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O istorie a literaturii 
române văzută prin evenimen-
te sau ordonată pe anumite idei 
fundamentale (aşa-numitele 
„idei în mers”), 
ce-au animat-o 
d in to tdeauna , 
ar fi nu numai 
interesantă, la 
modul ilustrativ, 
dar chiar nece-
sară, de vreme 
ce cronologia 
culturaliceşte is-
toricistă a feno-
menelor inves-
tigate are, mai 
peste tot, o legi-
timă substrucţie 
de continuitate 
spirituală şi ide-
ologică. E, în alţi 
termeni, vorba 
de acele linii de 
înaintare orto-
genetică, usor 
recognoscibile în straturile de 
profunzime, şi care au făcut 
posibilă concepţia organicistă 
a domeniului exprimată atât de 

limpede de N. Iorga sau G. Că-
linescu.

Cu siguranţă că, într-o 
astfel de carte, epoca Marii 
Uniri ar însemna unul din ace-

le capitole esen-
ţiale, în a cărui 
matcă s-ar aduna 
năzuinţa de vea-
curi a cărturarului 
român, privind 
ideea unităţii na-
ţionale, dar şi 
aspiraţia multise-
culară a poporu-
lui nostru pentru 
libertate socială şi 
independenţă na-
ţională.

1 Decem-
brie 1918 este ac-
tul legitim al unei 
voinţe unanime, 
exemplificând o 
lăuntrică năzu-
inţă, adică acea 

conştiinţă de veacuri a unităţii 
de neam, limbă, teritoriu, tra-
diţii, aspiraţii…

Reverberațiile efigiei

UNIREA CEA MARE
la centenarul cel dintâi

Zenovie CÂRLUGEA

În 1870 Eminescu va 
publica, în spiritul ilumi-
nist al unor convingeri 
manifeste, o suită de 
articole în presa de 
limbă română din 
Ungaria. E vorba de 
articolele Să facem 
un congres, În unire 
e tăria și Echilibrul, 
în care ia apărarea 
românilor din Tran-
silvania, care simțeau 
pe propria lor piele 
consecințele dualismului 
austro-ungar. Pentru ultimul, 
în care îndrăznea să ceară egalitatea 
nației sale care să stea în echilibru cu 
celelalte naționalități conlocuitoare, 
și desigur o ”legislațiune” demnă și 
echitabilă, poetul este amenințat cu un 
proces de presă de procurorul statului 
și amenințat cu închisoarea. În arti-
colul În unire e frăția, înfierând ace-

le ,,promisiuni lucii, dar etern 
mincinoase”, poetul scria 

răspicat: ,,În momentul în 
care toate naționalitățile 
dau cu piciorul stării 
de față a lucrurilor, 
numind-o nesuferită 
și nesuportabilă, au 
și românii dreptul și 
datoria de a-i da cu 
piciorul, - căci prege-
tând și rămași singuri 

pe câmpul de luptă, ni-
meni nu se va mai speria 

de opozițiunea noastră sin-
guratecă…”
În Să facem un congres, 

amintind originea romană a străbuni-
lor, se ridica împotriva ,,cerșetoriei de 
drepturi , cari ni se cuvin și cari trebu-
ie să ni le luăm pe altă cale”, cerând 
națiunii române vechi ,,să lucreze cu 
toată vigoarea de fier”. 

EMINESCU, 
IDEEA NAȚIONALĂ ȘI VISUL 

UNIRII CELEI MARI
,,Eminescu era un om al timpului modern, 
cultura lui individuală stă la nivelul culturei europene de astăzi.”

(Titu Maiorescu)

Cezar BRAIA 

În toamna lui 1918, după cum aflăm din lu-
crarea memorialistică Hronicul și cântecul vârste-
lor (1946, tipărit postum în 1965), Lucian Blaga 
revenise la Viena în vederea continuării, în anul 
al II-lea, a cursurilor universitare la Facultatea de 
Filosofie. Atmosfera de nervozitate existentă în 
capitala imperiului („întâiul mare oraș european, 
ce-l vedeam după fugara călătorie în Italia, îmi 
comunica cel puțin arhitectonic, impresia unei 
măreții într-adevăr imperiale”, XXXII) era, desi-
gur, instituită de situația tot mai precipitată a eve-
nimentelor politice din Europa și de soarta războ-
iului: „În împărăția austro-ungară și în Germania, 
simptomele  de dezagregare  se înmulțeau  de la o 
zi la alta. Mânjite  de sânge, simbolurile imperiale  
se năruiau. Studenții, care  se luptaseră ani de zile 
pe fronturi, se întorceau la vetrele lor…” 

Conștient de «dezagregarea» împărăției 
austro-ungare și de viitorul statut social-politic al 
Ardealului, poetul notează: 

,,De altminteri, semnificația seculară a  
convulsiunilor nu ne preocupa, apropiindu-se ziua 
în care Transilvania va fi a noastră, scăpată de 
ocolul vulturului heraldic.” 

Într-una din ieșirile în orașul imperial, poe-
tul vede afișată în vitrina unei librării ,,o hartă mare 
a Europei Centrale se ce  descompunea chiar din 
ordinul împăratului”, iat alături „și-un manifest al 

împăratului care îngăduia în sfârșit popoarelor 
sale să se organizeze în state naționale.”

Cei doi studenți din Ardeal, Lucian Blaga și 
D.D. Roşca, hotărăsc la 30 octombrie să părăsească 
Viena „într-o senzație de panică” și se întorc pre-
cipitat în țară, mai întâi cu un tren tixit de soldați, 
iar de la Budapesta cu altul pe relația Arad-Brașov. 

La Sebeș, încă nu se făcuseră simțite 
neliniștile imperiului, „în urbea copilăriei mele (…) 
stăruia paradoxal liniștea ei de altădată. Până aici 
nu pătrunsese încă nici o veste despre convulsiuni-
le fostei noastre «patrii»” (XLII). În după-amiaza 
zilei în care sosise, poetul observase că „jandarmii 
maghiari, afișând un aer calm, își mai purtau pene-
le de cocoș pe străzile orășelului nostru”.

Acasă, tânărul Lucian îl găsise pe fratele Li-
onel „în uniforma sa de locotenent austriac”, ce 
i se pare „ilariant desuetă” cu stelele de la guler. 

Lucian Blaga şi Marea Unire

Horia HENTZIA

1918 - 2018
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Lionel fusese în ultimele luni repartizat să su-
pravegheze activitatea fabricii de hârtie de la Petrești 
„luată sub control militar”. Noaptea se dovedește 
destul de frământată, iar a doua zi, la casa famili-
ei Blaga de lângă biserica ortodoxă, se înfățișază o 
delegație a Primăriei săsești din localitate „oferind 
lui Lionel postul de primar al orașului”. Avocatul 
Lionel a tratat delegația „cu toată deferența”, arătând 
că în condițiile de față „numai poporul ar avea drep-
tul de a-l însărcina cu conducerea primăriei, pe care 
desigur ar accepta-o bucuros până la așezarea vre-
mii”. Astfel că, în după-amiaza înfrigurată de 3 no-
iembrie, populația românească din Sebeș „adunată 
în preajma bisericii de lângă râu, s-a pornit în marș 
masiv spre centrul orașului, spre piața mare, având 
în frunte o seamă de soldați sosiți în cursul dimineții 
de pe front și pe cei câțiva intelectuali localnici.” 
În piața mare s-au rostit discursuri „arătându-se că 
românii din Transilvania doresc alipirea la regatul 
României”. Autoritățile săsești au predat cheile sim-
bolice ale puterii, „act echivalând cu un început de 
eră”. Lionel „a luat în primire Primăria”, alegându-
se totodată un „consiliu orășenesc” alcătuit din inte-
lectuali și țărani și luându-se unele măsuri „pentru 
prevenirea dezordinilor, ce se anunțau”, deși „noua 
autoritate nu avea la îndemână deocamdată nici 
cele mai elementare mijloace pentru menținerea bu-
nei rânduieli”. Deși peste noapte unele fapte nu au 
putut fi preîntâmpinate și contracarate („noaptea de 
coșmar a cetății” cu țărani din împrejurimi răsculați, 
care au devalizat locuințele unor negustori sași), în 
curs de câteva zile „ordinea a fost restabilită”, oricât 
de „capricioasă” ar fi fost aceasta (XLIII). Plictisit 
și foarte obosit „de neajunsurile ce le întâmpina”, 
noul primar Lionel Blaga „se oblăduia singur, fără 
imixtiunile vreunei alte autorități superioare, care 
de altfel nici nu exista”.

Starea aceasta incertă a durat câteva săptă-
mâni „ca să se curme aproape brusc după Marea 
Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918 de la 
Alba-Iulia.” (XLIII). Iată cum evocă poetul starea de 
fapt, ce exprima un timp pe care însuși îl trăise și ale 
cărui năzuințe le împărtășise:

„Pentru marea, istorica adunare națională de 
la Alba-Iulia, unde s-a hotărât alipirea Transilva-
niei la patria-mamă, n-a fost nevoie de o deosebi-
tă pregătire a opiniei publice. Pregătirea se făcuse 
vreme de sute de ani. În dimineața zilei de 1 decem-
brie, ca la un semnal,  lumea românească a purces 
spre Alba-Iulia (spre Bălgrad cum îi spuneam noi) 
cu vechiul nume, pe jos și cu căruțele. A renunțat la 
călătoria cu trenul, căci până la Alba-Iulia nu erau 
decât 16 km. Era o dimineață rece. Respirația se în-
trupa în invizibile cristale. Pe o parte a șoselei ce 
ducea spre Alba-Iulia, scârțâind prin făgașele zăpe-
zii, căruțele românești, buchete de chiote de bucurie, 
alcătuind un singur tir, iar pe cealaltă parte se retră-
gea în aceeași direcție, armata germană, ce venea 
din România, tun după tun, ca niște pumni strânși ai 
tăcerii. Soldații germani, fumegând liniștiți din pipe, 
se uitau mirați după căruțele noastre mai grăbite. Ei 
își luau răgaz. Nu s-a produs nici un incident. «Uite, 
îi spun lui Lionel, așa – prin ger și zăpadă, se retră-
gea pe vremuri Napoleon din Rusia».”

La Alba-Iulia, Lionel – care conducea 
delegația Sebeșului – a putut intra în sala adunării, 
dar poetul nu a putut să-și facă loc, colindând toată 
ziua „pe câmpul unde se aduna poporul”: „Era o ro-
ire de necrezut. Pe câmp se înălțau ici-acolo, tribu-
nele de unde oratorii vorbeau nației (…) În ziua ace-
ea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul național, 
sincer, spontan, irezistibil, organic, masiv. Era ceva 
ce te făcea să uiți totul, chiar și stângăcia și totala 
lipsă de rutină a oratorilor de la tribună.”

Întorși către seară la Sebeș, „atât eu cât și fra-
tele meu ne simțeam purtați de conștiința că «pu-
sesem temeiurile unui nou Timp», cu toate că n-am 
făcut decât să «participăm», tăcuți și insignifianți, 
la un act ce se realiza prin puterea destinului. Fap-
tul de la răscrucea zilei, cu tăria și atmosfera sa, ne 
comunica o conștiință istorică.”

Trecând prin Lancrăm, pe lângă biserica cu 

vechiul cimitir în care își dormea somnul de veci 
preotul Isidor Blaga, frații Lucian și Lionel gândesc 
la unison că tatăl lor se va fi bucurat enorm de ma-
rele eveniment petrecut la Alba-Iulia, iar puțin mai 
departe „numai ce auzim dintr-o curte, neașteptat, 
în noapte, un strigăt de copil: «Trăiască România 
dodoloață!» (acest «dodoloț» era în Lancrăm cu-
vântul pentru «rotund»).”

După câteva zile își fac apariția și trupele 
românești „moment destinat să încheie starea nesi-
gură de tranziție și să marcheze încadrarea efecti-
vă a poporului în statul mărit al României, fratele 
meu, care se însărcinase doar să supravegheze ce-
tatea în faza de incertitudine, a renunțat la primă-
rie, reluându-și activitatea de liber-profesionist. Eu 
însumi mă retrăgeam treptat, din apriga vâltoare ce 
amenința să mă țină locului.”

Bucuria de a fi participat atât la evenimente 
ale locului premergătoare cât și la marele act istoric 
de la Alba-Iulia este comunicată de tânărul Lucian 
iubitei sale Cornelia Brediceanu, studenta medici-
nistă din capitala imperiului, precum în scrisoarea 
datată 2 decembrie 1918:

„Săvârșitu-s-a Unirea.
Ieri am fost la Alba-Iulia. Am plecat cu tră-

sura dimineață: era trăsură după trăsură cât ținea 
drumul. Și ce e mai interesant. Deoparte a drumului 
de țară mergeau nemții, care se-ntorc din România, 
iarăși unul după altul cât vedeai cu ochii, - de cea-
laltă parte Românii noștri în chiote și-n tricolore: 
deoparte – învingători bătuți, de cealaltă bătuți în-
vingători.

În Alba-Iulia mulțime de n-o puteai cuprinde 
cu ochii și steaguri multe, multe. Propriu-zis asta-i 
tot ce am văzut, căci de auzit n-am auzit nimic: n-am 
putut pătrunde în apropierea tribunelor, ca să-i aud 
vorbind, de altfel nici n-o fi fost cine știe ce, căci 
vorbirea principală – despre care se spune că este o 
capodoperă – a ținut-o Goldiș în sala unde delegații 
au hotărât unirea necondiționată – și unde iarăși 
n-am putut pătrunde.

Vorba e: Unirea s-a făcut și-acum nu mai ră-
mâne decât ca Wilson să-și pună și el degetul.”

În scrisorile trimise Corneliei, imediat după 
sosirea la Sebeș, poetul consemna câteva eveni-
mente, dar mai ales starea de extremă bucurie ce-o 
trăiește alături de întreaga suflare românească, pre-
cum în această epistolă datând de pe la începutul lui 
noiembrie: „Iubito, iubito – sunt aproape nebun de 
fericire, de agitație, de întâmplări. Am ajuns prin 
multe peripeții acasă. Pretutindeni revoluție. Oame-
nii împușcă, fură, devastează. Românii de-aici nu 
mai vreau să recunoască nimic. Au luat inscripțiile 
ungurești de pe școală. Sfatul național se va consti-
tui. De asemenea și garda națională…”

La 6 noiembrie 1918, Cornelia era înștiințată 
că „aici în Sebeș am trecut zilele acestea prin schim-
bări mari. Sașii, temându-se de revoluție, de revolta 
românului, au abdicat de la magistratură. Românii 
sunt stăpâni. Tricolorul fâlfâie pe casa orașului. Li-
onel e primarul Sebeșului (bineînțeles după ce se va 
liniști situația va fi iarăși avocat). În piața cea mare 
am ținut și eu o vorbire în favorul «statului național 
român». M-am suit pe o masă și le-am spus despre 
statul național, care ne va reprezenta interesele la 
Congresul de pace. Au fost împușcături, devastări și 
chiar omoruri.”

Iar în scrisoarea din 12 noiembrie își înștiința 
iubita că „Noi suntem cea dintâi generație, pentru 
care se face România. Până atunci răbdare. Tele-
grama lui Wilson ne asigură viitorul! („Liniște, iu-
bito, - Ardealul e cu siguranță al nostru‼!”) 

Iar din scrisoarea datată «21 Nov.1918», 
aflăm că era hotărât să țină cuvântări și „în satele 
din jur”: ,,Ieri am fost la  o adunare  națională în 
Vinț, știi tu acolo, unde într-o noapte de vară ne-
am apropiat de cer ca niște stâlpnici! Am ținut și o 
vorbire, pregătind poporul  pentru marea adunare a 
întregului Ardeal, ce se va ține la Alba-Iulia: unirea 
tuturor românilor într-un singur  stat a fost obiectul 
acelei vorbiri – bogate în comparații, - așa cum le 
știu eu face.” 

În scrisoarea din 2 decembrie 1918, se expri-
mă într-un stil solemn: ,,Săvârșitu-s-a Unirea. Ieri 
am fost la Alba-Iulia.”

Se cuvine amintit, în acest context, și faptul 
că alți frați ai poetului, precum Lionel sau Longin, 
ba chiar Liciniu, participaseră, în diferite etape, la 
campaniile din Primul Război Mondial, fie pe fron-
tul din Bosnia sau Galiția, fie pe cel din Moldova, 
purtând în suflete aceeași aspirație de eliberare de 
sub dominația austro-ungară a Ardealului și unirea 
cu țara-mamă.

Marele act al Unirii va marca, desigur, și des-
tinul poetului: în primăvara anului următor va avea 
loc dublul debut al lui Lucian Blaga, impunându-l 
atenției literare a epocii atât ca poet cât și ca gân-
ditor, prin volumele „Poemele luminii” și „Trepte 
pentru templul meu”, totul fiind posibil prin hârtia 
procurată, cu ajutorul fratelui-primar Lionel, de la 
Fabrica din Petrești, pentru tipografia din Orăștie.

Între cei care au salutat debutul poetului se în-
scria și marele istoric Nicolae Iorga, care în „Neamul 
românesc” de la 1 mai 1919 scria elogios:

„Din Ardeal ni vin foarte frumoasele versuri 
ale d-lui Lucian Blaga. (…) E aici un tânăr care în-
tinde brațe de energie către tainele lumii. (…)

În rândurile, rărite, îngrijorător, ale 
cântăreților simțirii noastre de astăzi, fii binevenit, 
tinere Ardelean!” (Rânduri pentru un tânăr)

Astfel, Lucian Blaga devenise poetul repre-
zentativ al Ardealului în epoca de după Marea Uni-
re, după cum va afirma redactorul George Boldea în 
revista „Abecedar”, amintind pe toți scriitorii de di-
nainte și de după Marea Unire care „s-au sburătăcit” 
la București:

„Intregirea patriei l-a adus pe Lucian Blaga. 
Poet de cea mai proaspătă imagine, aritmic, dar de 
un ritm surprinzător, de profunzimi interioare, cură-
ţit, atât, de comunul poetic — dramaturg îmbrobodit 
într’un văl de turburător misticism şi cugetător or-
todox de înaintată scară, dar cu ceva dur german în 
scris, Lucian Blaga, ataşat mişcării de la Gândirea, 
pornită la Cluj, reprezintă un fenomen singular, des-
părţit prin contrast de Ardealul plânsului naţional. 
Pe urmă, întregirea patriei n’a mai adus valori de 
aceeaş măsură. Cu Lucian Blaga, ca şi cu cei ce vin 
după, s’a repetat acelaş fenomen de mers centrifugal 
al valorii literare spre Capitală, dintr’o necesitate 
de mediu bine motivată la artist…” (Art. ABECE-
DAR pentru scriitorii Ardealului, în „ABECEDAR”, 
Turda, 18 mai 1933, nr 2, pp. 1-3).

Lucian Blaga şi Marea Unire
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Căci de o unitate de simţire şi cuget românesc 
putem vorbi dintr-un început, mărturie fiindu-ne mai 
întâi tradiţia orală de pe ambele versante ale Carpaţi-
lor. Nu altfel simţiră cnezii şi voievozii români şi pe 
aceleaşi dimensiuni se întemeiază cele trei provin-
cii istorice, separate vremelnic, în ciuda 
indisolubilei unităţi etnice. Acest plura-
lism statal vremelnic nu era caracteris-
tic numai evului mediu românesc, dacă 
avem în vedere principatele şi ducatele 
franceze sau chiar cnezatele ruse…

Reconstituirea statului unitar pe 
temeliile vetrei strămoşeşti reprezintă  
ideea directoare a intelectualităţii pro-
gresiste şi a scriitorimii române dintot-
deauna.

Mai întâi trebuie amintite unele 
încercări, în Dacia antică, de unifica-
re a triburilor geto-dace din Carpaţi şi 
Câmpia Română, într-un stat dac cen-
tralizat puternic. Acest efort, concretizat 
uneori, mai ales sub regele Burebista, a 
fost spulberat, timp de mai bine de o mie de ani de 
o istorie vitregă, căci, aflată în calea migraţiilor bar-
bare, acea Dacie regalistă şi, mai ales, Dacia Traiană 
şi-au amânat mereu idealul unificării teritoriale de-
pline. Acest IDEAL nu va fi însă înăbuşit, numai aşa 
ne explicăm de ce contemporanii au văzut în Mihai 
Viteazul înfăptuitorul primei Uniri, la 1600, un Re-
stitutor Daciae…

Actul istoric al Marii Uniri, premers, cu se-
cole, de ideile culturale ale umanismului românesc, 
îşi dovedeşte încă o dată temeinicia şi organicitatea 
spirituală…

Mai întâi a fost acea DACIA ANTIQUA a ma-
gilor zalmoxieni şi regilor daci, locuită de o popora-
ţie traco-getică, ale cărei hotare atingeau Balcanii şi 
prin care – vezi „Memento mori” de Eminescu – Du-
nărea curgea nu ca o graniţă, ci ca un fluviu interior. 
O Dacie solară, cufundată în legendele şi mitologia 
unei străvechimi multimilenare. O Dacie contempo-
rană cu vestita Heladă, furnizând acesteia prototipul 
unor personaje mitologice şi epopeice celebre, ba 
chiar eroi asimilaţi, apoi, de cultura mediteraneană 
(Dionisos, Orfeu, Achile, Medeea...). O Dacie care 
avu norocul să-l nască pe Zalmoxis, ferventul disci-
pol al şcolii pitagoreice şi care, din rege şi mare preot, 
devine însăşi expresia unei religii de transcendenţă, 
peste care, mai târziu, creştinismul se va altoi firesc 
(v. Dumnezeu s-a născut în exil, de Horia Vintilă). În 
ampla sa viziune epopeică, Eminescu vedea Dacia 
zalmoxiană între marile civilizaţii ale omenirii.

Mai apoi, în zorii culturi scrise medievale, s-a 
ivit conştiinţa latinităţii şi unităţii poporului de pe 
ambele versante ale Carpaţilor, pe care o întâlnim în 
tot secolul al XVII-lea românesc (Varlaam, Udrişte 
Năsturel, Dosoftei, Simion Ştefan, Nicolae Miles-
cu). Grigore Ureche afirma răspicat, fără să-şi dea 
seama că va lansa un poncif pentru câteva sute de 
ani, că „Românii câţi se află lăcuitori în Ţara Un-
gurească şi la Ardeal şi la Maramuroşu, de la un loc 
suntu cu moldovenii şi toţi de la Râm se trag.” Ide-
ea este reluată de Miron Costin în stihurile aşezate 
în fruntea Letopiseţului său şi dezvoltată, apoi, pe o 
bază de argumente istorice, lingvistice, etnografice şi 
folclorice, în „De neamul moldovenilor...” Erudiţie 
vastă pe care abia Cantemir o egalează cu „Hronicul 
vechimei a româno-moldo-vlahilor”.

Astfel de idei şi cărţi circulau în întreg spaţiul 
românesc fără a ţine cont de acele graniţe vremelnice 
impuse de cancelarii aulice europene. Stolnicul Con-
stantin Cantacuzino, care studiase la Padova, utiliza, 
bunăoară, în manuscris, „HUNGARIA” lui Nicola-
us Olahus, marele umanist european din secolul al 
XVI-lea (aflat în corespondenţă cu celebrul Erasmus 

de Rotterdam), pentru ideile sale valoroase privind 
originea, unitatea de limbă şi teritoriu a dacilor ro-
manizaţi...

 În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 
corifeii Şcolii Ardelene au făcut din aceste idei un 

adevărat program de luptă politică şi nu e întâmplă-
tor faptul că un cărturar precum Ion Breazu a consi-
derat, mai târziu, literatura Transilvaniei o adevărată 
şcoală de înalt patriotism şi pedagogie naţională.

 Vom regăsi aceste idei, colorate de un mi-
litantism aparte, apoi, în programul mesianicilor 
romantici, adică în plină epocă unionistă (Kogălni-
ceanu, Bălcescu, Russo, Alecsandri, Bolliac, Bariţiu, 
Andrei Mureşanu, Alexandrescu, Bolintineanu, He-
liade...). Dar şi în piesele de teatru ale unui Aricescu 
sau Pascaly...

Evocând această unire de simţire şi cuget, N. 
Iorga aprecia:

„Noi am făcut Unirea de la 1859, dar Unirea 
artistică şi literară o făcusem încă din sec. XVI-lea, 

după cum Unirea cu Ardealul sub formă culturală şi 
artistică era făcută după vremea lui Brâncoveanu, şi 
de aceea Unirea definitivă este aşezată pe baze atât 
de solide...”

Unirea din 1859 a constituit, pe de o parte, 
temeiul României moderne, punând bazele indepen-
denţei de stat, iar pe de altă parte, ea a fost treapta 
necesară, logică şi de neînlocuit în devenirea unităţii 
noastre statale.

„Când s-a ales Cuza domn – scria Alexan-
dru Papiu-Ilarian, la 1860 - entuziasmul, la românii 
Transilvaniei, era poate mai mare decât în Princi-
pate.”

De aceea nu trebuie să mire pe nimeni fap-
tul că mulţi cărturari iluştri au văzut în Transilvania 
drept leagănul românismului ...

„Lampadoforii” UNIRII vin din negura vea-
curilor şi se întrupează în contemporanii epocii, într-

o vreme când îndemnul „prin unitate culturală – la 
unitatea politică” domina momentul înălţător al lup-
tei comune.

