotizate. Mereu se cautå
sensul mai profund al lucrurilor, al vie¡ii, iar
acesta e de gåsit doar în straturile adânci ale
con¿tiin¡ei, în disponibilitatea fiecåruia de a-¿i
låsa privirea liberå, så aleagå ¿i så intuiascå
frumosul, lumina, via¡a. Alteori, reflexele realu-
lui se geometrizeazå în ironie ¿i sarcasm, pre-
cum în versurile: “Nu mai avem timp!/ Îmi
spune academicianul,/ vine sfâr¿itul lumii ¿i/
trebuie så stabilim/ variantele ¿i op¡iunile în
care lumea se va duce…// Suntem ocupa¡i!/
Îmi spune omul de afaceri,/ vine sfâr¿itul lumii
¿i nu am ob¡inut/ profitul maxim,/ vrem så
atingem obiectivul acesta simplu, precis…// Nu
ne putem ocupa de tine, omule,/ vine sfâr¿itul
lumii,/ suntem în cåutarea sufleorului cel mai
bun,/ care poate ¿opti, la final, frazele acelea
importante,/ sunt lungi, lungi,/ îmi spune
artistul,/ nimicul se va sprijini pe o infinitate
de cuvinte…” (Sfâr¿itul lumii)

Unele poezii contureazå în acela¿i registru
simbolic peisaje spiritualizate, dezvåluind preo-
cupåri pentru rostul ontologic ¿i dialogul omului
cu divinul: “Dumnezeu este cel mai accesibil,/
po¡i sta cu El de vorbå oricând,/ oamenii nu se
mai cunosc între ei demult,/ o specie dispårutå

sub ochii porumbeilor,/ una care n-a rezistat
cutremurului de cuvinte…” (Câteva cuvinte).
Tabloul liric na¿te tensiuni într-un timp în care
cuvintele ¿i-au pierdut valoarea, iar poetul
tråie¿te la alte dimensiuni realitatea, arcuitå
între trecut ¿i prezent: “Schimbåm câteva cu-
vinte la marginea oceanului,/ povestea are un
arc,/ îl po¡i trage rotind cheia,/ totul este så ai
cheia,/ asemenea ceasurilor vechi din secolul
trecut…// Povestea nu con¡ine ora exactå,/
este ceva aproximativ între na¿tere ¿i moarte,/
dar cuno¿ti vremurile pe care le tråie¿ti,/ vorbe-
le pot fi ¡esute,/ po¡i face albe cåmå¿i/ brodate
cu sângele celor care le spun…” (Albe cåmå¿i).

Poet al tråirii religioase, Constantin Stan-
cu î¿i coboarå poemele în decorurile unei lumi
cu rosturi dezafectate, fårå a se låsa cople¿it
de imaginile sumbre, pentru cå poartå lumina
infinitului ¿i a credin¡ei oriunde: “Spre munte,
spre mare,/ spre cuvânt sau precuvânt,/ raiul
începe cu un singur cuvânt,/ dar cine så mai
creadå cå/ nimicul înmugure¿te?” (Nimicul în-
mugure¿te). Dimensiunea simbolic-vizionarå
constå în puterea de a continua, de a articula
sensul din spatele parabolei, de a substitui
con¿tiin¡a de¿ertåciunii cu speran¡a ve¿niciei.
În poezie, aceastå concep¡ie se materializeazå
prin mijloace moderne ¿i postmoderne de expre-
sie, cu mizå pe valen¡ele de subtilitate ¿i ironie
ale limbajului, pe capacitatea acestuia de a
transfera accente ¿i de a conferi pondere se-
manticå unor expresii aparent simple: “Scrie

într-o vreme când nimeni nu cite¿te,/ orbirea
este cea mai bunå activitate -/ ie¿i din istorie
¿i nu ¿tii,/ zgura se revarså pe stråzi,/ aur
adânc îngropat în aureolele sfin¡ilor…// Ro¿ia
Montanå?” (Orbirea).

Pe ecranul cu imaginile realului se prefigu-
reazå adeseori însemnele mor¡ii, problematicå
recurentå a acestei poezii, foarte reu¿it contu-
ratå: “Aventura începe/ dupå ce flåcåii au arun-
cat ultima fårâmå de påmânt/ peste mormânt,/
cu sunetul acela surd/ din care au fugit mira-
cole.// Nu po¡i så o narezi, nu ai limbaj,/ på-
mântul î¡i intrå în gurå,/ iarba te îmbrå¡i¿eazå
cu lungi rådåcini,/ devii proprietar,/ proprietar
cu påmântul în gurå ¿i/ ei plâng sub soare cu
lacrimi/ care nu încap în geometria nemor¡ii,/
lacrimi scåpate de corbi,/ din ghearele cuvin-
telor…// E un timp între timp ¿i netimp,/ ar
putea fi måsurat,/ trupul este cel mai bun ca-
non între ieri ¿i mâine,/ umil trup în care mi-
neralele schimbå impresii/ despre påmântul
proaspåt ¿i gigabytes…” (Påmânt ¿i gigabytes).

Constantin Stancu “tråie¿te ni¿te expe-
rien¡e spirituale de mare anvergurå” (Adrian
Botez), de aceea are gra¡ia privirii dincolo de
aparen¡å, unde “verdele din frunze/ este în-
vierea în care s-a cuibårit infinitul”. Etemenan-
ki (ultima såptåmânå) oferå un bun prilej
pentru lecturå ¿i medita¡ie, ca ¿i pentru întâlni-
rea cu o con¿¡iin¡å scriitoriceascå de realå pro-
funzime.

Monica Monica Monica Monica Monica GROSUGROSUGROSUGROSUGROSU

Casandra Ioan este o naturå liricå definitå de discre¡ie,
ca ¿i de o atitudine rezervatå în raport cu sinele, cu lumea
din jur, dar acest fapt nu exclude o privire (auto)criticå
destul de severå. Privirea poetei re-scrie påtrunzåtor
realitatea, o denudeazå în detaliile ei cele mai fine, o
descifreazå imprevizibil, atribuindu-i un în¡eles propriu.
Profilul aerului (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010, coperta
¿i ilustra¡iile de Andor Komives) este volumul care
înmånuncheazå câteva poeme ce i-ar putea contura un stil
literar, un parcurs prin culoarele atât de variate ale
postmodernitå¡ii douåmiiste, în niciun caz minimaliste. O
tradi¡ie literarå a exprimårii frumoase ¿i o elegan¡å tipic
femininå îi definesc poemele, farå a le låsa impudic
descoperite în fa¡a privitorilor.

Dupå un debut foarte apreciat cu Ucenicul vråjitor
(poezie, 2006), au urmat volumul amintit anterior ¿i The Story
of a Leaf (povestire pentru copii, 2012), cår¡i care dovedesc
rigurozitatea autoarei în raport cu textul tipårit. De
asemenea, numele Casandrei Ioan îl regåsim constant în
revistele literare, în special în cele transilvånene, dar ¿i în
antologii de poezie: În cuvânt – 9 poe¡i aiudeni (1998), Carne,
oase ¿i blanå/ Bone, flesh and fur (2007), Des mots batis en
silence/ Cuvinte zidite în tåcere (2007) sau de prozå:
Conexiuni (2008), Caiete ude¿tene (2008), Arte solidale tra
musica e poesia (Italia, 2011).

Profilul aerului redå angoasa fiin¡årii ¿i medita¡ia
asupra propriei condi¡ii. Casandra Ioan scrie o poezie a
ideilor, ra¡ionalå, adâncå, gravå, fapt ce nu exclude ludicul.
Problematica recurentå a acestor poeme este moartea,
configuratå printr-o serie de simboluri ¿i semne (îngeri,
pietre funerare, morminte ¿.a.). Momentul desprinderii
sufletului de trup råmâne unul decisiv, ca ¿i cel al întâlnirilor
astrale. Singuråtatea ¿i moartea pot fi contracarate doar prin
iubire, tandre¡e, devotament ¿i neuitare: “Vorbi¡i doar în
surdinå de sufletele celorlal¡i./ Aprinde¡i lumânarea/
atingând-o u¿or de stele./ Când zâmbi¡i så ave¡i tot timpul
în minte/ cartilajul mâinii unui nou nåscut,/ iar când på¿i¡i
pe stradå/ cålca¡i ca ¿i cum a¡i merge/ pe coaja sub¡ire/ a unui
ou de Pa¿te./ Vorbi¡i cu ceilal¡i în îmbrå¡i¿åri,/ mai degrabå
decât în cuvinte,/ în rotiri de aripi/ decât în pliuri nestrunite
de frunte./ Când intui¡i de unde vine Iubirea,/
îngenunchea¡i/ ¿i låsa¡i-vå purta¡i de ea.” (Fragil). Tråirea
clipei devine imperativå într-o epocå atât de gråbitå ¿i
indiferentå la soarta omenirii: “Î¡i sprijini capul de ora
aceasta,/ ferestrele se spalå pe ochi mai devreme,/ î¡i treci
degetele prin suflet ¿i descoperi/ cå infinitul începe/ la o
palmå deasupra capului.” (Tåcere).

Poezia Casandrei Ioan dezvåluie nu doar o concep¡ie

liricå, ci ¿i una existen¡ialå, cuvintele, ca ¿i via¡a, trebuie
privite direct în fa¡å, asumate, iubite, curtate, în¡elese,
admirate: “Dacå po¡i, ab¡ine-te!/ Laså buzele så circule/ Pe
trasee dinainte stabilite./ Încearcå så evi¡i movul din
cearcånele cuvintelor./ Solar så fie ceasul tåu poematic./
Precis ca un evreu pe drumul spre sinagogå./ Încâlcit ca
zuluful såu./ Constant în a sa încolåcire,/ pliatå pe împilatul
zid al plângerii./ Omule, trebuie så plângi ¿i så te bucuri./ ̂ i
mai presus de aceste dihonii/ så te comunici,/ unind pår¡ile
mecanismului tåu împrå¿tiat./ Picteazå un zvon/ despre ceea
ce e¿ti,/ si apoi stinge lumina.” (Picteazå un zvon).

Se remarcå predispozi¡ia spre reflec¡ie, subtilitate, dar
¿i parodie, ironie, chiar o anume ambiguitate ¿i încifrare
poeticå. Unele poeme cresc dupå modelul enumera¡iei ¿i
amplificårii (parcå dintr-o matrio¿cå ruseascå), aducând în
prim-planul aten¡iei condi¡ia poetului ¿i a poeziei: “Poe¡ii
se înfruptå din repaos/ ca din mere råscoapte,/ ca din mere
verzi/ în care/ ¿i patima e tânårå/ ca din flori de mår,/ în care
patima nu s-a închegat încå/ ca din sâmburele mårului/
oglindind cercurile apei/ dupå ce a cåzut în ele/ foarfeca
dublului./ Poe¡ii se înfruptå din repaos/ sub strea¿ina
a¿teptårii/ din care ¿iroiesc mårunt valuri trucate.” (Poe¡ii).
Alteori, poemul e încåpå¡ânat, se ive¿te cu greu din straturile
adânci ale fiin¡ei, cere aten¡ie, concentrare, timp, pentru a
putea fi auzit: “Cu cap plecat./ bra¡e îndoite,/ ghemuit,/
poemul meu e azi încåpå¡ânat./ Nu i-am dat destulå aten¡ie./
L-am låsat în burni¡å ¿i înghe¡.” (Noimå nevolnicå). În acest
fel, poezia Casandrei Ioan se deschide mereu spre altceva,
atingând câmpuri semantice depårtate unele de altele,
fragmentate, discontinue, complexe. În aceastå lume a
interioritå¡ii se påtrunde cu ajutorul compara¡iilor, foarte
reu¿ite de altfel, fiindcå sub peni¡a autoarei, realul se
metamorfozeazå în expresii ¿i imagini calofile.

Însumând trei grupaje poetice, Îngeri de apå, Schele,
Santa Fé în trei ferestre, volumul de fa¡å oferå o imagine de
ansamblu asupra unei fizionomii lirice, definite de luciditate,

În atelierul cu poeme

sinceritate neconcesivå, simboluri ale mor¡ii ¿i limitårii,
metafore ale triste¡ii. Convulsiile zilei sunt provocate ¿i de
rela¡ia osmoticå, ontologicå, dar ¿i sinuoaså, dintre fiin¡a
poeticå ¿i cuvânt: “Nu vreau så spun mai mult decâ¡ am
spus./ Prolixå ¿i ascunså./ Voi sta pe prispa cu fantome a
zilei -/ o enigmå pråjindu-se la soare -/ pânå vei veni så må
acoperi/ cu ochii tåi umbro¿i ¿i adânci./ Ar trebui så
aprindem lumânåri aromate/ sau lumânåri pentru mor¡i?/ Ce
pårere ai, iubite?” Reflexele realului ¿i ale sinelui se
întrupeazå cu dificultate în geometria versului, mai ales cå
poeta se aflå într-o perpetuå cåutare a propor¡iilor juste ¿i a
expresiei relevante.

 În consecin¡å, Profilul aerului este rezultatul acestei
cåutåri, când exasperante, când potolite ale poetei, dar
transcrise cu atâta elegan¡å a metaforei, cu grija olarului de
a pune în cupa poemului formele cele mai fine, materialele
cele mai rafinate: “Sfâ¿ii mii de poeme vechi -/ îmi trebuie
cuvintele/ pentru noi utopii./ Îmi trebuie umbra lor, tåcerea,/
pentru fantomatica fermå/ unde,/ palide ¿i clorotice,/ fiicele
cuvintelor/ vor face parte,/ în prima lor tinere¡e,/ din satul
påpu¿ilor albe.” (Atelier). Casandra Ioan scrie o poezie
frumoaså, deschiså spre orizontul metafizicului, o poezie
în permanent proces hermeneutic de descifrare ¿i depå¿ire
a etapelor, de reformulare ¿i sintetizare a în¡elesurilor
realitå¡ii.

Monica GROSUMonica GROSUMonica GROSUMonica GROSUMonica GROSU
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1.1.1.1.1. Dialogul ¿tiin¡å-religie-artåDialogul ¿tiin¡å-religie-artåDialogul ¿tiin¡å-religie-artåDialogul ¿tiin¡å-religie-artåDialogul ¿tiin¡å-religie-artå
Tot mai mult, lumea contemporanå î¿i

schimbå modul de gândire, se apropie (fårå înså
a putea ajunge) de adevårul ultim, nu numai
prin ra¡iune, ci ¿i prin iubirea de Dumnezeu.
„Actul iubirii precede cunoa¿terea” (afirmase
Nae Ionescu), „dar e o iubire misticå”, sublinia
Ion Papuc în Litere ¿i filozofie, România Press,
2007 (p. 13), dupå ce identificase no¡iunile de
bine, cunoa¿tere ¿i iubire cu Divinitatea, afir-
mând aforistic: „Iubirea, cunoa¿terea, binele.
Adicå Dumnezeu!” „Cunoa¿terea adevåratå e
laudå: trebuie så iube¿ti obiectul cunoa¿terii
tale ¿i så-l exal¡i în Dumnezeu”, scrisese ¿i An-
dré Scrima în Antropologia apofaticå. (Huma-
nitas, Bucure¿ti, 2005, p. 368)

Despre o legåturå „intimå” între religie ¿i
artå scrisese la noi Nichifor Crainic în cartea
primitå cu mult interes datoritå con¡inutului
ei ¿i abordårii temei religioase de pe pozi¡ii filo-
sofice, Nostalgia paradisului. „Biserica umple
în lume un gol spiritual; arta, un gol estetic”,
mai spunea Crainic.

ªtiin¡ele se conduc dupå ce pare a fi adevå-
rul într-un moment dat. Din perspectiva esteti-
cianului Tudor Vianu, de exemplu, ¿tiin¡ele au
un caracter specializat ¿i de aceea influen¡a lor
este limitatå; în schimb, religia, filosofia ¿i arta
au influen¡e expansive, integratoare. (v. Filoso-
fie ¿i poesie, Ed. Enciclopedicå, 1971, p. I, II,
12, 13)

Alåturi de ¿tiin¡ele numite „exacte”, filoso-
fia, prin chiar conota¡ia denumirii ei, vine cu
în¡elepciunea marilor gânditori, apropiindu-se
de palpabil deopotrivå prin gând/ aspira¡ie ¿i
ra¡iune.

De-a lungul timpului, rela¡ia filosofiei cu
poezia a cunoscut abordåri diferite - de la ascen-
den¡a ¿i primatul uneia sau al alteia pânå la
simultaneitatea celor douå modalitå¡i ale cu-
noa¿terii. Indiferent de modul de abordare, ¿i
filosofia, ¿i poezia ne conduc de fapt spre în¡e-
legere, spre o permanentå aspira¡ie de a desci-
fra neîn¡elesul lumii. Cåci ceea ce depå¿e¿te
gândirea ¿i în¡elegerea noastrå se materializea-
zå de fapt într-o aspira¡ie permanentå cåtre
Divinitate.

O „întâlnire a extremelor” (am preluat for-
mularea care a dat chiar titlul unui cunoscut
volum al lui Solomon Marcus - Întâlnirea extre-
melor. Scriitori în orizontul ¿tiin¡ei, Paralela 45,
Pite¿ti, 2005) are loc tot mai frecvent ¿i mai
natural în timpurile moderne. O ceruse la înce-
put de secol 20 (prin toate lucrårile sale, dar
îndeosebi în Estétique), Pius Servien, cel care
era con¿tient cå punea bazele „unei noi estetici
¿tiin¡ifice”. Acesta, ca un punct de plecare în
ceea ce prive¿te dialogul ¿tiin¡å – artå, îl aflase
în clasificarea ¿i analiza celor douå limbaje
(¿tiin¡ific ¿i liric) sau în analiza ritmului în
poezia francezå.

Despre cele douå tipuri de gândire ¿i deci
de în¡elegere a lumii, despre rela¡ia omului cu
Fiin¡a supremå, într-o interpretare filosoficå di-
rectå (ce pleacå de la marile filosofii ale lumii)

ori îmbråcatå în haine lirice de amplå medita¡ie
vom gåsi referire ¿i la al¡i scriitori-gânditori ro-
mâni (chiar dacå nu preponderent teoretizate),
cum au fost – într-o epocå – Mihai Eminescu,
iar mai apoi – Lucian Blaga, Nichifor Crainic,
Vasile Voiculescu ¿.a.

Crea¡ia eminescianå, în care medita¡ia
asupra lumii în general, precum ¿i asupra
omului în universul aflat sub gra¡ie divinå, ar
necesita singurå un studiu amplu, adåugat
celor deja existente în hermeneutica operei
marelui creator, nu o vom lua în discu¡ie aici.

1. Gândirea Gândirea Gândirea Gândirea Gândirea ¿i ¿i ¿i ¿i ¿i gândirismulgândirismulgândirismulgândirismulgândirismul sau despre sau despre sau despre sau despre sau despre
scriitorii „mijlocitori” dintre Påmânt ¿i Cerscriitorii „mijlocitori” dintre Påmânt ¿i Cerscriitorii „mijlocitori” dintre Påmânt ¿i Cerscriitorii „mijlocitori” dintre Påmânt ¿i Cerscriitorii „mijlocitori” dintre Påmânt ¿i Cer

Esen¡a genera¡iei de scriitori de la Gândi-
rea poate fi definitå ¿i prin ¿tiin¡a ¿i arta de a
scrie o literaturå/ poezie în care fiorul mistic
så se altoiascå ¿i så se împleteascå armonios
cu tradi¡ia, cu tot ceea ce reprezentau pentru
ei tråsåturile de autenticitate româneascå.1

În paginile noii reviste, îmbrå¡i¿ând doctri-
na promovatå de aceasta, se vor strânge nume
de notorietate ca Lucian Blaga, Nichifor Crai-
nic, Adrian Maniu, Vasile Voiculescu, Ion Pillat,
Dumitru Ståniloae ¿.a. Sunt scriitori cu indivi-
dualitate creatoare proprie, dar ceea ce îi va
uni pe to¡i cei care vor semna în Gândirea va fi
înscrierea deliberatå sub semnul tradi¡iei, dar
¿i sub semnul specificului religiei ortodoxe. În
formularea celui care va deveni mentorul ¿i di-
rectorul revistei, Nichifor Crainic, „artistul gân-
dirist este un mårturisitor al neamului întru
Dumnezeu, un mijlocitor între påmânt ¿i cerul
nostru, între noi ¿i arhetipul de frumuse¡e, de
perfec¡iune.” (Puncte cardinale în haos, ed. I,
Ortodoxie ¿i Etnocra¡ie, 1936, p. 157)

Apari¡ia doctrinei gândiriste, puse sub
auspiciile ortodoxiei ¿i ale tradi¡ionalismului,
nu este întâmplåtoare, dacå luåm în conside-
ra¡ie aspectele socio-politice ale începutului de
secol 20, „criza moralå” prin care trecea socie-
tatea (nu numai româneascå!), proliferarea
marxismului cu consecin¡e grave în inducerea
unei concep¡ii ateiste despre lume ¿i via¡å tine-
retului universitar2. Genera¡ia de creatori reu-
nitå în jurul Gândirii va lupta astfel pentru
„readucerea lui Iisus în bara mea3" ¿i implicit
pentru „încre¿tinarea intelectualitå¡ii noastre”.
(v. Gh. Vrabie, p. 74)

De¿i originali ¿i diver¿i în activitatea crea-
toare, scriitorii care au colaborat la Gândirea
s-au reunit sub acelea¿i trei axe – a¿a cum
adesea se va observa în analiza fenomenului
cultural respectiv –, acestea fiind „mitul sân-„mitul sân-„mitul sân-„mitul sân-„mitul sân-
gelui” (tradi¡ia), autohtonismul gelui” (tradi¡ia), autohtonismul gelui” (tradi¡ia), autohtonismul gelui” (tradi¡ia), autohtonismul gelui” (tradi¡ia), autohtonismul ¿i ortodoxis-ortodoxis-ortodoxis-ortodoxis-ortodoxis-
mulmulmulmulmul. A¿adar, locul important ¿i repede stabilit
al grupårii gândiriste în spa¡iul cultural româ-
nesc s-a datorat, a¿a cum tot monograful revis-
tei îl sublinia, acestui „ideal comun al unor su-
flete logodite cu neamul ¿i Dumnezeirea”. Scrii-
torul trebuie så fie un „mijlocitor” între Dumne-
zeu, izvor al frumuse¡ii, ¿i „inima neamului care
aspirå dupå ea”. Aceasta era menirea pe care
i-o cerea Nichifor Crainic creatorului român.
Având o certå autoritate de mentor ¿i teoreti-

cian al orientårii sub care î¿i înscriseserå crea-
¡ia mari scriitori, autoritate consfin¡itå ¿i prin
eseurile publicate în paginile revistei ¿i adunate
în trei volume4, Nichifor Crainic î¿i pune pro-
pria poezie sub semnul ortodoxismului, altoit
în multe poeme pe tradi¡iile folclorice vechi.

De la aceste douå coordonate vom pleca
în demersul nostru de prezentare a crea¡iei
poetice religioase din perioada interbelicå (cir-
cumscriså curentului gândirist), selectând doi
dintre reprezentan¡i – Lucian Blaga ¿i Vasile
Voiculescu. În definirea ¿i observarea lor, vom
lua ca puncte simbolice douå versuri ale acelu-
ia¿i Nichifor Crainic din poezia Iisus prin grâu:

„ªi-nomenea dumnezeirea/ ªi îndumne-
zeia pe om.”

Sunt aici cuprinse douå orientåri care pot
fi dezvoltate în cele douå teme majore ale poeziei
gândiriste, dupå cum urmeazå :

1.1. „Înomenirea” lui Dumnezeu, umani-umani-umani-umani-umani-
zarea ortodoxieizarea ortodoxieizarea ortodoxieizarea ortodoxieizarea ortodoxiei, tendin¡å care î¿i are rådåci-
nile în literatura scriitorilor gândiri¿ti (Crainic,
Voculescu, Blaga, Pillat) hrånite de seva orto-
doxismul nostru folcloric. „Personalitatea Mân-
tuitorului, cu taina covâr¿itoare a Dumnezeului
înomenit pe care o închide în ea, råmâne izvorul
inepuizabil al inspira¡iei artistice ¿i culmea
inaccesibilå, mai presus de orice imagine din
câte au încercat så ne sensibilizeze”, o va expri-
ma ¿i direct (în eseuri) Nichifor Crainic, nu
numai sub metafora poeziei. (v. Punncte cardi-
nale …., Timpul, p. 104)

1.1. 2. Poezia lui Lucian Blaga: despre1.1. 2. Poezia lui Lucian Blaga: despre1.1. 2. Poezia lui Lucian Blaga: despre1.1. 2. Poezia lui Lucian Blaga: despre1.1. 2. Poezia lui Lucian Blaga: despre
confluen¡a umanului cu divinulconfluen¡a umanului cu divinulconfluen¡a umanului cu divinulconfluen¡a umanului cu divinulconfluen¡a umanului cu divinul

Un „ortodoxism de naturå popularå”, cu un
Dumnezeu familiar, apropiat de om, credin¡ele
vechi, precre¿tine (sau paleo-cre¿tine)
fåcându-¿i sim¡itå adesea prezen¡a, vom întâlni
¿i la Blaga. Din mitul folcloric, dintr-o ortodoxie
care nu a intrat în conflict cu credin¡ele
pågâne, Blaga gânde¿te, simte ¿i scrie o poezie
în care dezvåluie, a¿a cum observa printre
primii cercetåtori ai operei sale, Gh. Vrabie, „o
divinitate care invadeazå în noi în sensul unei
confluen¡e a umanului cu divinul”. (v. Vrabie,
p. 227) „Sunt beat de lume ¿i-s pågân”, va
afirma poetul în „Lumina raiului” din primul
volum, Poemele luminii.

În studiul intitulat „Spiritualitå¡i bipolare”,
filosoful-poet semnala pe de o parte „orientarea
spre transcenden¡å” a spiritualitå¡ii cre¿tine,
„transcendentul absolut” care, chiar în contact
cu omul, råmâne totu¿i „inaccesibil în¡elegerii
acestuia”, dar ¿i aspectul „foarte concret” al doc-
trinei cre¿tine: „sâmburele mesajului cre¿tin”,
cum îl nume¿te el. Acesta constå în aceea cå
„dumnezeirea s-a plimbat în carne ¿i oase prin-
tre oameni în persoana lui Isus, adicå ideea cå
eternitatea a despicat vremelnicia ca o panå,
fåcându-se vizibilå.” (v. Trilogia culturii, Funda-
¡ia Regalå pentru Literaturå ¿i Artå, Bucure¿ti,
1944, p. 177)

De aceea Blaga insereazå uneori în poezie
motivul divinitå¡ii ca existen¡å apropiatå celui

Doi reprezentan¡i ai poeziei de la G¢NDIREA:
Lucian Blaga ¿i Vasile Voiculescu

Mihaela ALBUMihaela ALBUMihaela ALBUMihaela ALBUMihaela ALBU

1 Referitor la crea¡ia artisticå a acestei grupåri, în cuno¿tin¡å de cauzå, în calitate de contemporan ¿i prim monograf, Gh. Vrabie afirma: „în gândiri¿ti gåsim pe cei dintâi
chinui¡i de misterul divin, pe cei dintâi cåutåtori de Dumnezeu. (Gh. Vrabie, Gândirismul, Ed. Cugetarea, Bucure¿ti, f.a., p. 201).

2 “O mårturie a lui Jean Bart, reproduså de biograful Gândirii, Gh. Vrabie, citeazå un tânår care, pe o carte po¿talå, încheia un mesaj: „Cât despre Dumnezeu, te anun¡
cå nu existå.” (Gh. Vrabie, op. cit., p. 73).

3 Un eseu al lui Nichifor Crainic este intitulat astfel!
4 Nostalgia Paradisului, Puncte cardinale în haos, Ortodoxie ¿i etnocra¡ie.
5 Dupå „îndepårtata copilårie” va „striga” mereu „sângele” poetului (v. „În marea trecere”), motivul „copilåriei depårtate” apårând adesea în poezia blagianå (v. ¿i „Lini¿te

între lucruri båtrâne”)
6 Aceastå percep¡ie poate fi, desigur, consecin¡a mesajului din poemul intitulat chiar Poezie, o Ars poetica voiculescianå, comparabilå cu Testamentul lui Arhezi, poem care

cuprinde în vers esen¡a trudei cu cuvântul a oricårui creator care „s-a bågat surugiu la cuvinte”. Ov. Crohmålniceanu, dimpotrivå, îl nume¿te „poetul cu cea mai pronun¡atå
înclina¡ie religioaså” (Literatura românå între cele douå råzboaie mondiale, II, 1974, p. 285), iar Ion Pillat îi considerå de asemenea poezia ca fiind „cea mai religioaså.” (apud Ov.
Crohmålniceanu, op. cit., p. 286).

7 v. „Poesia noastrå religioaså”, Conferin¡å rostitå în limba germanå la Universitatea din Zagreb, 4 iunie 1943.
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inocent: „Când eram copil5 må jucam cu tine/
¿i-n închipuire te desfåceam cum desfaci o
jucårie”, dar, o datå cu pierderea ingenuitå¡ii,
poetul (omul) îl pierde pe Dumnezeu „pentru
totdeauna” într-o contopire cu universul încon-
juråtor – „te-am pierdut pentru totdeauna/ în
¡årânå, în foc, în våzduh ¿i pe ape.” (Psalm).
Astfel, Dumnezeu nu e numai „înomenit”, ci
identificabil în Crea¡ia sa, ascuns în naturå,
„mocnind sub copaci” (În mun¡i). Paradoxal
înså, fiind peste tot ¿i în toate, divinitatea pare
a se ascunde, iar în încercarea de dialog, în
zbaterea cåutårii, poetul constatå cå aceasta
nu-i mai råspunde, devenind „muta, neclintita
identitate” care nu mai cere „nici måcar rugå-
ciunea” (Psalm). Toatå ruga înål¡atå se dovedi-
se, de altfel, inutilå ¿i pentru cei îndritui¡i så
se roage pentru oameni, cålugårii, cei care, în
lumea marcatå de cântecul sfâr¿itului (de
„cântecul de lebådå” venit „din cer”), „¿i-au în-
chis rugåciunile/ în pivni¡ele påmântului.
Toate-au încetat/ murind sub zåvor” (Din cer
a venit un cântec de lebådå). Omul-crea¡ie,
omul-copil al Celui de Sus se raporteazå totu¿i
permanent la cel care i-a dat via¡å, la cel care
„l-a semånat între brazdele lumii.” (Învierea).

1.1. 3. V1.1. 3. V1.1. 3. V1.1. 3. V1.1. 3. Vasile Vasile Vasile Vasile Vasile Voiculescu ¿i „sistematiza-oiculescu ¿i „sistematiza-oiculescu ¿i „sistematiza-oiculescu ¿i „sistematiza-oiculescu ¿i „sistematiza-
rea stilului ortodoxist”rea stilului ortodoxist”rea stilului ortodoxist”rea stilului ortodoxist”rea stilului ortodoxist”

De¿i îl considerå pe Voiculescu poetul care
„a reu¿it så sistematizeze cel mai bine stilul
ortodoxist”, Nicolae Manolescu (în Poezia
românå modernå, EPL, 1968, p. XLVII) îl perce-
pe totu¿i ca pe un poet fårå tråire autenticå,
cu o poezie îndelung me¿te¿ugitå,6 un tradi¡io-
nalist „nu de substan¡å, ci de stil”. În acest uni-
vers artificial (din perspectiva lui Manolescu),
îngerii „devin ni¿te locuitori banali ai satelor ¿i
ai câmpurilor.” Ori, din contrå, tocmai apropie-
rea ¿i coborârea cåtre concretul universului
perceptibil omului sunt motivele poetice care
ne fac så în¡elegem aceastå „banalitate” cu sen-
sul de înomenire a întregii crea¡ii divine. „Prin
mijlocirea îngerilor se pune omul în legåturå
cu Dumnezeu”, va aråta Cålinescu. La acuza
cå poezia voiculescianå (sub acest motiv literar)
ar fi fost influen¡atå de Blaga sau Rilke,
Cålinescu då replica, subliniind cå „îngerii lui
Voiculescu sunt autentici”. Motivul revine frec-
vent, poetul e obsedat de ace¿tia, „râvnea” så
ajungå printre ei: „Nu te mai faci înger, cum
râvneai odatå” (Înger animat) ¿i îi simte fami-
liari: „L-am cunoscut de cum l-am zårit” (L-am
låsat de-a trecut). În universul în care ¿i un
plop slåve¿te Crea¡ia – „î¿i nal¡å foi¿orul de frun-
ze în vânt ¿i slavå” (În vie) – , în care påmântul
îl a¿teaptå „pe Domnul primåverii” ¿i-l întâmpi-
nå plecat, Îisus vine în lume odatå cu întreaga
naturå trezitå la via¡å, regeneratå, reînviatå –
trimiterea la înviere fiind, desigur, subîn¡eleaså:
„Iisus venea cu iarba. ªi sålciile-n vad/ Din
bumbi de muguri proaspe¡i î¿i descheiau vest-
mântul/ ªi-n cale ploconite i-l a¿terneau, plo-
cad.” (Flori).

 Plecând tot de la poezia lui Nichifor Crainic
¿i luându-l pe directorul Gândirii drept pro-
motorul orientårii cåtre ortodoxismul autohton,
vom semnala acum al doilea aspect sub care
poate fi receptatå poezia sa (¿i a altor scriitori
apropia¡i revistei), adicå ceea ce putem numi,
preluând ideea din versul citat anterior,

1.2. În cåutarea lui Dumnezeu În cåutarea lui Dumnezeu În cåutarea lui Dumnezeu În cåutarea lui Dumnezeu În cåutarea lui Dumnezeu sau
aspira¡ia aspira¡ia aspira¡ia aspira¡ia aspira¡ia cåtre paradisul pierdut, nelini¿tea ¿i
„îndumnezeirea” omului.

Într-o trecere în revistå a „poesiei noastre
religioase”7, Nichifor Crainic insistase pe „taina
covâr¿itoare a Dumnezeului înomenit”. Înså,
chiar adus atât de aproape de om, chiar „îno-
menit”, Dumnezeu råmâne „culmea inacce-
sibilå”, iar taina crea¡iei divine, în loc så fie des-
cifratå, este mereu ¿i mereu sporitå de „lumina”
poeziei. Nu ne sugerase aceasta în mod poetic
Blaga în celebrul såu vers: „Eu, cu lumina mea,

sporesc a lumii tainå”? Cu cât poetul-om crede
cå se apropie cu lumina arteiarteiarteiarteiartei de misterul divin,
cu atât în¡elege cå måre¡ia Crea¡iei este inacce-
sibilå.

Sub acest aspect, aspira¡ia, ca ¿i „întâlni-
rea” Omului cu divinul, dar ¿i cu filosofia cåu-
tårii ori cu marile întrebåri pe care ¿i le-a pus
permanent fiin¡a umanå (reiterate mereu de
scriitori) apar într-o Poezie care a creat tradi¡ie
în literatura universalå, dar ¿i în literatura ro-
mânå, pe lângå Nichifor Crainic, prin Vasile
Voiculescu, Lucian Blaga sau Tudor Argezi ori
Horia Stamatu.

„Îndumnezeirea nu se adaugå fiin¡ei ca un
element cu totul exterior, heterogen ¿i fårå ade-
ren¡å la structura sa realå, ci ea, råmânând
bineîn¡eles, în primul rând, rodul ac¡iunii ha-
rului dumnezeiesc, reprezintå în acela¿i timp
¿i dezvoltarea unei aptitudini fire¿ti a fåpturii
umane. Så nu uitåm cå adevårata stare a omu-
lui, regimul såu ontologic primordial, în care a
fost constituit de Creator, era tocmai starea de
Dumnezeu creat; conferitå prin chipul ¿i asemå-
narea lui Dumnezeu din el; în afarå de ea, omul
nu mai este om; natura purå este o abstrac¡ie”,
accentuase André Scrima. (op. cit., pp.118,119
(s.a.)

1.2.1. Lucian Blaga ¿i „setea de divinitate”1.2.1. Lucian Blaga ¿i „setea de divinitate”1.2.1. Lucian Blaga ¿i „setea de divinitate”1.2.1. Lucian Blaga ¿i „setea de divinitate”1.2.1. Lucian Blaga ¿i „setea de divinitate”
Setea înscrierii în orizontul revelårii ¿i al

misterului universului o întâlnim înså la to¡i
scriitorii gândiri¿ti. O materializare liricå spe-
cialå ¿i ineditå pentru timpul respectiv este
poezia lui Lucian Blaga. Monograful Gândirii,
Gh. Vrabie, îi afirma încå de la început unici-
tatea, scriind astfel cå „nimeni în literatura
noastrå pânå la Lucian Blaga n-a sim¡it mai
tragic ¿i mai sfâ¿ietor aceastå sete de divinitate
¿i nimeni n-a evocat-o mai patetic ca poetul
gândirist.” (op. cit., p. 232)

G. Cålinescu îl situase pe Blaga printre
ortodoxi¿ti, de¿i, la poet, amintirea fondului ar-
haic apare adesea ca o contrapondere. Este
întâlnirea dintre cele douå epoci, zorii erei cre¿-
tine întâmpinând opozi¡ia tradi¡iei ¿i a mitului
dåtåtor de legendå. Via¡a în care „o fatå/ cu
genele ca spicele de orz (În lan) îl face så i se
„nascå sufletul” se confruntå cu amintirea fon-
dului precre¿tin cu „triste¡ea zeului Pan” (cel
amenin¡at de „umbra lui Crist”). Pe zeul pågân
îl supårå sclipirea unei cruci când „se înmul-
¡esc prin codri månåstirile” (Umbra), descope-
rind „mirat/ cå prietenul avea pe spate o cruce”
(Påianjenul), natura toatå, cu alte cuvinte, fiind
situatå sub semnul divin.

Sfiala de a vorbi pânå la patru ani (în care
Blaga însu¿i vedea un simbol emblematic al
refuzului dialogului cu lumea), a fost în¡eles de
filosof ¿i ca metaforå a „împotrivirii” de „a prelua
påcatul originar al neamului omenesc”. O deco-
dare a acestei tåceri o încerca ¿i criticul Nicolae
Manolescu în analiza „poeziei noastre moderne”
(Prefa¡a la volumul cu acela¿i titlu): „Ce cautå
înså poetul? Care este semnifica¡ia mu¡eniei
lui? El are sentimentul cå nu ¡ine de lumea
muritoare, cå nåscându-se, a pierdut paradisul.
El e prieten al adâncului, al lini¿tii, sortit så
contemple pururi absolutul din care s-a desfå-
cut.” (op. cit., p. XVIII) ªi totu¿i… Poate cå la
maturitate, poetul în¡elege ¿i vrea så spunå mai
mult. În frecvent citatele versuri care încep cu
„Lucian Blaga e mut ca o lebådå” , mesajul pare
explicit: „Sufletul lui e în cåutare ….”, iar cåu-
tarea nu poate fi altceva decât drumul care
apropie de miracolul divin. „Problema cunoa¿-
terii lui Dumnezeu (este o) preocupare constan-
tå în lirica lui Lucian Blaga”, afirmå ¿i profeso-
rul Ovidiu Moceanu într-un articol dedicat Nu-
mirii ¿i atributelor fiin¡ei lui Dumnezeu în lirica
blagianå. (v. Numiri ¿i atribute ale fiin¡ei lui
Dumnezeu în lirica lui Lucian Blaga, Tabor, nr.
2/ 2009) Zbaterea întru cunoa¿tere, tensiunea
dintre refuzul de a se integra (prin logos) lumii
terestre ¿i lumea înså¿i, „adorarea vie¡ii” ori
regretul la „frânta bucurie de via¡å” (Lini¿te)
sunt douå axe pe care se sprijinå cre¡ia blagianå

în mare parte.
De vreme ce doctrina cre¿tinå era perce-

putå de Lucian Blaga „echivalentå cu o revela¡ie
de varii aspecte, dintre care unele apelau de-a
dreptul la våz ¿i închipuire”, nu vor surprinde
în poezia sa elementele concrete ale vie¡ii în
care poetul (omul) cautå sau descoperå divini-
tatea. Lanul, bobul de grâu, iarba, copacii,
„lucruri mici/ lucruri mari” etc. sunt, de fapt,
concretul lumii de care, în clipe de îndoialå (¿i
de cåutare!), simte a nu mai fi „vrednic”. Este
poemul intitulat sugestiv „Din cer a venit un
cântec de lebådå”, cåci prin subîn¡elesul mu¡e-
niei acestei påsåri, poetul sugereazå lipsa de
comunicare cu Cerul ¿i, de aici, îndoiala.

Poetul care ¿tia cå orice crea¡ie „spore¿te
a lumii tainå” î¿i cere tåcerea ¿i „ochii închi¿i”
nu pentru a se abstrage, ci pentru a privi în-
låuntrul såu. ªi astfel, cunoscându-se mai
adânc pe sine, poate avea revela¡ia lumii cre-
ate de Dumnezeu, revela¡ie gåsitå numai în
cåutare: „Am privit, am umblat ¿i iatå cânt:/
cui så må-nchin, la ce så må-nchin?”. (Din cer
a venit un cântec de lebådå)))))

1.2.2. V1.2.2. V1.2.2. V1.2.2. V1.2.2. Vasi le Vasi le Vasi le Vasi le Vasi le Voiculescu ¿i poeziaoiculescu ¿i poeziaoiculescu ¿i poeziaoiculescu ¿i poeziaoiculescu ¿i poezia
religios-filosoficåreligios-filosoficåreligios-filosoficåreligios-filosoficåreligios-filosoficå

Un alt mare poet gândirist, a cårui „credin-
cio¿enie” a fost adesea scoaså în eviden¡å de
cei care au în¡eles mai în adânc literatura sa,
este Vasile Voiculescu. Despre religiozitatea sa
adâncå va scrie ¿i Valeriu Anania mai târziu,
subliniind cå Voiculescu este „unul dintre
pu¡inii poe¡i religio¿i a cåror sinceritate nu
poate fi puså la îndoialå” (Din spumele mårii,
Ed. Dacia, 1995, p. 164). Înaltul prelat ¿i scriitor
pune de fapt aici indirect problema celor douå
tipuri de poezie religioaså: cea izvorâtå din tråire
autenticå ¿i poezia construitå cu vocabular din
sfera religiosului/ teologicå, dar fårå a avea
fiorul mistic. O datå cu volumul Poeme cu îngeri,
poetul este integrat de criticul G. Cålinescu în
ortodoxism ¿i tradi¡ionalism, fiind situat în ac-
¡iunea literarå de continuare „alåturi de Blaga,
(în) cântarea jalei metafizice.”

Poezia lui Voiculescu izvorå¿te din tråire
autenticå, iar tema frecventå a poeziei lui este
una religios-filosoficå, în care omul este perce-
put într-o acutå crizå a cåutårii. În raportul
om/individ-divinitate materia poeziei se în-
cheagå din suferin¡a ¿i zbuciumul såu de fiin¡å
pieritoare, aflatå permanent între cele douå con-
di¡ii – materie ¿i spirit. Chiar IsusChiar IsusChiar IsusChiar IsusChiar Isus, deopotrivå
om ¿i Fiu al lui Dumnezeu, trece prin drama
celui care, ca om, se îndoie¿te ¿i „luptå cu soar-
ta”. Destinului håråzit de „mâna ne-nduratå”,
de Tatål ce-l pregåtea, prin suferin¡å, pentru
via¡a ve¿nicå, el „se-mpotrivea întruna” într-o
„amarnicå strigare”, refuzându-l. (În grådina
Getsemeani).

ªi în Pârgå, ¿i în Poeme cu îngeri, Voicules-
cu abordeazå teme religioase cu punctul de
plecare în cele biblice, poezia sa fiind un docu-
ment autentic al aspira¡iei cåtre divinitate,
precum ¿i al zbuciumului cåutårii.

ConcluziiConcluziiConcluziiConcluziiConcluzii
Fie ¿i din aceste succinte repere asupra

poeziei a doi reprezentan¡i ai poeziei de la Gân-
direa - L. Blaga ¿i V. Voiculescu, ¿i putem con-
cluziona cå arta ¡ine în egalå måsurå de ¿tiin¡å
¿i de religie; de matematicå ¿i de filozofie, de
spirit ¿i de materie.

Au demonstrat-o la noi scriitorii gândiri¿ti,
cei pe care ideologul grupårii (Nichifor Crainic)
îi numise fårå rezerve (¿i cu autoimplicare!)
„scriitori cre¿tini” sau, a¿a cum va sublinia în
al¡i termeni ¿i Gh. Vrabie, pentru ei „divinitatea
nu mai este o problemå conceptual puså, ci o
adâncå ¿i intenså tråire”. (op. cit., p. 201)

Viziunea apofaticå este prin urmare o
caracteristicå a ortodoxiei (implicit a modului
în care este gânditå rela¡ia omului cu Dumne-
zeu de cåtre scriitori ca Nichifor Crainic, Lucian
Blaga ori Vasile Voiculescu.
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Existå o legåturå indestructibilå între zona
geograficå („de unde e¿ti de påmânt ?”, se între-
ba odatå în satul meu mehedin¡ean) ¿i apari¡ia
unor personalitå¡i marcante. Bucovina a dat,
poate, cei mai ilu¿tri creatori în mai toate dome-
niile, Rå¿inarii Sibiului a dat ¡årii mul¡i acade-
micieni. Observa¡ia este valabilå ¿i pentru loca-
litatea prahoveanå Chiojdeanca, care a inclus
în pantheonul ¿tiin¡ific ¿i cultural douå nume:
juristul ¿i istoricul Andrei Rådulescu
(1880-1959), fost vicepre¿edinte ¿i apoi
pre¿edinte al Academiei Române (1946-1948),
¿i pe criticul ¿i istoricul literar, eseistul,
editorul, omul de bine ¿i managerul (în termeni
moderni, chivernisitorul de altådatå) de
excep¡ie, Eugen Simion.

De¿i biografia ¿i întreaga sa activitate ¿tiin-
¡ificå ¿i culturalå este binecunoscutå, vom sem-
nala doar câteva repere, ghidându-ne, îndeo-
sebi, dupå fi¿a întocmitå de Mircea Zaciu ¿i Ni-
colae Bârna pentru Dic¡ionarul General al Lite-
raturii Române (ini¡iat ¿i coordonat de însu¿i
Eugen Simion), vol. S/T (Bucure¿ti, Editura
Univers Enciclopedic, 2007), din eseul lui Mihai
Cimpoi, Modul de existen¡å: Eugen Simion (Bu-
cure¿ti, Editura Semne, 2013), precum ¿i din
cartea lui Marin Diaconu, Eugen Simion. Profil
spiritual (Bucure¿ti, Tracus Arte, 2015).

Eugen Simion s-a nåscut în familia Sulta-
nei (n. Moise) ¿i a lui Dragomir Simion, la 25
mai 1933 („data nu este riguros exactå”, spune
fiica sa, Mihaela Constantinescu, profesor uni-
versitar, traducåtoare ¿i eseistå, na¿terea fiind
înregistratå „cu douå zile mai târziu dintr-o
eroare de transcriere”). Pårin¡ii såi au trecut la
cele ve¿nice la o vârstå respectabilå (tatål, la
92 de ani, mama, la 94 de ani), longevitate crea-
toare care i-a transmis-o ¿i fiului lor. ªcoala pri-
marå o face în satul natal (1940-1944), liceul
la Ploie¿ti (1944-1952) dimpreunå cu Nichita
Stånescu, iar facultatea la Bucure¿ti
(1952-1957), având profesori de seamå: Tudor
Vianu, Al. Rosetti, Iorgu Iordan, J. Byck.
Admiterea la facultatea a fost cu peripe¡ii, fiind
respins, pe bazå de dosar, de Petru Cre¡ia, admis
doar la interven¡ia lui Ghi¡å Florea.

În anul al V-lea al Facultå¡ii de Filologie
(1956-1957) a fost cooptat colaborator extern
în colectivul „Eminescu”, coordonat de Perpessi-

cius, spre a continua edi¡ia academicå inaugu-
ratå în 1933 („A fost pentru mine, june student
filolog, în pragul absolvirii, o ¿anså enormå de
a citi manuscrisele lui Eminescu ¿i de a må
ini¡ia într-o disciplinå extrem de dificilå ¿i, în
acela¿i timp, foarte onorantå pentru un intelec-
tual român: editarea textelor eminesciene.
Aceastå experien¡å a durat, cu intermiten¡å,
pânå în 1964, când am publicat prima carte

«Proza lui Eminescu»”. Vezi Pavel ugui, File de
istorie culturalå, Bucure¿ti, Funda¡ia Na¡iona-
lå pentru ªtiin¡å ¿i Artå, 2009, p. 407-436).

Dar, a¿a cum avea så i se întâmple ¿i mai
târziu, conform zicalei „nicio faptå bunå nu
råmâne nepedepsitå”, a fost „implicat” în „con-
trarevolu¡ia de la Budapesta” din 1956, ca par-
ticipant la o adunare studen¡eascå, alåturi de
D.D. Panaitescu, ultimul arestat pentru „omi-
siune de denun¡” (precum I.D. Sîrbu). Spunând
adevårul (¿i nu „adevårul lor”), ca martor al
apårårii, Eugen Simion a fost exclus din UTM,
repartizat într-un sat izolat de lângå Måcin (de¿i
era ¿ef de promo¡ie). Neacceptând postul, a fost
¿omer timp de cinci ani, dar a continuat
transcrierea Aventurile Faraonului Tlà ¿i Dic-
¡ionarul de rime. În 1962, este redactor la
„Gazeta literarå”, iar din 1964, revine la facul-
tate, ca asistent, lector în 1967, conferen¡iar
în 1971 ¿i profesor în 1990.

Referitor la persecu¡ia politicå împotriva
sa, Eugen Simion n-a fåcut un caz de diziden¡å,
cum au fåcut acei scriitora¿i care i-au trimis o
scrisoare pre¿edintelui Uniunii Scriitorilor, D.R.
Popescu („au vrut så-i dea o palmå lui Ceau-
¿escu pe obrazul lui D.R. Popescu”, comenta
mali¡ios-realist Fånu¿ Neagu). „Vreau så spun
cå nu solicit råsplata jertfei patriotice ¿i nici
n-am de gând s-o fac vreodatå. Consider doar
cå istoria din 1956-1957 (prelungitå pânå în
1962) face parte din existen¡a mea. Mi-o asum
¿i sunt mul¡umit cå tânårul de 23 de ani a
reu¿it, fårå så facå vreun compromis major,
så-¿i salveze ¿ira spinårii [...] Atunci am
descoperit, pe propria piele, ce înseamnå
nemernicia, la¿itatea ¿i, pur ¿i simplu, ura
abisalå a råului, a abominabilei injusti¡ii”,
mårturise¿te Eugen Simion (Pavel ºugui, op.cit,
p. 436).

Sub conducerea ¿tiin¡ificå a lui ªerban
Cioculescu, ob¡ine titlul de doctor în filologie,
în 1969, cu o tezå despre Eugen Lovinescu (ti-
påritå în 1971, sub titlul Eugen Lovinescu,
scepticul mântuit). Între 1970-1973 este lector
la Universitatea Paris IV, Sorbonne, perioadå
evocatå în Timpul tråirii, timpul mårturisirii
(1977). În 1974 ob¡ine o burså de studii în R.F.
Germania, scriind un jurnal german, Sfidarea
retoricii (1985).

Debuteazå revuistic în „Tribuna”(1958), cu
un studiu despre Caietele Eminescu, ¿i edito-
rial cu Proza lui Eminescu (1964).

Dupå 1989, refuzå så intre în politicå, mili-
teazå doar pentru „incitarea la toleran¡å”. În-
fiin¡eazå sau devine membru doar la unele ins-
titu¡ii sau asocia¡ii nonpolitice: Grupul Inter-
disciplinar de Reflec¡ie (1990), pre¿edintele
Comitetului Na¡ional Român UNESCO pentru

Deceniul Mondial al Dezvoltårii Culturale
(1990), membru al Asocia¡iei Interna¡ionale a
Criticilor Literari de la Paris (1992), membru
de onoare al Academiei de ªtiin¡e a Moldovei
(1999), al Academiei de ªtiin¡e Morale ¿i Politice
a Fran¡ei (2004), al Academiei Greciei (2005,
singurul român!), al Academiei Regale a Doc-
torilor din Barcelona, al Academiei Europene
(Londra), al Academiei Regale de ªtiin¡e din
Danemarca etc., doctor honoris causa al mai
multor universitå¡i din ¡arå ¿i stråinåtate, di-
rector al Institutului de Istorie ¿i Teorie Literarå
„G. Cålinescu”, pre¿edintele executiv al Funda-
¡iei Na¡ionale pentru ªtiin¡å ¿i Artå (înfiin¡atå
în 1991, alåturi de acad. Maya Simionescu),
directorul revistei „Caiete critice”.

A primit de cinci ori premiul Uniunii Scrii-
torilor în 1965, 1976, 1980, 1984, 1985 (în
prezent, exclus din ob¿tea scriitoriceascå), pre-
miul Academiei (1977), premiul „Omnia” al
Uniunii Scriitorilor din Moldova, este cetå¡ean
de onoare al Craiovei ¿i al altor ora¿e din ¡arå.

I s-a acordat Ordinul Na¡ional „Steaua Ro-
mâniei” în grad de Mare Cruce, Ordinul bra-
zilian „Crucea Sudului”, Ordinul ¿i Diploma
danezå „Comandor de gr. I al Ordinului Dane-
brog, Legiunea de Onoare a Fran¡ei (în 2002)
etc.

La 9 martie 1991 este ales membru core-
spondent al Academiei Române, iar membru
titular la 12 martie 1992, discursul de recep¡ie
fiind Laudå criticului român. În acest înalt for
¿tiin¡ific, Eugen Simion a îndeplinit func¡ia de
vicepre¿edinte (1 februarie 1994-16 ianuarie
1998), pre¿edinte interimar (15 octombrie
1997-16 ianuarie 1998) ¿i pre¿edinte (16 ia-
nuarie 1998-4 aprilie 2006), pre¿edinte al
Sec¡iei de Filologie ¿i Literaturå (din 2006), fiind

Un savant cu nume ¿i renume: EUGEN SIMION, ’85AAAAAnivnivnivnivniversårersårersårersårersåriiiii
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considerat unul dintre cei mai aprecia¡i pre¿e-
din¡i ai Academiei Române. În aceastå calitate,
dovedind competen¡å managerialå de excep¡ie,
Eugen Simion a ini¡iat ¿i finalizat proiecte na-
¡ionale de avengurå ¿i de maximå necesitate:
Dic¡ionarul General al Literaturii Române (în
anul centenar va apare edi¡ia a II-a, în zece
volume), Dic¡ionarul General al Limbii române,
un dic¡ionar etnologic, Tratatul de istorie a ro-
mânilor (în zece volume, înlocuindu-l pe cel al
lui M. Roller), atlase lingvistice, etnofolclorice
etc.

Pentru literatura românå, a editat colec¡ia
Opere fundamentale (a doua colec¡ie europeanå
dupå Pleiade), în care a clasicizat, pe criterii
axiologice, scriitorii români ¿i universali, în
peste 200 de volume, fiecare volum fiind prefa¡at
de un studiu pertinent al såu.

A materializat gândul lui C. Noica de facsi-
milare a manuscriselor eminesciene, în 38 de
volume, pe care le-a dåruit principalelor biblio-
teci politice din ¡arå, din Basarabia, Bucovina
sau din stråinåtate. La ora de fa¡å, întreaga
crea¡ie eminescianå este editatå ¿tiin¡ific ¿i
facsimilatå.

Eugen Simion a luat apårarea unor scrii-
tori ataca¡i pe nedrept (Nichita Stånescu,
Marin Preda, Marin Sorescu, de pildå), a res-
pins atacurile murdare la adresa lui Eminescu,
a prezidat congrese ¿i festivaluri na¡ionale dedi-
cate marilor scriitori la Bucure¿ti, Chi¿inåu,
Craiova, Ploie¿ti, Dumbråveni (Suceava) etc.

Ca vicepre¿edinte ¿i apoi ca pre¿edinte al
Academiei Române a adus în acest înalt for
¿tiin¡ific nume de rezonan¡å na¡ionalå ¿i
interna¡ionalå: membrii activi (Al. Balaci,
Mircea Mali¡a, Gh. Vlådu¡escu, Råzvan Theo-
dorescu, Dinu C. Giurescu, Solomon Marcus,

Fånu¿ Neagu, Marius Sala, Leon Dånilå, Gh.
Mihåilå, Al. Zub, Fl. Constantiniu, Mugur
Isårescu, D.R. Popescu etc.), membrii corespon-
den¡i (N. Manolescu, Mircea Påcurariu, Gh.
Påun, Dan Horia Mazilu, Victor Spinei, C.
Ionescu-Tîrgovi¿te, Gr. Brâncu¿i, I. Såli¿teanu
etc.), membrii de onoare (D. Berciu, Mircea
Zaciu, Teoctist Aråpa¿u, Paul Cernovodeanu,
I. Robu, D. Vatamaniuc, D. Protase, Radu
Beligan etc.), membrii de onoare din stråinåtate
(Rosa del Conte, Yehudi Menuhin, E. Turdeanu,
Adam Puslojici, Alain Guillermou, Al. ªafran,
Papa Ioan Paul al II-lea, Ellie Wiesel, N. Dabija,
Petru Soltan, Bartolomeu I, M. Metzeltin etc.),
membrii postmortem (Dinu Lipatti, Carol
Davilla, Al. Macedonski, Edgar Papu, Al. Piru,
Vl. Streinu, Emil Cioran, Eugen Ionescu etc.).

Eugen Simion este autorul unor lucråri
fundamentale ¿i necesare pentru cultura
românå: Orientåri în literatura contemporanå
(1965), Scriitori români de azi, vol. 1-4 (1974,
1977, 1983, 1989), Diminea¡a poe¡ilor (1980),
Întoarcerea autorului (1981), Moartea lui
Mercu¡io (1993), Convorbiri cu Petru Dumitriu
(1994), Mircea Eliade, un spirit al amplitudini
(1995), Fragmente critice, I-VI (1997, 1998,
1999, 2000, 2007, 2009), Fic¡iunea jurnalului
intim, I-III (2001), Genurile biograficului (2008),
Mircea Eliade, nodurile ¿i semnele prozei (2006),
Tânårul Eugen Ionescu (2006), Ion Creangå;
cruzimile unui moralist jovial (2011), În arier-
garda avangardei (2012) etc. Bineîn¡eles, ca
majoritatea acestor cår¡i au fost reeditate ¿i
augmentate, atât în ¡arå, la Chi¿inåu sau în
alte ¡åri.

Eugen Simion este un „spiritus rectus” al
vremurilor noastre, precum altådatå Titu
Maiorescu (pentru epoca marilor clasici) sau
G. Cålinescu (pentru perioada interbelicå). El
s-a impus ¿i a impus discipolilor såi ( care nu
l-au trådat) studierea criticå a fenomenului
literar doar pe criterii estetice, fårå prejudecå¡i
sau implicare politicå, dupå o documentare rigu-
roaså, cu pertinente comentarii pe text ¿i în
context. „Så fim na¡ionali cu fa¡a spre univer-
salitate”, ne îndeamnå Profesorul. Precum o
cumpånå cu douå ciuturi, Eugen Simion ne
mai îndeamnå så-i urmåm modelul (el însu¿i
având cultul prieteniei). „Îi sfåtuiesc pe tinerii
mei prieteni så mizeze pe el [adicå pe modelul
Eugen Simion, cum îi mårturise¿te lui Andrei
Grigor]. Nu vor avea motive, îi asigur, så regrete.
Mai ales cå nu le cer nimic în schimb. Le suge-
rez doar så creadå în adevår. ªi le cer så nu

tri¿eze cu ideile. Nu-i deloc rentabil”.
În „cuvânt înainte” la excelenta carte a lui

Mihai Cimpoi, Mihai Eminescu. Dic¡ionar enci-
clopedic (Chi¿inåu, Editura Guvinas, 2012),
Eugen Simion îl comparå pe criticul basara-
bean cu un råze¿ din timpul ªtefan cel Mare,
adicå „voinic, ¡eapån, niciodatå gråbit, cu vorba
domoalå [...] ºine drumul drept, pe la mijloc, ¿i,
de-i pornit într-o direc¡ie, n-o schimbå pânå nu
ajunge la locul cuvenit”. O caracterizare asemå-
nåtoare celei fåcute de G. Cålinescu lui N. Iorga.

La rândul såu, confratele ¿i prietenul såu
de la Chi¿inåu, Mihai Cimpoi îl descrie, în opi-
nia noastrå, complet ¿i excelent: „Ceea ce impre-
sioneazå, în primul rând, în cazul lui Eugen
Simion este spectacolul intelectual excep¡ional
pe care îl då an de an ¿i zi de zi, cu o consecven-
¡å ¿i verticalitate statornicå, pe care nu i le-au
surpat fazele de tranzi¡ie – or, ele au fost multe
pe parcursul activitå¡ii sale! – ¿i facticitå¡ile
conjuncturale presante. Îl caracterizeazå o re-
zisten¡å låuntricå fa¡å de tot ce contravine sta-
tutului ontologic ¿i deontologic al literaturii ¿i
criticii literare, al omului de culturå, care este
un însemn clar al personalitå¡ii sale. Cåci
numai o personalitate poate rezista cu adevårat
presiunilor, certurilor, confuziilor de planuri,
derutei generale, negativismului resuscitant ¿i
poate impune un echilibru al judecå¡ilor de
valoare ¿i al demersului intelectual”.

Ultimul cuvânt îl are, indiscutabil, Eugen
Simion. „Mai to¡i comentatorii mei spun cå sunt
un munte de calm ¿i echilibru, lin ¿i statornic
ca un drum în câmpie. Nu-i adevårat, sunt un
vârtej de nelini¿ti, tråiesc în gura unui vulcan,
via¡a mea interioarå este uneori un co¿mar...
Am încercat în mai multe rânduri så contest
fantasma echilibrului meu imperturbail, dar
n-am reu¿it. Când cineva, un tânår, încearcå
så-mi facå un portret, începe invariabil cu ideea
calmului ¿i a echilibrului meu interior, fårå så-¿i
dea seama ce råzboi duc cu mine pentru a ie¿i
în lume cu o fa¡å lini¿titå ¿i cu un mers
regulat...

Critica literarå, pe care o exercit de 40 de
ani, m-a obligat så-mi ståpânesc instinctele de
råzvråtire. Strigåtele mele de entuziasm sau de
indignare în fa¡a operei se potolesc (trebuie så
se potoleascå) atunci când le trec prin încåpe-
rile scriitorului”.

Uråm academicianului Eugen Simion ani
mul¡i cu sånåtate, întru folosul culturii na¡io-
nale ¿i spre binele nostru, al tuturor care mai
vibråm cu aceastå ºarå!

Tudor Tudor Tudor Tudor Tudor NEDELCEANEDELCEANEDELCEANEDELCEANEDELCEA
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Ioan Cårmåzan este cunoscut ca una din-
tre personalitå¡ile culturale care a adus constri-
bu¡ii importante la cultura ¿i arta româneascå,
la afirmarea ora¿ului Boc¿a ¿i jude¡ului
Cara¿-Severin în circuitul na¡ional ¿i univer-
sal de valori.

Scriitor ¿i cunoscut regizor ¿i scenarist,
profesor universitar, doctor în cinematografie
¿i media, Ioan Cårmåzan s-a nåscut la 27 iunie
1948 în localitatea Satchinez, jud. Timi¿, din
pårin¡i dascåli boc¿eni.

De la vârsta de 3 ani se întoarce cu familia
la Boc¿a (Cara¿-Severin), spa¡iul pe care Ioan
Cårmåzan îl considerå natal, deoarece aici
cre¿te, aici înva¡å, aici se formeazå, de aici por-
ne¿te în via¡å ¿i în carierå. Boc¿a este locul în
care a copilårit, ¿i-a fåcut studiile, unde a cu-
noscut farmecul peisajului ¿i al istoriei, de unde
s-a inspirat în câteva cår¡i ¿i filme.

Absolvent al Facultå¡ii de Matematicå a
Universitå¡ii din Timi¿oara (1971), dupå ce a
absolvit ¿i regia de film la I.A.T.C. Bucure¿ti
(1978), s-a afirmat în cea de-a ¿aptea artå cu o
serie de succese, între care filmele „ºapinarii”
(1982), „Li¿ca” (1983),, „Sania albastrå” (1987),
„Casa din vis” (1993), „Lotus” (2004), „Raport
despre starea na¡iunii” (2004), „Cu inima în-
doitå” (2006), „Dragoste de mamå” (2006), „Mar-
go” (2006), „O secundå de via¡å” (2009), „Oul de
cuc” (2010), „Conserva” (2015), „Nu existå stele
verzi” (2015), „Întoarcerea magilor” (2016); „Vlad
nemuritorul” (2000), „În fiecare zi Dumnezeu ne
sårutå pe gurå” (2002), „Orient Expres” (2004 –
în colaborare cu Sergiu Nicolaescu), „Brâncu¿i
– din eternitate” (2014) - sunt titlurile filmelor
cårora le-a fost regizor ¿i unora scenarist. A rea-
lizat ¿i filme documentare, între care unul des-
pre Boc¿a, dar ¿i scurtmetraje, din care, din
nou, unul este realizat chiar la Boc¿a, jude¡ul
Cara¿-Severin („Negustorul de amintiri” – 2009):
„Locul influen¡eazå, laså amprente asupra celor
care stau într-o anumitå zonå”, spune profeso-
rul ¿i prozatorul Titus Suciu. „Încå student fiind
la regie, Nu¡u Cårmåzan vine în Boc¿a så facå
filmul de absolvire. Apoi, este primul cineast
care a fåcut un film Tata Oancea; de asemenea,
îl aduce pe Nicu Covaci, ¿eful forma¡iei Phoneix,
pe dealurile din Boc¿a unde face filmåri, iar
primul film de lung metraj – „ºapinarii” – î¿i
are originea tot la Boc¿a. Primele imagini sunt
inspirate din Mågura unde tatål lui Nu¡u Cår-
måzan fusese profesor.”

„Cårmåzan este un fel de Bulgakov al Ro-
mâniei. Filmele lui sunt profund subversive, nu
pentru cå atacå comunismul, ci pentru cå-l ig-
norå.” („Cineast Magazine”, New York).

În acela¿i timp s-a impus în literaturå prin
câteva cår¡i, douå dintre ele fiind inspirate chiar
de ora¿ul ¿i zona Boc¿ei: „Povestiri din Boc¿a”

¿i „Mica ¡iganiadå”.
„Ca regizor, a construit o lume fabuloaså.

Ca literat, Ioan Cårmåzan are o operå absolut
importantå ¿i mårturisesc cå fiecare relecturå
îmi dovede¿te profunzimile textului ¿i îmi dove-
de¿te cât de modern este Ioan Cårmåzan” (prof.
dr. Cålin Chincea)

Ioan Cårmåzan este, cum spunea ¿i Fånu¿
Neagu, „un råzvråtit ¿i a¿a trebuie så råmânå”,
care „vede lumea cu ochi de cineast ¿i o repo-
veste¿te cu gândire de poet”.”Un scriitor care
vine cu un spa¡iu ¿i îl propulseazå în marea
literaturå”, afirmå Gheorghe Jurma.

Ioan Cårmåzan este unul dintre cei mai
controversa¡i regizori români, este scenarist,
este scriitor, este publicist, este profesor
universitar, este membru fondator ¿i
pre¿edintele UARF (Uniunea Autorilor ¿i
Realizatorilor de Film din România); din anul
2005 este membru al Uniunii Scriitorilor din
România, iar din anul 2008 este doctor în
cinematografie ¿i media.

Membru al Consiliului Na¡ional al Audiovi-
zualului (2007); membru în Consiliul de Admi-
nistra¡ie al Centrului Na¡ional al Cinemato-
grafiei (2010); începând cu anul 1999 desfå-
¿oarå o intenså activitate didacticå universita-
rå: Facultatea de Arte a Universitå¡ii „Hype-
rion”, Academia de Arte „Luceafårul”, Universi-
tatea de Arte Media PRO, Facultatea de Arte
Plastice a Universitå¡ii de Vest Timi¿oara, Fa-
cultatea de Teatru ¿i Televiziune a Universitå¡ii
„Babe¿-Bolyai” Cluj-Napoca.

Moderator ¿i realizator de emisiuni TVR
(„De la A la... infinit”, „Academicienii”).

A pus în scenå spectacole de teatru (Pes-
cåru¿ul – Cehov (2009), Romeo ¿i Julieta –
Shakespeare (2008), Sub zodia Mariei (2013);
a realizat fime documentare pentru marele
ecran sau televiziunile din România, dar ¿i
pentru BBC, CNN ¿i Channel 15.