Un rol imens a revenit, în epocă, 
presei, societăţilor culturale şi, desigur, 
scriitorilor (O.Goga, G.Coşbuc, Onisi-
for Ghibu, Şt.O.Iosif, I.Agârbiceanu, 
Il.Chendi, O.C.Tăslăuanu, Emil 
Isac, Ioan Lupaş, Vasile Voiculescu, 
Şt.I.Neniţescu, Eugeniu Speranţa, Mir-
cea Rădulescu, Corneliu Moldoveanu, 
D.Nanu, Al.Vlahuţă), mulţi din aceş-
tia neprecupeţindu-şi viaţa pe câmpul 
de bătaie (sau scăpând ca mutilaţi de 
război: Perpessicius, Camil Petrescu, 
Eugen Goga, Ion Trivale, Mihail Să-
ulescu, Alexe Mateevici, Ion Gorun, 
Const.T.Stoika)...

În 1891 se înfiinţa, la Bucu-
reşti, la 24 ianuarie, „Liga pentru 

unitatea culturală a românilor”, care număra, 
printre membrii ei marcanţi (Barbu Delavrancea, 
N.Iorga, Al.Odobescu, I.L.Caragiale, G.Coşbuc, 
V.A.Urechea, A.D.Xenopol, Spiru Haret, Take Io-
nescu, Nicolae Filipescu, Victor Babeş...) nume de 
rezonanţă în cultura română, militând pentru cauza 
„românismului”, a unităţii sale de simţire şi cuget, la 
loc de cinste putându-se aminti preţuirea faţă de cei 
care, la 1892, lansau, cu prilejul centenarului, acţiu-
nea „MEMORANDUMULUI”...

În toiul precipitării evenimentelor şi intensi-
ficării luptei pentru cauza naţională, „Liga pentru 
unitatea culturală a românilor” va deveni, în 1914, 
„Liga pentru unitatea politică a tuturor românilor”, 
sub preşedinţia lui Vasile Lucaci şi B.Şt.Delavran-

cea, având ca secretar general pe N.Iorga. În acest 
fel, s-a ajuns la concluzia că o unitate culturală fără 
o unitate politică nu are nici o chezăşie...

Într-un apel din 15 iunie 1915, semnat, printre 
alţii, şi de O. Goga, şi publicat în ziarul „Epoca”, 
condus de N. Filipescu, se afirma:

„Ideea unităţii politice a neamului românesc, 
propagată de noi ani de-a rândul în ziarele din Ar-
deal, ne călăuzeşte şi acum, când credem că a so-
sit ceasul să se împlinească visul atâtor generaţii. 
Această credinţă ne-a îndemnat să trecem munţii ca 
să ne putem pune în serviciul operei de dezrobire a 
pământului care ne cheamă. 

Îndeplinim această datorie cu condeiul până 
în clipa când conştiinţa ţării ne va da prilejul să 
luăm arma în mână…”

UNIREA CEA MARE...
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Alături de „Epoca” şi „Tribuna”, „Luceafă-
rul”, bunăoară, polariza, de la începutul secolului, în 
jurul ideii de unitate naţională, o seamă de publicişti, 

istorici şi scriitori, revista devenind „un simbol al 
unităţii româneşti” (N. Iorga).

Între conştiinţele epocii, luptând sub steagul 
bătăliei pentru Marea Unire, OCTAVIAN GOGA 
joacă un rol considerabil. De la pamfletele din „În-
semnările unui călător” (1911) până la „Strigăte în 
pustiu” (1915), de la volumul „Din umbra zidurilor” 
(1913) până la „Cântece fără ţară” (1916), spiritul 
lui Goga se dovedeşte de un militantism robust, tran-
şant, aţintit către steaua polară a idealului naţional. 
Poetul e, totodată, şi un gazetar de fulminantă expre-
sie politică, la gazeta „Ţara”.

 Îndemnurile poetului sunt vii, urgente, pro-
testatare şi mesianice:

„Acolo-n hora vijeliei crunte
E clocotul visării noastre sânte!
Veniţi, Români! Porniţi-vă spre munte,
V-arate drumul morţii din morminte.
Şi nu uitaţi a veacurilor carte,
Veniţi, veniţi!…Căci adevăr zic vouă:
«Ori vă mutaţi hotarul mai departe,
Ori veţi muri cu trupul frânt în două…»”

(Latinitatea strigă din tranşee)

Un poem ca „Treceţi, batalioane române, 
Carpaţii!” a devenit imnul mobilizator al epocii, 
pentru cei ce au reeditat drumul lui Mihai Viteazul 
în Transilvania!

Despre „plebiscitul Ardealului”, Goga va 
afirma: „Adunarea de la Alba Iulia, ca şi victoriile 
de la Mărăşti şi Mărăşeşti, este unul din punctele 
culminante ale conştiinţei cu care poporul nostru, în 
vâltoarea unei conflagraţii universale, şi-a afirmat 
misiunea sa istorică…”

 Însăşi poezia lui Goga, atât de organic legată 
de realităţile satului românesc ardelean şi de idealu-
rile naţionale, „va amuţi” după 1918, în mod sem-
nificativ, considerându-și misiunea încheiată. O altă 
luptă, cu alte mize și pe alte dimensiuni îl va angaja 
în perioada interbelică…

 Înflăcărata oratorie parlamentară a lui B. 
Ștefănescu-Delavrancea pe tema problemei na-
ţionale şi a chestiunii ţărăneşti, a unităţii de neam, 
vibrează, de asemenea, profund în conştiinţa epocii. 
Autorul celebrului discurs „Patrie şi patriotism” 
considera Carpaţii drept şira spinării a unei etnii în-
tinse de o parte şi de alta a lor… Este ideea-forţă pe 
care o exprima, la 1867, Bogdan Petriceicu Haş-
deu, entuziast luptător pentru unirea şi consolidarea 
Principatelor, preconizând apoi unirea românilor de 
pe ambele versante ale Carpaţilor!

 El vorbea de „UNIREA CEA MICĂ”, rea-
lizată deja între ambele ţărmuri ale Milcovului, dar 
şi de „UNIREA CEA MARE de realizat de acum 
înainte între toate pâraiele ce trebuie să se verse în 

oceanul românesc, între toate acordurile, fără care 
nu se poate armoniza hora noastră naţională, între 
toate pietricelele, câte sunt necesare pentru a recon-
stitui anticul mozaic: Dacia lui Traian!” Revistele 
lui B. P. Haşdeu („Traian”, „Columna lui Traian”, 
„Noua Revistă Română”) erau atât de preocupa-
te de problemele transilvane, combătând dualismul 
austro-ungar şi proslăvind mişcarea memorandis-
tă. Haşdeu cultiva relaţii cordiale, chiar amicale cu 
mulţi din marii cărturari de peste munţi (Bariţiu, Al. 
Papiu Ilarian, Iosif Vulcan).

 
Drumuri mai temeinice în Ardeal şi Banat va 

face, însă, Nicolae Iorga, nu ca un turist avid de pi-
toresc, ci ca un savant meticulos, iscoditor, sistema-
tizant în viziunea social-istorică a unui specific etnic 
devenit doctrină națională (v. „Neamul românesc din 
Ardeal şi Ţara Ungurească la 1906”). 

La Braşov, Sibiu, Alba-Iulia, în Ţara Bârsei 
sau în Ţara Oltului, în Ţinutul Orăştiei sau în Ţara 
Haţegului, în Banat sau în Apuseni – pretutindeni 
Iorga vede „urmele” şi „însemnele” unei spiritualităţi 
străvechi şi permanente, ale unei etnii, în ipostazele 
ei temporal-istorice. Toate informaţiile ce le culege, 
fie că sunt de ordin geografic, istoric, etnografic sau 
antropologic, converg către ideea cardinală a unităţii 
neamului românesc. 

Ca şi Eminescu, Iorga va vedea în naţiuni anu-
me entităţi „organice” faţă de cele „artificiale” care 
sunt imperiile (v. prelegerile din „Evoluţia ideii de 
libertate”)…

Se cuvin amintite aici şi operele sadoveniene, 
de mai târziu, despre locuri şi oameni din Transil-
vania, dar mai ales povestirile sale despre moţii lui 
Horea şi Avram Iancu…

 
Războiul mondial dintâi şi Unirea cea 

Mare, evenimente atât de organic legate între ele, au 
mobilizat, în ideea surselor de inspiraţie, nu numai 
o parte din conştiinţele artistice ale epocii (Vlahu-
ţă, Coşbuc, Camil Petrescu, Cezar Petrescu, Şt. I. 
Neniţescu, Emil Isac, D. Nanu, V. Voiculescu, Li-
viu Rebreanu…), ba chiar un detaşament de autori 
contemporani, hotărâţi a lumina din unghiuri diferite 
semnificaţiile majore şi sensul cu valoare de simbol 
naţional al Marii Uniri.

Petru Vintilă, bunăoară, evocă în „Prima oră 
a dimineţii” (o piesă ce face parte dintr-o mai am-
plă frescă istorică) mesajul memorandiştilor trans-
mis din generaţie în generaţie, ca un legat spiritual, 

moral, istoric. Eroii săi (cei trei fraţi) se reîntâlnesc 
la Marea adunare din „Câmpul lui Horea” sub sem-
nul unor convingeri comune şi al unui asumant ideal 
naţional. E ceea ce va simţi şi Horaţiu Apolzan din 
„Duminica Mare”, romanul lui Doru Munteanu. 
Într-un roman, tipărit nu de mult, semnat de Traian 
Olteanu („Muntele şi piatra”) răzbate acelaşi eroism 
popular, dar şi ideea de Unire, dimensiuni ce au ani-
mat epoca şi momentul istoric. 

 Însă, cel mai grav în registrul evocărilor is-
torice, se dovedeşte poetul Ioan Alexandru. Tema 
fundamentală a „Imnurilor” sale (ca şi a eseurilor 
din „Iubirea de patrie”) rămâne glorificarea patriei, 
pe dimensiunile spiritualităţii, arhaicităţii şi pereni-
tăţii matricei autohtone. Ca şi impresionanta frescă 
realizată de scriitorul clujean Constantin Zărnescu, 
Ziua Zilelor. 1 Decembrie 1918, o amplă restituire a 
adevărului istoric, în registrul unei diegeze pline de 
poezie epică şi de înţelesuri din cele mai profunde 
privind identitatea neamului românesc în contextul 
european al legitimităţii geo-istorice.

Un fel de „fenomenologie a spiritualităţii 
româneşti” (v. romanele lui Mihail Diaconescu, în-
deosebi „Sacrificiul”) în registrul unor tulburătoare 
reverberaţii lirice.

1600, 1859 şi 1918 constituie cheia de boltă 
a destinului românesc în concertul unei Europe a 
națiunilor. E o creştere firească, o împlinire normală, 
o rotunjire legitimă a ceea ce azi numim ireductibilul 
naţional.

Ceea ce veacuri întregi a constituit o lăuntrică 
năzuinţă este azi, pentru eternitate, o certitudine şi, 
deopotrivă, o mare iubire.Vorba poetului Ion Mir-
cea, de la Sibiu, ale cărui versuri capătă o genialitate 
constelată în volumul Copacul cu 10.000 de imagini: 
„Legea morală în noi / şi Alba-Iulia deasupra noas-
tră.”

Sau, de ce nu, vibranta mărturisire de credință, 
la cumpănă de milenii, a poetului și gazetarului al-
baiulian Ion Mărgineanu, - un homo civitatis febril 
și urgent, străjer pe meterezele limbii și românității 
noastre în Alba Carolina Ardealului - evocând spiri-
tul său unionist, dar și admirabila  verticalitate etică 
și patriotică: 

„În Alba Iulia sufăr rezemat 
de Sala Unirii 
și Catedrala Reîntregirii.”

UNIREA CEA MARE...

Lansarea volumului „Mirajul 
Americii”

 E-o epopee-acest roman…

Concluzia pe care-o lasă:

Eroul e un Greucean,

Ce s-a întors să moară-acasă.

 

Președintele Victor Troacă salută 
semnarea unui „protocol”

 Chiar azi semnăm un protocol

-Poruncă-i de la Prea Înaltul-

De-acum n-o să mai dăm ocol,

Când ne turnăm unul pe altul.
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Iar problema ”legislațiunii” era agitată 
astfel: ”Legislațiunea trebuie să fie aplicarea 
celei mai înaintate idei de drept pusă în raport 
cu trebuințele poporului, - astfel însă încât ex-
plicarea ori aplicarea drepturilor prin lege să 
nu contrazică spiritul acelora.” 

Ideea conștiinței de neam, teritoriu, limbă, 
tradiții era limpede în mintea poetului (care, se 
știe, salutase din tinerețe, de pe dealurile Bla-
jului, ”Mica Romă”!) și ea poate fi urmărită în 
întreaga sa creație: ,,Da! De la Roma venim, 
scumpi și iubiți compatrioți din Dacia traiană! 
Se cam ștersese diploma noastră de noblețe: 
limba însă am transcris-o din buchile voastre 
gheboșite de bătrânețe în literile de aur ale lim-
belor surori. Cam degenerase arborele nostru 
genealogic cu câte o codiță străină, dar îl vom 
curăța de toate uscăturile.”

Pentru românii ardeleni el cere ,,liberta-
tea spiritului și conștiinței lor în deplinul înțeles 
al cuvântului”, precizând: ”Așadar, idealul ro-
mânilor din toate părțile Daciei lui Traian este 
menținerea unității reale a limbei strămoșești și 
a bisericii naționale. Este o Dacie ideală aceas-
ta, dar ea se realizează pe zi ce merge.” (,,Scri-
eri politice și literare”, 1905).

Unitatea de limbă – ,,o singură limbă, una 
singură, ca nealte popoare” – presupune unita-
tea de teritoriu, dar și una de obiceiuri și tradiții 
culturale. Gazetarul, atât de ancorat în marile 
probleme social-politice ale vremii sale, dove-
dea și pe acest teren al ideii de latinitate și uni-
tate națională că este la curent cu toate ”bas-
nele” asupra românității noastre: ”Constatăm 
mai înainte de toate că românii nu sunt nicăieri 
coloniști, venituri, oamenii nimănui, - ci pretu-
tindeni unde locuiesc sunt autohtoni, populație 
nepomenit de veche, mai veche decât toți con-
locuitorii lor. Căci dacă astăzi se mai ivește un 
neamț singular care caută să ne aducă de peste 
Dunăre, nu mai întrebăm ce zice un asemenea 
om, ci ce voiește el…” Nu suntem ceea ce ar voi 
alții ci ,,ceea ce suntem – români.”

Indiferent că vizează dualismul austro-
ungar, țarismul ori pe otomani, articolele sale 
politice izvorau dintr-o cunoaștere aprofundată 
a problemelor, oferind totdeauna soluția cauzei 
naționale. El visa acel ”strat de cultură la guri-
le Dunării”, susținând ideea mai veche a unei 
”confederații dunărene”… Românul, scrie po-
etul, nu vrea altceva decât ,,pe sine”, ,,își vrea 
naționalitatea, dar aceasta o vrea pe deplin.” 
Făcând o analiză aspră a imperiilor bazate pe 
deznaționalizare și asuprire, Eminescu cere o 
,,federalizare” a monarhiei habsburgice, în ide-
ea egalei îndreptățiri la viața social-politică a 
tuturor naționalităților. El vorbește de ,,idealul 
unității politice a românilor”, de ,,restabilirea 
regatului lui Decebal prefăcut în Dacie-Traia-
nă”, dar mai ales de ,,menținerea unității reale a 
limbii strămoșești și a bisericii naționale”, gân-
dind la o „Dacie ideală”. Se înțelege, așadar, că 
prin limbă și cultură el vrea acea unitate politică 
(națiunea existând peste orice determinare poli-
tică), căreia nu a mai ajuns să-i fie contemporan, 
precum T. Maiorescu, P.P. Carp, I. Slavici.

Poetul crede în ,,misiunea istorică” a po-
porului nostru, iar această misiune constă în a 
deveni ,,un stat de cultură la gurile Dunării”, 
întemeiat pe tradiții istorice și culturale. E, în alți 
termeni, vorba de previziunea unității naționale, 

acea Dacie Traiană care l-a obsedat nu numai 
pe gazetar, dar și pe poet, sub diferite metafore:

„Eu văd o stâncă albă, o stâncă de granit,
Lucind prin veacuri negre, prin moarte mări 

lucind,
Lucind peste morminte cu fața ei senină,
Și văd că-n lumea asta fui umbra-i de lumină;
Acea stâncă sublimă ce stă cu capu-n cer
E-unirea românimei… E visul meu de fer
Ce l-am visat o viață, făr’  să-l pot ridica…”

(Mira)

Visul unității naționale, de la Independență la 
Unirea cea Mare, deplină, profetizat și poetic, rămâne 
o constantă emergentă a spiritualității eminesciene, a 
dragostei sale adânci pentru Transilvania, știindu-se 
că arborele său genealogic urcă pe linie paternă până 
la moșnenii din Țara Făgărașului și că amicii săi cei 
mai buni și statornici erau la origine ardeleni, ca și 
iubitul dascăl de la Cernăuți, Aron Pumnul, regretat 
în poezia debutului său publicistic.

”El a fost – scrie Ioan Slavici – cel mai ade-
vărat reprezentant și cel mai zelos propagator al 
simțământului de unitate națională la noi.”

Eminescu a gândit și a scris, în primul rând, 
în numele unui neam străvechi, așezat de istorie în 
diferite părți ale Europei, dincolo de Prut, de Tisa, de 
Dunăre – un neam care, pe temeiurile legitimităților 
istorice, are dreptul la cultură, la limbă, la autodeter-
minare. „Românismul” poetului a fost greșit înțeles, 
atât de cei care vedeau în acesta expresia unui pa-
seism idilic cu nostalgia satului arhaic pârcălăbesc, 
cât mai ales de aceia care agitau ideile liberalismului 
burghez cu orice preț împotriva dezvoltării organice 
a țării.

„Românismul” lui Eminescu nu poate fi înțeles 
decât în relație cu prezentul social-istoric al vremii 
sale. S-a spus despre El că ar întrupa pe „românul 
pur, absolut” (Blaga). Mircea Eliade, în studiul des-
pre Eminescu şi Haşdeu (1987), vedea în Eminescu 
pe teoreticianul, prin excelență, al românismului şi 
al naţionalismului românesc. Dar Eminescu avea 
în ecuația românismului său întregul popor român, 
nu numai pe cel aflat în granițele lui de atunci, ci 
mai ales pe românii din afara frontierelor naționale, 
indiferent că era vorba de românii sud-dunăreni, de 
istroromâni, de morlacii din Bosnia și Herțegovina, 
de aromâni și meglenoromâni, după cum clar reiese 
din studiul  Românii Peninsulei Balcanice: 

„Nu există un stat în Europa orientală, nu exis-
tă o ţară de la Adriatică la Marea Neagră care să nu 
cuprindă bucăţi din naţionalitatea noastră, începând 
de la ciobanii din Istria, de la morlacii din Bosnia 
şi Erţegovina, găsim pas cu pas fragmentele acestei 

mari unităţi etnice în munţii Albaniei, în Macedonia 
şi Tesalia, în Pind, ca şi în Balcani, în Serbia, în Bul-
garia, în Grecia…”

 Nici românii din Moravia şi Ungaria nu vor 
fi uitați, așa cum în alte studii se referă detaliat la 
istoria și soarta poporului român din Basarabia și 
Bucovina. E vorba de un serial de articole dedicat 
Basarabiei, publicat în „Timpul” (în martie 1878), o 
adevărată micromonografie, din care se vede cât de 
bine cunoștea poetul istoria ținuturilor de dincolo de 
Prut, viața concretă social-cultural și istorică a Ba-
sarabiei. Cineva lansa ideea „panromânismului”, în 
legătură cu această viziune integratoare a neamului 
românesc, văzând în poet un „teoretician al panro-
mânismului”, ba mai mult un autor de „doctrină a 
panromânismului”... Dar Eminescu nu scria despre 
românii de pretutindeni în spiritul unei idei... impe-
rialiste, ci într-o înțelegere de profunzime, organică, 
militând așadar pentru drepturile istorice și inaliena-
bile ale națiunii sale, străin, așadar, de ceea ce alții 
înțelegeau prin noțiunile de panslavism, pangerma-
nism ori paneuropenism... Căci, conform unei me-
morabile propoziții, „nația românească are o singură 
șiră a spinării și un singur creier”. „Suntem români 
și PUNCTUM”, concluziona omul de concepție (v. 
mss.2264).

În virtutea ideii  și unității naționale, idee-ax 
a gândirii eminesciene, Eminescu găsea poporul nos-
tru „dezbinat înăuntru”, măcinat de „hula, vrajba și 
ura ce ne-o facem noi înșine”, concluzionând: „Răul 
deci e înăuntru...”, „primejdiile, dacă ne amenință, 
ne amenință dinăuntru” (Misiunea noastră ca stat, 
„Timpul”, 2 nov. 1879). Cauza tuturor acestor rele, 
scria poetul în Simptome de bizantinism („Tim-
pul”,1878), este lipsa de cultură: „Cauza proprie a 
relelor noastre însă e lipsa de cultură adevărată”. 
Răul venea, așadar, de la acea „generaţiune de am-
ploiaţi și de semidocţi…”, despre care scria poetul 
în romanul „Geniu pustiu”, denunțând cosmopolitis-
mul vremii sale: „- Oamenii noştri, zic eu, sunt de un 
cosmopolitism sec, amar, sceptic: au frumosul obicei 
de-a iubi orice-i străin, de a urî tot ce-i românesc”. 

De vină pentru această stare de lucruri este 
„politica necoaptă”, adică însăși clasa politică, foarte 
dezbinată și care, departe de a urmări interesul gene-
ral, e preocupată numai de interese personale:

„Părerea mea individuală, în care nu oblig pe 
nimeni de a crede, e că politica ce se face azi în Ro-
mânia şi dintr-o parte şi dintr-alta e o politică ne-
coaptă, căci pentru adevărata şi deplina înţelegere a 
instituţiunilor noastre de azi ne trebuie o generaţiune 
ce avem de-a o creşte de-acum înainte. Eu las lumea 
ce merge deja, ca să meargă cum îi place dumisale 
– misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele 
ţării e creşterea morală a generaţiunii tinere şi a ge-
neraţiunii ce va veni. Nu caut adepţi la ideea întâi, 
dar la cea de-a doua sufletul meu ţine cum ţine la el 
însuşi”. (Opere, XVII, 1999, p. 336)

O spusese, de fapt, și cu altă ocazie, precum 
în studiul Influenţa austriacă asupra românilor din 
Principate („Convorbiri literare”, l august 1876), 
afirmând răspicat: „… partidele la noi nu sunt par-
tide de principii, ci de interese personale…”. De 
aici diatribele eminesciene din unele articole și din 
versurile Scrisorii a III-a. Panglicarilor, negustorilor 
de vorbe, frazeologiei patriotarde, demagogilor de 
profesie, poetul le scoate în față pe adevărații „apos-
toli ai libertății”, ai căror epigoni, însă, au împânzit 
scena vieții sociale și politice: „Adevăraţii apostoli 
ai libertăţii erau, înainte de toate, români pătrunşi 
de conştiinţa unităţii noastre naţionale…” (Tradiţii 
istorice,”Timpul”, 11 noiembrie 1879).

Eminescu milita pentru o dezvoltare a 
societății românești pe cale organică, fără implan-
turi „revoluționare”, fără rupturi în tradiția social-is-
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torică, fără discontinuități, fără revoluții și răscoale. 
Poetul gândea la o „armonizare” de interese, între 
„tradiție” și „reformă”, ceea ce nu s-a înțeles de ra-
dicalismul liberal al vremii, cu care Eminescu era în 
război:

„Stabilind principiul fundamental că orice 
politică practică nu poate lucra decât cu elementele 
care-i sunt date, iar nu cele pe care şi le închipuieşte 
a le avea şi convinşi că idei şi interese, fie cât de 
diverse sunt şi trebuie să fie armonizabile pentru ca 
statul să fie cu putinţă, nici înţelegem, nici avem vreo 
încredere în mişcări violente ori extralegale şi mai 
puţin încă, în conspiraţiuni, deşi aceste din urmă s-au 
bucurat în trecut de o nejustificată glorie, de laurii pe 
care cu uşurinţă-i plăsmuiesc gazetele, de aureola pe 
care cei interesaţi o creează cu uşurinţa cu care cei 
dezinteresaţi o condamnă… Cine zice progres nu-l 
poate admite decât cu legile lui naturale, cu conti-
nuitatea lui treptată. A răsădi plante fără rădăcină 
pentru a avea grădina gata în două ceasuri nu e pro-
gres, ci devastare (…) orice moment al creşterii e o 
conservare a celor câştigate în trecut şi o adăugire a 
elementelor cucerite din nou” (XI, 1984, p. 18).

 Intrarea României în concertul european, 
crede poetul, nu trebuie să se producă la modul mi-
metic, fără „împământenirea” schimbărilor și refor-
melor, ci prin protejarea identității proprii și a spiri-
tului național:

„[…] bărbaţii noştri de stat, preocupaţi cum 
au fost până acum de ideea cea mare a emancipă-
rii naţionale, n-au avut nici timpul, nici liniştea de 
spirit necesare ca să creeze un sistem de organizare 
care să izvorască din studiul profund şi conştiincios 
al trebuinţelor noastre locale şi care să fie potrivit 
cu puterile intelectuale şi cu mijloacele de avuţie ale 
populaţiunilor noastre. Şi de aceea, până acum, mai 
mult am copiat legi de organizare străină, căutând a 
le localiza pre alocurea.

Şi două neajunsuri însemnate au izvorât din 
această organizaţiune prea complicată: pe de o parte 
multe legi nu se pot aplica decât foarte rău, iar de 
altă parte, această organizaţiune este prea costisi-
toare.

Acum când preocuparea cea mare a românilor 
s-a terminat, din fericire, prin intrarea României în 
concertul european, este timpul să ne preocupăm 
mai serios de cestiunile cele grave ce ridică orga-
nizarea noastră din interior” (Opere, XII, 1985, p. 
431).