A publicat urmåtoarele volume: „Povestiri
din Boc¿a”. Timi¿oara, Facla, 1983 ¿i ed. a II.a
Re¿i¡a, TIM, 2010; „Mica ¡iganiadå”, Re¿i¡a:
Timpul, 1998; „Cine-roman”, Ia¿i: Junimea,
2002; „Ro¿u, galben ¿i albastru”, Ia¿i: Junimea,
2003; „Baladå pentru tatål meu” (Balade à mon
pére). Belgia, 2003; „Elogiul intui¡iei”, Bucu-
re¿ti: Funda¡ia PRO, 2008, „Filmul, nepot al
Rena¿terii”, Bucure¿ti: Editura Universitarå,
2011; „Zece povestiri”; Cluj-Napoca: Ecou Tran-
silvan, 2012; „Oameni din Cocioc”, Cluj-Napoca:
Ecou Transilvan, 2013; „Cea¡a albastrå”,
Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2015. A ini¡iat
“Clubul de la Timi¿oara” ¿i, împreunå cu
scriitorii timi¿oreni a realizat trei volume:
Despre iubire, edi¡ie îngrijitå de Nina Ceranu
(volum apårut la editura Ecou Transilvan din
Cluj în 2016), Dosarul Brâncoveanu. Între real

¿i imaginar, edi¡ie
îngrijitå de Doina Mo¡
(volum apårut la editura
Eubeea din Timi¿oara,
2017) ¿i Utopia – Despre
iubire ¿i prostie (volum
apårut la Timi¿oara la
Editura Eubeea, 2018).

A tradus din limba
sârbå romanul „Criptå
pentru Boris Davidovici”
de Danilo Kiss (2007) ¿i
din limba francezå „Via¡a
¿i opera lui Philippe Ig-
nace Semmelweis” de
Louis-Ferdinand Céline
(2009).

Ioan Cårmåzan este
de¡inåtorul a unor Titluri
¿i distinc¡ii ¿i a numeroa-
se premii: Marele Premiu
la Festivalul de la New

York – filmul ºapinarii; „Tigrul de Aur” la Festi-
valul Interna¡ional de Film de la Rotterdam –
filmul În fiecare zi Dumnezeu ne sårutå pe gu-
rå; Marele Premiu la Festivalul de film de la
Teheran - filmul În fiecare zi Dumnezeu ne så-
rutå pe gurå; Diploma de onoare la Festivalul
de la Montpellier – filmul Casa din vis; Premiul
II la Festivalul Tinerilor regizori de la Tokio –
filmul Li¿ca; Premiul special al juriului la Fes-
tivalul Filmului de la Costine¿ti – filmul Casa
din vis; Premiul UCIN pentru cea mai bunå in-
terpretare, Gheorghe Dinicå în rolul Cåpålåu –
filmul Casa din vis; Premiul UCIN pentru de-
but Ecaterina Nazare, rol principal în filmul
Li¿ca.

Ioan Cårmåzan este Cetå¡ean de Onoare
al ora¿ului Boc¿a (2008) ¿i al comunei Satchi-
nez (2014), iar din 2015 este ¿i Cetå¡ean de
Onoare al Jude¡ului Cara¿-Severin.

Despre filmele regizorului Ioan Cårmåzan
scriitorul Ioan Pavel Azap se încumetå ¿i reali-
zeazå o carte: „Oamenii de påmânt ai lui Ioan
Cårmåzan”. Cluj Napoca: Ecou Transilvan,
2014, iar despre scriitura lui Ioan Cårmåzan
se exprimå în revistele literare importan¡i critici
¿i istorici literari precum Cornel Ungureanu
sau Grid Modorcea. De asemenea, la aniversa-
rea celor 70 de ani, Vasile Bogdan realizeazå
un fabulos volum intitulat Descifrând codul
Cårmåzan cu participarea „Clubului de la Timi-
¿oara”, edi¡ie îngrijitå de Nina Ceranu ¿i apåru-
tå la editura Eubeea din Timi¿oara în 2018.

Despre pasiunile maestrului Cårmåzan
este suficient så amintim columbofilia, cunos-
cut fiind faptul cå maestrul este un împåtimit
columbofil iscând butada „cel mai mare colum-
bofil între regizori ¿i cel mai mare regizor între
columbofili”.

Prin activitatea sa, Ioan Cårmåzan se alå-
turå marilor oameni de culturå ai Cara¿-Seve-
rinului. „Plin de har, inteligen¡a sa, spiritul såu
profund, deschiderea cåtre lume, clarviziunea
sa, puterea de muncå sunt atributele unui om
care s-a devotat unui ideal nobil, care s-a ridicat
treptat spre în¡elegerea ¿i împlinirea lui”(Felicia
Voinea, profesor din Boc¿a).

ªi pentru cå Ioan Cårmåzan se aflå la ceas
aniversar, pentru final a¿ råsfoi paginile revistei
„Vasiova” ¿i m-a¿ opri la poezia lui Tata Oancea,
scriså în 1944 „la ziua numelui harnicului ¿i
talentatului director ¿colar din Satchinez ori-
ginar din Vasiova Ion Cårmåzan” (tatål sårbå-
toritului de azi) - Versuri ocazionale - ¿i a¿ în-
cheia precum Tata Oancea: „De-aceea azi,
mul¡i camarazi,/ Rugåm pe Dumnezeu så-¡i
dea:/O sutå d’ani/Un car de bani/ªi spor,
izbândå-n calea ta/ Så instruie¿ti/ Pân’ ce trå-
ie¿ti/ªcolari, feciori, oameni adul¡i/ Vasiovean
Ioan Cårmåzan/Ziua de aståzi, la mul¡i ani!”

Gabriela ªERBANGabriela ªERBANGabriela ªERBANGabriela ªERBANGabriela ªERBAN
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BLAGA PUBLICIST - INEDITBLAGA PUBLICIST - INEDITBLAGA PUBLICIST - INEDITBLAGA PUBLICIST - INEDITBLAGA PUBLICIST - INEDIT: «Contribu¡ia documentarå cea mai
importantå este cea referitoare la Blaga. Publicistica este „cel mai våduvit
sector al exegezei blagiene”. Etapa cea mai importantå a începuturilor
sale gazetåre¿ti o reprezintå Clujul, în paginile publica¡iei clujene Voin¡a,
iar dupå încetarea apari¡iei acesteia în coloanele Patriei, ziarul condus
de Agârbiceanu. O micå parte din aceste „bijuterii în miniaturå” au fost
antologate de Mircea Popa în volumele Ceasornicul de nisip, Editura
Dacia, Cluj, 1973 ¿i Vederi ¿i istorie, Editura Porto-Franco, 1996, Gala¡i,
în care exegetul vede preferin¡a pentru eseul filozofic. Colaborarea la
ziarul Voin¡a, condus de poetul Iustin Ilie¿iu, cuprinde ¿i o rubricå Lite-
raturå, ¿tiin¡å ¿i artå, cu însemnåri pe teme diverse – ¿tiin¡ifice, culturale,
literare, care nu erau iscålite ¿i pe care autorul acestei cår¡i le considerå
cå-i apar¡in tot lui Lucian Blaga. El propune ca „ipotezå” de istorie literarå
îmbogå¡irea publicisticii blagiene cu aceastå antologie care constituie
mai mult de jumåtate din sumarul cår¡ii, 200 de pagini din 370. Este o
ipotezå, cred, plauzibilå gândindu-må, prin asociere cu multe articole
din Timpul, atribuite lui Eminescu de editorii såi pe baza particularitå¡ilor
stilistice, a modalitå¡ilor de argumentare ¿i a preferin¡elor tematice.”
(Ion Buza¿i: Mircea Popa, Cuibul privighetorilor. Clujul literar dupå Marea
Unire, Casa Cår¡ii de ªtiin¡å, Cluj-Napoca, 2017, în „Via¡a Româneascå”,
nr. 6/ 2018).

GENOCIDUL DIN ALBANIA – 146 de scriitori ¿i arti¿ti trimi¿i laGENOCIDUL DIN ALBANIA – 146 de scriitori ¿i arti¿ti trimi¿i laGENOCIDUL DIN ALBANIA – 146 de scriitori ¿i arti¿ti trimi¿i laGENOCIDUL DIN ALBANIA – 146 de scriitori ¿i arti¿ti trimi¿i laGENOCIDUL DIN ALBANIA – 146 de scriitori ¿i arti¿ti trimi¿i la
moartemoartemoartemoartemoarte. „. „. „. „. „Pentru istoricii comunismului european nu mai e de mult un
secret cå regimul instaurat la cârma Albaniei dupå 1945, condus de
Enver Hodja, a exterminat, în cei 45 de ani cât a condus aceastå ¡arå,
mare parte dintre intelectualii care nu s-au aliniat politicii partidului.

Oficial, au fost 146 de arti¿ti (scriitori, traducåtori, pictori, jurnali¿ti, ba
chiar ¿i preo¡i) condamna¡i la pedepse grele de “tribunalele poporului”,
dar în realitate nu ¿tie nimeni câ¡i intelectuali au fost extermina¡i de
acest regim criminal. Presa albanezå scoate abia acum, una dupå alta,
dovezile acestor crime ce nu pot fi prescrise niciodatå. Vom aminti aici
doar pe câ¡iva dintre oamenii de litere supu¿i persecu¡iilor pentru delicte
de opinie in perioada 1945-1990.” (Marius Dobrescu, Literatura din spa-
tele gratiilor, în „Lumina”, periodic al Ligii Albanezilor din România, nr.
15/ Iunie 2018). p.m.

LIVIU IOAN STOICIULIVIU IOAN STOICIULIVIU IOAN STOICIULIVIU IOAN STOICIULIVIU IOAN STOICIU: : : : : «Care ar mai fi starea vie¡ii literare la noi. În
2018 s-a tran¿at ruptura dintre membrii Uniunii Scriitorilor ¿i „douåmi-
i¿ti” (în majoritate în afara Uniunii Scriitorilor; unii „douåmii¿ti”, care
conteazå, primi¡i în Uniunea Scriitorilor automat dupå ce au primit premii
ale Uniunii Scriitorilor, au demisionat dupå ce au fost exclu¿i din Uniunea
Scriitorilor membri ai conducerii „clonei” Uniunii Scriitorilor conduse de
Cristian Teodorescu, apårutå surprinzåtor, în numele… legalizårii Uniunii
Scriitorilor conduså de N. Manolescu). Pozi¡ionarea pro ¿i contra Nicolae
Manolescu (reales legal pre¿edinte al Uniunii Scriitorilor anul åsta pentru
al¡i cinci ani, acuzat de autoritarism ¿i de instalare a unui clan în condu-
cerea Uniunii Scriitorilor, care taie ¿i spânzurå conform intereselor perso-
nale) a deschis noi cåi de contestare în interiorul breslei, vorbindu-se de
o reformare a Uniunii Scriitorilor din România. Nu-mi dau seama dacå
aducerea în fruntea breslei a „grupului de reformå” USR-Teodorescu n-ar
însemna altceva decât instalarea unei gå¿ti exclusiviste (deocamdatå
procesele deschise reciproc pentru recunoa¿terea legitimitå¡ii aduc mari
prejudicii publice scriitorilor în general), care så-¿i impunå propriile
hachi¡e ¿i criterii de selec¡ie. De când a apårut acest „grup de reformå”
condus de Cristian Teodorescu-Florin Iaru-Dan Mircea Cipariu nu vedem
decât o promovare strictå a membrilor lui (¿i a simpatizan¡ilor lui, care-l
contestå pe N. Manolescu) la toate manifestårile organizate de el, inclusiv
la împår¡irea premiilor (såptåmânalul Observator cultural a preluat stea-
gul „grupului”; face¡i o compara¡ie a nominalizårilor la premiile Observator
cultural ¿i a nominalizårilor la Premiile Uniunii Scriitorilor, ve¡i vedea
cå sunt complet paralele, nu se ating nicåieri; anul åsta, ca excep¡ie de
la regulå, doar Ion Simu¡ a fost nominalizat în ambele „tabere”; e adevå-
rat, calitatea juriilor la acordarea premiilor atârnå greu în defavoarea
unor ¿i altora; ambele premieri sunt viciate de subiectivism conjunctural;
prietenii celor din juriu ¿tiu de ce, bineîn¡eles). S-a ajuns la o situa¡ie
inadmisibilå, nu se mai premiazå valoarea unei cår¡i, ci autorul (¿i „tabåra”
din care provine). Am considerat cå Premiile Uniunii Scriitorilor sunt
cele mai importante, de vreo cinci ani nu mai cred asta (se împart doar
indulgen¡e, sunt autori ajun¿i la o vârstå care sunt råsplåti¡i pentru
serviciile aduse Uniunii Scriitorilor, având func¡ii în fruntea unei filiale
a Uniunii Scriitorilor sau a unei reviste literare, organizatori de tot felul
de manifeståri pe bani publici, cårora li se premiazå cartea så poatå så
primeascå indemniza¡ia de merit, de exemplu; sau sunt schimburi de
obliga¡ii colegiale ale autorilor cu cei din jurii, prin care se premiazå
reciproc, în timp; cår¡ile råmân în plan secund, autorul conteazå; la fel
se întâmplå la acordarea premiilor na¡ionale de poezie pentru Opera
Omnia, sau la „marile premii” ale festivalurilor organizate de filiale ale
Uniunii Scriitorilor ¿i revistele ei literare). Motiv så anun¡ cå de aici

înainte nu voi mai scoate nici o carte, så-mi recapåt independen¡a, så
nu mai depind de preferin¡ele, de simpatiile ¿i antipatiile celor din juriu,
mereu interesate… Råmân la masa de scris, dar nu mai public nici o
carte, îmi voi tråi ultimii ani din via¡å departe de zbuciumul breslei. La
fel, am considerat cå Premiile Observator cultural („mårturii ale spiritului
tânår”, în teorie) sunt acordate pe merit, pentru cartea de valoare apå-
rutå, fårå så ¡inå cont de atitudinile publice ale autorului, pro sau con-
tra-Manolescu - a¿a a fost pânå a apårut ruptura între Uniunea Scriito-
rilor ¿i „grupul de reformå” USR-Teodorescu, când douåmii¿tii s-au ra-
dicalizat; azi, Premiile Observator cultural nu mai reprezintå decât tabåra
puså pe baricada adverså Uniunii Scriitorilor conduså de N. Manolescu.
Mai mult decât atât, douåmii¿tii (în frunte cu Claudiu Komartin) au a-
nun¡at cå au înscris în aceastå primåvarå la Tribunal o Ligå Literarå
din România (în care sunt inclu¿i, ca fondatori chiar, scriitori care nu
mai sunt tineri, exclu¿i din Uniunea Scriitorilor-Manolescu, dar care
sunt membri ai „grupului de reformå” USR-Teodorescu), natural, va fi o
nouå structurå scriitoriceascå exclusivistå, „a tinerilor”, care va avea
revistele ei, premiile ei, criticii ei. Pe de altå parte, o datå cu Uniunea
Scriitorilor (cu criterii de primire ca membru al ei), pe pia¡a literarå de la
noi existå numai Dumnezeu ¿tie câte alte ligi ¿i societå¡i ale scriitorilor
(unele de nivel na¡ional, altele de nivel regional) care au reviste ale lor, o
sumedenie (apårute pe plan jude¡ean pe bani ai consiliilor locale; unele
reviste sunt de calitate), au edituri ¿i manifeståri literare la care se pre-
miazå. Sunt scriitori marginaliza¡i, dacå nu ignora¡i total de Uniunea
Scriitorilor (din påcate, cu prea mul¡i „amatori”, så nu spun veleitari),
care au gåsit aceastå formulå de supravie¡uire în plan literar. Nimic
råu, doar cå tråim a¿a într-o via¡å literarå toxicå, conflictualå, plinå de
frustråri. Nu mai subliniez, legat de Uniunea Scriitorilor, care ar fi ajuns
la 2.700 de membri, cå zece la sutå dintre ei sunt activi, prezen¡i la
manifeståri ¿i în reviste literare… Cå în rest e numai orgoliu rånit ¿i
triste¡e. 31 mai 2018. (Liviu Ioan STOICIU, Via¡a literarå la noi, tot mai
divizatå, în „Bucovina literarå”, nr. 3-4, martie-aprilie 2018, pp. 3-4)

* CIT CIT CIT CIT CITAAAAATE... SURESCITTE... SURESCITTE... SURESCITTE... SURESCITTE... SURESCITAAAAATETETETETE: Gelu Negrea, Voluptatea fricii – Eseuri
diferite (Ed. Academiei Române, 2017)! „Judecå¡i” despre „Weltanschau-
ung-ul românesc”, protocronism, retorica anticomunistå, Påcalå ¿i Moro-
mete, «anodul» ¿i «catodul» unei min¡i ...scurtcircuitate, o vulgatå à la
H.R.P 100% (citate dintr-un comentariu critic de Gh. Grigurcu):

-„Fårå så difere prea mult de filosofia antiprezent cultivatå atavic
de majoritatea popoarelor – cu deosebire, cele cre¿tine – , weltanshau-
ung-ul românesc ¿ocheazå printr-o radicalitate holisticå ¿i un paseism
fårå frontiere. Orice trecut este mai bun decât prezentul – oricare ar fi ¿i
oricum s-ar configura el într-o ecua¡ie comparativå”.(...) „Probabil cå di-
mensiunea futuro venea dinspre ortodoxie – religia, cu toate promisiunile
plasate în viitor” (...) „Rezema¡i în toiagul mioritic, supravie¡uim resemna¡i
cu ochii împåienjeni¡i de un departe ce va så ne legitimeze ¿i så ne ofere
împlinirea”.

-„Plasarea aspira¡iei ¿i idealului de via¡å în alt spa¡iu decît acela
predestinat prin na¿tere ¿i tradi¡ie cutumiarå vorbe¿te despre o sume-
denie de tare psihice ¿i disfunc¡ionalitå¡i comportamentale care ne afec-
teazå grav mentalul na¡ional: neîncrederea maladivå în propriul sine,
pasivitatea dublatå de a¿teptarea misticå a stranietå¡ii providen¡iale care
va pogorî asuprå-ne miracolul izbåvitor, cultivarea în toate cele a unui
provizorat etern, pan-relativizarea valorilor, rezerva fa¡å de sublim ¿i
oroarea de absolut, lipsa de combativitate în chestiunile majore, cu va-
rianta sa congenitalå – defetismul, paralizia civicå, filosofia circumstan-
¡ialå a judecå¡ilor de måsurå etc. Românul nu face mai nimic pentru
a-¿i apropia un target existen¡ial oricît de aburos”. (...)

-„Dez-lån¡uirea de urå împotriva protocroni¿tilor, încå vie dupå atîtea
decenii, traduce exact acest sentiment subaltern, oroarea de nombrilism
forjatå într-o lungå experien¡å istoricå perdantå. Paremiologicul «nu
suntem noi buricul påmîntului» nu este expresia realismului ontologic
¿i funciar al na¡iei, ci forma de capitulare aprioricå în fa¡a unei fatalitå¡i
imaginare, incapacitatea de situare deasupra evenimentelor punctuale”.

-„Fiecare român se crede altfel decît ceilal¡i români ¿i astfel ¿ansa
omogenizårii sociale este ratatå din start. De-aia votåm în båtaie de joc,
de-aia demitizåm totul cu fervoare misticå, de-aia nu ne recrutåm eroii
decît din trecut”. -„Pînå ¿i comunismul, proclamînd lichidarea din temelii
a trecutului regim burghezo-mo¿ieresc, a fost brutal ¿i inflexibil mai mult
la nivel declarativ, neavînd curajul de-a elimina efectiv acel trecut odios,
din punctul såu de vedere: l-a marginalizat, doar l-a persecutat, a încercat
så-l schimbe så-l facå så se adapteze. (…) conceptual vorbind «experi-
mentul Pite¿ti» denotå o enormå naivitate”.

-„Fåcînd de douå ori media, s-ar zice cå lunga guvernare comunistå
a reprimat, exclus ¿i marginalizat în jur de 6% din popula¡ia României,
dar a adus – prin generalizarea metodelor de lucru moderne, prin migra¡ia
masivå a popula¡iei dinspre rural spre urban, prin constituirea unei
elite tehnice dominante, prin întårirea rolului de protector al Statului –
beneficii materiale ¿i simbolice pentru cel pu¡in 45% din popula¡ie. (subl.
mea, G. N.)”. Citate reproduse din cronica dlui Gheorghe Grigurcu, Un
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specific etnic, la cartea respectivå („Via¡a Româneascå”, nr. 7/2018).
-„Retorica anticomunistå (de împrumut) a fåcut mai mult råu

României decît comunismul însu¿i”.
-„ºåranul nu este blînd, ci violent pînå la sanguinitate, cumplit în

intoleran¡a lui. A¿a-zisul respect al peizanului autohton este, de fapt,
forma lui de obedien¡å, de conformism, de umilin¡å fa¡å de cei puternici
sau fa¡å de autoritå¡ile pe care, în interior, le detestå, resim¡indu-le ca
stråine ¿i ostile”.

-„Nu întîmplåtor eroul folcloric românesc este Påcalå, cel care simu-
leazå prostia pentru a-¿i masca spiritul revan¿ard, agresivitatea, resen-
timentele”.

-„Moromete, protagonistul romanului cunoscut al lui Marin Preda –
un soi de Påcalå ¿tiutor de carte, care cite¿te duminical presa ¿i-¿i rupe
în båtaie membrii familiei ori de cîte ori are ocazia. ªi o face scandalos

-„Ruralul este curat ¿i tangent la metafizicå («ve¿nicia s-a nåscut la
sat», nu-i a¿a?) – urbanul e, dimpotrivå, corupt ¿i e¿uat în superficii
circumstan¡iale”.

-„Acest mod schizofrenic de a ne raporta la realitatea ontologicå ce
s-ar cuveni privitå ¿i perceputå integral, organic, omogen ne aruncå în
plin paradox: aspiråm la modernitate ¿i europenism, dar continuåm så
ne legitimåm cu valorile tradi¡iei ¿i na¡ionalismului în catrin¡å ¿i i¡ari”.

-„Am impresia cå nimic nu då mai mult måsura României ca ¡arå
eminamente agrarå în spirit ¿i regresivå în sentimente decît aceastå
cvasitabuizare a ruralului de care ne låsåm subjuga¡i cu lejerå comoditate
de cîteva secole bunicele. Eterna laudå a ¡åranului român ¿i inconti-
nentul elogiu al universului ¡årånesc våzut ca vatrå spiritualå primordialå
¿i fecundå matrice producåtoare de valori fac parte din obliga¡iile noastre
patriotice sau, în orice caz din truismele retoricii culturale curente”.

-„Corpul social s-a fracturat, nåscînd un monstru bicefal ¿i antino-
mic, cu anodul ¿i catodul plasate diametral la sat ¿i, respectiv, la ora¿”.
(c.m.)

*„ROMÂNIA LITERARÅ”*„ROMÂNIA LITERARÅ”*„ROMÂNIA LITERARÅ”*„ROMÂNIA LITERARÅ”*„ROMÂNIA LITERARÅ”, nr. 34 (27 iulie 2018): «Despre ordinea
literarå. Ordinea literarå la noi, în aceastå perioadå, este vehement ata-
catå, aflându-se în pericol de a se pierde cu totul, de a nu mai conta. Dar
ce ar înseamnå ordine literarå? Am zice cå este o corectå situare a ope-
relor ¿i a autorilor în func¡ie de valoarea lor strict literarå, stabilitå în
cuno¿tin¡å de cauzå de cåtre instan¡e critice credibile profesional. Douå
sunt direc¡iile principale din care vin loviturile ce o submineazå ineluc-
tabil. În primul rând e vorba de o ofensivå genera¡ionistå a noilor sosi¡i
în literaturå: total dezinteresa¡i de predecesori, ace¿tia neagå în bloc, pe
necitite, scrisul genera¡iilor dinainte ¿i, totodatå, manifestå o excesivå
autoîncântare (care trece u¿or în suficien¡å ¿i în arogan¡å!), convin¿i cå
totul începe ¿i se terminå cu ei. Deconcertant este cå, în cazul lor, violen¡a
contesta¡iei provine, frecvent, dintr-un con¡inut låuntric – sufletesc ¿i
de cuno¿tin¡e, de lecturi – extrem de redus, mul¡i dintre ace¿ti promotori
ai destruc¡iei nu au nici criteriile, nici instrumentele teoretice care så le
permitå accesul la crea¡ia literarå înaltå, de mare performan¡å. Sistemul
lor de referin¡å literar fiind sårac, ei atâta ¿tiu, atâta exprimå: iau ni¿te
scunde alcåtuiri verbale – banale chiar ¿i atunci când se vor agresive
verbal! – drept poezie sau prozå. ªi au tendin¡a så înlocuiascå criteriul
estetic cu unul vag ¿i aiuritor, ce ¡ine de entertainment ¿i de spirit de
grup. Re¡elele de socializare de pe internet constituie un mediu favorizant
prin care-¿i råspândesc înmiit ideile, cu ecou, oricât de eronate ar fi ele.
A doua mare surså de erodare a unei ordini literare normale este repre-
zentatå de o categorie de autori pe care am fi tenta¡i s-o ignoråm, conside-
rând-o insignifiantå ¿i de aceea inofensivå. Este vorba despre mediocrii
tenaci, acei cenacli¿ti marginali de la june¡e pân’ la båtrâne¡e, veleitarii
care niciodatå nu descurajeazå ¿i nu abandoneazå, grafomanii de ne-
clintit, cei care consumå pådurile patriei pentru a înnegri hârtia cu pro-
duc¡iunile lor insipide. Ca ni¿te cari la tulpina unui brad secular, ace¿tia
rod temelia ordinii literare, amenin¡ând s-o pråbu¿eascå. Ei nu sunt în
literaturå pentru a citi ¿i a se bucura de operele adevårate, ei sunt în
literaturå pentru a-¿i publica inep¡iile, instituind o ordine literarå våtå-
måtoare, complet falså, paralelå cu cea autenticå. U¿urin¡a de aståzi de
a publica (oricine, oricând, poate så tipåreascå orice gogomånie dore¿te!)
i-a ajutat teribil så prolifereze. ªi-au înfiin¡at un noian de edituri no
name, un noian de publica¡ii a¿ijderea, ¿i-au gåsit ¿i o gråmadå de
låudåtori care gireazå produc¡iunile lor inepte. A¿a ‘i nåucesc pe cititorii
obi¿nui¡i, care nu mai reu¿esc så aleagå grâul de neghinå, ¿i a¿a noua
ordine literarå, de cartier, sau de bloc, sau de scarå, s-a instaurat, fårå
så mai fie nevoie de cealaltå, cea autenticå. Din punctul lor de vedere,
aceea poate så disparå, cåci nu e decât un obstacol în calea afirmårii
lor. Toate aceste atacuri, så le spunem interne, asupra ordinii literare
sunt stimulate de mediul social de la noi: existå o lipså de interes ¿i
chiar un dispre¡, ambele din ce în ce mai apåsate, ale marelui public
fa¡å de literaturå. Iar acestea sunt, probabil, o consecin¡å a muta¡iilor
care s-au produs în codul colectiv de valori, odatå cu degradarea în-
grijoråtoare a învå¡åmântului ¿i a nivelului de culturå al popula]iei. Sunt
tot mai numero¿i în societatea noastrå – au devenit dominan¡i? – cei
subeduca¡i. Nu putem avea a¿teptåri de la ei, cåci au alte nevoi „culturale”
decât cele la care am spera noi. ªi, cum ¿tim, majoritatea face legea.
Cam peste tot. (G.C.)»(G.C.)»(G.C.)»(G.C.)»(G.C.)»

*MIRCEA TOMUª *MIRCEA TOMUª *MIRCEA TOMUª *MIRCEA TOMUª *MIRCEA TOMUª – un eseu critic despre „Ion” ¿i „Råscoala”:
„Romanul lui Liviu Rebreanu care se intituleazå Råscoala se na¿te din

¿i se construie¿te pe substan¡a bogatå ¿i consistentå a unui fenomen cu
implica¡ii ¿i componente din cele mai felurite, de la istoric, politic ¿i so-
cial, prin economic, juridic ¿i ståri de mentalitate, pânå la psihologicul
abisal ¿i imaginarul vizionar ¿i care, în cele mai pu¡ine cuvinte posibile,
ar putea fi definit ca o råscolitoare tragedie colectivå, de propor¡ii na¡io-
nale; for¡a ¿i capacitatea de reprezentare ¿i semnificare a acestui fe-
nomen de puterea unei zguduiri totale a organismului comunitar al unei
întregi ¡åri stråbat, pe orizontalå ¿i verticalå, la dreapta ¿i la stânga, în
fa¡å ¿i în spate, timpul ¿i spa¡iul, coordonatele fundamentale în care se
a¿eazå ¿i se define¿te organismul respectiv, iar valoarea lui de
semnifica¡ie duce de la faptul concret cel mai mårunt pânå la perspectiva
simbolicå cea mai vastå. Propor¡ia ¿i ponderea romanului Råscoala, ca-
pacitatea lui narativå, deschiderea lui, prin orizonturile vaste ale spa¡iului
¿i timpului, pe care ¿i le însu¿e¿te ca dimensiuni interioare fire¿ti, bat
vizibil dincolo de ¡årmurile palpabile ale reprezentativitå¡ii, spre cele ale
simbolurilor colective ¿i generale; valoarea adevåratå ¿i adevårata må-
re¡ie a romanului de aici vin, din capacitatea pe care o are ca, påstrând
sim¡ul realului în toatå pregnan¡a datelor sensibile ale concrete¡ii lui
unice, så i se dea acestuia, pe nesfâr¿itul ecran al semnifica¡iilor, propor¡ii
noi ¿i nebånuite, ¡intind spre domeniile nelimitatului.

Evident cå aceastå muta¡ie, aceastå schimbare ¿i dilatare a
propor¡iilor se realizeazå exclusiv cu mijloacele specifice ale textului
narativ; în aceastå constå secretul artei de romancier a lui Liviu Re-
breanu: pe cu totul alte cåi ¿i în cu totul altå direc¡ie decât cele ale
retoricii oratorice, proza sa narativå reu¿e¿te så converteascå eveni-
mentul frust în dimensiune de semnifica¡ie majorå, påstrând întru totul
caracteristicile ¿i valorile de concrete¡e bine definitå, palpabilå, dar
construind ¿i elementele necesare, de rezisten¡å, ale unei structuri
suprasemnificante de mare capacitate ¿i înaltå valoare.” (Din volumul
în pregåtire consacrat romanelor Ion ¿i Råscoala de Liviu Rebreanu, în
„Apostrof”, Anul XXIX, Nr. 6<337> / 2018).

MAGDA URSACHEMAGDA URSACHEMAGDA URSACHEMAGDA URSACHEMAGDA URSACHE. Da¡i jos pilonii ¿i råmân „¡oapele de elitå”...:::::
„Asiståm la declasarea clasicilor, considera¡i fundåturi, cåi închise, nu
deschise spre multiculturalitate. Numai cå aceastå querellå între etni-
ci¿ti-universali¿ti, autohtoni¿ti-occidentali¿ti mi se pare o falså proble-
må, singura cale fiind echilibrul între tradi¡ie ¿i modernitate. Etnici¿tii
pot fi universali¿ti, autohtoni¿tii pot fi occidentali¿ti, numai cå, pentru
ei, specificul na¡ional nu-i „o himerå de neidentificat”, cum crede Alexan-
dru George. Iar resetarea softului mental, în defavoarea lecturii înain-
ta¿ilor, n-o doresc, n-o accept, o refuz. Nu-mi place când elevii sunt sfåtui¡i
så-l lase deoparte pe Creangå pentru Ståpânul inelelor; când tinerii scrii-
tori sunt îndemna¡i så på¿eascå temerar spre un necunoscut original,
fårå a privi în urmå. Oh, bulimicii å¿tia ai lecturii! Un teleast spunea cå
„cititul îngra¿å”, fårå a preciza: dacå månânci continuu atunci când
cite¿ti. Dar îi paså lui homo videns cå ne împinge spre regresie culturalå,
cå homo noeticus, omul cunoa¿terii, e slåbit? Primeazå – ¿tiu – imaginea,
nu ideea, dar ce imagine ni se oferå la un click distan¡å! Iatå, în Såptå-
mâna Mare, aflåm cå o fiicå îi face cadou tatålui un cap de mort; s-a
ajuns ca un criminal, care ¿i-a ucis familia dupå ce s-a drogat, så ne
spunå cå le e mai bine mor¡i, copiilor ¿i so¡iei (mar¡i, 3 aprilie, 2018).

 Da¡i jos pilonii ¿i råmân „¡oapele de elitå”, cum le spune cu nåduf
istoricul Mircea Platon (Cea mai råmas de apårat?, Eikon, 2016). Iar
uria¿a lui energie polemicå îi pune pe gânduri pe florieni ¿i pe tismåneni.
Spuneam cå a ie¿it din mantaua lui Pandrea ¿i nu cred så fi gre¿it. Or,
Petre Pandrea a refuzat postul de diplomat propus de Ana Pauker ¿i
Pauker l-a trimis în temni¡å. Rectitudinea moralå i-a adus pu¿cårizåri
repetate: 4 areståri interbelice, 7 – dupå, în RPR. Previzionar teribilul
mandarin valah! „Ne îndreptåm în mod inexorabil spre socialism”. Iar
acest inexorabil a presupus ca fruntea ¡årii så fie distruså.” (Construc¡ia
deconstruc¡iei III, în „Bucovina literarå”, nr. 3-4/ 2018, 67)

*DIN RAPOAR*DIN RAPOAR*DIN RAPOAR*DIN RAPOAR*DIN RAPOARTELE REVIZORULUI ªCOLAR MIHAI EMINESCU:TELE REVIZORULUI ªCOLAR MIHAI EMINESCU:TELE REVIZORULUI ªCOLAR MIHAI EMINESCU:TELE REVIZORULUI ªCOLAR MIHAI EMINESCU:TELE REVIZORULUI ªCOLAR MIHAI EMINESCU:
„„„„„Domnule prefect, învå¡åtorii rurali mai buni, ar trebui så simtå întot-
deauna cå ochiul administra¡iei jude¡ene e îndreptat asupra lor ¿i a
¿tiin¡elor lor, de aceea, trebuie ca prevederile bugetare comunale så le
creeze mijloace materiale suficiente, pentru ca ei så se poatå îngriji în
deplinå lini¿te de îndatoririle lor” (raport în 16 noiembrie 1875). Sau din
raportul datat 15 decembrie al aceluia¿i 1875: „Vå fac atent, domnule
prefect, cå, salariele de la stat se plåtesc o datå la trilunie ¿i cå prin
urmare, dacå comuna nu avanseazå nimic învå¡åtorului, acesta e nea-
pårat redus a muri de foame.”

*PROFIL *PROFIL *PROFIL *PROFIL *PROFIL OLGA CABAOLGA CABAOLGA CABAOLGA CABAOLGA CABA     (23 mai 1913, Volona, Ucraina– 20 iulie 1995,
Sebe¿), de Constantin Cuble¿an, în „Actualitatea literarå” (Nr. 81, mai
2018):  «Un destin contorsionat ¿i abuzat de un regim politic obtuz a fost
acela al Olgåi Caba. Dupå o deten¡ie de doi ani (1952-1953), în urma
unui proces confuz, trecând prin penitenciarele Mislea ¿i Våcåre¿ti, s-a
retras discretå într-un orå¿el de provincie, la Sebe¿-Alba, unde a scris
mult pânå în 1995 când s-a stins din via¡å, între¡inând o bogatå
coresponden¡å cu scriitori din ¡arå ¿i din stråinåtate, dar revenind în
actualitatea editorialå, ca så spun a¿a, abia în 1970, când ¿i-a reunit
crea¡ia liricå, mai veche ¿i mai recentå, într-o plachetå, intitulatå simplu:
Poezii (Editura Dacia, Cluj-Napoca). Se afirmå apoi ca o interesantå
prozatoare în registru fantastic (Pasul alåturea, 1979, Totaliter Aliter,
1982 ¿i Nuvele fantastice, 1984), epica sa aducând un fin halou din
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povestirile lui Hoffmann dar ¿i capacitatea de investigare a sufletului
feminin. Romanul Cumpåna din cetate (1977) evocå atmosfera unui trecut
personal mai îndepårtat (via¡a studen¡eascå în Anglia), eroinå fiind o
junå româncå, Lia Matei, care între¡ine o pasionalå idilå cu profesorul
Claude Andrews, întreruptå odatå cu obliga¡ia studentei de a reveni în
¡arå. E un roman de atmosferå, plin de nostalgie. De altfel, Olga Caba
debutase cu un memorial de cålåtorie în Sco¡ia, Vacan¡å sentimentalå
în Sco¡ia (1944), o carte de impresii spontane, autoarea refuzând des-
crierile de peisaje etc, comune altor asemenea cår¡i marcate de incursiuni
livre¿ti. Romanul Pasul alåturi (1979) urmeazå traiectoria unor iubiri
ratate de Liana Våcårescu, în adolescen¡å ¿i la maturitate. Interesant,
în felul såu, este Zodia vårsåtorului de apå (1988), volum în care sunt
evocate sub formå romanescå episoade din vie¡ile unor personalitå¡i ar-
tistice ca George Enescu, Adrian Maniu, ªt. Luchian, N.D. Cocea, lume
pe care a cunoscut-o personal în anii tinere¡ii. Scriitoarea a råmas, indi-
ferent de situa¡iile în care s-a aflat, un intelectual veritabil, chiar dacå
asupra biografiei sale a planat o anume suspiciune de imoralitate (vezi
secven¡ele memoriale ale lui Lucian Blaga), nedrepte înså întrucât, bio-
logic vorbind, a suferit de o anume malforma¡ie genitalå, rezolvatå chirur-
gical, în cele din urmå.(…)

Lirica Olgåi Caba e dominatå de tonuri elegiace ¿i melancolice. E o
poezie a însingurårii ¿i a amurgurilor prea timpurii („moartea ce cre¿te
în mine, în multe inele” – Yorick); o poezie nostalgicå, intelectualizatå
fårå excese, pårând acum u¿or atemporalå. Dar, înainte de toate, e un
sincer freamåt de dragoste de via¡å, de dragoste purå, cu gingå¿ii contem-
plative („Narcise aurii culese de alaltåieri/ Afarå a plouat ¿i voi tânji¡i în
umbrå/ Rupte de glia dulce. Vå torn din apa nouå/ E ultima orå când vå
mai adåpa¡i ¿i voi/ Din ploaia vânturatå pe-o parte ¿i pe alta/ Merinde
stråvezie pe ne¿tiutå cale” –Narcisele), exultând tinere¿te odatå cu rede¿-
teptarea firii în anotimpuri vegetale: „Så fie primåvarå?/ A¿a se cheamå
oare aceastå tulburåtoate vijelie,/ Înfiorare de lanuri viitoare (…) Rever-
bera¡ii stelare tremurå-n fiece mugur ca un strigåt,/ Aerul arde greu
de-atâtea paradise” (Invoca¡ie cåtre clipa efemerå). Firea poeticå i se trå-
deazå în toatå crea¡ia, chiar dacå poezia propriu-ziså pårea så fi fost
abandonatå definitiv.»

Så precizåm cå în 2010 la Universitatea „1 Decembrie 1918" din
Alba Iulia, în cadrul ªcolii Doctorale, sub coordonarea prof. univ. dr.
Constantin Cuble¿an, LIGIA DIMITRIU ¿i-a sus¡inut excelentul studiul
monografic „OLGA CABA” (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012, 300 p.),
lucrare recenzatå de noi într-un mai vechi numår al revistei. (Anul X.
Nr.3/40, 2014, p. 21).

*UN DROG MEDIEV*UN DROG MEDIEV*UN DROG MEDIEV*UN DROG MEDIEV*UN DROG MEDIEVAL GLOBALIZANT – CAFEAUA.AL GLOBALIZANT – CAFEAUA.AL GLOBALIZANT – CAFEAUA.AL GLOBALIZANT – CAFEAUA.AL GLOBALIZANT – CAFEAUA.     Existen¡a
arborelui de cafea ¿i consumul cafelei, ca båuturå euforic-energizantå,
dateazå de pe la mijlocul secolului al XV-lea, în månåstirile yemenite din
Sufi. Pråjirea boabelor de cafea, care conferea fierturii respective aromå
¿i deliciu, a avut loc pentru prima datå în Arabia, de unde, în secolul
urmåtor (XVI) s-a råspândit în tot Orientul Mijlociu, Turcia, Persia ¿i
Africa de Nord. Ulterior, în Italia ¿i multe ¡åri din Europa, apoi în Indonezia
¿i cele douå Americi.

Existå o legendå din sec. al IX-lea privind pe cåprarul Kali, care a
descoperit efectul boabelor de cafea la propriile-i animale. Legenda, des-
coperitå într-un document anonim abia în secolul al XVII-lea, venea så
sus¡inå efectul energizant al cafelei într-o lumea care adoptase „ritualul”
consumului de cafea (cunoscut, desigur, ¿amanilor ¿i, în genere, popoa-
relor primitive, precum frunzele de coca etc.). (Cf. „Drita”/„ Lumina”,
Anul 2, nr. 11/ 2018). P.M.

*A INCHINAT CU CAFEAUA FIERBINTE*A INCHINAT CU CAFEAUA FIERBINTE*A INCHINAT CU CAFEAUA FIERBINTE*A INCHINAT CU CAFEAUA FIERBINTE*A INCHINAT CU CAFEAUA FIERBINTE     în sånåtatea sultanului
¿i marelui vizir! La români, cafeaua a påtruns relativ târziu (prima cafenea
la Bucure¿ti este atestatå la 1667, urmând ca în veacul fanariot zaia-
feturile ¿i pufåitul narghilelelor så nu fie lipsite de licoarea energizantå).
Cronicarul Ion Neculce poveste¿te isprava lui Ion Tåutu, logofåtul voie-
vodului ªtefan cel Mare, care, trimis de Bogdan, noul domnu al Moldovei
la ºarigrad într-o misiune diplomaticå , fiind tratat de Marele Vizir, dupå
obiceiul locului, cu cafea fierbinte, acesta, crezând cå este o båuturå
cinstitoare, a închinat: „Så tråiascå Împåratul ¿i Vizirul!”:

« XXXXX. Dupå ce au luat Bogdan-vodå domnia, au ¿i triimis pre Tåutul
logofåtul sol la turci, când au închinat ¡ara la turci. ªi a¿è vorbåscu
oamenii, cå l-au pus viziriul de au ¿edzut înaintea viziriului pre måcat,
¿i n-au fost având mestei la nådragi, cå, trågându-i cibotile, numai cu
col¡uni au fost încål¡at. ªi dându-i cahfè, nu ¿tiè cum o va bè. ªi au
încept a închina: „Så tråiascå împåratul ¿i viziriul!”. ªi închinând, au
sorbit felegeanul, ca altå båuturå.» (Ion Neculce, O samå de cuvinte.
Legenda a X-a).

Totul s-a petrecut spre stupefac¡ia marelui dregåtor care i-a povestit
Sultanului isprava lui Tåutu.De unde Sultanul ar fi iertat Moldova de
acele pricini…

Azi, de la prepararea la ibric, pe nisip, în cafetierå sau expresso,
cafeaua este drogul indispensabil vie¡ii moderne pe întreaga planetå,
concuratå fiind, în anumite pår¡i ale lumii, de ritualul ceaiului, fårå,
înså, a-i diminua suprema¡ia. Gh. D.

*MULT E DULCE ªI FRUMOASÅ…*MULT E DULCE ªI FRUMOASÅ…*MULT E DULCE ªI FRUMOASÅ…*MULT E DULCE ªI FRUMOASÅ…*MULT E DULCE ªI FRUMOASÅ… La 21 februarie 1952, o de-
monstra¡ie studen¡eascå militând pentru recunoa¿terea limbii bangali
ca limbå na¡ionalå a Pakistanului a fost înåbu¿itå în sânge de cåtre

poli¡ie în ora¿ul Dhaka, azi capitalå a Bangladesh-ului. Data respectivå
a fost declaratå de UNESCO Ziua Interna¡ionalå a Limbii Materne, înce-
pând din anul 2008, în sensul cultivårii ¿i conservårii tradi¡iilor lingvistice
¿i culturale în întreaga lume. Conform unor statistici, în prezent sunt
vorbite în jur de 6000 de limbi, dintre care 2500 sunt amenin¡ate så
disparå în viitorul apropiat din diferite cauze (politici na¡ionaliste, lipsa
comunicårii între pårin¡i ¿i copii, globalizarea etc.). Spre exemplu, „limba
maternå-albanezå (cea formatå pe baza dialectului tosk, n.n.) este vorbitå
de cona¡ionalii din România doar în mediul familial sau, rar, în cadrul
unor întâlniri oficiale”. (Maria Oprea. Ib.).

*EX LIBRIS*EX LIBRIS*EX LIBRIS*EX LIBRIS*EX LIBRIS ELVIRA GODEANU ELVIRA GODEANU ELVIRA GODEANU ELVIRA GODEANU ELVIRA GODEANU.....     Sub egida Teatrului de Stat „Elvira
Godeanu” din Tg.-Jiu ¿i coordonarea actorului-poet George Dråghescu,
a fost editat, în colec¡ia liliputanei reviste „CEAªCA DE CAFEA”, albumul
„Ex libris Elvira Godeanu” (Editura Centrului Jude¡ean pentru Conser-
varea ¿i Promovarea Culturii Tradi¡ionale Gorj, ISBN 978-606-8918-05-1,
2018). Expozi¡ia dedicatå renumitei actri¡e de teatru ¿i film ELVIRA GO-
DEANU (n. 13 mai 1904, Bucure¿ti - d. 3 septembrie 1991), originarå din
Gorj, a fost panotatå, mai întâi, pe 10 mai 2017, la teatrul târgujian, sub
îngrijirea cunoscutului artist plastic târgujian Valer Neag. Bucurându-se
de aprecieri din partea unor arti¿ti ¿i scriitori români ¿i stråini partici-
pan¡i la Festivalul Interna¡ional „Tudor Arghezi” - edi¡ia a XXXVII-a, expo-
zi¡ia de portrete ale Elvirei Godeanu a fost apoi deschiså la Teatrul Na¡io-
nal „Marin Sorescu” din Craiova (19 dec. 2017) cât ¿i la Petro¿ani, prin
grija acelora¿i ini¡iatori George Dråghescu ¿i Ion Alexandrescu.

În fapt, este vorba de 100 de portrete „ex libris”, în alb-negru ¿i
color, care se regåsesc în mini-albumul de fa¡å (112 p.), apar¡inând unor
designeri, graficieni, pictori, caricaturi¿ti chiar, umori¿ti, mai talenta¡i
sau mai pu¡in cunoscu¡i, precum: Marian Avramescu, Emil Bånu¡i, Va-
lentin Boboc, Natalia Boceanu, Petru Biråu, Georgiana Brandt, Marius
Daniel Cepe¿i, Cristina Cioplea, Florin Preda-Dochinoiu, Bogdan Epure,
Ioana Fluera¿u, Vasile Fuiorea, Florin Gheorghiu, Daniel Gu¡å, Grigore
Haidåu, Daria Haidåu, Florin Hutium, Larisa Mindoiu, Valer Neag, Eric
Perjovschi, Mihai Pânzaru-Pim, Maria Pânzaru-Pim, Gheorghe Plåve¡i,
Ion Preda, Lucica Popescu, ªtefan Strâmtu, Mircea Suchici, Aurelian
Iulius-ªai, Florin Ularu, Vasile Vasiescu, Marcel Voinea ¿.a.

Cam impropriu intitulatå, întrucât renumita actri¡å nu este autoare
de cår¡i (vezi etimologia sintagmei latine¿ti ex libris), expozi¡ia cu portre-
tele Elvirei Godeanu este, totodatå, un prilej pentru public de a reflecta,
în fa¡a portretelor respective sau altor imagini (în loc de portret!), în ce
måsurå autorii s-au apropiat de în¡elegerea personajului respectiv ¿i cu
ce mijloace grafice sugereazå ei specificitatea personalitå¡ii artistice a
acestei stele a scenei teatrale ¿i cinematografice române¿ti vreme de
câteva decenii. (z.c.)

*GEORGE COªBUC INEDIT*GEORGE COªBUC INEDIT*GEORGE COªBUC INEDIT*GEORGE COªBUC INEDIT*GEORGE COªBUC INEDIT.....     În revista „Apostrof” (Nr. 5/336 –
2018), istoricul ¿i criticul literar Mircea Popa restituie câteva texte de
tinere¡e ale poetului George Co¿buc     , manuscrise aflate în colec¡iile
Arhivele Statului din Cluj-Napoca,     fond Co¿buc, ms. 41. Este vorba de
„5 file scrise cu cernealå, pe care poetul a improvizat mai multe versuri,
pe care nu le-am gåsit     niciunde înglobate într-una din poeziile sale,
astfel cå le socotim inedite”.

„Cine-ar mai fi crezut – scrie Mircea Popa - cå la aproape o sutå de
ani de la moartea poetului de la Hordou se mai gåsesc pe ici-colo manus-
crise råzle¡e, care vin så ateste munca de elaborare a unora dintre crea¡ii,
modul în care tânårul Co¿buc î¿i concepea chemarea scriitoriceascå ¿i
modul în care gåsea de cuviin¡å så råspundå unor îndemnuri colegiale
de a-¿i demonstra capacitatea de inven¡ie. Sunt mårturii ale unor colegi
din perioada studiilor clujene (cca doi ani, n.n.), când poetul a fost pro-
vocat så-¿i demonstreze talentul improviza¡iei. Probabil cå multe din aces-
te încercåri, scrise în grabå pe petice de hârtie, så fi ajuns la unii dintre
colegii nåsåudeni sau la rudele apropiate, care mai târziu le-au valorificat
prin arhivele statului.”

Pe lângå cele douå versuri cu care se deschide poezia Cântecul
fusului publicatå în 1893 în „Tribuna” sibianå („Eu mi-am fåcut un cân-
tec/ stând singurå-n iatac”), dl Mircea Popa reproduce     poezia care ar
putea fi intitulatå Cearta mamei (o jubilant-naivå perora¡ie a fetei la
adresa mamei severe, apropiatå de „La oglindå”¿.a.). Sunt reproduse,
apoi, câteva poezii co¿buciene     „identificate de noi, care n-au fost incluse
în niciun volum al poetului”, precum „Lui V.A. Urechia”     (dupå „Tribuna
poporului” de la Arad, IV, 1900, nr. 128, p.3), „Corbul ¿i vulpea” (Carte de
citire, partea a II-a, ed. I, Ploie¿ti, ed. Progresul, 1891), „Spicele” (Carte
de citire, 1891, p. 86), „Påianjenul ¿i melcul”     (Carte de citire, 1891, p.136),
„Bradul” (Carte de citire, 1891, p. 151), „Soarta florilor”(Carte de citire,
1891, p. 161).

*PREMIUL „LUCIAN BLAGA” AL ACADEMIEI ROMÂNE,*PREMIUL „LUCIAN BLAGA” AL ACADEMIEI ROMÂNE,*PREMIUL „LUCIAN BLAGA” AL ACADEMIEI ROMÂNE,*PREMIUL „LUCIAN BLAGA” AL ACADEMIEI ROMÂNE,*PREMIUL „LUCIAN BLAGA” AL ACADEMIEI ROMÂNE,     decernat
de acad. Al. Surdu, în cadrul edi¡iei a XXXVIII-a a Festivalului Inter-
na¡ional „Lucian Blaga”- Sebe¿-Lancråm (6-9 mai 2018), a revenit anul
acesta istoricului ¿i criticului literar MIRCEA POPA, pre¿edinte de onoare
al colegiului nostru de redac¡ie, autorul recentului volum     LUCIAN BLAGA.LUCIAN BLAGA.LUCIAN BLAGA.LUCIAN BLAGA.LUCIAN BLAGA.
Perspective transilvanePerspective transilvanePerspective transilvanePerspective transilvanePerspective transilvane     (Ed. ªcoala Ardeleanå, Alba Iulia, 2018), - un
proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri (este a treia carte de-
dicatå lui Lucian Blaga de valorosul cercetåtor literar clujean care a
stabilit, printr-un statornic demers critic materializat în trei volume,
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paternitatea unor articole nesemnate din tinere¡e apar¡inând lui Lucian
Blaga, 1920-1923):

„În ceea ce må prive¿te, am fost prezent la Lancråm ¿i Sebe¿ de la
întâile manifeståri ale Festivalului Interna¡ional „Lucian Blaga” ¿i cotinuu
så vin, oferind an de an publica¡iei „Pa¿ii Profetului” ¿i „Caietelor Lucian
Blaga” noi contribu¡ii. În anii din urmå s-a asociat acestei nobile misiuni
¿i revista de la Tg. Jiu „Måiastra”, unde, gra¡ie unui fidel admirator al
scrisului blagian, Zenovie Cârlugea, am deschis o rubricå intitulatå „Bla-
giana”. Din toate aceste materiale, scrise în ultimul timp, s-au adunat
paginile cår¡ii de fa¡å, pe care cu drag o închin celor de la Lancråm ¿i
Sebe¿, urma¿i de frunte ai „brodnicilor” imaginari ai poetului, de pe malul
unui Mure¿ care î¿i leagånå apele pe aici. Nemuritorul Lancråm, cel pe
care l-a nemurit poetul ¿i filosoful Lucian Blaga, råmâne cetatea cu por¡ile
deschise spre zårile lumii, veghind la între¡inerea flåcårii care continuå
så ardå nestinså în påmântul miraculos de la Râpile Ro¿ii. E doar mica
¿i modesta mea lacrimå de recuno¿tin¡å pentru ceea ce a dat Poetul ¿i
Filosoful literaturii noastre, nemurind acest petec de påmânt din Ardealul
stråmo¿ilor såi prin crea¡ia sa fårå de moarte, consideratå drept darul
cel mai de pre¡ pe care Ardealul unit cu ºara la 1918 l-a oferit spiritualitå¡ii
noastre ¿i patrimoniului umanitå¡ii.” (Mircea Popa). i.n.

*Acad. IOAN-AUREL POP ªI Academia Românå*Acad. IOAN-AUREL POP ªI Academia Românå*Acad. IOAN-AUREL POP ªI Academia Românå*Acad. IOAN-AUREL POP ªI Academia Românå*Acad. IOAN-AUREL POP ªI Academia Românå: „Academia
Românå a fost în întreaga sa istorie de peste un secol ¿i jumåtate implicatå
major în «Proiectul România» ¿i în realitatea numitå România. Mai întâi,
Academia, alåturi de câteva institu¡ii-cheie, a fåcut România întregitå,
a fåcut posibilå aceastå Românie, a pus umårul la împlinirea marilor
idealuri na¡ionale fixate, cum spuneam, prin programul Revolu¡iei de la
1848-1849. În epoca interbelicå, în cele douå decenii de democra¡ie (cu
toate limitele sale) ¿i de Românie Mare – cum îi spuneau unii – Academia
a fost alåturi de cele patru universitå¡i de la Ia¿i, Bucure¿ti, Cluj ¿i
Cernåu¡i, spuma lumii noastre savante, a reunit cele mai luminate
spirite, a dat direc¡ii bune de urmat ¿i a elaborat, prin membrii såi, op-
ere nemuritoare. Ceea ce a stricat toatå aceastå rânduialå, aceastå lume
a¿ezatå pe repere clare ¿i verificate de succes a fost regimul comunist,
adus la noi pe tancurile sovietice trimise de Stalin ¿i acceptate prea
u¿or de Occident. Este drept cå ¿i noi avem vina noastrå...” (Interviu
realizat de Marius Dobrescu, în „Drita”/ „Lumina”, 15 iunie 2018, p. 36).

MARIAN DRÅGHICI ªI IOAN FLORA (1950-2005): MARIAN DRÅGHICI ªI IOAN FLORA (1950-2005): MARIAN DRÅGHICI ªI IOAN FLORA (1950-2005): MARIAN DRÅGHICI ªI IOAN FLORA (1950-2005): MARIAN DRÅGHICI ªI IOAN FLORA (1950-2005): „La începutul
lui februarie, poetul Ioan Flora a fost evocat, cu via¡a ¿i opera, cu perso-
nalitatea sa debordantå, la Muzeul Na¡ional al Literaturii Române, într-o
ambian¡å intens marcatå de nostalgie, cu momente, unele, de un patetism
al nodurilor în gât (despre mine vorbesc). Moderate - momentele, nu no-
durile –, slavå Domnului, cu discre¡ie de doamna Loreta Popa, amfitrionul
întâlnirii. Despre poet ¿i traducåtor, despre prieten, tatå ¿i so¡, despre
Banatul sârbesc ¿i cel românesc, despre „adop¡ia” gorjeneascå, despre
grupul Noiide la Filologia bucure¿teanå a anilor ¿aptezeci, despre poemul
lui Ioan Flora såpat în piatrå vis-à-vis de poemul såpat în piatrå al lui
Karol Wojtyla etc. etc., au vorbit/citit în ordine, Ioan Gro¿an, Ion Bogdan
Lefter, Viorica Provian, Ioana Cråciunescu, Marian Dråghici, Eugen
Suciu, Ileana Flora. Pânå aici, nimic deosebit. Presta¡ia unei clase de
elevi de la Colegiul Na¡ional de muzicå George Enescu, sub „bagheta”
doamnei profesoare Provian, a fåcut net diferen¡a, imprimând evenimen-
tului culoare, prospe¡ime ¿i, da, eleva¡ie. Aceasta, prin aportul de lecturå,
din scrierile poetului, de cåtre junii muzicieni – de fapt, preponderant,
junele – ilustrat cu interpretarea instrumentalå a unor pagini muzicale
din compozitori ultracunoscu¡i, între care sunetul poeziei lui Flora s-a
reliefat, fire¿te nu în întreaga sa amploare tematicå ¿i profunzime dis-
cursivå, dar îndestul de pregnant pentru a insinua, printre cei prezen¡i,
în inimile ¿i memoria lor, statura dureros-evanescentå a prezen¡ei unui
extraordinar poet timpuriu dispårut.

În interven¡ia mea, am citit cu emo¡ie suitoare, så zic a¿a, un text
publicat în suplimentul Ziua literarå (nr. 141/12-18 februarie 2005),
imediat dupå dispari¡ia regretatului nostru prieten. Ecoul, frisonant din
cât am putut observa în sânul onor asisten¡ei florale, må îndeamnå så-l
public aici, surprins, eu însumi, cum spuneam, de fragran¡a acestei file
de istorie literarå repaginatå acum drept ceea ce în fond este ¿i i-ar fi
plåcut lui Ioan Flora så fie: nu un requiem, ci un imn.

Flora s-a dus, råmâne¡i cu faunaFlora s-a dus, råmâne¡i cu faunaFlora s-a dus, råmâne¡i cu faunaFlora s-a dus, råmâne¡i cu faunaFlora s-a dus, råmâne¡i cu fauna
Ce i-a plåcut mai mult ¿i ce nu poetului Ioan Flora

din clipa mor¡ii sale subite pânå la punerea în mormânt
din primele frac¡iuni de secundå

ale pråbu¿irii violente în moarte,
când încå mai era dureros de integru,
con¿tient,
înspåimântat
¿i cu sim¡ul ridicolului în maximå alertå,

lui Flora nu i-a plåcut deloc,
dar deloc,
cå inima i-a cedat chiar acolo,
în locul acela,
¿i nu la masa de lucru,
nici în grådina casei de la Bughea,
în ma¿inå, într-un tren sau avion,
în drum spre Belgrad

ori în zbor spre Bruxelles, Vietnam ori China,
¿i to¡i vor zice despre el:
„domn’e, ¿i-a fåcut-o cu mâna lui,
¿i via¡a ¿i moartea!” –

ceea ce era al naibii de adevårat,
fir-ar så fie ceasul råu!

lui Flora, de dincolo,
i s-a pårut cel pu¡in salutarå
prezen¡a de spirit a sculptorului Vlad Ciobanu
care a fåcut cum numai el poate ¿i ¿tie
ca lucrurile så meargå, så reintre urgent în normal,
cu singura diferen¡å cå Flora murise, gata,
nu mai era.

ideea ca trupul devastat så-i fie depus la MLR
în såli¡a cu desenele sale pe pere¡i
i-a apårut poetului chiar strålucitå.

a¿a cå fa¡a lui Flora în rigor mortis
¿i-a luat o minå de bunå dispozi¡ie
ce nu l-a mai påråsit.

Flora zâmbea în col¡ul buzelor,
cumva în felul unui Buddha înghesuit în strâmtul sicriu,
cu umerii strân¿i, bra¡ele ¿i picioarele legate,
så stea cumin¡i,
de parcå Flora ar fi putut face
încå vreo nefåcutå cu gesturi largi,
så-¿i aprindå ¡igara,
så ducå halba la gurå, så-¿i reia verva de-acolo
de unde råmåsese când s-a ridicat
så meargå
så facå pipi.

i-a plåcut lui Flora cå douå nop¡i la rând Paul Vinicius
a dormit lângå el, pe scaune,
chiar dacå mangå.

lui Flora mort de-acum, i-a plåcut så i se aducå flori
în acea såli¡å din MLR, unde el a¿tepta
så-i vinå fratele de la Stockholm
cu nepotul, prietenii, rudele, cunoscu¡ii,
care de care mai bie¡i oameni speria¡i
de moarte ce sunt.

nu i-a plåcut lui Flora cum tatål lui råmas singur
la 80 de ani în satul bånå¡eano-sârbesc
va suferi ca lovit de tråznet
så afle cå de-acum
niciodatå
nu-¿i va revedea fiul
deschizându-i u¿a,
apårut a¿a, neanun¡at de nimic,
så stea cu el, cu båtrâne¡ile sale,
vreo zi, douå.

l-a durut sufletul pe Flora
så o vadå pe Ioana lui atât de distruså,
a¿a cå ¿i-a propus så vegheze asupra ei,
fårå întristare, nici suspin,
de unde va fi så fie.

pe Ileana ar fi vrut så o consoleze cumva,
så nu se mai dea cu capul de dalele bisericii
în timpul liturghiei de pe urmå:
„Femeie, ce-a fost, a fost, acum laså!”

i-a plåcut cå Eugen Uricaru a vorbit despre el,
îndoliatei adunåri,
la slujba de pomenire,
cu justele cuvinte:
…un mare poet!

s-a bucurat Flora så fie prezent acolo Excelen¡a sa
ambasadorul Serbiei, cu cå¡el, cu purcel,
cu tot personalul ambasadei ¿i drapelul acestei
na¡ii eroice pe care luptåtorul Flora a iubit-o,
a servit-o cu credin¡å ¿i geniu, atât de mult.

nu s-a bucurat, nici nu s-a întristat
cå distinsa doamnå ministru al Culturii
¿i Cultelor, Mona Muscå,
a ratat definitiv întâlnirea cu poetul Flora,
nesinchisindu-se så vinå la catafalcul lui
cu o floare.

de-acum, egal i-a fost cå Adam Puslojic
a citit la moartea lui Flora
douå poeme de Nichita Stånescu,
un poem de Adam Puslojic
¿i niciun vers, nicio silabå,
din Ioan Flora.

în schimb, i-a mângâiat sufletul
slujba celor patru preo¡i de la Biserica Amzei,
un serviciu bine-spus divin
de care avea mare trebuin¡å,
ca så poatå pleca,
så se poatå ridica în sfâr¿it
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în puterea slavei ståtåtoare.
a¿a cå s-a bucurat când nepotu Cipariu

i-a dezlegat bra¡ele ¿i picioarele din tifoane.
¿i i-a plåcut când, ultimamente,

to¡i cei de fa¡å, pe rând,
i-au sårutat ori måcar atins
mâna cu care a scris
poetul Flora.

dar cel mai mult i-a plåcut lui Flora cå duminicå,
5 februarie, A.D. 2005,
când l-au dus la mormânt, la Bellu,
ziua de iarnå geroaså era însoritå, asprå, puternicå
¿i adevåratå ca poezia lui Ioan Flora.

„Båie¡i, Flora s-a dus, råmâne¡i cu fauna!”,
acestea vor fi fost ultimele lui cuvinte
în sinea sa de pe urmå
acolo jos, unde a¿teaptå,
„båiat bun ¿i cuminte”
cum singur ¿i-a spus odatå într-un vers,
så creascå peste el iarba. »

(„Via¡a Româneascå”, nr. 5/ 2018)

*PALMARES*PALMARES*PALMARES*PALMARES*PALMARES. . . . . Festival Interna¡ional de literaturå Tudor Arghezi Tudor Arghezi Tudor Arghezi Tudor Arghezi Tudor Arghezi,
21-23 mai 2018, edi¡ia XXXVIII.

* Premiul Opera Omnia pentru scriitori români, acordat de Un. Scriit.
din România ¿i titlul de Cetå¡ean de Onoare al ora¿ului, acordat de Primå-
ria Tg-Cårbune¿ti a fost atribuit d-lor: Daniel Cristea Enache (criticå
literarå) ¿i Nicolae Prelipceanu (poezie);

* Premiul Opera Omnia pentru scriitori stråini, acordat Consiliul
Jude¡ean prin CJCPCT Gorj ¿i titlul de Cetå¡ean de Onoare al ora¿ului,
acordat de Primåria Tg-Cårbune¿ti a fost atribuit domnului Mario Castro
Navarrete (Chile/Suedia) ¿i domnului Arcadie Suceveanu (Republica
Moldova);

* Premiul Opera Omnia pentru scriitori de origine gorjeaneascå,
acordat de Liga Culturalå ,,Fiii Gorjului” Bucure¿ti, a fost atribuit d-lui
Zenovie Carlugea, Tg-Jiu;

* 5 premii pentru promovarea operei argheziene, acordate de CJCPCT
Gorj, au fost atribuite lui: Adam Puslovici (Serbia), Petros Golitsis (Grecia),
Dragoliub Firulovici (Serbia), Dejan Mastilovici (Serbia),Peter de Rijk
(Olanda); 1 premiu similar, în valoare de 1500 lei, a fost acordat de Pri-
måria Tg-Cårbune¿ti ¿i atribuit d-nei Maria Uzoni (Olanda);

* Premiul Opera Prima, pt. volumul de debut „Ochi de culoare baco-
viana”, Ed. Junimea, 2017, a fost acordat de CJCPCT Gorj ¿i atribuit
d-soarei Alina Simona Dragomir din Gala¡i;

* Premiul sec¡iunea „Cuvinte potrivite”/ volum în manuscris/,
acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit d-¿oarei Andreea Maftei, Ia¿i;

* Premiul I sec¡iunea Bilete de papagal/ grupaj poezii, acordat de
CJCPCT Gorj, a fost atribuit Nicoleta Cråete, Târgu Jiu;

* Premiul al II-lea la aceea¿i sec¡iune, acordat de Bibl. Jud., a fost
atribuit lui Cåmui Petru¡, Bucure¿ti.

* Premiul al III-lea, aceea¿i sec¡iune, acordat de C.C. Tudor Arghezi
Tg-Cårbune¿ti, a fost atribuit d-lui Båicoianu George, Alexandria;

* Premiul pt. arghezologie, acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit
domnului Ion Popescu Brådiceni pentru volumul „Poezia pentru copii a
lui Tudor Arghezi”, Targu Jiu, 2018.

Premiul revistei “Arges” Pite¿ti a fost acordat domnului Båicoianu
George, Alexandria.

În cadrul sec¡iunii “Mo¿tenirea Arghezi” (eseu), dedicatå elevilor de
liceu, s-au acordat premii oferite de Primåria Târgu Cårbune¿ti urmåtoa-
relor eleve de la Colegiul Na¡ional “Tudor Arghezi” din cl. A XI-a: Tebec
Melinda Maria, Dogaru Anca Maria, Cre¡u Elena Iustina.

BANCHETULBANCHETULBANCHETULBANCHETULBANCHETUL, nr, nr, nr, nr, nr. 28-29-30/ 2018. 28-29-30/ 2018. 28-29-30/ 2018. 28-29-30/ 2018. 28-29-30/ 2018: Frumoase versurile GABRIELEI
ENESCU, un fel de Veronicå Micle înfioratå de doruri ¿i eminescianizând
pe un portativ al feminitå¡ii încercate, precum în mai amplul poem Vå-
duva neagrå, din care reproducem fragmentar (nu ar strica o cenzurare
mai atentå a sentimentalismului ce duce la o retoricå func¡ionând în
…gol):

«Nu sunt zee, nici arhanghel, nici måcar o floare dalbå,
Sunt o piatrå ce stråpunge negura ce se vrea oarbå,
Sunt un dinte la råscrucea celor ce se cred prea „buni”,
Sunt råzboiul ce strive¿te pacea dintre douå lumi.
……………………………………………………………………………
Nu primesc nici îndurare, nici moliftå pân’ la ziuå
Când doar frica ce îi pa¿te în adâncuri se aciuå
Nu abdic din vârful crucii ¿i nu iert o necredin¡å
Decât dacå e curmatå prin iubire ¿i-umilin¡å.
……………………………………………………………………………
Duce-te-ai pe ritm de ape, de izvoare umblåtoare!
Eu så-¡i cânt la revårsare doar când este sårbåtoare.
Så te-opre¿ti doar când blestemul ¿i înghe¡ul te råce¿te
Ca så po¡i asculta ruga celei care te iube¿te.»