Așadar, nu introducerea mimetică a unor „for-
me fără fond”, ci  „conservarea elementului naţional 
şi ocrotirea acestuia contra concurenţei excesive şi 
a propriei lui neprevederi” (Eminescu, Opere, XII, 
1985, p. 431). 

Iar dezvoltarea națiunii noastre, prioritară, de-
sigur, și „determinantă”, nu trebuie să înăbușe afir-
marea celorlalte naționalități conlocuitoare: „Cesti-
unea de căpetenie pentru istoria şi continuitatea de 
dezvoltare a acestei ţări este ca elementul românesc 
să rămâie cel determinant, ca el să dea tiparul aces-
tei forme de stat, ca limba lui, înclinările lui oneste 
şi generoase, bunul lui simţ, c-un cuvânt geniul lui, 
să rămâie şi pe viitor norma de dezvoltare a ţării şi 
să pătrundă pururea această dezvoltare” (Op. cit., p. 
444).

Se cunoaște teoria eminesciană a „păturii su-
perpuse”  - „un fel de sediment de pungași de cocote, 
răsărită din amestecul scursăturilor orientale și occi-
dentale, incapabilă de adevăr și patriotism.” – față 
în față cu „rasa română”.  Aceasta, sedimentată de-a 
lungul unei vitrege istorii, a ajuns prin diferite stra-
tageme și viclenii să pună mâna pe averile țării și 
să dețină controlul administrativ, funcționăresc, po-
litic.  Nu e vorba de „elementele asimilate pe deplin 
de rasa română”, care acționează instinctiv odată cu 
ea, ci de o „seminție dominantă”, de o clasă străină 
de popor, care „s-a românizat repede-repede” , de 
la fanarioți încoace, adusă la putere când de Rusia, 

când de alianța austro-ungară. Dacă la 1700 în Țările 
Române învinge elementul imigrat prin domnia fa-
nariotă, la 1821 se înregistrează reacțiunea elemen-
tului autohton mergând biruitoare până la 1866, când 
învinge din nou „elementul imigrat”, prin aducerea 
unui prinț străin pe tronul Principatelor Dunărene : 
„Toată spuma asta de fanarioți novisimi, cari s-au 
pripășit în țară de 50-60 de ani încoace, formează 
naturalmente elementul de disoluțiune, demagogia 
României.” De aceea, crede poetul, țara trebuie scoa-
să din ghearele acestea cosmopolite și alogene, ce se 
bucură de „sprijin străin”, și redată românilor, totul 
trebuie dacizat, adică starea de românitate trebuie 
restabilită:

„Totul trebuie smuls din mâna acestor oameni 
cu-o înnăscută incapacitate de-a pricepe adevărul și 
lipsiți de posibilitatea patriotismului: totul trebuie 
dacizat oarecum de acum-nainte.”( [Distinguendum 
est], „Timpul”, 29 iulie 1881). 

La populația istorică – scrie Eminescu – de 
întâlnit mai peste tot, „îndeosebi la Câmpulung, la 
Târgoviște, la Târgu-Jiului ș.a.m.d.”, s-a adăugat „un 
element etnic cu totul nou și hibrid care ne-au furni-
zat generația actuală de guvernanți”, urmași ai „bul-
găroilor cu ceafa groasă” și ai „grecoteilor cu nas 
subțire”, în general o „greco-bulgărime” decrepită 
declarată română în numele nației, cu o ipocrizie de 
incriminat (Scrisoarea III). Așadar, asimilarea etni-
că a acestor „venetici” nu a avut loc, iar „caracadele 
actuale, chiar să vrea, nu pot să fie români, precum 
din salcie, oricât ne-am sili, nu putem corci stejar.” 
(Distinguendum est).

Distingând acest adevăr istoric pe baza unei 
teorii sociologice nu neapărat naționaliste, Eminescu 
observa, de fapt, o stare de lucruri, care va fi exa-
cerbată politic în perioada dintre cele două războa-
ie mondiale, când, la un moment dat, politica se va 
scrie cu asasinate politice și cu uneltele dictaturii re-
gale și antonesciene.

Poetul găsește toate programele politice ale 
vremii sale „pompoase liste de făgăduinţe şi de vor-
be mari […], „izvoade de fericire promise şi pururea 
neîmplinite, cu numirea de negustorie de principii, 
de pretexte invocate pentru a urmări cu totul alte 
scopuri” (Opere, XI, 1984, p. 17), cerând reducerea 
„postulantismului”, a politizării excesive a statului, 
simplificarea administrației, reducerea birocrației, 
promovarea competenței profesionale, răspunde-
re civică, - totul conform cu tradițiile și cu stadiul 
dezvoltării noastre sociale de atunci. Pe deasupra, se 
cere  „un viu sentiment de stat”, „o conştiinţă înte-
meiată despre solidaritatea intereselor naţionale care 
sunt şi trebuie să fie armonizabile”, „patriotism lu-
minat mai presus de tendinţe înguste”.

Căci  „O ţară nu se guvernează cu aforisme, 
ci cu sisteme, iar sistemele nu se improvizează de pe 
o zi pe alta, ci ar trebui să rezulte din starea reală a 
ţării, din natura poporului, din stadiul lui de dezvol-
tare” (Opere, XII, 1985, p. 291).

S-a înțeles greșit că poetul ar milita pentru 
o întoarcere în trecut ”la satul pârcălăbesc” (Lovi-
nescu), dezavuând orice idee de progres și civilizație. 
El însuși dezminte această impresie din care s-a năs-
cut ideea de „reacționarism” cu care a fost „gratulat” 
de fanii liberalismului absolut:

„Să nu se înşele nimeni; nu voim deloc a ne 
atinge de libertăţile câştigate odată, nu voim a ne 
întoarce îndărăt către privilegiurile sfărâmate de noi 
cu însăşi mâna noastră; nu cerem o reacţiune spre 
trecut, cerem însă stabilirea echilibrului care nu mai 
există pentru susţinerea intereselor vitale ale ţărei. 
Dacă nu voim atingerea libertăţilor noastre cetăţe-
neşti prin reacţiune, nu voim deopotrivă, păralizarea 
lor prin licenţa demagogiei. Noi, care am contribuit 
mai mult poate decât tribunii zilei la sfărâmarea des-
potismului de sus, declarăm astăzi franc, leal şi cu 
energie că nu voim a consolida tirania de jos”.

Eminescu nu putea a nu recunoaște și anumite 
„progrese” făcute de-a lungul marii guvernări libera-
le, ceea ce ne îndreptățește a crede că el vedea dinco-
lo de orice partizanat politic, dincolo de conjuncturi, 
dincolo de orice interes personal sau de partid: „Este 
adevărat că guvernul în aceşti din urmă ani, mai mult 
decât în oricare altă epocă, a dobândit drepturi mai 
însemnate, o influenţă mai mare, prerogative mai 
considerabile”(Opere, XII, 1985, p. 17).

El însuși, mărturisește, e gata a se declara li-
beral, dar un liberal care înțelege ideea de progres 
și civilizație în strânsă legătură cu „trebuințele” 
naționale, în armonie cu „interesele naționale”:  „Şi 
noi suntem liberali în marginile pe cari le permite 
armonia intereselor naţionale şi existenţa statului 
român ca individualitate deosebită” (Opere, XI, 
1984, p. 52).

Dezvoltarea după model occidental a siste-
mului instituțional nu e negată de vreme ce el cere 
„armonizarea” acestora cu realitățile românești”. Al-
tfel, vorba poetului, „vom pierde încă multă vreme 
pentru a împle formele civilizaţiunii pe care le-am 
împrumutat, dar ele trebuie împlute, nu nimicite” 
(Opere, X, 1989, p. 167).

Pentru a readuce poporul la un mod de viață 
sănătoasă, pentru a recâștiga încrederea cetățeanului, 
pentru a consolida ideea de stat și democrația reală, 
este nevoie de un „guvern onest” și de o „administrație 
onestă”, eliminându-se astfel „neîncrederea” genera-
lă în idei înșelătoare, în doctrine mincinoase, în oa-
meni versatili și neserioși:

„Numai un guvern onest şi o administraţie 
onestă sunt în stare a readuce poporul la ideile sale 
de drept, a-i reda creşterea şi maniera de-a vedea pe 
care i-o dăduse în trecut statornicia datinei sale juri-
dice şi simţul său de echitate, nutrit de biserică şi de 
lege” (Opere, XIII, 1985, p. 125).

Criticând atitudinea „defensivă a Guvernului 
român „în cestiunea Dunării”, Eminescu amintește 
de intenția lui Traian care „voia să stabilească ordi-
nea și să așeze un strat de cultură omenească la guri-
le Dunării”, imperativ reamintit contemporanilor săi: 
„Trebuie să fim un strat de cultură la gurile Dunării, 
aceasta e singura misiune a statului român și orici-
ne ar voi să ne risipească puterile spre alt scop pune 
în joc viitorul urmașilor și calcă în picioare roade-
le muncei străbunilor noștri.” (Misiunea noastră ca 
stat, 2 noiembrie 1879).

Citit în această cheie, actualitatea lui Emi-
nescu nu mai trebuie demonstrată, căci vine de la 
sine și se pliază firesc pe realități, de atâtea ori mereu 
nouă și surprinzătoare. Între marii români ai neamu-
lui nostru, Eminescu rămâne primus inter pares. Nu 
sunt acestea deloc cuvinte de complezență ci con-
vingeri mereu provocate atât de contexte geo-poli-
tice cât și de realități românești. De aceea chiar cu 
această „carte de identitate” putem păși în Europa 
națiunilor demni și cu mândria daco-românității în 
sânge. Sunt adevăruri care există dincolo interese 
și conjuncturi, iar a nu le vedea și înțelege este mai 
mult decât o suficiență provocatoare. Da, cu Emi-
nescu, care scria de „intrarea României în concertul 
european”, suntem în Europa și în miezul fierbinte al 
evenimentelor...

De pretutindeni, geniul lui Eminescu (despre 
care Titu Maiorescu scria încă din 1883, în studiul 
Eminescu și poeziile lui) este și rămâne puternic, 
expresivitatea creației poetice fiind, sub acest as-
pect, eponimă. Nu mai puțin dacoromânismul său 
manifest, departe de a friza o xenofobie naționalist-
îngustă, rămâne o continuă provocare, atât în ceea ce 
privește specificitatea mitografiei naționale cât mai 
ales pentru definirea spiritualității românești în con-
textul universalității creatoare.
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Aș fi dorit ca mărturisirile pe care  le fac astăzi 
publicului cititor și, mai ales, neamului meu mereu 
suferind și neglijat de clasa politică pe care și-a ales-
o să-l guverneze, să nu le fi scris niciodată.  Ele sunt 
dominate de sentimente dintre cele mai contradictorii 
în care se amestecă revolta, frustarea, rușinea, umi-
lirea, neputința, dar și scârba imensă pentru starea 
jalnică de bâjbâială și lipsă de direcție clară și fermă 
în a gestiona destinele națiunii noastre pe viitor. Și 
acest sentiment al marginalizării mele ca cetățean, 
accentuat prin lipsa de transparență a legilor și hotă-
rârilor luate de parlament, fără consultarea celor care 
i-au votat, mi-a adâncit sentimentul de insecuritate 
și vulnerabilitate  ca om, ca cetățean, ca membru 
conștient al unei națiuni care trebuie să fie în orice 
clipă consultată și interogată privitoare la viitorul pe 
care cineva ni-l amanetează cu bună știință, igorân-
du-ne total rolul suveran de element decizional.

În chestiunile care privesc cele optsprezece 
(sau câte or mai fi?!) milioane de români e nevoie 
de consult public, de referendum național și nu de 
luare de măsuri arbitrare și antinaționale evidente. Și 
toate acestea se petrec chiar în anul nostru sărbăto-
resc, care ne este zilnic întinat și îndoliat de măsuri și 
acțiuni care ne lovesc în moalele capului și ne para-
lizează. În loc să avem o guvernare exemplară, exer-
citată printr-un guvern de uniune națională, printr-o 
armonioasă colaborare dintre guvern și președinte,  
am asistat siderați la declanșarea la tot ce e mai rău: 
certuri permanente dintre guvern și președinte, dintre 
partidul „conducător” și opoziție,  dintre noi și Uniu-
nea Europeană, dar mai ales la înăsprirea războiului 
româo-român, la demnitate naționale, pe care noi, ca 
simpli cetățeni, le-am înghițit foarte greu. Ne-am fi 
așteptat ca măcar în anul acesta, în care ne sărbăto-
rim trecutul și cei care au luptat și și-au dăruit viața 
pentru o cauză nobilă, să fi fost onorați cum se cuvi-
ne de guvernanții de azi, printr-o purtare exemplară, 
care să-l  înalțe pe fiecare, să se simtă mândru de 
apartenența sa etnică și să-l  determiune să apere și 
să cinstească istoria, trecutul și jertfa înaintaților. Ni-
ciunul dintre aceste partide n-au dat dovadă de atâta 
slăbiciune și lipsă de demnitate națională, încât, doar 
pentru a sta cocoțat la guvernare,  să comiți atâtea 
greșeli și atâtea gafe impardonabile, încât să ajungi 
de râs și rușine în fața întregii nații. 

 
Epoca de bizară și hilară tranziție, prin care a 

trecut și trece poporul român de aproape 30 de ani în-
coace, este o epocă ce va rămâne în istoria poporului 
român ca una dintre cele mai negre și mai penibile 
momente din istoria neamului. După ce am avut de-a 
face cu abilitatea populistă deșănțată a perioadei Ili-
escu-Roman, după ce a urmat etapa furtului național 
generalizat, la care au contribuit din plin câțiva po-
liticieni odioși prin aroganța și lisa lor de moralite, 
a urmat etapa monstruoasei coaliții, la care au par-
ticipat forțele cele mai tranzacționiste al neamului, 
secundate de aproape de tabăra udemeristă, care și-a 
propus să profite din plin de năuceala, pofta de pu-
tere și lipsa de orizont a clasei politice românești, 
pornind de la „politica pașilor mici”, apoi mai dând 
cu tifla guvernanților (cazul unor extremiști ca Csibi 
Istvan) sau jignirea adusă pe față și în public cu fie-
care vizită a guveranților țării vecine. De fiecare dată 
sunt încălcate normele și tratatele internaționale care 

merg până la insultarea națiunii atunci când i s-a ce-
rut președintelui nostru pașaport pentru intrarea în 
așa-zisul Ținut secuiesc, aflat nu numai pe pământul 
străbun al patriei, ci și înteținut cu bani de guver-
nele de la București, într-o discriminare accentuată, 
resimțită în politica de fiecare zi a acestor habotnice 
epave de antidemocrație care cred că  dreptul cuce-
ritorului dictează în fața principiilor Cartei Drep-
turilor Omului. Astfel de momente turbulente și de 
neacceptat pentru orice stat suveran care se respectă, 

merg mână în mână cu sfidările permanente produ-
se de un Laszlo Tokes, de espectorațiile aberante ale 
altor reprezentanți guvernamentali maghiari, care nu 
sunt capabili să respecte dreptul minimal la sărbătoa-
re al vecinului lor, îndoliindu-și  sediile sau produ-
când declarații stupefiante la adresa zilei naționale. 
Era nevoie, prin urmare de elaborarea rapidă și cu 
prioritate a următoarelor legi  absolut necesare: 1) 
legea însemnelor naționale, care să stabilească ce 
drapele și unde pot fi arborate pe teritoriul național; 
2) legea demnității naționale, care să prevadă pe-
depse precise pentru cei care jignesc și batjocoresc 
națiunea română în public; 3) legea protejării fondu-
lui forestier care să fie transformat în zonă protejată 
de stat; 4) legea protejării pământului țării, care să 
nu mai poată fi cumpărat de către oricine și în orice 
cantitate; 5) legea examenului de limbă pentru toți 
minoritarii care vor să devină funcționari publici; 6) 
legea limbii oficiale; 7) legea reprezentării drepte a 
românilor  în consiliile și în orice for de conduce-
re ale instituțiilor de stat în zonele și orașele în care 
minoritatea maghiară e majoritară. Întreg acest pa-
chet de legi trebuia demult adoptat pentru a ne feri 
de acțiunile extremiste la care asistăm la fiecare pas 
de aproape 3o de ani încoace.  Cu atât atât mai mult, 
cu cât rațiunea lor  de a exista a fost pusă mai in-
sistent pe tapet prin anunțarea adoptării noului Cod 
administativ, care este cea mai recentă găselniță a 
UDMR și care, prin oficializarea limbii maghiare 
în administrație, va produce efecte dintre cele mai 
dezastruoase în societatea noastră pe viitor. Ea echi-
valează cu o cedare de suzeranitate, cu o cooptare la 
guvernare a unei minorități care s-a dovedit cea mai 

mare dușmană a dezvoltării și exercitării prerogati-
velor statale ale noastre, atât în trecut, cât și în anii 
de la 1989 încoace. Această comunitate a continuat 
și continuă să practice cele mai drastice măsuri în 
materie de școală, religie, cultură, drept de folosire 
a limbii oficiale, impunând asemenea reguli de viață 
în zona pe care o controlează, încât românilor trăitori 
acolo nu le-a rămas decât alternativa de a pleca, sau 
a deveni „maghiari” ei înșiși. Exodul românilor din 
zona Harghita-Covasna e arhicunoscut, precum și 
lipsa de interes pentru orice e românesc practicat la 
nivel oficial. În loc ca autoritățile noastre să intervină 
prompt în astfel de cazuri, oamenii de acolo au fost 
lăsați de izbeliște, înjosiți și umiliți în fiecare zi. Asu-
pra modului cum a fost votat acest Cod Administrativ 
există mari dubii în sânul populației. N-a existat ni-
cio informare publică cu privire la el și la conținutul 
lui; nu s-a purtat nicio dezbatere publică privind 
conținutul lui; toate televiziunile și publicațiile au 
uitat să vorbească despre el, preferând șansonetele 
personale, certurile de șantan, bălăcăreala politică de 
cea mai joasă speță. Ca cetățean al acestei țări, aș 
fi dorit să aflu opinia celor mai cunoscuți juriști ai 
noștri, a  forurilor lor de specialitate, a unor ONG-uri 
cărora să li se fi trimis înainte spre cunoaștere aces-
te prevederi. Erau necesare întruniri speciale, infor-
mări în presă, publicarea prevederilor lui în stadiul 
de proiect. A fost o tăcere, pe care pot s-o consider 
suspectă, dacă nu vinovată, în jurul acestui Cod, care 
este Calul Trioan al acestor iscusiți Uliși ai zilelor 
noastre, care ne doresc înfeudarea și   dispariția. Pen-
tru români este el un act sinucigaș, ale cărui efecte 
le vor simți din plin urmașii noștri. Mulți dintre ei 
au început să-și comande deja manuale de învățare 
a limbii maghiare, și vor putea lua lecții de dicție și 
oratorie subalternă de la marele MRU, cel care s-a 
făcut cunoscut prin cadoul pe care l-a făcut vecinilor 
noștri, oferindu-le Fundația Gojdu, în valoare de pes-
te zece mii de miliarde de lei. Acum Orban ne cere 
și gazele, să le comercializeze el, căci și până acum 
tot din gazul nostru s-a încălzit în urma unor tratate 
oneroase de pe vremea CAER-ului. Acum, cu noul 
CAER, numit UE, e chiar și mai rău. Populația aces-
tei țări poate să suporte toate scumpirile de preț puse 
pe capul fiecărui contributor de către acest guvern 
„generos”, care ne aduce aminte de o altă „trădare a 
generoșilor” din istorie, dar cu alții trebuie să ne ară-
tăm cât mai culanți. În fond ai noștri au fost învățați 
de mii de ani cu exploatarea și suferința, din care 
cauză îi putem ierta pe irakieni, pe libieni, pe africani 
de datorii, căci în grădina noastră politică cresc me-
reu exemplare de MRU. Și acest lucru se întâmplă 
chiar în anul Centenarului Marii Uniri. Ne întrebăm 
astfel cu naivitate dacă nu cumva sumele exorbitante 
votate de Orban pentru a contracara bucuria noas-
tră la Centenar n-au vreo legătură directă atât cu 
înăsprirea limbajului de comandant-șef al cruciadei 
anti-românești, declanșată la proporții  mondiale ne-
maiatinse până acum, cât și cu înghețarea oricărui 
drept la replică din partea penalilor noștri din acel 
București  „de unde ne răsare soarele”, spre a ne în-
treba din care punct cardinal ne mai vin toate relele. 
Cu un guvern al rebuturilor intelectuale, de care râde 
nu numai țara, ci și lumea întreagă, la ce să ne mai 
așteptăm? Eu aștept un ordin general de deplasare 
organizată spre cimitir.

Mircea POPA

Gânduri la

CETENARUL UNIRII ROMÂNILOR
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La Madrid, 9 noiembrie 2018, la Colocviul „George Uscătescu – destinul 
unui exil”, organizat de Uniunea „Lucian Blaga” a Scriitorilor şi Artiştilor Români 
din Spania în parteneriat cu Universitatea din Alcalá. Au conferenţiat: Pr. Prof. 
Teofil Moldovan (Madrid) cu tema „George Uscătescu:1919-1995. Studiu mono-
grafic”; Veronica Balaj (Timişoara) cu tema: „Filosofia şi arta, un magnetism alu-
necos”/ un interviu cu George Uscătescu din anul 1994; Adrian Alui Gheorghe 
(Piatra Neamţ) cu tema: „Apostoli şi apostolat cultural românesc în lumea his-

panică. George Uscătescu şi Grigore Cugler-Apunache”. Organizare exemplară 
datorată profesorului şi scriitorului Ovidiu Constantin Cornilă şi scriitoarei Mari-
ana Vlad, preşedinte şi respectiv vicepreşedinte ai Uniunii „Lucian Blaga” a Scri-
itorilor şi Artiştilor Români din Spania. Impresionantă mobilizarea comunităţii 
româneşti din Madrid şi implicarea catedrei de romanistică de la Universitatea 
din Alcalá.(Adrian Alui Gheorghe)

Uniunea Scriitorilor din România, 
ca organizație de breaslă a profesioniştilor 
literaturii şi moştenitoare a tradiției culti-
vării limbii române, îşi manifestă profunda 
îngrijorare față de degradarea continuă a 
limbii române folosite în spațiul public, ca 
şi a nivelului cultural general, în special din 
partea celor care, prin rolul lor social, sunt 
luați drept exemple de către categorii largi de 
cetățeni.

Limba română nu este un simplu instru-
ment de comunicare. Ea este o componentă 
esențială a identității şi un liant al unității 
naționale, chiar în epocile mai îndepărtate, 
în care statul român nu exista. Însă chiar şi 
atunci, păturile luminate ale societății s-au 
preocupat de cultivarea limbii, preocupare 
pe care unul dintre precursorii modernității, 
Ienăchiță Văcărescu, o echivala cu patriotis-
mul.

Limba este, de asemenea, instrumentul 
gândirii. Cineva care vorbeşte și scrie inco-
rect este puțin probabil să gândească bine, cu 
atât mai mult, cu cât incorectitudinea expri-
mării este primul şi cel mai elocvent semn al 
absenței unei culturi corespunzătoare, deci al 
lipsei pregătirii şi competenței.

Astăzi, în anul în care aniversăm Cen-

tenarul Marii Uniri, limba română vorbită și 
scrisă în spațiul public – de către politicieni, 
oameni de media, „vedete” ale divertismen-
tului şi alte categorii de persoane cu apariții 
publice frecvente – a atins un nivel îngrijo-
rător de scăzut, din punctul de vedere al co-
rectitudinii gramaticale şi ortografice, ca şi 
al vocabularului utilizat. În pofida existenței 
unor instituții cu funcții de reglementare, 
această degradare este continuă şi nu se în-
trevede niciun semn că s-ar opri.

Degradarea limbii române vorbite este 
însoțită şi amplificată de o la fel de îngrijo-
rătoare prăbuşire a nivelului cultural general. 
Nu doar că emisiunile culturale au dispărut 
aproape cu totul din programele de radio şi 
televiziune, dar şi nivelul cultural al celorlal-
te emisiuni a scăzut inadmisibil. Atât prin te-
mele abordate, cât şi prin calitatea prestațiilor 
participanților la viața publică, exemplul pe 
care îl primeşte societatea românească (în 
primul rând, tinerii) este descurajant. În loc 
să cultive valorile, să ofere repere şi modele 
– de care istoria noastră, ca şi prezentul, nu 
duc lipsă –, viața publică românească oferă 
contra-exemple, ruinătoare moral şi dăună-
toare intelectual. 

Cauzele acestor fenomene (de la dez-

interesul față de învățământ la erodarea 
instituțiilor) sunt cunoscute. Uniunea Scrii-
torilor din România îşi manifestă adânca pre-
ocupare în fața acestor semnale îngrijorătoa-
re cu privire la starea intelectuală şi morală a 
spațiului public şi, mai ales, față de efectele 
devastatoare, în timp, ale lipsei de reacție în 
fața acestor evoluții negative, care pericli-
tează însăşi identitatea națională. Uniunea 
Scriitorilor îşi exprimă disponibilitatea de a 
pune la dispoziția celor în cauză întreaga ei 
experiență culturală, pentru corectatea aces-
tei stări de lucruri.

Uniunea Scriitorilor din România face 
un apel la toți actorii vieții publice, ca şi la 
instituțiile care, prin natura lor, pot contri-
bui la oprirea degradării limbii şi a nivelu-
lui cultural, să dea dovadă de responsabili-
tate şi să acționeze decis pentru corectarea 
acestor disfuncționalități, înainte ca ele să 
se transforme în adevărate obstacole în calea 
funcționării României ca stat european mo-
dern.

Comitetul Director 
al Uniunii Scriitorilor din România

Despre degradarea limbii române
în spațiul public

Comunicat al Uniunii Scriitorilor din România
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Monograful şi realizatorul ediţiei critice in-
tegrale „OPERE – Rebreanu”, în 34 de volume, cu 
anexele ei documentare de la Biblioteca Academi-
ei (1969-2005), - unică în bibliografia domeniului în 
care se încercaseră multe serii iniţiate şi abandona-
te pe parcursul unei jumătăţi de veac, - dl Niculae 
Gheran se dovedeşte, iată, şi un publicist de atitu-
dine, cartea de faţă, Ex-temporale, fiind precedată 
de altele nu mai puţin importante, incitante, pline 
de freamăt civic, documentar, foarte pliate pe eve-
nimente, aspecte, oameni din vremea noastră (Ser-
tar, 2004; Cu Liviu Rebreanu şi nu numai, 2007; Li-
viu Rebreanu prin el însuşi, 2008, în colaborare cu 
Andrei Moldovan; Rebreniana, I-II, 2017). Și, dacă 
„cenzura economică” nu l-ar fi obstrucţionat, mai 
puteau apărea şi alte lucrări, dincolo de epistolarul 
proiectat, „Biobibliografia Rebreanu”, „Dicţionarul 
personajelor din opera lui Rebreanu”, „Liviu Rebrea-
nu – Opera magna”, în 10 tomuri etc.

„Ex-temporalele” acestea, scrise în perioada 
1990-2018, au fost publicate de-a lungul vremii în 
periodice culturale din ţară („Adevărul literar şi ar-
tistic”, „Mesagerul literar şi artistic”, „Cultura”, „Pro 
Saeculum”, „Literatorul”, „Apostrof”, „Acolada”) şi 
străinătate („Polemici”, New York), când nu provin 
de-a dreptul din fondul epistolar.

„Eliberat din acribia textologică, dictată de 
rigorile ediţiei critice – precizează N. Gheran în arti-
colul iniţial A fost să fie!, publicat în „Pro Saeculum” 
(nr.5-6, iulie-septembrie 2013), - mi-am lăsat peniţa 
să alunece şi de capul ei, să se răsfeţe independent 
de vestimentaţia sobră a vechilor slove.” Nu publi-
case decât câteva foiletoane, când Augustin Buzu-
ra, pe atunci preşedinte al Institutului Cultural Ro-
mân, i-a propus autorului editarea unei cărţi, astfel 
„am intrat în hora gazetăriei săptămânale”. Criticul 
literar Constantin Stănescu de la „Adevărul literar 
şi artistic” a fost cel care, «ca un cap peste creaţia 
multor critici (...), măcinând producţia confraţilor 
săi cu discernământ şi eleganţă stilistică, pe cât de 
acidă, pe atât de binevoitoare în esenţa ei», l-a pro-
vocat la intervenţiile hebdomadare ce se regăsesc în 
volumul „Sertar”. Odată deprins acest exerciţiu, cu 
fascinaţia lui dulce-amară specifică, dl Niculae Ghe-
ran a avut prilejul să depună „mărturie”, vreme de 
aproape trei decenii, despre oameni cunoscuţi bine 
şi întâmplări trăite, domnia sa fiind martorul unui 
timp istoric care, deşi nu a dus la împlinirea tutu-
ror aşteptărilor, i-a oferit libertatea exprimării unor 
adevăruri deloc comode, „cu cele mai crude referiri 
la realitate”. Nu de puţine ori, exprimându-se asupra 
unei realităţi netransfigurată idilic, scrisul său avea 
să deranjeze şi, fiind mereu actual, se poate citi cu 
un sentiment de satisfacţie critică, deopotrivă cu 
convingerea unei diagnosticări a timpului pe care-l 
trăim şi sub care ne aflăm, cu toate lipsurile şi neîm-
plinirile noastre, personale şi naţionale.

Ajuns la vârstă „patriarhală”, autorul, dl N. 
Gheran îşi recapitulează viaţa în cadrul generaţionist 
-  o experienţă de viaţă bogată şi colorată de eve-
nimentele istorice care l-au marcat: „Deloc fericită, 
generaţia mea, zisă şi «de sacrificiu», a trăit să con-
struiască o lume nouă, antebelică sub o epitropie 
anglo-franceză, înlocuită de cea germană, apoi so-
vietică, ambele cu reprezentanţi fioroşi în instituţiile 
represive ale statului, puşi apoi pe făraş, odată cu 
decesul regimului patronal. Au venit şi au plecat (...) 
Mai mult de frică, românii, încolonaţi la poruncă, 
i-au aplaudat, dar, cu excepţia trădătorilor de neam, 
i-a tot aşteptat pe americani, sperând să bareze ca-
lea sovieticilor, tentaţi să-şi mute graniţele în centrul 

Europei...” Trecut-au anii în nădejdi şi românii, zice 
dl Gheran, îi aşteaptă şi azi, „dar nu pe domnii Gi-
tenstein şi Klemm, care s-au plimbat şi încă se mai 
plimbă ca Vodă prin lobodă pe plaiurile noastre, 
dând dispoziţii ca pe propriile moşii, nominalizaţi 
ca ambasadori al SUA sub mandatele preşedintelui 
Barak Obama, care fuse şi se duse (...) «Rezistăm, 
rezistăm» - vorba ironică a noului prezident, Donald 
Trump, unde statul de drept nu şi-a îngăduit să în-
chine steagurile în faţa minoritarilor.” (Frica)

Aşezaţi, ca naţiune, la graniţa NATO şi UE, 
„grăniceri la hotarul dintre lumi, în zona întâi de pe-
ricol”, asigurând „paza unei graniţe comune”, noi, 
românii, crede dl N. Gheran, nu avem un destin uşor 
în istorie, cu atât mai mult cu cât multe din trebu-
rile ţării sunt încă neaşezate. Acea „ţară ca afară” 
pe care o strigau revoluţionarii, nu s-a realizat, căci 
Marea Revoluţie din Decembrie „ne-a garnisit cu Sil-
viu Brucan”, iar „în prăvălia lui Ion Iliescu, de dragul 
noului comerţ, ţara se vindea pe mai nimica şi pe 
datorie, în timp ce mulţimea era prostită cu «marea 
privatizare» numită «cuponiadă». (...). Falimenta-
re totală, cu grija de a elimina din codurile juridice 
acuza «Sabotarea economiei naţionale», una dintre 
marile învinuiri aduse Răposatului de ei care, până 
la data execuţiei, îi fuseseră slugi, javre interesate 
să tacă. Tel maître, tel valet!” (Aviz amatorilor! Cu şi 
fără cătuşe)

De fapt, o cronică „şugubeaţă” a celor 25 de 
ani de la Marea Revoluţie din Decembrie o avem 
evocată în tetralogia începută în 2008, Arta de a fi 
păgubaş (I.Târgul Moşilor, II.Oameni şi javre, III.În-
dărătul cortinei, IV.Bordel nou cu şteoarfe vechi), o 
naraţiune în ramă istorică, cu personaje uşor de re-
cunoscut sub identitatea unor nume „uşor alterate”, 
în general lumea pe care a cunoscut-o şi în care a 
trebuit să-şi caute „rezidenţa” când la Bucureşti şi 
Bistriţa (unde participa anual la simpozioanele „Re-
breanu”), când la Breaza şi, în ultimă ipostază, - în-
trucât la Bellu „e gălăgie mare, prea mulţi deştepţi 
pe metrul pătrat” -, într-un colţ verde la Mănăstirea 
Dobric din judeţul Bistriţa-Năsăud, dorinţă pe care 
mitropolitul Clujului, IPSS Andrei Andreicuţ, i-o tot 
amână, din pricina... pierderii scrisorii! Pe deasu-
pra, mai apoi, ironia sorţii, scriitorul află că Mănăs-
tirea Dobric nu are cimitir propriu, ci doar acces la 
ţintirimul satului... (Scrisorile către mitropolitul Clu-
jului şi către acad. Ioan-Aurel Pop, pp. 377-381).

Cu această vivacitate hâtră de lucid octoge-
nar şi într-un stil plin de savoare jovială şi colorată 
oralitate, dl Nicolae Gheran scrie fără rezerve ade-
văruri crude, similare unei profesiuni de credinţă ce 
cuprinde în fasciculul de raze întreaga problematică 
a „ex-temporalelor” sale, scrise, aşadar, oarecum cu 
detaşarea senectuţii care-i dă dreptul la incizii fără 
milă şi exprimări tăioase:

„Exceptând libertatea cuvântului – mare cuce-
rire democratică – dacă nu şi singura cu care ne-am 
pricopsit -, pentru mine bariera din Decembrie 1989 
n-a însemnat mai nimic. Experienţa trăită după 23 
August – când Stalin, Churchill şi Roosevelt se tocmi-
seră şi pe pielea noastră -, mi-a anulat iluzia că, aflaţi 
la răscruce de drumuri, vom rămâne în afara orică-
rui obroc. «Nu spera şi nu ai teamă» - zice Poetul 
– şi m-am ferit ca de dracul de talciocul eşichierului 
politic (atent supravegheat de-aproape şi de depar-
te). Aşa că mi-am continuat activitatea pe şantierul 
Rebreanu, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Des-
pre contemporani şi actualitate am mai scris câte 
ceva, de regulă zeflemitor, fără teamă. Adunând 
aceste slove, nimic din ce am publicat, între 1990 

şi 2018, nu mă 
ruşinează. Par-
că le-am scris 
ieri, sperând ne-
smintit în vorba 
aceluiaşi Poet: 
«Ce e val ca va-
lul trece.»”

A ş a d a r 
nimic din cele 
scrise vreme de 
aproape trei de-
cenii nu-l fac, acum, să roşească pe editorul şi scri-
itorul Nicolae Gheran. Și despre ce anume scrie el 
în aceste „ex-temporale”?, lexem sui-generis grafi-
at, sugerând deopotrivă „detaşarea” dar şi puterea 
libertăţii de exprimare, poate totodată sugestia de a 
rămâne... în afara timpului care macină, sub semnul 
unui memento de judecăţi istorice şi morale, drept 
artă „pamfletară”...

„Ex-temporalele” dlui Nicolae Gheran sunt, 
dincolo de aplombul lor acuzator, grav, incisiv şi în 
registrul „zeflemitor”, cum le consideră, nişte ta-
blete de atitudine social-culturală şi politică pe va-
rii subiecte, începând cu „cazul diplomatului Mir-
cea Răceanu” (condamnat de regimul ceauşist la 
moarte pentru înaltă trădare şi devenit liber după 
Revoluţie), continuând cu trăitele evenimente 
ale Frontului Salvării Naţionale (la victoria căruia 
a contribuit, fără îndoială, şi trecerea în umbră a 
lui Silviu Brucan, „infatuat şi ranchiunos”, cu rolul 
„unui Chişinevschi în gândirea politică românească, 
ridicându-şi în cap toată intelectualitatea autohto-
nă” şi cultivat de „gazetăraşi de mâna a şaptea”), cu 
acţiunile C.P.U.N.-ului, cu amintirea liderilor politici 
Radu Câmpeanu şi Ion Raţiu, contracaraţi de fese-
nismul iliescian instalat confortabil, după alegerile 
din Duminica Orbului (20 mai 1990), cu consideraţii 
privind  „misteriada” teroriştilor vărsători de sânge 
pe care puterea politică în cârdăşie cu justiţia, pre-
sa etc. i-a „salvat” de genocid naţional, cu „dezin-
dustrializarea” ţării şi vinderea proprietăţii publice 
bucată cu bucată, cu tabloul prefirării la guvernare 
a atâtor partide, puse pe căpătuială şi prea puţin 
pe îmbunătăţirea situaţiei din ţară, din care au luat 
calea străinătăţii nu mai puţin de patru milioane de 
români ş.a.m.d.

Nu puţine sunt şi subiectele culturale, însuşi 
autorul, laureat al multor premii literare (Academie, 
USR) şi posesor al unor înalte ordine de stat („Me-
ritul Cultural” în două rânduri, ultimul acordân-
du-i „dreptul la fanfară pe ultimul drum, onoare la 
care renunţ cu dărnicie”...), se vede marginalizat şi 
chiar înlăturat de la unele premieri acordate unor 
„vitezişti de cale lungă”... Chiar ultimul volum din se-
ria integrală „Opere – L. Rebreanu” i-a fost refuzat 
de la subvenţionare de „Comisia de subvenţii de la 
Ministerul Inculturii” pe motive hilare (că se supra-
punea cu „un volum din planul Fundaţiei domnului 
Eugen Simion”!, ce era cu totul altceva, găsind, în 
sfârşit, sprijin la Dinu Săraru „care nu ştiu ce a învâr-
tit, ce-a sucit, dar a găsit sprijin la nişte francmasoni 
de mi-au tipărit cartea” (nimeni din neamul său 
„nici eu, nici tata, viu sau adormit, n-a fost francma-
son – păcatele noastre”). Adresându-i-se „cu ve-
che şi sinceră preţuire” şi mulţumindu-i lui N. Ma-
nolescu pentru cronica din „România literară”, dl 
N. Gheran precizează totodată că, în urmă cu 36 de 
ani, N. Manolescu şi Al. Piru l-au recomandat pe tâ-
nărul editor pentru primirea în Uniunea Scriitorilor 

NICULAE GHERAN:

EX-TEMPORALE
(Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2018, 394 p.)

Cronica literară
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(Scrisoare deschisă către domnul Nicolae Ma-
nolescu, pp. 324-334). Sunt şi alte insatisfacţii trăite 
de „breslaşul” N. Gheran, dar, cu umoru-i caracteris-
tic de om hârşit în ale vieţii, domnia sa trece suveran 
peste toate.

Omul a cunoscut scriitori de seamă (Ar-
ghezi, Camil Petrescu, M. Sadoveanu ş.a.m.d.), 
personalităţi ale vieţii noastre culturale (G. Ștrempel, 
Dimitrie Vatamaniuc, Teodor Vârgolici, Petru Creţia, 
Al. Săndulescu, Tiberiu Avramescu, Nicolae Missir 
ş.a.), de unde şi libertatea de a privi suveran pes-
te contemporanii „libricoizi”: „Parcurgând, zi de 
zi, fie şi livresc, o epocă, alături de oameni mari, 
personalităţi ilustre din istoria civilizaţiei româneşti, 
dobândeşti inevitabil un acut simţ al proporţiilor şi 
nu te mai interesează nimic, niciun limbric dintre 
contemporanii din conducerea ţării care vin şi plea-
că, de regulă după ce şi-au chivernisit rostul, lăsând 
jale în urma lor şi o mie de întrebări fără răspuns. 
Cu atât mai puţin un prezidenţial, care, la o paradă, 
întoarce spatele preşedinţilor ce l-au precedat, re-
fuzând să dea mâna cu ei de dragul întreţinerii unei 
continue stări conflictuale. La sfârşit de mandat, mai 
vrea şi-o moşie, o casă pe vecie, pe fondul unei să-
răcii generalizate, falimentării economiei naţionale. 
Fiindcă aşa ar sta lucrurile în ţara Marelui Licurici, 

unde, peste ocean, alegătorii nu trăiesc în mizerie, 
nu-s osândiţi să care-n spinare o mafie de paraziţi, 
ventuze ale bugetului de stat.”

Sau, indignat ca mai toţi intelectualii de bună 
credinţă, văzându-se „neputincioşi” în democraţia 
postrevoluţionară controlată politic: „Ca mai toţi ro-
mânii vedeam, auzeam şi tăceam. Nu din laşitate, ci 
din neputinţă. În democraţie, majoritatea hotărăşte, 
iar votul meu este egal cu al leliţei din Pantelimon. 
Proşti, dar mulţi, vorba lui Lăpuşneanu! Reproşul că 
intelectualitatea stă departe de viaţa partidelor nu 
rezistă, atâta timp cât, încazarmat, mi s-ar impune 
să cânt la ordin. În definitiv, care este deosebirea 
dintre baba amintită mai sus şi distinşii parlamen-
tari obligaţi să voteze în bloc, «la vedere», arestarea 
unor colegi «la cererea justiţiei»? (...) Esenţial este 
ca rechizitoriul procurorilor să fie bine probat, jude-
cătorii să-şi facă datoria potrivit profesionalităţii şi 
conştiinţei lor, fără un obligatoriu zornăit de cătuşe. 
Fiindcă pe cetăţeni îi interesează în primul rând 
recuperarea banilor furaţi din averea statului, nu 
spectacolul grotesc, de sunet şi lumină, al unei noi 
«Cântări a României»...” (Cum şi de ce? Întreabă-te, 
domnule!)

Când cineva i se adresează cu «Maestre», au-
torul îl atenţionează să renunţe, „nu de alta, dar ca 
editor mi-a fost dat să fiu în apropierea lui Arghezi, 

Bacovia, Adrian Maniu, Camil şi Cezar Petrescu, Per-
pessicius sau Sadoveanu”. Cu vocabula respectivă 
autorul spune că se adresează „doar cizmarilor, cro-
itorilor şi altor meseriaşi” (De la Bucureşti la Bistrița 
- via Dobric).

„Trăim vremuri în care şi proverbele se mai cer 
adaptate”,, crede Nicolae Gheran, şi multe din cele 
evocate în „ex-temporalele” sale vin să confirme din 
plin zisa publicistului, un moralist ironic în comenta-
riile sale rotunzite de o colorată oralitate. Observa-
tor de tipuri, caractere, situaţii, autorul e un narator 
jovial, uneori indignându-se cu grave acuze, însă mai 
adesea făcând haz de necaz şi trecând suveran peste 
cele neplăcute, neîmpliniri şi impedimente, eşecuri 
şi situaţii reprobabile.

În publicistica de această factură, care îl înve-
cinează cu scriitoarea Magda Ursache, Nicolae Ghe-
ran (n. 14 octombrie 1929, Bucureşti) este o voce 
distinctă. Și de astfel de „voci” limpezi, lucide, ana-
litice avem mare nevoie, azi, în societatea noastră 
atât de scindată. Altfel zis, cum ar pute să rămână 
nepedepsite faptele bune ale dumnealui sau vorba 
unui personaj hazos de care autorul îşi aminteşte în 
tableta A fost să fie!: „Nu ştiu ce avea cu mine, că 
bine nu-i făcusem niciodată!”. 

E lucru de mirare cum, fiinţă discretă, modes-
tă, lipsită complet de accentele vanităţilor şi orgoli-
ilor specifice breslei, d-na Genoveva Logan este an-
trenată, încet-încet, vreme de trei ani, într-un dialog 
mai amplu, de Carmen Brăgaru, cercetător la Insti-
tutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” 
al Academiei Române, specializată (şi coordonator 
din 2013) în „bibliografia relaţiilor literaturii române 
cu literaturile străine în periodice”.

Cu o specializare doctorală şi postdoctorală 
în viaţa şi opera lui Ion Pillat, dna Carmen Brăgaru 
şi-a propus, acum, cunoaşterea unor scriitori mai 
puţini cercetaţi şi promovaţi, în vederea unor artico-
le pentru Dicţionarul General al Literaturii Române 
(DGLR). Astfel s-a născut ideea unui dialog cu poeta, 
prozatoarea şi eseista Genoveva Logan, materializat 
în lucrarea Genoveva Logan – Carmen Brăgaru. Între 
umor şi înstrăinare (Ed. Junimea, Iaşi, 2018, 200 p.). 
Citind cartea, ne-am amintit instantaneu de o alta 
apărută prin 2002, la „Polirom”, Serge Moscovici în 
dialog cu Adrian Neculau. „Urmele timpului. Iluzii 
româneşti, confirmări europene”, în care renumitul 
psihosociolog, care a trăit în România până în 1947, 

cu studii la Sorbona şi devenit autor de referinţă în 
domeniul psihologiei sociale, psihologiei maselor, 
reprezentărilor sociale şi personalităţii liderilor etc. 
a atras atenţia asupra contaminării domeniului prin 
ingerinţele politicului, ştiința şi politica fiind preocu-
pări incompatibile („nu puteam să fac şi politică şi 
ştiinţă”). Aşa gândea directorul Laboratorului Euro-
pean de Psihologie Socială din Paris, preşedinte al 
Asociaţiei Europene de Psihologie Socială Experi-
mentală, membru al Academiei Europene de Știinţă, 
al celei din Moscova şi din alte metropole, Cavaler şi 
ofiţer al Ordinului „Legiunea de Onoare”...

Născută în 1938, la 6 martie, în satul multicon-
fesional Șcheia din judeţul Iaşi, Genoveva Gherguţ 
şi-a trecut doctoratul în psihologie la Facultatea de 
Istorie-Filosofie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi 
(1973),debutând cu poezie încă din primul an de fa-
cultate (1957) şi atrăgând atenţia lui Geo Dumitres-
cu de la „Contemporanul”, a cărui manieră poetică a 
parodiat-o în textul Logan, laolaltă cu texte de Nina 
Cassian, Ștefan Augustin Doinaş, Nichita Stănescu, 
Marin Sorescu, Ion Gheorghe ş.a., „joc plăcut şi 
acaparant” practicat alături de soţul său Ion Pogori-
lovschi. Să reţinem că Marin Sorescu, unul din „com-
panionii de drum”, urmând aceeaşi facultate dar cu 
un an mai în urmă, a debutat în 1964 cu volumul de 
parodii Singur printre poeți, după care şi-a găsit pro-
priu-i drum în poezie cu „Poeme” (1965), „Moartea 
ceasului” (1966) ş.a.m.d.

Debutând în volum, în 1969, cu romanul Idolii 
peşterii, Genoveva Logan a publicat eseuri, sinteze şi 
capitole în revistele de specialitate editate sub egida 
Academiei Române. A colaborat de-a lungul vremii 
la revistele Uniunii Scriitorilor, obţinând în 2008 Pre-
miul „Vasile Conta” al Academiei Române.

Întrucât am avut ocazia unei frumoase şi con-
stante colaborări cu brâncuşiologul de mare presti-
giu Ion Pogorilovschi, soţul domniei sale, filosof al 
culturii, critic de artă şi eseist (n. 18 februarie 1938, 
Rădăuţi-Prut – m. 6 iulie 2009, Bucureşti), prezent la 

iniţiativele culturale postdecembriste ale Gorjului, 
putem afirma, fără putinţă de tăgadă, că dna Geno-
veva Logan (Pogorilovschi) este o scriitoare de mare 
fineţe şi profunzime, după cum uşor se poate con-
stata nu numai din întreaga sa operă, ci şi din pre-
zentul dialog purtat cu iniţiatoarea Carmen Brăgaru, 
care are meritul de a „descusa” interlocutorul până 
la amănunte esenţiale şi de a transforma un dialog 
cu un scop precis într-o carte oglindind un autentic 
profil scriitoricesc, pe coordonatele stabilite în titlu 
„de la umor, la înstrăinare”... 

Intervievatoarea obţine nu atât de uşor răs-
punsuri la întrebările puse, întrucât mereu intervin 
în rememorarea faptelor „mişcări tectonice impre-
vizibile” ale unui trecut nu tocmai confortabil. Anii 
copilăriei, marcaţi de plecarea tatălui în război de 
unde nu se mai întoarce, ai şcolarizării, ai tinereţii es-
tudiantine, ai debutului literar şi editorial relevă un 
profil distinct de om retras în sine, lipsit complet de 
apetitul evidenţierii juvenile, fixat pe meditaţie, pe 
introspecţie, pe trăiri lăuntrice, impenetrabil faţă de 
vălmăşagul evenimenţial al împrejurărilor. Multe din 
trăsăturile comportamentului psiho-social şi artistic 
le întâlnim în conturarea personajului Anca Cerchez 
din romanul cu titlu baconian Idolii peşterii, apărut 
în 1969 dar scris cu 4-5 ani înainte. În comparaţie cu 
cărţile ulterioare ale autoarei, care au fost siluite de 
cenzură şi mult amânate, aşteptarea în cazul acesta 
nu a fost prea lungă în acel timp „de dezgheţ şi de 
renaştere”. 

Romanul aducea în prim-plan un tip de femi-
nitate sustrasă de la obligaţii şi împotrivindu-se firii, 
refuzându-şi condiţia biologică şi socială, precum şi 
psihologii de tineri „dezertând” într-un idealism gra-
tuit, atitudini ce contraveneau epocii şi care nu au 
scăpat „cerberilor” evaluatori din gazetele literare.

Complicată, subtilă, axată pe teme „nevralgi-
ce”, învăluită într-o melancolie a scrutărilor lucide, 
culisând imperceptibil aproape între real şi imagi-

O remarcabilă carte-dialog:

GENOVEVA LOGAN – CARMEN BRĂGARU

Între umor și înstrăinare
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nar, proza Genovevei Logan era, de fapt, o ţesătură 
analitică relevând psihologii abisale, uneori voci ale 
eului colectiv, în general acea „cruzime triumfală a 
faptului trăit, iar nu imaginat”, după cum autoarea 
avea să mărturisească în Cuvântul înainte la reedita-
rea romanului din 2012. 

„E important – spune autoarea – să ai încre-
dere şi în subconştient, el îşi face datoria şi sedi-
mentează straturile nedospite după o altă entropie 
decât cea a gândirii raţionale, pledează oricum în fa-
voarea coerenţei şi consistenţei noastre interne. Să-l 
lăsăm să lucreze. O casă cu anexe şi debarale e mai 
adecvată traiului omenesc decât una cu toţi pereţii 
de sticlă...” 