* TUDOREL URIAN TUDOREL URIAN TUDOREL URIAN TUDOREL URIAN TUDOREL URIAN: „Vedeta din rândul doi. Excelentå ideea lui
Robert ªerban de a realiza o carte-interviu cu Viorel Marineasa, acum
când Timi¿oara se pregåte¿te så-¿i ia în primire calitatea de capitalå

culturalå a Europei.[Prozator din silå. Viorel Marineasa în dialog cu Rob-
ert ªerban, Casa de pariuri literare, Bucure¿ti, 2017, 174 pag.] De vreo
patruzeci de ani, Marineasa se aflå în epicentrul vie¡ii culturale timi¿o-
rene, a fost martorul apari¡iei ¿i dispari¡iei curentelor ¿i mi¿cårilor cultu-
rale/ literare, a cunoscut scriitorii vechi ¿i noi, a fost martorul apari¡iilor
¿i înål¡årii unor génies en herbe, a fost un stâlp al boemei artistice ¿i un
standard al elitei literare din aceastå zonå a ¡årii. Eu însumi, ca elev ¿i,
mai apoi, student, îl priveam u¿or intimidat, dar ¿i cu admira¡ie, când îl
vedeam cu aerul såu bonom preocupat trebåluind prin Casa Studen¡ilor
în calitate de metodist, responsabil de cenaclul literar «Pavel Dan».”
(ACOLADA, nr. 3 (124)/2018 /XII)

*OCT*OCT*OCT*OCT*OCTAAAAAVIAN DOCLIN VIAN DOCLIN VIAN DOCLIN VIAN DOCLIN VIAN DOCLIN – mesaj din „subteranå– mesaj din „subteranå– mesaj din „subteranå– mesaj din „subteranå– mesaj din „subteranå”:”:”:”:”: „A¡i fost voi vreodatå/
prin subteranele docliniene/ ca så cålåri¡i moartea moarte/ adicå moartea
virginå/ nu n-a¡i fost pentru cå/ sigur v-a¿ fi våzut/ atunci de ce plînge¡i
de frica ei/ eu nu plîng eu rîd împreunå cu ea/ de aceea la chemarea ei/
cobor måcar o datå pe lunå/ în subteranele mele/ (ehei în tinere¡e o
iubeam zilnic)/ unde må a¿teaptå cu trupul ei/ de tåciune så ne iubim
pînå la epuizare/ doar în pielea goalå/ a¿a se face cå ori de cîte ori
revin/ la suprafa¡å/ gol golu¡ hainele oprindu-le la ea/ ca så fie sigurå
cå voi reveni de fiecare datå/ la chemarea ei/ doar cu huo amantul
mor¡ii cu pieptul påros ¿i negru/ må apostrofa¡i/ fiindu-vå fricå så må
aråta¡i/ cu degetul.” (Amantul,     în „Via¡a Româneascå”, nr. 6/ 2018)

*REVISTE LITERARE DIN PROVINCIE*REVISTE LITERARE DIN PROVINCIE*REVISTE LITERARE DIN PROVINCIE*REVISTE LITERARE DIN PROVINCIE*REVISTE LITERARE DIN PROVINCIE: „Mul¡i scriitori optzeci¿ti
importan¡i au fost da¡i de provincie. Iar informatizarea comunicårii de
azi sparge multe conven¡ii provinciale. Bucure¿tiul e un centru, dar în
raport cu ce, cu Parisul, cu Londra, cu nu mai ¿tiu ce mare ora¿ cultural
mondial? Bucure¿tiul are cîteva tîrguri de carte extraordinare, dar nici
Clujul sau Ia¿ul nu råmîn mai prejos, ba, cred, la festivaluri de literaturå,
bat Bucure¿tiul. Uniunea Scriitorilor ¿i-a consolidat (¿i financiar) cîteva
reviste proprii, dar epoca postdecembristå marcheazå afirmarea cîtorva
publica¡ii extraordinare, fåcute de obicei de cîte o mînå de scriitori. Så
amintesc în treacåt, fårå så epuizez lista, publica¡ii precum Arca, Poesis,
Discobolul, Pro Saeculum, Nord Literar (Baia Mare), Conta (Piatra Nem¡),
Caiete Silvane (Zalåu), Bucovina literarå etc., etc. (Olimpiu Nu¿felean,
în ziarul „Råsunetul” din Bistri¡a, 28 aprilie 2018).

*EXCESUL DE TEHNOREDACT*EXCESUL DE TEHNOREDACT*EXCESUL DE TEHNOREDACT*EXCESUL DE TEHNOREDACT*EXCESUL DE TEHNOREDACTARE:ARE:ARE:ARE:ARE:     „Pentru o revistå e impor-
tant så poatå fi cititå cu u¿urin¡å, a¿a cå am evitat, pe cît a fost posibil,
excesele de tehnoredactare, de design. O revistå poate fi tehnoredactatå
„frumos”, cu multå inventivitate graficå, dar asta o poate încårca, o sufocå
„artistic”, ¿i acest lucru nu-i e în avantaj.”(Olimpiu Nu¿felean, directorul
revistei „Mi¿carea literarå” – Bistri¡a, într-un interviu din „Pro Saeculum”
nr. 1-2/2018).

*DIN NOU DESPRE EDITURA „RAM” – ANINOASA, GORJ.*DIN NOU DESPRE EDITURA „RAM” – ANINOASA, GORJ.*DIN NOU DESPRE EDITURA „RAM” – ANINOASA, GORJ.*DIN NOU DESPRE EDITURA „RAM” – ANINOASA, GORJ.*DIN NOU DESPRE EDITURA „RAM” – ANINOASA, GORJ.     ÎÎÎÎÎn
Editura C.J.C.P.C.T. Gorj a apårut recent culegerea de articole ¿i studii
„Din colbul vremii adunate”, semnatå de cunoscutul om de culturå
anino¿an, profesorul Virgil Cercelaru. Istoria, arta, cultura ¿i civiliza¡ia
constituie generoasele teme ale publicistului ¿i cercetåtorului, autor,
printre altele, al monografiei „Aninoasa – vatrå de culturå ¿i civiliza¡ie”
(2012). ªi de astå datå, dl Virgil Cercelaru î¿i strânge, sub titlul amintit,
articolele publicate de-a lungul anilor îndeosebi în ziarul jude¡ean, „Gor-
janul”, dar ¿i acelea rezultate din colaborarea de peste un deceniu cu
studioul de radio „Oltenia” din Craiova. majoritatea cu subiecte din tra-
di¡iile culturale ale Aninoasei.

Un grupaj de interes cultural deosebit îl constituie câteva materiale
în care este evocatå existen¡a Editurii „RAM” (1934-1940), prima editurå
apårutå într-un sat românesc din perioada interbelicå, fondatå de pro-
fesorii universitari anino¿eni, mentorul Gheorghe Dulcu ¿i Ilie Dulcu
(cercetåtor istoric ¿i traducåtor), economistul Ion Bobinå, prin pråvålia
cåruia era desfåcutå produc¡ia de carte, precum ¿i din al¡i intelectuali
din ¡arå: Nestor Sanda ¿i Panait Mo¿oiu (Bucure¿ti), Gheorghe Båleanu
(Timi¿oara), ªtefan Bezdechi, Romulus Oprean ¿i Emil Bologa (Cluj),
Mihai Drågånescu (Craiova) ¿i Ion Marinca (Lugoj).

Så precizåm cå la Aninoasa a fost înfiin¡at, sub coordonarea profe-
sorului Constantin Gruia, din Bucure¿ti, originar din Aninoasa, Centrul
de Studii ¿i Prietenie Spiritualå al Editurii „Ram”, sub egida cåruia a fost
comemorat în 2014 marele latinist ªtefan Bezdechi, autorul monografiei
„Nicolaus Olahus”, din 1939.

În monografia alcåtuitå de noi, Editura RAM, Aninoasa – GorjEditura RAM, Aninoasa – GorjEditura RAM, Aninoasa – GorjEditura RAM, Aninoasa – GorjEditura RAM, Aninoasa – Gorj
(1934-1947(1934-1947(1934-1947(1934-1947(1934-1947), apårutå la Editura „Måiastra” din Târgu-Jiu în 2014 (172
p.), am stabilit, pe seama coresponden¡ei purtate cu Dna Maria Dulcu,
so¡ia mentorului prof. Gh. Dulcu (1904-1988), împrejurårile în care a
apårut editura, precum ¿i titlurile apårute imprimate la tipografii din
Tg.-Jiu, Craiova, Sibiu, Cluj, cår¡i cu un anume profil teosofic ¿i spiritu-
alist care au cunoscut o oarecare circula¡ie în ¡arå ¿i stråinåtate, fåcând
cunoscutå în ¡arå activitatea editurii din Aninoasa Gorjului. Am evocat
acolo via¡a ¿i activitatea literar-culturalå a fra¡ilor Gheorghe Dulcu
(autorul Criterium-ului de sintezå spiritualå, 1934, Tipografia „Ramuri”,
Craiova)¿i Ilie Dulcu, 1909-1994 (autorul lucrårii Românii – o antichitate
arhaicå, tipåritå postum, în 1998, la Editura Luana, Bucure¿ti), dar ¿i
contribu¡ia economistului Ion Bobinå (1911-1998). Cu specifica¡ia cå, în
regimul comunist, to¡i ace¿tia au ispå¿it ani grei în pu¿cåriile comuniste…

Desigur, multe documente ne-au fost puse la dispozi¡ie de profesorul
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Virgil Cercelaru, venind în întâmpinarea interesului pe care noi în¿ine
îl aveam încå dinainte de 1990, când am intrat în legåturå cu dna Maria
Dulcu (1914-2010), care ne-a oferit informa¡ii detaliate asupra împre-
jurårilor în care a apårut editura ¿i sprijinului financiar diferen¡iat al
celor care au înfiin¡at-o, cår¡ilor tipårite, precum ¿i unele scrieri literare
ale regretatului ei so¡ (rondeluri, sonete etc.), totodatå ¿i un talentat
pictor.

Un astfel de brand, cu impact remarcabil în via¡a cultural-literarå
a epocii, este acela – valabil ¿i azi, dacå ar putea fi reluat! – promovat de
Editura „RAM”Editura „RAM”Editura „RAM”Editura „RAM”Editura „RAM” din Aninoasa Gorjului, înregistratå pe numele firmei
comerciantului Ion I. Bobinå, în Registrul Camerei de Comer¡ din Tg.-Jiu
în 1934, conform consemnårii respective:

„Editura «RAM» – com. ANINOASA – Of. BIBEªTI – jud. GORJ. Ion I.
Bobinå. Firmå înreg. la Camera de comer¡ Tg.-Jiu, sub nr. 927/934 ¿i
Trib. Gorj, sec¡ia II, fila 2-939. Cont la CEC 62343/1934.”

Så precizåm cå lucrårile editate la „RAM” în perioada 1935-1940,
au fost imprimate la Sibiu (Tipografia «Dacia Traianå»), Craiova (Tipo-
grafia «Carol I», «Scrisul Românesc»), Târgu-Jiu («Institutul de Arte Grafice
Milo¿escu») ¿i în alte tipografii din ¡arå.

Cår¡ile au fost difuzate printr-o largå re¡ea de librårii, ajungând
pânå în Basarabia, Bucovina (ºinutul Her¡a ¿i Ardealul de Nord), ba
chiar la românii de pe alte meleaguri.

Purtând numele supremului zeu hindus RAM (sugerându-se astfel
legåtura multimilenarå a carpato-danubienilor cu miraculoasa spiritua-
litate a Indiei), Editura «RAM» a promovat o literaturå teosoficå ¿i spiri-
tualist-ini¡iaticå, tipårind cår¡i de psihologie ¿i psihanalizå, de ezoterie
¿i magie, de filosofie ¿i eticå, din culturile chinezå, japonezå, arabå, grea-
cå, latinå, francezå, italianå, englezå, germanå, ruså… Avea, a¿adar, un
anumit profil, adresându-se unor cititori ini¡ia¡i sau avizi de cunoa¿tere
a spiritului uman în cele mai profunde ¿i complexe manifeståri ale sale,
în diferite culturi ¿i de-a lungul timpului.

Iatå lista de tipårituri comunicatå nouå epistolar de dna Maria Dulcu,
în scrisoarea din 8 septembrie 1997 trimiså din Aninoasa:

VVVVVasile Pârvan:asile Pârvan:asile Pârvan:asile Pârvan:asile Pârvan: Datoria Vie¡ii noastre (30 lei); J.C. ChaterifJ.C. ChaterifJ.C. ChaterifJ.C. ChaterifJ.C. Chaterif: Filosofia
Ezotericå a Indiei (60 lei); Lao TLao TLao TLao TLao Tsesesesese: Tao Te King (30 lei); YYYYYoritomo Toritomo Toritomo Toritomo Toritomo Tashiashiashiashiashi :
Puterea calmului (40 lei), Spiritului de organizare ; M.C.:M.C.:M.C.:M.C.:M.C.: Lumina pe
Cårare. Karma (40 lei); Tao Te King:Tao Te King:Tao Te King:Tao Te King:Tao Te King: Cårarea ¿i virtutea; Alice A Bailey:Alice A Bailey:Alice A Bailey:Alice A Bailey:Alice A Bailey:
Con¿tiin¡a atomului (60), De la Intelect la Intui¡ie (70), Sufletul ¿i meca-
nismul; Dr. Roberto AssagioliRoberto AssagioliRoberto AssagioliRoberto AssagioliRoberto Assagioli: Psihanalizå ¿i Psihosintezå (20); HenryHenryHenryHenryHenry
Th. HamblinTh. HamblinTh. HamblinTh. HamblinTh. Hamblin: Arta tråirii (40); George DulcuGeorge DulcuGeorge DulcuGeorge DulcuGeorge Dulcu: Criterium de Sintezå Spi-
ritualå (50); Platon:Platon:Platon:Platon:Platon: Fedru (Trad. De Prof. St. Bezdechi) -50 lei; MahatmaMahatmaMahatmaMahatmaMahatma
Gandi:Gandi:Gandi:Gandi:Gandi: Educa¡ia fizicå hinduså (Istoria vie¡ii sale, povestitå de el însu¿i)
– 100 lei; Jatindra ChakrabortiJatindra ChakrabortiJatindra ChakrabortiJatindra ChakrabortiJatindra Chakraborti: Educa¡ia fizicå hinduså, cu o prefa¡å de
Dr. Gr. Benetato, prof. la Facultatea de Medicinå din Cluj (pentru sånåtate,
longevitate ¿i via¡å intelectualå), 30 lei; YramYramYramYramYram: Doctorul Sufletului, 80
lei; Arthur E. PowellArthur E. PowellArthur E. PowellArthur E. PowellArthur E. Powell: Dublul Eteric (cu 26 Diagrame) – 100 lei; M. HeindelM. HeindelM. HeindelM. HeindelM. Heindel:
Enigma Vie¡ii ¿i a Mor¡ii (10 lei), Unde sunt mor¡ii? (10 lei), Vederea spiri-
tualå ¿i Luminile Spirituale (10 lei), Somn, Vise, Hipnotism, Mediumnitate,
Nebunie (10 lei).

Dupå lucrarea:     Nicolaus Olahus.Nicolaus Olahus.Nicolaus Olahus.Nicolaus Olahus.Nicolaus Olahus. Primul umanist de origine românå,
de ªt. Bezdechi, prof. la Universitatea din Cluj, cu un Cuvânt înainte de
Prof. I. Lupa¿, Membru al Academiei Române, au fost anun¡ate ca fiind
„sub tipar”: G. Soulie de Morant:G. Soulie de Morant:G. Soulie de Morant:G. Soulie de Morant:G. Soulie de Morant: Via¡a ¿i Preceptele lui Confucius, 2
vol. ; -Thomas Morus-Thomas Morus-Thomas Morus-Thomas Morus-Thomas Morus: Utopia (Traducere din latine¿te de ªt. Bezdechi);
YYYYYoritomo Toritomo Toritomo Toritomo Toritomo Tashiashiashiashiashi: Spiritul de organizare; H.TH.TH.TH.TH.T. Hamblin. Hamblin. Hamblin. Hamblin. Hamblin: Puterea gândirii;
Dv. R. AssagioliDv. R. AssagioliDv. R. AssagioliDv. R. AssagioliDv. R. Assagioli: Educa¡ia voin¡ei; R. Rolland:R. Rolland:R. Rolland:R. Rolland:R. Rolland: Via¡a lui Vivekananda;
Sir EduarSir EduarSir EduarSir EduarSir Eduard d d d d ¿i Bulwe LBulwe LBulwe LBulwe LBulwe Lyttonyttonyttonyttonytton: Zenoni; WWWWWalter Scottalter Scottalter Scottalter Scottalter Scott: Eliot ¿i Istoria
Atlantidei.

Valorificând scrieri din (¿i despre) filosofia orientalå (indianå, chine-
zå, japonezå), dar ¿i din patrimoniul culturii europene (greacå, italianå,
francezå, englezå, germanå), Editura RAM Editura RAM Editura RAM Editura RAM Editura RAM din Aninoasa Gorjului (1934-
1947) a derulat un program cultural european axat, în special, pe teoso-
fism, ezoterism, ocultism, magie, kabbala, numerologie, astrologie ¿i psi-
hologism, a¿a cum fuseserå acestea concepute de Helena Petrovna Bla-
vatsky, întemeietoare a «Societå¡ii Teosofice» (sec. XIX) ¿i reluate sub
forme noi, în sec al XX-lea, de Alice Ann Bailey («ªcoala Arcana»), în
ideea unei Noi Ere a reformårii con¿tiin¡ei ¿i sufletului uman (New Age).
Concep¡ii filosofico-religioase ¿i sisteme de gândire ce au animat cultura
modernå ¿i contemporanå a Occidentului, cu prelungiri pânå în vremea
noastrå.

De¿i singularå în peisajul cultural românesc, activitatea Editurii
RAM (traduceri, adaptåri, crea¡ii proprii) a fost contemporanå cu un alt
gest cultural de mai largi rezonan¡e în universalitatea creatoare: ridicarea
aici, la Tg.-Jiu, în anii 1937-1938 a monumentalului Ansamblu sculp-
tural, (inaugurat la 27 octombrie 1938), conceput ¿i realizat de Titanul
din Hobi¡a Gorjului, universalul Constantin Brâncu¿i.(z.cz.cz.cz.cz.c.)

*
*MIRCEA CEL MARE – 600.*MIRCEA CEL MARE – 600.*MIRCEA CEL MARE – 600.*MIRCEA CEL MARE – 600.*MIRCEA CEL MARE – 600. Citim în revista TERRA GRIFONIS –

editatå de Direc¡ia de Patrimoniu istoric ¿i Turism Cultural Drobeta-
Turnu Severin (Anul III, Nr. 1, serie nouå, martie 2018; director – Viorel
Mirea, redactor ¿ef - Nicolae Jinga) câteva articole bine documentate,
comemorând oarecum împlinirea a 600 de ani de la moartea lui Mircea
cel Båtrân, voievodul propus spre sanctificare Patriarhiei Române de
cåtre Cercul de la Râmnic (v. „Cronica måruntå” din numårul trecut):
Cetatea Severinului ¿i bisericile ortodoxe din interiorul fortifica¡iilor (Radu

ªtefan Vergatti), Povestea monumentului de la Cimitirul medieval din
Turnu Severin (Tudor Rå¡oi), Scurte date privind circula¡ia monetarå la
nivelul Olteniei între secolele XIV-XV (Prof. dr. Romeo A. Popa), Jude¡ul
Vâlcea – prima atestare documentarå într-un hrisov al marelui voievod
Mircea cel Båtrân ¿i peste 600 de ani de istorie sub aceea¿i denumire
(Eugen Petrescu), Cavalerism, cavaleri… (Ioan Gai¡å). Remarcabile pagi-
nile de poezie semnate de Robert ªerban ¿i Niculina Merceanu, de jurnal
semnate de Nicolae Coande (Pisica din Lavigny), precum ¿i traducerile
lui Marian Båghinå din poetul Michael Swan ¿i ale Ralucåi Nicolae din
proza scriitorului japonez Mori Ogai (Mori Rintaro, 1862-1922, medic în
armata imperialå), din care s-au tradus la noi romanele: Dansatoarea
(Humanitas, 2009), Gâsca sålbaticå (Humanitas, 2008) ¿i Vita sexualis
(Nemira, 2009). z.c.

*
*NUN*NUN*NUN*NUN*NUNºI LA ºI LA ºI LA ºI LA ºI LA POARPOARPOARPOARPOARTTTTTA SÅRUTULUIA SÅRUTULUIA SÅRUTULUIA SÅRUTULUIA SÅRUTULUI ¿i… APOLLONIA. ¿i… APOLLONIA. ¿i… APOLLONIA. ¿i… APOLLONIA. ¿i… APOLLONIA. Obiceiul -

împåmântenit la Târgu-Jiu de zeci de ani, îndeosebi dupå ‘89 încoace,
spre nemul¡umirea unor brâncu¿iologi ¿i oameni de culturå gorjeni, de
a face poze cu prilejul nun¡ilor, ¿i nu numai, la Coloana Infinitå ¿i Poarta
sårutului (componente ale Ansamblului Sculptural „Constantin Brân-
cu¿i” situate în Parcul central ¿i pe istorica arterå Calea Eroilor, cuprinså
între Masa tåcerii, la Vest, ¿i Coloanå, la Est), nu este singular în contextul
lumii de azi. Pretutindeni în lume siturile culturale se dovedesc zone de
atrac¡ie nu numai turisticå dar ¿i pentru imortalizarea unor momente
deosebite din via¡a oamenilor. Nunta este un astfel de eveniment generând
albume întregi ori acele „pictoriale” cu inten¡ii mai largi de promovare,
nu totdeauna… artistice! Contrastul acesta între „clipa cea repede” ¿i
„durata milenarå” ce-o oferå ambian¡a unor capodopere artistice sau
situri cultural-istorice (precum Piramidele Egiptului antic, Chinei sau
ale Mexicului, ora¿ul sacru Machu Picchu din Peru, templele indiene
sau cele din Indo-China, Japonia etc., surprins în obiectivul aparatului
fotografic sau al camerelor video, imortalizeazå momente, situa¡ii ¿i sec-
ven¡e menite a råmâne pentru cei în cauzå, în general, pre¡ioase «docu-
mente» în fototeca ¿i filmoteca de familie.

Astfel se petrec lucrurile ¿i pe vestigiile Apolloniei, celebra cetate
greceascå din vechea Illyrie, ora¿-port înfiin¡at pe la 558 î. Hr., de coloni¿tii
din Corfu ¿i Corint. Faima cetå¡ii Apollonia, ora¿-port la Marea Adriaticå,
a apus începând cu un violent cutremur, declinul continuând pânå la
sfâr¿itul Antichitå¡ii târzii (sec. VII d. Hr.). Abia în zilele noastre Apollonia
a fost descoperitå de arheologii albanezi, comparând-o cu vestitul Pompei
din sudul Italiei acoperit de un strat gros de lavå ¿i piroclastite prin
erup¡ia Vezuviului, la 24 august anulanulanulanulanul 79 d.Hr, fapt apreciat drept «cel
mai mare dezastru natural cunoscut in istoria Europei, care avea sa
acopere cu cenu¿a ¿i lavalavalavalavalava topitå trei ora¿e romane: PompeiPompeiPompeiPompeiPompei, Herculaneum
¿i Stabiae».

Înflorind secole de-a rândul în cinstea zeului grec Apollo, protector
al zilei, luminii, artelor, muzelor, poeziei ¿i muzicii, vestitul Apollonia, -
numit de Cicero în „Philippicae” magna urbs et gravis/ «ora¿ mare ¿i
important», - cu vestigiile lui întinse pe o suprafa¡å de 81 ha, precum
fa¡ada cu coloane a Templului lui Agonothetes ¿i alte zone, a devenit azi
un Muzeu în aer liber, unul din locurile cele mai cåutate de tinerii
cåsåtori¡i. „Avem mai multe cupluri decât turi¿ti” aprecia patronul unui
restaurant local în interviul acordat redactorului Maria Oprea (Drita –
Lumina, Nr. 11, februarie 2018, revista editatå la Craiova de Liga
Albanezilor din România), care adaugå: „Vinerea, în special, zeci de mirese
¿i miri invadeazå situl antic ¿i se conformeazå indica¡iilor primite de la
cameramani care cautå cele mai bune planuri, unghiuri, lumina adecvatå
¿i se folosesc de compozi¡ia mediului pentru a surprinde gesturi, tempe-
ramente, bucurii. Ideea este ca aceste imagini så spunå cândva povestea
de iubire a tinerilor ¿i så eviden¡ieze atmosfera ceremoniei astfel încât
cel care le prive¿te pentru prima datå så ¿tie ¿i så simtå ce au tråit
nunta¿ii în acele clipe. Iar acest lucru este stimulat ¿i inspirat de peisajul
¿i ruinele Muzeului în aer liber, ApolloniaApolloniaApolloniaApolloniaApollonia.” (Cf. Situl Apollonia, în obiec-
tivul fotografilor de nun¡i, loc. cit., p. 13). (P.-M.)

*INDIGNARE DE ACADEMICIAN (DEFUNCT)*INDIGNARE DE ACADEMICIAN (DEFUNCT)*INDIGNARE DE ACADEMICIAN (DEFUNCT)*INDIGNARE DE ACADEMICIAN (DEFUNCT)*INDIGNARE DE ACADEMICIAN (DEFUNCT): „La peste un sfert
de veac de la evenimentele din 1989, avem o ¡arå care se surpå pe încetul,
o ¡arå dezbinatå, un popor în cea mai mare parte såråcit, disperat, amor¡it
¿i lipsit de orice speran¡å, cåruia i s-a luat ¿i mândria identitå¡ii na¡io-
nale. Cum a fost cu putin¡å a¿a ceva? Grea întrebare!... Putem constata,
privind în jur, cum România ¿i-a distrus în cea mai mare parte economia,
¿i-a înstråinat påmânturile ¿i resursele, î¿i nimice¿te fårå milå tezaurul
cultural ¿i istoric. Ce se va alege de noi? ªcoala româneascå trece printr-o
nesfâr¿itå crizå, tot ce ¡ine de istoria, cultura ¿i civiliza¡ia na¡ionalå este
trecut pe linie de garaj. Scoatem genera¡ii în ¿ir fårå sentimentul de
patrie. Så-¡i iube¿ti ¡ara a devenit o infrac¡iuneSå-¡i iube¿ti ¡ara a devenit o infrac¡iuneSå-¡i iube¿ti ¡ara a devenit o infrac¡iuneSå-¡i iube¿ti ¡ara a devenit o infrac¡iuneSå-¡i iube¿ti ¡ara a devenit o infrac¡iune! (Acad. Dinu C.
Giurescu, 19 august 2016)

*AGÂRBICEANU INEDIT*AGÂRBICEANU INEDIT*AGÂRBICEANU INEDIT*AGÂRBICEANU INEDIT*AGÂRBICEANU INEDIT: „Ion Agârbiceanu a scris lucråri cu profil
religios încå de la începutul activitå¡ii sale literar-culturale, acestea coe-
xistând cu textele literare propriu-zise ¿i cu articolele publicistice. De-a
lungul carierei preo¡e¿ti, autorul Arhanghelilor a publicat, între 1930 ¿i
1947, un numår de 16 bro¿uri („tâlcuri” le spunea autorul), la care s-au
adåugat unele lucråri literare inspirate din via¡a religioaså (Din via¡a
preo¡eascå, schi¡e, 1916; Pustnicul ¿i ucenicul såu, nuvelå, 1938 etc.).

La maturitate, a scris, „pentru sertar”, mai multe lucråri cu profil
religios, care nu au putut apårea în anii regimului comunist. Cei care
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au publicat lucråri din opera lui Agârbiceanu cu acest profil (Mircea
Popa, Cornelia Lucia Fri¿an, Ion Buza¿i) vorbesc de urmåtoarele manus-
crise inedite: Pe urmele Domnului (predici), Cutezåri cu gândul ale ieromo-
nahului Visarion, Adaosuri la „Cugetåri cu gândul”, Pe cåile înseninårii,
Pâinea vie¡ii (o traducere din Ottokár Prohászka).

La acestea se adaugå un numår de peste 300 de articole, inventariate
de D. Vatamaniuc în monumentala sa Biobibliografie, din 1974, sub titlul
Articole cu caracter ecleziastic (probabil neologismul „ecleziastic” li s-o fi
pårut cenzorilor mai pu¡in periculos decât termenii religios, bisericesc,
cre¿tin etc.). Interesantå este ¿i solu¡ia inteligentå gåsitå de D. Vatama-
niuc pentru a le consemna: nu le indicå titlurile (care con¡ineau termeni
precum Dumnezeu, Isus, cre¿tinism etc.), ci doar publica¡iile unde au
apårut, cu toate datele necesare, o minå de aur pentru cercetåtor.

Prin lucrårile cu profil religios, Agârbiceanu a dat o ripostå discretå
regimului totalitar. „În fa¡a lumii ostile ce ne asedia – scria Mircea Zaciu
–, în cotidianul tot mai întunecat de spaime ¿i terori, scriitorul face elogiul
Legii divine, ce ne guverneazå peste vremelnicia sistemelor.”

Printr-o întâmplare fericitå, am putut consulta manuscrisul lucrårii
Cutezåri cu gândul ale ieromonahului Visarion, manuscris de peste 500
de pagini, aflat în posesia profesorului ¿i editorului clujean Radu Cre¡u,
care l-a primit de la fiica autorului, Maria Magdalena Agârbiceanu, în
anii ‘90. Este o lucrare cu reflec¡ii ¿i întrebåri ale scriitorului despre
via¡å ¿i moarte, despre menirea omului pe påmânt, despre „starea” omului
între moarte ¿i judecata de apoi, despre începutul ¿i sfâr¿itul lumii, despre

raiul de pe påmânt ¿i din cer etc.
Textul a fost stabilit cu respectarea riguroaså a normelor ¿tiin¡ifice

de transcriere, actualizând ortografia (dela, pentrucå, trebue, viea¡a,
voe), dar påstrând toate formele specifice epocii ¿i scriitorului (cari, ceriu,
frumuse¡å, margene, obicinuit, vecinic).

Apari¡ia acestui volum [romanul Raiul pe påmânt, n.n.]în anul Cen-
tenarului este un omagiu postum adus lui Ion Agârbiceanu, care a dorit
din toatå fiin¡a sa realizarea Marii Uniri, în favoarea cåreia a scris sute
de articole, pentru care ¿i-a riscat via¡a sa ¿i a familiei sale (suportând
¿i ocara superiorilor såi, fiindcå, în toamna anului 1916, ca preot, s-a
refugiat, împreunå cu familia, alåturi de armata românå, care se retrågea
din Ardeal ¿i care era consideratå „armatå du¿manå”, la Râmnicu Vâlcea,
iar de acolo la Roman ¿i apoi în Rusia, îndurând priva¡iuni greu de ima-
ginat, oglindite în trilogia Vremuri ¿i oameni). Capitolul IV al lucrårii, pe
care îl încredin¡åm revistei Apostrof, se nume¿te Raiul pe påmânt.”(Ilie
Rad: Ion Agârbiceanu inedit, în „Apostrof”, Anul XXIX, nr. 4/ 335, 2018).

*LEGILE ªI JUSTIºIA.*LEGILE ªI JUSTIºIA.*LEGILE ªI JUSTIºIA.*LEGILE ªI JUSTIºIA.*LEGILE ªI JUSTIºIA. Summum jus, summa injuria. (Mai multå
lege, mai pu¡inå justi¡ie)

*GÂND DE POLITICIAN*GÂND DE POLITICIAN*GÂND DE POLITICIAN*GÂND DE POLITICIAN*GÂND DE POLITICIAN: „Populus me sibilat, at mihi paudo. Ipse
do mi simul ac nummos contemplare în arca” altfel zis:”Oamenii ma
huiduiesc, înså ce îmi pasa mie, când ajung acaså, îmi admir banii din
cufår.”

Atunci când am aflat de debutul scriitoricesc al
doamnei Mioara Pop, care ¿i-a petrecut zeci de ani în
lumea cår¡ilor ¿i a participat la nenumårate lansåri de
volume ale unor scriitori în Biblioteca jude¡eanå din Alba
Iulia, unde a fost o cu totul merituoaså directoare, må
a¿teptam så våd pagini de criticå literarå purtându-i
semnåtura. Surpriza acestui debut a fost så constat cå
Domnia Sa abordeazå romanul ¿i literatura pentru copii,
genuri distincte ¿i chiar îndepårtate în spectrul beletristicii,
alåturi de proza scurtå din Casa cu pisicå la fereastrå
(Edit. ªcoala ardeleanå, Cluj-Napoca, 2016), experimen-
tate în mod concomitent ¿i chiar precipitat, iar lectura pa-
ginilor ei mi-a amintit decredin¡a lui Mihai Eminescu cå
“Menirea vie¡ii tale e så te cau¡i pe tine însu¡i.” Acesta este
pivotul crezului autoarei noastre, a¿a cum se reflectå el
în paginile publicate într-un debut literar spectral.

Mi-a atras aten¡ia titlul romanului Diminea¡å pentru
to¡i, apårut la Editura Princeps Multimedia din Ia¿i în 2017,
cu prefa¡å semnatå de Daniel Corbu. Acest titlu î¿i are
antecedentele sale în literatura româneascå, fårå så fie
înså, vorba de vreo similitudine tematicå, ceea ce ¡inem
så men¡ionåm cu precau¡ie de la bun început. Dupå ce ai
citit prin 1984 romanul Gabrielei Adame¿teanu Diminea¡å
pierdutå, unde Vica Delca, femeie care are ¿coala vie¡ii,
pune în dialog lumea strålucitå a României interbelice cu
socialismul såråciei, te surprinde la Mioara Pop noutatea
mediului în care este plasatå ac¡iunea Dimine¡ii pentru
to¡i, titlu cu semnifica¡ie voit deschiså, cåci omul suferind,
ajuns în mediul spitalicesc este pus sub lupå pentru a-i
sonda reac¡iile psihologice. Care sunt acei „to¡i”? Desigur
cå medita¡ia autoarei vizeazå oamenii în spe¡å, fiin¡e
supuse durerii ¿i bolilor de tot felul, încercare ce face
via¡a cu atât mai pre¡ioaså.

Pe tema durerii provocate de boalå se scriu ¿i în
prezent pagini de literaturå cutremuråtoare. A¿ semnala
pe Cåtålina Florina Florescu din S.U.A., autoarea piesei
Mia, pe motivul grav al maladiei secolului nostru, cancerul,
¿i cu un mesaj cutezåtor: „Am creat un personaj care ac-
ceptå mastectomia ¿i care va avea curajul så nu facå
opera¡ie de reconstruc¡ie post-mastectomie - expliciteazå
autoarea-. Mia e un personaj puternic ¿i vrea så inspire
alte femei så nu le fie ru¿ine så råmânå fårå un sân sau
ambii. Când am scris piesa de teatru, nu ¿tiam despre
GoingFlat sau No to reconstruction, douå mi¿cåri care
iau amploare în Statele Unite ¿i care încurajeazå femeile
så ¿tie cå existå via¡å dupå mastectomie, cå existå frumu-
se¡e dupå aceastå opera¡ie ¿i cå estetica frumosului tre-
buie rescriså pentru a pune în calcul durerea, dar mai
ales demnitatea celor care trec prin ea. „Nimic din formele
dure ale suferin¡ei ultimative, solicitând solu¡ii mutilante
nu se regåse¿te în proza autoarei noastre. Mioara Pop
alege forme blânde ale suferin¡ei reumatismale într-o sec-
¡ie de balneologie a spitalului, dar fårå inten¡ia de a face
patologia bolilor, a¿a cum påstråm din literatura inter-
belicå manifestarea tuberculozei devastatoare de care
suferea prin¡ul Maxen¡iu, personajul din proza Hortensiei

Papadat Bengescu sau Max Blecher, care a dedicat pagini
cutremuråtoare suferin¡ei atroce provocatå de tuberculoza
la coloana vertebralå, ilustrând literatura autenticitå¡ii în
Inimi cicatrizate.

Neramificat pe planuri multiple, subiectul romanului
Diminea¡å pentru to¡i pare adecvat ca substan¡ialitate mai
degrabå pentru o nuvelå, dar citind cartea Mioarei Pop î¡i
dai seama cå trepidan¡a începutului de secol XXI laså în
urmå structurile solide ale romanelor tolstoiene ¿i rebre-
niene, spre a da undå verde confesiunilor de tip memo-
rialistic, ce încearcå så se acrediteze drept prozå autenticå.
Prin ¿i în pânza aceasta de paianjen a grijilor cotidianului
nostru individual, ne stabilim altfel prioritå¡ile, desigur,
dar pierdem esen¡ialul, cunoa¿terea ¿i autocunoa¿terea,
spre care ne îndeamnå autoarea noului roman. Pare cå
ne dezvoltåm în van fiecare dintre noi, cu structurile noas-
tre fiin¡i ale modeste, dacå nu ne putem raporta la ceilal¡i.
Spitalul este un asemenea mediu des personalizant
pentru o privire din exterior, dar care oferå pacien¡ilor
¿ansa unor apropieri fertile, chiar îmbogå¡itoare suflete¿te
¿i spiritual.

Sondând psihologia bolnavului ¿i dincolo de sufe-
rin¡a organicå, autoarea, care a ales pentru aceastå carte
nara¡iunea la persoana întâi, dore¿te så discute cu femeile
„puternice ¿i totu¿i atât de vulnerabile” de la ¡arå internate
în spital, unde „prind aici un pic de odihnå”, desigur una
binefåcåtoare, cåci „parcå suntem în tabårå” cum sunå
una dintre remarcile autoarei. Existå în subtextul cår¡ii o
elogiere a muncii rurale, a¿ezatå la loc de frunte în con¿-
tiin¡a scriitoarei, care are în literatura românå precursori
ilu¿tri de la Ion Creangå la Marin Preda ¿i Dinu Såraru.
Socializarea din momentele petrecute la masa cu ceilal¡i
interna¡i devine un motiv literar de real interes, ca ¿i tema
speran¡ei ce ståpâne¿te sufletele celor interna¡i. Acest
alter ego al Mioarei Pop care este protagonist cår¡ii se
sim¡ea traså de pove¿tile femeilor, mårturisindu-¿i pro-
pria nevoie de sus¡inere moralå într-un mediu al vulnera-
bilitå¡ii ca acesta: „parcå sunt protejatå de vorbele ¿i de
prezen¡a lor”. Iatå puncte de sprijin paramedicale ce ajutå
vindecarea, cåci durerea ce „vine, tortureazå, pleacå”
apare ca o prezen¡å ludicå în romanul de debut al autoarei.
Icoana are o putere totemicå pentru omul în suferin¡å, ca
¿i cartea de rugåciuni oferitå în spital drept punct de sprijin
de la un bolnav la altul. În optica scriitoarei triste¡ea, care
este personificatå, ¿i lini¿tea ce ia forme palpabile sunt
componente ale atmosferei spitalului. Tocmai de aceea
sunt necesare exerci¡ii de tonifiere moralå, pe care con-
semnându-le ca atare autoarea se observå pe sine cu
aten¡ie, impunându-¿i o anume pozå: „Ies din salon cu
cel mai viteaz zâmbet”, chiar dacå nu celorlal¡i, ci ei înse¿i
¡ine så-i facå o bunå împresie. Seismica tråirii se amplificå
atunci când nevoia de a se supune interven¡iei chirurgi-
cale pentru scoaterea colecistului o disperå, ea sim¡ind
nevoia de a-¿i împår¡i temerea cu coresponden¡ii de pe
facebook, care o încurajeazå. Abia acum protagonista
trece prin purgatoriul disperårii cu o sensibilitate exacer-

batå, autoarea înregistrând cu
fidelitate faza preoperatorie,
când în fa¡a chirurgului, care o
viziteazå în salon ea se simte „ca
un iepure între douå faruri”. Sin-
ceritatea liminarå a discursului
narativ merge pânå la a recunoa¿te cå o asemenea com-
para¡ie nu-i apar¡ine, ci ea citeazå pe altcineva, din amin-
tire. Dicteul gândurilor include ¿i dialogul cu medicul ¿i
starea de surprindere a chirurgului, într-un melanj ce då
autenticitate, creând atmosfera psihologicå tipicå momen-
tului: „el, doctorul, el omul, în¡elege ¿i-mi mai explicå o
data cât de simplå e opera¡ia, cum a doua zi voi putea
pleca acaså, cum opera¡iile cu laser sunt u¿oare ¿i
pacientul nu suferå. Eu înså må surprind zicând cå mi-e
teamå cå n-o så må trezesc din anestezie. E vocea mea
asta? De-asta mi-e fricå, întåresc eu cu aceea¿i voce
pieritå, pe care nu mi-o recunosc. O secundå omul se
uitå alb la mine ¿i iese, zicând cå ne vedem mâine, la ora
opt, cu un etaj mai sus, cum urci, pe dreapta, vå va înso¡i
cineva. ªi u¿a se închide. ªi omul a plecat. ªi eu am råmas
pe marginea patului, nu singurå, ci cu frica în suflet. ªi cu
cartea de psalmi. „Spaima de opera¡ie o imobilizeazå, o
chiar paralizeazå, provocându-i grea¡å dar ¿i o atitudine
volitivå „acum vreau eu însåmi så må ducå la tåiere, cum
glumea mama…”, iar anestezierea va fi primitå cu senza¡ie
terminalå: era „ca ¿i cum a¿ muri pu¡in.” Scriitoarea då
culoare ¿i etapei postoperatorii a tratamentului, al ei ¿i al
altor paciente din salon, fårå preten¡ia literaturizårii, ci
doar a înregistrårii exacte, fåcutå cu o anume expresivitate,
creatoare de atmosferå ¿i punctând psihologic momentul.

Existå în permanentå rela¡ie cu evenimentele
intraspitalice¿ti ¿i o altå lume, cea a familiei de afarå,
cåreia ea îi transmite exploziv descårcarea sufleteascå
produså de reu¿ita opera¡iei. În finalul romanului, toate
liniile de for¡å ale nara¡iunii îmbibate cu un dialog inclus,
cu amintiri ¿i ziceri ale trecutului, se adunå în imnul în-
chinat vie¡ii triumfåtoare. Mårturisirea „bucuria mea nu
are margini” se identificå firesc cu voin¡a de a da sens
fiecårei clipe de via¡å. Iatå un program pentru viitor, care
dupå spitalizare ¿i tocmai pentru cå a pornit de la ea, ca
stare subliminalå ce meritå så fie con¿tientizatå, parcå se
va contura mai clar ¿i viguros... Arhur O. Lovejoy spunea
în studiul såu umanist intitulat Marelelan¡ al fiin¡ei, (Editura
Humanitas, 1997) despre universalitate ¿i cercetarea ei,
cå cea mai sigurå modalitate de a cunoa¿te o epocå literarå
se dobânde¿te prin scriitorii mici, nu prin cei mari, care
sunt atin¿i de aura universalitå¡ii, a genialitå¡ii. Scriitorii
mici surprind toate particularitå¡ile timpuluilor, prin ei cu-
noa¿tem adevårul istoric. Chiar fårå så aibå ie¿irea la
rampå a romanului Prins cu care debutase Petre Popescu
în 1969, tema tratatå în Diminea¡å pentru to¡i va face pasul
de la cazul particular narat la general omenesc pe care
autoarea l-a vizat.

Anca SÎRGHIE

EXERSÅRI ALE LUDICULUI ÎN DEBUTUL ROMANESC AL MIOAREI POP
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Preludiul unui naufragiu etern

cuvântul
precum ancora
aruncatå în negrul abis
nu må laså så plec
¿i stau la suprafa¡a
propriului sânge

valurile timpului
må lovesc
o dârå înspumatå
se desprinde de mine
¿i dispare

vântul îmi ¿opte¿te
un cântec stråvechi
iar eu îl îngân
mai rezist, mai rezist!

o întrebare
må sâcâie
ca o insectå sub haine
tårâmul promis
mai existå?

departe, departe
pumnalele stâncilor
a¿teaptå så-mi sfâ¿ie carnea

o pasåre se a¿azå
pe trunchiul meu cerebral
¿i-mi ciugule¿te
amintirea copilåriei

mai rezist, mai rezist!

Cålåtorie

gândul
cometå pe cerul
interior
må face fericit

uneori îl prind
în capcana unui vis
cu ochii deschi¿i
¿i devine
cuvânt

cuvântul cålåtore¿te ¿i el
pe o mare albå
în cåutarea unui ¡årm

eu îl privesc
cum se duce
tu îl prive¿ti
cum sose¿te
pe coama unui val
¿i te bucuri
când î¡i mângâie
sufletul

uneori
trece o cometå
pe cerul nop¡ii

gândul lui Dumnezeu
se întâlne¿te
cu gândul meu
într-o lacrimå

lacrima cade tåcut
pe påmânt
prevestind
o altå cålåtorie

Cenu¿a din abis

focul s-a stins
fumul s-a risipit
cenu¿a s-a depus
în abis

inima mai bate
doar de dragul
propriului ecou
care-i alungå
singuråtatea

iar pe adevårul
dintre båtåile sale
n-are niciodatå timp
så-l asculte

eu a¿tept
så se-ntâmple ceva
¿i cum nu se-ntâmplå nimic
încep så trag de mine
pentru a ¡inti un miracol

trag ¿i iar trag
dar sunt ca un arc
fårå sågeatå

speran¡a mea pare
o lacrimå exilatå
în tåcerea
umbrei

må resemnez
sunt o corabie
e¿uatå pe nisipul
scurs din clepsidrå

privesc cerul
ca pe o hartå ¿tearså
de nori

e clar
locul meu nu-i acolo
închid ochii
¿i ca prin farmec
din cenu¿a abisului
rena¿te dragostea
pentru cuvântul
de la care
a-nceput totul

Ce va råmâne din mine?

simt cum umbra
cântå la harfa ridurilor
un cântec premonitoriu...

ce va råmâne din mine?
poate inima ca o floare
în pårul ve¿niciei?

poate cuvântul
ca o cometå perforând
timpanele galaxiilor?

oh, via¡a asta
ca un vârtej de secunde
care-mi atrage corabia trupului
spre adâncul abisului!

ce va råmâne din mine?
poate dorul ca un fir de aur
care m-a salvat
din labirintul iluziilor?

poate ultima suflare
ca un vânt care va trece pe lângå oameni
ridicând praful viselor
pânå la cer pentru a face
plecarea mea la fel de frumoaså
ca o aurorå borealå?

poate ochii
ca douå lampioane
purtând flacåra dragostei
cåtre necunoscut?

oh, via¡a asta
ca un clopot råsturnat
tras de funia umbrei
strigând rågu¿it
salveazå-må!
salveazå-må!

dar dacå ve¿niciei
nu-i lipse¿te nimic
pentru cine mai port
povara aceasta a vie¡ii?

¿i voalul acesta albastru
de ce nu se då la o parte
încât så nu mai fiu nevoit
så må-ntorc în fiecare searå
în spatele pleoapelor?

oh, via¡a asta
ca o mare scamatorie
în care sunt iepurele
scos din joben
care viseazå så ajungå cândva
un porumbel al påcii!

deci, ce va mai råmâne
din mine?

poate såmân¡a
aceasta de iubire
din care råsare
singura ve¿nicie
pe care o cunosc

poezia
ca o floare în pårul
copilului meu?

(Din volumul în pregåtire (Din volumul în pregåtire (Din volumul în pregåtire (Din volumul în pregåtire (Din volumul în pregåtire Cenu¿a din abisCenu¿a din abisCenu¿a din abisCenu¿a din abisCenu¿a din abis)))))

Ionu¡ CarageaIonu¡ CarageaIonu¡ CarageaIonu¡ CarageaIonu¡ Caragea s-a nåscut pe 12 aprilie
1975 la Constan¡a. Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, cofondator ¿i vice-
pre¿edinte al Asocia¡iei Scriitorilor de Limbå
Românå din Québec etc. A publicat peste 30
de cår¡i (poezie, aforisme, science-fiction, eseuri
critice, memorialisticå, antologii). Este consi-
derat de critica literarå unul dintre liderii ge-
nera¡iei poetice douåmiiste ¿i unul dintre cei
mai atipici ¿i originali scriitori de care dispune
în prezent România. În prezent, locuie¿te în
Oradea.

Biografia detaliatå: www.ionutcaragea.ro

PPPPPoooooemeemeemeemeeme IONUº CARAGEA
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Supåråtor pentru cei cu lipsuri la coloana vertebralå, Mir-
cea Platon, temperament polemic à la Pandrea, ªeicaru, Goma,
demonteazå ideile primite de la kominterni¿ti (perseverare dia-
bolicum) ¿i pui¿orii lor, apåru¡i iarå¿i la suprafa¡å, cu tot cu anti-
românismul genetic. Distrugerea etnospiritualå din stalinism se
trage. Energic ¿i tenace, structural insurgent, Mircea Platon luptå
pentru o cauzå pe care unii o considerå sinuciga¿å: patriotismul.
Fire¿te, acela de substan¡å.Nu la un patriotism låtråtor må refer.

ªi mie fluidizarea grani¡elor, întreprinså de Ion Iliescu, îmi
sunå a interna¡ionalism proletar; cea mai funestå direc¡ie, comu-
nismul triumfåtor, trebuia abordatå „cu gândire progresistå”, azi
abordåm globalizarea „cu gândire în progres”. ªi mie mi se pare
cå deschiderea frontierelor spre mondializare nu-i de-a bunå când
abandonåm, în stare de pace, teritorii Ucrainei. Fidelii satului
global ne repetå cå trebuie pus în centru nu statul, cât mai minimal
posibil, ci societatea civilå; nu tricolorul, ci steagul U.E. . Iar tradi¡iile
ar fi „tromboane” de aruncat la tomberoane. ªi câ¡i nu ne påpu¿å-
resc, propagând aceste idei reprobabile. Le råspund: ce bine ar fi
fost dacå ne-am fi fixat în cutumå, dacå am fi învå¡at câte ceva de
la ¡åranul clasic. Cu siguran¡å, am fi evitat multe tare psihice. Må
întreb de ce o fi displåcând (lui Dan C. Mihåilescu) opinia lui Stein-
hardt (din interviul cu Z. Sângeorzan) cå „românilor nu le prie¿te
contactul cu stråinii (greci, turci, evrei, ¡igani, levantini, mosco-
vi¡i)”, pentru cå le preiau defectele, „îi corup”. Cå, în pår¡ile izolate,
¡åranii sunt „de calitate superioarå”. A¿a ¿i sunt pådurenii, a cåror
singurå cale e tradi¡ia. ªi nu stau deloc råu ¡åranii la capitolul
martiriu. Nu de¡in demnitatea revoltei? O au, slavå Domnului!
Steinhardt ¿tie ce cite¿te „Ce nu înseamnå Miori¡a: resemnare,
fatalism, chemarea mor¡ii, pasivitate, pesimism”.

Så-i de-românizezi pe ¡årani e mai greu, pentru cå nu pri-
mesc anormalitatea ca normalitate: „Doamne fere¿te ¿i încon-
joarå, lele Lila! ce umbli mata cu d’aistea”, i-ar fi spus ¡åranul clasic
doamnei Pasima. Mariaje homosexuale în sat? Om cu fricå de
Dumnezeu, ¡åranul påstreazå cu sfin¡enie rânduiala. „Avem o eticå
ruralå de neasemuitå frumuse¡e”, nota Petre Pandrea.

ºåranul, cu traiul lui simplu, råmâne independent, ceea ce
nu a plåcut ¿i nu place. Påmântul îi asigurå supravie¡uirea, ca ¿i
economia de troc, catologatå dur de H.-R. Patapievici: „autismul
gospodåriei ¡åråne¿ti”. Oh, poporul åsta de ¡årani atemporali ¿i
lumea lor “trecutå prin reeducarea comunistå ¿i consumistå” (Mir-
cea Platon)! Iar guvernan¡ii postdecembri¿ti au reu¿it så goleascå
satele. Nici tåtarii nu le-au golit a¿a. E o realitate tragicå, greu de
suportat pentru Mircea Platon: „De aceea ¡åranii români descri¿i
de Ernest Bernea, în Spa¡iu, timp ¿i cauzalitate la poporul ro-
mân”, sunt ni¿te aristrocra¡i, în vreme ce membrii „elitei” opor-
tuniste de dupå ‘89 sunt ni¿te ciocoi (Ce-a mai råmas de apårat,
Eikon, 2016). Da, starea de ¡åran e superioarå altora, påtura
apåsatå (Iorga) poate da claså påturii intelectuale, sintagmå
proletcultistå.

Cum spuneam, nu te deschizi spre celålalt pierzându-te pe
tine. Iar toleran¡a, ospitalitatea ¡åranului clasic au aråtat cå se pot
påstra ¿i sinea, ¿i sinele. Cå na¡iunea poate fi o sumå de etnii cu
care convie¡uie¿ti în în¡elegere.

Dar så revin la oile noastre, pânå nu euthanasiazå Mihai
Neam¡u Miori¡a, cum ¿i-a (¿i ne-a) propus.

Spus limpede: avem de-a face cu un paricid cultural, de
vreme ce se sapå la temelie: continuitatea culturii na¡ionale.
Valorile definitorii ca neam sunt re-puse la Index librorum prohi-
bitorum, minimali¿tii au ce au cu clasicii, din invidie de claså in-
telectualå. Traian R. Ungureanu a decis: „odatå cu „falimentul na-
¡ional”, „literatura a dispårut. Cårtårescu e excep¡ia”. Pesemne
ca så-l audå mizerabili¿tii, deranja¡i, enerva¡i, plictisi¡i de „trioul
sacru”: Cioran-Eliade-Noica.

„Polemistul, dupå N. Iorga, când e convins e un soldat; când
e plåtit e un cålåu; când e diletant e un pervers”. Ce ar mai fi de
adåugat dacå ¿i V. Voiculescu e respins ca „fundamentalist orto-
dox”, lui Steinhardt  tânår i se gåse¿te un „deficit de personalitate”,
boierului Al. Rosetti i se repro¿eazå cå îl citea „cu pasiune pe Do-
brogeanu-Gherea”, nu ¿i lui Zigu Ornea, nu ¿i lui George Iva¿cu,
învå¡ând rusa în celulå, ca så-i „adânceascå” pe Lenin/ Stalin.

În ¿edin¡a scriitorilor R.P.R. din 1962, Cioran era stigma-
tizat ca „promotor al fascismului” de Crohmålniceanu. E ¿i acum
viabilå Direc¡ia Croh? Ce vå „fascineazå” atâta Eliade, legionarul
miop ?

 Îmi scrie Daniela Plåia¿u, profesoarå de românå în Foc-

¿ani, cå prof. univ. Vasile Adåscåli¡ei a dat-o afarå din examen
pentru cå l-a citat pe Mircea Eliade, cam spre sfâr¿itul anilor ’80.
Alt profesor de la Litere regretå lecturile „adolescentine” din Eliade.
Nici nu era înzestrat pentru prozå îi råspunde altcineva, ca un
ecou.

Noica? Noica nu-i onorabil “ideologic”; Ornea, care l-a
bågat în pu¿cårie predându-i manuscrisul la Securitate, este un
onorabil de extremå stângå.

Pre¡åluit iarå¿i este Dan De¿liu, nu Labi¿ (scos din manual)
ori memorialistul Sorin Toma, fiul lui A. Toma, academician îngro-
pat cu funeralii na¡ionale ca poet mai mare decât Eminescu. Sorin
l-a îngropat pe Arghezi „putrefactul”. Iar postsocialist a ajuns, din
„Marele Alpha”, „marele zero” .

Pentru Blaga, „bârlogul lui Faust” a fost biblioteca (ajutor
de bibliotecar, pe statul de func¡iuni), dupå ce i-au fåcut vânt din
Universitate cu portarul. ªi-i considerat colabo deoarece ar fi trimis
un memoriu la partid. Dupå ce-a tradus Faust ¿i l-a publicat cu
chiu - cu vai, un politruc ia¿iot, Al. Andriescu, îi critica traducerea
în „Ia¿ul nou”.

Avem de-a face cu o amplå dezinformare dinspre tipicarii
socialezi, dacå Paul Cornea e scuzat ¿i Cålinescu acuzat, acu-
zatorul principal, Vicu Mândra, fiind avansat pe scurtåturå, de la
lector la profesor,în U Bucure¿ti.

Pe Edgar Papu l-a ras Gogu Rådulescu în ’86, în „România
literarå”, cå „propagå idei de extremå dreaptå în publicisticå”. Nu
i s-a dat dreptul cuvenit la replicå, så se apere de o acuzå grea:
„extremist”. Cine? Blândul profesor cåruia studen¡ii îi îmbråcau
catedra în flori la examene? Deranjeazå (pe unii) reluårile mele,
dar sunt necesare atâta timp cât „arborii spiritualitå¡ii” (mul¡u-
mesc, N. Breban!) sunt nu ocroti¡i ci doborâ¡i de topoarele cozilor
de topor. Iar Nicolae Breban are un atu moral greu de depå¿it:
demisia dupå Tezele din iulie ‘71, prin care Ceau¿escu a dorit
reintroducerea realismului socialist. A fåcut-o, cumva, Titus
Popovici? ªi cine dintre tovarå¿ii de breaslå n-a avut venit fix timp
de 18 ani, în afarå de Breban?

Am tråit cu Securitatea-n ceafå. N-a fost deajuns cât ne-a
învråjbit, cât ne-a suspicionat, înfrico¿at, frustrat, umilit. Au venit
jocurile cenesasice, din pricina cårora au murit Cezar Ivånescu
¿i Mircea Iorgulescu. N. Breban a fost suspect ¿i suspectat mereu
de „Organe”, ca personaj „incomod”. „problematic” und so weiter.
Cenzura l-a cenzurat la greu. ªi totu¿i cår¡ile sale mari sunt con-
damnate ca... „socialiste” . A.E. Baconsky l-a denun¡at pe I.D. Sîrbu
pentru cosmopolitism, în anii ’50, dar e prezentat ca disident
lins-prelins, trecându-se lin peste faza lui jdanovistå.
Anti-gândiri¿tii se încontreazå la tot ce înseamnå literaturå
etnospecificå ori cercetare etno-psihicå. ªi îi dau dreptate lui
Constantin Trandafir: „Nerecunoa¿terea valorii na¿te mon¿tri”.
Sau cârcålici, cum îi numea Arghezi.

Så contracarezi propaganda antina¡ionalå nu-i nici greu,
nici u¿or. Numai cå trebuie så nu fii maimu¡å sau cioarå vopsitå,
cameleon ori ¡ap. Mai greu e så fi intelighenz independent. La fel,
så ai suflet pa¿optist. Så-¡i pese când, dupå vulgata stalinistå a
apårut vulgata corect-politicå. S-a cerut, de pildå, ca sala de cine-
ma Patria din Bucure¿ti så se cheme Scala. Ca så ruleze filme pe
val, în ultimul hal, despre româncele care avorteazå ¿i românii
care înjurå ca la u¿a cortului.

„Cazul” Ioan-Aurel Pop? Cum så placå Istoria, adevårul ¿i
miturile istoricilor cårora adevårul li se prelinge printre degete?
Cum så le placå intelectualilor anemia¡i din nou moral, lesne adap-
tabili Puterii ¿i pu¿i pe dez-na¡iune, cårturarul de la Cluj care se
opune ideii cå na¡iunea ar fi pe moarte sau chiar defunctå, cå statul
na¡ional ar fi o entitate complet nefunc¡ionalå ¿i cå o conducere de
la Bruxelles ar fi cea „adecvatå”? ªi pentru cå istoricul ardelean nu
se „încadreazå” în viziunea cå viitorul e o cauzå pierdutå pentru
România, de vreme ce ne-am afla într-o Europå post-na¡ionalå
(dar gândirea unora nu e, în formulare Giovanni Sartori,
post-gândire?), pentru cå nu considerå spiritul trecutului o
bazaconie, bine¿tiind cå viitorul depinde de trecutul pe care-l
transmitem noii genera¡ii, atunci apare cercetåtorul „superior”
Mådålin Hodor (de care, în fine, auzim cu to¡ii) så acuze fårå
dovezi, în revista „22",cå Pre¿edintele Academiei Române,
Ioan-Aurel Pop, ar figura pe o listå de colabo Secu.

M-am întrebat de multe ori dacå cercetåtorii istoriei ¿i
istoriei literare vor folosi dosarele CNSAS, falsificate de securi¿ti.
Acuma ¿tiu råspunsul. Dupå un mensonge gros comme le siècle

(mul¡umesc, Michel Castex!), iatå o minciunå la fel de mare.
Cel mai mult la dezbinarea noastrå, la a¡â¡area (substantiv

prolecult, acum refolosit) românilor contra românilor, a contribuit
Raportul final. ºintele nu sunt tor¡ionarii, criminalii stalini¿ti, ci
lacheii (ce vocabulå spåimoaså!; Tito era lacheu al capitalismului)
cultului personalitå¡ii. Pe lista ru¿inii nu-i Leonte Råutu, ci Paler;
nu-i Beniuc, ci Adrian Påunescu. Nu-i stalinismul genocidar, ci
comunismul ceau¿ist. Comunism pe cale de revigorare, de altfel,
dacå se regretå „etica ¿i ordinea” socialiste ¿i se omagiazå iarå¿i
„ultrana¡ionali¿tii” ceau¿i¿ti, în frunte cu Nicolae. Dar a cântat,
înainte de a muri, vreun cântec patriotic? Nu. A cântat Interna-
¡ionala. Ciracii ceau¿i¿ti s-au dat na¡ionali¿ti pentru slujbe grase,
premii cu miros greu, dar åsta-i carierism, nu patriotism. ªi vorba
lui Alexandru George: „Unii au suferit mai råu, al¡ii mai bine.” Citi¡i
lista indemniza¡ilor pentru merite culturale ¿i o så-i gåsi¡i în
rânduri-rânduri.

Unde s-a ajuns decât la iconoclasm fanatic, visceral? C.T.P.
vrea pompieristic arderea cår¡ilor lui Nichita Stånescu. Ce-i drept,
a venit ¿i replica lui Alex. ªtefånescu, dezaprobând (în Jurnal, 16
dec. 2003) „tentativa de a zgâria cu un cui ruginit un Mercedes al
literaturii române.” La cota Morome¡ii ajungi mai greu, la cota
Nichita Stånescu, nici atâta, chiar dacå e¿ti Mihai Ursachi ori Dan
Lauren¡iu.

Cine n-are cui, då cu pra¿tia în Eminescu, aflat, dupå dile-
matici, în derutå na¡ionalistå, patrioticå, ba chiar un conservator
depå¿it al fundamentelor existen¡iale, atât de dispre¡uite de Henri
Bergson. Un perimat Eminescu! Så-l demascåm, darå, ca
proto-legionar!

Mircea Platon vede limpede procesul de dez-na¡iona¡io-
nalizare a istoriei, a¿a cum îl våd ¿i eu. Dar, înainte de noi to¡i, de
Paul Goma. „Rescriu, zice Omul din Belleville, istoria - cum le-ar
plåcea lor så fi fost.” Scopul ? România desmemoriada.

Så ne asumåm trecutul, spun „demitizatorii”, dar numai cu
rele: e¿ecuri, datorii, crimele tor¡ionarilor (pedepsi¡i, cam doi),
nu ¿i cu rezisten¡a la dogma comunistå. Cinismul e-n floare
privindu-i pe sfin¡ii închisorilor.

Prioritizezi interesul na¡ional, e¿ti „dreptaci”. Dacå spui cå
vrei så-¡i protejezi copilul de ¿coala fårå icoane, dar cu ore de sex
explicit dintr-a 4-a primarå (Elevul Dima dintr-a ¿aptea era un
învechit) e¿ti prototalitar sau putinist.

Crezul lui Iorga: „A ne påstra oriunde fiin¡a etnicå neatinså”
(ianuarie 1909, scrisoare cåtre contele Bellegard) trebuie ¿i el
„demascat”, ca-n proletcult. Comparaison n-a pas raison? Ba da .

 Ni se spune cå-i o fic¡iune suveranitatea poporului,cå ideea
de ¡arå independentå ar fi erodatå ¿i eronatå. Da, dar ce fic¡iuni
frumoase! Iorga, „apostolul na¡ional” (¿i nu må feresc de sintagma
asta), a taxat servilismul ca¡avencian fa¡å de Europa, ca ¿i in-
teresul partidelor politice.

Discipolul Platon sus¡ine (cu date: habemus documen-
tum!) cå suntem prea permisivi cu corpora¡iile stråine care
exploateazå solul ¿i subsolul, låsând mo¿tenire „o mizerie
cumplitå”.

Deloc îngåduitor, Platon uitå så atace diplomat: n-are vo-
ca¡ia uitårii ¿i iertårii, ca ¿i mine. „În loc så fie indulgen¡i cu Româ-
nia ¿i severi cu ei în¿i¿i, conducåtorii no¿tri de aståzi - de „dreapta”
- sunt nemilo¿i cu România ¿i indulgen¡i cu ei în¿i¿i” (lucr. cit. p.
389). ªi tot Platon: „Formele fårå fond duc la låcomie fårå fund.”

 „Diluarea factorului etnic va avea un revers, Magda. Flux ¿i
reflux. O så fie o revenire la normalitate, ai så vezi!”, m-a încurajat
Petru Ursache, mergând, a¿a cum merg ¿i eu, pe tripticul
etnic-etic-estetic. Såmånåtorism? Spune¡i-i ¿i a¿a.

Dar cine cedeazå moral (re-repet) cedeazå ¿i estetic.

Magda URSACHE

Construc¡ia deconstruc¡iei (II)
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Fondator-realizator al interesantei reviste pite¿tene
„Cafeneaua literarå” (aflatå în al XV-lea an de apari¡ie), poetul ¿i
eseistul de reflec¡ie polifonicå Virgil Diaconu se dovede¿te prin
cele din urmå apari¡ii editoriale un literat serios, profund ¿i „de
luat în seamå”. Atelierul de fluturi (Tiparg, 2016) ¿i Eros ¿i le-
procra¡ie/ Eros and leprocracy (Tipo Moldova, Opera Omnia.
Poezie contemporanå, 2017) recomandå, dacå mai era nevoie,
un poet matur în concep¡ie ¿i cu o retoricå distinctå, dar ¿i un eseist
înclinat uneori chiar polemic spre teme grave ale crea¡iei artistice
¿i valorizårii estetice, fa¡etele acestui Janus bifrons definindu-se,
intersectându-se ¿i completându-se reciproc, luminând din varii
unghiuri portretul unui scriitor afirmat cu ani în urmå dar cam ¡inut
în conul de umbrå al unor ierarhizåri privitoare nu numai la «de
gustibus non disputandum» .

E adevårat, firea lini¿tit-polemicå a lui Virgil Diaconu spune
lucrurile de la obraz ¿i cine a urmårit revista amintitå a putut realiza
câteva ipostaze ale „curajului” literar. Nu este, desigur, niciun curaj
så-¡i exprimi cu decen¡å ¿i sinceritate convingeri sociale, estetice
¿i literare câtå vreme argumente existå, la vedere, iar lipsa de
atitudine ar mirosi a la¿itate conformistå, dacå ne este îngåduitå
aceastå exprimare aproape pleonasticå. Dar, nu cå mi s-ar pårea,
sunt sigur, adevårul l-a eliberat pe scriitorul Virgil Diaconu, care
are con¿tiin¡a propriei valori, fårå så cadå în egolatrie ¿i narcisism.
Mårturisind cå poetul autentic scrie doar atunci când este dominat
de starea poeticå, de viziunea specificå, doar atunci când îi
¿opte¿te daimonul, Virgil Diaconu declarå deschis: „Eu, unul, scriu
sub daimon.” Nu sub imperiul unei estetici genera¡ionist-cu-
rentiste ori mizerabiliste, de vreme ce poemele sale au „¡inutå” ¿i
osaturå esteticå, irizate fiind de acel complex lectural al ideilor,
deloc livresc înså, departe a¿adar de imageria centrifugå ¿i
retorica ¿leampåtå a unei maniere demult socotitå jemanfi¿istå...

*
Poetul î¿i are „meseria” lui – lucreazå toatå noaptea „în

atelierul de fluturi”, neavând visele culturii de maså ¿i cântând Bach
ori ascultând boleroul lui Ravel. Într-un Portret cu cire¿e în bra¡e,
avem de a face cu acea referen¡ialitate de sine a celui ce scrie
cår¡i, trecându-¿i în ele „toate spaimele ¿i toate bucuriile”. Cire¿ul
pe care-l „poartå” în bra¡e nu se vede, „ceea ce se vede este doar
acest trup pe care îl port dupå mine”.

„Arlechin” al singuråtå¡ii, îmbråcat în toate culorile, poetului
îi trebuie zâmbete pentru „marele spectacol”, care så dea bine
odatå ce s-a hotårât så înfrunte eternitatea:

„Tocmai de aceea trebuie så cau¡i în recuzitå un zâmbet/
care så înfrunte canalele TV ¿i noile carnete de partid. ªi eter-
nitatea...” (Arlechin)

Poezia e „prin¡esa” inspiratoare, muza ademenitoare,
idealitatea care „må ia în bra¡e cu singuråtate cu tot/ cu stea cu
tot”. E o „îmbrå¡i¿are albastrå” de spa¡ii ¿i zåri ideale, eonice,
transorizontice (Îmbrå¡i¿area albastrå). Pe aceastå Cale Regalå
a îmbrå¡i¿årii redemp¡ionale cu arta trece poetul, în mantia
singuråtå¡ii sale.

Însu¿i Creatorul a fåcut lumea din singuråtate, plicti-
sindu-se – cum ar zice Arghezi în „Tablouri biblice” – ¿i gåsin-
du-se într-o situa¡ie „de prea mare singuråtate”. ªi „ca så nu fie
omul singur”, a venit ¿i Eva, dar nu ca så-i alunge singuråtatea, ci,
ontologic, ca så-i con¿tientizeze acest statut existen¡ial trecut din
mitologia biblicå în istorie, în societatea umanå. Dupå plenitudinea
libertå¡ii mitologice, Istoria l-a însingurat pe om, de aceea existå
o permanentå cåutare de sine. Comunicarea interumanå „are
pun¡ile trase”, iar „singuråtå¡ile noastre (ale creatorilor, n.n.) nu
se întâlnesc totdeauna.” În definitiv, a¿a cum titreazå un poem,
creatorul – în tot zbuciumul ¿i prin irepetabilu-i destin – råmâne
Condamnat la singuråtate.