Transferată, prin concurs, la Bucureşti, la In-
stitutul de Cercetări Psiho-Pedagogice, unde a pe-
trecut aproape cincisprezece ani – institut devenit 
celebru abia după desfiinţarea lui din cauza „Afacerii 
Meditaţiei Transcendentale” – dna Genoveva Logan, 
ca şi Ion Pogorilovschi, a fost victima abuzului politic 
săvârşit de conducerea de partid şi de stat a Româ-
niei comuniste. Această „bornă de întuneric” înce-
pută în 1982 se va întinde „ceva timp şi după ‚90”, 
marcând destinul unei familii de scriitori-cercetători 
la modul cel mai ingrat posibil. Rămasă fără slujbă şi 
cu trei copii, familia Pogorilovschi a trecut prin fur-
cile umilinţei şi opresiunii totalitare, redresându-se 
după ani întregi de îngenunchere şi privaţiuni. 

Experienţa de ani buni la „munca de jos” şi în 
învăţământul special, la o şcoală de surzi, apoi reîn-
cadrarea la Institutul de Psihologie „la vârsta când 
alţii se pensionau”, engramează o biografie de veri-
tabil destin scriitoricesc, deopotrivă tenace şi tragic.

Volumul de versuri bilingv din 2010, Urme / 
Traces, i-a surprins pe cei care o ştiau pe Genoveva  

Logan doar prozatoare, multe poeme fiind datate 
din anii ‚90 şi 2000. „Volumul selectiv din 2010 m-a 
ajutat să depăşesc un blocaj biografic”, mărturiseşte 
autoarea, care revine, în 2012, la proza scurtă cu vo-
lumul bilingv Puterea celor lipsiți de putere / il pote-
re dei senza potere, alcătuit din bucăţi ce constituie 
„mici nuclee, mici cuiburi sau agenţi de fermentaţie 
(...), formule condensate de comunicare a mesaju-
lui fabulatoriu”. Un fel de strategie prozastică „de a 
oferi ceva în cantităţi homeopatice, mizând pe efec-
tul bine cunoscut”, adică pe „colaborarea cititorului, 
dacă reuşesc să-l provoc”. 

De la Văzând şi făcând (1993), prima carte 
publicată „în condiţii de libertate a scrisului”, până 
la reapariţiile de restaurare integrală din anii 2000 
(Planul hipnotic, 2003; Fără identitate, 2007; Aler-
gie, 2008 şi, desigur, Idolii peşterii, 2012) – toate 
apărute „aşa cum au fost scrise atunci” –, dna Ge-
noveva Logan a reuşit să depăşească „blocajul ul-
timului deceniu de cenzură”, gândindu-se chiar la 
înfiinţarea unui for denumit Centrul pentru Resusci-
tarea Operelor Mutilate de Cenzură (CROM). Asta, à 
propos de subtitlul cărţii, «Între umor şi înstrăinare», 
evidenţiată fiind în cuprinsul textului şi o atitudine 
subtil-ironică graţie căreia personajul memorialistic 
se repliază într-un confort de sine nu de puţine ori, 
în varii împrejurări.

Victimă în „lotul Meditaţiei Transcendentale” 
sau „mişcarea transcendentală” (o tehnică orientală 
de relaxare iniţial acceptată de autorităţi, însă ul-
terior considerată „subversivă”! pentru practicarea 
căreia nu avusese în institut nicio atracţie, dimpo-
trivă o viziune ironică a întregului demers, în care a 
căzut, bunăoară, şi Marin Sorescu, salvat, însă, de 
prieteni), prozatoarea, care enunţase cândva într-un 

eseu, Unul din voi va lovi, condiţia (mioritică) a vic-
timei (creatorului de valori), va trăi ea însăşi acea 
eponimă predestinare a „călătorului” străin prin 
această lume, condiţia tragică a „înstrăinării” deve-
nind, azi, fenomen al globalizării... 

Început pe la finele anului 2014 şi dezvoltat 
timp de aproape trei ani, acest dialog „eminamen-
te electronic”, pornit de la intenţia unui articol de 
dicţionar, a dus, iată, la o construcţie memorialistică 
rotundă, devoalând destinul unui scriitor autentic 
în desfăşurările lui dramatice, de la vârsta copilăriei 
până la anii deplinei afirmări şi recunoaşterii. 

Dialogul, mereu antrenant graţie „incomodu-
lui” intervievator, nu are deloc o cursivitate de lentă 
apă curgătoare, ci este mai totdeauna bulversat de 
reveniri, reamintiri, completări, replieri (ca într-o 
artă a povestirii eliadeşti din Pe strada Mântuleasa, 
bunăoară, în care învăţătorul Zaharia Fărâmă are, în 
spovedania lui, mereu ceva de lămurit, cu reveniri 
şi ocoluri, spre exasperarea anchetatorului). Efortul 
intervievatoarei de a readuce mereu pe autoare „la 
matca” discuţiei, este vizibil, dar nu obligatoriu, de 
unde şi un anume „proustianism” al mărturisirilor 
(stratagemă terapeutică a prozei moderne), pline de 
consideraţii şi reflecţii asupra celor trăite şi văzute, 
întregind astfel un distinct portret uman şi scriitori-
cesc. 

Cartea este, în general, plină de un discret far-
mec al evocării, între partenerii de dialog instituin-
du-se o „maieutică perfectă”, faţă de care dna Geno-
veva Logan îşi exprimă, la capătul drumului, deplina 
gratitudine: „M-ai redat mie însămi şi, cu bune, cu 
rele, mă ajuţi să merg mai departe...”

Da, o carte clarificatoare, incitantă prin inedi-
tul informaţiilor, admirabilă!

Luându-şi ca motto un citat din I. A. Richards 
(Principiile criticii literare, trad. rom. 1974) privind 
relativitatea, în câmpul esteticii, a naturii şi obiec-
tului artei, Iulian Chivu pare a îmbrăţişa, totuşi, în 
asumata reflexivitate a comentariului critic, ideea 
deconstructivismului lui Jacques Derrida potrivit că-
ruia „istoria filosofiei este istoria prozei”, căci ea o 
„inventează”, vorbind-o. 

Transpunând aceste idei în câmpul propriei 
convingeri critice, autorul optează, în privinţa ope-
relor comentate, pentru „viaţă, culoare şi orizont 
spiritual valid”, lăsând deoparte „entuziasmele en-
comiastice”, „profeţiile”, partizanatul „de gaşcă”... E 
o legătură firească, în acest sens, cu Lecturile refle-
xive (Tipo Moldova, 2015), regimul «reflexivităţii» 
bătând cu toate luminile şi peste culegerea de faţă. 

Cam în această direcţie înţelegem conceptul 
de „heterogene”/ diferite, felurite, deosebite - in-
trând în antinomie cu noţiunea de «omogene», 
care ar impieta specificităţii vizate de opera literară, 
- care dă titlul acestei culegeri de cronici, note şi ese-
uri critice, punând în relaţie elemente diferite prin 
însăşi natura lor. Acest amestec de „viaţă” şi „culoa-
re” răspunde nevoii criticului de a se fixa nu pe „afir-
mativul eclatant” şi nici pe „formalizări extreme”, 
ci pe o percepţie distinctivă mai aplicată, imediată, 
fără prejudecăţi în alegerea cărţilor („gustul aşezării 
după evidenţe”, al „aşteptărilor lucide”, al înlăturării 
„numitorului comun” din judecăţile critice).

„Heterogenele – precizează autorul într-un 
Pro nominem libri – este o calitate a naturii şi a făp-
turii care nu cauzează nimic prin sine, ci relevă cel 
mult. Ea nu pune concludenţa ordinului sub argu-
mentul speciei. Heterogene, în consecinţă, înseam-
nă doar un răspuns pertinent al receptării ei ca ata-

re în holograma spiritului postmodern, în opţiuni, în 
idei, în atitudini.” 

Cu alte cuvinte, heterogenele dlui Iulian Chi-
vu, departe de a fi „teoretizări” lipsite de criterii şi 
obiect, se mărturisesc a fi „experienţe” şi „accente” 
adnotate „în paradigmele onestităţii şi în concurenţa 
conexiunilor estetice”, într-o măsură care nu aduce 
prejudicii nici „originalităţii”, nici „ideii de valoare”. 

Neangajându-se în „verdicte, diagnoze şi sin-
teze”, criticul preferă «segmentarismul» cărţilor co-
mentate, rămânând atent la „tendinţele întregului” 
în cazul autorilor abordaţi.

 Sub acest aspect, Heterogenele dlui Iulian Chi-
vu sunt, în definitiv, comentarii (mai puţin cronici ori 
recenzii de intrinsecă aplicaţie) la cărţi de poezie, pro-
ză, istorie şi critică literară, la care se adaugă o par-
te de „Idei şi interpretări” la texte din feluriţi autori 
ilustrând varii paradigme (Collingwood, Searle, Albert 
Camus, Petre Țuţea, Arsenie Boca, Vasile Andru), alta 
de „atitudini” (privind cărţi de Magda Ursache, Cor-
nel Nistea, Dumitru Hurubă ş.a.) şi, în final, o parte de 
Note (recuperări, colocvii, prezentarea de reviste pre-
cum „Banchetul” – Petroşani şi „AntiLethe”- Craiova).

Sunt, după cum se poate uşor vedea, ma-
teriale apărute în presa literară din ultimii ani, 
menţionându-se locul şi data apariţiei lor, comen-
tarii la cărţi de poezie (Adrian Munteanu, Nicole-
ta Milea, Dorina Brânduşa Landen, Virgil Todeasă, 
D. Velea, Ion Pachia-Tatomirescu, Dumitru Toma, 
Domniţa Flori Neagu, Florina Isache, Ana Podaru). 
Lui Eugen Dorcescu, comentat de Mirela-Ioana Bor-
chin, criticul îi dedică un capitol aparte, având, desi-
gur, în vedere consacrarea scriitorului, în comparaţie 
cu „axiologia” încă neaşezată, în mişcare, a numelor 
de mai sus.

    IULIAN CHIVU:

HETEROGENE
(Sitech, Craiova, 2018, 352 p.)

Tot aşa şi în cadrul prozei, abordând autori 
mai puţin cunoscuţi (Liviu Comşia, Ștefan Dinică, 
Gheorghe Filip, Domnica Pop), destine scriitoriceşti 
în desfăşurare, cărora li se face o „fotografie” aşa-zis 
„heterogenă”, care presupune, dincolo de profeti-
zări ori diagnostice encomiastice neavenite, doar un 
comentariu de gust şi conexiuni... 

Capitolul cel mai solid este de departe cel de-
dicat Etnologiei (IV), unde întâlnim evocarea unor 
consacraţi etnologi precum Petre Ursachi (1931-
2013), Iordan Datcu , Constantin Eretescu, Ovidiu 
Bîrlea.

Bun cunoscător al tradiţiilor populare 
româneşti, îndeosebi ale celor din arealul Teleor-
man-Olt-Giurgiu, Iulian Chivu este autorul unor 
monografii de mai larg orizont etnologic, scrisul 
său tinzând la statuarea unei paradigme etnosofice 
(v.Dicționarul etnologilor români al lui Iordan Datcu, 
Ed. Saeculum IO, 2007). Ca metodă mai complexă 
şi integrală de cercetare, convocând filosofia cultu-
rii şi civilizaţiei, istoria mentalităţilor, a credinţelor 
şi ideilor religioase, etnosophia i-a permis să adân-
cească fenomene ale etno-spiritualităţii româneşti 
în relaţie cu paradigme consacrate ale culturii şi 

Între umor și înstrăinare
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spiritualităţii europene. Amintim, în acest sens, lu-
crările Basmul cu Soarele şi Luna (1988), Folclor din 
satele de pe Burdea (1994), Cultul grâului şi al pâinii 
la români (1997, 2017), Semioză şi deictica semnului 
în credințele româneşti (2006), Studii şi articole de 
etnologie (2007) ş.a.

Un alt capitol de interes istorico-literar mai 
larg este cel dedicat Biobibliografiilor (VI), unde sunt 
comentaţi Stan V. Cristea (istoricul literat neîntrecut 
în materie de Marin Preda), romancierul Mihail Dia-
conescu, Liviu Comşia, Petru Ursache, Mirela Ioana-
Borchin.

Dl Iulian Chivu este, în primul rând, un cer-
cetător aplicat şi om al ideii, în acest orizont de 
aşteptare sunt aduse cărţile comentate („iluziogra-
fiile” unor confraţi) şi, oricât de modeste valoric ar fi 
unele din acestea, ele ies îmbogăţite, sporite cu sen-
suri şi reflexe pe care autorul nu le-a intuit, probabil. 

Dacă, prin natura inedită a gustului şi nevo-
ii intempestive de a „diagnostica” regimul valoric, 
critica literară rămâne, în general, la nivelul operei, 
spre a-i cerceta amănunţit „relieful”, „articulaţiile” 
şi „dezarticulaţiile”, „reuşitele” şi „imperfecţiunile”, 

tonul original şi acea „diferenţă” a specificităţii 
în cadrul genului, seriei, speciei etc., comenta-

riul acesta ideatic aşa-zis «iulian» („până la limite-
le transdisciplinarului”, cum zice autorul) este ase-
menea unei drone bine echipate, care survolează 
opera stabilindu-i reperele într-o geografie literară 
specifică, urmărind totodată situarea acesteia în 
contexte funcţionale şi configuraţii înrudite, şi astea 
toate fiind posibile datorită distanţei «reglabile» şi 
felului specific de explorare... Ceea ce nu înseamnă 
că, dincolo de această refracţie conceptuală, de sus, 
a obiectului supus analizei, criticul nu ar surprinde 
sensuri, aspecte, conexiuni şi relaţii, atât în cadrul 
bibliografiei proprii cât şi în acela mai larg al genului, 
tipologiei, paradigmei.

Fan al Editurii „Herald”, în colecţiile căreia şi-a 
editat câteva cărţi, dl Iulian Chivu s-a impus ca her-
meneut al culturii şi spiritualităţii cu Homo Mora-
lis. Mari paradigme etice si etosul romanesc (2008, 
2016) şi Spiritul pendulator. Eseurile de la Stutt-
gard, I (2010), Solemnitatea ignoranței. Eseurile de 
la Stuttgart, II (2012), investigând mari paradigme 
etice şi ethosul românesc, ceea ce recomandă mai 
mult un gânditor, un filosof al culturii, un interpret 
al ideilor din varii spaţii culturale (islam, hindus, mi-

tologie şi creştinism, metafizică orientală şi cosmo-
gonie, transcendenţă şi imanentism, psihologie şi 
parapsihologie, homeopatie şi psihoterapie, practici 
iniţiatice şi ezoterice, patristică şi ecumenistică, doc-
trinele renovatoare ale New Âge). 

Practician al unui mai îndelung exerciţiu ga-
zetăresc, dl Iulian Chivu militează pentru o criti-
că despovărată de prejudecăţi şi servituţi de orice 
fel, în consecinţă domnia sa perseverează într-o 
„consecvenţă ostentativă” în a alege, din inflaţia de 
autori, pe aceia în care vede semnele unei ineluc-
tabile originalităţi. Desigur, o nemulţumire a criticu-
lui se simte, de vreme ce el aminteşte nu numai de 
„vertiginoşii gratulaţi ai presei literare”, ci şi de „pro-
ducătorii de maculatură calpă, insipidă” (!), de unde 
şi opţiunea consecventă pentru „lumea celor în con-
tinuă reaşezare”, de la care aşteaptă „reviriment, 
temeritate” şi... săritura iepurelui. Raportându-se la 
un vechi dicton latin, criticul, care nu este unul de 
întâmpinare, este dotat corespunzător cu mijloace 
de investigare şi analiză, deopotrivă cu gust estetic, 
de unde îndreptăţita judecată valorică potrivit căre-
ia multi sunt vocati, pauci vero electi...  

O culegere de 13 proze scurte inspirate 
din realităţi ale satului românesc tradiţional, care 
„confirmă vocaţia unui autor înzestrat şi poliscrip-
tor”, „valoros”, cu un „debut întârziat”, după cum 
precizează în prefaţa Universul narativ între coti-
dian şi mitul tradiţiei semnată de criticul Aureliu 
Goci. D-na Angela Dina-Moţăţăianu, „la vârsta şi 
bibliografia pe care le are”, este autoarea unor 
cărţi de poezie şi proză (romane, schiţe, povestiri 
şi nuvele fantastice), obţinând diferite premii pe la 
concursurile de creaţie. Situate, cu spirit viguros de 
observaţie, în arealul prozei clasice, scrierile dom-
niei sale ar ilustra, potrivit aceluiaşi comentator, 
„siguranţa stilistică şi rigoarea definirii tipologice a 
protagoniştilor, stilizarea portretelor şi concentra-
rea traiectoriilor existenţiale”, de unde ar rezulta 
acest „proiect elaborat cu precizie şi simplitate.” 
Bună cunoscătoare a lumii satului, autoarea ţine 
să ne lămurească de la bun început asupra titlului 
cărţii, Muma, care trimite la „sugestia primului cuvânt rostit de om”, iar „româ-
nul ştie în ce buchet de înţelesuri se-nfăţişează vorba muma!” Ea este, desigur, 
pentru glăsuitorul primelor silabe, „cea care i-a dat viaţă”, dar, în mentalitatea 
ţărănească mai generală, poate trimite la „orice femeie cu suflet curat şi drag 
de fiinţe plăpânde, bunică, mătuşă, vecină, lecuitoare de suferinţă.” Iradiind un 
polisemantism fi cu iz arhaic, lexemul se adresează „gliei, locului de baştină, 
satului unde-a întâlnit lumea şi care-i aprinde aleanul când nu-i aproape”, fiind 
parte din asta „şi casa, şi animalul credincios, şi postata pe care şi-a pus grâul 
pâinii”. Biserica strămoşească, în jurul căreia se structurează satul cu aspiraţiile 
lui mântuitoare, „este şi ea o altă mumă respectată”, precum şi „harul de-a ză-
misli nepieritor şi frumos”, care „ia tot chip de mumă.” 

Satul gorjenesc evocat este Răscruci de la „întretăiere de drumuri, Po-
ienari-Mina de Grafit şi Râvniţa-Novaci”, dar şi Țurţanii din Dolj, în general un 
areal oltenesc, regăsit nu numai cu tipuri şi obiceiuri, dar şi cu limbajul specific 
al pitoreştilor şi sugestivelor oltenisme.

Invitându-ne să deschidem cartea şi „să lăsăm degetele mumelor să răsa-
ră printre rânduri, amestecând anotimpurile în sufletele noastre”, prozatoarea 
Angela Dina-Moţăţăianu îşi rânduieşte schiţele şi povestirile ca într-o galerie de 
portrete din lumea satului, fiecare cu „povestea” ei de viaţă: A lu’ Mărăcine (fe-
meia care naşte pe câmp), Muma-parte (bunica „de departe”, care-i dăruieşte 
o pereche de cercei nepoatei de la oraş căreia îi place „clavirul”), Doftoroaia 
(moartea cu tâlc a Soficăi lu’ Damian dintr-un sat de pe valea Olteţului), preo-
tul Ovidenie din bucata similară, femeia Nicu care se aruncă în faţa biciclistului 
spre a proteja un copil (Ziua Cucului), copilul Ticu alcătuind un Iisus crucificat 
din pietre de râu ca o troiţă a preacinstirii eroilor (Troița Neamului), apariţia, 
trăită intens de Ghiţa, a unei nepoate dispărute (Raveca), o familie de evrei 

care-şi deschid o „gogoşerie” prosperă devenită 
„cofetărie” în casa unei văduve de război (Sache 
Pincu) ş.a.

Ultima proză, Mumă, mumă, vatră mumă, 
evocă drumul la matcă (la Țurţanii de lângă Cala-
fat, deveniţi „aşezare urbană”, unde-şi arendase 
pământul) alături de nepot („neam de ţurţan”) 
al unui bunic stabilit de o jumătate de veac în 
Bucureşti, mărturisind unui ofiţer rezervist: „Mă-
ntorc la vatra-mumă pentru câteva zile, de dor şi 
de nevoie”.

În general, schiţele şi povestirile din Muma 
nu alcătuiesc chiar o frescă a satului românesc, 
mai vechi sau mai nou (care nu mai seamănă a 
sat, dar nu este nici oraş), peste care a năvălit 
tăvălugul istoric al globalizării, ci fragmente au-
tentice de viaţă rurală, dincolo de price paseism, 
idilism, sentimentalism. Dimpotrivă, e o proză 
«bolovănoasă», dură, suculentă în oltenismul ei 

lexical, aspectul „doric” îmbinându-se cu varii voci ale unor „reflectori”, ca să 
ne exprimăm cu termeni mai actuali de naratologie (v. recent reeditatul eseu 
Arca lui Noe de Nicolae Manolescu). Cu atât mai mult proza aceasta încear-
că, şi parţial reuşeşte, să salveze „ce se mai poate salva” din icoana satului de 
altădată, o lume în destrămare din care tipuri, portrete, credinţe şi obiceiuri, 
mentalităţi şi nu în ultimul rând limbajul, toate evocate pe mai multe „voci”, nu 
numai pe aceea auctorială, atrag atenţia asupra autenticităţii, în planul realis-
mului social şi psihologic al bunei noastre tradiţii prozastice. 

Ca apreciată „profesoară de limba şi literatura română – gradul I” de 
generaţii întregi, Dna Angela Dina-Moţăţăianu şi-a făcut apariţia relativ târziu în 
literatură, mai exact după 2007, probabil după „eliberarea” de catedră, editând 
impetuos volume de poezie şi proză, excelând însă în acestea din urmă, dintre 
care amintim: Puncte de inflexiune, roman (2014), Pensiunea, roman (2015), 
Dragonul Albastru , schiţe şi povestiri fantastice (2016), Ceainăria de la mie-
zul nopții, nuvelă fantastică (2016), Cum am retezat stupul, povestiri fantastice 
(2017), Povestiri atomice, volum premiat, în curs de apariţie.

Autoarea, modestă dar nu mai puţin plină de talent, nu s-a bucurat de 
exegezele critice meritate şi, după cum scrie prefaţatorul amintit, „trebuie să se 
grăbească pentru a primi, meritat, statutul oficial de scriitor, cu toate atestările 
şi confirmările – care nu o promovează, nici nu oferă excelenţă, dar îi conferă 
recunoaşterea profesională de către cititori şi confraţii de condei”.

Este vorba de „un scriitor important, care trebuie redescoperit şi reeva-
luat” (şi pe care regret că nu-l cunosc decât după cartea în discuţie, eşantion 
suficient pentru a-mi atrage atenţia). Subscriem pentru îndreptăţitul merit cu 
convingere lăuntrică.

Muma, schițe şi nuvele
(Editura BETTA, 2018, 124 p.)

ANGELA DINA-MOŢĂŢĂIANU:  
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Soției mele Mirela-Ioana
1. Privesc salcâmii sacri, grei de floare, 
Tălăzuind din cer spre caldarâm
– Edenic ceas al florilor-fecioare –,
Și-mi amintesc de Țarigrad, de Râm, 
De-oștiri, și de Scripturi, și de odoare,
De crucea spadei, fulgerând în soare,
Ca-n vechile-anluminuri legendare… 
Îmi amintesc  și magicul tărâm, 
Al întâlnirii noastre. Știi tu, oare?
Iubirea-i o pădure de salcâm...

 
 2.

Cât de atentă-ngrijești
florile reci de
pe mormânt!
Cât de atent te-ngrijești de
Cele ce sunt!
Copacii din jur, abia
înverziți,
ca și norii,
destrămați, 
inegali,
ireali,
se oglindesc,
meditând,
visători,
când și când,
în ochii tăi negri,
neverosimili,
naivi,
în ochii tăi
abisali.
Tu, abisal juvaier,
legat, de Cel Veșnic, la
mănușa-mi de fier,
tu, care nu te-ai temut
să vezi sânge pe
lance 
și creieri pe 
scut...
Tu, ce privești, chiar
acum,
cu ochii seduși, în
abis.
Tu, Doamna mea, pe
care  El Shaddai și 
Doamna mea
te-au trimis.

3.

Cel mai mult 
te-am iubit
nu atunci când, 
vorbindu-ți,
ai ascultat, ai
răspuns,
ai zâmbit.
Ci atunci când,
sub privirea
mea, 
rece, înnourată și
grea,

ai tăcut 
a tăcea.
În clipa aceea,
erai tu,
numai tu,
nesfâșiată de
la Nu către Da,
de la Da către Nu,
erai tu, numai tu,
cea din adânc,
ale cărei elanuri
la nerostirea unui sens 
de nespus
se restrâng.
Tu, întoarsă spre
mine,
fără glas, fără
nicio rostire, fără
niciun cuvânt.
Tu, 
cu privirile tale nemărginite,
înțelegând,
chiar esența esențelor:
Eu fiind, și tu ești.
Tu fiind, și eu sunt.

4. 

În satu-acesta pașnic și-nsorit,
Eu n-am venit acum. Am revenit.
Și nu descopăr lumea. Regăsesc
Misterul ei sublim, donquijotesc.
În căutarea Marelui Arheu,
Cel care mă vânează sunt tot eu.
Cea care mă așteaptă ești tot tu,
În zarea ta de siluetă gnu.

5.

Pe aceeași 
alee, în aceeași 
amiază
de-argint,
strălucesc și
acum,
străluceau și
atunci,
strălucind,
ochii vii, ochi
defuncți,
ochii celor ce sunt
și nu sunt,
în netimp și-n
nespațiu
fiind.
Ochii vii.
Par a fi
și-a nu fi.
Îmi petrec
ziua-ntreagă-n
bulboanele lor
cenușii.
Ziua-ntreagă-n
abis!... 

O, ce zi!

6.

Un luminiș pustiu, cu vechi ste-
jari,
Cu iarbă până-n umeri, grea și deasă.
Luna pe cer: thanatică mireasă,
Calm presărându-și crinii funerari.

Departe-n urmă, zvon apocaliptic
De bătălii. Și, iată, ai venit,
Ai pus balsam pe răni, ai stăvilit
Durata ce curgea spre Infinit.

Acolo am murit. Sau n-am murit?
Acolo chiar, în luminișul criptic.

7.