Existå în poezia dlui Virgil Diaconu un spirit de revoltå ¿i de
persiflare ironic-sarcasticå a orânduirii în care poetul tråie¿te, în
numele unui civism atent så sanc¡ioneze metehne ¿i racile ale

„democraturii”, luând în råspår atâtea aspecte ale „leprocra¡iei”,
între care „democra¡ia de cabaret”, cu „muntele ei de promisiuni”,
îl intrigå foarte: „Democra¡ia de cabinet” este o femeie de moravuri
u¿oare „proaspåtå în peisaj”, „care pune aripi guzganilor ¿i îm-
bracå în måtase/ lipitorile politice”:

„Acum trebuie så trec strada atent,
så nu dau nas în nas cu puterea, ¿i dacå dau,
så refuz politicos invita¡ia ei la dans, da,
så am tupeul så refuz puterea care valseazå atât de elegant
¿i de una singurå printre somnambuli, ho¡i ¿i cadavre”.

„Trecerea stråzii” este un act de curaj moral, cåci
oricând po¡i fi lovit mortal de stihiile nop¡ii în iure¿ul lor incognito,
de unde ¿i ideea evadårii din acest „gulag” al datoriei „zornåitoare”:

„Trec strada. Cadavrul României navigheazå în beznå,
Cu luminile stinse ¿i fårå nici o direc¡ie.
¿i totu¿i, dacå nu evadez din gulagul datoriei zornåitoare,
din istoria aceasta atât de bine ¡inutå în leså, atât de bine
încât pânå la urmå voi ajunge så gândesc cu prezervativ,
ca toatå lumea, dacå nu evadez din ghena bunelor maniere
¿i a retoricii de paradå sunt de-a dreptul pierdut:
o ¿obolånime elegantå îmi va roade ¡i ultimul gând,
ultimul poem, ultima globulå ro¿ie.”
În solitudinea lui – temå eponimå, a¿ zice, a poeziei dlui

Virgil Diaconu, poetul ilustreazå, într-un fel, metafizica Muntelui
care „nu poate fi decât singur” în misiunea lui eternå de a sus¡ine
cerul. „Singuråtate” înseamnå deopotrivå „stabilitate”, dar ¿i
unicitate eleatå a gândului, a condi¡iei existen¡iale. O condi¡ie a
„labirintului”, iar a încerca så gânde¿ti singur, în afara zidurilor,
„înseamnå a strica legile labirintului”. Orice „trezire” dårâmå
ziduri, spulberând din¡ii „Fiarei închise cu noi în labirint.”

Cetatea în care tråie¿te poetul are, desigur, o Pia¡å a
Revolu¡iei „unde se împart sarmalele alesului”, o mul¡ime de
gurå-cascå a¿teptându-¿i rândul. „Partidul ro¿u al sarmalagiilor”
va câ¿tiga, desigur, „¿i anul acesta”, pe când poetul î¿i va vedea
mai departe „de treburile” proprii, de fabrica lui „de visuri”, de uz
personal.

Condi¡ia umanå a poetului în noua orânduire a Absur-
distanului este una a refuzului ¿i revoltei. Legea Moralå în acest
spa¡iu al pustiului concentra¡ionar lichideazå „slåbiciunile
noastre”, „emo¡iile ¿i sentimentele”. Aceasta este ra¡iunea fiin¡årii
¿i scopul Absurdistanului. Cetå¡inilor li se administreazå zilnic
doza de tablete pentru a fi devota¡i absurdistanezi, scuti¡i de
emo¡ii, de vise, de dragoste. Arti¿tii sunt, desigur, o problemå, de
vreme ce refuzå så-¿i ia tabletele antiemo¡ii, opunându-se acestei
ordini parabolice inspiratå parcå din satira stalinismului „Ferma
animalelor” a lui Orwell” sau distopicul „O mie nouå sute optzeci ¿i
patru”. O orânduire påzitå de For¡e ale Ordinii, a cåror misiune
este lichidarea oricårei rezisten¡e, „prinderea revolu¡ionarilor ¿i
judecarea lor”. Însu¿i poetul hotårât så lupte pânå la capåt cu
aceastå opresiune instituitå pentru anihilarea omului ¿i
transformarea lui în „cetå¡ean absurdistan”: „Ca un ales al urgisitei
sor¡i, silabisind lumina care m-a råpus.”

Condi¡ia sa spiritualå este una de prizonierat existen¡ial,
cåci, odatå nåscut, el a primit „numårul”: „¿i vei intra în com-
puterele/ Imperiului,/ la care este conectat Universul. Tot Uni-
versul!/ Tot Universul, stea cu stea; ¿i atom cu atom/ ªi via¡a ta va
apårea pe ecran...” (Imperiul)

Existå, a¿adar, o realitate istoricå de tip inchizitorial, dar ¿i
un Imperiu a tot ce existå în univers, condi¡ie cosmo-onticå din
care nu po¡i evada.

Scindat între aceste toposuri date ¿i condi¡ia de creator de
valori, poetul, ca o flacårå mereu aprinså, se considerå „mereu în
avangardå”.

Avangardist al diatribelor ¿i filipicelor la adresa „lepro-
cra¡iei”, poetul constatå „circul în toi” al zilei: „Pe stråzi înflore¿te
demen¡a./ Ca dovadå, partidul saurienilor modifica¡i generic,/
modifica¡i genetic pânå la cåma¿a de måtase/ ¿i trandafirul de la

butonierå, î¿i lanseazå chiar sub ochii no¿tri/ pe pia¡a
politicå ultimele clone ideologice./ În ele ne putem citi
de pe acum viitorul, tot viitorul.”

A¿a cå putem dormi mai departe lini¿tite pe ouåle
noastre/ a declarat na¡iunii reprezentanta gåinilor
democrate.../ Iatå ale¿ii na¡iunii coco¿a¡i de tresele ¿i
misia lor pe påmânt,/ iatå corul electoral ¿i corul låu-
dåtorilor/ cântând pe o singurå voce./ Iatå vulpile
comunitare cum adunå zi ¿i noapte/ ouåle råmase-n
cuibare. (...)/ Numai eu, ca ¿i flacåra, sunt mereu în
avangardå/ Mereu în avangardå, în aceastå cazarmå
de coco¿a¡i...”(Pagini de istorie).

Aceste teribile acuze fantezist-ironice ¿i persi-

flant-parabolice la adresa „leprocra¡iei” devoaleazå un civism
moral intransigent, ciceronian, fårå ca autorul så ni se parå un
poeta vates, bard al na¡iunii. Nu, el råmâne mai departe în condi¡ia
de instan¡å moralå a veacului debusolat ¿i de reflector al propriilor
tråiri în fa¡a eviden¡elor contestabile ¿i valorilor råsturnate.

Nu scapå de aceastå observa¡ie trecutå prin ironia amarå
a reflec¡iei lirice nici „arta poeticå” a „noii direc¡ii”, autorii acelei
poezii care „a rupt de mult gura târgului/ cu tumbele ¿i piruetele ei
lingvistice prin bor¿ul cotidian,/ cu ultimele de¿euri vocal-
textualiste venite de afarå” (Occident)

Desigur cå lirismul se retrage în spatele acestui registru de
incriminåri plenare, trecând pe primul-plan aceastå retoricå a
acuzei social-etice, de unde ¿i impresia oralitå¡ii demistificante,
ce cheamå poezia la bara civismului asumat pe deplin.

În definitiv, poetul råmâne cu propria-i singuråtate „pe care/
o plimb pe cer”, meditând la por¡ile Cetå¡ii Ciulin la cei dispåru¡i
prin cimitire (Cetatea Ciulin).

De aici versurile din Împotriva întunericului, în care, ca ¿i la
autorul Necuvintelor, poezia se substituie unui chip drag,
domni¡ei, Anomalisei, muzei a cårei mângâiere de foc o simte ca
o îmbrå¡i¿are mistuitoare: „Îmbrå¡i¿area este un zbor pe di-
nåuntru,/ dar zborul este numai al meu, Anomalisa.”

Acum ni se dezvåluie ¿i conota¡ia „erosului” din genericul
volumului Eros ¿i leprocra¡ie, feminitatea muzei, a crea¡iei ca
atare, fiind ispititoare ¿i senzualå, dar ¿i reper solvabil în sin-
guråtatea destinului, „care în moara trupului ei de pråpåd/ îmi
macinå zilele una câte una” (Ispita). (În parantezå fie zis, criticul
literar Irina Petras observase în genosanalizele domniei sale, în
special în studiul „Feminitatea limbii române” (2002), ceea ce
ne-ar sugera în cazul de fa¡å o feminitate a crea¡iei poetice).

Poezie ¿i muzå – iatå temele structurante ale volumului
bilingv, traducerea în englezå apar¡inând tânårului exersat Eduard
Simion, realizatorul amplului interviu din final (pp. 127-151),
Poezia nu existå la nivel genera¡ionist, ci doar la nivelul poe¡ilor
singulari, din care aflåm concep¡ia autorului despre poezie,
op¡iunea lui fiind aceea a afirmårii pe cont propriu, dincolo de
atâtea strategii ¿i jocuri de promovare ¿i de aranjare a ierarhiilor
valorice.

Så men¡ionåm cå dl Virgil Diaconu este un scriitor singular
¿i incomod prin convingerile ¿i exprimårile sale publice fårå
înconjur, de o justi¡iaritate, uneori, care bulverseazå anumite
cercuri ¿i persoane din lumea literarå.

Într-o poemå din Atelierul de fluturi intitulatå Despre Don
Quijote, poetul scria cå „Despre Don Quijote nu po¡i vorbi decât cu
lancea în mânå”, povestea råtåcitorului sentimental fiind a unui
„om cu lance pornit så înfrunte o moarå de vânt”...

Destin donquijotesc, „cålåuzit de aceastå himerå, eu mai
caut ¿i acum Cavalerul pe care så-l înfrunt”, pornind deschis la
luptå!

*
Autor al unor interesante eseuri privind arta poeziei mo-

derne ori estetica unor curente literare (Destinul poeziei moderne,
2007; Poezia postmodernå, 2015 ¿.a.), dl Virgil Diaconu î¿i
compune cår¡ile de versuri în tandem cu pår¡i consistente de
eseuri, reflec¡ii, comentarii de interes cultural mai larg, menite a
contura profilul complex al unui autor de azi, îndeosebi fa¡eta
eseisticå. Iatå, bunåoarå, partea a treia din „Atelierul de fluturi”,
O clipå de nemurire, în care dåm peste medita¡ii asupra copilåriei
¿i reflec¡ii asupra ludicului ca expresie umanå a crea¡iei, ori asupra
a ceea ce poetul considerå, cu o consacratå sintagmå, „doctrina
suferin¡ei”, moduri ¿i modele existen¡iale, dialogul epistolar avut
cu decenii în urmå cu Constantin Noica, pe care-l viziteazå la
Påltini¿ ¿.a.

Am aminti, de asemenea, eseul Epimenides, spiritul de dupå
somn, un elogiu al gânditorului presocratic din hexametrii Purifi-
cårilor, metaforå structurantå a volumului de debut, Departele
Epimenides (1976), dar ¿i Låuntricele (pp. 82-87), un fel de versete
con¡inând elemente de artå poeticå.
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Octombrie sosise ca o varå întârziatå, de¿i
frunzele aråmii, råcoarea dimine¡ilor ¿i ziua
scurtatå de o noapte precoce aråtau cå timpul
avansase, iar Påmântul se rotea tot în ne¿tire,
târând dupå el anotimpurile. Profesorul Ioan
Con¡escu se întorcea de la cursul de filosofie
cu anul întâi – ce figuri de fete de mahala ¿i de
rockeri expira¡i apåreau la început! Ele – ma-
chiate ¡ipåtor, cu decolteuri “decoltate”, ni¿te
sorcove pline de ifose; ei – bårbi de douå zile,
plete neîngrijite, aspect care striga “uitå-te la
mine!” El chiar le spunea mai pe ocolite, elegant,
cå va fi o mare deosebire între cel/cea din anul
întâi ¿i cei din anii terminali – dacå s-ar vedea
într-o oglindå a timpului, nu s-ar mai recu-
noa¿te...

Mergea pe strada cu tei uria¿i care-¿i îm-
preunau, ici ¿i colo, coroanele, mai ales vara,
¿i se uita cu regret ¿i parapon la locurile chelite
de drujba “a propitarului” care avea nevoie de
loc pentru macara, ca så înal¡e în locul cåsu¡e-
lor, ciment peste ciment... “Modernizare, afa-
ceri, så-i ajungem din urmå pe occidentali... Pro-
babil întâi curelele, pe urmå cu cele bune... ªi
astea or så se vadå într-o oglindå a timpului...
Dar ¿i eu voi apårea acolo – cum oare? Oglinda
asta î¡i aratå ¿i trecutul, ¿i viitorul? Prostii,
ce-or fi în¡eles imberbii aceia despre oglindå, ei
¿tiu..., dacå m-or fi ascultat...

S-a oprit “La Costel” ca så-i ia lapte lui So-
focle, motanul negru ca smoala ¿i råsfå¡at ca
un îngera¿. Profesorul locuia singur, råmåsese
våduv de multå vreme ¿i pisoiul era singura
lui alinare. “Cel pu¡in eu un sunt ca personajul
åla cu “pisica imaginarå” - pe care o chema pis-
pis, o hrånea, o scotea så-¿i facå necesitå¡ile...
Ca pânå la urmå så se certe cu vecinul cå i-a
furat pisoiul imaginar... Eh, literaturå... Azi tre-
buie så-mi pregåtesc cursul despre “Neant”...

Cum a intrat în caså, Sofocle i-a ie¿it înain-
te, cer¿ind “papå”, mângâieri, aten¡ie... Miorlå-
ia jalnic, “ca un actor de mâna-ntâi – ia mai
taci, tragedianule!” A primit tot ce a cerut, apoi
¿i el ¿i-a pregåtit ceva de mâncare; a intrat în
biroul “tapetat” cu corpuri de bibliotecå ¿i s-a
a¿ezat la biroul plin de cår¡i, dosare, noti¡e...
În fa¡a lui, fotografía Adelei, la cununia lor... O
privea de fiecare datå când se a¿eza la lucru, o
mângâia cu un deget, apoi î¿i începea treaba...
Desigur, avea pe birou ¿i tastaturå, ¿i monitor.
ªi motanul. “Ia så te våd, båiete – ¿tii tu ce e
acela neantul? Unde este? Cât este – dacå este?
ªtiu, tu ai zice cå neant este non-motan, de
pildå” – Sofocle torcea aprobator. “Dar a¿a ceva
nu le pot spune studen¡ilor mâine – ce-ar zice
dacå le-a¿ spune cå “neant” înseamnå non-om?
ªi nici n-ar fi adevårat, “neant” înseamnå “ne-
fiin¡å, nimic, nonexisten¡å”... În timp ce-i “ex-
punea” pisoiului teoria, î¿i nota punctele princi-
pale ale discursului pe care urma så-l prezinte
a doua zi. Dar tu ce zici: gåurile negre – sunt
sau un sunt neant?, cå poate må întreabå
vreunul. Siigur, båiete, nu sunt, stai lini¿tit –
tu nu vii de acolo, chiar dacå e¿ti de culoarea
lor. Dar så vezi ce-au spus filosofii de-a lungul
vremurilor despre neant. În secolul al XVII-lea,
Leibnitz a zis cå un existå, pentru cå nicåieri
un gåse¿ti nonexisten¡a. Normal, dacå suntem
parte a Universului. ªi acum, så-¡i spun ce zice
popa: neantul un existå pentru cå Dumnezeu
s-a creat pe Sine ¿i apoi Cosmosul. Mai ¿tii cum
i-a luminat pårintele ªurubaru pe ni¿te åia cu
preten¡ii care scriseserå pe pomelnic “trei luni

de la trecerea în nefiin¡å”? “Dragi cre¿tini”, a
spus, “un existå nefiin¡å decât pentru atei!
Dacå a¡i venit så-l pomenim, înseamnå cå su-
fletul lui este în via¡a de apoi, ¿i a¿teaptå dreap-
ta judecatå!” Numai cå eu trebuie så vorbesc
mâine ¿i unor credincio¿i, ¿i unor atei, desigur...

Ia uite, ai adormit tocmai când voiam så-¡i
spun ce zice Woody Allen despre neant: cicå ar
fi O.K., dacå ai avea haine potrivite pentru el...
Alt filosof, un cârcota¿, a zis cå dacå n-ar fi fost
decât neantul, tot s-ar fi plans oamenii... Cred
¿i eu, ar fi fost plictisitor... Ca så nu-¡i spun cå
de când cu fluctua¡ia cuanticå, a apårut idea
cå neantul ar fi... instabil! Dar nu e sigur... Si-
gur este cå noi – inclusiv tu ¿i cu mine – exis-
tåm, deci ori un existå neant – ne-am întors în
secolul XVII! – ori suntem un experiment într-o
buclå spa¡io-temporalå...

-Da, Sofocle! – sårise de pe scaun ¿i-l trezi-
se pe negru¡: dacå e a¿a, vom putea så creåm
¿i noi un univers în laborator! Zåu? Zici cå l-am
creat deja? O fi, dar så ¿tii cå-i lipsesc legile
civiliza¡iei... Ia så fim serio¿i încå un pic – pe
urmå ne jucåm cu nuca: sunt mul¡i filosofi care
sus¡in cå Dumnezeu a fåcut Universul, pentru
cå func¡ioneazå atât de perfect în tóate compo-
nentele lui, încât un poate fi decât mâna divinå.
ªi dacå uit o clipå cå sunt prof de filosofie, så
¿tii cå ¿i eu sunt de partea lor... Dar în situa¡ia
mea, trebuie så ¡in seama ¿i de alte påreri.

-Hai, vino înapoi, promit så un mai sar de
pe scaun – cel pu¡in o vreme... Vino så-mi spui
ce crezi: s-ar putea så existe mai multe Uni-
versuri? Da? ªi David Lewis spune la fel, dar
crede cå numai într-unul existå via¡å. Iar Berg-
son e ¿i mai categoric - åsta sus¡ine cå ideea
neantului absolut este absurdå, ca un cerc
påtrat - iar te-a luat somnul, lene¿ule...

Råmåsese cu privirea pierdutå la fotografia
Adelei - o admira cum råmåsese învåluitå în
spuma pråfuitå a voalului, parcå era o fantas-
må, dar avea ochii atât de vii, privirea atât de
caldå... Parcå niciodatå nu-l privise cu atâta
intensitate: voia så-i spunå ceva-? Da, gândul
åsta absurd, så-¿i gåseascå pe cineva... Nu.
Nu-i trebuia nimeni – îi ajungea filosofia ¿i mo-
tanul. Acestuia a vrut så-i punå numele So-
crate, dar nu råspundea la chemare, niciodatå,
cu o încåpå¡ânare teribilå. Ba odatå chiar i-a
întors coada când l-a chemat! Îi spusese istoria
vie¡ii filosofului – oare nu-i plåcuse? Chestia
cu cucuta?... Cine ¿tie... Dar dacå l-a strigat
Sofocle, a ciulit urechile... ªtia ¿i Adela, cea din
fotografie, întâmplarea, i-o spusese de atâtea
ori... Iar acum, un glas ¿optit, alterat de vreme
sau de praf, îi susurå în auz –neantul nu existå,
dragule...

Î¿i îndreptå privirea spre fereastra – acum
întunecatå, care dådea spre paji¿tea din parc.
Putea evada, privind, spre cer – nu se ridicaserå
blocuri în partea aceea ¿i era una dintre pu¡i-
nele lui bucurii. O cåldurå dulce îl cuprinse,
apoi o toropealå care-l fåcu u¿or ca un fulg,
¿i... gravita¡ia dispåru... Cu Sofocle în bra¡e,
sim¡i cum se înal¡å sus, mai sus – deasupra
copacilor, a clådirilor... Ajunsese så calce pe
ni¿te nori de vatå, råsårise ¿i luna ¿i el cåuta...
neantul? Dar nicåieri nu se zårea non-existen-
¡a: spa¡iul era plin de stele, mai trecea ¿i câte o
cometå... Nu era frig, nici cald, albastrul întu-
necat se låsa luminat de lunå... Oare am nimerit
într-o buclå din acelea – spa¡io-temporale? Oh,
ce bine-ar fi så-ntâlnesc sufletul Adelei... Så
simt o adiere peste frunte, o ¿oaptå – dacå su-
fletul o putea så ¿opteascå... M-a¿ mul¡umi ¿i
cu adierea..., ¿i în clipa urmåtoare sim¡i cum
¿uvi¡a de pe frunte i se mi¿cå... O fi adevårat?

ªi deodatå, o pråbu¿ire fårå zgomot, fårå
durere, fårå ¿oc, numai clipa zguduitoare: se
trezi pe scaun, cu auzul sfredelit de sonerie:
era Marinicå, po¿ta¿ul...

GABRIELA BANUGABRIELA BANUGABRIELA BANUGABRIELA BANUGABRIELA BANU

NEANT

ce ¿anse au femeile ca mine

cerul este ca o piele de elefant

lihnit
bårba¡ii vin
aleg locul /unde

ar trebui så cadå sågeata

brusc pielea se crapå/ ies al¡i bårba¡i

învin¿i
 de femeile frumoase din via¡a lor
 de gene/ de sprâncene

¿i cum se târåsc ele n-o face nimeni

ce ¿anse au femeile ca mine

mamele noastre au plecat de-acaså
ta¡ii

ar mai face copii/de¿i
inima le bate tot mai rar/ cu by-pass
 cine-a spus cå dragostea are vârstå/ principii

cresc din pietre lichenii
fiecare mâzgålima ce la¿i calendar

eu de pildå am desenat un munte
i-am pus în vârf o femeie obositå
la picioarele ei mor pe rând strigåte de luptå

cenu¿a li se preschimbå în fluturi de ghea¡å

så nu zice¡i cå nu v-am spus

homo sapiens

câte animale ne umblå prin carne

câte stau la pândå în fluierele oaselor
 pe câte le hrånim cu mâna noastrå
¿i dacå acel dumnezeu mic

 pe care-l ¡inem sub pernå ca pe un cå¡el de plu¿
nu adoarme odatå cu noi
sau dacå el adoarme iar noi nu

ce ne mai råmâne în afarå de terapia golului
så aruncåm pietre în râul adânc dintre creier ¿i inimå
acolo unde mor¡ii

 nu mai ies la suprafa¡å niciodatå
iar viii de pe mal ar vrea så-i strige din când încând
înså nu-¿i amintesc numele lor

så ne rugåm pentru o boalå incurabilå
boala
 s-o dåm fiarelor

celor care ne-au påzit

celor care ne-au sfâ¿iat

despre domni¿oara båtrânå

realitatea este ca o mâ¡å bågatå-ntr-un sac

 o duci în spate spre locul/ unde
 ai hotårât s-o abandonezi
pân-acolo te umple de sânge

oamenii lipesc råni fårå så mai spunå ceva
 cu toate acestea
domni¿oara båtrânå î¿i då în cår¡i

fo¿netul se surpå pe tencuiala aburului cald
al a¿teptårii

lângå fântâni
focuri vii de cuvinte de presiuni/ unde
råmâi în ecou

cålåtoria înseamnå pretextul pentru nevoia
 de a pleca

 de sub pielea precum coaja castanei
domni¿oara båtrânå
inima

 se rostogole¿te prin zåpezi
 un copil face din ea roatå la trotinetå
împinge cu piciorul

trotineta fuge /¿i
tu crezi cå te reconstruie¿ti
cå

în rostogolire
 or så-¡i creascå ni¿te din¡i albi ¿i lungi
gata så sfâ¿ie sacul

 pe fa¡a zåpezii urme ovale ståruie sub oglinzi
parcå ar scåpåra

parcå nu

Gela Enea
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Un eveniment de suflet pentru scriitorii
din jude¡ele Alba ¿i Hunedoara a fost apari¡ia
cår¡ii Filigrane caroline – Antologie aniversarå
– Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor
din România - 10 ani -1 .

Autoarele Monica GrosuMonica GrosuMonica GrosuMonica GrosuMonica Grosu ¿i Maria-DanielaMaria-DanielaMaria-DanielaMaria-DanielaMaria-Daniela
PPPPPååååånnnnnåååååzan zan zan zan zan au adunat textele dedicate colegilor2

în aceastå falie de timp. Cåldurå, prietenie, bu-
curie a întâlnirii cu operele originale ale scriito-
rilor råzbat din paginile antologiei. Timpurile
nu au afectat prospe¡imea textelor. Din contrå,
cititorul poate så redescopere universuri intere-
sante, mesaje profunde, galaxii lirice, poeme
rupte din continentele de metafore. Sunt atinse
nelini¿tile creatoare, valorile literaturii în gene-
ral ¿i valorile specifice poeziei cre¿tine, antologii
dinamice, cålåtorii spirituale pe drumuri
complexe, iubirea etc. Autoarele au privit atent
¿i au subliniat martori speciali, gustul libertå-
¡ii, incursiunile în spa¡iile române¿ti, poezia ca
joc ¿i poezia ca revela¡ie. Notele literare, cronicile
¿i semnele låsate de scriitori formeazå un tot
unitar, literatura este bogatå, scriitorii pasio-
na¡i. Sub semnele nop¡ilor de argint, la Masa
Cuvintelor, în plin anotimp literar, cu presiunea
paradoxului, cår¡ile au punctat identitatea
românilor, foamea lor dupå frumos. Sunt anali-
zate romane cu mesaj puternic, piese de teatru,
cår¡i de poezie care au intrat în istoria literatu-
rii, sunt creionate portrete de scriitori, cuvintele
lor despre via¡å, literaturå, råni ¿i lacrimi. Citi-
torul va în¡elege misterul provinciei, poezia pen-
dulând între logos ¿i imago, lentila timpului
care ne pune sub ochi drame ¿i destine.

Poetul Aurel Pantea, pre¿edintele filialei ¿i
apropiat al scriitorilor, începe povestea cår¡ilor
prezentate cu un elegant cuvânt înainte. Dom-
nia sa subliniazå devo¡iunea celor douå au-
toare, exigen¡a ¿i judecå¡ile de valoare, spiritul
critic autentic de care au dat dovadå. Re¡inem
¿i urmåtorul mesaj lansat de Aurel Pantea:
„Sunt de admirat solidaritatea, elegan¡a criticå,
poten¡ialul exegetic ¿i nu în ultimå instan¡å,
duhul amical ce se stråvede în paginile acestei
cår¡i” (p. 6). Monica Grosu noteazå despre poe-
zia lui Nicolae Crepcia: „În acest sens se com-
pun poemele (fårå titlu), ca ni¿te cetå¡i textuale
asaltate de amenin¡area singuråtå¡ii ¿i gânduri
încovoiate în semne de întrebare. Ruptura de
lume, distan¡area de propriul sine creeazå ne-
lini¿ti ¿i accentueazå precaritatea fiin¡ei” (Poe-
zia lui Nicolae Crepcia. Câteva considera¡ii, p. 39).

Tot Monica Grosu re¡ine, analizând roma-
nul Ritualul bestiei, autor Cornel Nistea: „De
la simple însemnåri despre existen¡a cotidianå
se ajunge la fine incursiuni meditative pe tema
mor¡ii sau ample reflec¡ii despre råzboi, torturå
fizicå ¿i moralå, fricå, la¿itate, mai precis o ana-
lizå adâncå având ca nucleu tematic omul, pri-
vit în visceralitatea sa biologicå ¿i spiritualå”
(Cornel Nistea: Lumea sub asaltul bestiei, p. 119).

Cele douå autoare se concentreazå ¿i pe
fenomene mai largi care au marcat via¡a scrii-
torilor analiza¡i din filialå, am remarca Sacrul
în poezia româneascå. Studii ¿i articole (coor-
donator Aurel Pantea), semnat de Maria-Da-
niela Pånåzan (p. 126). Ea noteazå: „Invit citi-
torii så lectureze studiul despre poezia sacrå a
lui Lucian Blaga, studiu semnat de binecu-
noscutul Profesor clujean Ion Pop. Este foarte
interesant så descoperi cå „triste¡ea metafizicå”
blagianå are în ea nuan¡e cre¿tine ¿i cå interio-

rizarea meditativ-elegiacå ascunde, de fapt,
con¿tientizarea sacralizårii întregului cos-
mos…” (p. 126-127).

Sunt evocate momentele „Discobolul”, re-
vistå solidå ¿i serioaså de literaturå ¿i culturå.
Tot Maria-Daniela Pånåzan remarcå numerele
166-167-168, oct.-nov.-dec. 2011, când a fost
sårbåtorit criticul Alexandru Cistelecan. Moni-
ca Grosu analizeazå cartea lui Ieronim Mun-
tean, Romanul feminin românesc, scriind: „Co-
mentariile critice ale lui Ieronim Muntean se
caracterizeazå prin amplitudine, reliefând nu-
meroase aspecte ce ¡in de laboratorul crea¡iei,
de structura compozi¡ionalå a romanelor dis-
cutate, fårå a neglija nici manifestårile epicului
analitic sau diversitatea caracterologicå a per-
sonajelor” (p.105). Un întreg fenomen literar
este astfel oglindit în aceastå cronicå, teme ¿i
personaje, sufletul feminin în ac¡iune, umbrind
timpul crud ¿i nara¡iunea care brodeazå epoci,
evenimente, ståri.

La finalul cår¡ii aniversare, Filigrane ca-
roline, avem datele necesare despre Monica
Grosu ¿i Maria-Daniela Pånåzan, douå scrii-
toare cu personalitate, dedicate vie¡ii literare
din Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor
din România.

Nu scapå aten¡iei autoarelor momentele
importante din via¡a unui scriitor. Este ana-
lizatå opera lui Aurel Pantea, poet premiat la
nivel na¡ional de U.S.R., poet care a låsat semne

1 Monica Grosu / Maria-Daniela Pånåzan; pref.: Aurel Pantea, Filigrane caroline. Antologie aniversarå– Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România – 10 ani
-, Sibiu: Editura CronoLogia, 2016

2 Scriitori prezen¡i în antologie: Lucian Bâgiu, Ion Brad, Ion Buza¿i, Nicolae Crepcia, Gheorghe Dåncilå, ªtefan Dinicå, Sonia Elvireanu, Daniela Ghigeanu, Monica Grosu,
Gheroghe Jurcå, Radu Igna, Gligor Ha¿a, Ion Mårgineanu, Ironim Muntean, Cornel Nistea, Aurel Pantea, Mihai Pascaru, Maria-Daniela Pånåzan, Ioan Popa, Constantin Stancu,
Mircea Stâncel, Virgil Todeaså, Igor Ursenco, Ovidiu Vasilescu…

10 ani de literaturå la Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor

Filigrane caroline

puternice despre epoca literarå actualå cu
volumele Nimicitorul sau Negru pe negru.

De remarcat în antologia aniversarå selec-
¡ia versetelor apar¡inând scriitorilor analiza¡i,
textele citate, trimiterile fåcute. Cele douå
autoare au o sensibilitate aparte, re¡in versete
sau texte profunde, cu semnifica¡ii ¿i viziune.
Mircea Stâncel: „este ultima moarte în odåile
proprietarilor interbelici;/ ¿i nimeni nu se în-
tristeazå,/ dar tu începi så te schimbi la fa¡å;/
el a închis secolul XX ¿i a luat cheia;/ probabil
cerul este în sfâr¿it atent/ ¿i i-a fåcut patul…”
(un trup îngropat care vorbe¿te, p. 188, citat
de Monica Grosu). Virgil Todeaså: „în lini¿tea
satului/ se aude cum târâie moartea,// nebu-
na vine cålare pe bicicleta fåcutå/ din spinii
usca¡i de seceta verii” (Imagine, vara, p. 198,
citat de Monica Grosu).

Atente ¿i prietenoase, ele au dat cititorului
un fragment de istorie literarå, plus bucuria
lecturii, atât de rarå în aceste vremuri complexe
¿i tumultoase. Maria-Daniela Pånåzan re¡inând
câteva note despre revista „Discobolul”, citeazå
din poetul Pablo Neruda câteva versuri, ele sunt
simbolice, transmit esen¡a rela¡iei dintre oa-
meni: „ªi gânde¿te-te, dragostea mea,/ cå eu
te a¿tept/ ¿i cå împreunå suntem/ cea mai ma-
re bogå¡ie/ strânså vreodatå pe fa¡a påmân-
tului” (Discobolul - 20, p. 223).

Constantin Constantin Constantin Constantin Constantin STANCUSTANCUSTANCUSTANCUSTANCU
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AAAAAdam Puslojic, unul din protagoni¿tii cår¡ii
„Belgradul în cinci prieteni” (alåturi de Srba
Ignjatievici, Petre Stoica ¿i Anghel Dumbråvea-
nu) a råmas, iatå, ¿i la 35 de ani de la trecerea
în Eternitate a autorului „Necuvintelor”, cel mai
devotat scriitor sârbo-valah, proiectându-l pe
Nichita într-o amintire fabuloaså despre care
niciodatå nu pregetå a depåna amintiri, în ini-
mitabilul farmec exhortativ al evocårii perpetue.
„Adam, sârbul, e singurul care må poate tradu-
ce pe inima minunatului popor sârb!”, scrisese
într-un „Ordin prietenesc” datat «1972-1982,
83…» autorul „Operelor imperfecte”. „A murit
Enkidu, prietenul meu, cu care am ucis lei în
trecåtorile mun¡ilor!”, vrea så zicå Adam, cu evi-
dentå aluzie la celebrul cuplu epopeic sumerian
din poemul nichitian.

Ca martor al multor întâlniri ¿i mårturi-
siri, constat cå poetul din Kobi¿ni¡a Timocului
(Serbia de Råsårit) duce mai departe, cu neclin-
titå devo¡iune, amintirea prietenului drag din
anii de glorie, încununat la Struga în 1982, în
Macedonia iugoslavå. Pare cå între cei doi s-a
cimentat o rela¡ie de adânc duh poeticesc, o
secretå ¿i mirabilå osmozå de cuget ¿i faptå.

Dar, dincolo de atitudinile declarative, poe-
tul sârbo-valah, al celor „douå Patrii”, a trecut
la înfåptuiri de-a dreptul memorabile ¿i de pio-
nierat. În 2013 a editat un masiv volum carto-
nat intitulat Jedino moj zivotJedino moj zivotJedino moj zivotJedino moj zivotJedino moj zivot / umreti za mene
N. jednom – Cu via¡a mea însumi,Cu via¡a mea însumi,Cu via¡a mea însumi,Cu via¡a mea însumi,Cu via¡a mea însumi, împotriva
mor¡ii mele, de 352 de pagini, care cuprinde
traduceri în limba sârbå a unor poezii ¿i eseuri,
precum ¿i evocåri semnate de Srba Ignjiatovic,
Artur Lundkvist, Adam Puslojic, Desanka Mak-
simovic, ba chiar poeme închinate aceluia¿i
unic Nichita de cunoscu¡ii Ranko Risojevic,
Zdravko Krstanovic, Tomaz Salamun, Predrag
Bogdanovic Ci, Dragan Grbic, Srba Ignjatovic,
Joan Flora, Alexandar Sekulic, Mircia Dumi-
treskua…

Volumul (care cuprinde vol.11 Elegii în to-
talitate, plus o substan¡ialå selec¡ie de poezii,
Ugriz/Mu¿cåtura,din toate celelalte) se des-
chide cu evocarea Nichita Stånescu sau poetica
polivalentå, semnat de Adam Puslojic, un sincer
¿i devotat omagiu adus „celui mai mare poet
român de azi”. Într-o sec¡iune finalå, Poetica
magna  (Umreti za mene jednom – cu via¡a mea
împotriva mor¡ii), aceia¿i Adam Puslojic ¿i Srba
Ignjatovici gloseazå, învålui¡i de evocåri oma-
giale, pe marginea „fenomenului” poetic întru-
chipat de  Nichita.

În acela¿i context sunt reproduse douå tex-
te semnate de Eugen Simion (Nichita Stånescu
postmodernistul ¿i Nichita Stånescu – poet de
o complexitate genialå), în care criticul acade-
mic ¿i prietenul de o via¡å face pu¡inå ordine
în ceea ce prive¿te atât locul poetului în cadrul
genera¡iei sale cât ¿i modul prin care „poetica
nichitastånescianå”, ca reformulare a gândirii
¿i poeziei, a marcat definitiv destinul poeziei
române în deceniile ce au urmat sfertului de
secol de afirmare ¿i recunoa¿tere antumå.
Textul preia profilul ¿i caracterizarea fåcute
poetului în studiul  monografic „Nichita Stå-
nescu. Poezia poeziei. Criza de identitate. Un
poet al transparen¡ei” din Scriitori români de
azi (I, 1978 ), destul de edificator în portretizarea
omului ¿i definirea specificitå¡ii poeziei sale.

Remarcåm, pe lângå o iconografie ineditå
(fotografii, portrete artistice, manuscrise ologra-
fe, înscrisuri) ¿i publicarea unor poeme inedite
(så amintim ¿i „excep¡ionala dona¡ie” fåcutå de
Adam Puslojiç Academiei Române, constituitå
din „poemele pe care vi le-a dåruit de-a lungul

anilor marele poet Nichita Stånescu”, conform
adresei, reproduså la pag. 174, semnatå de re-
gretatul director general, istoricul literar ¿i cer-
cetåtorul universitar acad. Dan Horia Mazilu).

Ideea de a-l traduce ¿i edita pe Nichita Stå-
nescu într-o editurå belgrådeanå (Filip Visnjic,Filip Visnjic,Filip Visnjic,Filip Visnjic,Filip Visnjic,
2013) se conjugå, totodatå, cu o promovare a
propriei imagini, Adam Puslojiç manifestând
dintotdeauna o empatie a¿a-zis „siamezå”, de
recunoscut de departe. Påcat cå volumul nu
este realizat bilingv, el adresându-se numai
cunoscåtorilor de limba sârbå, cei mai îndrep-
tå¡i¡i så judece ¿i modul în care Adam Puslojic
îl echivaleazå pe inimitabilul Nichita în limba
lui Vasko Popa ¿i Milo¿ Crnjanski.

Spiritul „clocotrist” al sârbo-valahului
(cum î¿i zice) Adam nu se dezminte nici de data
asta, omagiul adus marelui Nichita mergând

mânå în mânå cu „cinstirea” propriului destin
poetic, ¿i, desigur, a patriei sale.

*
AAAAActivitatea de traducåtor a lui Adam Puslo-

jic va continua, de astå datå sub egida Institu-
tului Cultural Român. Astfel, în 2016, apare în
editura „Filip Visnjic” din Belgrad volumul POE-
ME ªI PSALMI, o selec¡ie din poezia lui Tudor
Arghezi, cu text bilingv româno-sârb. Cartea
este prefa¡atå de binecunoscuta poezie arghe-
zianå „Ex libris”, continuå cu Flori de mucegai
(pp. 10-33), apoi cu o selec¡ie intitulatå Psalmi
¿i poeme  (pp.35-69) ¿i Alfabetul (pp. 71-91),
cea din urmå pieså arghezianå traduså fiind
datatå «12 iulie 1967»: „Må chemi din depårtare
¿i te-ascult/ n-am så te fac, pierduto, så må
a¿tep¡i prea mult.” (pp. 90/91). Ultima sec-
¡iune, La fântâna lui Arghezi, apar¡ine desigur
laureatului Adam Puslojic, prezen¡å de mare
prestigiu la edi¡iile Festivalului Interna¡ional

„Tudor Arghezi” de la Tg.-Jiu, îndeosebi la cele
din 2016 ¿i 2018, prilej cu care ne-a adus cår-
¡ile sale cu traduceri din mari poe¡i români.
Volumul înmånuncheazå, în sec¡iunea finalå,
o biografie Tudor Arghezi (1880-1967), pp.
130-135, înso¡itå de tableta lui Nichita Stånes-
cu, Etalonul de aur, din care reproducem primul
¿i ultimul aliniat:

„Rar fenomen de echilibru între viziune ¿i
expresie, poetica lui Tudor Arghezi este un eta-
lon na¡ional al valorilor poetice, a¿a cum poezia
marelui Mihai Eminescu este perpetuul etalon
pentru tot ce este ¿i va fi nou vreodatå în poezia
româneascå (…) El este etalonul aur, perpetuul
etalon aur, el este metrul de platinå, el este se-
cunda måsuratå de ceasurile cu cuar¡./ Pe aici
se trece, aici se då examenul, de aici se pleacå
mai departe.” (p. 110)

La rândul lui, Srba Ignjatovic, în eseul Roa-
de din coroana pomului lui Arghezi (pp.
112-115),socote¿te pe autorul „Florilor de mu-
cegai” drept „un poet proaspåt ¿i îndråzne¡, care
ar vrea så mu¿te din limbajul såu (…). Este
vorba despre acea lec¡ie de esteticå poeticå (la
care fåcea trimitere ¿i Nichita Stånescu), de-
monstratå magistral ¿i în bucå¡ica de via¡å de
zi cu zi a închisorii (…) Acolo unde råsar florile
de mucegai…” În concluzie, crede Srba Ignja-
tovic, Arghezi este „un clasic mai îndråzne¡ ¿i
mai tânår decât mul¡i dintre liricii de aståzi”.
Urmåtorul eseu, Påtratul magic, este semnat
de criticul Mircea Tomu¿, care lanseazå ideea
cå începând cu 1910 ¿i, apoi, mai hotårât, din
1920, „poezia românå fåcea pa¿i de uria¿å
însemnåtate: Tudor Arghezi, George Bacovia,
Lucian Blaga, Ion Barbu”, depå¿ind „limitele
eminescianismului”: „Tudor Arghezi, cel dintâi
numit «Eminescu al secolului al XX-lea»,
deschide, în egalå måsurå din pre¡iozitatea ¿i
tehnica, poeticå, minu¡ioaså, comparabilå cu
orfevreria, ale lui Macedonski”, anexând
universului poetic, pentru prima datå în litera-
tura noastrå „spa¡iul urâtului, al microcosmo-
sului (universul «boabei ¿i al fårâmei»), al ce-
lulei familiale våzute într-o simplitate edenicå”.
„Frumuse¡ea poeziei lui Arghezi – scrie criticul
Mircea Tomu¿ – este o calitate care îl dominå
¿i laså în nedumerire pe însu¿i autorul ei,
asociindu-¿i substan¡a ideaticå bogatå a aces-
tei poezii, ea tråie¿te o via¡å în sine, orgolioaså
¿i nepåtrunså, ca unul din cele mai fecunde
neîn¡elesuri ale poeziei române.”

AAAAAlt mare poet din „påtratul magic” al
poeziei române¿ti moderne este GEORGE BA-
COVIA - cel care «din plumb fåcut-au aur», con-
form dedica¡iei macedonskiene -, tålmåcit ¿i el
în limba sârbå de acela¿i Adam Puslojic, iubitor
al poeziei române moderne ¿i postmoderne (Ni-
chita Stånescu, Marin Sorescu). Apårut sub egi-
da Institutului Cultural Român, volumul LA-LA-LA-LA-LA-
CUSTRÅ/SOJENIºACUSTRÅ/SOJENIºACUSTRÅ/SOJENIºACUSTRÅ/SOJENIºACUSTRÅ/SOJENIºA este o selec¡ie din poezia
lui George Bacovia (Ed. Filip Visnjic, Belgrad,
2016, 174 p.), deschizându-se cu Plumb (1916)
¿i continuând cu poeme din Scântei galbene
(1926), Cu voi (1930), Comedii în fond (1936),
Stan¡e burgheze (1946). În final, sub titlurile
RAR ¿i VERSETE, regåsim alte poeme bacoviene
mai vechi (din volumele antologate) sau mai noi,
precum „Monosilab de toamnå” , „Rar”, „Cogito”,
„Verset slav”, „Egipet”…

Un eseu despre «Carta bacovianå» (numai
în sârbe¿te) apar¡inând traducåtorului ¿i un
Curriculum Bacovianum, pe ani de via¡å, în-
cheie lucrarea, deschiså, de fapt, cu o tabletå
de Geo Bogza scriså la 3 mai 1979, urmatå de

O magistralå culturalå transdanubianå româno-sârbå:

MARI POEºI ROMÂNI ÎN TRADUCEREA LUI  ADAM PUSLOJIC
(EMINESCU – ARGHEZI – BACOVIA – NICHITA)
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prezentarea Bacovia apar¡inând aceluia¿i Ni-
chita Stånescu, din care re¡inem câteva apre-
cieri ale acestui monocord (Lovinescu) „poet de
geniu” ¿i „poet al infernului”, balansând între
„paradis ¿i infern, între viziunea terifiantå, in-
fernalå ¿i cea suav-angelicå”:

„Dintre poe¡ii a cåror tensiune de comu-
nicare a atins pragul extrem al suportabilitå¡ii
emotive, în ordinea poeziei române¿ti, Bacovia
este primul.”(pp. 11-14).

*
CCCCCea mai recentå traducere din poezia

noastrå, realizatå de poetul Adam Puslojic, este
selec¡ia din MIHAI EMINESCU, Patria vie¡ii/MIHAI EMINESCU, Patria vie¡ii/MIHAI EMINESCU, Patria vie¡ii/MIHAI EMINESCU, Patria vie¡ii/MIHAI EMINESCU, Patria vie¡ii/
Lirsca poezijaLirsca poezijaLirsca poezijaLirsca poezijaLirsca poezija (Filip Visnjic, Beograd, 2017, 326
p.), - titlu inspirat de poezia eminescianå „Patria
vie¡ii e numai prezentul”, pp. 20-21 - completatå
cu „Pagini din jurnalul unei traduceri”, „Emi-
nescu – Interpretåri” ¿i, desigur, cu poezii ale
traducåtorului (Muritori, ce-i cu voi?, pp. 251-
268), dar ¿i cu un „Dialog cu M.E.” (unde gåsim
texte din Radomir Andric, Miliurko Vukadi-
novic, Nichita Stånescu ¿i Adam Puslojic). Nu
sunt uita¡i pu¡inii traducåtori în limba sârbå
(Slavko Vesnic, Vasco Popa, Radu Flora ¿i Ioan
Flora). La sec¡iunea finalå, Ducumente/ Docu-
menta, sunt consemnate edi¡iile bilingve reali-
zate de Ileana Ursu ¿i Milan Nenadic (Ed. „Li-
bertatea”), Ioan Flora ¿i Octavia Nedelcu (Ed.
„Elion”, Bucure¿ti, 2000), Ceaslav Radukanovic
– Oratorium „Rugåciunea unui dac” (2005). Un
tabel cu „Repere cronologice”, realizat de Elena

Docsånescu, încheie lucrarea menitå a-l face
mai cunoscut în Serbia pe autorul Luceafåru-
lui, atât de bine echivalat.

Elogiul lui Eminescu este asumat de Adam
Puslojic în plenitudinea de cristal a ipostazei
apogeice, autorul Odei în metru antic fiind în-
¡eles ca spirit tutelar al poeziei române, fårå de
care nu ar fi fost posibilå apari¡ia „magicului
påtrat” interbelic:

 „Eminescu este o inimå comunå a limbii
române care une¿te,/ prin palpita¡ia sonorå,
luminoaså…/ trecutul ¿i viitorul poeziei./ U-
ne¿te ¿i exprimå. Numai poetul./ De unu –
singur! – poezia popularå ¿i versul încå nenås-
cut,/ inocen¡a începutului cu divinitatea necu-
noscutului./ Eminescu tråie¿te limba românå
din interior,/ El este ve¿nicia clipei, o secundå
milenarå, via¡å a altora./ Mereu nou ¿i necu-
noscut./ El a scris odatå PATRIA VIEºII./ ªi
acum se odihne¿te, ascuns adânc în noi.// Nu-Nu-Nu-Nu-Nu-
mai poetul…mai poetul…mai poetul…mai poetul…mai poetul… / A. P. “ (Numai poetul…, pp.8-9).

Un succint cuvânt de final, semnat de tra-
ducåtor, intitulat „În fine Eminescu:Luceafårul,
Oda ¿i Rugåciunea”, ne descifreazå tâlcul tradu-
cerii lui Adam: „Clar este din prima vedere: linia
esen¡ialå a elec¡iei mele din lirica lui Eminescu
este formatå din trei no¡iuni ¿i titluri – Lucea-
fårul, Oda ¿i Molidva (Rugå)…

Iar titlul volumului-traducere: Patria vie¡ii
¿i Domovina jivota, în ambele limbi are ceva…
natural, de ritual ¿i de ora¡ie. Nu ¿tiu exact: în
ce limbå sunå mai umil, lini¿tit ¿i pompos? Dacå
avem în vedere faptul cå, în timpul vie¡ii lui

Eminescu (chiar de trei ori!) numai cu titlul
sårac ¿i literalmente Poesii (Poeme) iar de prima
datå în anul 1884. Un titlu care nu apar¡ine
nici autorului. Iar, acum, actualul nostru titlu titlu titlu titlu titlu
va provoca o råsuflare, cel pu¡in o mul¡umire
(a cititorului, a descifratorului, a traducå-
torului) pentru faptul cå ÎN FINE AªA ESTE.

Numai poetul!/ Eminescu – numai poetul.numai poetul.numai poetul.numai poetul.numai poetul.
Martie 2017, Adam PUSLOJIC”.
Foarte interesant, poemul Eminescu ¿i Stå-

nescu,semnat de Adam Puslojic, în reproducere
olografå, elogiu a douå mari ¿i elevate spirite
dincolo de timp, cu motto-ul stånescian: „Tu
n-ai murit/ pentru cå eu sunt corpul tåu/ care
vorbe¿te în vorbele tale.”

*
OOOOO notå comunå a acestor traduceri din

Eminescu, Bacovia, ArgheziEminescu, Bacovia, ArgheziEminescu, Bacovia, ArgheziEminescu, Bacovia, ArgheziEminescu, Bacovia, Arghezi ¿i Nichita Nichita Nichita Nichita Nichita în-
vedereazå  atât spiritul manifest al lui Adam
Puslojic de a påtrunde în taina universurilor
poetice respectivecât ¿i ata¿amentul la aceste
valori ale modernitå¡ii ¿i postmodernitå¡ii noas-
tre, prin intrarea în rezonan¡å cu poezia acesto-
ra, printr-o comuniune electivå ce-l determinå
pe bardul sârbo-valah så contribuie în mod ex-
hortativ la alcåtuirea edi¡iilor, cu propriile-i
crea¡ii lirice, considera¡ii eseistice, texte ¿i
schi¡e olografe etc.

Fapt este cå atât Nichita cât, mai apoi,
Arghezi, Bacovia ¿i, în sfâr¿it, Eminescu fac så
vibreze coarda intimå a creativitå¡ii adamiene,
poetul sârbo-valah apropiindu-se atât de mult
de poezia acestora încât traducerile par deopo-
trivå transpuneri fidele în limba lui Vasko Popa
¿i, desigur, a lui Adam Puslojic.

Nu-i lipsesc traducåtorului nici ritmurile
muzicale nici aprofundårile/aproximårile
expresivitå¡ii poetice, a¿a încât marii no¿tri cla-
sici pot fi recep¡iona¡i pe o exactå lungime de
undå, cu aportul lor de specificitate ¿i dife-
ren¡iere, de limbaj poetic înnoitor, de reverbe-
rante recunoa¿teri în concertul universal de
valori.

A traduce capodopere eminesciene ori din
lirica lui Arghezi, Bacovia, Nichita, nu e lucru
u¿or, aflare în treabå de diletant, ci medita¡ie
îndelungatå ¿i migalå în plan lexical-expresiv,
¿i, desigur, dincolo de acestea, o mare iubire
fa¡å de aceste imagini-eponime ¿i deinterfa¡å
ale literaturii române. De aceea opera de tradu-
cåtor a poetului academician Adam Puslojic
este o MAGISTRALÅ TRANSDANUBIANÅ pentru
mai buna cunoa¿tere a literaturii române în
spa¡iul Serbiei contemporane.

ªi, în încheiere, a¿ pune o întrebare legiti-
må prietenului nostru sârbo-valah, o întrebare
cu råbdare, cu a¿teptare, cu mare rugare:

-Dar Blaga,- - - - - din acela¿i «magic påtrat»?
Sunt sigur cå råspunsul marelui iubitor

de Blaga nu va întârzia…

Z. CÂRLUGEAZ. CÂRLUGEAZ. CÂRLUGEAZ. CÂRLUGEAZ. CÂRLUGEA
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Cu origini dunårene, autorul, devenit profesor, s-a împå-
mântenit în spa¡iul centurionic, al frontierelor uria¿e ale Bucu-
re¿tilor, în zona de Råsårit, spre Bårågan ¿i Marea Neagrå, zonå
în care se aflå Månåstirea Pasårea ¿i pådurea Pustnicul, cu
deriva¡ii în Sud-Vest spre Mânåstirea Cernica ¿i regiunea în-
tinselor locuri.

Dl. Nicå D. Lupu ¿i-a reformulat personalitatea, ¿i, dedicân-
du-se cu trup ¿i suflet carierei didactice, a activat pânå la pensie
ca director de Liceu, director de Cåmin Cultural, director al Casei
Corpului Didactic a jud. Ilfov.

Bånuiesc cå a început så scrie mai demult, dar a debutat la
62 de ani ¿i scrie exclusiv prozå, devotat ¿i sistematic, scoate carte
dupå carte, cu exactitate de metronom: Incertitudini la råscruce,
roman, douå edi¡ii, 2006, 2009; Grådina cu povestiri. 2011; În-
tâmplåri de necrezut, prozå scurtå, 2011; Celesta, roman, 2012,
Regina nop¡ii, roman, 2013, Elisa, carte pentru copii, 2013, Masca,
roman, 2013, Urgia, roman, 2014, Talismanul, roman, 2014, Re-
gåsirea, roman, 2015, Spirala, roman, 2015, Destine, roman 2016,
Insomnii, prozå scurtå, 2016., ¿i acest mini-roman, Råspântia. În
total, 14 volume de prozå, dintre care douå cår¡i pentru copii, douå
volume de prozå scurtå ¿i zece romane.

Dl. Nicå D. Lupu, debutant întârziat într-ale literaturii, dar –
conform teoriei „fructelor târzii” a lui Miguel de Unamuno - a evo-
luat spre tipologia scriitoriceascå a autorului… în progres, care a
învå¡at så scrie scriind ¿i care tinde spre perfec¡iune în... urmå-
toarea carte. Cu toate acestea, trebuie så spunem de la bun început
cå „Råspântia” este o nara¡iune extrem de interesantå, care
captiveazå încå de la început.

Primele sale volume sunt dedicate spa¡iului såu vital din
imediatitate, în care ¿coala, profesorii, elevii devin actan¡ii unui
univers uman, social ¿i moral cu rezolu¡ie intelectualå specificå.

Råspântia este cu totul altceva, iar specificarea Ciclul
„Scrieri târzii”, s-ar putea referi inclusiv la maturitatea scriitori-
ceascå; prefa¡atorul ¿i editorul Ion C. ªtefan îl define¿te drept „evo-
care biograficå”, dar pårerea noastrå este cå d.Lupu î¿i extrage
seva naraþiunilor din realitate, nu neapårat din biografie.

Råspântia pare a fi cartea cea mai complexå din întreaga
bibliografie a autorului, lucru verificabil, atât prin acumulårile
continui ¿i evolu¡ia discursului narativ, cât ¿i prin universul înalt
intelectual ¿i rezolu¡ia de mare probitate moralå a Protagonistului,

o personalitate din categoria geniilor care fiin¡eazå ¿i creeazå
într-o lume normalå.

Autorul reu¿e¿te så cristalizeze personalitatea complexå,
chiar complicatå a Personajului, surprins, mai degrabå, în ipos-
tazele de ac¡iune socialå, decât în momentele de medita¡ie socialå
ori filosoficå. Se vede cå înainte de a întreprinde orice, d.Lupu s-a
documentat profund, a studiat amånun¡it bibliografia, pornind
aproape de la zero, Mircea Vulcånescu fiind poate cel mai pu¡in
cunoscut dintre reprezentan¡ii grandioasei mi¿cåri de dreapta
intelectualå, de discipoli ai profesorului Nae Ionescu, absent ca
personaj în roman, dar determinant pentru voca¡ia filosoficå ¿i
informa¡ia culturalå a Protagonistului.

Romanul se desfå¿oarå cursiv, în liniaritate cronologicå,
conexând datele real-biografice ale marelui cårturar ¿i dezvoltårile
narative ale autorului, amestecând realitatea ¿i fic¡iunea într-un
echilibru al fabula¡iei învå¡at ¿i preluat din bogata tradi¡ie a roman-
¡årii existen¡ei unor mari personalitå¡i culturale, care este altceva
decât biografia criticå.

Nae Ionescu, Magistrul personajului Mircea (Vulcånescu),
a fost considerat un Socrate al spiritualitå¡ii interbelice ¿i a avut
valoro¿i adep¡i ¿i discipoli, strân¿i în jurul revistei „Criterion”:
Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Ioan Gherea,
Mihail Polihroniade, Petre ºu¡ea, Ion Anastasescu-Floru ¿.a.

Mircea Vulcånescu, personajul din roman, nu aduce vorba
despre Metafizicianul cu gândire substan¡ialå ¿i originalå care
socratizeazå de la înål¡imea catedrei universitare, dar ¿i în redac¡ii
de gazete, în cafenele, sau chiar ¡inând cursuri peripatetice pe
stradå;el apare ca om de lume, amator de excursii ¿i distrac¡ii,care
î¿i alege cu greu o partenerå pe care o descoperå într-un final în
persoana frumoasei Anina care provine dintr-o familie deosebitå,
cu înalte tradi¡ii culturale.

Este interesant faptul cå autorul introduce în textura roma-
nului scene ¿i evenimente nonconven¡ionale sau imprevizibile
care nu s-au mai întâlnit ca topos-uri în alte cår¡i: descrierea ¿i
nuan¡area unui amfiteatru universitar, cu informa¡ii specifice
despre tema prelegerilor - precum cursul de sociologie al profe-
sorului Dimitrie Gusti.

S-ar putea spune cå Protagonistul Mircea, un învå¡at com-
plex, erudit a avut toate experien¡ele - umanå, intelectualå, moralå,
îi lipse¿te doar ultima treaptå ini¡iaticå, cea a mor¡ii, pe care o va

Protagonistul Mircea (Vulcånescu) ¿i vecinåtå¡ile marelui ora¿

Nicå D.Lupu, Råspântia, din Ciclul „Scrieri târzii”, Ed. „Arefeana”, Bucure¿ti, 2017
avea, nea¿teptat, pe lacul Pasårea unde s-au înecat prietenii såi.
Autorul alterneazå frumoase descrieri de naturå cu momentele
de introspec¡ie, de analizå a interioritå¡ii: “Un nor întunecos,
diform ¿i înspåimântåtor ¿i-a coborât umbra grea ¿i sufocantå
peste locul uciga¿ în timp ce orizonturile ancorate într-un cer ro¿u,
se apropie ca strânse de o funie funebrå. Pådurea, ca ocean de
verdea¡å, care î¿i are ¿i ea o parte de vinå datoritå puterii de se-
duc¡ie pe care o råspânde¿te în jur, este împresuratå de o negurå
înåbu¿itoare, care obloneazå zårile ¿i ofteazå tårågånat.Mirosul
de apå rånitå ¿i de mâl dezguståtor a devenit ame¡itor. O dârå de
spumå cadavericå se contureazå nefiresc pe suprafa¡a ondulatå
a apei, ca ie¿itå dintr-o fierbere subteranå.

Mircea simte cå o sa cadå cerul pe el. Cum så se înece,
Doamne? Cum så-i pierdem atât de u¿or? Nu e posibil ca trecerea
de la via¡a luminoaså, tråitå frumos, la moartea sfâr¿iturilor de ne-
în¡eles, så fie atât de simplå, o cale atât de imprevizibilå? Nu se
poate, nu este de conceput a¿a ceva. Nu, nuu, nuuuu….

Acum câteva minute erau veseli, nepåsåtori ¿i încrezåtori
într-o via¡å încântåtoare, iar în aceste clipe... Nu ¿i nuuuu...O fi?”

Autorul ¿i-a perfec¡ionat tehnicile narative ¿i acum poate
så alterneze cu me¿te¿ugul captivårii cititorului prin comutarea
de formule ¿i structuri epice. Mai mult, discursul narativ are
interesante inflexiuni lirice - ceea ce nu era o distinc¡ie a autorului
în crea¡ia sa pânå în acest moment.

Råspântia nu este o biografie documentarå, nici o via¡å ro-
man¡atå, ci un roman - chiar într-o formå concentratå - o scriere
independentå, cu reguli personalizate de fabula¡ie, în care numai
anumite momente din via¡a, pu¡in cunoscutå, de altfel, a lui Mircea
Vulcånescu devin pretext ¿i motiva¡ie pentru o crea¡ie fic¡ionalå
cu protagonist atestat. În fond, din existen¡a complexå ¿i din ex-
pansiunea socialå, strålucitor ascensivå a filosofului Mircea Vulcå-
nescu, autorul selecteazå exclusiv momentele, så zicem de vacan-
¡å ¿i de week-end, care îl aduceau în zona mânåstirii Pasårea ¿i
pådurea Pustnicul.

Cartea devine atractivå atât prin personalitatea eflores-
centå a Protagonistului, dar, mai ales, prin minunatele descrieri
ale naturii aflate în vecinåtatea marelui ora¿, cu påduri ce par a fi
tropicale, de fapt, fragmente din vechiul codru al Vlåsiei, cu ape
mici, neimportante, dar toate îndiguite ¿i legând o salbå de lacuri
impresionante. AURELIU GOCI

Dana Grigorcea s-a nåscut în 1979 în Bucure¿ti, a studiat limbile
germanå ¿i olandezå la Bucure¿ti ¿i Bruxelles ¿i s-a stabilit în Elve¡ia, la
Zürich, unde tråie¿te împreunå cu so¡ul ¿i cu copiii.

Dupå romanul pitoresc „Baba Rada” (2011) care ne poartå în Delta
Dunårii ¿i ne face pårta¿i la douå crime råmase în suspensie, urmeazå
„Sentimentul primar de nevinovå¡ie” (2015), o frumoaså carte despre Bu-
cure¿tiul de ieri ¿i de azi, pe alocuri cu caracter reportericesc îmbinat
înså cu pagini de literaturå autenticå ¿i saturat cu întâmplåri comice,
memorabile pentru cititor, publicå recent ampla nuvelå (sau microroma-
nul) „Doamna cu cå¡elul magrebian”„Doamna cu cå¡elul magrebian”„Doamna cu cå¡elul magrebian”„Doamna cu cå¡elul magrebian”„Doamna cu cå¡elul magrebian”11111, în 2018, cu sprijinul financiar al
Funda¡iei Culturale Pro Helvetia ¿i al ora¿ului Zürich. De subliniat cå ¿i
aceastå carte apare tot la aceea¿i editurå la care au apårut celelalte
douå, ¿i anume Dörlemann din Zürich, legatå ¿i cu semn de lecturå, în
format relativ mic (18/11 cm) ¿i însumeazå 125 de pagini.

Cu privire la aceastå carte, editura apreciazå cå este: „O poveste
captivantå despre nostalgia de în¡elegere ¿i senzualitate ¿i, peste timp,
un omagiu adus lui Anton Cehov”.

Noi ne-am permite så vedem în aceastå nuvelå o replicå femininå
datå marelui clasic rus.

Ambele nuvele (a Danei Grigorcea fiind mult mai amplå) au câte patru
pår¡i. Protagoni¿tii, în ambele, se cunosc în local, la restaurant (la Cehov),
în cafenea (la D. Grigorcea) ¿i mobilul discu¡iei îl constituie, în ambele,
cå¡elul. Pe cele douå protagoniste le cheamå Anna, iar pe bårba¡i cu G,
Gurov la Cehov ¿i Gürkan la Grigorcea.

Dacå la Cehov bårbatul este cel care då tonul la început iar mai
târziu, mergând la Petersburg dore¿te så reia legåtura iar femeia se
conformeazå dorin¡ei lui ¿i vine la Moscova, unde se întâlnesc la hotel, la
D. Grigorcea Anna, artistå, primå balerinå în Zürich, este cea care då
tonul ¿i cea care îl cautå pe Gürkan, dupå o pauzå, în localitatea lui de
ba¿tinå, dupå care el, de asemenea, se conformeazå ¿i vine în repetate
rânduri la Zürich cu trenul sau adus cu ma¿ina de cåtre vreun prieten.

Dacå la Cehov Gurov este mai în vârstå decât Anna ¿i are o oarecare

experien¡å adulterinå, la Dana Grigorcea este Anna mai în vârstå decât
Gürkan, aflatå în posesia unui câine gåsit în Algeria, la ¿trand ¿i cea
cåreia nu i-a scåpat ocaziile escapadelor cu prilejul deplasårilor corpului
de balet din care fåcea parte.

Gürkan este timid, râde din toatå inima, are pårul ondulat, este
curd din Turcia, dintr-un sat mic la grani¡a cu Siria ¿i a lucrat ca ¿i
grådinar ¿i furnizor la Centrul de grådinårit din L, de pu¡in timp fiind
avansat ca responsabil de proiect la ac¡iunea de acoperire cu verdea¡å a
malului superior din dreapta a lacului Zürich, din Bellvue pânå în
Zürichhorn.

El tråie¿te în L (probabil Laufenberg) în cantonul Aargau, la patruzeci
de minute cu trenul de Zürich, a fost cåsåtorit de foarte tânår cu o veri-
¿oarå ¿i are trei copii, douå fete mici ¿i un båiat ¿colar.

Anna, al cårei so¡ este medic de familie, nu-l poate uita pe Gürkan
dupå încheierea activitå¡ii lui în Zürich, de¿i ea merge la Vene¡ia, prilej
de a revedea Canale Grande, Murano, Lido ¿i Piazza di San Maurizio. De
aceea va merge în localitatea L, nu-l întâlne¿te înså acolo de¿i se încumetå
a merge pânå la locuin¡a lui, dar noteazå când are loc un talcioc acolo ¿i
merge din nou, îl vede ¿i-i vorbe¿te, dupå care se vor întâlni în mod
frecvent la Zürich.

De remarcat cå ambele nuvele sunt opere deschise, în momentul în
care autorii lor pun ultimul punct, ac¡iunea råmâne în curs, dupå prefe-
rin¡a cititorului, întâlnirile vor avea loc mai departe, nestingherite, ori,
dimpotrivå, protagoni¿tii nu vor sau nu mai pot så continue...

Autoarea este încântatå de Zürich, ora¿ pe care îl cunoa¿te bine ¿i-l
prezintå în diferite anotimpuri, iar natura din Zürich ¿i localitå¡ile
învecinate este saturatå de imagini vizuale, auditive ¿i olfactive.

Cuno¿tin¡ele de balet incluse în carte depå¿esc cu mult aria profanå
(„Grands jetés, Fouettés en tournant, Arabesque penchée – p. 109) iar
observa¡iile cu privire la artå ¿i arti¿ti sunt interesante. Am reda una:
„Ce este un artist care doar maimu¡åre¿te arta ¿i råmâne neatins de
miezul ei”- p. 72).

Mircea M. POPMircea M. POPMircea M. POPMircea M. POPMircea M. POP

O replicå femininå la „Doamna cu cå¡elul” al lui Cehov*

1 Dana Grigorcea, Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen. Novelle, Dörlemann Verlag, Zürich,2018, 128 p.
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Confirm primirea mesajului dvs. ¿i implicit a invi-
ta¡iei de a råspunde câtorva întrebåri - acceptate ca
atare -, de¿i, sincer vorbind, nu-mi face plåcere så
revin asupra unor råspunsuri deja exprimate. Cum
majoritatea lor se învârteau în jurul aceluia¿i subiect,
le-am grupat în addenda volumului 2 din “Rebreniana”,
uitând så le adaug un moto: “Cine-o face ca mine, ca
mine så på¡eascå”. N-o spun fariseic, pentru cå, pornit
“în cåutarea timpului pierdut”, nici båtut n-a¿ repeta
istoria edi¡iei critice, coroni¡å ce mi se pune adesea
pe frunte, mai ales cå în povestea asta nici måcar
n-am scuza “dragostei la prima vedere”, Caragiale ¿i
întreaga lui filia¡ie literarå fiindu-mi mai aproape de
suflet, dispus, ca ¿i azi, så fac haz de necaz. ªi,
slavå Domnului, am avut ¿i avem de ce râde, chiar
dacå ne-a mai ie¿it ¿i ne iese râsul prin piele. Nu-i o
întâmplare cå în tinere¡e am debutat cu o schi¡å
satiricå ¿i cu o scenetå umoristicå, într-un caiet de
estradå, pre¡uite ca stil, dar criticate ca netipice feri-
citelor vremi. Baftå cu raportul tov. Jdanov, patriarhul
ideologiei staliniste, ce lua în tarbacå revistele “Zvez-
da” ¿i “Leningrad”, cå prezentaserå neghina din via¡a
sovieticå, fårå så vadå firul de grâu ce cre¿te ¿i se
dezvoltå pentru fericirea mujicilor. Mult prea crud ¿i
luat de ape - ca så nu spun cu mintea råtåcitå -, am
rupt un caiet de schi¡e, scrise la sanatoriul Moroieni,
fericit cå scap de focul Gheenei. (Unele ebo¿e, råtå-
cite prin sertare, aveam så le reiau în “Târgul Mo¿ilor”,
volum ultraelogiat, despre care - spun unii -, ar fi ¿i
cea mai frumoaså carte a mea.) Lucram pe-atunci la
Direc¡ia Genaralå a Editurilor, Poligrafiei, Difuzårii
Cår¡ii ¿i Presei, institu¡ie înfiin¡atå în februarie 1952,
pe temeliile fostului Minister al Artelor, condus de
Eduard Mezincescu, dupå desfiin¡area tuturor editurilor
particulare, tipografiilor ¿i libråriilor. “Câine surd la
vânåtoare”, ascultam cu urechi blegite obiectivele tra-
sate literaturii de ispravnici, între care: “industrializarea
socialistå a ¡årii (cu pivotul ei central, construc¡ia de
ma¿ini”): “transformarea socialistå a agriculturii”; “lupta
pentru pace” ¿i “demascarea clicii titoiste” - culmina-
te cu modele academice ¿i de marcå, precum “Mitrea
Cocor” de Sadoveanu, “Temelia” lui Camilar, “O¡el ¿i
pâine” de Cålugåru, “Bårågan”de Galan, contracarate
de prolífica crea¡ie a lui Alexandru Jar, ce deveniserå
icoane. Atunci ¿i mai târziu, nu m-am încumetat så
intru în joc, dedicându-må editorlâcului, meserie com-
plicatå, nu ca azi, rezumatå, în majoritatea cazurilor,
la comer¡.

Dar må luai cu vorba. Încå pu¡in ¿i ajung la råz-
boiul din Coreea anului 1955, când am debutat ¿i eu
în revista “Tânårul scriitor”, ca apoi så må dau la fund,
considerând cå pot fi mai util în domeniul criticii ¿i
istoriei literare (parcå Balzac spunea cå, la obâr¿ie,
orice critic e un scriitor ratat.) Apucasem så tråiesc
vremuri când Neculu¡å pårea mai oportun decât Emi-
nescu, Arghezi înlocuit cu A. Toma, Rebreanu cu Sa-
hia, dupå cum Dobrogeanu-Gherea strålucea fa¡å de
Maiorescu, trecut la rându-i în umbrå ¿i be¿telit. A¿a
cå, alåturi de confra¡ii “tineri ¿i nelini¿ti¡i”, nu gre¿eam
ocupându-ne intens de reconsiderarea clasicilor. Al¡i
combatan¡i, din aceea¿i boemå scriitoriceascå, au
sårit pârleazul opreli¿tilor ¿i s-au remarcat prin apari¡ia
unor opere de seamå, considerate ca atare pânå în
zilele noastre. În ce må prive¿te, modest în toate pri-
vin¡ele, aveam så må îngrop pe nesim¡ite sub soclul
unui monument, încåpå¡ânat så reconsider în totalitate
opera ultracontroversatå a lui Liviu Rebreanu, multå
vreme interziså. Ceea ce, în principiu, nu era råu, dar
n-am ¿tiut så må opresc la volumul 11, dupå ce termi-
nasem integrala operei majore: nuvelistica, romanele
¿i dramaturgia, din volumele publicate de el, plus crea-
¡ia de sertar din anii uceniciei sale literarå de limbå
maghiarå ¿i românå (primele trei tomuri în colaborare

CINE SUNTEºI DUMNEAVOASTRÅ, DOMNULE...?

cu Nicolae Liu). De nu må aventuram så intru în
oceanul periodicelor ¿i uria¿ei arhive din depozitele
Academiei, adåugând alte 12 tomuri de publicisticå
¿i coresponden¡å, plus jurnalele de care habar n-a-
veam cå existå în posesia doamnelor Fanny ¿i Puia,
câ¿tigam vreo 20 de ani, timp în care, bune sau
rele, mi-a¿ fi våzut de cår¡ile proprii. Între anii 1965
- când am publicat, în trei volume, nuvelistica editå
a prozatorului- – ¿i 2005, data apari¡iei ultimului tom,
din cele 23 ale edi¡iei critice, au trecut patru decenii,
cårora li se pot adåuga al¡i 12 ani cu apari¡ia altor 6
tomuri, la Editura Academiei, trei proprii, celelalte
în calitate de coordonator ¿i autor al întregului aparat
critic. Abia la båtrâne¡e mi-am îngåduit så scriu tetra-
logía “Arta de a fi påguba¿”. Am scris-o zâmbind,
fårå pic de urå, fåcându-mi plåcere så râd ¿i de pro-
priile mele påcate, nu doar ale altora, persoane im-
portante, specializate în a fi mereu pe metereze.
Confratele Bedros Horasangian – scriitor prestigios
¿i atent observator al vie¡ii noastre literare – îmi re-
pro¿a deunåzi cå n-am respectat întrutotul onomas-
tica personajelor din proza mea, situatå la grani¡a
dintre realitate ¿i fic¡iune, ca ¿i cum cele våzute ¿i
auzite cândva în preajma lor - azi mari potenta¡i, ce
se scuturå ca dracul de tåmâie de propriul trecut –
le-a¿ putea proba în fa¡a vreunei judecåtorii, în cazul
cå mi-ar cere socotealå. Literatura, dacå e literaturå,
nu concureazå cu un album de fotografii, unde le-
genda î¿i are, într-adevår, rostul. ª-apoi ce conteazå
cå în loc de Silviu Brucan, îi påstrez rangul de ¿lepår
¿i barosan, zicându-i Silviu Borcan, când de fapt îl
chema Saul Bruckner? Important e cå n-am a¿teptat
så moarå, ca så-l persiflez ca ditamai cioclu la
funeraliile din 23 August 1944 ¿i 22 Decembrie 1989,
sictirindu-l pe fa¡å, când, ajuns mare birjar postre-
volu¡ionar, fåcea din rahat bici. (De-ar fi singurul…)

Må întrebi, cu surplus de majuscule, în schi¡a
interviului propus: “Cine sunte¡i Dvs., Domnule
Niculae Gheran?” Dupå cum vezi, mai curând må
întrebai cine am fost. Acum, un om uitat de Dumne-
zeu pe påmânt în a¿teptarea ultimului tren, håråzit
din na¿tere så ne scuteascå de nevoia oricårui bagaj.
Cå-i simplon, rapid, accelerat, personal sau marfar,
destina¡ia e aceea¿i. Important e så crezi cå existå,
cå nu råmâi pe peron. Când eram mic, râdeam în
sinea mea de tata, care privea moartea ca o cålåtorie,
plåtindu-¿i cotiza¡ia la bisericå, socotitå bilet în rate,
så nu meargå pe tampoanele trenului, dar ¿i taxå de
intrare în rai. Nu era defel habotnic, ci doar negustor
cinstit, achitându-¿i zeciuiala, adesea supårat:

“Popa åsta s-a zåpåcit de tot; ne-a ¡inut o juma
de orå în picioare cu predica lui, båtând apa în piuå.
Când ziceam c-a terminat, båga cårbuni pe foc ¿i-o
lua de la capåt. Locomotivå, nu altceva!”

Î¿i råcorea apoi sufletul pålavrågind între prie-
teni în crâ¿ma de vizavi, aflatå pe strådu¡a Sfântul
Ioan-Mo¿i, numitå ca atare dupå låca¿ul Domnului.
La båtrâne¡e, uitat ¿i el pe påmânt, ståtea cu capu-n
mâini, ca Gânditorul de la Hamangiu, privind poso-
morât în curtea casei noastre de pe Fåinari, fårå ca
amicii så-i mai calce pragul. Credea sincer cå, ajun¿i
Sus, ace¿tia beau ¿i månâncå pe rupte, jucând tabi-
net. La spital, ie¿it dintr-o comå prelungå, încrezåtor
în viitor – avea så mai tråiascå zece ani -, ceruse
unui nepot, pe care-l crescuse de pe vremea când
n-avea copii, så-i aducå un chil de vin. Când so-
rå-mea i-a descoperit suplimentul alimentar din
noptierå, repro¿ându-i cå moare, a urlat la ea:

“ªi ce dacå? A murit ea regina Maria. To¡i
murim! E singura lege dreaptå, cå p-alelalte le mai
po¡i suci!”

Gândea simplu, po¡i spune primitiv, dar mai

tonic ¿i adevårat. Azi nu mai râd de el. I-am mo¿tenit
încrederea în ce va så vie. Desigur, cu alte motivåri,
dar sfidând moartea. Îi las pe al¡ii så râdå, de fapt
ni¿te frico¿i, care, incon¿tient, î¿i sapå groapa în
avans. Pe meleaguri stråvechi, mai aproape de Ol-
tenia romanå ¿i amintirile diviziei “Ebraica”, intere-
seazå-te cine e graficianul care a bågat frica în oa-
meni, plåsmuind imaginea mor¡ii cu o babå hârcå,
cu o pelerinå neagrå, sprijinitå într-o coaså? Ce te
face så crezi cå nu-i o zânå superbå, acoperitå vara
cu un voal de måtase, iar iarna cu un mantou alb de
herminå, dublat cu o cåptu¿ealå ro¿ie ca focul, fun-
dal contrastant ce acoperå o femeie goalå-golu¡å,
gata s-aprindå taurul din tine, ori, dupå caz, un Ado-
nis sau Hermes, care, zâmbitor, î¿i ademene¿te pra-
da, fåcându-i cu ochiul. Cum så te fere¿ti de ispitå,
când trimi¿ii nu-s ai Satanei?

Întreabå-l ¿i pe magistrul Grigurcu, academi-
cian fårå Academie, fiindcå våd cå locui¡i pe aceea¿i
stradå (fårå så ¿tiu cine-i cel din nomenclatorul ac-
tual). Dupå opinia mea, de mult ar fi trebuit ca primåria
voastrå så profite de prezen¡a lui în urbe. Salutå-l cu
duio¿ie din partea mea ¿i spune-i cå de m-a¿ låsa
îmbåtat de ce-a scris cu noble¡e despre mine în “Via-
¡a Româneascå”, n-ar mai trebui så råspund la salutul
multora. Cum e un aprig cercetåtor al stårilor trecute
- indiferent de divizia literarå din care au fåcut ¿i fac
parte bresla¿ii -, asigurå-l cå pe mine nu må va gåsi
niciodatå cu urme tipografice ¿i compromisuri de
caracter, Ca mai to¡i, de voi fi rostit ¿i råutå¡i – fiind
¿i gurå bogatå - nu conteazå, atâta timp cât, pe måri
agitate, nu mi-a lipsit busola din buzunar., mai curând
banii. Ca ¿i în dragoste, important e så nu-¡i fie ru¿ine
de ce-ai fåcut cu credin¡å, dând lui Dumnezeu ce-i al
Lui ¿i Cezarului cât zice popa. “Cå numai Tu, Doamne,
e¿ti får’ de påcat!”

Sper cå ¡i-am råspuns la întrebåri. Må a¿teptam
la lucruri mai delicate, ca de pildå: Ce pårere am
dacå România mai e o ¡arå independentå sau colonie?
Ce cred despre råzboiul româno-român, în timp ce
vecinii no¿tri, indiferent de credin¡ele lor politice, s-au
unit împotriva Tratatului de la Trianon? De ce au creat
în acest sens un departament special, alocând 300
de milioane de euro pentru conferin¡e în marile me-
tropole, båtând la por¡i înalte, în timp ce noi ciocånim
cavoul lui Mackensen – Dumnezeu så-l ierte - atrå-
gându-i aten¡ia cå “Pe aici nu se trece!”? Cum se
face cå mai de mult am fost vizita¡i de domnii Gorba-
ciov, De Gaule, Nixon sau Clinton, iar de la Båsescu
încoace doar de diploma¡i mårun¡i? De ce pe Marele
Pitic l-au invitat regi ¿i pre¿edin¡i de stat, l-au primit
cu alai ¿i decorat cu distinc¡ii rarisime? De ce Elisa-
beta a II-a a Marii Britanii l-a a¿teptat în gara Victoria,
ca apoi så-l plimbe în calea¿cå împåråteascå pe
stråzile Londrei, iar pe domnii Iliescu, Constantines-
cu, Båsescu ¿i Iohannis så nu-i scoatå la promenadå,
nici måcar într-o ¿aretå de vechil? În virtutea cårei
uzan¡e diplomatice un ambasador ca Klemm -
scuzå-mi cacofonia - se plimbå pe la noi ca vodå
prin lobodå, cum neam de neamul såu nu ¿i-a permis
¿i-¿i permite într-o capitalå de stat independent?

Prime¿te întrebårile de mai sus ca o completare
la råspunsurile oferite.

Cu salutåri colegiale, uråri de sånåtate ¿i baftå,

Niculae Niculae Niculae Niculae Niculae GHERAN,GHERAN,GHERAN,GHERAN,GHERAN,
Breaza, 12 august 2018Breaza, 12 august 2018Breaza, 12 august 2018Breaza, 12 august 2018Breaza, 12 august 2018

Provocându-l cu întrebarea „Cine sunte¡i Dvs., Domnule Niculae Gheran?” (rubricå
ini¡iatå cu råspunsul de fa¡å), editorul edi¡iei critice integrale OPERE REBREANU (23
volume, 1968-2004), ne-a onorat cu urmåtoarele mårturisiri/ precizåri/ gânduri.
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Magistrul Adrian Voica este o personalitate emble-
maticå a genera¡iei sale ¿i a filologiei contemporane.
Bårbat de o rarå distinc¡ie ¿i de o autenticå valoare, va
intra, peste pu¡in timp, în liga octogenarilor. Materiali-
zând cugetul såu visåtor, på¿e¿te printre noi, îngândurat
¿i vertical, sfidând ambi¡ii de¿arte sub razele absolutului
din care venim.

Nåscut la Ploie¿ti (26 august 1938), spa¡iu mioritic
în care fac sobor muzele, a urmat studiile preuniversitare
în urbea natalå ¿i studiile universitare la Alma mater
Iassiensis, cetate a culturii înnobilatå de mari profesori
cu staturå europeanå ca Th. Simenschi, Al.Dima, ªtefan
Cuciureanu, N.I. Popa, Constantin Ciopraga ¿i Al. Husar.
Dupå absolvire, numit asistent la Catedra de literaturå
românå ¿i universalå, a urcat toate treptele ierarhiei uni-
versitare.

Spiritul såu înalt ¿i devotamentul såu profesional
s-au întrupat în cursuri ¿i seminarii care cucereau
discipolii prin metoda sa socraticå, prin voca¡ia didacticå
¿i prin orizontul såu cultural. Magistrul Adrian Voica
oficia în amfiteatru ca un misionar care råspândea
luminile ¿tiin¡ei însufle¡ind voca¡ii în timp ce el însu¿i,
ca poet ¿i hermeneut, sporea patrimoniul cultural
românesc. Personalitate proteicå, de tip renascentist,
luminat de logos, ethos ¿i pathos, devenise un model
catalitic pentru discipolii såi care descopereau în cugetul
såu un autentic pårinte spiritual dåruit cu virtu¡ile
cardinale ale unui inconfundabil umanist.

Dar profesorul Adrian Voica, azi venerabil pensio-
nar, nu era numai un dascål luminat de flacåra cår¡ii, ci ¿i
un scriitor care a creat o operå care va dåinui prin valoare
¿i dimensiune în literatura românå. Este un poet inspirat,
neoclasic cu propensiuni romantice sau moderne care a
tråit cu demnitate destinul såu artistic într-un timp ne-
propice pentru o crea¡ie autonomå. Registrul såu poetic
este larg, de la lirica socialå la lirica intimå, pendulând
între sacru ¿i profan, de la capodopera Hanul cuvintelor
la poezia sapien¡ialå din catrene si distihuri, toate mar-
cate de un stil inconfundabil. Volumele de poezie, sunt,
antologic, trepte spre cer, cålåuze spre un ideal în care
înfloresc binele ¿i frumosul, iubirea de glie, de neam ¿i
de via¡å, tårâm spre care poetul nåzuie necontenit, che-
mând cititorii så-l urmeze. În ultimul volum de poeme
cu titlul simbolic Demolarea catedralei, duhul poetului
aprinde lumini crepusculare, sporind frumuse¡ea catedra-
lei construitå în timp care va dåinui prin flacåra ei prome-
teicå. Sau cum spune Vergilius spori-va prin vreme: „mobi-
litate viget, viresque adquirit eundo” (Vergilius, Aeneis
IV.174) (Prin umblet se întåre¿te ¿i dobânde¿te putere
mergând).

Poezia sapien¡ialå a catrenelor ¿i a distihurilor se
distinge prin cugetare ¿i prin elegan¡a expresiei, lingvis-
ticå ¿i prozodicå, atestând un poet care îmbinå mirific
ingenium cu labor pilae, dar mai ales cu erudi¡ia filolo-
gicå singularå în poezia noastrå contemporanå. Adrian
Voica este un mântuitor al cuvintelor dåruindu-le, prin
poezie, o nouå via¡å. Iatå douå distihuri antologice: „Se
trezesc cuvintele din somn!/ Pentru -o clipå, Doamne,
få-må Domn” sau „O palmå de azur, atâta cer,/ Cum am
¿i steaua mea, må simt boier”.

Aceste distihuri cu lumini de curcubeu înal¡å sufle-
tul nostru dincolo de nori.

 Adrian Voica a scris ¿i excelente poezii pentru copii
înål¡ând aceastå specie literarå pe crestele unui autentic
Olimp. Poetul bunic pune în mâinile educatorilor o carte
care slåve¿te copilåria ¿i familia retråind fericit eveni-
mente memorabile din vremi nostalgice.

Adrian Voica este înså ¿i un prozator seniorial pu¡in
cunoscut ¿i comentat în via¡a noastrå literarå. Volumul
Întoarcerea Penelopei alcåtuit din microschi¡e ¿lefuite
ca ni¿te bijuterii reflectå scene de via¡å din timpul dicta-
turii proletare din secolul trecut, excelând prin rafinament
psiho-simbolic ¿i prin limbajul dens ¿i frust. Întâlnim
dureri înåbu¿ite dintr-o lume bulversatå în care utopia
socialistå agresa via¡a tradi¡ionalå, råpind omului de rând
libertatea civicå. Protestul în fa¡a tåvålugului însemna
recluziune, iar resemnarea rånea sufletele cu vinovå¡ia
tåcerii duplicitare. Anularea libertå¡ii civice ¿i retragerea
în fatalismul existen¡ial duc la mutilarea con¿tiin¡elor
in societatea despoticå.

Altå ipostazå a crea¡iei magistrului Adrian Voica
este hermeneutica. Activitatea de hermeneut cumuleazå
virtu¡i de teoretician ¿i istoric literar. Poezia ¿i herme-
neutica sunt aripile sale largi cu care se înal¡å în våzduh.
Cercetarea metricå ¿i prozodicå, domeniul såu predilect
solicitå înså o calificare profesionalå înaltå, evidentå în
toate volumele publicate.

Tomul Etape în afirmarea sonetului românesc
(1996), realizat cu impresionantå erudi¡ie ¿i rafinament,
încununat cu concluzii pertinente, relevå pentru prima
datå în cultura românå structura, tematica ¿i prozodia
sonetelor române¿ti scrise de triada de aur M. Eminescu,
M. Codreanu ¿i V. Voiculescu, deschizând un nou drum
hermeneutic în exegeza româneascå. În volumul Versifi-
ca¡ie eminescianå (1997), Adrian Voica, cercetând poe-
me antume ¿i postume descoperå valori stilistic-pro-
zodice nebånuite care ne farmecå prin expresivitate ¿i
armonie. Prin aceste savante analize, hermeneutul Adrian
Voica înnobileazå studiile prozodice în aria stilisticii
neglijate în exegeza poeziei, reliefând ipostaze estetice
surprinzåtoare precum în analiza versului 105 din Lucea-
fårul („ªi din a chaosului våi”/ V V V _V V V _),
intraductibil la nivel prozodic în alte limbi.

Volumul Repere în interpretarea prozodicå (1998)
este un tratat cu structura unui vademecum destinat ini-
¡ierii în tainele poeticii. Dotat cu armåturå teoreticå ¿i
arhitecturalå majorå, cucere¿te receptorul prin argumen-
tare temeinicå. Analiza prozodicå subtilå a unor poeme
scrise de Topârceanu, Bacovia, Codreanu, Blaga, Nichi-
for Crainic ¿i Nichita Stånescu ne cålåuze¿te så în¡elegem
mai bine polisemia ritmului ¿i a rimei în poezie. Dacå
adåugåm la aceste trei volume men¡ionate alte trei vol-
ume cu analize prozodice eminesciene, anume Fragmen-
tarium eminescian, vol. I (2004), Curcubeu exegetic,vol
2 (2005) ¿i Reverii sub tei (2006), putem conclude cå
exegetul Adrian Voica este un eminent eminescolog cu
staturå originalå ¿i singularå în cultura noastrå. Opinia
noastrå concordå cu vorbele si judecata de valoare for-
mulate de regretatul Constantin Ciopraga:

„nimeni pânå acum n-a depus atâta pasiune ¿i
¿tiin¡å în descifrarea valorilor prozodice, a tonalitå¡ilor
¿i a ritmurilor specifice. Reverie ¿i privire treazå ‘’....
punctând fondul miraculos al eminescianitå¡ii. De la
considerente riguros tehnice se ajunge la efecte de nivel
metafizic ¿i abisal.”

Orizontul cercetårii hermeneutice a domnului
Adrian Voica î¿i extinde dimensiunile în volumele
Grådinile altora (2007) ¿i Evocåri în pagini critice
(2012) la întreg arealul literar românesc de la Asachi ¿i
Heliade la Blaga ¿i Arghezi. Aceste volume reflectå selec-
tiv chipuri ¿i fapte literare române¿ti ¿i dau seamå de
harul de istoric literar, sensibil ¿i inteligent, al exegetului.

În finalul acestor scurte considera¡ii asupra crea¡iei
poliedrice a seniorului Adrian Voica, scriitor ¿i hermeneut
emerit, invit cititorii så-¿i reaminteascå sintagma Sf. Au-
gustin „Tolle et lege” ¿i så-i citeascå poemele, studiile ¿i
eseurile tipårite pentru cå vor descoperi în acestea, din-
colo de cuvânt, repere morale ¿i estetice de înaltå con-
duitå civicå ¿i judecå¡i de valoare literarå pertinente,
cåci omul ¿i cårturarul Adrian Voica este un „semånåtor
de stele”, „un fiu al în¡elepciunii române¿ti” ocrotit de
zei ¿i, în ultimå instan¡å, un pelerin spre izvoarele tå-
måduirii ¿i ale perenitå¡ii.

Traian DIACONESCU, Traian DIACONESCU, Traian DIACONESCU, Traian DIACONESCU, Traian DIACONESCU,  Ia¿i, 28 mai 2018 Ia¿i, 28 mai 2018 Ia¿i, 28 mai 2018 Ia¿i, 28 mai 2018 Ia¿i, 28 mai 2018
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   DINCOLO DE TÅCERE

Mårturisire
Råmân cu mine însumi din ce în ce mai des -
Singuråtate sfântå, ai azi alt în¡eles !

Fårå zåpadå
Distihul e o sanie de vrei
Så duci cu ea, spre suflete, idei.

Sfâr¿it de etapå
Nici cår¡ile citite cândva nu le mai ¿tiu -
Nisip se fac ¿i ele, miroase a pustiu.

Bilan¡
O por¡ie de râs ¿i-o por¡ie de plâns,
Din truda frun¡ii mele, e tot ce-n via¡å-am strâns.

Reminiscen¡e
Ce mai ¿tiu så fac  ?
Så plâng ¿i så tac.

Eldorado
Cuvintele de aur se duc în altå parte,

Lui ªtefan
-Ne amintim de Tine, Voievod,
Când i se cântå neamului  prohod !

Sprijin
- Ozana mea imaginarå,
Må înso¡e¿ti ¿i-n altå ¡arå ?

ªansa
De când pe Eminescu l-am luat drept prototip
Eternitatea are chip.

Dedica¡ie
În fa¡a ta, Poezie celestå, îmi declin
Iubirea mea onestå  în vers  alexandrin.

Întâmplare
Gåsesc un vers pe jos. Când îl ridic
Se face floare albå din nimic.

Arta
Cuvântul  poate fi medicament
Dacå este încårcat cu transcendent.

Melancolii  de toamnå
Se plimbå Timpul printre amintiri :
Imagini vechi,  cu noi sclipiri.

Dramå
Alerg  prin visul ezoteric
Dar tot nu scap de întuneric.

Despår¡ire
Îngrop un gând la marginea uitårii -
L-am tot påstrat din epoca mirårii.

Pastel
Pådurea-n galben s-a-mbråcat :
Se moare, toamna, colorat.

Neîmplinire
Tot despre tine-i ultima poezie,
Påcat cå întîlnirea e numai pe hârtie.

La zi
Poezia nu mai e ce-a fost cândva :
Atâtea chimicale zac în ea !
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ROUA SONORÅ

Casa poetului
Ferestrele deschise-n timp
Sunt îndreptate spre Olimp.

*****
Ideea

Te-ai rupt din mine, m-ai fåcut så sânger,
Idee sfântå, cu aripi de îngeri !

*****
Elogiu

O, rimelor ! Frumoase imortele !
Ce ruginiu e versul fårå ele !

*****
Menire

Umbra e un personaj
Expresiv în peisaj.

*****
Cartea cu pove¿ti

Natura e un hâtru anticar
Ce pune totul în chenar.

*****
Fårå scåpare

Îmbåtrânesc cuvintele – ¿i ele,
Prin elegii trecute sau rondele ...

*****
Defini¡ie

E balerina o luminå
Ce nu danseazå, ci se-nchinå .

*****
Surpriza

Cåutând o rimå-n ‘’- agå ’’,
M-am trezit cu tine, dragå !

*****
Remember

În amintire î¡i simt iarå¿i mersul –
Te urmåresc cu gândul ¿i cu versul.

*****
Gând

Ideile vin ¿i se duc
ªi multe din ele seduc.

*****
Urare de poet

Så locuie¿ti în curcubeu
ªi în metaforå, mereu !

*****
Solu¡ie

Båtrâne¡ea e o fundåturå.
Scapi de ea, când taci din gurå.

*****
Teme

Ideile mai vor så doarmå. Bine.
Atunci, iubire, te trezesc pe tine.

*****
Suflu divin

În portretul unei  flori
Plâng apusuri,  cântå sori ...

*****
Crea¡ie

Creionul meu, cu umbra lui cereascå
Påmântul foii face så rodeascå.

*****
Tablou

Când vezi veghind în zåri o aurorå
Atunci aceea e de aur orå.

*****
Expozi¡ie de cår¡i

Vezi tu dic¡ionarul – împårat ?
Atâtea capodopere a dat !

*****
Credo

Fac economie de cuvinte,
Nu ¿i de învå¡åminte.

*****
Poetul

În versuri cern vocale ¿i consoane
Sub ochii tåi ajung mereu icoane.

*****
A¿teptare înfriguratå

Robind la câte o idee
Pândesc så sarå vreo idee.

1. Topirea în creuzet

Mircea Tutunaru este un veritabil profesor universitar ¿i un doctor în drept prin munca propriei min¡i. Înså
pe mine m-a interesat încå din tinere¡ea-i publicisticå la „Gazeta Gorjului” ¿i la „Gorjeanul” ¿i poeticå la
Cenaclul „Columna” din perioada-i „de aur” a magistrului Titu Rådoi, secondat con brio de Constantin Duicå,
Ion Cånåvoiu, Tudor Voinea, Nicolae Diaconu ¿i de subsemnatul, I.P.B., doar câ¡iva ani.

A¿adar afirm cu cea mai onestå convingere cå Mircea Tutunaru e un poet de la Motru (alåturi de regretatul
Constantin Bunilå, de Ion Sabin Cerna ¿i Romulus Iulian Olariu) de o tulburåtoare autenticitate ¿i de o mereu
sustenabilå imaginaritate ontologicå ¿i fenomenologicå, mizând deseori, salutar ¿i inspirat, pe lirica de idei
condensatå pe spa¡ii scurte ¿i de un abstractism verosimil dic¡ional.

Se laså pradå, autoreferen¡ial ¿i pe deplin edificat, ¿i ispitei poieinice, adicå meta- ¿i trans-poetice, aspecte
care duc pe de o parte cåtre o autohermeneuticå particularizatå inteligent, pe de altå parte la sisifice dicteuri ba
logice ba translogice. Jocul acestora înlesnindu-i creatorului speciale reveniri la matca primarå a folclorului
literar ori la baza sentimentalistå a poeziei în termenii cei mai vechi, ritualici, ai accep¡iunii sale.

Încet-încet, începi så te dumire¿ti cå, în postura de poet, Mircea Tutunaru se aratå preocupat de resituarea
condi¡iei umane în alt orizont, mult mai permisiv triadei Adevår-Frumos-Bine în care Frumosul e ter¡ul inclus
dintre Adevår ¿i Bine.

Ascultând heracliticul Motru, în a cårui apå ba vijelioaså ba calmå – ¿i cåreia însu¿i Nicolae Drago¿ i-a
dedicat elegii, imnuri, ode ¿i medita¡ii, iar Ion Elena un volum de reportaje – se oglinde¿te un cer mai mereu
topindu-se în zori spre a se transforma în roua care-i seduce pe cålåtori spre absolut.

Din fiecare vârf de munte, curge un izvor pe un românesc picior de plai „cu numele Eminescu Mihai”. În
amintiri îi ståruie mereu câte o poveste de iubire pe care se angajeazå, cu lira lui orficå, a o transscrie, în cel mai
curent îndemn genettian.

În genere, Mircea Tutunaru are reverii motivante ori nostalgii postoriginare. Nu se sfie¿te så apeleze,
stilistic vorbind, la figuri retorice preten¡ioase precum metafora, metonimia, oximoronul ¿i n-a¿ exemplifica
neapårat în contextul acestei prefe¡e pentru a nu-i ucide cititorului bucuria lecturii presårate cu asemenea
revelatoare surprize. Ba, spre a se face mai adânc în¡eles construie¿te parabole ¿i alegorii, desfå¿urându-le
dezinvolt pe spa¡ii lungi dar coerente (vezi Dorurile Cetå¡ii: Comoara, pp.16-17) în care primii no¿tri poe¡i
premoderni, Våcåre¿tii, sunt recicla¡i ca în „Levantul” lui Mircea Cårtårescu sau ca în „Foi¿or în Heliopolis” al
lui Zenovie Cârlugea.

2. Poezia viselor

Poezia, pentru Mircea Tutunaru, este când ermeticå – legåturile logice, discursive, fiind înlocuite cu
raporturi secrete ¿i asocia¡ii analogice, – de la un moment dat încolo pur muzicalå, când angajatå, iar, în acest
sens: prezen¡a imaginilor îl marcheazå pe cititor cu puterea directå, voluntarå ¿i inten¡ionatå de comunicare a
semnului, adicå a cuvântului ca nume direct al lucrului sau al sentimentului reprezentat. Astfel pe de o parte
poema e asemenea unui cântec: poezie ¿i muzicå, ritm ¿i armonie. E – cum mi-ar replica Mikel Dufrenne – exact
ca în situa¡ia în care sensibilul muzical se substituie sensibilului verbal, iar cuvintele care ¿i-au pierdut fizionomia
sonorå nu mai sunt prezente decât pentru semnifica¡ia pe care continuå så o poarte; ¿i totu¿i, în cazul lui Mircea
Tutunaru, muzica nu uzurpå cu totul func¡ia poeticå, în lumina raporturilor între semnifica¡ie ¿i expresie, care
ac¡ioneazå chiar în interiorul poeziei, pe direc¡ia fie diegeticå fie pe alocuri ocult-magicå. Citez: „ªi din abis îmi
cre¿te mare/ întreaga-mi via¡å, ¿i råsare/ copacul cel din vis ce cre¿te/ povestea mea (a poetului – n.m.) ducând
cu el/ …/ ¿i clinchetul de clopo¡el”; apoi, în net contrast, abstrac¡iunea arabescå ¿i privirea absolutå sunt
recapacitate så prozaizeze dezarmant ¿i eseistic ori… nara¡ionist; oricum, gåsindu-se  singur cu limbajul, poetul
motrean ¿i columnist î¿i edificå opera cu o lejeritate care invocå originea cea mai îndepårtatå, miticå a poeziei.
Citez: „A¿ fi vrut, så scriu/ despre nop¡i în paradis,/ despre nop¡i, cu stele ¿i clar de lunå/ dar culorile toamnei/ îmi
trezesc nostalgii/ pierdute./ Zbor de pelicani,/ cu aripi albe, planând/ Peste întinderea Mårii Negre,/ spre ¡årmul
uitårii,/ duc cu ei visul unei vie¡i/ care a fost”.

Când cade în acest voit prozaism, spre a spori intensitatea limbajului autorul acestei antologii de nivel
na¡ional ¿i de maxim prestigiu editorial te convinge, te obligå så-l receptezi în a¿a fel încât din postura de cititor
care a în¡eles/ s-a dumirit/ så devinå reflexiv ¿i autoreferen¡ial. Aceastå „tehnicå” este nota distinctivå a prozoieziei,
elaboratå la tensiunea luciditå¡ii exacerbate deseori cu inten¡ie metaauctorialå de acest vechi, ¿i totu¿i nou, poet
Mircea Tutunaru. Tragismul emisiei antilirice/ anticalofile e implosiv, deci cu atât mai vizionar ¿i nedescifrat în
visul superior. Citez: „Semnalele prin iarbå vin,/ de-acolo, din påmânt,/ de la stråmo¿ii no¿tri/ ce aståzi nu mai
sunt./ Pårin¡i, bunici ¿i fra¡i,/ pe to¡i i-a înghi¡it påmântul./ Ce gurå mare are!/ ªi nu ¿tim când/ o så ne vinå
rândul…”.

3. Arta dåltuitå-n viitor

În „Structura liricii moderne”, Hugo Friedrich sus¡ine categoria de «tipar epocal», o versiune modernizatå
a mai vechiului «Zeitgeist». ªi mai precizeazå cå lirica modernå preferå prin defini¡ie con¡inuturile incoerente
pe care înså poemul le poate transforma într-o forma¡ie autonomå ¿i autotelicå, cu scop în sine, tocmai în virtutea
existen¡ei acestor con¡inuturi numai datoritå limbajului. Iar în cazul lui Mircea Tutunaru acestor aspecte li se
adaugå intelectualismul uscat transcens benefic de jocul oniric-ironic, precum ¿i diferen¡a radicalå, în afara
cåreia poezia n-ar rezista ca logos, iar acesta la rându-i ca loc al epifaniei pure.

Iatå cum resitueazå poetul de la Motru starea în genere a expresiei poetice: aceea în dreptul cåreia Carlos
Bousoño a¿azå termenul comunicare ¿i limbajul comun ca poezie, pledând pentru modificarea conceptului
poetic. Prin urmare poezia trebuie så ne dea impresia cå, prin intermediul unor simple cuvinte, ni se comunicå o
cunoa¿tere de o naturå foarte specialå: cunoa¿terea unui con¡inut psihic a¿a cum este con¡inutul psihic în via¡a
realå. Numeroase „descårcåri afective” se traduc în poeticitate inventivå, echivalentå cu o luare în posesie
spontanå a obiectului, cu o aranjare sui-generis ie¿itå din hazard.

În „discursul comun” al lui Mircea Tutunaru, poezia se na¿te în måsura în care sim¡im ¿i noi cå ne gåsim în
fa¡a unei semnifica¡ii care exprimå individualitatea, în fa¡a unei sinteze de afectivitate ¿i senzorialitate, în fa¡a
poemului drept comunicare a unui limbaj imaginar ¿i compozi¡ional.

Cålåtor printre cuvinte, poetul le aude cum sunå muzical. Dar cuvintele filosofului deslu¿esc tainele
devenirii fiin¡ei. Arta poetului e o „artå dåltuitå-n viitor” cåci e rezultatul unor „idei tråznite ¿i rebele”. ªi, cum
de-atâtea ori a våzut amurgul cuvintelor, parfumul lor stingher spre searå îl inspirå så-¿i caute muza divinå.

Î¿i leagå bidiviul pe un petic de påmânt sårman ¿i retras, a¿teptând så creascå stejarul cuvintelor. În acest
timp, acaså, în bârnele båtrâne zac cuvintele scrise în testamente, cuvintele tencuite ce-ascund din vie¡ile zidite
doar ruga viselor strivite.

Nu-i a¿a cå Mircea Tutunaru e un poet cel pu¡in interesant, talentat ¿i – de ce nu? – un poet cu o identitate
a scriiturii u¿or recognoscibilå?

MIRCEA TUTUNARU - Sfere ¿i stele
✒ ✒ ✒ ✒ ✒ Ion POPESCU-BRÅDICENIIon POPESCU-BRÅDICENIIon POPESCU-BRÅDICENIIon POPESCU-BRÅDICENIIon POPESCU-BRÅDICENI
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Poetul
Pe-un românesc picior de plai
– cu Eminescu cel Mihai

urcând pe bolta înstelatå –
mi-e Dragostea adevåratå.

Iar plopii-s tot får’ de cuvânt
de câtå jale-i pe påmânt.

Povestea
Mi-a råmas în amintire
O poveste! De iubire…
Acea varå, sus, la munte,
Dragostea cu doruri multe,
Turme multe, cu mioare,
Zori cu råsårit de soare,
Cucii cântând pe sub cetini
ªi paji¿tea cu mesteceni.
Cerul a¿teptând så plouå,
Iubirea noastrå, pe rouå,
Roua rece-a dimine¡ii,
Dragostea ce-o vor poe¡ii
Izola¡i, cu lira lor,
Cu sufletul plin de dor.
Din povestea de iubire
Ce-am tråit-o amândoi
Se desprinde doar… regretul.

Curând, muri-va poetul
Fiind chemat acolo unde
Lumina nu mai påtrunde
Iar dragoste ¿i iubire
Råmân doar… o amintire.

Blestem
Dorul så te prindå
Când adormi în tindå;
Inima så-¡i fie
Tristå bucurie;
Soarele så-¡i ardå
Dorul în ogradå.

Comoara
Se fåcea cå-n vis, azi-noapte,
Må aflam într-un de¿ert
ªi, cuprins de-o mare sete,
Îl rugasem pe Mehmet,
ªi pe Ianis, ¿i pe John,
Ca så-mi dea ni¡icå apå
Cå må sufoc ¿i-am så mor.

Dacå vrei ca så bei apå,
Îmi ziserå to¡i în cor,
Du-te scurmå în de¿ert,
Poate dai de vreun izvor.

Doamne, câtå råutate
La Mehmet, Ianis ¿i John,
Så må punå ei så sap
Ca så caut un izvor.

Dar, cum setea må ardea,
Må uitai la tine, Doamne,
ªi-ncepui så sap, a¿a,
Cå poate oi da de apå,
Setea så mi-o potoleascå.

ªi, cum eu såpam de zor,
Dupå apå de izvor,
Din påmânt ie¿ea petrol.

Vai de mine, ce må fac?
Så mai sap? Så nu mai sap?
M-apucai de-o altå groapå,
Cå, doar-doar, oi da de apå.
ªi cum dådusem de piatrå
Mi-am luat gândul de la apå.

Dar, deodatå, trecu-n zbor
Un corb negru, ca un nor,
Care-mi strigå rågu¿it:
- Sapå, sapå, cå nu-i mult
Pânå-ai så dai de-o comoarå
Cu rubine ¿i zafire,
Îngropatå de Mehmet.
Sapå, sapå, fii de¿tept!
Cu comoara e¿ti bogat,
ªi de sete ai uitat.

Atunci, iar m-am încordat
ªi m-apucai de såpat,
ªi gåsii o ladå-n fine
Cu smaragde ¿i zafire,
Cu rubine ¿i agate.
Le scosei, dar era noapte.
Setea råu må dogorea;
Apå… n-avea cin’ så-mi dea.

Doamne, ce fac cu comoara?
Råu må doare inimioara,
Simt cå mor fårå de apå…
Doamne, må ajutå-ndatå,
Dau comoara pentru apå!
Cu puterea Ta cereascå
Få izvor så izvorascå,
Setea så mi-o potolesc,
Pe Tine så Te slåvesc.
Ascultându-mi ruga, Domnul
Fåcu så iaså izvorul.

Teiul
Båtrânul tei, la mândra-n poartå.
Noi stam îmbrå¡i¿a¡i sub tei.
Frumos era la mândra-mi moartå
¿i eu priveam în ochii ei.

De-atunci trecut-au zeci de ani
iar eu am cam îmbåtrânit
iar carul tras de doi juncani
e încårcat cu fân cosit

la Poarta de intrare-n mit.

Caietul meu album
Am pierdut caietu-n care
mi-am notat cu stângåcie
versuri pline de-ntristare
datoritå numai ¡ie,
vechea mea Alixåndrie.

Tu, iubito, îmi e¿ti muza
ca ¿i frunza, archebuza.
Îmi ¡ii mâna care scrie
lacrimi ude pe hârtie,
ie¿itå din zidårie.

Acolo jos
ªi câte flori mi-au nins pe tâmple
acolo jos lângå izvor.
ªi câte-or fi så se întâmple
pe iarbå jos lângå fântânå.

ªi-n nop¡ile de mai cu lunå
vei ¿ti cum crudul meu amor
trecând prin nop¡ile de vis
va destupa stråvechea vânå

a Poeziei ce-o am scris.

Motrul
Pe râu

    în jos
aduni

mereu
istoria

    de mii
de veacuri.

Se trage
   Motrul

înapoi
istoria

    în el
så-ntoarcå

cum spuma
    într-un curcubeu.

Rugåciune pentru ¡årani
Dacå mi-e¿ti prieten, Doamne,
Få ca så rodeascå glia,
Så råsarå iarba verde
ªi så cânte ciocârlia.

Doamne! Då ¿i-o ploaie deaså
Cåci påmântul e uscat
ªi sare plugul din brazdå
Când începem la arat.

Doamne-ajutå-i pe ¡årani!
Ca så-¿i poatå lucra glia,
Då-le, Doamne, roade mari
Så-¿i plåteascå datoria.

Cå de mii de ani ei sunt
Tot datori, pe-acest påmânt;
Ei muncesc, ¿i rodul lor
Este bunul tuturor;
Ei trudesc de când se ¿tiu
Så creascå bobul de grâu;
Ei sunt urgisi¡i de soartå
ªi nu-s boga¡i niciodatå.
Tråiesc doar din truda lor
ªi n-au nici un ajutor.

Doamne! Fii de partea lor,
Ca så aibå-n åst an spor,
Så aibå recolte bune
ªi în hambare ce pune,
Så aibå pâine pe maså
ªi bucurie în caså.

Dacå mi-e¿ti prieten, Doamne,
Tu ajutå-i pe ¡årani;
Då-le, dupå truda lor,
Mult noroc ¿i roade mari.
Doamne, mai întoarce roata,
Schimbå-le la ¡årani soarta –
Få-i boga¡i, cåci bogå¡ia
Va înål¡a România.

Dor
Muntele îmi då puterea
ªi pådurea – mângâierea.
Stelele îmi dau lumina,
Motru îmi udå grådina.
Påsårile-mi cântå dorul,
Plugul – îmi arå ogorul.
Vântul lin îmi suflå-n geam;
Doamne! Câte doruri am…
Le-a¿ ascunde în grådinå
Dar le vede blânda lunå.

Gloså

Aplecat pe col¡ul mesei
Lângå lampa cu petrol,
Am scris visurile mele
În cåsu¡a cu pridvor.

În contururi de cuvinte
Lini¿tit eu må ascund,
La ceas tainic, când în noapte
Susurå izvor pe prund.

ªi må-ntreb, în noaptea lungå,
Dac-am fost, dacå exist,
Må rotesc ca-n zbor de vulturi
ªi må pierd în infinit.

Slova
Slova-mi este via¡a,
Apå de izvor.
Visele-mi sunt påsåri
Prinse toate-n zbor.

Din cuvinte, slove
Eu am împletit
ªi, sub cer albastru,
Zboarå-n infinit.

Le las ca så zboare.

De ce?
Pe prispa casei dinspre moarå
Ståteam cu tata, într-o searå,
Într-un târziu-l aud ¿optind:
De ce trec zilele pe rând?

De ce pålesc codrii pe poale
Când vine toamna cålåtoare?
De ce albesc, la tâmple, mun¡ii
ªi nu mai cântå-n vale cucii?

De ce råmân copacii goi,
Båtu¡i de vânturi ¿i de ploi?
De ce se trece iarba care
Fusese verde pe cårare?

ªi, dând råspuns la întrebare,
Îmi zise tata cu råbdare:
A¿a trec anii tinere¡ii
ªi te treze¿ti în toamna vie¡ii.

Iluzii
În depozitele lumii
Gânduri multe-am adunat.
N-avui timp så le a¿ez
Precum cår¡ile pe raft.

Chiar ¿i timpul, în cåpestre
Eu am vrut ca så-l opresc,
Så-l strunesc så stea cu mine
ªi så nu îmbåtrânesc.

Dar eu ¿tiu cât mi se duse
Fårå urme, fårå glas,
Iar din cel care-o så vinå
Nu ¿tiu cât a mai råmas.

Nostalgie
Precum vinul într-o canå
Cânt în noapte ferecat
Jos, în cramå, idealuri…

Vinul fierbe în pocaluri
Noapte bunå… ªi-am plecat
C-un poem înfipt în ranå.

Enigma
Enigmaticå fåpturå
Revårsatå-n infinit,
Tremurându-¡i buza dulce
Spune-mi, cum de m-ai gåsit?

Ai venit, în noapte-albastrå,
Frântå de prin galaxii,
Vis de dor pierdut în noapte,
Spune-mi dac-o så råmâi.

Pe ce creste ¿i abisuri
Te vei duce-n zori de zi,
ªi-n ce valuri ale mårii,
Ca o stea, te vei topi?

Cålåtor printre stele  // ✍✍✍✍✍..... Mircea Mircea Mircea Mircea Mircea TUTUNARUTUTUNARUTUTUNARUTUTUNARUTUTUNARU ....✍✍✍✍✍
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Cea mai importantå vizitå a unui ¿ef de stat, a unui
general, sau personalitate politicå mondialå, ce a avut
loc vreodatå în România, la Craiova, a fost, indiscutabil,
aceea a pre¿edintelui Fran¡ei, generalul Charles de
Gaulle. Prevåzutå ini¡ial a avea loc în iunie 1967, ea a
fost amânatå din cauza izbucnirii „Råzboiului de ¿ase
zile” dintre Israel ¿i Egipt. Vizita a avut loc, a¿a cum se
¿tie, între 14-18 mai 1968. ªi aceasta a fost cât pe ce så
fie amânatå din cauza izbucnirii la Paris, pe 12 mai, a
unor grave tulburåri studen¡e¿ti…

Vizita pre¿edintelui Charles de Gaulle în România
a fost probabil cea mai triumfalå cålåtorie a sa în stråinå-
tate. Din påcate a fost ¿i ultima. De¿i mult mediatizatå,
aceastå vizitå a avut numeroase aspecte necunoscute…

Prima întrebare ¿i desigur cea mai importantå pentru
noi, care s-a pus, a fost aceea: de ce în programul vizitei
lui de Gaulle în România a fost ales ora¿ul Craiova ¿i nu
Ia¿i sau Cluj, a¿a cum partea românå a propus, de ce
diploma¡ia francezå a insistat ¿i ob¡inut vizita în capitala
Olteniei. Explica¡ii s-au gåsit, s-au dat atunci, dar n-au
convins. Adevårul, înså,  este cå diploma¡ia francezå ini-
¡ial n-a vrut så spunå de ce dore¿te ora¿ul Craiova…

Vizita pre¿edintelui Charles de Gaulle în România
m-a prins tânår cercetåtor la filiala din Craiova al Acade-
miei Române, înfiin¡atå ¿i conduså, pe atunci, de C.S.
Nicolaescu Plop¿or. Aici, de altfel, se ¿i stabilise sediul
centrului interna¡ional de preså. Eram, deci, în miezul
problemei. Mai mult, îmi aduc aminte cå în ora¿ circulau,
pe atunci, fel de fel de zvonuri, printre care ¿i acela cå de
Gaulle a venit la Craiova pentru a se întâlni cu un prieten,
fost coleg de ¿coalå. S-a presupus cå de la Saint-Cyre…
Cât despre cine anume, s-a crezut a fi fost generalul Ro-
mulus Dimitriu. Da, dar acesta, cât ¿i so¡ia sa (fran¡uzoai-
cå, madame Mauricette), când i-am întrebat, peste câ¡iva
ani, au negat. Nu cu dânsul s-a întâlnit, ci „cu altå persoa-
nå”. Nu mi-a spus atunci numele „persoanei” – colegului
lui Charles de Gaulle ¿i nici nu am insistat. Pe cine am
mai întrebat apoi, fie cå nu ¿tia, fie cå nu voia så spunå
nimic. Am presupus cå a fost o în¡elegere în acest sens…
ªi totu¿i, evenimentul, întâlnirea, era clar, a avut loc, dar
asupra sa s-a påstrat, parcå, un adevårat complot al tåce-
rii… Abia, peste ani, dupå 1980, am aflat, întâmplåtor,
numele „persoanei”. Între timp, aceasta decedase… apoi,
treptat, am aflat ¿i alte amånunte.

Prima parte a zilei la Craiova

Deci, pre¿edintele de Gaulle a
venit la Craiova în diminea¡a zilei de
16 mai 1968, împreunå cu Ceau¿escu
¿i suitele. Avionul a aterizat la ora la
ora 945. Se ¿tia de vizitå ¿i tot programul
a fost fåcut, din timp, la minut: care este traseul pe care
se deplaseazå, vizitele ce urmau så fie fåcute, unde se
lua masa, unde avea så se doarmå etc. Translatoarea ofi-
cialå a lui de Gaulle a fost doamna Sandalå Stolojan (am
cunoscut-o la Paris ¿i am stat mult de vorbå cu dânsa.
So¡ul ¿i socrul såu au fost craioveni). S-au vizitat Uzinele
Electroputere (Fabrica de Locomotive Diesel ¿i Fabrica
de aparataj electric de înaltå tensiune), Combinatul Chi-
mic ¿i Termocentrala de la I¿alni¡a (fåcutå în colaborare
cu speciali¿ti francezi). Doamna de Gaulle a avut alt pro-
gram. Înso¡itå de Ceau¿easca ¿i de celelalte doamne, au
vizitat Casa Copilului, de lângå Parcul Romanescu, unde
au fåcut daruri copiilor abandona¡i, afla¡i aici sub îngri-
jirea statului. La ora 12 ¿i 50 de minute cele douå delega-
¡ii franceze, cea conduså de pre¿edinte ¿i cea conduså de
doamna de Gaulle s-au reîntâlnit pentru prânz, la
Debarcaderul din Parcul Romanescu.

Înal¡ii oaspe¡i erau a¿tepta¡i de un grup restrâns de
oficialitå¡i, de preså ¿i de o gardå de onoare. Când a
coborât din ma¿inå de Gaulle a salutat cu mâna pe cei de
fa¡å, a privi atent garda de onoare, a mai fåcut câ¡iva
pa¿i, apoi båtând pa¿i de front ¿i cu mâna la chipiu s-a
îndreptat direct spre generalul Polichron Dumitrescu
¿i… i-a dat raportul ! To¡i, cei de fa¡å,  au înmårmuri¡i.
Presa zeci de ziari¿ti, cei ce filmau, nu în¡elegeau nimic…
Cum, pre¿edintele Fran¡ei, generalul Charles de Gaulle
dådea onorul ¿i raportul unui ilustru necunoscut gene-
ral român…

Misterul, în fond nu era nici un mister, era simplu.
Cei doi fuseserå colegi (¿i de bancå) ¿i buni prieteni la
ªcoala Superioarå de Råzboi de la Paris, între anii
1922-1924. Pentru a-¿i revedea colegul, prietenul, ¿eful
de claså din acei ani venise deci de Gaulle la Craiova. ªi
cum obiceiul era ca ¿efului de claså så i se dea raportul…
de Gaulle a procedat ca atare.

Mai mult, trebuie reamintit cå la acea datå generalul
de Gaulle avea 78 de ani. Deci, vârsta amintirilor nostal-
gice dar ¿i a senectu¡ii… ªi, încå un lucru. Trebuie spus
cå de Gaulle a avut întotdeauna sentimente de stimå,
pre¡uire ¿i prietenie, poate chiar o adevåratå slåbiciune
pentru poporul român, pentru România, pentru limba
românå ¿i a dorit så ajungå, o datå ¿i-o datå, så punå
piciorul pe påmânt românesc. De asemenea, e poate cazul
så amintim cå încå de la prima întâlnire-discu¡ie la Bu-
cure¿ti cu Ceau¿escu, de Gaulle i-a dat acestuia o listå
cu treisprezece nume de persoane care så primeascå vizå
de emigrare în Fran¡a. Ceau¿escu a aprobat-o atunci pe
loc ¿i persoanele respective au plecat. Printre acestea
s-au aflat ¿i domnul Dan Niculescu (care apoi a fost consi-
lier personal cu probleme economice pentru Europa de
Est a trei pre¿edin¡i ai Fran¡ei), cu so¡ia ¿i sora acesteia,
Dina ¿i Yvonne (fiicele lui Pierre Oroveanu), nepoatele
lui Constantin Argetoianu.

A doua parte a zilei…
Dupå prânz, pre¿edintele de Gaulle a mers så se

odihneascå la Vila Jianu. Avea camera 5, la primul etaj,
pe partea stângå. Fiind o persoanå înaltå, avea 1,94 m., i
s-a fåcut un pat special, de 2,20 cm. În camerå, pe pere¡i,
i s-au pus trei tablouri, douå de N. Grigorescu ¿i unul de
N. Vermont, de la Muzeul de Artå din localitate. De Gaulle
a mers în camerå, a stat în ea foarte pu¡in, apoi a coborât
la parter, în camera de gardå a ofi¡erului francez. I-a ordo-
nat acestuia så urce în camera sa, iar el a råmas în camera
lui. Atunci, la observa¡ia acestuia cå patul este mic, de
Gaulle a zâmbit ¿i a fåcut semn så-l prelungeascå cu un
fotoliu….

În dupå amiaza aceea, la ora 16,45, a avut loc cele-
brul miting din Pia¡a Prefecturii. În discursurile rostite
atunci, cei doi pre¿edin¡i au fost …lua¡i de val. Ceau¿es-
cu n-a mai respectat textul scris ¿i a adåugat anumit lu-
cruri (¡in minte cå la centrul de preså un ziarist chinez a
fåcut caz, cerând textul discursului rostit ¿i nu pe cel
scris). De Gaulle a vorbit ca de obicei liber, cuvintele
sale din inimå fiind înso¡ite de gesturi expresive ¿i de
câteva cuvinte române¿ti, printre care ¿i „Hai så dåm
mânå cu mânå” au fåcut o excelentå impresie, fapt ce a
cucerit mul¡imea.

Seara, la orele 19,30, a avut loc dineul oficial, dat
de pre¿edintele Consiliului Popular al Jude¡ului Dolj,
Gheorghe Petrescu (în realitate primul secretar al parti-
dului), în cinstea înal¡ilor oaspe¡i. Dineul avut loc în

impresionanta Salå Maurå a Restaurantului Minerva. Au
participat 40 de persoane din partea românå ¿i 19 din
partea francezå. La ora 21 fårå câteva minute, generalul
de Gaulle s-a ridicat de la maså ¿i a dispårut discret…
(s-a spus atunci cå are probleme de sånåtate ¿i cå poartå
o sondå pentru urinå). Peste câteva minute, înså, el se
afla pe strada Ulmului, la numårul 19, în casa generalului
Polichron Dumitrescu (era fosta sa caså care i-a fost retro-
cedatå atunci, puså la punct, remobilatå etc. De toate
acestea s-a ocupat dl.  Mircea Du¡ulescu, vicepre¿edintele
Consiliului Jude¡ean Dolj). So¡ia generalului Polichron
Dumitrescu (de origine aromâncå, vorbea curent 14
limbi) i-a tot sâcâit pe cei ce s-au ocupat de i-au aranjat
atunci casa, cå dupå vizitå, le-o va lua, cå dacå le laså
mobila etc. Au fost asigura¡i cå totul le apar¡ine, dar så
nu spunå…).

Întrevederea dintre generalul de Gaulle ¿i generalul
Polichron Dumitrescu a fost intimå, doar între ei doi. În
caså nu se mai afla decât so¡ia gazdei. Afarå în stradå,
a¿teptau patru ma¿ini… Înainte de ora 23 generalul de
Gaulle era la Vila Jianu ¿i era pus la curent cu mersul
evenimentelor din Paris, din Fran¡a.
Atunci a hotårât scurtarea vizitei cu
o zi. Plecarea din Craiova a înal¡ilor
oaspe¡i a avut loc a doua zi,
diminea¡a, la ora 9…

Generalul Polichron Dumitrescu
În fond cine a fost acest ilus-

tru necunoscut general român fost
coleg de claså ¿i de bancå (amândoi
fiind înal¡i ståteau în ultima bancå) la ªcoala Superioarå
de Råzboi de la Paris ¿i prieten cu gl. Charles de Gaulle,
pre¿edintele Fran¡ei.

Polichron Dumitrescu s-a nåscut în comuna Milcov,
jude¡ul Olt, la 14 noiembrie 1893. A urmat ¿coala militarå
de ofi¡eri de infanterie între 1911-1913, absolvind-o, ca
¿i colegii såi, cu gradul de sublocotenent. În anul 1916
a fost avansat locotenent, iar în 1917 cåpitan. A luat
deci parte la „Marele råzboi”. În anul 1921 a urmat anul
I, la ªcoala Superioarå de Råzboi din Bucure¿ti ¿i clasân-
du-se primul, a fost trimis så-¿i continue studiile, anul II
¿i III (1922-1924), la ªcoala Superioarå de Råzboi din
Paris. Întâmplarea a fåcut ca atunci så-l cunoascå pe de
Gaulle ¿i så se împrieteneascå cu acesta. La sfâr¿itul
anului II de studii s-a clasat primul, astfel cå la începutul
anului III, conform uzan¡elor, a fost numit ¿ef de claså ¿i
avansat la gradul de maior. Dupå terminarea ¿colii cei
doi s-au despår¡it, urmându-¿i fiecare destinul. Pe la în-
ceputul anului 1967, când au început discu¡iile privind
vizita lui de Gaulle în România, acesta ¿i-a adus aminte
de fostul såu coleg ¿i prieten ¿i ¿i-a exprimat dorin¡a så-l
reîntâlneascå.

Pe vremea regelui Carol al II-lea, în 1933, Polichron
Dumitrescu a fost avansat la gradul de locotenent colo-
nel, în 1937 de colonel, iar apoi, în 1943, de general de
brigadå. A fost sub¿ef ¿i ¿ef de stat major al Armatei a
3-a, între 22 iunie 1941-20 februarie 1942, comandant
al Diviziei a 3-a de pazå, între 20 februarie 1942-20 martie
1943, comandant al Diviziei 21 infanterie, între 20 mar-
tie-3 octombrie 1943, director al învå¡åmântului superi-
or militar, între 5 octombrie 1943-15 martie 1944, coman-
dant al Diviziei 21 infanterie, între 15 martie-20 decem-
brie 1944 ¿i comandant secund al comandamentului mi-
litar al Bucure¿tiului, între 20 decembrie 1944-12 mai
1945. A fost decorat, de-a lungul anilor cu mai multe
ordine ¿i medalii, printre care „Steaua României” clasa a
III, în anul 1945. A fost trecut în rezervå la 9 august
1947. Cum a fost via¡a sa pânå la momentul Craiova mai
1968, nu ¿tim. N-a avut copii, doar nepo¡i dupå frate ¿i
so¡ie. În 1970 a vândut casa din Craiova ¿i s-a mutat la
Bucure¿ti, unde ¿i-a cumpårat un apartament cu trei ca-
mere, lângå Ci¿migiu, în blocul ofi¡erilor superiori ¿i... o
ma¿inå nouå, un Trabant (în glumå i se spunea „generalul
cu Trabantul”).

Generalul de brigadå Polichron Dumitrescu a murit
la Bucure¿ti, la 30 martie 1977 ¿i se aflå înmormântat în
Cimitirul Bellu.

De ce a venit Charles de Gaulle la Craiova

Cincizeci de ani de la vizita pre¿edintelui Fran¡ei, generalul Charles de Gaulle, în România

✒... Prof. univ. dr. Paul REZEANU
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Papa Ioan Paul al II-lea nu este numai cel mai re-
numit dintre capii Bisericii Catolice din întreaga sa isto-
rie, dar este ¿i Omul care a schimbat destinul omenirii, la
începutul mileniului trei, contribuind decisiv la înlåtura-
rea unui sistem politic anacronic, impus prin violen¡å ¿i
men¡inut cu propagandå nocivå timp de 72 de ani. Pentru
noi, românii, apari¡ia pe scena lumii a Papei Ioan Paul al
II-lea are o semnifica¡ie aparte, subiectivå poate, datå de
originile sale române¿ti.

Acestei mari pesonalitå¡i, Nicolae Mare¿ îi dedicå
o monografie cât o enciclopedie (ca så-l citåm pe poetul
Ion Brad), Sfântul Ioan Paul cel Mare, apårutå în renumi-
ta editurå ie¿eanå conduså de scriitorul Aurel ªtefanachi,
TipoMoldova, în 2015, în colec¡ia „Opera-Omnia. Car-
tea de istorie”, lucrare de 700 de pagini, în format mare.
Nicolae Mare¿ este cel mai îndreptå¡it så scrie o asemenea
dificilå, dar nobilå lucrare, publicând anterior ¿i alte cår¡i
despre ilustrul papå, chiar în timpul vie¡ii acestuia, în
care afirma originile române¿ti ale Papei.

Nicolae Mare¿ (nåscut la 18 aprilie 1938, în locali-
tatea prahoveanå Mågurele) este absolvent al Facultå¡ii
de Filosofie a Universitå¡ii din Bucure¿ti ¿i al Facultå¡ii
de Limba ¿i Literatura Polonå a Universitå¡ii din Var¿o-
via (1961-1966), unde sus¡ine un masterat în filologia
polonå cu o tezå despre iluministull polonez Tadeusz
Hyzdeu (Tadeu Hasdeu, 1769-1835). Are un doctorat în
¿tiin¡e umanistice cu o tezå despre Papa Ioan Paul al
II-lea. A îmbrå¡i¿at cariera diplomaticå încå din 1966,
fiind, pe rând, referent la Direc¡ia Culturalå din
Ministerul Afacerilor Externe (1966-1967), ata¿at cul-
tural la Ambasada României din Var¿ovia (1967-1971),
al treilea secretar din MAE (1972-1974), al doilea secretar
cu probleme de culturå ¿i preså la Var¿ovia (1975-1981),
prim secretar la Direc¡ia I Rela¡ii (1981-1984), consilier
la Var¿ovia (1985-1986), director al Centrului Cultural
Român de la Paris (1987-1988), consilier în MAE (1989).
Dupå revolu¡ie, a fost director al Direc¡iei Rela¡ii cu
românii din afara grani¡elor (1990-1994), consul la
Skopje (1994-1995), ministru consilier la Var¿ovia
(1996-1999). A mai activat ca rector al Universitå¡ii
„Spiru Haret”, analist comentator, realizator TV, la Antena
3 realizând un film despre Papa Ioan Paul al II-lea.

A colaborat/colaboreazå la: „Steaua”, „România
literarå”, „Luceafårul”, „Cronica”, „Tribuna”, „Orizont”,
„Ateneu”, „Arge¿”, „Convorbiri literare”, „Flacåra”,
„Vatra”, „Tomis”, „Familia” etc.

Este autorul unor lucråri privind Polonia ¿i rela¡iile
polono-române a unor monografii despre Lucian Blaga,
diplomat la Var¿ovia (2011), Eugen Ionescu, diplomat
român în Fran¡a (2012), Lucian Blaga, epistolarul de
la Academia Românå (2012) etc. A tradus mult din
literatura polonå.

Despre urma¿ul Sfântului Petru, a scris: Ioan Paul
al II-lea, papå pentru mileniul III (2000, 2001), Recep-
tarea Papei Ioan al II-lea în România (2004), Ioan Paul
al II-lea, un papå sfânt (2009), a tradus din poezia ¿i
dramaturgia Papei. A¿adar, Nicolae Mare¿ este cel mai
autorizat så ne ofere cea mai completå, aproape exhaus-
tivå lucrare, despre crea¡ia ¿i biografia atât de încårcatå
în semnifica¡ii ¿i lucrare întru Iisus a Papei.

Actualul Papå, Francisc, i-a acordat recent o meda-
lie ¿i diploma „pro ecclesia et pontifice” pentru acest
volum, diplomå extrem de prestigioaså, emiså pentru
prima datå în 1888 de Papa Leon al XIII-lea, Nicolae
Mare¿ fiind singurul din lumea ortodoxå care prime¿te o
asemenea diplomå.

Ceea ce impresioneazå în aceastå voluminoaså ¿i
pertinentå monografie, Sfântul Ioan Paul cel Mare, este
demonstrarea, cu argumente istorice, a originii române¿ti
a Papei, fapt pu¡in cunoscut în România ¿i/sau neonorat
ca atare. Cu asemenea personalitå¡i, noi, românii, avem
så ne mândrim, dar mai întâi så-i cunoa¿tem, så le cu-
noa¿tem sorgintea (cum este cazul ¿i lui Nicolae Tesla
sau a Mariei Tereza, de pildå).

Nicolae Mare¿ demonstreazå cå românii au fost pre-
zen¡i pe teritoriile poloneze încå din secolul al XIII-lea.
Pentru aceasta, apeleazå la istoricul Jan Dlugosz (1415-
1480), pårintele istoriografiei medievale europene, care
a consemnat în Historiae Polonicae (1455-1480) cå
„neamul românilor sau al vlahilor, obi¿nuit så tråiascå
întårit, ocupat cu pa¿terea turmelor ¿i cre¿terea oilor,
din care ¡in multe, s-au aflat în mun¡ii care despart Un-
garia de regatul Poloniei, în care practicå påstoritul
lor”. Luând act de lucrarea cronicarului polon, românul
ªtefan Mete¿ face cunoscute aceste date în Emigråri
române¿ti din Transilvania în sec. XIII-XX.

Primele valuri emigra¡ioniste române¿ti, prece-
dând colonizårile germane, au fost motivate de „puter-
nica asuprime socialå ¿i religioaså existentå în Ardeal”
(p.15), cum precizeazå Nicolae Mare¿, în aceste emigråri
fåcând parte påstori, dar ¿i înal¡i dregåtori (cum consem-
neazå ¿i B.P. Hasdeu).

„A¿adar, transhuman¡a ¿i pribegia au însemnat
pentru genera¡ii întregi de transilvåneni, ca ¿i de mol-
doveni, gåsirea unui liman de lini¿te ¿i de manifestare
liberå în vecinåtatea proprie” (p. 18). A¿eza¡i în zona
colinarå, comunitå¡ile române¿ti - în jur de 500 de sate –
au aplecat dreptul valah (jus valachicum sau valahorum).
Despre aceste a¿ezåri, mårturie depun ¿i Rodica
Ciocan-Ivånescu, D. Mototolescu, Gr. Nandri¿, N. Iorga,
Al. Borza, G. Co¿buc etc., vlahii de aici fiind „luptåtori
de elitå fideli polonezilor” ( p. 26).

Într-unul din aceste localitå¡i, Czaniec (nume care
provine din românescul cenac), s-a nåscut bunicul Papei,
Franciszek Wojtyla, desemnat „liber notarum” de vlahi.
Numele Wojtyla este des întâlnit în cronicile medievale
poloneze (cu unele deforma¡ii de scriere sau de pronun-
¡ie), asemånåtor cu Voitilå, Voicilå, Vintilå, românii obi¿-
nuind så-¿i boteze locurile în care se stabilesc dupå denu-
mirile din ºarå.

Însu¿i cardinalul de Cracovia, viitorul papå, a recu-
noscut cå este muntean, iar nun¡iul apostolic Jean-
Claude-Pérrisset a mårturisit în 2000: „luând în discu¡ie
aceastå ipotezå, må simt dator så adaug cå, în timpul
vizitei efectuate de Sanctitatea Sa în România, s-a rea-
mintit de pozi¡ia românilor în ceea ce prive¿te originea
Papei. Iar Sfântul Scaun nu a contrazis oficial aceastå
supozi¡ie” (p. 35).

Karol Josef Wojtyla s-a nåscut la 18 mai 1920 în
localitatea Wadowice. În 1938 sus¡ine bacalaureatul ¿i
începe studiile filologice la Universitatea Jagiellonå din
Cracovia, pe care le întrerupe dupå ce Polonia cade sub
ocupa¡ie hitleristå, fiind nevoit så lucreze ca artificier
într-o carierå de piatrå. În 1940, debuteazå cu piesele de
teatru, Ieremia¿i Iov. În 1942 este admis la Seminarul de
preo¡i din Cracovia ¿i urmeazå, apoi, Facultatea de Teo-
logie (1942-1946). Este hirotonisit preot la 1 noiembrie
1946, continuå studiile teologice la Roma (1946-1948),
se întoarce în Polonia, sus¡ine doctoratul, apoi cursuri
de eticå socialå la Cracovia, de filosofie ¿i teologie la
Universitatea Catolicå din Lubltin. La 28 septembrie
1958, prime¿te consacrarea episcopalå, iar în 1964 este
numit arhiepiscop de Cracovia ¿i cardinal de Cracovia
(în 1967).

La 16 octombrie 1978 (orele 17,15) este ales Papå
¿i ¡ine primul mesaj public: Urbi et Orbi. La 30 octombrie
1983 este declarat fericit primul român, Ieremia Valahul
(decedat în 1625), sårbåtorit în calendarul catolic la 8
mai, moa¿tele sale fiind înhumate în Biserica Neprihå-
nitei Zåmislirii din Napoli. „Un fiu al României, aceastå
nobilå no¡iune care poartå în limbå ¿i în nume amprenta
Romei, [...], el exprimå tradi¡ia voastrå cre¿tinå ¿i aspi-
ra¡iile voastre”, a spus Papa cu acest prilej.