În fața casei,
straturi vechi de
flori.
Și, printre ele, tu – 
cu ochii plini
de zâmbet, nostalgie
și lumini.
Tu, Doamna mea, cu
ochi luminători.
În urmă, nesfârșitele
câmpii.
Și cerul.
Și un soare
sângerând
pe lama dintre
boltă și pământ,
cu fruntea-ntr-un noian
de hematii,
decapitat, 
ca un oștean de
rând.
Aceasta-i lumea:
câmp de bătălii.
Ori liniștea acestei
seri de vis,
înaltă, adiind a
Paradis,
și tu, mai tăinuită ca
oricând.
Tu, Lilith, revenind din
veșnicii,
clădită, ca și mine,
din pământ...

Simțim cum Cerul însuși
s-a deschis.

Și, peste tot,
vegherea 
Celui Sfânt.

8.

Între poartă și
scară,
e-o cărare de

ceară.
O cărare de ceară 
cerească,
precum
mierea soarelui,
amestecată-n amurg
cu jăratic și scrum.
O cărare
de nisip ceruit,
selenar,
pe care urmele
pașilor tăi
și răsar,
și dispar,
după cum
îți faci și-ți 
refaci
înspre mine
șăgalnicul drum.
Tu,
floare de foc și de raze,
cu petale de
flăcări,
cu veșminte
de fum.

9.

Între canaturi, câmp sublim, deschis.
Canaturile-s norii. Zare-n zare.
E-o poartă câmpul? Sau un manuscris?
Pe pânza lui albastră, scribul soare
Înșiră hieroglife sclipitoare,
Ce ard și se destramă în abis.
Pe ceruri – sori. În câmp, același soare.
Și-alături – tu, solar miozotis.
Ce taină! Ce miracol! Ce chemare!
E, oare, un mesaj din Paradis?

10.
(SCRIBUL)
                   
De când e lumea lume, se repetă
Enigma minunată de-a fi scrib.
De a fi scrib hieratic şi celib,
Precum, în paradisul caraib,
Un zbor de pescăruș sau de egretă.

Frumos şi pur,  duşman al nimănui,
Neştiutor de vrajbă şi de ură,
Pierdut  în scriitură şi-n Scriptură:
Aşa îşi poartă frágila făptură,
Blindat, zidit, în sihăstria lui.

Iar la sfârșit, strângându-şi pana-n 
pumn, 
Lăsându-i lumii râsetul şi plânsul,
Pe veci „diac tomnatic şi alumn”,
Nu trup, ci duh; nu flacără, ci scrum,
Doar zeii-s mai ferice decât dânsul.

EUGEN  DORCESCU

Salcâmii  sacri
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Departe de mine intenţia  de a fi PR-ul propri-
ilor cărţi, propriul (im)presar literar , dar, cum o invi-
taţie a Teodorei Stanciu la Radio Trinitas s-a cuvenit 
onorată, onorându-mă, mi-am permis cîteva gânduri 
în cheie pro domo, în jurul unui dialog cu Adrian 
Alui Gheorghe : Supravieţuiri în Post –Moralia, 
Eikon , 2018, al cărui titlu aparţine intervievantului 
şi tot lui, iniţiativa.

Doar Sfinxul tace când e întrebat de Om. 
N-am vrut să tac. În fond şi pe fond, întrebarea bine 
pusă e mai importantă decât răspunsul, cum ştim de 
la Mircea Eliade (Parsifal), deşi nu mai place preo-
cuparea sa pentru destinul poporului român. O fi idee 
reacţionară, legionaroidă? Convingerea sa  că “eli-
ta românească” e “menită să schimbe sensul istoriei 
acestui neam” nu este agreată de tupeişti ignoranţi , 
senin necitiţi, pentru care opera istoricului religiilor e 
un bagaj  incomod.

Da, întrebarea are proprietăţi cathartice, are 
rol terapeutic atunci când e bine formulată. Am hotă-
rât , împreună cu Adrian Alui Gheorghe, să încercăm 
teme diverse, indiferent de context, politic ori de alt 
fel, chiar în pofida contextului cultural neprielnic, 
dramatic, tragi-comic, dar care numai normal nu este.

În vremi de cădere (spre a le spune ca Vinti-
lă Horia, forţat la exod), tulburi şi tulburate, s-a dat 
direcţia – cum o tot repet – spre omul plat, post-reli-
gios, post-etnic, post-etic, într-un cuvânt, neobarbar. 
Ce mai rămâne din homo sapiens dacă dispare homo 
religiosus? Nu ne mai preocupă invizibilul , ci foar-
te vizibilul, “fiinţei i s-a preferat nefiinţa” (Berdia-
ev, Un nou ev mediu), iar transcendenţei, mundanul. 
Traversăm lumea , cu uitare de sine şi de Dumnezeu, 
clickând, butonând la automate , noi înşine automate, 
asediaţi de sloganele publicitare stupide ale canale-
lor TV. Ni se spune că psihologia omului s-a epu-
izat, hiperobiectul înlocuind omul.Vine Maşinul!, a 
strigat Baudrillard. Am găsit undeva, în mass media, 
o aberaţie incredibilă : cultura deteriorează omul, îi 
provoacă drame şi traume. Numai că asta se întâmplă 
când n-o ai şi o afirm cu trimitere la guvernanţi. Câţi 
n-au contribuit la deşirarea educaţiei ! După Mihai 
Şora ministru  la Învăţământ , potopul! Au auzit gu-
vernanţii de Bergson ? Cel care spunea: “să cugeţi ca 
un om de acţiune şi să acţionezi ca un cugetător.

Suntem deja în post-uman? Într-un eseu publi-
cat nu demult  în revista Polemici, Dan Angheles-
cu diagnostica “timpul inumanului”, când nu se mai 
pune preţ pe triada Bine-Frumos –Adevăr. De ce? Ca 
să nu-i discriminăm cumva pe răi, pe urâţi, pe minci-
noşi? Adepţii neo- avangardismului  strâmbă din nas 
la  concepte

“ponosite” ca omenesc şi românesc, dovedind, 
cred ei,  creier neevoluat, apucături conservatoare. 
Apollinaire (1913, vă rog!) opina : “Înainte de toate, 
artiştii sunt oameni care vor să devină inumani”. Şi a 
şi fost, dând mâna cu Stalin, devenindu-i , o vreme, 
tovarăş de drum.. Iar futuristul Marinetti îndemna la 
agresivitate, la violenţe : “să distrugem muzeele, bi-
bliotecile, academiile” şi la blasfemie : “să scuipăm 
în fiecare zi pe Altarul Artei “. Ceea ce se şi întâmplă. 

MAGDA URSACHE

Calea Gutenberg, colţ cu bulevardul TV
Vidul începe când muzica preferată e răgetul bolidu-
lui de lux. Dacă societatea nu e umană , nici arta ei 
nu este.

Vrem să fim “o ţară cu suflete spălate/ şi puse în 
ordine pe gard”, cum scria Horia Stamatu? Atunci îl 
declarăm pe Tristan Tzara mai mare decât Eminescu , 
preluându-i cu sârg ideea că “numai contrastul ne lea-
gă de trecut”. Aşadar, respectul pentru tradiţie trebuie 
anihilat, iar preocuparea pentru etnic şi etic trebuie să 
fie cât mai redusă 

Previziunea lui Spengler, în care Petru Ursa-
che n-a vrut să creadă, că poporul va fi înlocuit de 
populaţie, e pe cale să se înfăptuiască. Soluţia? În-
toarcerea la rădăcinile amprentate creştin.

În finalul interviului pentru Radio Trinitas, am 
pus eu – atipic – o întrebare Teodorei Stanciu : De ce 
n-o fi plăcând up-dataţilor viaţa creştină, familia tra-
diţională, Biserica ortodoxă ?  De ce acuză , cum am 
auzit la un post TV, că ele ştirbesc   în esenţă demo-
craţia, orientarea europeană? Distinsa doamnă mi-a 
răspuns prea uman, prea adevărat, prea frumos, prea 
bine : fără viaţă creştină ne prăbuşim. Avem nevoie 
de biserică , de familie tradiţională, ca de aer. 

N-aş vrea ca resemnarea, fatalismul civic şi 
cinic, exact ce le reproşa Cioran românilor , să in-
tre în destinul nostru istoric. Să reacţionăm !De altfel 
etnosoful a şi spus-o : “Dumnezeu îţi dă ,dar nu-ţi 
umple strachina. “ Or, noi călcăm în toate strachinile. 
Intelighentia pare cuprinsă de pasivitate, iar “piloţii 
sunt orbi”.Amnezia e cel mai mare  pericol, de ace-
ea , dintre subiectele abordate, cel mai important mi 
s-a părut a fi rememorarea corectă, ca exerciţiu firesc 
şi necontrolat de alte şi noi forme de constrângere.  
Iar restabilirea adevărului , de care avem prea puţină 
grijă, are ca ţintă dreptatea , clamată în Piaţa Univer-
sităţii , postsocialist : “Dreptate, ochii plânşi vor să te 
vadă!”. Dreptatea obligă!

“Literatura subiectivă”, spre a-i spune ca Tu-
dor Vianu memorialisticii, e mult prea subiectivă, iar 
titlul lui Kant, de la 1797, Despre un pretins drept de 
a minţi din omenie, pare a fi preluat renunţându-se la 
omenie, considerată un inconvenient pentru interesul 
general. Şi câţi nu-şi revendică o disidenţă imaginară 
, deşi chiar ei au organizat răul social. Cât despre Paul 
Goma, adevăratul disident, chit că el însuşi refuză ter-
menul şi condiţia, dorind a fi numai scriitor ( ceea ce 
presupune numaidecât libertate de opinie),  rămâne 
perpetuu “neînzestrat”. Dar, vorba sa : “Sunt român 
,dar nu de-al vostru”. În alte cuvinte, laş, oportunist, 
ascultând de ordinul “Taci în front, soldat!”. Şi-a ce-
rut scuze vreunul dintre cei care au hotărât elimina-
rea sa din Uniunea Scriitorilor, desolidarizându-se de 
el  exact când  se afla sub arest şi sub pumni? Spune 
Steinhardt:  “Nu i se poate cere scriitorului să fie un 
sfânt,dar nici o lepră nu-i este îngăduit să fie.” Iar 
pneumaticii (cuvântul lui Preda, negat ca moralist) 
proliferează. Relaţie de chaleur, călduţă măcar, între 
scriitori? Pe sponci, foarte pe sponci. Ura de breaslă 
(fostă de clasă ) a atins cote inimaginabile. S-a  ajuns 
la o nemaiîntâmplată beligeranţă a fiecăruia contra 
tuturora, acest  post aducând mai mult rău decât bine. 
Nu-mi plac prefixele post, neo, trans. Generaţia post-
predistă, postbrebanistă , cu un hybris vecin cu inso-
lenţa, se fereşte ca nu cumva să  fie  contaminată de 
talentul predecesorilor. Dar talentul nu e contagios, 
vă asigur. Mai  ales când îţi închipui că e suficient, ca 
să scrii proză,  să ai talent la înjurat . 

Libertatea de gândire, de opinie , ni s-a părut, 
mie şi lui Petru Ursache, câştigată după acel Decem-
brie. N-a fost aşa. Din acest motiv, consider publi-
cistica o datorie civică. Este “bănuţul” meu , cum ar 
spune Noica, datorat  timpului ce ni s-a dat, dar şi is-
toriei literare. Poate că o fi provocare prea mare să în-
cerci să spui adevărul integral ;   ştiu că n-o să îndrept 
mare lucru, dar mi-ar fi deajuns ca cititorii, câţi or 
mai fi, să nu rămână indiferenţi. Strig, poate aude ci-
neva şi sper să nu fi strigat într-o peşteră fără ecou sau 
în pustiu. Găsind publicistica mai vizibilă, am cam 
lăsat, de-o bucată de vreme, deoparte proza, aşa cum 
mă mustră Alui. Sau poate că nu i-i dat corcoduşului  

să facă struguri, ca să-l parafrazez pe Arghezi : “Nu 
i-e dat morcovului să facă fragi.” Rămân  la marginea 
ficţiunii, care nu se citeşte cum se citeşte foiletonisti-
ca. Oricum, aş scrie tot docu-roman, nu click-lit, nu 
poveşti cu gnomi, cu strigoi, cu vrăjitori  ( cel mult, 
cu vrăjitoare securiste) şi nici nu m-aş aventura pe 
linia fierbinte a prozei.

A treia temă principală a dialogului cu Adrian 
Alui Gheorghe a fost  importanţa modelelor cano-
nice, modelatoare. În răspăr, când sunt atâţia critici 
tentaţi de up-date-ul devalorizării valorilor înalte,  
de negarea înaintaşilor . “Orfanii de carte” (mulţu-
mesc, Niculae Gheran!) vor să înainteze decapând, 
decapând, vânându-i pe predecesori ca pe pokemoni. 
Nu le mai plac “eternii noştri păzitori ai solului veş-
nic”, aşa cum i-a numit G. Călinescu, începând  cu 
Marele Nenumit, anonimul care a creat capodoperele 
literaturii orale.  Se umblă  la falsificarea ierarhiilor 
culturale, pe principiul “înlocuitorilor”. În socialism 
, sorbeam înlocuitori de cafea , la universitate, ascul-
tam înlocuitori de profesori, la vârf, se aflau înlocui-
tori de oameni de stat…Şi le spun tinerilor derutaţi de 
noii înlocuitori, defavorizaţi de educaţie, de cultură, 
de bun simţ, că Borges voia să fie mai repede bătrân 
, ca să nu mai treacă prin tot soiul de încercări neo-
norabile.

În trusa mea de supravieţuire, loc important 
ocupă memoria modelelor ; în partitura lui Adrian 
Alui Gheorghe, modelele sale, cele mai multe co-
mune cu ale mele, începând cu arhimandritul Iustin 
Pârvu , care n-a lăsat până la capătul existenţei pă-
mântene grija schitului , dar şi a României. 

Dialogul cu Alui n-a fost făcut şi tipărit la Edi-
tura  Eikon de florile mărului. Ce-i drept , am mai 
pierdut amiciţii , simpatii…El , din cauza mea; eu,  
din a lui. Dar  îl cred pe poet: “Când ştii să pierzi e 
semn c-ai câştigat “(Mircea Ciobanu). Cineva mi-a 
reproşat că sunt prea viscerală , ajungând cu lectura 
la cazul Goma ; alţii au intrat în dezacord cu lecturile 
complice din Breban, din Cezar Ivănescu, din Gheor-
ghe Grigurcu, din Radu Mareş, din DRP, din MHS… 
Mi s-a reproşat că dau toate numele,  fără să ezit, ale 
celor ştiuţi ca infiltraţi în partide, acoperiţi în presă…
Le-a mai abreviat Alui, ca în privinţa lui N. Cr., curat 
murdar, coane Fănică!  sau ca doctor univ, prin efrac-
ţie, N. B.

Da, recunosc, mai răspund cu mânie la mânie 
(mânia e liberă acum , chiar prea), dar nu cu nedrep-
tate. După Marcu Ascetul : “Nimeni nu e atât de bun 
şi de milos ca Domnul, dar nici El nu iartă pe cel 
ce nu se pocăieşte.” Aţi auzit vreun torţionar căindu-
se, vreun lampadofor proletcultist să-şi ceară iertare? 
Căinţa vindecă ? Da, dar numai dacă te căieşti. Nu 
dacă îţi laşi barbă de mucenic, tip Dincă –Te- Leagă, 
şi-ţi publici false jurnale ca să-ţi albeşti biografia.

S-a  întâmplat ca Alui şi cu mine să mai intrăm 
în dezacord , venind vorba de Ne jugez pas!. Aici ne-
am mai despărţit, că tot sunt la modă despărţirile. Nu 
sunt de părere să punem vina pe umerii sistemului 
(vină colectivă) şi nu pe indivizii creaţi de sistem, 
care au aplicat cu îndârjire doctrina. L-am sfătuit , de 
pildă, să nu scrie într-o revistă a dinozaurilor comu-
nişti şi mi-a dat dreptate după ce l-au cenzurat, pe stil 
vechi. Ne-am mai contrazis, dar ne-am  şi ajutat unul 
pe altul în argumentare, aşa încât Adrian a putut ex-
clama : “Magda U.  c’est moi!”, iar eu , de mai multe 
ori : “Alui c’est moi !”Şi eu, şi interlocutorul meu 
credem în virtutea comunicării , de la comunicare la 
cuminecare putând fi un pas. În ce mă priveşte , îi 
ocolesc pe internetonţi. Reţeaua de socializare Yahoo 
mă duce cu gândul la personajele negative din Călă-
toriile lui Gulliver de Jonathan Swift, Yahoos fiind 
lacomi, nu prea deştepţi,  înapoiaţi. Admit că asocie-
rea mea e nedreaptă, dar mă sparie gândul că pe Bu-
levardul TV e prea mare înghesuială şi că ar putea să 
dispară de pe hartă Calea Gutenberg. Ne-ar lăsa mai 
săraci cu o civilizaţie:  a lecturii.  
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Se întîmplă să cauți o idee, dar în realitate 
cauți un cuvînt, unul singur. Găsindu-l, ai rezolvat 
ideea. 

v 
Iubind o ființă, fie și un obiect, iubești, fără să-

ți dai seama, întreaga lume. 
v

Pudoarea unor obiecte care-și ascund calitățile 
astfel cum un om își drapează nuditatea.

v
A. E.: „Văzut Unchiul Vanea într-o montare 

postmodernă – nu? parcă așa ar fi nimerit să zic - 
a Teatrului Lucia Sturza Bulandra. Scălîmbăieli, 
paiațerii, țipete, cît încape și ceva pe deasupra. Actori 
buni, dar la ce bun? O tristețe. Închipuie-ți un Mo-
zart pe muzică de jazz, un Beethoven cu rock vîrît 
într-însul. Trebuia să fac eforturi pentru a regăsi cîte-
o frîntură din disciplina textului cehovian, așa cum 
aș încerca să scot cîte un obiect rămas intact dintr-o 
casă avariată în urma unui cutremur”. Dar pictorii 
modernității n-au tratat în felul lor necanonic temele 
renascentiste, un Gauguin, un Picasso, un Dali, un 
Chagall? „Ba da, însă n-au mîzgălit pînzele vechi. 
Și-au creat propriile opere fără a atenta la condiția in-
alienabilă a celorlalte pe care le putem contempla ca 
atare. De ce, mă rog, oamenii de teatru actuali n-au 
scris eventual texte sugerate de Cehov, preferînd a 
tropăi fără preget de-a dreptul pe paginile acestuia ca 
și cum le-ar aparține?”.  

v 
„Cu cît o minciună e mai mare, cu atît e crezu-

tă mai ușor” (Joseph Goebbels).
v

De ce e prea adesea comică prostia? A. E.: „E 
la mintea omului. N-are nevoie oare de o supapă de 
siguranță?”.

v
Aspirația ființei spre începuturi, inextingibilă. 

Însăși nenorocirea își poate avea prospețimea sa in-
augurală. 

v
„În ciuda eforturilor mele, în ciuda preoților, 

n-am reușit niciodată să mă las în voie, în brațele 
Domnului. N-am reușit să cred destul. Eu sunt, din 
păcate, ca omul acela despre care se spune că făcea 
în fiecare dimineață această rugăciune: «Doamne, fă-
mă să cred în Tine». Ca toată lumea, nici eu nu știu 
dacă, de cealaltă parte, există ceva sau nu este nimic. 
Sunt tentat să cred, ca și Papa Ioan Paul al II-lea, că 
se desfășoară o luptă cosmică enormă între forțele 
tenebrelor și cele ale binelui. Spre victoria finală a 
forțelor binelui, cu siguranță, dar cum se va produce 
aceasta? Suntem oare fărîme dintr-un tot sau suntem 
ființe care vor renaște?” (Eugen Ionescu). 

v
 Senectute. Și la sfîrșitul spectacolului, neîn-

doios te vei întreba: asta a fost tot? 
v

Blaga vorbindu-mi despre vizita pe care i-a fă-
cut-o lui Vlahuță, cu puțin timp înaintea morții aces-
tuia: „Socotit pe atunci un patron al literelor noastre, 
era un om clădit în întregime pe etic. Nu l-aș putea 
aprecia altfel”.

v
Memoria e plebeiană, amintirea e aristocrati-

că. 
v

Narcisismul abisului ce se atrage pe sine 
însuși, altfel spus lirismul său: abyssus abissum in-
vocat.

v
Nici un exemplu nu-l resimți ca mediocru oda-

tă ce ți l-ai ales. Tu în schimb, cel ce-ai ales exem-
plul, poți fi mediocru. 

v
„Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru 

omenire! Cam asta are de gînd să facă inginerul în 

„De ce e prea adesea comică 
prostia?”

cibernetică Sergi Santos din Barcelona. După ce a 
instalat în memoria Samanthei opt programe dife-
rite pentru a simula orgasmul și pentru a fi amanta 
perfectă, Santos va deveni tatăl copilului ei. Primul 
copil făcut vreodată de un bărbat și un robot va veni 
pe lume anul viitor, susține «fericitul tată»” (Click, 
2017). 

v
Felul său dificil, sincopat, torturat de-a vor-

bi pare efectul unei epuizări care i-a precedat viața. 
Marcat de-o astenie prenatală, nu se mai poate regăsi. 
Refuzat de lume ca și de sine însuși, cu anticipație. 

v
Dobîndind conștiința de-a fi o lume în sine, X 

nu mai are nevoie de lume: o analizează excesiv, o 
contestă angoasat. Se lasă pradă năzuinței de-a deve-
ni un substitut al lumii. 

v
Liniștea e atotcuprinzătoare, tăcerea e relati-

vă. Prin  tăcere putem doar experimenta liniștea.
v

„Cel mai mare animal din lume, balena albas-
tră, trebuie să aibă și o inimă pe măsură. Mult timp, în 
absența vreunui exemplar care să poată fi studiat din 
această perspectivă, s-a speculat că organul respectiv 
ar fi de dimensiunea unui automobil. La un moment 
dat a apărut și oportunitatea de a se constata concret 
cît de mare este inima gigantului planetei: o balenă 
albastră a pierit în ghețurile din Newfoundland, iar 
cercetătorii s-au grăbit să-i deschidă cutia toracică. 
A fost nevoie de patru oameni care să împingă afară 
organul enorm prin cavitatea creată și s-a constatat 
că avea 180 de kilograme, fiind capabil  să pompeze 
150 de litri de sînge la fiecare bătaie” (Lumea mis-
terelor, 2017). 

v
Natura postparadiziacă a oricărei dificultăți. 

Factorul absolutoriu al depășirii sale. 
v

Această dimineață cu un aer prolix, înăbușitor, 
împiedicîndu-te totodată să vorbești sau să asculți. 
Suspectîndu-te. Nici măcar nu poți privi ca lumea. 
Lucrurile îți apar real-ireale, ca și cum ai urmări un 
film.

v
„Cînd vrei să te umilești cu orice preț, riști să 

depășești măsura. În smerenie, ca-n orice altceva, 
depășirea măsurii stimulează orgoliul, iar acest tip 
de orgoliu e de o mie de ori mai subtil și mai primej-
dios decît cel obișnuit, care nu e, adesea, decît o vană 
glorie lumească” (Bernanos). 

v
Scrisul grav e funciarmente aristocratic, scri-

sul ludic e însă socialmente deschis. 
v

Din lumea creatorilor. Impaciența ființei ne-
putînd găsi lucrurile care s-o exprime, impaciența 
lucrurilor neputînd găsi ființa care să le exprime. 

v
„Știința poate fi descrisă drept arta suprasim-

plificării sistematice” (Karl Popper).
v

Veritabilul Bine e cel necondiționat, suflare a 
libertății divine asupra libertății umane. 

v
Adevăruri atît de searbăd, de amorf exprima-

te, încît nu le poți distinge ușor de neadevăruri și nici 
n-ai chef s-o faci.

v
„Apropierea Crăciunului, ca-n fiecare an de o 

vreme încoace, va readuce în discuție modul de ra-
portare a autorităților publice la una din cele mai im-
portante sărbători creștine. Iarăși o să aflăm despre 
interdicția instalării bradului în școli și alte spații, 
despre camuflarea semnificației momentului Nașterii 
Domnului prin urări generice de felul    «Sărbători de 
iarnă fericite!» sau «Bucurie în familie și multe îm-

pliniri!». Sigur, le știm pe toate acestea din perioada 
comunistă în care ascunderea sensului unor popasuri 
religioase devenise sport național. De data aceasta 
însă atentatul hermeneutic are loc în plină libertate, 
secondat de argumente ideologice agresive, greu de 
pus în echilibru cu principiile statului de drept și cu 
cele ale societății umane centrată fundamental pe 
memorie, pe tradiție” (Radu Preda). 

v
  Îmi mărturisea, la ceas de seară, un vechi 

amic că nu e capabil a iubi pentru că nu e capabil a 
urî. 

v
Spune Stagiritul: „Răul va fi Binele însuși în 

potență”. Nu te încurajează gîndul său venerabil? A. 
E.: „Binele rămîne Bine în potența existențialului, 
după cum Răul rămîne Rău în potența aceluiași 
existențial, cît văd cu ochii, în timpul meu, al tău. Nu 
mi-o lua în nume de rău. A specula fără capăt pe mar-
ginea celor două concepte mă tem că rămîne o mani-
eră de-a le confirma copleșitorul spectru enigmatic”.

v
Progresăm de-atîtea ori primitiv, regresăm de-

atîtea ori tehnic. 
v

19 martie 2017. Mixaj de soare orbitor și vînt 
năpraznic. În pădure, trunchiurile copacilor deveni-
te flexibile se îndoaie precum trestiile. Cum ar veni, 
vîntul o aventură a văzduhului, văzduhul o aventură 
a pămîntului, pămîntul o aventură a cerului. 

v
Urșii panda mănîncă cîte 38 kg. de bambus 

proaspăt și petrec aproximativ 16 ore pe zi mîncînd. 
v

„V-am spus c-avem deja doi abonați? Avem, 
zău. Și sunt oameni cari îndrăznesc să se îndoiască 
de curagiul Românilor! Sperăm că d-l Ministru de 
Rezbel își va face datoria atîrnînd pe pieptul bravilor 
noștri abonați răsplata curagiului lor, pînă ce grupul 
parlamentar al Lumei vechi să propună Camerei ri-
dicarea unui monument comemorativ acestor doi 
eroi ai abonamentului. În tot cazul, ei pot fi siguri 
că numele lor vor rămîne etern gravate în registrele 
administrațiilor noastre. Numai de nu i-ar pune fami-
liile respective sub interdicție!” (Lumea veche, 1 fe-
bruarie 1896). Dar cine ar putea garanta că în secolul 
XXII, rîndurile presei noastre actuale nu vor părea la 
fel de pitorești? 

v
20 martie 2017. Bagă de seamă. Azi nu e nu-

mai Ziua echinoxului, ci și Ziua fericirii. A. E.: „S. 
ți-a luat-o înainte, spunîndu-mi de dimineață, pe lim-
ba lui: «am rupt-o-n fericire»”.

v
Numele Geysir l-au acordat islandezii unei 

coloane înalte de apă fierbinte, țîșnită de sub pămîn-
tul vulcanic, în 1294. De atunci denumirea de ghei-
zer s-a răspîndit în întreaga lume. 

v
Fostul meu prieten drag V. L. a fost, cutez a 

afirma, un genialoid. M-am apropiat de ființa sa cu 
un simțămînt nici pe departe egalat de o altă relație 
de filia pe care am avut-o, încredințat fiind că și el 
își dădea seama de enorma mea bucurie produsă de 
discuțiile noastre. Din care pricină trădarea lui V. L. 
întrutotul inexplicabilă pentru mine, a fost și rămîne 
una din durerile care m-au încercat și mă încearcă 
încă. Ce se putea întîmpla în afara oricărei rațiuni, a 
oricărei acoperiri morale?

pag. 16
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pag. 15
Lăsînd la o parte ipotezele nedemne de 

ființa marelui meu prieten, n-am putut găsi nici o 
explicație. Veștile care au ajuns la auzul meu în de-
ceniile în care nu ne-am mai putut întîlni din voința 
sa, privitoare la unele comportări puțin onorabile pe 
care le-a avut, nu le-aș putea lua în seamă, deoarece 
ele nu corespund unei imagini inițiale ce mă strădu-
iesc a i-o păstra ne varietur.

v
Efectul cathartic pe care mi-l produc aminti-

rile avînd ca obiect oameni și întîmplări de demult, 
pentru că ele nu-mi mai aparțin numai mie, ci lumii, 
ficțiunea în care s-au transformat fiind o formă de 
transcendență.

v
„Niciodată un lucru rău spus de cineva nu e 

fără plăcere pentru altul. Asta e speranța și forța în 
viața criticului” (G. Călinescu). 

v
Ajungînd a constata slăbiciunile unui text 

propriu cu o, uneori, impardonabilă întîrziere, după 
ce l-ai „uitat”, încerci o satisfacție mai mare decît 
dacă ți-ar da senzația reușitei „din prima”. Timpul e 
un factor justițiar de nădejde.

v
A dori să ai noroc înseamnă a nu crede în 

ordinea generic admisă a relațiilor dintre factorii 
existenței, a fi răsplătit pentru incredulitatea ta. 

v
O indigestie verbală. 

v
Durerea morală. La unii vîrstnici aceasta de-

clină, dar cîteodată se poate și înfrăgezi mîntuitor, 
aidoma unui crepuscul purtînd culorile răsăritului.  

v
„Atîta vreme cît purtăm în noi un protest îm-

potriva propriei noastre ființe, orice speranță este 
îngăduită. Partida este pierdută atunci cînd ne ac-
ceptăm și renunțăm. Cu alte cuvinte (dacă aș vrea să 
fac o butadă) cîtă vreme suntem neliniștiți, putem fi 
liniștiți” (Julien Green). 

v
Trăind multă vreme la Oradea și la Cluj, 

am ajuns să nu le mai percep istoria încastrată în 
priveliștea stradală, să trec indiferent pe lîngă vi-
sătoarele clădiri imperiale pe care, în scurtele reve-
niri în orașele trecutului meu, am emoția vie de-a le 
descoperi abia în prezent. Cum de-a fost cu putință 
așa ceva? Parcă o rea magie se destramă, eliberînd 
frumusețea (in)temporală din captivitatea locului 
comun. Amintirea șterge datele fade ale memoriei, 
acum cînd e prea tîrziu… 

v
„Gloria unui poet depinde, la urma urmelor, 

de interesul sau indiferența generațiilor de anonimi 
care o pun la încercare în solitudinea bibliotecilor” 
(Borges). 

v
 Amînările, una dintre cele mai convingătoare 

lecții ale ambiguităților vieții. 
v

N-ar fi imposibil ca marile certitudini să nu fie 
dobîndite, ele preexistînd în însăși natura ființei, ca 
și marile dubii care nu caută răspunsuri așa cum nu 
caută condiția noastră esențială de existență. Un soi 
de gene de ordin moral.

v
„Azi-dimineață am meditat și am tot meditat, 

dar fără prea mare folos. Nu pot înțelege de ce, dar 
spiritul mă părăsește ori de cîte ori încerc să cobor cu 
picioarele pe pămînt. Cînd plutesc în nori, mă simt 
de minune. Și, în mintea mea, în cap, pot concepe, 
realiza și scrie minuni – da, minuni; dar în secunda 
cînd încerc să le materializez în scris, dau greș în 
chip jalnic” (Katherine Mansfield).

v
X poartă acum un  substitut de suflet „mare” 

cum o proteză dentară.

Gheorghe Grigurcu

„De ce e prea adesea comică 
prostia?”

 Doar Neamul rămâne veșnic. Liderii fost-au 
și rămân vremelnici. De la alegeri la alegeri.

Îmbătrânită – prostia-i tot mai inflexibilă. 
Părerea /judecata/ omului deștept, puneți-o la 

butonieră: în piept. 
Cu femeia căutată, n-ajungi să-ți faci casă 

trainică: n i c i o d a t ă.
Prima a păcătuit Eva; ea fost urmată de masa 

anonimă – denumită e v e. 
Nu peruca-l face pe actor să fie mai convin-

gător.
Aplauzele, aplauzele au în ele nu doar forța 

de-a te încânta, ci de-a te și speria. 
După ce de adevăr te-ai lepădat, gol-goluț ai 

rămas. 
Adevărul niciodată nu-și fardează chipul.
Adevărul, niciodată nu-și va farda chipul.
Foarte mulți a l t r u i ș t i, fost-au învinși.
Cei care beau din belșug vin, au toate motivele 

să se simtă divini. 
Am văzut bocanci ai unor eroi decorați. Nu 

poate fi recunoștință mai mare.
Simulare = stare apropiată de trădare.
Decorațiile sunt la locul lor pe bocancii unor 

eroi și nu pe pieptul unor tokesi sau hunori.
Animalul din om nu prea știe ce-i acela somn.
Cine vrea, și într-un pârău se poate înneca.
Tot mai des și-ntr-o salvare se moare.
Atâtea orori s-au spus despre băutură că n-o 

mai pot ține-n gură.
Penal nu-i doar cel care a furat, ci și cel care 

furtul i l-a facilitat.
Luați aminte. Unii și-n costume noi sunt goi.
Pasiunea... – da,  pasiunea nu prea știe ce-i 

rușinea.
Majoritatea clopotarilor vremurilor 

îmbelșugate, dar infame – murit-au de foame.
Când durerea vrei s-o ascunzi, înduri – mai 

mult ca sigur – și mai mult.
Se pare că în doi îndurerarea scade.
DNA – o cursă din start inventată să fie oloa-

gă, dar care după șoareci aleargă.
Unora, masca – dacă nu le strâmbă – le stră-

punge fața.
Nu prea găsiți pociți, care să se rușineze de 

propriul chip. 
Se pare că omul fără milă din el emană doar silă.
Alungă moartea din gând, dacă nu vrei să mori 

mai de multe ori.
Ce paradox! Într-o eră computerizată, să fie si-

gură pe ce face - moartea apelează tot la coasă.
Fiți prudenți. Până nu v-ați făcut alta, 

n-aruncați haina.
Moartea nu învinge imortalitatea. 
Pusă în slujba omului, cu măsură, moda 

cucerește mai ușor lumea.
Bogăția nemuncită, lesne e și risipită.
Viața-i precum Dunărea, unora le dă câte ceva 

din ce-ar merita – altora mai mult le ia.
Câteodată, și banalitatea-i aplaudată.
Discipoli de mare anvergură, maeștrii pe mă-

sură. 
Aurul n-are viață, dar deschide orice poartă.
Doar banul ce-a fost bine socotit se poate 

înmulți.
Numai bătrânețea-i cea care descoperă cum 

ți-a fost cu-adevărat tinerețea.
Bătrânețea-i hulită mai ales de cei care n-o 

merită.
Ai grijă cu fericirea cum te porți. În drum lăsa-

tă, în picioare de alții-i călcată.
Ai bani, ai comori – n-ai să duci lipsă de hoți.
Chiar și într-o pagină impecabilă se strecoară 

câte-o greșală.

Cum poate fi 
aplaudat cel care de 
mâini te-a legat?

Cultura-i sin-
gura chemată să-l aju-
te/cultive pe individ 
să fie cât de cât cult.

Fricoșii sunt 
mușcați mai degrabă 
de căței, nu de dulăi. 

Fără răni, vitejii mai greu se călesc.
Cu vorba mea mă pot juca, niciodată cu-a al-

tuia.
Cuvântul nu-i poate spune omului mai mult 

decât acesta vrea s-audă.
Toți șefii își doresc să aibă papagali discreți.
Doar cu legi drepte statul se autoconservă.
Ascunzând-o de ochii altora, durerea ajunge 

să fie și mai grea.
Copilării: tinerii beau azi fanta, sperând să fie 

fantastici.
Ardeleanul știe că organul care nu-i ce nu m e 

r e, nu doare.
Proștilor bogați, vecinii  evită  să le spună pe 

nume. 
Iubindu-i pe proști, dușmanii nu mai sporesc. 
Prietenul la nevoie se/Te cunoaște.
Neamprostia subjugă tot mai mult România.
Pentru un ochi obișnuit, ciobul e ciob. Pentru 

un arheolog, c i o b u-i un univers întreg.
Rațiunea singură nu te duce departe.
Chiar și nerăsplătită dreptatea nu-i știrbă.
Cei drepți, pot fi uciși. Niciodată învinși.
Îl consider a fi nedrept pe cel care poate, dar 

nu face dreptate.
Paradoxul paradoxurilor: ungurii cer români-

lor să le dea secuilor autonomia, exact ce le-au furat 
ei la 1876, când au lichidat Scaunele secuiești.

Pe scară, de obicei se urcă, dar mai ades se 
coboară. 

Ceea ce ai în cap, nimeni nu-ți poate lua. N-ai 
să mori sărac, dacă-ți păstrezi intact ceea ce ai în cap.

Cel care a aruncat primul cu piatra a început să 
schimbe lumea.

Când nimeni nu te bagă-n seamă, n-ai să fi nici 
deranjat, dar nici nu vei progresa.

Râzi, râzi cât mai tare. Numai așa, clipa trecă-
toare nu moare.

Dacă încă n-ai murit, nu te da bătut.
Să știți că-i onorați pe calomniatori, răspun-

zând la calomniile lor!
Când lumânările nu mai încap pe tort, e timpul 

s-o iei din loc.
Clipa de fericire-i nu-i cât cea de nemurire.
Tinere! A călători, înseamnă a te împlini!
Minciuna are-n ea puterea de-a spulbera încre-

derea; uneori pentru totdeauna.
Să trăi trăiești mult e de dorit. Dar nici prea 

mult.
Animalul din mine, nu s-a lăsat niciodată 

înșelat, huiduit, dar mai ales păcălit.
De luat pe veci   aminte. Asasinatul barbar de 

la Ip (din septembrie 1940 – de Ziua Înălțării Sfintei 
Cruci), rămâne pentru totdeauna în mintea românului 
chipul desfigurat de ură al invadatorului, al maghia-
rului. 

Un lucru insolit, dar util pentru un șef. Să-l 
consulte și pe subalternul cel mai umil. Așa va afla 
ceea ce reprezintă cu-adevărat și nu ceea ce își închi-
puie el a fi.

Se poate considera oare a fi fericit omul care 
n-a înfăptuit niciodată nimic?

Relația fumător țigară: ea arde pentru el, el se 
stinge pentru ea.

Nicolae MAREŞ

MAXIME ȘI AFORISME*)
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Între timp această carte, a 50-a în bibliogra-
fia autorului, a apărut și ea cuprinde texte semna-
te de scriitori români din diferite generații cu care 
TGM a venit în contact, de la Tudor Arghezi, Mi-
hail Sadoveanu, Lucian Blaga, Ștefan Aug. Doinaș, 
Fănuș Neagu, Ana Blandiana, Evgheni Evtușenco, 
Ion Brad, George Astaloș, Mircea Ciobanu, Eugen 
Dorcescu, Cik Damadian, Ion Cocora, C. Cubleșan, 
Dan Grigorescu, Aurelian Titu Dumitrescu, Corneliu 
Leu, Jana Morărescu, Adrian Popescu, Petre Sălcu-
deanu, Roxana Sorescu, Platon Pardău, Dana Dumi-
triu, Doina Uricariu, Laurențiu Ulici, Elena Tacciu, 
Valentin Tașcu, Paul Miclău, Boris Marian, Martha 
Eșanu, Adriana Iliescu, C. Bălăceanu-Stolnici, Ion 
Biberi, D. Micu, Boris Marian, Eugen Drăguțescu, 
G. Anca, Nicolae Barna, N. Cajal, Șerban Cionof, 
Călin Chincea, Traian T. Coșovei, Ioan Grigorescu, 
la Vasile Morar, Aureliu Goci, Gheorghe Mocuța, 
Zoltan Terner, Titus Vâjeu, Răzvan Voncu, Zenovie 
Cârlugea. Sunt, dacă am numărat bine, 50 de comen-
tatori ai scrierilor lui TGM, poet născut la Reșița, la 
8 decembrie 1929, care și-a plănuit, pentru sărbători-
rea nonagenariatului, apariția acestei masive lucrări, 
rezervând într-o secție din final o bogată iconografie 
(diplome și titluri, coperți ale cărților, fotografii de 
familie și cu prieteni din țară și străinătate etc.). 

Străbătând mai multe epoci literare (anii răz-
boiului, epoca întreagă a comunismului și, iată, pe-
rioada postcomunistă cu interminabila-i tranziție), 
Toma George Maiorescu a avut o biografie boga-
tă, temerar-aventuroasă, străbătând mări, oceane și 
continente, aducând în paginile cărților realități și 
oameni, gânduri, trăiri și idei de pretutindeni, din 
Asia și Orient până în continentele Americii, popo-
sind, acum, cu jumătăți de an, când la reședința din 
București, când la fiica dumnealui din Los Angeles, 
dar neuitând nici de orașul natal din Banatul montan, 
Reșița. 

T.G. Maiorescu a rămas același spirit manierat 
și distinct, de o lucidă franchețe și bonomie, impu-
nând prin statura literară clădită pe parcursul a trei 
sferturi de secol, martor și personaj al unor vremuri 
de regăsit într-o operă de mare freamăt expresiv, te-
matic și ideatic. O prezență agreabilă reflectând spe-
cificitatea și unicitatea unui veritabil destin literar. 

Lucrarea este dintru început una recapitula-
tivă, de bilanț scriitoricesc, adunând între coperți 
cele mai reprezentative pagini care s-au scris despre 
operele sale, ceea ce, în perspectiva viitorului act de 
istorie literară, ar putea ușura mult munca de obi-
cei dificilă a cercetătorului monograf. Dar nu numai, 
căci unele din texte, spre exemplu cele cu Arghezi și 
Blaga, trimit și la alte contexte istoriografice, poetul 
fiind student al lui Blaga, la Cluj (în anii 1947-1947), 
și «misionar» al lui Arghezi, colaborator al „Con-
temporanului” în care apăreau cunoscutele „tablete”, 
și grație curieratului și promptitudinii lui TGM, in-
tervievatorul în două rânduri al Maestrului revenit în 
forță după anii interzicerii sale (1958, 1960).

Urmărind „referințele critice”, constatăm că 
TGM s-a bucurat de înțelegerea contemporanilor, 
opera sa nefiind deloc una comodă și ușor de recep-
tat, din cauza „intranzitivității” reflexive, de care 
poetul este conștient, de vreme ce ne declara ad litte-
ram: „Opera mea a rămas parțial neînțeleasă, parțial 
viciată de incompetența cititorului de a ține pasul cu 
evoluția formelor și exprimărilor artistice. Cititorul 
trăiește încă sub teroarea obișnuinței și fricii în fața 
noului, e timorat de limbajele mai puțin tranzitive 
ale poeziei care impun noutatea și odată cu asta va-
loarea.” Pe lângă aceasta, „mulțumirea... in decep-
tio”, de care făcea vorbire cu un surâs ironic, are și 
alte cauze: „În particular vedem mai peste tot intere-
se și grupuri de interese, uneori chiar așa-numitele 
«găști», care acționează dictatorial în locuri de răs-
pundere, influențând o posibilă ierarhie a valorilor, 
mergând de la provincie spre centru, totul firește în 
mod subiectiv și interesat.”

Ce poate fi poezia pentru TGM decât „o revăr-
sare de preaplin a spiritului, dar și un mod de luptă, 
o mobilizare de sine pentru depășirea limitelor”, ba 
chiar o „spovedanie a poetului în fața unei lumi în 
care va intra”, cu o disciplină care implică „concen-
trarea expresiei, forța expresivă a noului, indiferent 
dacă formele sunt fixe, indiferent de ritm, rimă, cezu-
ră, sau sunt libere, ca la Whitman sau Maiakovski.”

Desigur, mai spune fostul fondator al Mișcării 
Ecologiste în România postdecembristă, „poezia are 
și o dimensiune de intervenție socială, însă trebuie 
să subliniez că politica în poezie, cât și dezvoltările 
artisticului în exces ucid artisticul”, iar „tendința în 
poezie trebuie să fie atât de bine ascunsă încât să nu 
compromită artisticul și, în general, esteticul.”

*
„La începutul poeziei mele, ne mărturisea 

TGM într-un moment de relaxare vilegiaturistă, 
pendulam între poetul «de pe noptieră», care co-
respundea stărilor de meditație și introspecție ce le 
cultivam ca «trepte» ale «templului» meu, ca să mă 
exprim cu o sintagmă blagiană, și expresia liberă, 
năvalnică, ca un torent puternic, herghelie de cai săl-
batici – o libertate nemăsurată a expresiei ca la Whit-
man sau Maiakovski. Eram împotriva curentelor li-
terare care negau violența, dar și liniștea nemișcării, 
tradiționaliștii încorsetând creația. O replică me-
morabilă a dat-o curentul suprarealist «dada», în 
literatură și artă, cu Marcel Iancu, Tzara, Brauner, 
Perahim, Rost, Voronca, Sașa Pană și toți ceilalți. 
Apoi expresioniștii, îndeosebi prin Rilke în planul 

vizionar al poeticului. Asta în timp ce la noi Arghezi 
rămânea un «clasicizant», iar Blaga se orientase din 
instinct către această nouă lume a gândului absolut, 
expresionist, în creație. Și dezvoltarea ulterioară a 
poeziei moderne i-a dat dreptate…

Am fost martor și personaj al vieții noastre 
literare din perioada 1954-1971, și chiar până mai 
aproape de Revoluția din ‚89, când am lucrat, printre 
alte publicații, și la „România literară” condusă de 
George Ivașcu, secretar de redacție fiind Roger Câm-
peanu. După Revoluție, am militat în cadrul Mișcării 
Ecologiste (1989-1990), al cărei președinte fondator 
am fost.”

*
După ce și-a editat în mai multe volume „Ope-

rele definitive”, TGM a tipărit volumul Sinucigaș 
plonjez într-un real imposibil (Ed. Palimpsest, 
2015), un „poem-eseu” cu tentă de urgență umani-
taristă, reluând astfel, în maniera-i bine cunoscută 
suprarealist-ludică, teme mai vechi și mai recente, 
ca un veritabil «sinucigaș» al Utopiei în sens larg, 
existențialist și poetic. 

Urmărind câteva comentarii, reținem consi-
derațiile Anei Blandiana care-l vedea pe poetul 
TGM „fantasmagoric și realist, scientist și roman-
tic, citadin și agrest, revoltat și îngăduitor, visător 
și casant, dinamic și ironic, liric și dur, laconic și 
dezlănțuit, ludic și îngândurat”. Având în vedere li-
teratura de călătorie cu figuri caleidoscopice exotice 
și arabescuri fanteziste, Ion Biberi îl vedea cu drept 
cuvânt un „Odiseu neobosit” La rândul lui, Ștefan 
Aug. Doinaș vedea în lirismul cărților din anii 80, 
cu aspectele lor antinomice, o curajoasă „divulgare a 
absurdului și arbitrariului”, iar Fănuș Neagu, în sti-
lu-i metaforic caracteristic, observa că în poezia lui 
TGM „lângă ideea de zbor, gâlgâie minunea ideii de 
jertfă”. Ion Brad, într-un profil adus în actualitate, 
sublinia, precum Ioan Grigorescu, „tripla ipostază” a 
afirmării lui TGM, aceea de „poet, de publicist și de 
filosof”, un fel de Janus trifrons, definind nu numai 
personalitatea omului ci și însuși procesul devenirii 
sale. Iar Jana Morărescu intuia perfect dimensiunea 
de „ethos magic deopotrivă familiar și opresiv” a 
operei jorjmaioresciene. Alți comentatori au glosat 
pe marginea „eului poetic cu deschideri spre uni-
versalitate” (N. Barna), a „europoetului” din „Timp 
răstignit”,1969 (Mircea Ciobanu), a „nonconformis-
tului bine temperat” (Șerban Cionof), a „moralistului 
preocupat de ființa speciei umane” (C.Cubleșan), a 
universului „simbolic și misteriologic” (C. Crișan), 
a „echilibrului natură-cultură” (Eugen Dorcescu), 
a „polivalenței” scriitoricești (Planton Pardău), a 
„modernității metadiscursului poetic” (Paul Miclău), 
a „postdefinitivelor” de factură violent-avangardisă, 
biblică și umanitarist-sufletească (D. Micu), a „di-
mensiunii ecosofice a omului modern și destinului 
său enigmatic” (Gh. Mocuța)...  

O reevaluare a poetului din proximitatea fe-
nomenului o realizează criticul Răzvan Voncu, care 

Retrospectiva unui destin poetic

TOMA GEORGE MAIORESCU văzut de...
Într-un interviu realizat cu prilejul Coloc-

viilor revistei „Reflex”, la Băile Herculane (Cu 
scriitorul Toma George Maiorescu - ad aquas 
Herculi sacras, „Portal-Măiastra”, Tg.-Jiu, nr. 
1/2018, pp. 8-9), creatorul ecosofiei (doctrină 
umanitaristă reprezentând „un sistem de gândi-
re, un mod de a privi, de a citi, de a trăi și de 
a înțelege lumea”) ne făcea cunoscut că are în 
pregătire, pentru anul viitor când va sărbători 
9o de ani de la naștere, la editura „Tipo Mol-
dova”, lucrarea Toma George Maiorescu văzut 

de..., „o culegere de texte în care voi face loc, 
alături de texte iscălite de Tudor Arghezi, Luci-
an Blaga, Mihail Sadoveanu, și acelor critici li-
terari și comentatori, nu mai puțin talentați, care 
s-au aplecat de-a lungul anilor asupra literaturii 
mele (poezia, proza, eseurile).” Cu precizarea 
că „aceștia nu sunt «corifei ai criticii», ci reale 
vocații, campioni în analize și sinteze, cu limbaj 
critic specializat, propriu și diferențiat, demni de 
luat în seamă.”
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vede în TGM un poet „cerebral”, din familia celor 
înzestrați cu conștiință critică, precum Arghezi, Bla-
ga și Nichita Stănescu, poetul bucurându-se de o 
longevitate ce-i dă prilejul unei „reinventări lucide 
conștiente” (Poezie și conștiință în opera lui Toma 
George Maiorescu).

Mai toți comentatorii relevă spiritul noncon-
formist al poetului, discursul liric frizând un violent 
limbaj inovator, polivalent, chiar sapiențial, colorat 
de o tentă alegorizantă, direcționarea „ecosofică” a 
poeziei în anii din urmă cu avertismentele urgent-
umanitariste (prof. univ. dr. Vasile Morar). 

 TGM este creatorul ecosophiei ca „adevărat 
Weltanschaung pe tema legăturii Om – Natură – 
Univers”. Volumul său din urmă, Sinucigaș plonjez 
într-un real imposibil (Ed. Palipsest, 2015) este en-
gramat de un pronunțat ecosofism de esență umani-
taristă, fremătând de incertitudini gnoseo-antropolo-
gice. Ideea că Homo Humanus a ajuns la «punctul 
terminus» al existenței sale pe pământ ne amintește 
de recentele declarații ale regretatului geniu astro-
fizician Stephen Hawking, care lansa nu de mult 
următorul mesaj îngrijorător pentru umanitate, în 
speță ideea părerii de rău că e prea târziu și că nu 
se mai poate face nimic în problema „supraviețuirii” 
omului pe Terra: „Trebuie să continuăm să mergem 
în spațiu, pentru viitorul umanității.Nu cred că vom 
supraviețui în următorii 1000 de ani fără a depăși li-
mitele planetei noastre fragile.”