La 13 mai 1981, orele 1717, omenirea întreagå a
amu¡it. Înconjurând Pia¡a Sf. Petru, dupå audien¡a colec-
tivå de miercuri, apropiindu-se de Poarta Sf. Ana, teroristul
turc Ali Agea a apåsat pe trågaci de trei ori, a patra oarå
trågaciul s-a blocat. A tras de la trei metri, rånindu-l grav
pe Papa în cavitatea abdominalå, în cotul drept ¿i în
degetul aråtåtor. Glon¡ul s-a oprit milimetric de aortå,
care, atinså fiind, i-ar fi devenit fatalå. Papa explicå mira-
colul: „O mânå a împu¿cat ¿i o altå mânå a ghidat glon-
¡ul”, adeverind prezicerile de la Fatima. „Am în¡eles cå
singurul mod de a salva lumea de råzboi, de ateism, este
reconcilierea conform cererii de la Fatima”, a spus Papa,
dupå påråsirea spitalului. Glontele inactiv l-a fixat defi-
nitiv în coroana statuii Maicii Domnului de la Fatima,
atentatul având loc exact la aniversarea primei apari¡ii a
Maicii Domnului de la Fatima, la 13 mai 1917. De Crå-
ciunul anului 1983, Papa l-a vizitat pe atentator la închi-
soare ¿i l-a iertat!

La împlinirea unui an de la atentat, adicå la 13 mai
1982, Papa merge la Fatima spre a aduce mul¡umiri:
„Aceste date – 13 mai 1917 ¿i 13 mai 1981 s-au întâlnit
între ele, în a¿a fel cå a trebuit så simt cå sunt chemat
aici în mod miraculos. ªi, iatå, am venit. Am venit, pentru
cå în acest loc mul¡umesc Providene¡ei Divine”. Iar în
Testamentul såu, Papa Ioan Paul al II-lea continuå

mårturisirea: „Acela, care este
singurul Domn al vie¡ii ¿i al
mor¡ii, singur mi-a prelungit
via¡a, ca ¿i când mi-a dåruit-o
din nou”. Acestea sunt adevå-
rate miracole, minuni, ¿i nu cele
în¿irate de o serie de troglodi¡i
la unele televiziuni din Româ-
nia!

În 1983, Papa îl prime¿te
pe mitropolitul Olteniei, Nestor
Vornicescu, aflat la Vatican pen-
tru documentarea viitoarei sale

cår¡i, Sfântul Ambrosie în spiritualitatea ¿i cultura româ-
neascå (2000). Atunci, mitropolitul-cårturar oltean i-a
înmânat Papei lucrarea sa - tezå de doctorat - Scrieri
patristice în B.O.R. pânå în sec. XVII (19839. Patru foto-
grafii cu ace¿ti înal¡i ierarhi au fost în biroul mitropo-
litan, dar au dispårut (ca ¿i studiul lui Nestor despre ca-
nonizarea lui Mihai Viteazul).

La 5 ianuarie 1989, Papa îl prime¿te pe vrednicul
de pomenire, patriarhul Teoctist, care se întorcea din
India. Vizita patriarhului n-a fost autorizatå de Bucure¿ti
¿i s-a încercat anularea ei. Papa i-a înmânat Crucea „Sfin¡ii
împåra¡i Constantin ¿i Elena pentru patriarhi”. Atunci
s-a pus la cale integrarea României în structurile euro-
pene, Papa afirmând cå Europa respirå prin doi plåmâni,
aluzie la catolicism ¿i cre¿tinism. România, ca ¡arå ma-
joritar ortodoxå, urma så råmânå, ca ¿i Bulgaria, în zona
de influen¡å a Moscovei.

Între 7-9 mai 1999, Papa este oaspetele Patriarhiei
Române ¿i al poporului român, fiind prima vizitå a unui
suveran pontif într-o ¡arå ortodoxå. A fost o zi istoricå
nu numai pentru poporul român, dar ¿i pentru întreaga
cre¿tinåtate, pentru cå la Bucure¿ti s-au pus bazele înce-
putului unificårii lumii cre¿tine. Pentru acest moment

astral, se cuvine ca noi, românii, så ridicåm la Podul

Izvor (unde s-a strigat „Unitate, Unitate”!) un grup

statuar alegoric Papå-Teoctist. „Aici am trecut pragul
speran¡ei”, întrucât, a demonstrat Papa, „datoritå cre-
din¡ei cre¿tine, aceastå ¡arå, care este legatå de memo-
ria lui Traian ¿i de românitate, dar care evocå chiar în
nume Imperiul Roman de Råsårit ¿i civiliza¡ia bizantinå,
a devenit, în decursul secolelor, o punte de legåturå
între lumea latinå ¿i ortodoxie, ca ¿i între civiliza¡ia
elenå ¿i popoarele slave”. Aceea¿i teorie a formulat-o ¿i
renumitul teolog român, Dumitru Ståniloae, în volumul
Reflexii despre spiritualitatea poporului român, pe care
l-am editat noi, la Editura Scriul Românesc, în 1991.

Papa ¿i-a mårturisit dragostea sincerå pentru ¡ara
noastrå nu numai prin gestul sårutårii påmântului dupå
decolare ¿i reîntoarcerii la Vatican cu o curså Tarom,
citirea poeziei Rugåciune de Eminescu în limba românå
în Pia¡a San Pietro etc., ci ¿i prin declara¡ii directe: „ Fi¡i
asigura¡i cå România, pe care tradi¡ia o nume¿te cu
frumosul titlu de «Grådina Maicii Domnului» este în
inima Episcopului Romei, care se roagå în fiecare zi
pentru iubitul popor român” .

În vizita de råspuns a Patriarhului Teoctist la Roma
(7-14 octombrie 2002), Papa Ioan Paul al II-lea a amintit
despre solicitarea românilor de „Unitate, Unitate!”, în
cuvântarea sa rostitå în Pia¡a San Pietro. La Roma s-a
semnat Declara¡ia comunå privind dialogul ecumenic,
ca al treilea mileniu så fie al unitå¡ii în ¿i prin credin¡å
(Papa n-a semnat un document similar ¿i cu alte biserici)..
Aceastå cerin¡å legitimå de unitate a lumii cre¿tine, fiind-
cå to¡i suntem fra¡i întru Iisus, a fost puså pentru prima
datå la întâlnirea istoricå dintre Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului, aromânul Athenagoras, cu Papa
Paul al VI-lea, în 1964, cele douå biserici ridicându-¿i
reciproc anatema aruncatå, arbitrar, necanonic ¿i in-
con¿tient de consecin¡e, în 1054.

O întâlnire, de asemenea istoricå, s-a consumat la
29 mai 2001, în Sala Conferin¡elor de Preså a Vaticanului
(Sala Stampa), cu prilejul lansårii interna¡ionale a Bibliei
de la Blaj din 1795 (edi¡ia a IV-a), edi¡ie îngrijitå de
Institutul de Istorie din Cluj al Academiei Române, în
colaborare cu Episcopia Greco-Catolicå de la Oradea,
tipåritå, în premierå, la Vatican, ca un cadou din partea
Sfântului Scaun. La 31 mai 2001, Eugen Simion, pre-
¿edintele Academiei Române, i-a propus Papei Ioan Paul
al II-lea så devinå membru al Academiei Române (de¿i
„uzan¡ele Sf. Scaun nu prevåd posibilitatea ca Suveranul
Pontif så devinå membru al unei academii”, cum a mår-
turisit monseniorul Ioan Robu). Papa a acceptat, spre
surprinderea tuturor. Despre aceastå întâlnire,

Sfântul Ioan Paul cel Mare
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mårturie depune cel care a avut inspira¡ia divinå de
a-l propune membru al Academiei Române, Eugen

Simion: „Mie mi-a plåcut atât de mult acest papå
polonez [...] Când am ajuns acolo, m-a întrebat cu o
bucurie extraordinarå, cu o seninåtate pe chip: «Ce face
Teoctist?». La sfâr¿it, m-am uitat la el, m-am apropiat,
mi-a strâns mâna – iar aceasta este un moment extraor-
dinar – ¿i atunci am våzut chipul lui de om din Est.
Parcå era un om pe care-l cuno¿team. Un om din estul
Europei, adicå un om care a trecut prin suferin¡å” ( vezi
Eugen Simion, 80, Bucure¿ti, 2013, p. 50).

La 6 iunie 2001, Ioan Paul al II-lea a devenit mem-
bru de onoare din stråinåtate, iar din 17 decembrie 1999,
gra¡ie aceluia¿i excelent diriguitor al Academiei Româ-
ne, Eugen Simion, ¿i patriarhul României, Teoctist Arå-
pa¿u a fost ales membru de onoare al acestui înalt for
¿tiin¡ific ¿i cultural, alåturi de patriarhul ecumenic al
Constantinopolului, Bartolomeu I (la 7 octombrie 2004).

La 2 aprilie 2005, orele 21, 37, Papa Ioan Paul al
II-lea „s-a dus la casa Tatålui ceresc, în cea de a 9.666 zi
a Pontificatului såu. Încå din momentul trecerii sale la
cele ve¿nice, lumea îndoliatå a cerut Santo subito!”
(Sfânt imediat).

La 9 mai 2005, Papa Benedict al XVI-lea a deschis
procesul de beatificare pentru predecesorul såu, finalizat
la 28 iunie 2005. Ca urmare a recunoa¿terii celui de-al
doilea miracol înfåptuit prin mijlocirea lui, Papa Ioan
Paul al II-lea a fost canonizat la 27 aprilie 2014, sub
Papa Francisc.

La slujba de beatificare de la 1 mai 2011, când a
fost ridicat la cinstea altarelor printr-o liturgie solemnå,
au participat 200 de ¿efi de stat ¿i de guverne. România

înså a lipsit, gest incalificabil pentru guvernan¡ii de
atunci (a participat I.P.S. Ioan Robu, arhiepiscop
mitropolit de Bucure¿ti).

În cei 27 de ani de pontificat, Papa Ioan Paul al
II-lea, devenit Sfântul Ioan Paul cel Mare, s-a impus prin
lucråri de excep¡ie: este „primul papå de origine slavå.
Primul care a intrat într-o sinagogå, care a vizitat o
bisericå protestantå, s-a întâlnit în public cu musulmanii,
primul care a participat la un concert de muzicå rock”
(p.553-554). A jucat fotbal, a schiat ¿i a practicat turismul.
Alte „recorduri”: a fost cel mai tânår dintre cardinalii
ale¿i ca Papå din 1846, a efectuat cele mai multe cålåtorii
din istoria papalitå¡ii (146 vizite în Italia, 129 de ¡åri
vizitate cu peste 1 milion de km parcur¿i), a rostit peste
3.500 predici, peste 17.600.000 pelerini au participat la
cele peste 1.160 din audien¡ele sale de miercuri, a cele-
brat 147 de ceremonii de beatificare ¿i a canonizat 483
de persoane. „A fost primul Papå care a cerut iertare în
numele Bisericii pentru toate gre¿elile comise împotriva
celorlalte confesiuni ¿i religii, etnii ¿i na¡iuni în decursul
istoriei ¿i a iertat în numele Bisericii catolice, gre¿elile
comise de celålalte confesiuni, religii, etnii ¿i na¡iuni
asupra catolicilor” (p. 559).

Nicolae Mare¿ a scris o carte de excep¡ie, Sfântul
Ioan Paul cel Mare, o carte foarte bine documentatå,
autorul dovenindu-se românul cel mai bine informat
privind hagiografia Papei.

O carte scriså într-un stil plåcut citirii, cu suflet.
Se ¿tie, este un fapt demonstrat psihic, autorul se

îndrågoste¿te de eroul cår¡ii sale. Nicolae Mare¿ avea ¿i
motive. O spune explicit, calificându-l pe Papa ca „un
sfânt al vremurilor noastre”, „un dar al Providen¡ei
pentru genera¡ia care îi poartå numele, cât ¿i pentru
cele viitoare, iar memoria lui trebuia perpetuatå ¿i cins-
titå în altarele credin¡ei. Numai un om Sfânt putea ridica
¿tacheta atât de sus pe o mare atât de învolburatå. Perso-
nal, Ioan Paul al II-lea arisipit mul¡i nori de instabilitate
din perioada pontificatului såu, iar silueta sa inconfun-
dabilå s-a profilat ¿i se va întipåri în imaginea contem-
poranilor ¿i a urma¿ilor într-o luminå din ce în ce mai
clarå ¿i de duratå, cunoscut fiind cå vråjmå¿ia n-are
via¡å lungå, ¿i nu ea biruie, ci doar iubirea ¿i bunåtatea”.
(p. 547).

Nicolae Mare¿ ne îndeamnå så-i citim cartea, så-i
cinstim eroul cår¡ii, pe Sfântul Ioan Paul al II-lea, iar noi,
românii, så-i fim mândri cu asemenea înainta¿i care ne-a
proslovit: „Hristos înso¡e¿te dintotdeauna evenimentele
na¡iunii române”.

Så fim la înål¡imea acestor evenimente ¿i så ne
veneråm asemenea personalitå¡i providen¡iale, cum e
Sfântul Ioan Paul cel Mare, cel cu origini române¿ti.

Tudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEA

Via¡a culturalå, a¿adar, în epoca lui Hadrian realizase imense,
impetuoase dimensiuni. În suita Împåratului, chiar ¿i pe coråbii, se
aflau istorici, poe¡i, sculptori, geografi, cântåre¡i ¿i actori; ¿i, iatå, la
un loc: copi¿ti, în scriptoriumuri, care vor „evolua”: editori-librari-
bibliotecari-arhivari. „Edi¡iile” noi se executau dupå cum ordona ¿i
poruncea Hadrian, fiindcå unele exemplare – copiate de scribi,
trebuiau dåruite (dupå cum se dåruiau ¿i numeroase reproduceri,
sculpturale, dupå Antinous, mai ales, dupå ce l-a celebrat, la Alexan-
dria, drept... zeu al celor tineri ¿i al frumuse¡ii eterne.

Printre poe¡ii cei mai des „reprodu¿i”, în ceea ce se vor numi,
mai târziu, edi¡ii, erau Virgiliu, Ovidiu, Mar¡ial, Juvenal, Hora¡iu,
Propertius, Terentius. Mar¡ial ¿tia acest lucru, înså nefiind legiferatå
circula¡ia ideilor ¿i volumen-urilor nu erau socotite (acele reeditåri),
fapte... frauduloase!... Înså, de la sfâr¿itul Republicii, nu doar poe¡ii,
epigrami¿tii, filosofii, dådeau la copiat, pentru a cadorisi prietenilor
ideile lor, ci ¿i avoca¡ii, judecåtorii, senatorii; a¿a î¿i fåceau publice
ideile. Texte de Cicero (Discursuri catilinare, Scrisori cåtre Aticus),
care s-au påstrat, am våzut, în Expozi¡ia Permanentå a Bibliotecii
Vaticanului – prima Bibliotecå a Europei. Nu e niciodatå mâna (textul
unicat!) apar¡inând Autorului ideilor, ci e mâna copistului, scribului,
ordonatå ¿i caligrafiatå.

Sclavii se specializau, încet, necontenit; iar Hadrian îi vedea
lucrând, acolo, lângå el, în cålåtorii. Care erau pre¡urile? ªi Mar¡ial
detaliazå: o scriiturå de 4 pagini, un liber, costa 4 sester¡i; altele, de
20 pagini, în format inf-12, pre¡uiau 20 de sester¡i! Rareori se muncea
dupå manuscris, de obicei, dupå alte copii! Nu exista, încå, legea...
dreptului de autor!... Astfel, în Roma, copiind în tainå, textele ¿i
produc¡iile poe¡ilor, scriitorilor, satiricilor, editorul-librar „se îmbo-
gå¡ea” trimi¡ând acele „noi apari¡ii”, în întreaga lume a Imperiului!
Finalul ideii lui Mar¡ial este unul de senza¡ie, memorabil. De unde,
pânå unde circulau „cår¡ile”, mai ales ale poe¡ilor?:

„Din adâncurile Britaniei, pânå în câmpiile,
Înzåpezite, reci/ Ale Ge¡ilor!...”
Centurionul (¿i legionarii såi), fredonau acele versuri, în

garnizoanele lor îndepårtate, veghind, privind, spre pustiurile
sci¡ilor!; îndulcindu-se în idei ¿i melos, în vreme ce poe¡ii, la Roma,
î¿i tråiau via¡a în mizerie!”

Se instituia, din mers, cumva pragmatic (¿i) „institu¡ia”...
cenzurii. Ceea ce nu plåcea Împåratului (¿i „camarilei” sale) era dosit,
aruncat, distrus!... Mai ales, în¡epåtoarele epigrame, ce nu puteau fi,
totu¿i, exprimate, pentru cå erau u¿or de memorat!... Cea mai faimoaså
poemå despre Ge¡i apar¡ine celui ce a eternizat Cetatea Tomis, fiind
înmormântat acolo, pe terasele sale, unind albul de calcar al ¡årmului
cu albastrul Mårii inospitaliere. Versurile, aproape proverbiale, au
intrat în fondul universal, oral, depå¿ind multiplicarea, copia, tiparul
etc., despre civiliza¡ia „barbarilor” ge¡i, printre care vie¡uiau, de
secole, coloni¿tii greci, din Megara:

„Ge¡ii beau vinul, dupå ce au spart ulciorul/
Înghe¡at! Iar vinul se fåcea,/
în barba lor/ bucå¡i de ghea¡å!”
ªi tot Ovidiu:
„Ge¡ii î¿i învå¡au legile, cântându-le!...”
„Ge¡ii mi-au aplaudat poeziile, murmurându-le!”

*
ªi religiile antice intrau în categoria înaltå a faptelor culturale

¿i mitice, dar abia dupå Rena¿tere, vor fi numite... Culte, de cåtre
liber-cugetåtori. Hadrian a våzut, båtrân, în scena XXV, a Columnei
Traiane, un lucru pe care, poate, nu l-a în¡eles. Mai mul¡i legionari se
prezintå, în fa¡a lui Traian, cu trei capete tåiate, de daci, ¡inute, aråtate,
sus, de scalp!... To¡i istoricii au cåzut de acord: nu era un obicei ro-
man. Dar ce era, oare?...

În anul 2007, la Londra, arheologul-istoric al antichitå¡ii Dom
Perring a deshumat, în subsolurile, în lucru, ale unui Parking de
ma¿ini din capitala Angliei, un enorm zid care avea încrustate în el,
ici-colo, în loc de cåråmizi, cranii, decapitate, de solda¡i de pazå,
romani. Apoi a deshumat, din ¡årânå, alte aproape 300 de „cra-
nii-trofee”, care nu putreziserå. ªi acelea, apar¡ineau tot unor le-
gionari! A devenit ca un ¿oc ideea cå acele fapte au fost o crudå
råscoalå „localå”. Înså, nu apåreau „conflictele”, în nici un docu-
ment, cât de mic, al prezen¡ei romane, în Britania, pânå în 410 e.n.,
când armatele au fost chemate la Roma. Deci dupå invazia Barba-
rilor! Ciudata, senza¡ionalå descoperire arheologicå a lui Pering a
cåpåtat numele de: „Craniile de la Crossrail”; ¿i a råmas un caz
deschis. O teorie s-a påstrat în picioare: Solda¡ii aceia au fost
decapita¡i ritualic, de preo¡i sau preotese apar¡inând cel¡ilor. Un do-
cument adåugat, poate nu aleatoriu, a devenit imaginea legionarilor
„romani” care aråtau capete de daci, lui Traian, acolo, pe Columna
sa!... Erau, a¿adar, legionari romani, de origine celticå!

Drama acelor aproape 300 de solda¡i de pazå, la Londinium,
s-a petrecut, sigur, dupå ultima cålåtorie a împåratului Hadrian în

Britania, cuceritå încå din 50 e.n. de
Claudiu. Så le fi fost fricå unor cåpetenii
så-l informeze pe împåratul Hadrian?...
Nu vom ¿ti, poate, niciodatå – de ce anume
nu e amintitå, pomenitå acea „rebeliune”
a cel¡ilor, nicåieri? A¿a cum a fost naratå
de Tacitus,Råscoala Reginei Budica!...

A în¡eles Hadrian cå scena XXV din Columna Traianå avea
„legionari de origine celtå???... Cå omorurile fuseserå, la Londi-
nium, de „provenien¡å” religioaså? ªi cå acea cutumå se repeta
subcon¿tient ¿i în Columnå?

*
O altå scenå a Columnei Traiane este contemplatå, acum, la

båtrâne¡e de Împårat, stând, suferind, în lecticå, având un aer mistic
¿i... fantast. Traian poartå o togå albå, pe cap, în ¡inutå pontificalå,
cu un camil (diacon), alåturi, care îi oferå semin¡e: smirnå, tåmâie,
alte mirodenii, spre a le arunca deasupra flåcårilor; un cântåre¡
psalmodiazå, la un fluier dublu ¿i lung; ¿i to¡i fac liba¡ii. Buchetele,
ghirlandele de flori sunt diverse, coloristic, din plante specifice
înrâuririi, climei, trimise de marea Dalmatå (în viitor Adriaticå): petale
de smochin, leandru, dafin, laur, måslin, låmâi. Acolo, în margini,
departe, se zåresc înål¡imile Carpa¡ilor. Ca så despartå, så separe,
probabil, o scenå de alta, sculptorii Coloanei cioplesc, acum, cu un
având ciudat, un singur fruct de pin, înså exagerat, mårit, la înål¡imea
unui tambur, adicå de aproximativ 1,50-1,60 cm, care se va me-
tamorfoza, mai târziu, cu solzii såi aurici, desåvâr¿it simetrici, în
simbolul plastic al Grådinilor Vaticanului, ornamental înål¡at ¿i
multiplicat, în bronz, pe socluri, începând de la ie¿irea din Capella
Sixtinå. Primul ¿oc emo¡ional, pentru un istoric (mai ales al artei): el
este fratern-leit, oral, ca romboedrul, de 1,80 cm (– înål¡imea unui
stat de om), din Columna recuno¿tin¡ei fårå sfâr¿it, capodoperå
mondialå a sculptorului Constantin Brâncu¿i!...

*
Cea mai complexå ¿i complicatå priveli¿te îi este, înså, oferitå

Împåratului båtrân, de Scena LXC (78). Oare, a fost el, Hadrian de
fa¡å, acolo? Pentru întâia oarå, ne este sugeratå, de cåtre sculptori,
o câmpie, un spa¡iu extins; ¿i pentru întâia oarå, vedem nu un singur
altar, ci 4 (patru) altare, la un loc, ale Religiei Romane, înål¡ate cu
rafinament ¿i fårå grabå!... Ziduri albe, în jurul acelor altare, o agorå,
o pia¡å; ¿i o mul¡ime de legionari, probabil apar¡inând gårzilor „de
ocupa¡ie”; mul¡i cetå¡eni „peregrini”; apoi femei ¿i båtrâni, copii, ce
vor deveni, cândva „cives romani”, magistra¡i, consuli, func¡ionari,
negustori etc. Oficiazå, înve¿mântat în aceea¿i albå togå, pontiful
Traian. Este, oare, alåturi de el, Hadrian?... Al¡i istorici l-au vizualizat,
acolo, pe generalul DeciniusTerentiusSclavicaus, de-acum
prezentat ca primul guvernator al „Terrei Capta Dacica”.

Este cea mai mårea¡å ceremonie ¿i rit, religioase, din câte
ne-au fost prezentate, pânå acum, pe Columnå, în ¡inuturi, iatå, deja
cucerite; ¿i dintre cele mai monumentale; dupå dispozi¡ia ¿i
rânduiala „straturilor sociale!”... ªi, iatå, aproape to¡i, istoricii ¿i
arheologii, au cåzut de acord: Împåratul Traian inaugureazå, acum,
construc¡ia unui alt, nou ora¿-cetate, care se va numi: ULPIA
TRAIANA COLONIA DACICA! Se våd în margine ¿i animale de jertfå,
autohtone: o oaie, un taur, un mistre¡. ªi un victimarius, cu nenu-
mårate cu¡ite ascunse în teacå de piele.

Scenariul slujbei e o ini¡iere mitico-istoricå, fabuloaså, ce
reface Întemeierea Capitalei Roma!... Împåratul Traian are o dis-
pozi¡ie cu adevårat mar¡ialå. Slujba, pe care el o sus¡ine, poartå
numele, în toate protocoalele: „lustratioexercitus”. Mâna sa dreaptå
este înål¡atå spre marile mul¡imi; ¿i ne sugereazå chiar ¿i vorbirea sa
pilduitoare, elocventå. Se mai våd, apoi, în spatele såu: generalii
Licinius Sura ¿i Claudius Livianus. Se zåresc ¿i observatori, iscoade
(„speculatores”), aqviliferi, signiferi, solda¡i... Deoparte, jos, e un
fotoliu pentru o persoanå în vârstå, probabil, ce  trebuie mutat ¿i
pliat, un scaun – „sellacurulis” (nu e nevoie så fie tradus în române¿-
te!); Un lung rulou de papirus ¡ine în mâini Traian, agitându-l spre
cetå¡eni; este mai mult ca sigur actul de întemeiere al acelui
ora¿-cetate, cu înså¿i semnåtura Suveranului Pontif, Împåratul.

Hadrian î¿i aduce aminte, acum, cu precizie: s-a inaugurat
înål¡area viitoarei capitale politice, militare, religioase, administra-
tive a întregii DACII ROMANE, acolo, „în vale”, cum spuneau cei
båtrâni, în Câmpia Ha¡egului, lângå largi ¿i noi drumuri, grådini,
lacuri, râuri, coborând, limpezi din mun¡i. Inaugurase ¿i el, Hadrian,
în Asia Micå, cetå¡i precum Bostra, Petra, Elia Capitolina; în Egipt:
Antinoia; în Tracia, ora¿ul såu iubit: Hadrianopole.

To¡i împåra¡ii romani întemeietori î¿i încheiau ceremonia
sacrå cu o strålucitoare frazå, ajungând så circule, din gurå în gurå,
prin toate locurile de înnoire (noile capitale!) ale Provinciilor Îm-
pårå¡iei: „– Så dea zeii så fie, aceasta, o Nouå Romå! O fiicå nouå a
Romei Noastre!... Så se måreascå ¿i så prospere Împårå¡ia in Terra
Integra, cu aceste noi Rome!...”

HADRIAN DESPRE COLUMNA TRAIANÅ
(dupå 25 de ani)



Portal ~ Mãiastra - Anul XIV, nr. 3 (56)/2018          p. 59

*
Uluitor!... Suprafe¡ele acestui ora¿ antic daco-roman au fost

decopertate, deshumate, descoperite, de arheologi, în veacul XX,
totalizând zeci de hectare, cu stråzi, în råscruce ¿i pie¡e, un templu
al Minervei, Amfiteatru, båi publice, cuptoare de ars pâine, ateliere
de fierårie, sculpturi, ceramicå, edificii civile, depozite etc., la o
distan¡å de exact 40 km, fa¡å de capitala veche, cogaiononicå ¿i
zalmoxianå, de sus, Sarmisegetusa.

Intensitatea unei alte vie¡i economice, îmbulzeala de func-
¡ionari, negustori, mineri, adu¿i din Italia, Iliria, Panonia, Sardignia,
vor produce un efect nea¿teptat ¿i inexplicabil: fiindcå memoria
numelui Ulpia Traiana nu va rezista, prin vremuri!...

ªi chiar ¿i aici resim¡im, în tainå, o ciudatå reac¡ie, o formå
de... „opozi¡ie”, a urma¿ului Hadrian.

Se ¿tie ¿i s-a spus: el a insistat, gra¡ie unei secrete devo¡iuni
fa¡å de eroismul regelui Decebal, så fie numitå cetatea nouå, pe mai
departe – tot: SARMISEGETUSA!...

Pânå în ziua de aståzi.
Aproape toate „botezurile” – numele, nåscute, date de el,

Hadrian, poetul, filosoful, justi¡iarul, geograful, au fost sortite så se
perpetueze prin timp, chiar ¿i „DACIA FELIX”; „Arabia Petraea”,
„Palestina”!

Înså, „Elia Capitolina” – nu!

*
În vremea ¿i în toiul unor alte rituri ¿i ceremonii religioase,

ini¡iate de împåratul  Traian,  apar câteva „figuri stilistice”, cu
adevårat revolu¡ionare ¿i simbolice, structurate („strecurate”), de
sculptorii Columnei, înlåuntrul formei ovale a unor coroane, sau
cununi de flori, jerbe etc.; iatå o ilustrare: Punctul cardinal al Nor-
dului – luând înfå¡i¿area unei Femei, sugerându-ne pânå unde au
ajuns cuceritorii romani, urmând grupuri ostile, de daci: zona Tisei
¿i Maramure¿ului, de azi.

Altå figurå: Jupiter Tonans, fiind reprezentat de un bårbat
båtrân ¿i bårbos, înspåimântåtor, „turnåtor”; Pårintele råzboaielor
¿i al tuturor zeilor. ªi, tot astfel, vizualizåm o acvilå, cu fulgere în
gheare, interpretând-o ca idee „plasticå”, a metamorfozelor, din
opera lui Ovidiu, cu Jupiter, devenit pasåre, vultur (vultureaså!),
sugerându-ne, în ghearele lui (ei), tråsnetele unei furtuni de varå.

Trebuie, totu¿i, så ne re-amintim, cå prima alegorie, pe Co-
lumna Traiana, revelatorie, pitoreascå ¿i... masculinå, o reprezintå
zeul Dunårii, odihnind, jos, învåluit în barba sa albå, interferându-se
cu spuma valurilor; ¿i cercetându-i ¿i încurajându-i, din priviri, pe
legionarii care trec Dunårea, cu anume pericol, pentru cå, înainte de
Apolodor, precum ¿i la Rohn, sau Rin, romanii utilizau, provizoriu,
poduri de vase.

Acel zeu bårbos al Dunårii îl va influen¡a, adânc, în Rena¿tere
¿i pe Bernini, la concep¡ia fântânii sale arteziene, din Pia¡a Navora,
închinatå (misionarilor religio¿i); ¿i continentelor, fluviilor: Nil,
River Plata, Gange, Danubiu¿.a.

Båtrânul imperator Hadrian mai zårea, vråjit, acum, din lecticå,
o imagine sculpturalå, la limita dintre un reportaj råzboinic ¿i
metamorfozele neînchipuite ale reprezentårilor fantastice. Iat-o pe
cea mai neîn¡eleaså (råmaså obscurå), pânå ¿i în concluziile unor
savan¡i ai istoriei antice, care pot citi, azi, fragmente ¿i scene ale
Columnei, înlåuntrul unor muzee.

A intrat, în discu¡ia noastrå, o stranie „ma¿inå infernalå”, de
luptå acerbå ¿i cruntå, apar¡inând Dacilor (CXI): e asediul Sar-
mizegetusei Regia. Acea ma¿inårie este compuså din trei bare înalte,
de fier greu, pe care sunt înfipte trei grupuri de furci, amenin¡åtoare,
ascu¡ite; apoi, vertical sunt mai mul¡i pari ¿a; înfipte, seceri tåioase,
toate sunt puse în mi¿care (aproape le auzim huruind!), de ni¿te ro¡i
zim¡ate, din¡ate; ¿i de ni¿te tåvålugi grei.

ªi se mai vede cum acea aråtare mecanicå, acolo, sus, pe
Columnå, distruge ziduri, garduri de piatrå, por¡i. (De unde au luat
sculptorii „bibliografia” ei? Din De belloDacico, cartea lui Traian –
pierdutå, mai târziu? Din Getica medicului Criton? Au fost unii sculp-
tori, asemeni lui Apolodor, la lupte, de fa¡å?...)

Conrad Cichorius a socotit cå ma¿inåria aceea apar¡inea unui
deta¿ament de avangardå, dacic. Alfred Von Domasevsky a consi-
derat-o instala¡ie romanå, mai mult ca sigur modificatå – adaptatå;
precum adaptaserå solda¡ii romani unele mici temple rotunde, din
jurul Sarmis-ului, dupå ce fuseserå distruse; ¿i transformate, cu
tuburi de aduc¡iune, ceramice, în ¿ipote ¿i cisterne de apå (idee
conchiså, arheologic ¿i de englezul Pollen ¿i istoricii români Cons-
tantin ¿i Hadrian Daicoviciu).

Astfel de ma¿inårii vor fi numite, mai târziu „mon¿tri meca-
nici”; ¿i vor fi socotite pre-viziuni fantaste, spåimoase, metafizice
ale Råzboiului.

Toate marginile – inclusiv zei¡a Selena a Nop¡ii – figurå
alegoricå, tot Femeie, trebuie privite ¿i în¡elese, sub dalta sculp-
torilor Columnei (¿i) drept esen¡iale elemente ¿i reminiscen¡e ale
educa¡iei lor elenistice, încå din adolescen¡å, ucenicind în atelierele
nu doar ale Alexandriei Egiptului, ci ¿i ale Arhipelagului grecesc,
ale Antiochiei, sau Halicarnasului.

*
Cea mai venerabilå figurå ¿i structurå complexå (adaptare ¿i

ea, desigur, prin secole, devenitå artistico-religioaså, chiar o ste-
reotipie, råmâne Mama (Magna Mater) cu puiul, pruncul, fiul, pro-
genitura sa, ocrotit, profund, în bra¡ele-i iubitoare. Iatå relatarea
Scenei (CXL), a¿a cum o privim, la înål¡imea ochiului, în Muzeul
Na¡ional al României, la Bucure¿ti (în Lapidarium).

Vizualizåm un grup mic de femei –, înså doar una este mama
cu fiul, în bra¡e. Så fie prin¡esa, fata cea mare a regelui Decebal, cu
slujitoarele, alåturi?... Så fie, oare, toate reprezentante ale aris-
tocra¡iei dace? Cei ce au descoperit ¿i decodificat simbolistica
imaginilor Columnei, prin secole, au oferit doar douå variante ale
interpretårilor, total diferite.

La clipa teribilå a surprinderii lui Decebal, sinucigându-se,
de cåtre acel centurion Claudius, au fost captura¡i ¿i cei doi fii ai
regelui,  cu Perceptorul alåturi de ei; fiind lua¡i prizonieri.

ªi tot din anturajul familiei Regelui fåcuse parte ¿i un råzboi-
nic, sfåtuitor de tainå, care, ajungând sclav, a trådat, spre a-¿i salva
via¡a, locurile ascunse, în Munte, unde au fost depozitate averile ¿i
tezaurul Dacilor; fiindcå, dupå istoricii antici, au fost cel pu¡in douå
ascunzåtori: una, sub rådåcinile unor arbori; ¿i cealaltå, sub albia
unui râu de munte, numit Sargetia (azi Streiul).

S-a påstrat numele acelui apropiat al familiei regale. Nu-¿i
merita, înså „memoria istoriei”; îl chema Bicillis.

Acele tinere femei, din scena Mama cu pruncul în bra¡e sunt
înve¿mântate cu lucruri fine, ce se vindeau pe pie¡ele Dacilor, de
cåtre negustorii din Tomis, Dionisopolis; sau cei din Philippi, Mace-
donia. Rochii în lungi falduri, numite „hemation”, legate, unite, în
catarame duble, de argint, rotunde.

Undele purtau, pe umeri, e¿arfe-¿aluri, altele basmale, cu col-
¡urile înnodate, sau cu agrafe, spre ceafå, låsând ¿uvi¡ele de pår, pe
lângå tâmple. Sunt încål¡ate în sandale de piele, zise mai târziu, pânå
azi, în memoria poporului: „sandale... romane”.

Istorici, epigrafi¿ti, precum Conrad Cichorius, Paribeni, au
considerat cå grupul de femei fåcea parte din suita regelui Decebal,
în vreme ce italienii, în frunte cu Di Grassi, credeau a fi, acolo, stre-
curatå, cea dintâi imagine a Fecioarei Maria cu Pruncul Isus: „Mân-
gâietoarea”, a¿a cum o „chemau”, prin somnul lor de moarte, sol-
da¡ii-primii cre¿tini, muribunzi. Încurajat de un teosof ocult, francez,
Renè Guenon, cunoscut specialist al sacrului, român, Vasile Lovi-
nescu, a închinat subiectului, cardinal, al Maicii cu Fiul, de pe Colum-
nå, un uria¿ volum, de aproape 400 pagini, ajungând la o concluzie
a¿teptatå: influen¡a, în cre¿tere ¿i în ascensiune a Religiei Cre¿tine,
ce a fost introduså, implantatå, în vestul antic al României (Banat ¿i
Transilvania), prin personalitå¡i „de elitå”, ale legiunilor militare; ¿i
abia mai apoi, prin solda¡ii, comercian¡i, func¡ionari ¿i cålåtori. Iar
dupå retragerea administra¡iei imperiale romane, sub Aurelian, între
271 ¿i 275, cre¿tinarea a fost fåcutå chiar de misionari greco- latini,
întemeindu-se ¿i cele dintâi episcopii, în dreapta ¿i în stânga Dunårii,
din zona Ohridei, a ora¿ului Serdica (Sofia de aståzi), pânå la Tomis,
Dârstor, Buzåu ¿.a.

Volumul teosofului român Vasile Lovinescu, extrem  de inci-
tant, îndråzne¡, înså ¿i controversat, s-a intitulat: O ICOANÅ
CREªTINÅ PE COLUMNA LUI TRAIAN (Glosse), Bucure¿ti, 1978.

*
Cea mai de seamå alegorie, de pe basoreliefurile Columnei

Traiane, o vom declara, potrivitå comparativului ebraic – alegorie a
alegoriilor: zei¡a Victoria, simbolul final al triumfului, într-un nea-
semuit ¿i cumplit råzboi, definitiv, nu aleatoriu, nici întrerupt, de
armisti¡ii, nici relativ, care marcheazå Istoria! VICTORIA!... Ea a oferit
un nume majestuos, serenisim, pe care nu l-a putut prelua, nici
adapta, nici o religie. Îl poartå ¿i l-a purtat ¿i-l vor purta regi ¿i regine,
prin¡ese ¿i prin¡i, împåra¡i, pânå în sec. XX: VICTORIA (a Angliei);
sau Victor (Vittorio Emanuelle – al Italiei); ¿i al tuturor båie¡ilor ¿i
fetelor, ai cåror pårin¡i vroiau ¿i râvneau så-i pre-destineze, pe fiii
lor, spre unice realizåri ¿i performan¡e, savan¡i, arti¿ti, navigatori,
revolu¡ionari!... Victoria-Victor!...

ªi de la simbolul arhitectural-sculptural, din vârful monu-

mentului colosal Tropheum Traiani (Adamclisi), cerut de Ducele,
Mussolini, în primåvara lui 1938 arheologului-diplomat P.P. Pa-
naitescu, precum machetå detaliatå, destinatå så figureze, în EUR
(Expositione Universale Roma); ¿i pânå la Zei¡a Victoria, din miezul
Columnei Eterne, existå o îndelungatå istorie, a arhetipurilor ei, din
epocile primitive, pânå la rafinata reprezentare sculpturalå, de for,
pe coloane, temple, alte edificii, în Imperiul Roman ¿i dinRena¿tere.

*
La sfâr¿itul conflictelor, luptelor, în acel vacarm asurzitor al

strigåtelor de suferin¡å ¿i moarte; ¿i în ¡ipetele ¿i strigåtele de bucurie
ale altora, învingåtori, triumfåtori ¿i råma¿i în via¡å, legionarii
începeau, brusc, fårå så li se porunceascå, acolo, la sfâr¿it, så ridice
mâinile spre slavå ¿i så sårute påmântul.

Apoi, comiteau unele gesturi, semne, ac¡iuni, ce au råmas
magice. Iatå ce fåceau, parcå în vise:

Tåiau vârful unui copac tânår, chiar acolo, printre råzboinicii
cåzu¡i, printre fo¿tii adversari ¿i du¿mani. Îl curå¡au de crengi ¿i
frunze, cu såbiile ¿i „securile råzboiului”, la påmânt; låsau etajele
de crengi, retezate, mai mari; ¿i începeau så adune, de pe câmpurile
de luptå, de la cei cåzu¡i: scuturi, albe de såge¡i, haine ale învin¿ilor;
¿i apoi ornau copåcelul (ce devenise stâlp, par, coloni¡å – råmas(å)
verticalå, în urma curå¡irii coroanei sale.)

Trupul acela tânår, de arbore, înål¡ându-se vertical, se aflå
metamorfozat, trans-„figurat”, cioplit, în vârful monumentului
comemorativ-funerar, uria¿ ¿i rotund, al Tropheumului Traiani, de la
Adamclisi. „Înve¿mântat în lucruri, råmase de la cei învin¿i, daci
sarma¡i, el e vizualizat, cu 30 de ani înainte ¿i în forma Tropeumului
lui Marius – ridicat la Roma, tot dupå o încrâncenare, cu „barbarii
dunåreni”, în vremea împåratului Domi¡ian.

Un simbol arhetipal în continuå mi¿care, în neîncetatå
evolu¡ie.  El se va diversifica, surprinzåtor, pe Columna Traianå,
luând chipul alegoric al unei fecioare: zei¡a ocrotitoare a råzboi-
nicilor învingåtori: VICTORIA.

Reprezentatå pe Columna Traianå, ea este înve¿mântatå ca
fecioarele („paratheneele”) grece¿ti, în vålurite falduri azurii, de vis,
vestalå, asprå ¿i majestuoaså, în acela¿i timp, numitå „chiton”.

Unul din genunchii ei, cel drept, este rezemat pe un coif, ori
pe o tigvå de adversar; ¡inând cu mâna sa pliurile acelei rochii grele,
numitå, tot în greacå: „himatiun”.

Pårul capului e fixat, prins cu o panglicå, pe cre¿tet, sporind
frumuse¡ea triumfåtoare, înaltå, severå, virginalå.

Zei¡a Victoriei, pe Columna Traianå, posedå ¿i douå aripi
fantaste, revelându-ni-se drept o miraculoaså apari¡ie, acolo, pe
câmpurile învingåtorilor, neobosi¡i – a întregii mitologii greco-ro-
mane, a celor ce vor continua så edifice istoria, operå scriså, întot-
deauna, de cei ce înving. Învingåtorii!...

La miezul Columnei, vedem, înså, aglomerate, aproape
înghesuite, douå Victorii: una, din campania, din Câmpia Dunårii
(de la Adamclisi); iar cealaltå, din Campania militarå, finalå, de la
Sarmisegetusa. ªi vizualizåm, astfel,(¿i) douå concep¡ii ¿i inten¡io-
nalitå¡i sculpturale; una cu podoabe, arme, steaguri, coifuri de la
råzboinicii regelui Decebal; cealaltå zei¡å a Victoriei, împotriva
neamurilor barbare, din stânga Dunårii, în frunte cu sarma¡ii, bine
realiza¡i, reprezenta¡i, ¿i cavalerii ¿i caii, în acele zale „catafractare”.
Sunt urmårite de arti¿ti efecte simetrice ¿i imagini triumfale, diferite:
ale dacilor, cu o întreagå panoplie, cu ornamente mai rafinate, ca ¿i
la brå¡årile de aur, sau inele; alta, victoria împotriva burilor ¿i sar-
ma¡ilor, care au podoabe, coifuri, ornamente, mai modeste.

ªi dacå ne gândim cå unele arme: såbii curbe, arcuri ¿i suli¡e,
erau nu numai cioplite, ci ¿i pictate, vopsite, ne putem da seama de
serenitatea contempla¡iei împåratului Hadrian, stând în lecticå; cu
ochii såi de poet ¿i estet, sim¡ind percep¡ia vizualå a iluziei artistice,
a mirajului azuriei marmure, unitå cu cerul; ¿i înål¡ându-se, spre
Zei: Legi ale perspectivei intuite, deja, de un Vitruvius, Seneca ¿i
Metamorfozele ovidiene.

Tot ceea ce a fost pictat, seren, ori purpuriu, s-a ¿ters, prin
secole, gra¡ie intemperiilor, nu barbarilor!

Înlåuntrul Civiliza¡iei antice, eleno-romane, au cålåtorit ¿i
evoluat, în paralel, ¿i alte reprezentåri prestigioase ¿i eclatante, în
frunte cu Athena Parthenon(480 î.e.n.); Victoria de la Samatuche(200
î.e.n.), zei¡å råzboinicå, på¿ind, înaintând, pe o corabie, sau pe o
stâncå de munte, înaripatå, avântându-se spre cer, consideratå la
Muzeul Louvre – capodoperå a capodoperelor (victoriilor) în
råscrucile Istoriei Universale.

Sunt ¿i speciali¿ti ai artelor, italieni, care cred cå ¿coala de
sculpturå a Împåratului Traian ¿i arti¿tii ei, de la Roma, au evoluat ¿i
s-au rafinat, gra¡ie descoperirii unei statui a Victoriei, deshumatå, la
Brescia („Victoria de la Brescia”), cioplitå de un anonim, în vremea
dinastiei Flaviilor Vespasieni; ¿i care i-ar fi influen¡at ¿i înrâurit,
acolo, în contemporaneitatea lor.

Constantin ZÅRNESCUConstantin ZÅRNESCUConstantin ZÅRNESCUConstantin ZÅRNESCUConstantin ZÅRNESCU
(din ROMA SORGINTEI NOASTRE)
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Fiecare mare civiliza¡ie, în condi¡ii istorice fa-
vorabile, creeazå o art proprie, originalå, însumând
calitå¡i specifice. Muzica arabå este legatå de istoria
Islamului.

Cultura arabå face parte din marele curent care
a påtruns în Asia Micå ¿i Grecia dupå anul 2000 î.
Chr. Pe parcursul derulårii etapelor istorice, “datoritå
mixturii ariene ¿i semite, a permis o asimilare de
cåtre sensibilitatea orientalå, a înnoirilor transmise
apoi Occidentului, în perioada de tranzi¡ie a Antichi-
tå¡ii grece¿ti, prin romanitate, spre Evul Mediu timpu-
riu.” (Grigore Constantinescu, Irina Boga, O cålåtorie
prin istoria muzicii).

“Cultura arabå din a doua jumåtate a primului
mileniu este o culturå care afirmå triumful vie¡ii ¿I
bucuria de a tråi.” (R.I Gruber, Istoria muzicii univer-
sale, vol. I). Ea a oferit Europei apusene modelul
unei arte muzical-poetice laice, stråine de constrân-
gerile impuse de bisericå, într-o perioadå în care
oamenii cu vederi înaintate ai civiliza¡iei vest-eu-
ropene se sim¡eau încåtu¿a¡i de dogmele catolice,
fåcând-o så cunoascå, a¿a cum spunea Pu¿kin, “ex-
tazul ¿i duio¿ia dragostei, gustul pentru miraculous
¿i magnifica elocin¡å a Orientului”.

Aceastå artå strâns legatå de via¡å s-a dez-
voltat la arabi în ciuda atitudinii, în general negati-
viste, a islamului fa¡å de muzicå.

Fundamentul culturii muzicale contemporane a
¡årilor din Orientul arab este civiliza¡ia arabå veche,
ale cårei începuturi dateazå din al doilea mileniu
î.e.n., când în Arabia sudicå existau patru state
înfloritoare, cu o culturå relativ dezvoltatå, alåturi de
muzicå dezvoltându-se literatura (mai ales poezia),
arhitectura, arta decorativå.

La începutul erei noastre, la hotarul nordic al
Arabiei, s-au întemeiat state care au ajuns, alternativ,
sub ståpânirea Iranului sau a Romei. A urmat epoca
marilor migra¡ii ¿i a destråmårii lumii greco-romane,
iar împrejurårile au fost nefavorabile înfloririi culturii
arabe, de¿i arabii au råmas în afara zonei de påtrun-
dere a popoarelor migratoare nordice.

Printre cauzele care au prejudiciat dezvoltarea
culturii arabe în perioada respectivå se aflå luptele
interne dintre micile state semistabile, formate în
secolele III – IV, ¿i triburile independente, dar ¿i stag-
narea comer¡ului dintre Apus ¿i Råsårit, marile ¿i
înfloritoarele ora¿e, Palmira ¿i Petra devenind ruine.

Secolul VI, din era noastrå, a adus o schimbare
fundamentalå. În a doua jumåtate a acestui secol,
ca urmare a råzboaielor victorioase împotriva nåvå-
litorilor ¿i a unirii triburilor arabe, s-au dezvoltat ora¿e
ca Medina ¿i Mecca ¿i a fost adoptat islamul ca religie
unicå, oficialå, a statului arab.

În urma cuceririi Siriei, Iranului ¿i Egiptului de
cåtre musulmani, contactul dintre cultura arabå ¿i
cultura unor ¡åri ca Bizan¡ul ¿i Egiptul, care aveau
un nivel înalt de dezvoltare, a determinat avântul
culturii ¿i artei arabe. În teritoriile cucerite, elementele
arabe s-au adaptat specificului regional, de o mare
diversitate. Tendin¡a expansionistå arabå a continuat
cu supunerea celorlalte state din jur, astfel cå, din
Mesopotamia, Iran, Siria, Palestina, Egipt, Africa de
Nord, Peninsula Ibericå, Asia Centralå, o parte din
India de nord-vest, Armenia, Azerbaidjan ¿i o parte
din Gruzia s-a constituit, în anul 632, un stat feudal
de propor¡ii, numit califat ¿i condus de un calif, iar
limba arabå a devenit limbå interna¡ionalå.

În Europa, Asia ¿i Africa s-au dezvoltat o mul-
¡ime de centre culturale (Damascul, în Siria, Bagda-
dul, în Irak, Cairo, în Egipt, Cordoba (supranumitå
“diamantul lumii”), Toledo ¿i Sevilla, în Spania), în
care au înflorit ¿tiin¡ele ¿i artele.

Primul dintre ele a fost Damascul, curtea califilor
din dinastia Omeiazilor (661 – 750,) devenit locul unde
se întâlneau savan¡i ¿i arti¿i renumi¡i – poe¡i, arhitec¡i,
muzican¡i, ultimii fiind, în acela¿i timp, cântåre¡i,
instrumenti¿ti, compozitori ¿i poe¡i, dar ¿i teoreticieni.

Începând cu anul 750, în perioada califatului
Abbasizilor, centrul statului s-a mutat din Siria în Irak.
Bagdadul a devenit noua capitalå a imperiului arab
¿i centrul întregii civiliza¡ii orientale din Evul Mediu,

CULTURA MUZICALÅ A ºÅRILOR DIN ORIENTUL ARAB
Origini, evolu¡ie, conexiuni

nu doar al civiliza¡iei arabe.
Bagdadul era vestit nu doar pentru luxul fabulos

de la curtea califului, ci ¿i pentru dezvoltarea culturii.
S-au alocat sume uria¿e pentru construc¡ia de
monumente istorice, pentru ¿tiin¡å, literaturå, muzicå.
Printre marii cântåre¡i ¿i compozitori ai vremii se
numårå EL-Mausili, creatorul a 900 de cântece, ¿i
Ibn-Giami, cei doi alcåtuind pentru califul Harun-al-
Ra¿id culegerea „O sutå de cântece alese”, care a
servit mai târziu lui El-Ispahani ca bazå pentru „Marea
carte a cântecelor”. Acesta nu a fost doar un muzi-
cian de frunte (a scris 19 tratate de muzicå), ci ¿i
poet, filolog, jurist, posedând una dintre cele mai
bogate biblioteci din vremea aceea.

Tot în Bagdad existau peste o sutå de librårii ¿i
î¿i desfå¿ura activitatea „Casa în¡elepciunii”, un
colegiu special al traducåtorilor ¿i legåtorilor de cår¡i,
unde au fost traduse în limba arabå opere importante
ale savan¡ilor greci, printre care, lucrårile de teorie
muzicalå ale lui Aristotel, Aristoxene, Ptolemeu. De
asemenea, s-a spus cå Bagdadul a întrecut Roma
prin numårul de biblioteci publice.

Muzica s-a bucurat de protec¡ie ¿i pe timpul
dinastiei Buizilor (Buveihizilor), în lucrårile de muzico-
logie din secolul X era prezentatå istoria muzicii a-
rabe, se dezbåteau probleme de teorie ¿i esteticå
muzicalå, se relatau biografii de muzicieni. Printre
autori s-a remarcat marele filozof Ibn-Sina (Avicena)
care a tråit spre sfâr¿itul dinastiei lor ¿i care a tratat
importante probleme de muzicologie.

ªi ultimul calif, Al-Mustasim (1242-1258), a
acordat o mare aten¡ie poeziei ¿i muzicii. Principalul
lui muzician era Safi - al – Din, ultimul mare muzician
al culturii arabe din Evul Mediu.

Savan¡ii arabi au luat-o înaintea celor vest-eu-
ropeni atât în domeniul ¿tiin¡elor exacte ¿i al ¿tiin¡elor
naturii, cât ¿i în domeniul ¿tiin¡elor umaniste. Filozofia
arabå a dezvoltat elemente materialiste ale doctrinei
lui Aristotel, creând cele mai progresiste forme ale
ideologiei Orientului musulman din epoca feudalå,
iar folclorul Indiei ¿i Iranului, preluat ¿i prelucrat de
povestitori populari arabi, a dat na¿tere celei mai fas-
cinante opere literare, definitivatå în Egipt, în secolele
XIV – XV, „O mie ¿i una de nop¡i” (ªeherezada).

Influen¡a multisecularå, la scarå mondialå, a
culturii arabe a continuat ¿i dupå sfâr¿itul domina¡iei
lor politice, sim¡indu-se în Europa apuseanå pânå în
epoca Rena¿terii, iar aceastå influen¡å este legatå
de particularitå¡ile ei, conturate încå din perioada
preislamicå.

Arabia preislamicå (în special cea nordicå) era
o ¡arå care påstra numeroase tråsåturi ale modului
de via¡å ¿i ale ideologiei comunei primitive. Arabii
de nord erau nomazi care î¿i duceau existen¡a în
condi¡ii grele, în de¿ertul arabic, ¿i care au men¡inut
în structura socialå ¿i în ideologie elemente arhaice.

Numele de arabi ¿i-l dådeau ace¿ti locuitori ai
¡inuturilor nordice, în special beduinii, cuvântul arab
„bedevi” însemnând locuitor al de¿ertului.

Poetul sau „profetul” ( ¿a’ir) îndeplinea func¡iuni
magice de vråjitor. El era påstråtorul tradi¡iilor gentilice
¿I oratorul tribului. Începuturile poeziei beduinilor da-
teazå de la sfâr¿itul secolului VI. Påstrând o legåturå
strânså cu triburilelor, poe¡ii glorificau vitejia (erau
foarte råspândite poemele eroice), puterea, genero-
zitatea, dragostea de libertate a oamenilor din propriul
trib ¿I îi defåimau pe adversarii acestora.

Genurile tipice pentru perioada comunei primi-
tive erau: marsa (elegia pentru jelirea mor¡ilor), ¿a’ir
(cântecul de råzbunare), urgiuza (chemarea la luptå),
higia (satira), madh (cântecul de slavå), hemriiat
(lauda vinului), huda (cântecul conducåtorilor carava-
nelor de cåmile). Potrivit unei ipoteze, vechile måsuri
ale versurilor î¿i au originea în cântecele cåmilarilor
¿i ale cålåre¡ilor arabi, chiar mersul cåmilei reflec-
tându-se în caracterul metrilor arabi (cea mai veche
unitate a versului arab fiind ragias, adicå iambul.

Foarte råspândite erau conjura¡iile ¿I invoca¡iile
funebre ale vechilor preo¡i pågâni, sub formå de prozå
rimatå, intercalate uneori cu versuri (sagi), devenite
surså de inspira¡ie pentru poezia arabå de mai târziu

(inclusive Coranul, cartea sfântå a islamului, a fost
redactat într-o astfel de formå).

Distihul ¿I monorima caracterizeazå principalele
texte poetice arabe din perioada respectivå: kasâda
(o poezie monorimå de cel pu¡in 12 distihuri, slåvind
tribul poetului sau pe poetul însu¿i ori defåimând un
trib du¿man – un fel de odå panegiricå) ¿i gazelul (o
poezie de tipul kasâdei, dar de dimensiuni mai mici
¿i cu caracter erotic, care se declama la reuniuni
intime). Spre deosebire de gazel, care se executa
într-o formå muzicalizatå, de cåtre mutribi (cântåre¡i
¿i muzican¡i), kasâda pare så fi fost doar declamatå.

La polul opus se aflau intertriburile, ni¿te reuniuni
speciale, organizate cu ocazia târgurilor sau a anu-
mitor sårbåtori, la care, într-o atmosferå festivå, se
întreceau poe¡ii în fa¡a unei asisten¡e numitå ravi.

În Arabia preislamicå, limba arabå, aproape
formatå, se caracteriza printr-o mare bogå¡ie foneticå,
a formelor ¿i a vocabularului. De asemenea, crea¡ia
oralå impresiona prin perfec¡iunea formelor, prin pros-
pe¡imea ¿i spontaneitatea spiritului colectiv, iar rimele
folosite aveau rol de factor organizator al întregii struc-
turi a lucrårii, eviden¡iind talentul muzical ¿i poetic al
arabilor.

Teoria muzicalå arabå îmbinå elemente împru-
mutate de la per¿i ¿i bizantini cu elemente autohtone
¿i este expuså în lucrarea lui Ibn – Misiah (m. în
715). Acesta a formulat cele opt moduri principale,
care au primit numele de degete, tonica acestor
moduri fiind determinatå de pozi¡ia degetelor pe låutå,
¿i cele opt moduri ritmice mai råspândite.

Cea mai veche culegere de cântece arabe este”
Cartea cântecelor”, de Unus-al-Katib, un autor din
timpul dinastiei Omeiazilor. “Cartea melodiilor” este
un alt studiu al lui, considerat prima lucrare ¿tiin¡ificå
a vechii ¿coli muzicale arabe, cuprinzând doar textele
cântecelor ¿i denumirile modurilor ¿i formulelor rit-
mice, fapt ce confirmå rolul important al improviza¡iei
în muzica arabå.

Alte lucråri muzicale sunt: “ªapte cântece”, a
cunoscutului cântåre¡, Ibn-Suraia; “Marele tratat
despre muzicå”, al lui Al-Farabi, care dezbate proble-
me de esteticå muzicalå, de originea muzicii, de
teorie muzicalå ¿i de instrumenta¡ie; “Cartea despre
låutå ¿i instrumentele musicale”; “Marea carte despre
cant”, ambele fåcând parte dintr-o istorie a muzicii
arabe în 21 de volume, avându-l autor pe Al- Ispahani.

În tratatul såu, Al-Faradi a definit consonan¡a
¿i disonan¡a într-un mod inovativ: dacå îmbinarea
de sunete fiind armonoiaså, impresioneazå urechea,
ea trebuie socotitå consonan¡å, iar dacå frapeazå
urechea, ca fiind nearmonioaså, ea trebuie privitå ca
disonan¡å. Punctul såu de vedere a fost sus¡inut de
Avicena¿i Safi-al Din (primul compozitor arab care a
låsat notåri muzicale, în lucrårile cåruia sunt descrise
atât modurile muzicale arabe, cât ¿i cele persane, el
devenind astfel pionierul unui nou sistem muzical,
în afarå de faptul cå a fost un remarcabil interpret la
instrumentele cu coarde.

Teoreticienii Orientului care au tråit dupå
Safi-al-Din s-au sprijinit pe cercetårile acestuia, lu-
crårile lui reprezentând tot ce-a produs cultura arabå,
în decurs de câteva secole, în domeniul teoriei muzi-
cale, însu¿indu-¿i, totodatå, tradi¡iile teoriei muzicale
antice, grece¿ti ¿i persane.

Arabii au împrumutat de la greci denumirile spe-
cifice ale intervalelor ¿i no¡iunea greacå de muzicå,
pânå la momentul respectiv nefiind în uz decât ter-
menul cântec.

Arabii considerau consonan¡e cvartele, cvintele
¿i octavele, primele douå fiind clasificate intervale
reversibile, iar octava, interval combinat. Avicena a
înlocuit ¿ase degete arabe vechi cu peste 12 moduri
melodice, stabilind ¿i scårile muzicale ale acestor
moduri.

Melodii notate în secolele XIII ¿i XIV (cum e
Cântecul vechi arab al lui Avdolkadir) constituie exem-
ple de monodie, jumåtate cântec, jumåtate recitare,
cu un ritm liber, curgåtor, condi¡ionat de metrul ver-
sului poetic, cu structurå respectând principiul
distihului rimat ¿i care impresioneazå prin precizia
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intona¡ionalå, ritmicå, prin apropierea de dansurile
¿i cântecele populare din zilele noastre, relevând

cunoa¿terea func¡iunii modale a semitonului.
Studiul vechilor notåri påstrate ¿i al fonogra-

melor contemporane impune câteva concluzii: în
cântecele arabe predominå principiul monodiei; la
baza modului, în muzica arabå, stå tetracordul divizat
în trei pår¡i succesive; varia¡iunile ornamental-melis-
matice, de¿i au o desfå¿urare capricioaså ¿i un
caracter de improviza¡ie sunt subordonate canonului
fix al makamurilor (prototipuri melodice stabilite în
vechime, påstrate cu sfin¡enie ¿i transmise oral);
arabii cuno¿teau din cele mai vechi timpuri arta im-
proviza¡iei vocale ¿i instrumentale.

 Muzica vocalå a avut întotdeauna la arabi un
rol important. Cântåre¡ii arabi erau obliga¡i så ¿tie så
cânte în 28 de feluri, un bun cântåre¡ trebuind så
cânte cu o voce råscolitå de emo¡ie, îmbinând ten-
siunea cu duio¿ia, sonoritatea cu plenitudinea, så-¿i
facå vocea gravå, fårå vibra¡ii, sumbrå, înceatå, în-
våluitå, sau så ståpâneascå o voce înaltå, cu nuan¡e
plåcute ¿i cu sonoritate puternicå.

Timbrul sec, lipsit de cåldurå era necesar så
alterneze cu o sonoritate asemenea ecoului sau cu
o emisie sugrumatå, cântåre¡ul arab trebuind så aibå
un glas suplu, flexibil, asemenea cântului de privi-
ghetoare.

Raportul dintre textul poetic ¿i muzicå duce la
o structurå metroritmicå particularå a cântecelor ara-
be, bazatå pe alternarea silabelor lungi cu silabe
scurte ¿i depinzând de måsura versurilor. În acela¿i
timp, impresioneazå flexibilitatea ¿i perfec¡iunea
instrumentelor de percusiune care nu doar subliniazå
melodia vocalå, ci adaugå, la desenul ritmic de bazå,
propriul contapunct ritmic, diferit de cel dintâi, dar
concordând cu el în ciuda impresiei de libertate.

De¿i cultura muzicalå arabå prezintå tråsåturi
generale caracteristice ¿i pentru cultura muzicalå a

lumii antice, existå o diferen¡å esen¡ialå între cele
douå ¿i anume cå sinteza dintre cântec, dans, mi-
micå, declama¡ie cu acompaniament instrumental,
altfel spus, artå teatralå (în cea mai largå accep¡ie a
cuvântului), care caracterizeazå arta antichitå¡ii, nu
se întâlne¿te în muzica arabå.

Raportându-ne tot la antichitate, se constatå
cå muzica pur instrumentalå s-a dezvoltat mai mult
la arabi decât la greco-romani, fapt reflectat, prin
compara¡ie, de varietatea instrumentelor muzicale
arabe care le include ¿i pe cele cu arcu¿, preluate
din vechea culturå indianå, acestea oferind posibilitå¡i
extinse de exprimare a con¡inutului genurilor muzi-
cal-poetice, cu predilec¡ie a genului liric.

S-au creat makamurile (makomuri, mugamuri),
råspândite apoi la alte popoare orientale. Înrudit cu
raga vechii Indii ¿i cu nomul Greciei antice, makamul
arab este un ciclu vocal-instrumental care îmbinå
tråsåturi de suitå ¿i de rapsodie ¿i prezintå o cons-
truc¡ie în formå de rondo, melodia principalå alternând
cu episoade instrumentale. Pentru partea vocalå se
foloseau de regulå versuri ale poe¡ilor clasici, iar inter-
pretarea makamurilor se caracteriza printr-o strålucitå
virtuozitate. Dar arta arabå este caracterizatå nu doar
de melopeele vocale, ci ¿i de diferitele instrumente
de acompaniament, în special cu coarde ¿i de per-
cu¡ie.

În ceea ce prive¿te varietatea instrumentelor
folosite de arabi, locul principal îl ocupå grupul impre-
sionant al instrumentelor de percusiune: kadib (basto-
na¿e îndeplinind func¡iunea castanietelor), tabl (toba),
kus (toba mare, în func¡ie de cazan), duff (tamburinå
påtratå), darbuka (o tobå lovitå cu ambele mâini),
nakarat (douå timpane mici, unite ¿i prevåzute cu
douå bastona¿e pentru lovire), zil (un fel de casta-
niete).

Instrumentele de suflat cunoscute de arabi sunt:
mizmar (un tub de trestie cu ancie), kussaba (un flaut

deschis primitiv), arguli (un fel de cimpoi, foarte vechi,
al cårui tub stâng avea ¿ase orificii, iar cel drept sus-
¡inea o notå joaså), nai (un flaut longitudinal).

Instrumentele cu coarde erau reprezentate de
varietå¡i de harpå ¿i ¡iterå, dar instrumentul de lux,
destinat unui auditoriu ales, era låuta arabå (el’oud),
prevåzutå la început cu patru coarde, apoi cu cinci.

Reprezentantul tipic al instrumentelor cu arcu¿
este rabab (rebab), având douå coarde ¿i arcu¿.

Aceastå bogå¡ie de instrumente oferea posibili-
tatea de a se imprima lucrårilor muzicale nu doar un
ritm flexibil ¿i variat, ci ¿i o originalitate a coloritului,
specificå pentru muzica arabå vocalå ¿i vocal-instru-
mentalå.

Muzica arabå medievalå a marcat cea mai
înaltå treaptå de realizare a monodiei. În ciuda fap-
tului cå a fost lipsitå de avantajele polifoniei, cultura
muzicalå arabå a dezvoltat impresionante resurse
de intona¡ie ¿i de ritm, greu de conceput într-o muzicå
polifonicå.

Nu mai pu¡in revelatoare pentru oamenii progre-
si¿ti din Europa apuseanå a fost legåtura indisolubilå
dintre text ¿i muzicå, evidentå în muzica arabå, dar
¿i în arta muzical-poeticå a trubadurilor ¿i truverilor.
Cele câteva caractere comune, ale artei trubadurilor
¿i truverilor ¿i ale celei arabe, se explicå prin influen¡a
incontestabilå a culturii muzical-poetice arabe asupra
celei vest-europene, influen¡å care s-a exercitat timp
de aproape ¿ase sute de ani (din secolul X, pânå în
secolul XIV).

Înså arta muzical-poeticå, atât de originalå, a
arabilor a continuat så fie, peste secole, surså de
inspira¡ie pentru compozitorii clasici ¿i moderni.
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În perioada 13-16 iunie 2018, în sta¡iunea Båile Herculane a avut loc cea de-a
XVIII-a edi¡ie a Colocviilor revistei REFLEX, organizate de inimosul ¿i talentatul
poet re¿i¡ean OCTAVIAN DOCLIN, cu sprijinul factorilor administrativi ¿i culturali
ai jude¡ului Cara¿-Severin. Statuatå drept o manifestare culturalå de prestigiu care
reune¿te nu numai scriitori din întreg Banatul ¿i din diferite centre culturale ale
¡årii, ci ¿i arti¿ti, publici¿ti ¿i oameni de culturå, unii veni¡i de dincolo de fruntariile
¡årii, manifestarea de la Båile Herculane s-a dovedit a fi una din cele mai bogate ¿i
bine organizate. Pe parcursul a patru zile, au avut loc conferin¡e evocând prezen¡a
Banatului, prin personalitå¡i de excep¡ie, în contextul Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918 (prof. univ. dr. Mircea Zaberca - „Marea Unire – Început de Epocå”), simpozi-
oane, lansåri de cår¡i, recitaluri poetice, proiecte teatrale ¿i regizorale cårå¿ene,
standuri de edituri ¿i reviste culturale din Banat ¿i din ¡arå (Cluj, Bucure¿ti, Alba
Iulia, Pite¿ti, Tg.-Jiu, Arad, Timi¿oara, Re¿i¡a, Deva, Sibiu, Satu Mare, Ia¿i etc.).

De la Tg.-Jiu au participat scriitorul Zenovie Cârlugea (directorul revistei
„Portal-MÅIASTRA”) ¿i Zoia Elena Deju, autoare a unor cår¡i de poezie, participând
la regalul poetic din 15 iunie c. de la Hotelul „Gold Spirite”, înregistrat ¿i transmis
pe canale Tv ¿i radio. De asemenea, criticul ¿i istoricul literar Zenovie Cârlugea a
lansat lucrarea-surprizå LUCIAN BLAGA ªI LUMEA BANATULUI (Tipo Moldova,
2018), în care a detaliat legåturile marelui poet ¿i filosof cu oameni ¿i realitå¡i din
aceastå provincie istoricå, precum ¿i cei aproape trei ani petrecu¡i efectiv la Lugoj
(1924-1926), ora¿ul natal al Corneliei Blaga în care a creat importante opere (poezii,
teatru, eseisticå filosoficå, publicisticå etc.), perioadå despre care însu¿i poetul va
mårturisi cå a constituit un fel de „placå turnantå” a dramaturgiei ¿i scrierilor sale
filosofice. Men¡ionåm interviul acordat Alexandrei Gorghiu de la postul de radio
Re¿i¡a ¿i o mai amplå convorbire pe tema „Lucian Blaga ¿i Banatul”, avutå cu
publicistul Titus Crisciu ¿i publicatå în revista „Actualitatea literarå” din Lugoj (nr.
82, 6/2018).

Un moment deopotrivå important ¿i emo¡ionant a fost premierea poetului
nonagenar Toma George Maiorescu ¿i a artistului plastic Silviu Oråvitzan, persona-
litå¡i de talie interna¡ionalå ale culturii cårå¿ene, cårora le-a fost decernat Premiul
„Senghor” acordat de Societatea Poe¡ilor Francezi prin vicepre¿edintele Michel
Benard (moment cu totul inedit în programul Colocviilor la care ¿i-a adus din plin

contribu¡ia redactorul-¿ef al revistei „Reflex”, poetul Octavian Doclin).
Men¡ionåm prezen¡a la deschiderea aceastei edi¡ii a unor oficialitå¡i asigu-

rându-i pe participan¡i  de pre¡uirea ¿i sprijinul lor (prefectul de Cara¿-Severin,
Matei Lupu, primarul ora¿ului Båile Herculane, Cristian Miclåu, Ioan Benga, ma-
nagerul Centrului Jude¡ean pentru Conservarea ¿i Promovarea Culturii Tradi¡ionale
¿.a.), precum ¿i a altor institu¡ii: Editura „Tim” din Re¿i¡a (manager: Gh. Jurma),
care a pregåtit cu acest prilej lucrarea cercetåtorului Mircea Zaberca, Centenarul
Marii Uniri 1918 – Banatul de Munte ¿i Voivodina”; Biblioteca Jude¡eanå „Paul
Iorgovici” (manager: Clara Maria Constantin), Teatrul de Vest – Re¿i¡a (manager:
Florin Gabriel Ionescu), Clubul de la Timi¿oara, în frunte cu scriitorul ¿i regizorul
Ion Cårmåzan (autorul proiec¡iilor mult apreciate „Bånå¡enii ¿i filmul”) ¿. a.

Så amintim ¿i revistele prezente la colocvii, care ¿i-au prezentat oferta: „Portal
Måiastra” (Tg.-Jiu), „ªcoala Cara¿-Severineanå” (Re¿i¡a), „Arcadia” (Anina), „Boc¿a
Culturalå” (Boc¿a), „Interferen¡e literare” (Timi¿oara), „Arge¿” (Pite¿ti), „Subterane”
(Pite¿ti), „Ardealul” (Deva), „Rapsodia” (Pite¿ti), „Cafeneaua literarå” (Pite¿ti), „Alba
Iulia Cultural” (Alba Iulia), „Semne” (Deva), „Poesis” (Satu Mare) ¿.a.

În ultima zi a fost lansat ¿i noul numår al revistei de artå, culturå ¿i civiliza¡ie
„Reflex”, aflatå în al 19-lea an de apari¡ie neîntreruptå (redactor-¿ef Octavian Do-
clin), având egida Uniunii Scriitorilor din România, proiect sprijinit de Consiliul
Jude¡ean Cara¿-Severin ¿i CJCPCT. Un moment deosebit a fost prezentat de Editura
„Ecou Transilvan” din Cluj-Napoca, care a lansat douå cår¡i interesante ¿i actuale:
„100 de ani de cinematografie româneascå” de Ioan Pavel Azap ¿i „Lumea lui
Oråvitzan” de Ionel Bota.

Colocviile s-au încheiat cu „Rotonda poe¡ilor”, un adevårat regal liric în care
¿i-au dat concursul poe¡ii invita¡i, dintre care amintim: Toma George Maiorescu,
Michel Benard, Virgil Diaconu, Mircea Bârsilå, Dumitru Augustin Doman, Simion
Dånilå, Zenovie Cârlugea, Ionel Bota, Liubi¡a Raichici, Zoia Elena Deju, Mariana
Pândaru, Paulina Popa, Alexandra Gorghiu, Nina Ceranu, Ela Iakab, Nicolae Silade,
Remus Valeriu Giorgioni, Costel Simedrea, Mihai Posada, Costel Stancu, Maria
Ni¡u, Dumitru Cristånu¿, Ilie ªtefan Doma¿nea, Dumitru Målin, George Vulturescu,
Ionel Stopi¡a, Nicolae Sârbu, Octavian Doclin, moderatorul recitalului. (Cronicar)

Colocviile revistei „REFLEX” – edi¡ia a XVIII-a
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Într-o dupå-amiazå înnoratå, de noiembrie,
un tânår încerca så ajungå la o anumitå adre-
så. Rugina frunzi¿ului târât pe trotuare îi poc-
nea în urechi; î¿i trase mânecile paltonului pes-
te mâinile înro¿ite, iar mu¿chii spatelui, de-atâ-
ta încordare, începurå så-l doarå. Fåcuse gre-
¿eala de a nota la repezealå, pe un crâmpei de
hârtie, strada ¿i blocul respectiv, iar acum în-
treba, istovit, în dreapta ¿i-n stânga. Nimeni
nu-l putea ajuta prea mult. Se repezi în direc¡ia
unei intersec¡ii în care sta¡ionau mai mul¡i ta-
ximetri¿ti; câte un zâmbet binevoitor îi dådea
speran¡e, dar pleca, în cele din urmå, nelåmurit.
Î¿i repro¿a neglijen¡a felului în care procedase,
¿i se låså în voia unor gânduri înce¡o¿ate, po-
trivnice. În astfel de clipe, chipul såu devenea
sever, enigmatic. Unele femei îl priveau cu un
fel de curiozitate, de parcå ar fi vrut så ¿tie ce
s-a întâmplat cu el sau încotro merge. Bateria
telefonului mobil era pe sfâr¿ite. Nici n-apucå
bine så scrie un mesaj, cå ecranul se stinse. Îi
trecu prin minte cå ea, îngrijoratå sau contra-
riatå, îl va suna, între timp, ¿i o ciudå puse din
nou ståpânire pe el. O formå de anxietate îl de-
termina, când ¿i când, så-¿i ducå palma la
piept; i se pårea cå inima îi bate mai încet sau
mai tare decât ar fi normal. Alteori, nu în¡elegea,
pur ¿i simplu, cum e posibil ca inima så batå
neîncetat, fie zi, fie noapte, iar gândul încetårii
subite a acestei grozave activitå¡i îi dådea fiori
pe ¿ira spinårii. Sirena vreunei ambulan¡e îi
sporea adesea nervozitatea ¿i se întreba ce-n-
seamnå så cazi brusc, din picioare, sau så te
mistui treptat, ajuns la capåtul puterilor. Se
întreba dacå nu cumva, în cazul såu, teama
de boalå ¿i moarte era mai puternicå decât în-
så¿i bucuria de-a tråi. Faptul cå studiase psi-
hologia, ca disciplinå, ¿i absolvise în chip strå-
lucit Medicina, se înfå¡i¿a acum într-o luminå
crudå, ironicå. Investiga¡iile medicale amånun-
¡ite deveniserå periodice, înså rezultatele re-
cente, foarte bune, de altfel, nu-l scåpaserå de
o surdå nelini¿te. Euforia experimentatå fusese
de moment. Dacå, la mijloc, era vorba despre
ni¿te erori de laborator? Pe de altå parte, î¿i
amintea cå tensiunea arterialå ii crestea subit,
ori de câte ori era verificatå. Vorba încuraja-
toare, maternå, a vreunei asistente în halat alb,
nu izbutea så-i domoleascå palpita¡iile.

Mergea agale, pe un trotuar cu ochiuri de
apå murdarå. Se înserase, iar frigul se înte¡ea.
Îl izbi, în treacåt, lângå o brutårie, glasul tân-
guitor al unei båtrâne, care i se adresa alteia:
“Era tânår, såracu’... L-au înmormântat ieri...
O så merg så aprind ¿i eu o lumânare...” Repli-
ca, simplå ¿i gravå, se cernu îndatå, ca o cenu-
¿å: “Dumnezeu så-l odihneascå...”

Tânårul se revedea pe sine, abordând-o
stângace, în ziua în care se apropiaserå ceva
mai mult: “Eu sunt Vlad. Numele meu e Vlad
Cosmin...” Zâmbetul ei bun, totu¿i, îi alungase
numaidecât ro¿ea¡a din obraji. Totdeauna îl ca-
racterizase o grijå excesivå în raport cu modul
de exprimare, a¿a încât putea så parå afectat
sau lipsit de spontaneitate. Anumite persoane
la care ¡inea, îl considerau de-a dreptul aro-
gant. Dar ea îl privise cu interes, ca pe un tânår
diferit de ceilal¡i. “Probabil, am dezamågit-o!”
î¿i zise, strecurându-se printre ma¿inile par-
cate. În apropierea unui restaurant în care se
râdea cu poftå, un amårât cu barba pânå la
piept, aproape descul¡, cânta la vioarå. Sub
stropii de ploaie mårun¡i, într-o cutie de car-
ton, licåreau monezi ¿i bancnote. “Mâine o så-mi
cer scuze, ¿i gata! În definitiv, i se poate întâmpla
oricui...” - î¿i nuan¡å el nemul¡umirea.

Pânå acaså avea mult de mers. Vru så co-
boare treptele unei guri de metrou, dar se råz-
gândi. Era derutat ¿i surprins, ca într-un ora¿
stråin, våzut întâia oarå. Prin geamul aburit al
ceasului de mânå, cifrele se prelingeau, ameste-
cându-se. Sim¡ea nevoia så intre undeva, la
cåldurå, så se învioreze cu o canå de vin fiert.

Deodatå, în spatele lui, se auzi un fluierat stri-
dent ¿i vesel. Se îndrepta spre el, tacticos, un
bårbat straniu; purta pe cap un joben, iar vâr-
furile mustå¡ii, råsucite-n sus, semånau cu
douå ¡epu¿e. Manevra, militåre¿te, o umbrelå,
¿i mai mul¡i copii îl ocolirå, amuzându-se. Ne-
venindu-i så creadå, Cosmin råmase locului.
“Caut o stradå, domnul meu! Strada Sirenelor
nr. 7. Cuno¿ti dumneata Strada Sirenelor?” îl
întrebå omul, cu o voce demnå ¿i prietenoaså.
“Trebuie så ajung neapårat acolo. Neapårat.”
ªi lovi scurt, cu vârful umbrelei, în asfalt. Pårea
så a¿tepte un råspuns. “Leapådå-¡i mândria!”
izbucni el, mânios. “Prive¿te-n sus, la påsåri!”
Cosmin tresåri ¿i se-ndepårtå, precaut. În ur-
ma sa, fluieratul se-auzea iarå¿i, de¿i mai slab,
tot mai slab, ¿i se risipi în våzduh, ca un abur.

 Umblând fårå ¡intå preciså, ajunse într-un
cartier de vile ¿i case modeste, la curte. Cålcå
pe un drum desfundat, presårat cu båltoace.
Un câine jigårit ¿i speriat se furi¿a prin iarbå,
pe lângå o schelå în construc¡ie. Crengi sub¡iri
se råsfirau printre hornuri; altele se înclinau
peste garduri de fier mohorâte, atrase, parcå,
de umezeala påmântului. Tânårului i se påru
cå se aflå în douå locuri deodatå, cå stå la ora¿,
dar ¿i la ¡arå, prezentul ¿i trecutul cåpåtând
aspectul unui flux continuu, egal, cople¿itor.
Înaintea unui magazin alimentar, cu trepte la
intrare ¿i gratii la geam, doi in¿i se dådurå jos
de pe biciclete, så-¿i cumpere ¡igåri ¿i båuturå.
Pe partea stângå a drumului, în vecinåtatea
unui nuc båtrân, se gåsea un local denumit,
cu litere de-o ¿chioapå, “La vatrå”. Råzbåtea
dinåuntru o rumoare veselå; tânårul apåså
clan¡a u¿ii masive, din lemn. Doi clien¡i, aple-
ca¡i asupra unei mese, jucau table, ¿i al¡i câ¡iva,
prin påienjeni¿ul fumului de ¡igarå, împungeau
cu vorba ¿i râdeau grosolan. Un båtrânel posac,
aflat la o altå maså, îl privi pe noul venit insis-
tent, încre¡indu-¿i fruntea. Mâna pergamen-
toaså îi tremura, iar buzele vinete se lipirå din
nou de pahar. Dintr-un aparat de radio, ¡inut
pe un scaun, gâlgâia o muzicå seninå, de pe-
trecere. Cosmin î¿i agå¡å paltonul în cuier, în-
tr-un col¡ mai retras. Î¿i trecu degetele prin på-
rul vâlvoi, castaniu. În dreptul tejghelei, o fe-
meie graså azvârlea câte-o glumå, trecând iute
paharele pe sub jetul de apå al unei chiuvete.
Î¿i ¿terse mâinile butucånoase cu o cârpå, ¿i
veni greoi spre tânår, zâmbind încå la auzul
unei replici neru¿inate.

- Zi, mamå, cu ce te servesc? î¿i mi¿cå ea
buzele rujate, cårnoase. În ochii negri, încon-
deia¡i, juca o sclipire lacomå. Lui Cosmin, obra-
jii rotunzi ¿i spoi¡i îi de¿teptarå în minte verva
culinarå a lui Rabelais, recitit de curând, pe
îndelete.

 - Bunå seara! Vin fiert ave¡i?
 - Am avut. De ce n-ai venit ieri? Vin la

carafå, dacå vrei.
 Sim¡indu-se vlåguit, Cosmin comandå o

cea¿cå de cafea. Aburii ei calzi îi mângâiarå
fruntea ¿i gustul i se påru excelent. Tot mai
relaxat, observå abia acum pere¡ii prost vopsi¡i
¿i cråpa¡i, funia groaså de usturoi, atârnatå în
cui, printre castroane ¿i co¿ule¡e de nuiele-m-
pletite, ghiveciul de flori, afumat ¿i plesnit, de
pe un pervaz. Deslu¿i, nostalgic, un peisaj de
¡arå, pictat cu stângåcie: o cåråruie galben-ro¿-
catå ¿erpuia printre case råzle¡e, cåråmizii.
Cerul, mocnit, pårea cå se une¿te, în depårtare,
cu påmântul. Din aceastå stare de lene volup-
toaså, îl trezi un glas rågu¿it, cu inflexiuni au-
toritare. Un individ înalt, în pragul u¿ii, tocmai
î¿i scosese pålåria. La salut i se råspunse vag,
ca ¿i cum nimerise pe nea¿teptate sau într-un
moment nepotrivit. Faptul acesta avea ceva je-
nant, pentru Cosmin. Sorbi iarå¿i din cea¿cå
¿i încercå så reînnoadå firul anumitor gânduri,
pe care le putea modela, sub o formå sau alta,
dupå bunul såu plac. Avu, totu¿i, impresia
ciudatå cå privirea omului se fixeazå asupra

lui, ¿i luå numaidecât o minå sobrå. Vroia så
parå indispus, nesociabil. I se întâmplase, nu
o datå, så fie abordat din senin de cåtre oameni
în vârstå, mai cu seamå, vizibil abåtu¡i. O latu-
rå anume a felului sau de a fi, con¿tientizatå,
aducea mai aproape, mult prea aproape, tråirile
negative ale altora. Dintr-un soi de slåbiciune
sau din polite¡e, participa la e¿ecurile sau dra-
mele altora, ¿i cåuta så în¡eleagå dedesubturile
unor întâmplåri sau måcar så-¿i exprime punc-
tul de vedere. Astfel de persoane, sim¡ind nevoia
så vorbeascå, îl simpatizau instantaneu, intu-
ind în el un bun ascultåtor, fårå så le mai pese
cå i-au transferat propria lor povarå sufleteas-
cå.

Omul abia intrat întrebå cine e câ¿tigåto-
rul, dar jucåtorii de table nu-i acordarå nicio
aten¡ie. Se uitå fugar la båtrânelul cu mâna
tremuråtoare, ezitå câteva secunde, apoi se
apropie de masa la care ståtea tânårul:

- Bunå seara! Vå deranjeazå dacå stau ¿i
eu aici? Sau e ocupat?

- E liber! råspunse Cosmin, pe un ton sec.
Privi în jurul såu, contrariat. Mai erau destule
mese libere.

- În partea aceea, nu prea se poate res-
pira!... Mai auzi ¿i chestii personale!... zise
omul, pricepând aluzia tânårului. Apucå un
scaun, aproape târându-l, ¿i mormåi ceva, ca
pentru sine.

Individul avea pårul încårun¡it ¿i rar; pe
¡easta lucioaså lunecau stropi de sudoare. Perii
albi îi ¡â¿neau, parcå, din obrajii scobi¡i, iar
buzele sub¡iri ¿i palide se prelungeau într-un
zâmbet amabil, care contrasta cu scåpårårile
piezi¿e, înfrigurate, ale ochilor såi negri.

 - Ninge frumos... Primii fulgi de zåpadå!
exclamå el, ¿i gâfâi scurt, ¿tergându-¿i fruntea
cu o batistå ro¿ie.

 - Mda... Anul acesta, mai devreme! adåu-
gå tânårul. Cel din fa¡a sa emana un iz de ulei
rânced. O u¿oarå senza¡ie de grea¡å îi dådea
acum târcoale, ¿i î¿i duse, discret, un deget la
nas. Þåcånitul monoton al zarurilor începea så-l
irite.

 - Eu må încing a¿a, deodatå! Nu ¿tiu ce
am... Vå deranjeazå dacå întredeschid geamul?

 - Nu, nu! Chiar vå rog!
 Femeia î¿i propti mâinile în ¿olduri, sco-

¡ând un ¿uierat ironic. Între sprâncenele ei ar-
cuite apåru o cutå, de neîncredere sau de ne-
mul¡umire.

 - Ar cam trebui så plec... E cam târziu pen-
tru mine! prinse tânårul prilejul, ridicându-se
pe jumåtate.

- A, nu se poate! se råsuci omul spre el,
descumpånit. Deja vå plictisesc... Da¡i-mi voie
så vå ofer un pahar cu vin! Ieri a fost ziua mea
de na¿tere... Duduie, adu-ne ¿i nouå un vin
d’åla bun! ªtii tu! Fårå apå mineralå!

 De bra¡ul lui Cosmin se prinse o mânå
puternicå, invizibilå. Ceva inexplicabil, ascuns
în fiin¡a celuilalt, îl ademenea subtil.

- În regulå! cedå el, dupå o scurtå ¿ovåialå.
Vå mul¡umesc pentru gest. Dar n-o så pot sta
mult...

- Eu vå mul¡umesc, domnul meu! î¿i încli-
nå omul ¡easta, a recuno¿tin¡å. Numele meu e
Marian... Sitaru Marian. Tânårul îi strânse
mâna latå, båtåtoritå. Rostindu-¿i numele,
acesta i se påru, cumva, råsturnat ¿i stråin.

 - Sårbåtori¡i ceva?... zâmbi el.
 - Am împlinit o vârstå... Patruzeci ¿i cinci

de ani... S-a dus tinere¡ea mea!... oftå Sitaru,
rezemându-¿i de tâmplå degetul aråtåtor al
mâinii drepte.

- Mul¡i înainte! replicå tânårul, surprins,
oarecum. I-ar fi dat cu vreo zece ani mai mult.

-Dumneata ai avea cam douåzeci ¿i cinci...
Am dreptate? se intereså omul, prietenos.

 - Ehe, m-apropii de treizeci!... î¿i tårågånå
Cosmin, båtrâne¿te, cuvintele. Umerii ascu¡i¡i
ai lui Sitaru se zgâl¡âirå, într-un acces de tuse
hâr¿âitå, iar la col¡urile gurii se ivirå ni¿te
bobi¡e cleioase, de salivå.

- I-auzi! fåcu el, desfåcând o altå batista. I
se înro¿iserå ochii.

PRIVIREA DIN UMBRÅ



Portal ~ Mãiastra - Anul XIV, nr. 3 (56)/2018          p. 63

- Dacå vre¡i, închid geamul! propuse tânå-
rul, cu o jumåtate de gurå.

- Nu, laså-l a¿a! gesticulå Sitaru, sfidåtor.
Stai lini¿tit, îmi revin!... M-a prins o råcealå...
Nu mor eu cu una, cu douå...

- Doamne fere¿te!... ¿opti Cosmin, uitân-
du-se la cei care continuau så pålåvrågeascå
¿i så joace table, nepåsåtori.

- ªtii de cine mi-aduci aminte? începu Si-
taru, pe nea¿teptate. De un amic de-al meu
care a tri¿at la un joc de cår¡i... Nu te superi...
Ne adunaseråm câ¡iva... M-a låsat lefter, al dra-
cu’! Douå zile n-am mai avut bani nici måcar
de-o bere...

- Ghinion! punctå Cosmin. O clipå se sim¡i
jignit. Dar î¿i zise cå omul acesta, în simplitatea
lui, încerca doar så lege o discu¡ie.

Femeia trânti carafa de vin ¿i paharele pe
maså. Cosmin se aråtå nedumerit.

- Muierea asta e datå dracu’! råbufni omul.
E mai bine så te fere¿ti de ea... ªi-a låsat pro-
priul bårbat pe stråzi, ca så-¿i aducå amantul
în caså... O cå¡ea! Hai, noroc!

- Noroc! mi¿cå tânårul din cap, ¿i sorbi din
paharul umplut pânå la refuz.

- Ia ¿i bea! E¿ti bårbat! plescåi Sitaru, sa-
tisfåcut. Se auzi un geamåt surd, persistent.
Î¿i scoase dintr-un buzunar telefonul mobil ¿i
îl butonå, absorbit, mijindu-¿i ochii pe ecranul
spart. Se stråduia så trimitå un mesaj.

- M-am såturat pânå-n gât! se iritå el. Nu
e¿ti låsat în pace, pur ¿i simplu! A dracului in-
ven¡ie! E¿ti gåsit oriunde, n-ai un gram de
lini¿te!...

 - Ei, are ¿i pår¡i bune! Ce ne-am face aståzi
fårå ea? îl contrazise tânårul, gândindu-se cu
o strângere de inimå la fata care, poate, îl a¿tep-
ta încå.

- Are, nu zic! conveni Sitaru, dupå ce goli
¿i cealaltå jumåtate a paharului. Dar, câteo-
datå... Noi tråiam, totu¿i, alte vremuri... Se dia-
loga mai mult, exista mai multå spontaneitate...
A luat-o lumea razna! Am un nepot pe care-mi
vine så-l bat întruna! Cât e ziulica de lungå, se
joacå! Sânge, împu¿cåturi... Uitå ¿i så månânce,
lighioana... Ba nici så doarmå nu prea simte
nevoia... “Ce-i cu tine, må? Vrei deja så crapi?”
- îi mai zic eu, a¿a... “Taicå-tu ce påze¿te?” Nu
mai poate tac-su... Må-sa e plecatå afarå, så
facå bani... Sincer så fiu, habar n-am ce-n-
vârte...

Jenat, dar ¿i ironic, în sinea lui, Cosmin
urmåri cu privirea jocul fulgilor mari, de zåpadå,
înghi¡i¡i, rând pe rând, de lumina palidå a unui
felinar.

- Se urnesc å¿tia, în sfâr¿it! ¿uierå Sitaru.
Jucåtorii de table ¿i înso¡itorii lor se ridicarå
de pe scaune, vociferând. Un individ pântecos,
ro¿u la fa¡å, râdea proste¿te, agitând un ste-
gule¡. Altul se trezi cu o palmå dupå ceafå, în
hohotele de râs ale amicilor såi. Î¿i luarå, apoi,
cu to¡ii råmas bun de la “cuconi¡å”. Cosmin
surâse.

- E¿ti de prin zonå? întrebå Sitaru, scormo-
nindu-l cu ochii såi înro¿i¡i.

- A, nu! råspunse tânårul. Stau ceva mai
departe... Îmi place så umblu... Så-mi cunosc
mai bine ora¿ul... E prima datå când vin aici.

Sitaru mai ceru vin ¿i se amuzå pe seama
båtrânelului care izbuti, în sfâr¿it, så-¿i regå-
seascå echilibrul:

- Åsta a fost cadru militar. Dupå mintea
lui, dacå n-ai fåcut armata, nu e¿ti bårbat ade-
vårat... L-au påråsit nevasta ¿i copiii... Zgârcit
pânå-n måduvå. Nu te-ar împrumuta cu o le¡-
caie... Stå singur într-un apartament cu trei
camere. De fapt, nu e chiar singur, are un câine
pe care-l plimbå la ore fixe... Când se enerveazå,
îl love¿te cu lesa peste bot...

- Ce så zic?! privi tânårul într-o parte. Må
feresc så judec. Nu po¡i så ¿tii ce probleme are
fiecare...

 - Adevårat. Numai cå unii ¿i le cautå...
Mai pune-¡i vin! Bei ca o fatå! î¿i dezveli Sitaru
dintii strâmbi ¿i mårun¡i.

- Mul¡umesc. Îl beau pe-acesta... Suficient!
se apårå Cosmin, sim¡ind o arsurå în co¿ul

pieptului, o apåsare ¿i o cåldurå pe la tâmple.
Femeia cea graså ¿terse cu o cârpå, de zor,

mesele libere; î¿i aprinse o ¡igarå ¿i se låså pe
un scaun, examinându-¿i unghiile.

- Asta nu-nchide-acum, doar î¿i face de lu-
cru! îl asigurå Sitaru, îndreptându-¿i spinarea.
Se sta pânå la miezul-nop¡ii... Or så mai vinå
clien¡i, ai så vezi!...

- Perfect! se auzi tânårul spunând, ca ¿i
cum altcineva, de fapt, i-ar fi luat locul, punând
la cale o farså. Chipul celuilalt cåpåtå o expre-
sie fugarå, incertå, de surprindere ori satisfac-
¡ie. Într-adevår, în local intrå zgomotos un grup
de bårba¡i ¿i femei. Ele purtau tocuri înalte ¿i
erau machiate în a¿a fel, încât s-ar fi zis cå
poartå ni¿te må¿ti. Se învârtirå, cam nehotå-
râ¡i, printre mese, puserå douå dintre ele cap
la cap ¿i, mul¡umi¡i, cerurå votcå. Aluzia obs-
cenå a cuiva le fåcurå pe femei så râdå. Câteva
minute, vorbirå despre bani, apoi, ca la coman-
då, î¿i cufundarå fe¡ele în lumina glacialå a
telefoanelor mobile.

 - Ai degete îngrijite, de intelectual! observå
Sitaru, în¿fåcând toarta carafei.

 - Am stat printre cår¡i! zâmbi tânårul. Î¿i
aminti de unele rude care obi¿nuiau så-l ia pes-
te picior, zicându-i “doctore” sau “inspectore”.
Anumi¡i colegi de liceu, invidio¿i, îl întâmpinau
agasant cu “maestre”…

 - ªi-acum, ce faci? Predai pe undeva? se
intereså celålalt, vârând în pahar un deget, ca
så extragå o musculi¡å.

 - Må pregåtesc så devin medic, råspunse
Cosmin, låsându-se încet pe spate. Acea senza-
¡ie u¿oarå, de grea¡å, nu dispåruse încå.

- Aha! fåcu Sitaru. Må vezi ca pe un simplu
pacient... Frumos. Bravo ¡ie!

 - Sunt con¿tient cå mai am multe, foarte
multe de învå¡at... Dar ce satisfac¡ie, så ¿tii cå
le po¡i fi de folos semenilor tåi! Så alini o sufe-
rin¡å, så readuci un zâmbet pe chipul cuiva...
O interven¡ie la timp, o ¿anså în plus... O via¡å!
rosti Cosmin, încântat ¿i grav în acela¿i timp.

- Prive¿te-le! î¿i suspendå omul, în aer, pal-
mele aspre. Eu sunt instalator, de meserie...
Dar vrei så-¡i spun ceva? Må pasioneazå ceea
ce fac... Îmi acord ¿i eu o pauzå, din când în
când... Må-n¡elegi...

 - Fire¿te! îi dådu dreptate Cosmin. Se
gândi, fårå så vrea, la figura severå ¿i înåcritå
a unui unchi de-al såu, care fåcea mare caz de
“lucråri” ¿i se aråta mândru cå e solicitat de
oameni cu “situa¡ie”. La simpla întrebare: “Ce
mai faci?” –el råspundea, invariabil: “Muncesc”
sau: “Alerg, må zbat.” Când tânårul l-a în¿tiin-
¡at odatå cå ¿i-a procurat opera completå a
unui autor preferat, unchiul s-a silit så-l asculte
pânå la capåt ¿i så zâmbeascå: “Se vede cå ai
prea mult timp liber... Mi-ar fi plåcut så stai pe
lângå mine, så te pun la treabå...” Unchiul nu-l
ajutase niciodatå cu nimic. Pentru montarea,
de mântuialå, a unei ¡evi, într-o garsonierå în-
gustå ¿i nemobilatå, îi ceruse ni¿te bani cu
“împrumut”...

 - Trag tare, de diminea¡å pânå seara târ-
ziu, så aduc un ban acaså... ªi nevastå-mea
ce face? se încruntå omul, subit. Una-douå, la
slujbå! Da, da! Nu te mira! Aprinde lumânåri
prin caså ¿i bolborose¿te rugåciuni!... Avea o
cårticicå ferfeni¡itå... Îmi venea s-o arunc pe
geam... Când ¡i-e lumea mai dragå, ea ¡ine
post, scrie acatiste!...

Cosmin îl privi lung, pentru prima datå.
- Pesemne a¿a în¡elege dânsa så-¿i mani-

feste credin¡a...
- Hai, domnule, scute¿te-må! se îndârji

Sitaru, învârtind paharul cu vin. Când så ie¿im
în ora¿, ca oamenii, aflu cå vrea så meargå la
cimitir... Au influen¡at-o ni¿te babe din astea,
ipocrite... Altfel, nu-mi explic! Ea nu era a¿a!...
Ileana o cheamå... Altådatå, îmi purta de grijå
ca unui copil...

- Cine ¿tie ce s-o fi întâmplat?!... clipi tâ-
nårul, confiden¡ial. I se påru înså cå tocmai a
comis o impruden¡å.

- Am divor¡at, pânå la urmå! lovi Sitaru
cu muchea palmei în maså. Altå solu¡ie n-a-

veam... Chestia asta, în schimb, m-a costat o
mul¡ime de parale...

- În¡eleg... Påcat! zise tânårul, mai mult
de formå, cåutând så-¿i înfrâneze o pårere
anume.

- Ce-i drept, o mai pocneam, din când în
când!... Nici nu ¿tia când så tacå... Mai vroia
¿i-un copil... Odatå, era så fac pu¿cårie, din
cauza ei!...

Dupå vreo douå minute în care nici unul,
nici altul nu mai spuse nimic, tânårul se uitå
la ceas ¿i împinse u¿urel paharul deoparte.

- Nu-mi spune cå må la¿i singur aici!... se
îngrijorå Sitaru, cu o nuan¡å poruncitoare în
glas. Påi, tocmai acum? Abia m-am încålzit ¿i
eu...

- Chiar trebuie så plec! zise repede tânårul,
începând så regrete cå zåbovise atât. E cam
târziu pentru mine... Poate, cine ¿tie, ne mai
întâlnim într-o zi... Am råmas dator...

- Prostii. Ce e graba asta? Eu te-a¿ ruga
så mai råmâi, o juma’ de orå måcar!... Încå un
pahar, ¿i pleci! Am spus cå fac eu cinste!...

- Nu, vå rog! Trebuie så ajung undeva...
Mi-a fåcut plåcere...

- Adicå, mai pe scurt, må refuzi!... î¿i
încle¿tå Sitaru obrajii, aruncându-i o privire
plinå de repro¿.

- Ei, nu se pune a¿a problema!... råspunse
Cosmin, încordat. Îl enerva, totodatå, privirea
tâmpå, insistentå, a cuiva de la cealaltå maså.

- Zåu? Dar cum se pune? continuå insta-
latorul, sarcastic. Una dintre femei râse energic,
ostentativ, parcå, iar chelneri¡a, înciudatå, î¿i
umflå ¿i mai mult obrajii, turtindu-¿i ¡igara în-
tr-o scrumierå. Tânårul avu senza¡ia cå palto-
nul såu, împro¿cat, la poale, cu mici pete de
noroi uscat, e mai greu ca oricând.

- Nu-mi prea place mie så mi se dea peste
nas, dar asta e!... scrâ¿ni Sitaru, convins cå
nu i se acordå, pânå la capåt, respectul cuvenit.
Cosmin se apropie, så-i strângå mâna, priete-
ne¿te, dar celålalt se-ntoarse, fåcându-i semn
chelneri¡ei:

- Duduie, nota!
Tânårul sim¡i un nod în stomac, ¿i fåcu,

instinctiv, câ¡iva pa¿i spre ie¿ire.
- Stai, nepoate, cå vin ¿i eu! În ce direc¡ie

mergi? zornåi, ca un lan¡, vocea rågu¿itå a lui
Sitaru. Dibui prin portofel ¿i scoase, pripit, o
bancnotå.

- M-a¿teaptå cineva! improvizå Cosmin.
- Nu-i las åsteia niciun bac¿i¿, cå nu me-

ritå! dådu instalatorul din mânå, a lehamite,
råsucindu-se cu grijå pe cålcâie. În lini¿tea apå-
såtoare care se låsase, råbufni deodatå sunetul
metalic ¿i dur al unui obiect scåpat pe jos; era
un cu¡it.

- Ei, dråcie! gâfâi omul, dezorientat. În timp
ce se aplecå, så-l ridice, chelneri¡a, care î¿i a-
prinsese deja o altå ¡igarå, veni spre el val-vârtej:

- Dumneata nu e¿ti în toate min¡ile! Ce-i
asta? Mie nu-mi vii cu-a¿a ceva aici!... M-ai
în¡eles?

- Stai cuminte, cå må sperii! î¿i desfåcu
Sitaru buzele, a rânjet, ¿i netezi calm, cu dosul
palmei, lama cu¡itului.

Cosmin apåså clan¡a, o datå, de douå ori,
de trei ori, dar u¿a cea masivå, din lemn, nu se
deschise.

- Trage mai tare! strigå femeia. Uneori, se
blocheazå...

 De-a lungul drumului, noroiul sub¡ire se
lipea încå de tålpi. Cosmin trase adânc aer în
piept. Printre acoperi¿urile ¡uguiate sau strâm-
be, prin grådinile pustii, zdren¡uite, se târa o
lini¿te veche, o singuråtate obscurå, cu miros
de cårbune, de lemn ¿i de piatrå. Un låtrat înde-
pårtat se prelungi, ca o frânghie, pe urmele
sale. I se påru apoi cå propria umbrå, înstråi-
natå ¿i frantå, se desprinde, cu-ncetul, ca ¿i
cum i-ar fi apar¡inut altcuiva, iar el n-a fåcut
decât s-o împrumute, pentru o vreme...
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Recent, a våzut lumina tiparului Nr. 25 jubiliar (Anul XXV) al revistei anuale
de teologie ¿i culturå „Lumina lumii”, editatå de Arhiepiscopia Râmnicului, cu
binecuvântarea IPS Varsanufie ¿i cu sprijinul Consiliului Local al Primåriei
Râmnicu-Vâlcea ¿i al Bibliotecii Jude¡ene „Antim Ivireanul”.

Având ca responsabil de numår pe neobositul cårturar istoric ¿i critic literar
Ioan St. Lazår, membru al Uniunii Scriitorilor din România, periodicul vâlcean se
bucurå de un prestigios colegiu de redac¡ie (IPS Irineu, mitropolitul Olteniei, acad.
Gabriel ªtrempel, criticul ¿i istoricul literar Eugen Negrici) ¿i de un operativ comitet
de redac¡ie (Arh. Veniamin Micle, Constantin Mihai, Ion Predescu, Ion Soare,
Remus Grigorescu, Nicolae State-Burlu¿i).

Datå fiind marea comemorare a Bisericii Ortodoxe Române, numårul de
fa¡å cuprinde un consistent grupaj de studii, comunicåri ¿i eseuri închinate marelui
ierarh martir Antim Ivireanul, patronul spiritual al Râmnicului, dar ¿i o altå
sec¡iune cu importante cercetåri de istorie medievalå ¿i premodernå (unde sem-
neazå Ion Soare, Cåtålin Velculescu, Petre-Dinel Ve¡eleanu, Constantin
Månescu-Hurezi, Drago¿ Teodorescu, Nicolae Moga, Gabriel Croitoru, Mihai Popa,
Iuliana Mateescu, Adina Nanu).

Mai întâlnim în cuprinsul numårului contribu¡ii de realå cercetare documentarå
datorate unor încerca¡i pasiona¡i (Ioan St. Lazår/ I. Råze¿, ªtefan Zara, Eugen

De¿i semnalasem într-un articol publicat încå din
1970, într-o revistå de circula¡ie restrânså („Versuri ale
lui Varlaam în schitul de la Hurezi”, în „Nord”, Baia Mare,
Nr. 1/1970), faptul a råmas, se pare, fårå ecou.

Este vorba de versurile pe care Ioan Arhimandritul,
stare¡ul Månåstirii Hurezi (1692-1726), le inscrip¡ioneazå
în pronaosul ctitoriei sale, Schitul „Sfin¡ii Apostoli Petru
¿i Pavel”, a cårui zugråvealå „fu såvâr¿itå la 6 Iulie 1700"
(N. Iorga, Hurezi, o månåstire fårå påreche, reeditare în
2014, cu binecuvântarea episcopului Varsanufie al
Râmnicului).

Situat la câteva sute de pa¿i spre nord de incinta
exterioarå a Månåstirii Hurezi, dincolo de întinsa livadå
de meri, „Schitul de la Aleoane”, cum mai e cunoscut în
tradi¡ia locului, construit în 1698, se bucurå de aten¡ia
deosebitå a ctitorului, om al bisericii ¿i cårturar de realå
voca¡ie, cu sim¡ul artistic al unei limbi în care nu de mult
începuse a se compune versuri.

Sub acest aspect, Cazania lui Varlaam (prima carte
româneascå tipåritå în Moldova lui Vasile lupu, în tipo-
grafia ie¿eanå de la „Trei Ierarhi”, la 1643) are meritul de
a fi tipårit ¿i primele versuri în limba românå. Este vorba,
mai întâi, de cele 10 stihuri de la început, în care ierarhul
aduce cinstire ¿i slavå domnitorului Vasile Lupu, sus¡i-
nåtorul ctitoriei cårturåre¿ti, care „au ceput lucrurile” sub
semnul puternic al „bourului” heraldic moldovenesc, zi-
dindu-¿i sie¿i „nemuritoriu nume” (Stihuri în stema
domniei Moldovei).

În semn de mul¡umire adresatå lui Dumnezeu la
ispråvirea celor „trei pår¡i” ale Cazaniei sale, mitropolitul
Varlaam mai compune încå 10 stihuri, adresate Domnului
„ca de la un påcåtos” ce-¿i mårturise¿te credin¡a: „iar eu
de la inimå te mårturisesc cu condeiul meu”.

Interesante sunt ¿i cele 8 stihuri din aceea¿i volumi-
noaså „Carte româneascå de învå¡åturå”, a¿ezate la finalul
lucrårii (cuprinzând nu mai pu¡in de 506 file, adicå 1012
pagini), în care ierarhul bisericii moldave (ce figurase pe
lista pentru alegerea Patriarhului Ecumenic de Constan-
tinopol) mårturise¿te aceea¿i laudå cåtre Dumnezeu care
l-a ajutat så ducå la „svâr¿ire” opera sa, fa¡å de care a avut
„grija ¿i frica începutului”, înså decisive fiind „grija ¿i
primejdia svâr¿itului”.

Circulând în întreg spa¡iul românesc (vreo 350 de
exemplare au fost descoperite numai în Ardeal), din Mol-
dova în Maramure¿, Bihor, Banat ¿i, desigur, în ºara Româ-
neascå, Cazania lui Varlaam a ajuns de bunå seamå ¿i în
låca¿urile månåstire¿ti din Episcopia Râmnicului, fiind
una din lucrårile biserice¿ti cele mai apreciate (dovadå
cå ea va fi retipåritå, la un moment dat, cu unele modifi-
cåri, în vremea episcopului Clement al Râmnicului, la
1748).

Conceputå de autorul ei spre luminarea „tuturor ce
vorbesc limba rumâneascå”, Cartea româneascå de în-
vå¡åturå lui Varlaam mobilizeazå spiritele ierarhilor care
vor duce mai departe tipåriturile religioase în limba na¡io-

Nu atâta grijå ¿i fricå începutului,
Cât mai mult grijå ¿i primejdie sfâr¿itului.
Într-acest chip fiind într-acea grijå
ªi eu, smeritul Ioan, mult m-am nevoitu,
Pânå aceastå sfântå bisericå a am ispråvitu.
ªi pre urmå cu înfråmuså¡are, o am ¿i zugråvitu,
Întru slava lui Dumnezeu ¿i întru pohvala Sfin¡ilor Apostoli;
ªi s-au såvâr¿itu la iulie 6 dåni leat 7208 (1700).
Eu am scris aceasta cu mâna smeritului zugrav,
Iosif erodiacon ¿i Ioan erodiacon.“

Vom constata cå versurile 1-4 din aceastå pisanie:
„Valuri multe rådicå furtuna pre mare,/ Mai vârtos gân-
dul omului întru lucru ce are,/ Nu atâta grijå ¿i fricå
începutului,/ Cât mai mult grijå ¿i primejdie sfâr¿itului.“
sunt reproduse din Cazania lui Varlaam.

Preluarea întocmai a acestor stihuri se face cu o
u¿oarå completare a versului al patrulea, care devine din
„Cât grijia ¿i primejdea svår¿itului” – „Cât mai mult grijå
¿i primejdie sfår¿itului”.

Aflându-ne în epoca de început a scrierii de versuri
în limba românå, vom constata atât un sentiment de mân-
drie „întemeietoare”, „ctitorialå”, atât la cårturarul Var-
laam cât ¿i la Ioan Arhimandritul, dar ¿i o atitudine mår-
turisitå de „smerenie” în fa¡a Domnului cel prealåudat,
cu ajutorul cåruia lucrårile au fost duse la bun sfâr¿it.

Fiind în domeniul operelor religioase, deci pe tere-
nul bisericii neamului românesc, desigur cå lui Ioan Arhi-
mandritul nu i-a trecut prin minte ideea a ceea ce se
nume¿te azi „plagiat”, dimpotrivå, având o con¿tiin¡å
comunå a lucrårii lor biserice¿ti, „cartea” ¿i „zidirea” î¿i
dådeau mâna în consolidarea tradi¡iei cre¿tine sub bine-
cuvântarea Duhului sfânt. E o cinste pentru Ioan Arhi-
mandritul cå, dupå mai bine de o jumåtate de secol, de la
tipårirea primei cår¡i române¿ti din ºara Româneascå
(Pravila de la Govora, 1640) ¿i a Cazaniei lui Varlaam
(1643), prima carte româneascå tipåritå în Moldova, el
duce mai departe ideea de vers românesc, îmbinând ample
compara¡ii expresive („cerbul setos”, „valuri multe rådicå
furtuna pre mare”, dar „mai vârtos gândul omului întru
lucru ce are”…) cu informa¡ii privind ctitorii ¿i patronii
spirituali ai ctitoriilor, neuitând så precizeze datarea exac-
tå (an, lunå, zi) ¿i numele smeri¡ilor zugravi (Iosif, Ioan),
care au lucrat sub îndrumarea sa directå („eu am scris
aceasta cu mâna smeritului zugrav Iosif erodiacon ¿i Ioan
erodiacon”).

Sub acest aspect, arhimandritul Ioan al Hurezilor
reprezintå, la 1700, un moment de bilan¡ în asimilarea
me¿te¿ugului stihuirii în limba românå. El ilustreazå to-
todatå acea con¿tiin¡å solidarå monahalå de largå deschi-
dere, pentru biruin¡a scrisului în limba românå în via¡a
cultului ortodox, - încå o dovadå cå, dincolo de grani¡e
vremelnice, biserica neamului românesc a ac¡ionat con-
certat ¿i la unison în promovarea credin¡ei stråbune ¿i
tradi¡iei cre¿tine.
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nalå, operå începutå în tipografia de la Bra¿ov de diaco-
nul Coresi (Simion ªtefan, Dosoftei, Antim Ivireanul).

În ceea ce prive¿te episcopia Râmnicului, to¡i ierar-
hii acesteia, de la Climent la Nectarie (1792-1812) se
vor îngriji de înzestrarea bisericilor ¿i a vie¡ii cre¿tine
din eparhie (¿i nu numai) cu cår¡i necesare ¿i folositoare.
Revenind la Ioan, egumenul Månåstirii Hurezi, mai e-
xact la ctitoria sa de mare laudå închinatå domnitorului
Constantin Brâncoveanu ¿i familiei sale, Schitul „Sfin¡ii
Apostoli Petru ¿i Pavel”, vom constata cå, pe lângå pic-
tura de mare rafinament ¿i expresivitate religioaså desfå-
¿uratå într-un interior trilobat de armonioaså arhitecturå,
inclusiv pridvorul cu stâlpi ¿i arcuri, întâlnim o frumoaså
pisanie compuså în stihuri, situatå la intrare în bisericå,
deasupra u¿ii, însumând nu mai pu¡in de 16 versuri, în
care î¿i mårturise¿te râvna depuså la ridicarea schitului
(„precum cerbul setos la izvor dore¿te/ ¿i aflând apå rece,
bând se vesele¿te”), alåturi de „cea mare, sfin¡itå månås-
tire/ Sfântului Constandin întru spovedire”:

„Prime¿te acum, dar, cerescule împårat,
ªi acest dumnezeesc loca¿, ce a ridicat,
Cu toatå nevoin¡a de mine smeritul,
Ioan egumenul ¿i arhimandritul,
Al acestei månåstiri, care e înål¡atå,
De cel ce mai sus în versuri, luminat, se aratå;
Mese¡a avgustu, 1 dåni, leat 7206 (1698).“

Încheindu-se la 1700 zugråveala acestui schit, Ioan
Arhimandritul alcåtuie¿te o nouå pisanie, aflatå pe pere-
tele din pronaos, deasupra intrårii în bisericå:

„Valuri multe rådicå furtuna pre mare,
Mai vârtos gândul omului întru lucru ce are,
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Versuri din Cazania lui Varlaam (1643) la Schitul „Sfin¡ii Petru ¿i Pavel” de la Hurezi (1700)

Petrescu, Jan Nicolae, Florin Epure, Mircea Popa, Paul Aretzu, Florin Mihåescu).
Consistentå sub acest aspect documentar-¿tiin¡ific (416 p.), ¿i apårutå la

timp, revista Lumina lumii a fost lansatå împreunå cu ANTIMIANA III, antologie
de studii, comunicåri ¿i articole, editatå de Centrul de Studii Medievale ¿i Premo-
derne „Antim Ivireanul”, prin Funda¡ia Culturalå omonimå.

Prilejuitå de împlinirea a 25 de ani de la înfiin¡area Funda¡iei ¿i a 300 de ani
de la moartea martiricå a lui Antim Ivireanul, mitropolitul ºårii Române¿ti ¿i fost
episcop al Râmnicului, Antimiana III este un volum structurat în principal în trei
pår¡i, care înmånuncheazå scrieri privind via¡a, opera teologicå, eclezialå ¿i ar-
tisticå, precum ¿i posteritatea de trei veacuri a acestuia. Semneazå materiale
documentate ¿i interesante: I. St. Lazår, Dan Cåpåtaru, Mihai Stanciu, arh. Ve-
niamin Micle, Marius Vasileanu, Agnes Terezia Erich, Radu-ªtefan Vergati, C.
Månescu-Hurezi, Paul Aretzu, Dinicå Ciobotea, Jan Nicolae, Doina Pologea-Ber-
ceanu, Petru Pistol, ªtefan Gåitånaru, Sorinela Alina Gheorghe, Petru¡a-Maria
Coroiu, Andrei Coroian, Adina Enåchescu, Ioan Barbu, Alexandru Vasilicå.

Sunt puse în eviden¡å meritele cultural-ecleziastice de necontestat ale Sfân-
tului Ierarh Antim Ivireanu, precum ¿i valoarea teologicå, eclezialå ¿i artisticå a
scrierilor sale, figura înaltului martir strålucind cu toatå puterea în panteonul bisericii
noastre stråmo¿e¿ti, prin jertfa sa desigur plåcutå lui Dumnezeu…(Xexe).

Douå apari¡ii de prestigiu din Arhiepiscopia Râmnicului:
„Luminå linå” ¿i „Antimiana III”
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Recviem
„Îl voi a¿tepta pe Dumnezeu în atelierul meu”

(C. Brâncu¿i)(C. Brâncu¿i)(C. Brâncu¿i)(C. Brâncu¿i)(C. Brâncu¿i)

Masa Tåcerii

La Masa Tåcerii, ultimul råmas,
fascinat a¿tept tåcerea så prindå glas.
În noaptea de catifea,
din cornul aurit de lunå,
ascult simfonia tåcerii.
În jurul ei, istoria neamului meu
pulseazå metronomic,
prin gâtul clepsidrelor-scaune.
În jurul ei, ca din amvon,
tåcerea ¡ine un discurs elocvent.
Spectatoare,
cuvintele tac ¿i ascultå.
Târziu în noapte, ca prin vis,
m-am trezit vorbind în juru-i.

Iertatå-mi fie, Doamne,
impietatea.

Poarta Sårutului

În chenarul ei,
îndelung am zåbovit,
în zadar a¿teptând
despietrirea sårutului… împietrit.
Sårutul såruturilor,
sårutul-record –
cel mai lung sårut –
cel de la… Poarta Sårutului.

Nimeni ¿i nimic
nu-l va putea-ntrerupe.
Poate doar, strigåtoare la cer,
nepåsarea…
Poate doar,
ca o sfidare,
perfidul sårut de Iudå…

Coloana Infinitului

Coloana vertebralå a neamului meu,
tras pe roatå ¿i råstignit pe Cruce.
Treptele devenirii lui –
calvar stropit cu sânge,
cu lacrimi ¿i sudoare…
Lujer gigant de crin,
cu talpa-nfiptå-n glia – altar stråmo¿esc.
Necropolå, cripte adåpostind,
de voievozi ¿i sfin¡i.
Un infinit poem,
mai lung chiar decât Ramayana,
decât Mahabharata – poeme-maraton…

Coloana Infinitului,
în teologia maestrului,
e mai înaltå decât Everestul!
Ea nu-i doar cât se vede.
Nevåzuta-i parte continuå så urce.
E nesfâr¿itå…
Temerarul care-o suie,
niciodatå nu-i va atinge
piscul!

O cupå de… tåcere
„Privi¡i lucrårile mele pânå le vede¡i.

Cei aproape de Dumnezeu le-au våzut”.
              (C. Brâncu¿i)

Maestre,
ne-ai poruncit så-¡i contemplåm minunile,
håt, pânå le vedem…
Minunile-¡i – poeme scrise-n piatrå,
a¿a precum au scris în vremea lor
protopårin¡ii –
cu un priboi de fier, în stâncå,
pe vecie…
Påsåri måiestre, rugåciuni…
Cumin¡enii, por¡i, coloane…
Prin har ¿i dål¡ile-¡i dibace –
altfel de icoane!

La masa ta, de azi-nainte,
urma¿ii-n priveghere s-or a¿eza sfielnici,
sorbind transfigura¡i o cupå de… tåcere!

La Masa Tåcerii

M-am întâlnit cu maestrul
la… Masa Tåcerii.
Stam fa¡å-n fa¡å tåcu¡i.
Ce mâini avea maestrul!
ªi ce dål¡i!
Ce-nalte gândurile!
Ce-adâncå privirea!
Vedea lucruri de dincolo de… lucruri!

Sorbeam amândoi ambrozia tåcerii,
din aceea¿i cupå,
ca la o cinå de tainå!

Târziu, am plecat.
Nemi¿cate-au råmas 
doar masa ¿i scaunele.
Ca ni¿te imense cupe.
Ca ni¿te clepsidre,
måsurând ve¿nicia lui
¿i-a tuturora.

Oare, cât så fi fost ora?

TICU LEONTESCUTICU LEONTESCUTICU LEONTESCUTICU LEONTESCUTICU LEONTESCU

5.Îngenunchiatå
Spre Cel suit la ceruri,
O mânå ruga.

6.Gråunte-ncol¡it
Pe coaja eclozatå –
Nou nåscut scâncind.

7.Stând fa¡å-n fa¡å
Fertile semicercuri –
Poarta soarelui.

10.Esen¡a vie¡ii
În jumåtå¡i de soare
Dinspre Hobi¡a.

- BR¢NCUªI -

11.Påmânt cumin¡it –
Feminitatea pietrei
Privind spre sine.

13.Scena finalå:
Purtând spre ceruri geniul,
ºestoasa în zbor.

(continuare în pag. 72)
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Disocierea anumitor tipuri de ironie în aria litera-
turii, poate pårea arbitrarå sau excesivå. ªi totu¿i, ironia,
ca modalitate artisticå sau atitudine plinå de sens, im-
plicå nuan¡e, grade, moliciuni, asperitå¡i. Dacå triste¡ea
sau melancolia emanå un miros de smirnå, având sim-
plitatea ofrandei, a renun¡årii, a tânjirii, ironia reprezintå,
din punct de vedere creator, “sarea ¿i piperul...” În defi-
nitiv, mi-am propus så surprind, împreunå cu cititorul,
câteva “fluctua¡ii” semnificative ale ironiei, într-o sferå
de preocupåri lirice, epice sau dramatice. Dincolo de
încruci¿area fireascå a opiniilor, te ademene¿te o apå cur-
gåtoare, o spinare de deal, o cåråruie.

 Ironia a¿a-zicând “sub¡ire”, adicå mali¡ia, pare o
activitate purå a inteligen¡ei critice. O astfel de ironie ar
putea fi consideratå un hohot de râs tåiat în felii, geome-
tric. Mali¡ia e un pumnal rafinat, o coardå finå, fåcutå så
zumzåie. Ironia, pur ¿i simplu, mai durå la pipåit, e un
obiect ¿lefuit rudimentar, cu sclipiri piezi¿e; ea cunoa¿te
o råspândire mult mai largå. I-am putea atribui un caracter
popular. Cea dintâi, mali¡ia, solicitatå în mai multe pri-
vin¡e, ¿i-ar pierde eficacitatea, låsându-¡i impresia unei
arme tocite prematur. Cealaltå e capabilå så loveascå în
mod repetat, dupå loc ¿i vreme, fårå primejdia sterilizårii.

 Ironia romanticå (“witz”) este mai degrabå “sub-
tilå”, decât “sub¡ire”. Literatura germanå, mai ales, explo-
reazå profunzimile eului, sondeazå marginile sau posibi-
litå¡ile noastre de cunoa¿tere. Într-o astfel de literaturå,
spiritul critic, fantezia ¿i erudi¡ia se îngemåneazå adesea;
formele de existen¡å, în varietatea lor, sunt a¿chii sau
råsfrângeri ale unitå¡ii primordiale. Anumi¡i romantici,
precum: Novalis, E.T.A. Hoffmann, Ludwig Tieck, se
raporteazå, de fapt, la problema kantianå a “lucrului în
sine”, totul gravitând în jurul dualitå¡ii sau rela¡iei su-
biect-obiect, esen¡å-aparen¡å. Investiga¡iile kantiene sau
fichteene, atinse, parcå, de o baghetå magicå, sunt con-
vertite în fic¡iune, capåtåo pondere poeticå. În descen-
den¡a romantismului major european, crea¡ia eminescia-
nå cu substrat filosofic (“Mure¿an”, “Memento mori”,
“Sårmanul Dionis “ “Scrisoarea I”, “Glosså”, “Lucea-
fårul”) constituie un aliaj, unic, în felul såu, de scepti-
cism, for¡å de idealizare ¿i demnitate stoicå, într-un con-
tinuu efort de transcendere a imperfec¡iunii noastre.

 A¿adar, ironia pe care o numim “sub¡ire”, e contin-
gentå, caragialianå; ironia subtilå e metafizicå, emines-
cianå. În altå ordine de idei, ironia de tip caragialian
abia dacå poate fi împinså spre sarcasm; ironia de tip
eminescian poate atinge subit cota sarcasmului. Totu¿i,
nu de pu¡ine ori, “sub¡irele” Caragiale laså loc ironiei
crunte, care e o formå de protest ¿i de autoapårare. Ochiul
critic se dilatå, spre a deveni ¿i mai påtrunzåtor. Astfel,
am putea vorbi despre o vehemen¡å supravegheatå. Ne
atrage aten¡ia nu mânia lui Caragiale, ci irascibilitatea
lui. Mânia eminescianå înså ne vâjâie la ureche,
ame¡indu-ne. “Scrisoarea a III-a”, de pildå, ¿i publicistica,
sunt o dovadå în acest sens. Dupå cum se ¿tie, în
coloanele partidului conservator, poetul caracterizeazå
dur din cale-afarå labilitatea vie¡ii politice din vremea
lui; îl nemul¡umea ascensiunea vertiginoaså a burgheziei
industriale ¿i, implicit, infiltrarea masivå a elementelor
alogene, parazitare. Blamarea unei atari situa¡ii cre¿te
înfrico¿åtor ¿i profetic în intensitate. A¿a încât, ironia
“subtilå” nu exclude polemica sau pamfletul, atunci când
personaje corupte, degradate, se strecoarå în mijlocul
nostru, cåutând prozeli¡i. Avem în vedere, deci, douå
temperamente creatoare diferite, nu strict separate, fire¿te,
dar suficient de independente unul în raport cu celålalt,
spre a da, fiecare, o coloraturå tipicå operei literare.

 Påstrând propor¡iile, piesa “Avarul”, de Molière,
muste¿te de ironie “sub¡ire”, iar aceasta s-ar vrea sar-
casm, în fundamental ei. Numai cå, în opera lui Molière,
sarcasmul este controlat, stilizat cumva, executå “pirue-
te”, implicå elegan¡å ¿i spirituale jocuri de cuvinte, la
modul “clasic”.

 Sarcasmul eminescian se regåse¿te, într-o anumitå
måsurå, la Ha¿deu, care surprinde ¿i strive¿te, fårå ezitare,
prostia sau incompeten¡a, ori de câte ori i se ive¿te prile-
jul. Ha¿deu, temperament volubil, imprevizibil, ve¿nic
în fierbere, nu pare så aibå råbdarea despicårii firului în
patru, precum Caragiale, de¿i ambii scriitori afi¿eazå o
tråsåturå comunå: observa¡ia causticå. Este adevårat,
dramaturgul nostru, pre¡uit adesea superficial sau uni-

lateral, apare mâhnit, în fond. Pe de altå parte, îi admiråm
¿i aståzi precizia de me¿ter, în ceea ce prive¿te dificila,
inepuizabila artå a scrisului. Se vorbe¿te încå despre un
umor special, caragialian, despre efecte caragialiene.
Desigur, “Nåpasta”, pieså de adâncime psihologicå, e o
insulå aparte în crea¡ia lui. Atmosfera e cenu¿ie, mocnitå,
“împrumutatå”, parcå, din tragediile grece¿ti, antice. În
privin¡a prozei lui realist-fantastice, am putea spune cå
e “contaminatå”, când ¿i când, de subtilitatea spiritului
eminescian, în perspectiva, mai largå, a încifrårii sensu-
rilor, a problematizårii. Se traseazå, cu fine¡e, o grani¡å
între ceea ce este ¿i ceea ce pare, între banalitate ¿i enig-
må, ¿i nu o datå aceastå grani¡å e pulverizatå, sub regimul
nelini¿tii, al reflec¡iei. Cu alte cuvinte, viziunea cara-
gialianå asupra existen¡ei nu e lipsitå de perspective su-
flete¿ti eminesciene.

 Prin ¿lefuirea îndelungatå a verbului, mânia emi-
nescianå devine inteligibilå, concretå, “palpabilå”, ca ¿i
båtaia de joc a lui Caragiale. Doar cå decep¡ia poetului
se preschimbå curând în melancolie ¿i superioarå deta-
¿are, în vreme ce zeflemeaua caragialianå î¡i laså, pânå
la urmå, gustul amåråciunii, se prelunge¿te cumva sub
forma triste¡ii.

 Ironia “sub¡ire” i-ar putea fi atribuitå ¿i lui Voltaire.
De pildå, în “Candide”, micul såu roman filosofic, este
ridiculizatå celebra teorie leibnizianå, conform cåreia
lumea în care tråim este cea mai bunå dintre lumile po-
sibile. Voltaire ¿i Caragiale (li s-ar putea alåtura Swift ¿i
Byron) au în comun oroarea de cli¿ee, de prejudecå¡i.
Petele societå¡ii contemporane sunt privite cu lupa. De
mânie propriu-ziså, nici unul dintre ei nu pare capabil,
stilistic vorbind. Ca om, Voltaire s-a revoltat superb îm-
potriva supersti¡iei ¿i fanatismului, îndeplinind, la rås-
timpuri, rolul avocatului neistovit în combaterea argu-
mentelor strâmbe, invocate de cåtre autoritå¡ile eccle-
ziastice, întru pierzania unor oameni ce s-au dovedit a fi
nevinova¡i. Victimele abuzurilor biserice¿ti ¿i luciditatea
jignitå a lui Voltaire (pentru care instan¡a supremå era
înså¿i Ra¡iunea), alcåtuiesc un tablou de epocå plin de
sugestii. Un asemenea curaj epic poate fi asemuit, la un
alt nivel ¿i în alte condi¡ii, cu acela maiorescian, scopul
fiind, în esen¡å, acela¿i: spargerea întunericului ne¿tiin-
¡ei. De altfel, Titu Maiorescu nu mânuia cu mai pu¡inå
pricepere ironia, duså pânå la sarcasm, în contextul
activitå¡ii sale ideologice ¿i practice (“O cercetare criticå
asupra poeziei romane de la 1867” sau “Be¡ia de cuvinte”
constituie o adevåratå diatribå voltairianå, ce ar fi putut
fi rostitå, efectiv, sub cerul liber, în “agora”).

De¿i voltairian, la rândul såu, B. P. Ha¿deu e mai
aproape de puritatea timbrului eminescian decât Maio-
rescu. Savantul de la Câmpina, cum i se spune, a putut fi
harnic la modul herculean (filologie, lingvisticå, istorie,
literaturå); asaltat de-o fantezie barocå, a ¿tiut så-¿i dis-
ciplineze, pânå la un punct, ini¡iativele gigantice, chiar
dacå nu ¿i-a finalizat, ca al¡ii (mai noroco¿i) proiectele.
Ha¿deu pare pândit, de timpuriu, de o triste¡e inexplica-
bilå. Dupå o tinere¡e retoricå, presåratå cu succese erotice,
el începe så audå, beethovenian, dinlåuntru. La senectu-
te, se va izola tot mai mult, pustiit suflete¿te. Omul are,
în pofida orgoliului exacerbat, romantic, un aer nepu-
tincios ¿i ingenuu, de parcå stingerea fiicei sale, Iulia,
i-a stat mereu înainte, ca un spectru ce nu-¡i då pace.

 Voltaire, de¿i n-a fost deloc scutit de mizerii, a
devenit, în ultimii douåzeci de ani ai vie¡ii sale, patriar-
hul de la Ferney. Admirat, încå scânteietor ¿i temut, el
råmâne, pânå la final, un punct de reper, un etalon, un
prilej de disputå. Ha¿deu, în perioada care a urmat marii
pierderi, ¿i-a târât ilustra umbrå, într-o înfriguratå a¿tep-
tare. Bizarul Castel de la Câmpina nu era decât expresia
arhitecturalå, cu reverbera¡ii oculte, a unei grozave sin-
guråtå¡i. Sarcasmul ha¿deian, cel care a pus în dificultate
prestigiul “Junimii”, s-a transformat, treptat, în ideal.
Idealul comunicårii, dincolo de oameni ¿i lucruri, cu
spiritul Iuliei. Ra¡ionalist, ca ¿i Voltaire, Ha¿deu se-nvå-
luie, totu¿i, în melancolie eminescianå...

 În opera lui I. Creangå, ne întâmpinå ironia få¡i¿å,
lipsitå de subtilitå¡i, de ascu¡i¿uri intelectuale. O ironie
“verde”, autenticå, ¡åråneascå. În basmul “Harap-Alb”,
numai Spânul, cu inteligen¡a lui diabolicå, e susceptibil
de oarecare ironie “sub¡ire”. Ståpânind magistral tehnica
disimulårii, îl transformå pe Harap-Alb într-un sclav, pus

la încercare, în chip ini¡iatic, în situa¡ii-limitå. Calculat,
egoist ¿i lacom, Spânul are plåcerea sadicå de a-l exas-
pera metodic.

 În “Amintiri din copilårie”, ironicå din prea multå
afec¡iune, este Smaranda la adresa copiilor ei pe care,
prefåcut supåratå, îi apostrofeazå în fel ¿i chip. Copiii,
în neastâmpårul lor, sunt ni¿te... “pughibale spurcate”, ¿i
ghice¿ti îndatå dragostea ce muste¿te printre cuvinte.

 Un caz mai rar îl constituie Vitoria Lipan, din “Bal-
tagul”. În ce-o prive¿te, ironia obi¿nuitå, spontanå, se
complicå pe parcurs, altoitå pe o stare sufleteascå spe-
cialå. Faptul cå so¡ul, Nechifor, tot întârzia s-aparå, de-
clan¿eazå, cum e ¿i normal, resortul nelini¿tii. Femeia,
bånuitoare, izbute¿te så-i identifice pe uciga¿i, prin în-
trebåri bine ¡intite, chiar viclene, prin disimulare. Aceastå
munteancå asprå, încol¡itå de trudå ¿i de griji, poate fi
ascu¡it-ironicå, în împrejuråri care provoacå, prin înså¿i
gravitatea lor, o laturå justi¡iarå a spiritului ei ¿i-al nostru.

 ªi ce altceva, dacå nu ironia ascu¡itå, “sub¡ire”,
puncteazå, la råstimpuri, replicile, monologul voievo-
dului ªtefan, în “Apus de soare”? Prilejul unui asemenea
tip de ironie îl då opozi¡ia ªtefan-boieri, fundamentalå
în pieså. Voievodul întruchipeazå principiul continui-
tå¡ii, stabilitatea; boierii, în privin¡a cårora nu poate fi
vorba de o unitate de interese, amenin¡a så ¿tirbeascå
statutul de ¡arå “neatârnata” al Moldovei. O astfel de
situa¡ie “pe muchie de cu¡it”, cum s-ar zice, eviden¡iazå
tocmai spiritul critic al voievodului, båtrân, slåbit fizic,
sporit înså låuntric. ªtefan, încå în vervå, “cântåre¿te”,
de la înål¡imea tronului, ostilitatea mocnitå a boierilor
deruta¡i, la un moment dat, de aluziile sale. Tensiunea
acumulatå cere så se descarce ¿i unul dintre cei trei unel-
titori va plåti cu via¡a...

Ironia finå pare a caracteriza ¿i poezia lui Topâr-
ceanu. Cu toate cå parodia este, în general, o dovadå de
inteligen¡å ¿i bunå cunoa¿tere a modelului de la care se
pleacå, ea se aflå undeva, în vecinåtatea superficialitå¡ii.
Ea nu este, fire¿te, la îndemâna oricui, fiindcå nu pre-
supune doar o tehnicå prozodicå superioarå, ci ¿i intuirea
notei specifice a textului original, a¿a încât inten¡ia primå
så fie abil “råsturnatå”, în scopuri umoristice. Parodiind,
pe de altå parte, entuziasmul pricinuit de vitalitatea pri-
måverii sau de bel¿ugul toamnei, Topârceanu conturea-
zå, în “Rapsodii”, imaginea unei naturi bucluca¿e, de-
montând procedeele descriptive “clasice”. Autorul jon-
gleazå, ingenios, cu înse¿i no¡iunile menitå så alcåtuiascå
un “tablou” de naturå. Påsårile, florile, gângåniile sunt
“for¡ate” så se bucure sub ochiul subtil al poetului. E
ceva inofensiv în aceastå muzicalitate exterioarå, per-
suasivå. Entuziasmul e simulat magistral, într-un plan
lucid, critic, în esen¡å. Parodia se vrea, în definitiv, o
glumå inteligentå, care nu-i poate supåra decât pe in-
telectualii mårgini¡i, scrobi¡i, “academici”.

 În pofida virtuozitå¡ii de ordin formal (mânuirea
ter¡inei înlån¡uite), parodierea stilului dantesc e mai cu-
rând trivialå. Nu prea po¡i parodia un text impregnat de
o concep¡ie gravå asupra lumii ¿i a vie¡ii. Avem înainte
un Dante caricatural, cu “profil de babå”. Ai spune cå
emblematicul poet, exilat pe nedrept, cuprins de febrå, a
“råsucit” prima canticå a uria¿ului poem, astfel încât
vaietele ¿i spaimele de-acolo, din “Infern”, î¿i pierd sem-
nifica¡ia, nu te mai pot avertiza, ¿i devin zmei de hârtie.
În fond, parodia, de care nici Eminescu nu s-a lipsit, pe
un alt cadran al inspira¡iei (“Mitologicale”), formeazå
substan¡a înså¿i a liricii lui Topârceanu- un poet “gustat”
la orice vârstå.

Ironia “sub¡ire”, adicå aluzia finå, disimularea, este
evidentå în poezia cålinescianå. Cu precizarea cå versu-
rile cuprinse în volumul “Lauda lucrurilor” se “complicå”
intelectual, se “deschid” spre mai sus. Încå de la început,
e¿ti izbit de un anume artificiu, a¿a cum se întâmplå ¿i în
ceea ce prive¿te lirica unui Marin Sorescu sau N. Stånes-
cu. Totu¿i, reevaluând lec¡ia de cunoa¿tere primitå, prin-
tr-o nesecatå vervå asociativå, G. Cålinescu între¡ine “ar-
derea” ideilor generale. Efectul histrionic, amuzant, al
acestui mimesis prelungit nu anuleazå, ci adânce¿te cu-
tele reflec¡iei. Livrescul, devenit eruptiv, pecetluie¿te
“mirarea”, despre care se spune cå stå la temelia actului
de a filosofa. Cålinescu se entuziasmeazå, descoperind
sau redescoperind latura ingenuå a naturii umane, de
prea multe ori ascunså ochiului matur, obosit de impresii
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fugare. Autorul încearcå så ne insufle ceva, nu din cår¡i,
ci din spiritul cår¡ilor. Cum s-a ¿i observat, de altfel,
bufoneria (tråsåtura a spiritului cålinescian) e departe
de a fi gratuitå; ea se grefeazå pe aspira¡iile înalte ale
cårturarului, care vede mereu “constructiv” ¿i concepe
totul în propor¡ii vaste.

 Într-o altå perspectivå se încadreazå, de pildå, poe-
zia minulescianå. Cel ce-a scris “Roman¡e pentru mai
târziu” poartå recuzitei simboliste o stimå excesivå. Dacå
eul liric bacovian e cople¿it de povara “plumbului” (a¿a
cum Hesiod se lamenta cå i-a fost dat så apuce “vârsta de
fier” a umanitå¡ii), I. Minulescu, dimpotrivå, se aratå
manierat ¿i afabil ca un “gentleman”. El fabricå “fioruri”,
distileazå “sentimente”. Titlul volumului sugereazå un
program, o metodå. ªi cum roman¡a, prin simplitatea ei,
este expresia, devenitå colectivå, a unei emo¡ii particu-
lare, autorul devine familiar, accesibil, în sensul cå iz-
bute¿te så “împace”, într-un fel, contradic¡iile suflete¿ti
ale fiecåruia dintre noi. I. Minulescu (me¿te¿ugar volubil,
imperceptibil ironic) prezintå, structural, afinitå¡i cu G.
Topârceanu.

Atât ironia “sub¡ire”, molièrescå ¿i caragialianå
(dincolo de aspectul satiric propriu-zis), cât ¿i ironia
subtilå, metafizicå, eminescianå –sunt prezente în crea¡ia
romanescå a lui G. Cålinescu. Cea dintâi formå de ironie
este “vizibilå”, aproape oriunde, în romanul de debut,
“Cartea nun¡ii”. Exemplul cel mai gråitor, în privin¡a
aceasta, råmâne substan¡ialul capitol “Casa cu molii”,
delicios prin “destuparea” arheologicå a unor destine ¿i
a unor elemente de interior (balzacian). Se degajå astfel
mirosul fetid al destråmårii morale ¿i fizice a “rudelor”
sau “måtu¿ilor” - variante morbide ale anostelor, facil-a-
muzantelor cucoane de “boulevard”, din crea¡ia lui Alec-
sandri sau a lui Caragiale.

 Romanul “Enigma Otiliei” nu este, oare, în totali-
tate, o subtilå ironie? În ce anume constå aceasta? În
faptul cå, pe deasupra tuturor conflictelor ¿i intereselor,
spânul casei, bâlbâitul Costache Giurgiuveanu, e o imagi-
ne în carne ¿i oase a inutilitå¡ii gestului omenesc de a
pune, metaforic vorbind, ceva “sub saltea”. Inscrip¡ia
din finalul cår¡ii e dantescå, prin tonul ei implacabil, e o
defini¡ie a zådårniciei înse¿i: “Aici nu stå nimeni”. Ce-i
drept, Otilia se laså întrezåritå în evolu¡ia ei mental-bio-
logicå-semn cå romanul nu-¿i epuizeazå semnifica¡iile
dupå o primå lecturå, oricât de atentå. Pe de altå parte,
enigma nu-i atât a fetei, cât a vie¡ii ce rena¿te periodic:
intuie¿ti cå Otilia, capricioaså, imprevizibilå, ar fi în stare,
¿i mai departe, pe alte meleaguri, så råscoleascå patimi,
så încânte, prin simpla ei prezen¡å. A¿a încât, Felix,
Pascalopol, Costache Giurgiuveanu, Aglae, Stånicå Ra-
¡iu ¿i ceilal¡i, sunt personaje regenerabile, mai presus de
orice limitå spa¡io-temporalå.

 În “Bietul Ioanide”, în “Scrinul negru”, ironia cara-
gialianå, ascu¡itå, ramificatå verbal, continuå så dea
savoare scrisului cålinescian. Ea este prezentå inclusiv
în paginile cu substrat polemic, bunåoarå acelea care
deschid masiva exegezå eminescianå. O astfel de ironie,
devenitå tipic cålinescianå, este cât se poate de gråitoare
în cuprinsul “Istoriei literaturii române de la origini pânå
în prezent”. Spre exemplu, anumite aprecieri despre omul
¿i criticul E. Lovinescu mustesc de mali¡ie. Rivalitatea e
subîn¡eleaså. Omul Lovinescu e privit cu lupa, de dragul
portretului, memorabil, ce-i drept. ºi se creeazå impresia
cå autorul “Criticelor” s-ar apåra cu o mânå, dacå ar
putea... Ironia aceasta, de sub¡irimea unui ac ¿i vioiciunea
unei limbi de ¿arpe, se strecoarå ¿i în capitolul dedicat
lui Nae Ionescu. Filosoful pare a fi simpatizat, intelectual
vorbind, înså rezervele “gâlgâie” subteran. Personalita-
tea expresivå a bråileanului cu “sofistica sub¡ire” apare,
cumva, schematizatå, în viziunea cålinescianå. Profe-
sorul ignorå austeritatea catedrei, a¿a încât incitå la dia-
log. Filosoful respinge programatic “sistemul”, “citatele”,
bibliografia la zi. “Lec¡iile” universitare, predate cu sufi-
cien¡å, îi repugnå. Informa¡ia trebuie så råmânå un mijloc,
nu un scop în sine. Omul autentic ¿tie så extragå o semni-
fica¡ie, din suma “tråirilor”, a “experien¡elor”. Profesorul,
a¿adar, î¿i pune întrebåri, împreunå cu studen¡ii. Totul i
se pare discutabil. El nu cautå solu¡ii la problema cunoa¿-
terii, nu acordå niciun credit råspunsurilor categorice.
Adevåratul intelectual nu are certitudini. Filosoful aces-
ta, care afirmå cå ra¡a, spre deosebire de om, nu “rateazå”,
e un cabotin! Înså, nuan¡eazå criticul, parcimonios, “un
cabotin superior”... Dar nu i se atribuie ¿i lui Cålinescu
aceea¿i frenezie actoriceascå, în stare så “smulgå” aten¡ia
publicului spectator?

 În “Bietul Ioanide”, personajul central ne apare

emblematic, prin prisma deosebirii sale de ceilal¡i. El-
egant, egal cu sine, afi¿ând un calm superior, el contra-
riazå, stârne¿te admira¡ie, invidie. Pe fundalul unei men-
talitå¡i comune, statura lui se contureazå auster. Omul
acesta împarte sclipiri unor indivizi care îl aud, fårå så-l
asculte, sau care îl ascultå, fårå så-l în¡eleagå. Entuzias-
mul såu creator pare mereu boicotat de prejudecå¡i ¿i
conven¡ii sociale. Personajul eminescian, Dionis, obser-
vå ceea ce se petrece în jurul såu, blazat ¿i ironic; Ioanide
este nevoit så facå unele concesii nimicurilor zilnice.
Romanul se deschide cu un fel de ceremonie a bârfei.
Arhitectul, dupå refuzuri repetate, acceptå invita¡ia la
ceai. Sesizezi numaidecât importan¡a enormå pe care
personajele în cauzå o acordå aparen¡ei, derizoriului.
Dionis, la rându-i, tinde spre interiorizare, e platonician
prin înså¿i puterea de-a idealiza; se izoleazå în odaia lui
¿i cite¿te cu voluptate, låsându-se în voia imagina¡iei -
aspect al tânjirii dupå esen¡e. Ioanide prive¿te, parcå,
mereu pe deasupra lucrurilor, întocmai ca Dionis. Eroul
eminescian nu are pe nimeni, e orfan. Ioanide e cåsåtorit,
are doi copii (Pica ¿i Tudorel), ¿i totu¿i råmâne, funda-
mental, un singuratic. Tot romanul “respirå” în perspec-
tiva ironiei subtile, filosofice.

 În schimb, în “Scrinul negru”, tonul e zeflemitor,
caragialian. Genealogiile, tabieturile ¿i zorzoanele aristo-
cratice sunt abordate magistral, evenimentele narate
dezvåluindu-¿i, nu o datå, latura grotescå. Pe de altå
parte, însu¿irea autorului de a surprinde ridicolul ver-
bal, de atitudine sau de comportament, are un iz pamfletar,
amintind verva satiricå arghezianå.

 “ªun. Sau calea netulburatå” e o înaltå probå de
ironie “sub¡ire” ¿i ironie “subtilå”, deopotrivå. ªun este
Ioanide (plasat în mediu oriental). În¡elepciunea milena-
rå, condensatå în aforisme, îi este accesibilå doar indivi-
dului superior, moral, prin excelen¡å. ªun ¿tie så-¿i do-
mine destinul, printr-un fel de resemnare activå, pårând
continuu, pânå la epuizarea adversarului. Viclenia ¿i råu-
tatea sunt înfruntate ra¡ional, demontate calm, pieså cu
pieså. Energia oarbå, negativå, care stå în calea eroului,
se concretizeazå într-o serie de probe ini¡iatice. Stråbå-
tându-le succesiv, el se edificå pe sine, suie treptele spiri-
tului, spre desåvâr¿ire. Maleficul amenin¡a så-l desfiin-
¡eze, înså a fost, în cele din urmå, redus la neputin¡å.
Solu¡ia finalå este, deci, goetheanå.

 Dintre cele trei romane de importan¡å majorå, ale
lui L. Rebreanu, prin ironie “crudå”, localå, mo¿tenitå
din genera¡ie în genera¡ie, iese în eviden¡å “Råscoala”.
ºåranii, cople¿i¡i de asprimile boierilor, încep så mur-
mure. Câte unul î¿i fråmântå cåciula în mâini, în cåutarea
vorbei potrivite, ca boierul så-n¡eleagå ¿i så nu se mânie.
De fapt, o astfel de ironie este colectivå. ºåranul, disi-
mulat, nu e decât un ecou al ob¿tei. În “Ion”, gâfâitul
lacom al flåcåului însurat din interes cu biata Ana a lui
Vasile Baciu, anuleazå parcå orice undå ironicå. De data
aceasta, nu mai e loc pentru o gradare a neîn¡elegerii
dintre cele douå componente sociale: ¡åranii ¿i boierii.
Nevoia de påmânt e concentratå într-o singurå persoanå.
Obsesia maladivå a lui Ion prinde contur treptat, de la
un capitol la altul. Camuflându-¿i, pentru început, latura
agresivå, personajul recurge la aluzii ¿i propuneri, se
arata predispus la dialog. Ironia, înså, nu-l prinde. Dacå
la mijloc ar fi fost interesul pentru cei mul¡i, Ion ar fi
rostit vorbe cu subîn¡elesuri, în prezen¡a mo¿ierilor. Ni-l
putem închipui înså privind pe sub sprâncene, cu un aer
foarte personal. Replicile lui ursuze, mocnite, par tot
atâ¡ia bulgåri de ¡årânå sfårâma¡i între degete...

Cât prive¿te ironia subtilå, în în¡elesul de pânå
acum, aceasta e de partea romanului “Pådurea spânzura-
¡ilor”. Titlul însu¿i e cu båtaie lungå. Ironia este con¡inu-
tå, impersonalå, dacå putem spune astfel. În centrul cår¡ii
sta ideea, mai veche, de “fatum”. Apostol Bologa, hår¡uit
între cele douå maluri ale con¿tiin¡ei sale, va atârna, în
cele din urmå, în ¿treang. Romanul, în chip semnificativ,
începe ¿i se încheie într-o notå sumbrå. Atmosfera e lânce-
då, cople¿itoare. Fatalitatea, presim¡itå în cele dintâi pa-
gini, se “deghizeazå”. Evenimentele par så “curgå” firesc.

Drama lui Ion, personaj cu eticå precarå sau lipsit
de ea cu desåvâr¿ire, are un caracter mai curând con-
junctural; aceea a lui Bologa, înså, reprezintå un caz
special, un fel de “låcomie” a Destinului. Ion e victima
pornirii sale tenebroase de a pune cu orice pre¡ mâna pe
påmânt. Omul piere, cum s-ar zice, de mâna lui proprie.
Apostol Bologa, dimpotrivå, e controlat în permanen¡å
de o for¡å superioarå, subjugat ¿i anihilat de aceasta. În
situa¡ia lui, voin¡a nu îndepline¿te niciun rol. A¿adar,
romanul “Pådurea spânzura¡ilor”, de¿i mai pu¡in “cons-

truit” decât celelalte douå, sub raportul simetriei formale,
implicå un spectru mai larg de simboluri ¿i conota¡ii
dramatice.

 Am putea observa, în treacåt, ¿i reversul medaliei.
De pildå, romanele lui Camil Petrescu, dar ¿i piesele sale
de teatru, par lipsite de fa¡ete ironice. Scriitorul, analitic,
prin excelen¡å, supune cu râvnå “tråirile” unei opera¡ii
dificile, unei verificåri amånun¡ite. Or, ironia e o tendin¡å
a spiritului spre obiectivare. Scriitorul, mereu dubitativ,
aplecat pânå la obsesie asupra mecanismului vie¡ii sale
suflete¿ti, nu are nostalgia unui moment originar, para-
disiac (precum romanticii) ¿i nici nu scruteazå, profetic,
viitorul. Timpul se dilatå ori se comprimå, iar spa¡iul se
distorsioneazå, în func¡ie de percep¡iile noastre. “Eu våd
idei” -exclamå, filosofic, personajul Gelu Ru¿canu, din
piesa “Jocul ielelor”. Pentru un asemenea scriitor, totul e
un continuu prezent. Vezi un ecran pe care se perindå,
nuan¡at, segmente de via¡å, reluate, cu obstina¡ie, ori de
câte ori se simte nevoia unei aprofundåri a sugestiei.
Cuvintele sunt examinate critic, datå fiind puterea lor
generativå sau distructivå. Nu firul cronologic propriu-zis
îl intereseazå pe romancier, ci imaginea råsfrântå în apå
a evenimentelor, parfumul lor. Un astfel de eu auctorial
are voluptatea problematizårii ¿i, deci, umorul absentea-
zå. Pânå ¿i umorul e studiat. Nu se acordå importan¡å
nici imprevizibilului, la modul senza¡ional-detectivist.
Un autor atât de lucid desfoliazå datele imediate ale con¿-
tiin¡ei, “interogheazå” elementul concret ¿i e capabil de
specula¡ii abstracte.

Proza lui Edgar Poe prezintå unele afinitå¡i cu aceea
a lui Camil Petrescu. E o geometrie de idei, o ¡â¿nire de
inteligen¡å, un cartezianism, ¿i într-un caz ¿i-n celålalt.
Deosebirea ar sta în faptul cå scriitorul american între¡ine
sistematic suspans-ul, ce rezultå din accelerarea trepida-
¡iei låuntrice, sub regimul “spaimei” sau al “macabrului”,
pe când scriitorul nostru î¿i încordeazå mintea spre incer-
titudini, fårå a le da vreo dezlegare; gåse¿te chiar o
voluptate în a “prinde” clipocitul sonor al aducerii-a-
minte...

 Ironia “¡åråneascå”, spontanå, “condimenteazå” ¿i
capodopera lui M. Preda, “Morome¡ii”, cu excep¡ia pår¡ii
secunde. În roman, ironia se rezumå, pe de-o parte, la
accentele autoritare ale lui Ilie Moromete, în raport cu
membrii familiei sale, iar, pe de altå parte, reprezintå un
fenomen rural tipic, interesant, ca atare, ¿i dintr-un unghi
de vedere sociologic. Episodul “Fieråria lui Iocan” con-
centreazå, ca într-un focar, înse¿i liniile de for¡å ale
romanului. Iatå-l pe Coco¿ilå, cel ce le ¿tie pe toate!
Omul are un aer ocult, de oracol, iritabil, totu¿i. El afi-
¿eazå, între ceilal¡i, o ¡inutå “intelectualå” irepro¿abilå.
Consåteanul care s-a exprimat nepotrivit e ¡intuit pe loc:
“Vezi cå e¿ti prost!” Când ¡i se dezvåluie astfel incapa-
citatea de a pricepe sensul evenimentelor (“timpul nu
mai avea råbdare”), orice altå replicå devine inutilå.
Prezen¡a lui Coco¿ilå e paralizantå. Totu¿i, prin cufunda-
rea solitarå în lectura ziarului, Ilie Moromete nu e mai
pu¡in ironic. Tåcerea lui, plinå de subîn¡elesuri, e un
indiciu al superioritå¡ii. Pe acest fundal, Ilie Moromete
se contureazå ¿i mai expresiv, îngândurarea sa având
ceva izbitor, într-un context al stereotipiei gestului.

 Evident, s-ar putea vorbi ¿i despre auto-ironie. Ea
nu e des întâlnitå, nici în literaturå, nici în via¡a de toate
zilele. Cel ce se autoironizeazå î¿i sondeazå limitele,
filosofic, este ¿ugubå¡ sau, pur ¿i simplu, se råsfa¡å. De
regulå, un astfel de om are con¿tiin¡a propriei valori.
Fire¿te, sunt ¿i cazuri în care autoironia constituie forma
de exteriorizare a unei modestii autentice. În altå ordine
de idei, autoironia e o råsfrângere a inteligen¡ei native,
o replicå savuroasa, ruralå îndeosebi, datå oamenilor
“sub¡iri”, cu “studii”. Cel de la ora¿, avocat, doctor sau
profesor, e întâmpinat de omul simplu, de la ¡arå, cu re-
spect ¿i admira¡ie. ºåranul poate fi, totu¿i, disimulat.
Cronicarul-boier Neculce ¿i diaconul-povestitor Ion
Creangå prezintå (observå Cålinescu) asemånåri sub
acest raport.

 Dionis, eroul eminescian, este ¿i el autoironic,
având “cap metafizic”. Autoironia sa e mai înaltå, se
raporteazå la înså¿i pozi¡ia omului în Univers, nu are
nicio legåturå cu învåluirea ¿ireatå a de¿teptåciunii în
“¡årånie”. Autoironia, la urma urmei, presupune o dezin-
volturå pe care nu o då decât ingenuitatea, priceperea de
a te ridiculiza fåcându-i pe ceilal¡i så ro¿eascå. Or,
numero¿i sunt autorii care cautå, instinctiv, så atace, så
“mu¿te”, preferând så-¿i ironizeze rivalii, reali sau închi-
pui¡i. Ei vor cu orice pre¡ så se impunå, aratå
predilec¡ie pentru cuvintele rare sau preten¡ioase, cu
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desåvâr¿ire stråini de acel substrat sånåtos, autohton,
al unor scriitori precum Anton Pann sau Ion Creangå.

 S-ar putea crede cå inclusiv cinismul, ca un grad
maxim al ironiei, ar trebui luat în considerare. Înså cinis-
mul, dincolo de faptul cå a reprezentat, în Grecia anticå,
un curent filosofic (vestitul mod de via¡å al lui Diogene),
nu-i propriu-ziso surså de sugestii literare. Personajele
cinice, în literaturå (de pildå, în romanele lui Dostoievski)
sunt, totu¿i, altceva decât cinismul ca pozi¡ie asumatå,
programaticå, auctorialå. În cel din urmå caz, am putea
invoca literatura “de consum”, ostentativå, agresivå ¿i
platå (din ultimele douå decenii, mai ales). La adåpostul

unor etichete cå “douåmiisti” sau “fracturisti”, mul¡i
“autori” s-au gråbit så confunde romantismul desuet cu
sentimentul, efectul stråzii cu efectul literar, triumful sim-
¡urilor cu înså¿i iubirea. Într-o asemenea perspectivå,
cinismul (când nu e simulat), înåbu¿å elementul pe care
un Borges îl considera esen¡ial: emo¡ia.

 A¿adar, ironia, în multiplele ei manifeståri, poate
fi o lance sau un scut. În celebrul poem “Cadavrul”, tim-
brul baudelairian ne apare cinic. Dar câtå deosebire! Dupå
descrierea minu¡ioaså a unui le¿ în descompunere, i se
aduce la cuno¿tin¡å “iubitei” cå astfel va ajunge ¿i ea,
cândva. Mila, triste¡ea, groaza par extirpate chirurgical.

Versul sonor, impersonal, “parnasian”, te minte, înså. Indi-
feren¡a e mimatå. Emo¡ia, bine strunitå formal, råsuflå
prin cråpåturi, ca o lavå. Un V. Hugo ar fi izbucnit în
exclama¡ii patetice, dar Baudelaire ne tulburå tocmai
fiindcå “evitå” compasiunea retoricå, versul în cascadå,
grandilocven¡a. “Florile råului” au fost în¡elese... råu de
cåtre cititorii “buni”, obi¿nui¡i så li se vorbeascå mai
simplu, fårå expresii nepotrivite sau prea tari. Ei cereau
o literaturå “moralå” sau måcar optimistå...

 În definitiv, în literaturå, ¿i nu numai, ironia este o
formå abilå de a riposta, demascând vicii, absurditå¡i
sau nedreptå¡i ¿i reducând la tåcere impostura.

Motto: „A thing of beauty is a joy for ever…”
 Keats

Se pare cå rostirea din motto-ul de mai sus, decu-
patå din versurile lui Keats, s-a transfigurat într-un adagiu
ce a cålåuzit gândirea despre artå a celui despre care
încercåm så vorbim în cele ce urmeazå.

Apar¡inând uimitoarei genera¡ii de scriitori care
(pentru scurtå vreme) înflorea în România interbelicå,
poetul ¿i eseistul transilvan de etnie germanå, Wolf
Freiherr von Aichelburg råmâne o personalitate, din på-
cate încå - nedrept de - pu¡in cunoscutå. Nu mult înainte
de rotunjirea unui veac de la na¿terea sa (1912), scriitorul
reintrå în relativa vizibilitate ale actualitå¡ii literare prin-
tr-un volum cu titlu incitant, Criza sufletului modern în
poezie ¿i alte scrieri române¿ti1.

Retipårirea principalelor texte române¿ti2 ale sibia-
nului, publicate de-a lungul timpului în volumele sau
revistele la care a colaborat recupereazå un scriitor cu o
dublå apartenen¡å: pe de-o parte la literatura de expresie
germanå din Transilvania, dar care – în egalå måsurå –
se revendicå ¿i în rândul celor ce au slujit, cu talent,
graiul românesc. Multe din scrierile lui, eseuri ¿i poeme,
fiind elaborate direct în limba românå, alåturi de care
apar variante dintru început gândite în ambele limbi. De
altfel debutul såu eseistic s-a produs în Revista Funda-
¡iilor Regale. Abia ulterior aveau så-i aparå articole în
Revista Cercului Literar de la Sibiu, în revistele Transil-
vania, Euphorion, Secolul 20, ori, câte o prefa¡å, cum a
fost ¿i aceea la volumul Johann Christian Friederich
Hölderlin, tradus de ªtefan Aug. Doina¿ ¿i Virgil Nemo-
ianu (Minerva, 1977). A¿adar legitimitatea situårii lui
Wolf von Aichelburg în perimetrul literaturii române se
aflå deasupra tuturor îndoielilor. Este ceea ce subliniazå,
indirect, ¿i Dan Damaschin, îngrijitorul ¿i prefa¡atorul
actualei edi¡ii, când reproduce fragmentar scrisoarea în
care (în perioada anilor ’45) Radu Stanca îi relata lui
Ioan Negoi¡escu împrejurarea când el ¿i von Aichelburg
î¿i scriau „… reciproc poezii. El române¿ti, eu nem¡e¿ti.
Raletului (Toma Ralet pseudonim al lui von Aichelburg)
una chiar i-o putem publica, de bunå ce e.” Nu sunt
låsate uitårii nici strådaniile traducåtorului von Aichel-
burg cåruia, în 1943, la Viena, i se publica – translarea
din limba francezå în germanå – Istoria literaturii româ-
ne moderne a profesorului Basil Munteanu. În timp vor
urma, numeroase, alte traduceri din Eminescu, Vasile
Voiculescu, Lucian Blaga, Ion Pillat, Radu Stanca, ªtefan
Augustin Doina¿. Consideratå din perspectiva totalitå¡ii
realizårilor sale, personalitatea lui Wolf von Aichelburg
trimite gândul la reîntruparea idealului, aståzi aproape
uitat, de om al rena¿terii. Cel care la vremea tinere¡ii ¿i
maturitå¡ii a suportat deten¡ia în închisorile comuniste
(Aiud, Gherla ¿i Canalul Dunåre Marea-Neagrå), dupå
stabilirea la Freiburg im Bresgau, s-a bucurat de o consi-
dera¡ie cu totul specialå atât în calitate de scriitor, mem-
bru al PEN Club-ului, cât ¿i în aceea de compozitor de
muzicå simfonicå, de pictor (ale cårui lucråri au fost apre-

ciate în marile expozi¡ii de la Freiburg, Heidelberg,
Luxemburg, Strasbourg) ¿i de conferen¡iar invitat la mari-
le universitå¡i ¿i posturi de radio din Europa.

Tipologic sunt un estet afirmase von Aichelburg
într-o epistolå adresatå lui ªtefan Augustin Doina¿, rea-
mintitå de prefa¡atorul Dan Damaschin. Neobi¿nuit de
bogatele ¿i multilateralele înzestråri ale poetului ¿i eseis-
tului pun în luminå o sensibilitate aparte ¿i – mai ales –
o anume acuitate în a surprinde misterioasele evanescen-
¡e ale faptului de artå. Analizele lui – desfå¿urate cu
neobi¿nuitå dezinvolturå pe o largå ¿i diverså paletå a
formelor de exprimare artisticå – surprind prin abilitatea
abordårii unor limbaje care – prin specificul ¿i natura
lor – se situeazå, uneori, la distan¡e galactice unul de
celålalt. Ceea ce reaminte¿te teza lui Schleirmacher potri-
vit cåreia omul nu mai poate fi considerat un simplu loc
de manifestare a unui unic limbaj care îl transcende.
Ceea ce îl singularizeazå în mod deosebit a¿ spune cå
este prezen¡a unei gândiri, sau - mai degrabå a¿ spune - a
unei Weltanschauung de sorginte muzicalå. Este o viziu-
ne ce pulverizeazå apåsårile sufocante ale materiei, în
sensul verlainianului plus vague et plus soluble dans
l’air.

Survenirea acestui mod de gândire î¿i revendicå
apartenen¡a la teritoriile unui limbaj cu totul diferit ca
naturå, (limbajul muzical!), ce determinå un alt mod de
în¡elegere a „obiectelor” de artå, accentuându-le evanes-
cen¡a ¿i vibra¡ia spiritualå. Aceasta ¿i pentru cå, în modul
în care se manifestå percep¡ia sa, arta sunetelor este unicul
universal prin care omul se singularizeazå, eliberându-
se de toate constrângerile alteritå¡ii, ea de¡inând misteri-
oasa ¿i inexplicabila putere de a se refuza decåderilor
contingen¡ei, în sensul în care se ilustreazå (printr-o cele-
brå rostire a poetului ªtefan George) înså¿i inefabilul:
“Så nu fie nici un lucru acolo unde cuvântul lipse¿te”
(kein ding sei, wo das wort gebricht). Întâlnim aici di-
mensiunea aparte a artei sunetelor ca discurs al interio-
ritå¡ii ce se exprimå în adevåruri fa¡å de care cuvintele
nu ¿tiu decât så tacå!.. Nu e deci de mirare cå ªtefan
George este chiar unul dintre acei poe¡i de care eseistul
von Aichelburg se va fi apropiat cu o deosebitå preocu-
pare.

Interesante în eseistica aceasta sunt ¿i vastele des-
chideri, întrepåtrunderea de orizonturi cu care autorul
opereazå – a¿ spune – pe coordonatele interioare ale
fenomenului cultural. Aducând, de pildå, în discu¡ie
aero-futurismul lui Filippo Tommaso Marinetti, conside-
ra¡iile sale capåtå o plasticitate specialå datoratå contras-
tantelor sugestii din sfera picturalitå¡ii, acolo unde forma
¿i culoarea capåtå for¡å de transfigurare iar viziunile do-
bândesc acele reliefuri care îl exprimå – de data aceasta
– pe Wolf von Aichelburg pictorul. Trimiterile la Picasso,
Cirico, Braque, Lèger, la Italia ca patrie a lui Carducci, a
sonetului, a operei serria, acordå discursului auctorial
un întreg ¿i fastuos ceremonial de nuan¡å quasi-orches-
tralå. Plurivocitatea perspectivelor prin care cunoa¿terile
¿i intui¡iile sale ni se adreseazå vådesc inflexiuni ¿i far-

mec de polifonie renascentistå. Este ceea ce îi modeleazå
singularitatea rostirilor, cel care „vorbe¿te” fiind când
poetul, când muzicianul, când gânditorul subtil, când
pictorul (miniaturist) dåruit cu harul special al înlumi-
nurii ¿i coloristicii.

Dintr-o astfel de perspectivå Wolf von Aichelburg
se apropie de poezia lui Rilke, afirmând cå vorbe¿te des-
pre „… primul poet care nu numai în literatura germanå,
ci poate ¿i în literatura universalå, a inaugurat/…/ preo-
cuparea poeziei pentru inexprimabil3". Acest termen
poate fi considerat unul dintre cuvintele cheie în în¡ele-
gerea operei celui care a scris Elegiile Duineze. Între el
¿i Mallarmé (preocupat – ni se spune – ¿i el de „poezia
purå în direc¡ia frumosului absolut”), eseistul vede, ca
diferen¡å, faptul cå ultimul ar tinde cåtre o tåinuire ¿i o
închidere a sensului. „Rilke, dimpotrivå – se subliniazå
– tinde spre descoperire/…/obsedat de o nouå misiune a
poeziei înså¿i4…” Ne reamintim cå Ideea de misiune a
poetului (Dichterberuf) î¿i fåcuse apari¡ia încå din poe-
tica lui Hölderlin5 de unde o va fi preluat ¿i un alt mare
poet al graiului (dar ¿i al exilului) românesc, Horia Sta-
matu, cel care l-a tradus pe Hölderlin în limba spaniolå.

Înså atunci când se vorbe¿te despre tåinuirea ¿i
închiderea sensului, exprimarea duce gândul la acea în-
noptare a sensului asupra cåreia se oprise cândva
Schelling, ¿i pe care, ulterior, Martin Heidegger o va fi
reluat în medita¡iile sale, acolo unde poemele lui Hölder-
lin påreau så deschidå orizonturi profunde atotcuprin-
zåtoarei gândiri despre Fiin¡å.

Ceea ce acordå o stranie singularitate nota¡iilor lui
von Aichelburg asupra poemelor lui Rilke se datoreazå,
în propor¡ie apreciabilå, unei gândiri în care imaginile
lumii apar filtrate prin universului rarefiat, purificat de
obiectualitate (die Gegenstandlosewelt în estetica ger-
manå), al artei sunetelor. Atunci când afirmå cå arta
acestui poet „surprinde un lucru sau o stare în intimitatea
lor cea mai ascunså, acolo unde orice caracterizare apa-
rent adecvatå se destramå ¿i devine irelevantå”, el descrie
în fond modul în care imaginea lumii (în¡eleaså – cum ar
spune Wittgenstein – ca totalitate a ceea ce existå ¿i de
asemenea a ceea ce nu existå) survine înnobilatå de o
puritate spiritualå ce e specificå doar muzicii. Tainicele
puteri ale acesteia dizolvå tot ce aminte¿te de obiectuali-
tate, de materialitatea oarbå ¿i denså, de substan¡ialitatea
primitivå, mereu exterioarå, inoculând suple¡ea eteratå
a nousului. Iatå de ce în considera¡iile sale, von Aichel-
burg afirmå tran¿ant: „...caracterizårile, denumirile
fixeazå un lucru, indicându-ne topos-ul, dar în acela¿i
timp îl ¿i ascund .” Ascunderea – continuå el reluând, în
ecou, aser¡iunile lui Martin Heidegger – fiind o „func¡ie
primordialå a limbii ca atare/..../Definind un lucru, vorbi-
rea ascunde fa¡a lui; vorbind, mutåm sensul, fårå a-l
surprinde, fårå a-l dezghioca.”6

Impresia de modelare muzicalå a modului såu de a
gândi arta e întåritå ¿i atunci când eseistul considerå cå
„...Rilke evitå a¿a-numita imita¡ie a lumii din afarå:
el declan¿eazå parcå un mecanism secret prin care

Eseistica lui Wolf von Aichelburg
 ✒ Dan A Dan A Dan A Dan A Dan Anghnghnghnghngheleleleleleeeeessssscucucucucu

1 Wolf von Aichelburg, Criza sufletului modern în poezie ¿i alte scrieri române¿ti, ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2010, edi¡ie îngrijitå, note ¿i tabel cronologic de Dan Damaschin ¿i Ion Milea, prefa¡å
de Dan Damaschin. Titlul pentru care au optat editorii respectivului volum apar¡ine unuia dintre articolele publicate de von Aichelburg în 1945 în paginile Revistei Cercului Literar de la Sibiu (nr.4/1945).

2 Ion Milea, Notå asupra edi¡iei, .p.20.
3 Wolf von Aichelburg, Poetul inexprimabilului eseu publicat în 1975 în Secolul 20, în vol. Criza sufletului modern… apare la p.217.
4 Ibid., p. 217.
5 Cu câ¡iva ani înainte von Aichelburg publica douå eseuri: Fridrich Hölderlin (în revista Secolul 20,1970) ¿i Poezia lui Hölderlin în etapa crepuscularå (rev.Transilvania, 1972).
6 Wolf von Aichelburg, Criza sufletului modern în poezie ¿i alte scrieri româ ne¿ti, ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2010, Poetul inexprimabilului, p.218.
7 Ibid., p. 218.
8 Ibid., pp.220-221.
9 Sublinierea noastrå
10 Ibid., p. 64.
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obiectul începe så vorbeascå de la sine, el însu¿i…”
concluzionând, într-un apofatic enun¡: „doar prin

neexprimare ne apropiem treptat de punctul auto-
dezvåluirii obiectului”7. El citeazå acea rostire din a 9-a
Elegie Duinezå: „...Erde, is es nicht dies, was du willdst:
unsichtbar in uns erstehn?” („nu e asta oare, ce î¡i dore¿ti,
påmântule: så rena¿ti în noi, invizibil?”). Natura muzicalå
a gândirii ce singularizeazå eseistica lui von Aichelburg
î¿i dezvåluie sorgintea în distan¡a la care se situeazå
fa¡å de contingent, în evanescen¡ele ¿i gravita¡ia
obstinatå întru spirit, metafizic gândit, ca suprasensibil.
Fårå nume (namenlos), considerå el, înseamnå fårå
materie ¿i imagini, pre-sim¡ire în orb a lucrurilor. Dar ce
este, oare, muzica dacå nu arta ce respinge imaginea?
Dintr-o asemenea perspectivå, lumea lui Rilke – în
accep¡ia lui von Aichelburg – capåtå certe afinitå¡i cu
universurile magice. Iatå de ce se impune ca lucrurile ¿i
sentimentele så råmânå nenumite (namenlos). E singurul
mod în care ni le putem însu¿i: „etichetându-le, mai
degrabå le îndepårtåm de noi”. Prin urmare, ac¡iunea
poetului trebuie så fie de ne-exprimare, de intimå
identificare cu ele. Dând „lucrurilor o con¿tiin¡å nouå,
de esen¡å umanå./.../poetul exaltå inexprimabilul care
constituie, în fond, o re-creare a lumii înconjuråtoare,
prin înål¡åri poetice sublime: aber zu sagen, versteh, oh
zu sagen, so, wie selbst die Dinge niemals inning meinten
zu sein (dar så o spunem, în¡elege-må, a¿a så o spunem,
cum niciodatå lucrurile însele nu ¿i-au închipuit så fie
în adâncul lor). Contopirea noastrå cu firea lucrurilor /
…/pe cale de sensibilitate, nu de acaparare ra¡ionalå, le
mântuie¿te8" ¿i le face så dåinuie.

Dacå în discursul cotidian actul în¡elegerii ¿i cel al
credin¡ei sunt separate, arta sunetelor se våde¿te ca teri-
toriu de exprimare implicitå a sacralitå¡ii, tocmai pentru
cå ea incumbå un tip de în¡elegere ce presupune, instan-
taneu (a¿a cum von Aichelburg chiar recomandå) partici-
parea ¿i explorarea realitå¡ii din interiorul ei, dat fiind
cå percep¡ia prin sim¡uri ne depårteazå de esen¡å9. (Så
ne reamintim: poemul lui Parmenide condamna tocmai
lumea perceputå prin sim¡uri – aesteton – drept irealå!..)
Din incapacitatea de a se måsura cu infinitul, limbajul
era supus astfel unei grave devaluåri. Survine înså instan-
taneu manifestarea unui act care, în specificul lui este –
¿i totu¿i nu este – numai comunicare; cåci în muzicå
spiritul se regåse¿te în ceea ce nu poate fi spus în vorbire.

Abia de aici încolo avem elementele prin care putem
cuprinde ¿i decripta Criza pe care Wolf von Aichelburg
o aducea în dezbatere. Ea se profileazå ca stare de gravå
disonan¡å ivitå în înså¿i destinul metafizic al poeziei:
„...crizå a substan¡ei poeziei înså¿i /…./ crizå metafizi-
cå”10. Potrivit lui, esen¡a Poeticului, a¿a cum s-a ivit în
lume cu Pindar, cu trubadurii, cu Hölderlin, Schiller,
Keats sau Francis Thompson se realiza în preamårirea
orficå. „Imnul poe¡ilor, subliniazå eseistul, de multe ori
e regret dureros, (poe¡ii) se îndoiesc de eternitate, de
iubire, de Dumnezeu. Dar niciodatå de veridicitatea senti-
mentului lor propriu, de poezia înså¿i. A thing of beauty
is a joy for ever11, citeazå el din elegiacul Keats.

Din perspectiva potrivit cåreia, laolaltå, poetul ¿i
eseistul î¿i exprimå ¿i î¿i argumenteazå îngrijorarea se
considerå cå poezia, în devenirile ei, s-a låsat traversatå
de o devastatoare påråsire a preamåririi orfice. Semnul
prezentului se situeazå acum sub ceea ce el nume¿te
l’avare silence et la massive nuit12. Marcatå de agoniile
insensibilitå¡ii („…l’insensibilité de l’azur et des pierres)
de un tragism al infertilitå¡ii celui sortit så råmânå fårå
har, acum se ivesc îngrijoratele interoga¡ii fa¡å de soarta
poeziei închiså în sine înså¿i. Wolf von Aichelburg crede
cå Mallarmé ¿i Eliot se izbesc de limitele verbului, acelea
care frizeazå amu¡irea, drept pentru care citeazå celebrul
vers, repetat de trei ori, în The Hollow Men al lui T.S.
Eliot: „This is the way the world ends./ This is the way
the world ends./ This is the way the world ends;”
cosiderând cå în „…aceastå fioroaså repetare/…/con-
¡inutul versului este atât de cople¿itor…” pentru cå
„…gândirea poetului se izbe¿te de neant, de stânca din
care nu mai ¡â¿ne¿te niciun izvor …”

Din perspectiva problematicii care deja se întrezå-
re¿te sub zenituri viitoare se profileazå o secretå nostalgie
cåtre repunerea în propor¡iile umanului a unei ordini pe
care, evident, nu o mai ståpânim ¿i în care deja nu ne mai
recunoa¿tem. Omul a încetat så mai fie considerat – ca

pe vremea anticilor – måsurå a tuturor lucrurilor. Iatå,
în fond, semnifica¡ia adâncå prin care este lecturatå
aceastå Crizå a sufletului modern pe care poetul ¿i gândi-
torul o resimt ¿i o denun¡å pentru toate tårâmurile spiri-
tului, nu doar pentru acela al Poeticului, ci ¿i al Artei în
genere. Ecourile ideilor lui Oswald Spengler nu sunt
deloc departe, având în vedere cå se vorbe¿te despre
Timpul Faustic, timp distructiv, timp al såråciei spirituale
(dürftiger Zeit), timp ce se refuzå oricårei interiorizåri.
Poe¡ii sunt printre cei dintâi care vor resim¡i efectul aces-
tor for¡e pustiitoare ¿i avertizeazå, a¿a cum a fåcut-o ¿i
Hölderlin în atât de cunoscuta ¿i des invocata lui intero-
ga¡ie: Wozu Dichter in dürftiger Zeit? (La ce bun poetul
într-o lume såracå?)

Fiin¡åri speciale, de necuprins în chingile ra¡ionali-
tå¡ii, poezia ¿i muzica formeazå împreunå paradoxalele
lumi ale unui ve¿nic departe ¿i, totu¿i, ale unui inexpli-
cabil aproape. Cåci – la nivelul esen¡elor – ele cunosc
amplexiuni ¿i intersectåri påstrându-¿i, cu toate acestea,
o indelebilå identitate. Ceea ce sugereazå ideea unei
perihoreze a tuturor lumilor artei sub raport cu toate
celelalte lumi posibile. Intr-o asemenea luminå, aser¡iu-
nea plotinianå, potrivit cåreia în spirit (nous), orice e
con¡inut în orice, fårå a-¿i pierde identitatea, cunoa¿te
o fireascå aplicabilitate.

A¿a cum încercam så demonstråm, personalitatea
lui Wolf von Aichelburg este una deosebit de complexå
¿i ea nu se reduce doar la aceea a unui simplu estet a¿a
cum, cu modestie, încerca så-¿i motiveze preocupårile
pentru artå. Frecventând deopotrivå filozofia culturii,
metafizica, estetica, practician efectiv al unor forme de
artå (limbaje situate la mari distan¡e unele fa¡å de cele-
lalte), fostul „cerchist” sibian se dovede¿te un rafinat ¿i
subtil analist, atât în sesizarea unor particularitå¡i ale
fenomenului poetic, cât ¿i în teritoriile rarefiate ale artei
sunetelor. Dincolo de tot ceea ce s-ar putea broda pe o
asemenea temå, faptul – extrem de important – este cå
frecventarea universurilor Eutherpei i-a influen¡at gândi-
rea pânå în cele mai mari profunzimi. Astfel se explicå
de ce, consideratå din perspectivele lui, esen¡a poeticului
posedå nu numai o vizibilå tentå de apofatism, ci ¿i o
situare sub semnul heraldic al condi¡iei atât de volatile
a muzicii. Se pune în luminå existen¡a unui anume joc,
foarte interesant, ce se concretizeazå într-o dublå prezen-
¡å: fie aceea a unui vorbitor în numele poeziei, deci fie
poetul, fie muzicianul care – ¿i el – se aflå mereu pe
aproape. Vorbele, gândurile, viziunile apar¡in când unuia,
când celuilalt. Jocul subîn¡eles apare la luminå atunci
când scriind, de pildå despre Muzicalitatea în poezie,
vocea auctorialå chiar ¡ine så-¿i precizeze identitatea
subliniind: „voi cåuta så adaug /…./ câteva reflec¡ii din
punctul de vedere al muzicianului.”).

Nu va fi deci de mirare cå eseistica aceasta exaltå
evanescen¡a (quasi muzicalå) a poemelor lui Rainer
Maria Rilke, considerat drept „primul poet, nu numai în
literatura germanå, ci poate ¿i în literatura universalå,
care a inaugurat – så-i spunem a¿a – preocuparea poeziei
pentru inexprimabil”. Muzicalismul modului såu de a-l
gândi pe Rilke devine aici cât se poate de vizibil: în
ipoteza cå am încerca o definire a artei sunetelor, ce este
muzica dacå nu acea artå ce apar¡ine, în cel mai înalt
grad, inexprimabilului? Cine – ¿i cum – s-ar încumeta så
povesteascå ceva despre ce „spune” muzica? Prin urmare,
poezia, pe trepta cea mai înaltå a devenirilor sale (a¿a
cum von Aichelburg o percepe ¿i o descoperå la autorul
Sonetelor cåtre Orfeu) se situeazå, prin inexprimabilul
ei, în imediata proximitate a artei sunetelor, devenind
voin¡a de reprezentare a existen¡ei pure. Deci – fårå teama
de a comite o eroare – putem sus¡ine cå, indirect, vorbind
despre universul Elegiilor Duineze (ce se refuzå ¿i se
påstreazå mereu depårtat fa¡å de tot ceea ce l-ar putea
situa în sfera imanen¡ei, a „substan¡ei”, a materialitå¡ii
brutale ¿i primitive), vocea auctorialå vorbe¿te despre
toposurile muzicii care – ¿i ele – sunt situate într-un
dincolo, depårtat de orice rostire ¿i purificat de obiectua-
litate. Evident, în respectiva cugetare, arta sunetelor este
înfiripatå pe dimensiuni de supra-sensibil, de migra¡ie
tainicå prin universurile sublimului ¿i ale eteratelor ma-
gii amintind de nousul anaxagoreic.

Provenite de din asemenea orizonturi, reflec¡iile
lui von Aichelburg graviteazå înconjurate de conota¡ii

seducåtoare. Privitå astfel arta sunetelor îmbracå aspectul
unui tårâm aparte, de-ne-cuprins în chingile ra¡ionali-
tå¡ii, un ve¿nic departe ¿i totu¿i un inexplicabil aproape.
Ea se påstreazå, într-o indelebilå identitate, cu miracu-
loasa putere de a stråbate aburoasele profunzimi ale fiin¡ei
pânå în marginea hotarelor acelei depårtåri esen¡iale ce
ne desparte de Dumnezeu. Este ceea ce va fi sim¡it, proba-
bil, Beethoven atunci când mårturisea cå muzica este o
mediere a divinului ¿i o revela¡ie mai înaltå decât orice
în¡elepciune ¿i filosofie.

Când se pronun¡å, eminamente, asupra fenome-
nului sonor, von Aichelburg e preocupat de „mecanis-
mele” secrete, niciodatå elucidabile în totalitate. Douå
sunt elementele limbajului sonor, tensiunea ¿i echilibrul
(imponderabile ¿i ele) ce contribuie, potrivit lui, la confi-
gurarea antitezelor fundamentale din care se constituie
„… un sens muzical.”

Un al treilea element prin care autorul creioneazå
fenomenalitatea lumilor sonore este „motivul”, unitatea
cea mai micå a unui discurs muzical. Pornind din pers-
pectiva acestuia eseistul urmåre¿te, desigur lapidar,
formele ¿i travaliul aferent unei simfonii beethoveniene
(a V-a) concluzionând: „Vrea motivul nostru så ne comu-
nice ceva? Negre¿it cå da. Nu înså un con¡inut care s-ar
putea exprima ¿i în cuvinte. În acest caz, probabil nici
nu ar fi fost compus, de la bun început./…/Gestica
motivului nu este traductibilå. Are o logicå intrinsecå.
Este mai mult sau mai pu¡in expresiv, dar nu datoritå
faptului cå vrea så comunice un con¡inut logic, impor-
tant sau nu.” (Ce ne spune muzica?).

 Pentru Wolf von Aichelburg arta sunetelor – prin
natura ei – cunoa¿te desfå¿uråri la nivelul unor dimen-
siuni spirituale ¿i mentale dintre cele mai înalte.

O primå observa¡ie: spre deosebire de celelalte arte,
muzica – în sensul de fenomenalitate auditivå – ¿i-a
pierdut istoria. Nu mai ¿tim nimic, spune von Aichelburg,
despre ceea ce s-a petrecut în imemorialele vechimi ale
muzicii: „pentru epocile din antichitate, (istoria) se limi-
teazå, în mare parte, la descrierea instrumentelor, a¿a cum
acestea se våd pe monumentele plastice. În loc så vorbim
despre muzicå, fenomen sonor, pe egiptenii vechi îi tra-
tåm cu pove¿ti religioase, iar vorbind despre greci ne
oprim la teorii complicate/…/Unde råmâne dar muzi-
ca?”(Foarte pu¡inå istorie).

Trecând în revistå ceea ce nume¿te „skandalon-ul“
lui Igor Stravinski, von Aichelburg ia în discu¡ie ¿i reme-
moreazå afirma¡ia, devenitå celebrå prin care autorul
Påsårii de foc scandaliza întreaga lume muzicalå într-o
prelegere ¡inutå în Statele Unite ale Americii: „Dacå,
spunea Stravinski, precum este întotdeauna cazul, mu-
zica pare så exprime ceva, aceasta este doar o iluzie ¿i nu
o realitate…” Afirma¡ia e catalogatå de comentator mai
mult ca o „exagerare polemicå” ¿i nu ca un adevår ce ar
trebui så tulbure percep¡ia ¿i reflec¡iile asupra fenome-
nului muzical. Dar, indirect, un råspuns complex ¿i inte-
resant la aceastå – doar aparentå! – provocare, îl oferå
(evident, muzicianul) von Aichelburg în eseul despre
Comicul în muzicå. Abordând problema raportului ce
poate exista (sau nu?) între muzicå ¿i cugetare este adus
în discu¡ie Richard Strauss care, ni se spune: „…în
poemul simfonic A¿a gråit-a Zarathustra, are un pasaj
intitulat: despre ¿tiin¡å. Suntem nedumeri¡i. Ce poate så
ne spunå muzica despre ¿tiin¡å? (se întreabå comenta-
torul). Strauss înså inten¡ioneazå în mod candid o fugå
în registrul grav al orchestrei. Bånuim: registrul grav ar
reprezenta seriozitatea ¿tiin¡ei, în forma relativ complica-
tå – dar pur muzicalå – a fugii, metoda ¿tiin¡ificå. Nu-l
vom intui niciodatå. Nimeni nu poate ¿ti intuitiv ce este
¿tiin¡a. Are nevoie de o defini¡ie. Aceastå defini¡ie, la
rândul ei, nu poate fi decât ra¡ionalå, deci verbalå. Tot
ce are nevoie de o verigå explicativå este, în genere,
inutilizabil în muzicå. Muzica este neexplicativå prin
defini¡ie. De aceea ¿i comicul nostru, depistat de vreun
interpret în muzicå, se bazeazå – credem noi – pe o
neîn¡elegere. Comicul nu poate fi conceput fårå o cugeta-
re. Muzica înså se compune prin semne inexplicabile,
deci inaccesibile cugetårii. /…/Realitatea råmâne în afara
motivului sonor. Continge¡ele sunt arbitrare.”

Fårå îndoialå, rememorând o afirma¡ie a lui Nicolae
Balotå am putea repeta ¿i noi cå Wolf von Aichelburg
reprezintå, în continuare, „acea Europå a verbului din
care” ¿i noi facem parte, iar readucerea în actualitate a
scrierilor sale meritå, cu prisosin¡å, salutatå.

11 Ibid., p. 63.
12 Ibid., p. 66.
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Så precizåm de la început cå, în limbaj diploma-
tic, sta¡ie înseamnå misiune diplomaticå acreditatå
pe timp determinat, în vederea dezvoltårii unor rela¡ii
de colaborare bilateralå pe toate planurile. A¿a,
bunåoarå, prin 1912, fostul diplomat la Var¿ovia,
diplomatul scriitor Nicolae Mare¿ a editat lucrarea
de un interes documentar inedit Lucian Blaga la Var-
¿ovia, capitala polonezå de pe malurile Vistulei
constituind prima „sta¡ie” diplomaticå din lungul
periplu european al poetului, încheiat cu misiunea
de «ministru extraordinar ¿i plenipoten¡iar» al Româ-
niei la Lisabona, pe malul Atlanticului.

De fapt, redactorul nostru, polonologul Nicolae
Mare¿ – poet, cercetåtor, critic ¿i istoric literar de
largi contribu¡ii – este prietenul comun care ne-a re-
comandat cu ani în urmå colaborarea la acest perio-
dic a dlui Radu ªerban, ambasador al ¡årii noastre în
capitala Împårå¡iei japoneze în perioada 14 martie
2012 – 14 august 2016. Organizator al unui simpo-
zion de realå audien¡å, Brâncu¿i – Noguki (ca simbol
al unei veritabile înfrå¡iri artistice, precum cea dintre
ora¿ele Yokohama ¿i Constan¡a), la Muzeul de Artå
din Yokohama, dl Radu ªerban a putut realiza cå,
acolo în Japonia, existå nu mai pu¡in de 14 lucråri ce
poartå marca geniului brâncu¿ian, precum Pasårea
în spa¡iu ¿i un Omagiu lui Brâncu¿i a lui Isamu No-
guchi la Yokohama, Sårut, Copil adormit, Primul stri-
gåt ¿i Tors de bårbat II la Tokyo, Coco¿ la Toyota, o
Pasåre måiastrå la Yokohama, altå Pasåre måiastrå
la Shiga ¿i tot a¿a: Domni¿oara Pogany II, Sårut,
Muza adormitå, Båiat stând (2 exemplare), Nou-nås-
cut, Orgoliu în diferite muzee de pe cuprinsul Japo-
niei.

„Om al esen¡elor – conchide autorul pe marginea
acestui important episod al misiunii sale diplomatice
– Brâncu¿i tråie¿te în Japonia prin lucrårile sale!”

Brand incontestabil al României, artistul nonfi-
gurativ al morfologiilor statuare s-a apropiat de spiritul
nipon prin acea esen¡ializare a formelor, pe care ¿i
haikul o întrupeazå de multe secole în ºara Soarelui
Råsare. Prilej pentru autor de a face, într-o «anexå»
a volumului, un excurs eseistic pe tema Haikul pe
firmamentul literaturii române, scris pentru reuniunea
anualå a Asocia¡iei Interna¡ionale de Haiku. Cuno¿-
tin¡ele despre Japonia, în cultura românå, sunt relativ
recente, în urmå cu un secol producându-se primele
traduceri de tanka ¿i comentarii despre pictura
niponå. Dacå Poemele într-un vers ale lui Ion Pillat
(„de¿i se aseamånå cu haiku, diferå de el”) dovedeau
acea concizie ¿i nåzuin¡å de esen¡ializare a unui
gând, sentiment, aspect, prima antologie de haiku
în limba românå se publicå în 1935, ca o traducere
din germanå, de Traian Chelaru – Suflet nipon.

Traduse prin intermediul altor limbi (franceza,
engleza, germana etc.), asemenea concentrate lirice
(haiku, tanka) au ispitit pe câ¡iva scriitori români,
interesul deosebit pentru literatura japonezå având
la noi o tradi¡ie semicentenarå, - „ultimul sfert de veac
în haikul românesc” impunând definitiv forma speciei
la noi (însu¿i Nichita Stånescu fiind „autor de haiku”),
ca pretutindeni, de altfel, prin crearea Asocia¡iei Inter-
na¡ionale de Haiku, în 1989.

Desigur, cum bine scrie dl Radu ªerban, „diplo-
ma¡ia ¿i poezia merg mânå în mânå”, aminti¡i fiind
câ¡iva din marii scriitori români antrena¡i în serviciul
diploma¡iei, de la Vasile Alecsandri la Lucian Blaga.

„Exersând poezia, – scrie dl Radu ªerban în
eseul Haiku ¿i diploma¡ia – un diplomat ob¡ine o
valoare adåugatå de subtilitate ¿i armonie, atenuând
tendin¡ele spre arogan¡å, hegemonie, extravagan¡å,
vanitate sau dominan¡å. Haiku îi oferå unui diplomat
instrumentele de simplificare pânå la chintesen¡e,
maximizând în¡elesul unui minim de cuvinte. Uneori,
haiku în române¿te tinde så devinå o maximå, sau,
mai precis, un fel de mini-maximå, urmând proverbul
latin non multa sed multum. Acest aforism, bine-cu-
noscut ¿i în alte limbi, este popular ¿i la noi în ¡arå,
româna fiind, de fapt, una din limbile cele mai apro-
piate de latinå.”

Cåci ce este în esen¡å un ambasador decât
„un gentleman onest trimis så mintå în stråinåtate

pentru binele propriei ¡åri”( Henry Wotton).
Precum doina carpatinå, haiku este un brand

cultural ce convoacå o spiritualitate în specificitatea
ei profundå, dezvelind mirificul în secven¡e efemere,
nepereche în timp ¿i spa¡iu, reverberând în clipe unice
de emo¡ie uneori austerå ¿i misterioaså, alteori me-
lancolicå sau, dimpotrivå, intenså, dar totdeauna ele-
gantå ¿i naturalå”. Ne bucurå så citim cå, printre
virtuozii speciei la noi, este amintitå o mai veche
colaboratoare, poeta, prozatoarea ¿i dramaturgul
Clelia Ifrim, laureatå interna¡ionalå, prezentå cu astfel
de produc¡ii, selectate de Agen¡ia Japonezå de
Explorare Cosmicå – JAXA, pe Sta¡ia orbitalå KIBO
¿i pe Sta¡ia Spa¡ialå Interna¡ionalå (ISS). (Haiku
extraterestru). Multe sunt fa¡etele acestei consacrate
specii, amestec de elegan¡å, inteligen¡å ¿i frumuse¡e,
de la „haikul cibernetic” ¿i „pentru copii”, la cel „reli-
gios”, „avangardist” ¿i „extraterestru”...

„Greu ne vine så fim sofistica¡i, scrie memoria-
listul, dar mai greu så fim simpli”, de aceea haiku –
copilul de suflet al lui Matsuo Basho - „ne înclinå
spre simplificare pânå la esen¡e”...

Asemenea opinii ¿i reflec¡ii despre poezia japo-
nezå (îi sugeråm autorului så dezvolte tematica într-
o abordare hermeneuticå) „sunt opinii proprii care nu
reflectå deloc activitatea mea oficialå în Japonia ¿i
nici nu am preten¡ia de a face criticå literarå”.

Diplomat de carierå, sexagenarul Radu ªerban
oferå ¿i un alt sens conotativ al titlului pe care îl are
acest Jurnal – e vorba de linia de metrou Bucure¿ti-
Otopeni, care a beneficiat de un credit nipon de vreo
340 milioane euro, dar care „a stagnat în faza de
proiect”, ¿i odatå cu asta ¿i eventuala „Sta¡ie Tokio”
råmânând un deziderat de felul sine die...

Jurnalul de ambasador al dlui Radu ªerban este
o carte de un interes aparte, captivantå, atât prin
evocarea per pedes a realitå¡ilor japoneze cunoscute
sau în care s-a implicat, dar ¿i prin reflec¡iile pe mar-
ginea acestor cotidiene atingeri cu realitatea, nu toate
cursive ¿i pline de satisfac¡ie. Evocårile devoaleazå
un spirit atent la culturå, tehnicå, moravuri, civiliza¡ie,
rela¡ii interumane, dar ¿i la protocolul curent sau de
grad zero (întâlnirile cu împåratul Hirohito). Spirit
echidistant ¿i echilibrat, lucid ¿i realist, fårå a cådea
într-un criticism al mentalitå¡ii occidentale fa¡å de
unele forme de via¡å orientalå, autorul se mi¿cå
dezinvolt într-o lume complexå, având de rezolvat
diferite situa¡ii legate nu numai de interese diploma-
tice, economice ori culturale, de vreme ce se implicå
în atâtea cazuri de a ajuta pe românii veni¡i în varii
interese în ºara Soarelui Råsare. Domnia sa cite¿te
bine însemnele tradi¡iei nipone mai mult decât mi-

lenare, fiind la curent cu hi-tech-ul unei civiliza¡ii atât
de avansate încât pare utopie våzutå din alte pår¡i
ale mapamondului.

Dl Radu ªerban este autorul câtorva cår¡i, patru
din ele fiind de haiku, publicate „în perioada celor
patru ani de mandat în Japonia”, råmânând convins
cå poezia constituie drept „liant cultural între ¡årile
noastre”.

Pe lângå simpozionul Brâncu¿i-Noguchi, a mai
organizat ¿i douå seminarii despre cålåtori români în
Japonia (ieromonahul Anatolie Tihai în 1872 ¿i mon-
seniorul Vladimir Ghica, prin anii ‘30). Revenind în
patrie, domnia sa laså în urmå proiecte începute,
dar ¿i neterminate, deopotrivå cu dorin¡a de a deter-
mina autoritå¡ile nipone „så corecteze, în timp, denu-
mirea oficialå a ¡årii noastre, în scriere ¿i punctua¡ie,
din RUmania în ROmania”, cam cum s-a fåcut ¿i în
exprimarea englezå corectå. Dacå 2017 îl gåsea la
postul respectiv, dl Radu ªerban ar fi organizat sim-
pozionul-centenar „Nicolae Xenopol”, fondatorul
Academiei de Studii Economice, care în 1917 î¿i
prezentase scrisorile de acreditare Suveranului nipon.

Structurându-¿i jurnalul pe anii tradi¡iei japone-
ze, fiecare cu tâlcul lui încifrat evenimen¡ial (2012 –
anul dragonului, 2013 – al ¿arpelui, 2014 – al calului,
2015 – al oii, 2016 – al maimu¡ei), cartea este relata-
rea unei con¿tiin¡e ce-¿i asumå, cu onestitate ¿i res-
ponsabilitate, misiunea, dincolo de orice inconvenien-
te sau preocupåri strict personale (starea sånåtå¡ii,
rela¡ia cu fratele ¿i nepoata, cu amici ¿i cunoscu¡i
din sistem ¿.a.). Nefiind deci scriere fic¡ionalå, ci
una de frontierå în registru memorialistic, jurnalul
acesta con¡ine, în schimb, multå poezie, cåci în ºara
Florii de Cire¿ nu numai peisajul te îmbie la medita¡ie
¿i problematizare. Dl Radu ªerban are, orice s-ar zice,
suflet de poet, vibrând la contactul cu tradi¡ia ¿i
natura, cu cultura bogatå din Niponia, cu anumite
cutume, între care trebuie amintite neapårat „cere-
monialul ceaiului” ori „sårbåtoarea florii de cire¿”,
ritualuri de-a dreptul structurant-esen¡iale pentru
apropierea dintre oameni, forme trecåtoare, desigur,
dar în care se oglinde¿te „sufletul japonez”, precum
sufletul românesc în tråirea ¿i spiritualitatea cre¿tinå.

Desigur, Jurnalul de ambasador al dlui Radu
ªerban este, dincolo de mårturia unei „misiuni” diplo-
matice de cåtre un profesionist în materie, cartea
unor revela¡ii culturale ¿i a unor contacte palpabile
cu o altå lume, cu o altå civiliza¡ie, cu o altå menta-
litate ¿i tradi¡ie, despre care autorul relateazå lipsit
de complexe ¿i cu un ochi critic atunci când eviden-
¡ele o cer. „Imaginea unei ¡åri – scrie autorul – depinde
nu numai de valoarea ¡årii, dar ¿i de modul în care
acea valoare este promovatå de diploma¡i, ambasa-
dori, consuli”. Iar ca aceastå promovare så se poatå
face este nevoie de mult tact, de echilibru diplomatic,
de gåsirea unor puncte de contact ¿i afinitå¡i elec-
tive, capabile a asigura realizarea unor deziderate
pe multiple planuri.

În ceea ce-l prive¿te, experien¡a niponå a fost
una foarte bogatå în plan personal (dupå cum se
poate vedea în cronologia evenimen¡ialå expozitivå,
men¡inutå la nivelul unui relief jurnalier fårå preten¡ii
beletristice) ¿i beneficå pentru rela¡iile României cu
aceastå ¡arå din Extremul Orient, a cårei prezen¡å în
Occident (¿i chiar la noi) se face din ce în ce mai
sim¡itå, în numele progresului economic, ¿tiin¡ific ¿i,
desigur, intercultural. Z.C.Z.C.Z.C.Z.C.Z.C.

STAºIA TOKIO. Jurnal de ambasadorRRRRRaduªerbaduªerbaduªerbaduªerbaduªerbananananan
(„Cartea Româneascå”, 2018, 408 p.)
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«Peregrinårilor mele pe la muzeele din Ja-
ponia posesoare de opere ale pårintelui sculp-
turii moderne, le-am adus un corolar prin sim-
pozionul dedicat lui Brâncu¿i, pe 12 octombrie,
zi nelucråtoare în Japonia (ziua sånåtå¡ii ¿i
sportului, a doua luni din octombrie). Optasem
pentru Muzeul de Artå din Yokohama, depozitar
al fascinantei „Påsåri în spa¡iu”, alåturi de lu-
crarea „Omagiu lui Brâncu¿i” (realizatå de
Isamu Noguchi). Acolo gåsisem în¡elegere ¿i
sprijin din partea conducerii muzeului, a direc-
toarei Eriko Osaka.

Pe siajul geniului brâncu¿ian în Ja-
ponia, impresioneazå lista celor 14 ope-
re de pe teritoriul nipon semnate de el, o
prezen¡å atât de vie încât pare neverosi-
mil ca artistul så nu fi vizitat niciodatå
arhipelagul:

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

2.2.2.2.2. Copil adormitCopil adormitCopil adormitCopil adormitCopil adormit – Toyota City Art
Museum; Aichi ken, Toyota shi, Kazahon-
machi 8-5-1

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

4.4.4.4.4. Tors de bårbat tânårTors de bårbat tânårTors de bårbat tânårTors de bårbat tânårTors de bårbat tânår II – Toyota
City Art Museum; Aichi ken, Toyota shi,
Kazahonmachi 8-5-1

5.5.5.5.5. Coco¿ Coco¿ Coco¿ Coco¿ Coco¿ - Toyota City Art Museum;
Aichi ken, Toyota shi, Kazahonmachi 8-
5-1

6.6.6.6.6. PasårPasårPasårPasårPasåre Måiastråe Måiastråe Måiastråe Måiastråe Måiastrå – Yokohama Art
Museum; Kanagawa ken, Yokohama shi,
Nishi-ku, Minatomirai, 3 chome, 4-1

7.7.7.7.7. Pasåre MåiastråPasåre MåiastråPasåre MåiastråPasåre MåiastråPasåre Måiastrå – Shiga Prefec-
tural Museum of Art; Shiga ken, Otsu
shi, Seta Minamiogaya-cho, 1740-1

8.8.8.8.8. Domni¿oara PoganyDomni¿oara PoganyDomni¿oara PoganyDomni¿oara PoganyDomni¿oara Pogany II – Shizuoka
Prefectural Museum of Art; Shizuoka ken,
Shizuoka shi, Suruga-ku, Yada, 53-2

9.9.9.9.9. Sårut Sårut Sårut Sårut Sårut – The Hakone Open-Air Mu-
seum; Kanagawa ken, Hakone shi,
Ninotaira

10. 10. 10. 10. 10. Muzå adormitåMuzå adormitåMuzå adormitåMuzå adormitåMuzå adormitå II – Kawamura
Memorial DIC Museum of Art; Chiba ken,
Sakura, Sakedo 631

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

12. 12. 12. 12. 12. Båiat stândBåiat stândBåiat stândBåiat stândBåiat stând (picturå tempera) –
Menard Art Museum; Aichi ken, Komaki,
5 chome -250

13. 13. 13. 13. 13. Nou-nåscutNou-nåscutNou-nåscutNou-nåscutNou-nåscut – Hyogo Prefectural
Museum of Art; Hyogo ken; Kobe shi,
Chuo-ku, Wakinohamakaigandori, 1-1-1

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

EEEEEsen¡ializatorul Brâncu¿i tråie¿te în
Japonia prin lucrårile sale! »
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HAIKURIHAIKURIHAIKURIHAIKURIHAIKURI

Spre Ceruri curgând
Necontenite lacrimi
De dor românesc.

✿
Din strângeri de mâini
Coloanå pânå-n ceruri
Un Jiu vertical.

✿
Între noi ¿i nori
Stol de note cålåtor
Primul ¡ipåt mut.

✿
Clepsidre-n lacrimi,
Pe Calea Eroilor
ªipot de clopot.

✿
Scaune-n piatrå
Între tåceri ¿i poartå
Nedespår¡ire.

✿
Prin poartå fulgii
Traversând travertinul
Poartå såruturi.

Din placheta
„Brâncu¿i în metricå de haiku”„Brâncu¿i în metricå de haiku”„Brâncu¿i în metricå de haiku”„Brâncu¿i în metricå de haiku”„Brâncu¿i în metricå de haiku”

de Radu ªERBANde Radu ªERBANde Radu ªERBANde Radu ªERBANde Radu ªERBAN
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Stâlp ombilical
Pe pântecul cerului –
Jiu curgând de sus.

Prin poartå fulgii
Traversând travertinul
Poartå såruturi.

Duzina mesei –
Clepsidre împietrite;
Tåcerea cântå.

Gålbuie mierlå
Tåcerea ciripe¿te –
„Negresa blondå”.

Întors în genunchi,
Spå¿it – din stejar amorf –

Fiu risipitor.

Nisip românesc
Spre infinit clepsidre -
Romboidale.

Între noi ¿i nori
Stol de note cålåtor –
Primul ¡ipåt mut.

Zåpezi topite
Prin scaune clepsidrå -
Clipe clipocind.

✑...Radu ªerban