Zenovie CÂRLUGEA

DICȚIONAR
MAIORESCU, Toma George (8 dec. 1928, 

Reșița) – profesor, poet, prozator, editor, eseist, publi-
cist, militant ecologist, glob-trotter. Școala elementară 
la Reșița, liceul la Caransebeș și Timișoara (1939-1947). 
Licențiat în Litere și Filosofie. A studiat la Universitatea 
din Cluj (1947–1948) și la Universitatea din București 
(1948–1949), avându-i ca profesori și mentori pe poetul 
Lucian Blaga și filosoful D.D. Roșca, respectiv pe criti-
cul George Călinescu și esteticianul Tudor Vianu. În 1947 
înființează, la Cluj, alături de A.E. Baconsky, Cenaclul li-
terar „Poezia nouă”, al cărui secretar devine. În anii 1949-
1954 urmează ca bursier Institutul de literatură „Maxim 
Gorki” din Moscova. Specializare postuniversitară la Uni-
versitatea din Cleveland (Ohio), 1992.

Un literat gentleman, cu mișcări firești și gesturi 
credibile, care, fără a mai avea nevoie de a epata, impune 
o siluetă scriitoricească aparte, cu o bogată experiență de 
viață. O viață plină de aventură a unui nonconformist ce îi 
poartă pașii prin America de Sud, Africa, Orientul Apro-
piat, Europa, apoi până dincolo de Cercul Polar, realizând 
filme TV despre locurile vizitate, ca un gazetar globe-trot-
ter care, îmbarcat ofițer II pe nave comerciale românești, 
străbătea meridianele și oceanele lumii (ca scenarist, ope-
rator, regizor). 

A tradus (din poezia poloneză, greacă, turcă etc.) 
și a fost tradus în numeroase țări ale lumii (Rusia, Por-
tugalia, Franța, Grecia, Spania, Germania, Turcia, Un-
garia, Bulgaria,în hindi și esperanto etc.), cunoscut fi-

ind ca laureat al mai multor premii literare naționale și 
internaționale. Fondator, în zilele Revoluției decembriste, 
al Mișcării Ecologiste din România, și președinte al Par-
tidului M.E.R.,membru în Biroul Executiv al CPUN, di-
rector al unor publicații de doctrină ecologistă, TGM este 
creatorul ECOSOFIEI, căreia i-a dedicat câteva volu-
me: Introducere în ecosofie (Fundația Europeană E.C.E., 
2000; Ecosofia (Ateneul Român, U.E.B., 2001); Îmblân-
zirea fiarei din om sau Ecosofia, ediția a II-a revăzută și 
adăugită (Fundația Europeană E.C.E., 2001, ediția a IlI-a 
revăzută și adăugită, Ed. Lumina Lex, 2002)… 

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

Spiritul poeziei lui TGM a străbătut mai multe eta-
pe, din anii 50 ai secolului trecut până azi în mileniului 
III, când „avangardismul” de care s-a tot vorbit s-a lim-
pezit într-o dicție poetică ușor recognoscibilă, axată în 
principal pe două coordonate: năzuința metafizică în varii 
contexte existențial-metaforice și atitudinea unui civism 
universalist, a unui militantist globalist, obsedat de ideea 
deteriorării acute a lui homo humanus căzut sub influența 
„fiarei” care i-a întunecat sensul existenței sale în lume și 
univers. Cu cât această lirică a incriminării este mai apă-
sată, cu atât poetul își vede spulberată credința în propria-i 
doctrină ecosofică (=„un sistem de gândire, un mod de a 
privi, de a citi, de a trăi și de a înțelege lumea”), vizând 
militantismul său larg umanitarist.(Z.C.) 

TOMA GEORGE MAIORESCU văzut de...

Trebuie să se închidă neapărat ochiul șoimului!
Privirea-i de oțel, ce-a intrat în inima omului.
Acum a sosit acel timp, ca șoimul să nu mai vadă!
Ochiul șoimului care stă cu nepătrunsul la sfadă.

Dogoarea șoimului a intrat năvalnic în inima mea.
A intrat hoțește, pe nesimțite, cu-a lui privire grea,
În speranțe, în cuvintele mele, în visele mele
Privirea de șoim care a văzut nevăzutul din ele. 

Da, sărbătoarea fără sfârșit, trebuie să se termine.
Acea desfătare-a văzului, aceste scântei din lumine,
Acea colivie de aur, cu iluzii a omului,
Care se închide cu spada, ca și ochiul șoimului

Acea furie-a văzului, care se deschide cu gândul,
Această carte a cerului, care se citește cu rândul,
Această neverosimilă cascadă de bunătate,
Din privirea lui, ce-acum se împarte la toți și la toate

Aceste lacrimi ale șoimului ce se deschid cu spada
Aceste lacrimi de bunătate ce întregesc cascada
Șoimul să vadă altceva, altă inimă, alt drum, alt 
scrum,
Altă bucurie, alt vis, altă străluminare, alt fum.

Trebuie să închidem toate hotarele privirii lui,
Hotarele destinului, întâmplărilor și-ale văzului.
Șoimul cu ochiul lui de oțel, cu penele lui de oțel
Cu zborul lui de oțel. Așa încât, uneori cred că-s el.

Eu, acum, știu că nu am fost niciodată singur în lume
Știu precis că numai șoimul a putut să-mi dea acest 
nume
Imposibila privire a fost acolo-ntotdeauna
Mi-a deschis sufletul și mi-a arătat soarele și luna.

A fost acolo, cum acolo este nesfârșitul de sus
S-a răstignit în priviri, s-a ascuns în răsărit și apus
Șoimul a fost pe acel drum anevoios al cuvintelor,
Al depărtărilor, izbânzii, iluziei, mormintelor.

Șoimul a fost pe acest drum anevoios al hotarelor
Al întâmplărilor, neîntâmplărilor și izvoarelor.
Poate să povestească despre drumui care-au fost și 
vor fi
Despre gleznele subțiri ale macilor frumoși, purpurii

De neasemuita curgere a fluviului zgomotos
Peste curcubeiele ce ne desenează frumos,
Despre cioburile copilăriei ce-nțeapă uneori,
Despre îngerii de lumină, îngerii suitori.

Despre gleznele subțiri ale macilor purpurii
Despre lungile drumuri albastre din zi
Despre clipele zburătoare din amintirile clipei
Despre neantul ispitei și izbăvirea risipei

Despre sărutul dintâi, despre hulubii tăi calzi
Despre arșița văzduhului în care te arzi.
Ochiul șoimului poate să povestească frumos,
Despre viforul iernii și înțelesul miraculos.

Despre parfumul florilor, despre prăpastie și înalt
Despre hotarul din vis și tărâmul celălalt.
Despre floarea de cireș ce crește pe pământ,
Despre răzvrătirea petalelor ce se risipesc în vânt.

Despre arșița verii, țurțuri și nepătrunsul seninului
Despre rana închisă cu licoarea veninului
În ochiul șoimului s-a încrustat prăpastia sumbră
El a rămas acolo să ne pândească din umbră.

El poate să spună că eu sunt și voi fi
Legat de gleznele subțiri ale macilor purpurii
El poate să spună că am fost și tac cu-ntristare
Și am cules perle din adâncuri de mare.

Că am cules stele de pe cerul anost
El poate să spună că eu sunt, că voi fi și am fost
Ochiul șoimului trebuie să nu mai vadă
Are privirea de oțel ca tăișul de spadă

Ochiul șoimului s-a cuibărit ușor și pe nesimțite,
În traiectoria fulgerului, pe văzduhuri uimite
În asfințitul răsăritului, pe aripa visului
Peste marginea atât de subțire a Paradisului.

S-a cuibărit în inimi, în suflet, întregindu-mi destinu’
Pe-ntinderi limpezindu-și privirea în Prezentul Con-
tinuu.
Prin inima mea trece precum glonțul, ochiul și pri-
virea
Trece prin mine, așa ar trece în marș omenirea.

Așa cum ai trăi în colivia de aur pierdută
Așa cum ar trece ghiuleaua peste înalta redută
De ce mă tem atât de mult de ochiul de oțel cristalin
De plecarea mamei și-a tatei, plecarea lor din suspin.

De ce mă tem atât de mult de colivia ferecată
De ce mă tem de lacrima aceea, întoarsă, ciudată.
Noaptea mă tem de ochi mai mult decât de cuvânt, 
de cuvinte,
De căderea copacului, de chipul pietrei, de mormin-
te.

De dezghețul izvorului, de umbra care ne pândește
De măreția albastră-a zării, ce-n zbor ne-mplinește
De luptătorul învins, de gloriosul de la răscruce
De ghimpii coroanei, de suliță, de cuiele de pe cruce.

De luntrea părăsită, de epava rămasă în mare
De luptătorul cu ochi de oțel, învins de marea plecare
Ochiul șoimului m-a dezghiocat de cuvânt, de cu-
vinte
Iar frigul iernii e aspru de nu-i găsești privirea fier-
binte.

De nu-i găsești, îndată imposibila privire de ceață
Imposibila privire care ne mai ține în viață.
El poate să spună că eu sunt și voi fi
Legat de gleznele subțiri ale macilor purpurii.

Dan DRAGOI

Imposibila privire
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Mereu călător

Mereu călător către tine, 
fără a te afla acolo unde 

bănuiai a fi...

Când, totuşi, în vreo clipă te vei afla acolo, 
priveşte-te îndelung, 

fie că ştii ori nu 
dacă tu eşti acela.

Reia, fie şi numai prin nouă amintire, 
acea călătorie doar către tine însuţi!

Spre a descoperi 
şi-a înţelege cândva 

ce ar putea să fie 
acel îndepărtat 

şi greu de descifrat 
misterios acolo.

În zori

Din nou, pe zare sus, vin norii 
şi cu migală desenează 

fantastice închipuiri 
pe cerul parcă-n aşteptare.

E soarele în răsărirea 
ce-i luminează vii culori, 

furtuni ce cresc 
când nu te-aştepţi, 

spontan şi suprarealist 
să strice vastele desene, 
să nu mai poţi a le citi 

când ţipă haosul prin ceruri.

Estetul cu privire sumbră, 
brutal din contemplare smuls, 

află, învins, ce se întâmplă 
când răsăritul în dezordini 
priveşte totuşi spre apus.

Şi pleacă să adoarmă-n zori, 
pierdut mai dincolo de zări, 

mult neatent la depărtări.

Hieroglife pe cer

Privesc cu umilinţă cerul, 
cu stelele, de nori acoperite, 

prin clipe repede trecând 
spre mai departe, 

cu mult spre mai departe.

Eliberate stelele din nori, 
parcă-ar clipi 

din ochi spre muritori, 
chemându-i la complicitate 
în drumul spre eternitate.

Pânda

Ai pândit o noapte până 
ai văzut luna-n fântână 
şi te-ai hotărât de-ndată 

s-o scoţi grabnic din găleată.

Vrei să ştii dacă-i mai bună 
apa băută cu lună!

Ciutura urcând spre cer, 
duce-n sus rar giuvaer.

Din fântână, în găleţi 
adus, oameni, să-l vedeţi...

Nu uitaţi! Rămâne-o lună 
şi-n adâncul din fântână.

Să-ntrebe vorba, mirată: 
„Unde-i cea adevărată?”

Cum de n-o fi presupus 
Că mai e şi-o lună sus?

Tributul

Ochiul nu i s-a dat omului 
doar să vadă cu el.

Datoria ochiului e 
ca omul să înţeleagă ce vede 

(deşi, nu odată, ce vede 
de nevăzut este)

Şi, nu odată, aceste 
adevăruri le uită, 
iar timpul vieţii 
se împuţinează.

Semne dinspre natură

În lac se învălmăşesc 
în turme negre norii, 

din urmă alungaţi  
de alţi nori.

Ei nu acceptă gândul 
întâietăţii celorlalţi, 
uitând că şi alţi nori, 
cu aceleaşi gânduri 
vor veni din urmă, 

mai furioşi şi mai întunecaţi.

Numai lacul  
(încântat de tot ce vede) 

preia captura norilor 
şi o predă adâncurilor.

Sunt valurile bucuroase 
de a se întâlni 

(ca într-o oglindă 
a tot acaparatoare) 
în mod miraculos 

cu cerul.

Muntele ajutat de furnici

N-are nevoie Muntele să se laude 
strigând: „Eu sunt muntele!” 

de vreme ce, văzându-l, 
orice privire îi înţelege 
şi îi recunoaşte numele.

Ar putea spune, sfielnic poate: 
„Sunt doar o furnică”

Furnicile însă, oricum l-ar privi, 
l-ar recunoaşte şi l-ar contrazice, 

ispitite fiind să-l suspecteze, 

dacă s-ar asemăna cu ele, 
de modestie jucată.

Ori, i-ar putea replica hotărât:
– „Nu te poţi ascunde 

după un nume schimbat; 
muntele nu poate să-şi facă 

pseudonime din numele altora, 
tu eşti doar Muntele 
şi nimic altceva!”

Sau, în semn de respect, 
ar putea furnicile 

a începe ele să urce Muntele.

Poate, o viaţă nu le-ar fi 
de ajuns să se vadă 

pe ultimul pisc!

Vor trăi, totuşi, mândria 
de a fi înţeles, urcând, 

că şi prin modeştii lor paşi, 
Muntele va fi obligat 

să-şi păstreze neschimbat 
numele.

Paznicul grăbit

Ceasul păzeşte timpul 
şi totuşi timpul trece 

pe drumul neoprit 
spre nu se ştie unde 

cu legănări încete, dar profunde.

Cum limpede, de veacuri, 
mereu grăbit e timpul!

Şi dacă-l pici cu ceară 
tot te aşteaptă sumbru, 
ne-nduplecat în birja 
cu telegari, la scară.

Când e să vină, ceasul, 
el, sigur, nu-ntârzie.

Drum lung

Nu-i visul zbor în colectiv, 
când prea adesea-i dat unei făpturi 

drum lung printre singurătăţi.

Şi, nu odată, greu îţi este 
să nu ştii, cu visele 

(de le mai ai) 
ce poţi să faci?

Veac plâns

Două stânci sunt 
şi, faţă-n faţă, 

privesc cum, viu, 
izvorul – fir de aţă, 
făptură lunecând  

lichidă 
e mereu grăbit 
dar gânditor...

...Îşi plânge veacul 
trecător.

Poeme 
NICOLAE DRAGOŞ
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Sculptură

Un sacru gând, 
în marmură-ngheţat, 
spre a rămâne-acelaşi 

peste vremuri.

Tabula rasa

Din tot ce-a câştigat 
prin tragice victorii, 

risipitoare, omenirea face 
tabula rasa...

Urmează, cu bravadă, 
neocolit în vremuri, 
instinct sinucigaş?

Profetul

În fruntea armatei învinse, 
colorată de mortalele răni, 
din bandajele însângerate, 

făcute în grabă, 
(răni ce nu mai pot fi 

ascunse 
în pofida oricăror precauţiuni) 

în fruntea armatei 
(învinse, vă zic!) 

cu Steagul speranţei 
zdrenţuit, 

aleargă, înspăimântat 
Profetul.

Viitorul

Viitorul s-a întâmplat 
cândva, în trecut...

Tu, cu fermitate, 
te îndrepţi, acum, 

către prezentul în care 
de atâtea ori 

ai crezut a te ascunde 
spre a te ocroti.

Înaintezi către el 
ca spre o continuă 

certitudine a amurgului; 
care amurg face parte şi el 

din viitor, 
din viaţă...

Încă!

Toţi

De-acelaşi lanţ, 
cu oarbe zale 
toţi suntem 

prin destin legaţi.

Nu ştiu de cine 
pus la cale.

...Când noi 
pe alţii-i judecăm, 

de alţii  
suntem judecaţi.

Destin în zig-zag

Străbaţi planeta-n lung, 
apoi de-a latul...

Absurde flăcări vezi, 
iar morţii-s vii.

Nu înţelegi: „Vom fi?, 
nu vom mai fi?”

Eşti când învinsul, 
când înaripatul.

Omul

Acest clopot, nu din metal 
este alcătuit, ci din doar 
sunetele ascunse în el.

Nu oricui îi este 
îngăduit să le audă 

şi, mai ales, 
să le înţeleagă!

Ascultând scrâşnetul marilor planete

Pe uzatele drumuri ale Universului 
se aude scrâşnetul marilor planete...

Precaute, trec unele pe lângă altele 
la distanţe de mii de ani lumină.

Se prevesteşte, totuşi, îndepărtata moarte 
a unora dintre ele. 

(dacă nu cumva, deja, de mult au asfinţit)

... „Când marele haos şi marile revolte 
vor izbucni în Univers, 

un alt cosmos se va naşte, 
cu alt fel de viaţă?”, cutezi a întreba. 

Şi speri să ţi se răspundă, 
că e născută viaţa 

spre-a nu putea să moară.

Poveste simplă

Povestea trăită atât de simplu
cu simplitate va trebui povestită!

...Fascinantă era dresoarea tigrului!... 
până şi captiva sălbăticiune 
părea adormită când o vedea 

intrând în cuşca din solide gratii de oţel, 
şi – s-o întâmpine sărbătoreşte –  

îşi lumina privirile.

Parcă vroia a-i da de înţeles 
că numai ea îi era recompensa 

pentru îndelunga şi trista aşteptare în 
captivitate...

Uita până şi duritatea plumbilor 
care împovărau şfichiuitorul bici de dresaj; 
bici niciodată ignorat de minunata făptură 

a dresoarei, ori de câte ori se petrecea 
ritualul intrării ei în cuşca marelui spectacol.

Până într-o zi, când, 
captivată de curajul acrobatului de la trapez, 

îndrăgostită şi distrată, dresoarea a pierdut din 
vedere 

plumbii grei ai biciului fulgerând prin aer.

Tigrul, ce părea devotat a-i fi, 
pentru o clipă (numai pentru o clipă) 

s-a imaginat a fi redevenit 
el, cel adevărat, răzbunându-şi 
îndelunga şi trista captivitate 

prin devoratorul, fascinantul lui dispreţ.

Aşa s-a întâmplat până la capăt, 
simpla poveste cu o dresoare şi un tigru.

De neuitat ar mai fi (şi de spus imediat) 
că acrobatul de la trapez, nici azi, 
n-a înţeles cum şi din ce pricină 

s-au întâmplat 
toate cele mai sus povestite.

Statueta de cristal

Îţi priveghea singurătatea 
o statuetă de cristal.

Din neatenţie, căzând 
de pe soclul de marmură, 

în cioburi s-a prefăcut, 
dăruindu-ţi, deznădăjduită, 

celestul cântec de adio.

Învins, duci cu tine, 
acest cântec prin timp.

Povară sacră şi comoară...

Când piere, 
tot ce-i frumos 
devine ecou.

Cântecul şi amintirea ploilor

Adesea ploaia cheamă amintirea 
să-ţi cânte anii scrişi în anotimpuri...

Cântec de leagăn ori de nuntă cântec, 
şi cântec cu „tam-tamuri” care, iute, 

se  ascund în jilavul pământ; 
cântec al cărui nume 

doar mari tăceri anunţă, 
ce fiecăruia să le primească singur 

îi e dat.

Dintotdeauna, apa  
e izvorul şi elixirul ei!

Norii ce haiducesc prin cer 
din apă se nasc, 

spre a se-ntoarce-n lacrimi jinduite 
de-ale pământului seminţe, 

de vieţile a tot ce-nseamnă drumuri 
prin anii (mulţi, puţini?) 

ce viaţă-şi spun.

Pe-acoperişuri vechi de case 
şi de suflet, 

ploile simplu cântecu-l rostesc, 
din răsărituri mari 
spre mari apusuri.
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Vineri, 2 noiembrie 2018, la sala „Florin 
Iusuf” de la Centrul Județean pentru Promova-
rea și Conservarea Culturii Tradiționale Gorj a 
avut loc sărbătorirea scriitorului octogenarului 
NICOLAE DRAGOȘ (n. 3 noiembrie 1838, 
Glogova-Cleșnești, Gorj), fiul al Gorjului cu o 
prodigioasă activitate literară de peste o jumă-
tate de secol.

Bine cunoscut în viața culturală româneas-
că încă din epoca de dinainte de 1989, ca poet, 
prozator, publicist, diriguitor de gazete, dl Nico-
lae Dragoș a revenit, în ultima parte a vieții, la 
matcă, în satul natal, continuându-și, cu vigori 
reîmprospătate, opera sa poetică, atât în sensul 
unei acute meditații existențiale cât și în regis-

trul umoristico-satiric al epigramei și fabulei 
(sunt de amintit aici Fabulele lui Esop transpu-
se într-o ediție memorabilă, despre care revista 
noastră a scris la timp și destul de aplicat).

Căutând o explicație a celor două fațete 
ce compun portretul literar al poetului Nico-
lae Dragoș, una a liricii meditativ-nostalgice 
de substrucție și muzicalități clasice, cealaltă 
a unui umorist atent observator al moravurilor, 
fixat pe tipuri și caractere, vom observa că li-
ricul (îndeobște om al abstragerii în reflecții și 
idealități) și umoristul (om al cetății, „tăun so-
cratic”, arbiter morum) sunt congeneri, com-
plementari, consubstanțiali. Privitor la... muzele 
poetului, cea a poeziei lirice, manifestată din plin 
în momentele-i de grație, știe să cedeze locul la 
timp celeilalte, condeierul devenind atunci un 
poeta umoristicus, cu o directețe satirică de mul-
te ori necruțătoare, amintind de celebrul «Petro-
nius poeta satyricus». Și asta datorită faptului că 
umorul lui Nicolae Dragoș nu este unul gratuit, 
de așa-zisă fadoare englezească, ci unul struc-
tural profund, vizând, dincolo de atitudini, ges-
turi, o infra-tipologizare a aspectelor abordate. 
De aici și gravitatea unei asemenea întreprinderi 
scripturale, congruentă cu zona de contact a ce-
lor două „fațete” componente ale personalității 
sale, de care vorbeam mai sus și care nu este la 
îndemâna oricui.  

Prezent la diverse manifestări, mai toate 
de tradiție, din calendarul cultural al Gorjului, 
dl Nicolae Dragoș, deloc „resemnat” și pe post 
de observator, are întotdeauna ceva de spus, de 
remarcat, de apreciat, de unde și activismul său 

cultural, binecunoscut nu numai pe meleaguri 
brâncușiene (la Tg.-Jiu, Tg.-Cărbunești, Novaci, 
Motru, Țicleni, Runcu etc.), dar și la Vâlcea 
(Slătioara, Râmnic etc.), Mehedinți, Hunedoara 
etc.

Scriitor în toată puterea cuvântului, cu un 
profil bine rotunzit în dicționarele ce l-au inclus, 
dl Nicolae Dragoș ne-a obișnuit, în ultima vre-
me, ca aproape an de an să ne ofere câte o nouă 
carte, ceea ce înseamnă că domnia sa merge îna-
intea «lexicoanelor» de care aminteam, căci fișa 
de creație a operei sale s-a augmentat într-atât 
încât o redefinire a profilului scriitoricesc se im-
pune cu mirabilă îndreptățire.

Experiența de viață, iată, este a unui oc-
togenar, care nu numai că a trăit și văzut multe, 
dar se simte și dator să lase mărturie, peste timp, 
lamura unui gând profund și mărgăritarele unui 
truditor în pământul făgăduinței.

Conștient că nu toate cele scrise vor ră-
mâne, ci doar o parte oricât ar fi de «zeciuită» 
- așa după cum mărturisea domnia sa public la 
sărbătorire -, ne permitem a-i aminti Maestrului 
Nicolae Dragoș (ce nume de „voievod” al me-
leagurilor motrene!) că nimic nu e pierdut pen-
tru «istoria literară», această riguroasă știință li-
terară cu registrele ei infatigabile, cu memoria ei 
monstruoasă, cu păstrarea a tot ce compune un 
destin scriitoricesc, o operă, o existență literar-
umană în timp. Căci, odată ce te-ai născut scrii-
tor (și dl Nicolae Dragoș e un scriitor de vocație, 
născut iar nu făcut!), așa rămâi în catastifele lite-
rare, cu toate cele mari, mici, multe, mărunte...

La mulți și sănătoși ani, Maestre drag! 
Acum că sunteți cu pasul în nouăzeci, suta pare 
aproape...

Z. CÂRLUGEA 

Zvelt, distins, rafinat, extrem de bine in-
format în mai toate domeniile care suscită inte-
resul unui intelectual de mare anvergură, altruist 
până la sacrificiu și cu o plăcere rar întâlnită de 
a face bine oricui are nevoie de sprijinul lui (so-
licitat sau nu), modest cum numai cineva care 
își cunoaște cu adevărat valoarea poate să fie, 
cu un deosebit simț al umorului – atribut care 
l-a ajutat de multe ori în viață să treacă peste 
nu puține momente de grele încercări, orator de 
mare forță, glisând cu ușurință de la discursul 
simplu, neprotocolar la cel academic, de adâncă 
substanță, poet născut și nu făcut, cu un imens și 
absolut respect pentru cuvinte – spuse ori scrise, 
domnul Nicolae Dragoș, de a cărui prietenie nu 
știu cât de meritat mă bucur de câteva decenii, 
mi-a părut dintotdeauna a face parte din casta 
atât de rară a boierilor de viță veche. Pe care 
întârziem din păcate s-o veșnicim în necesarele 
noastre tablouri de familie.

LA MULȚI ANI, SENIORE ! Cu adâncă 
plecăciune, 

Ion CEPOI

NICOLAE DRAGOȘ – 80

***

  
Cercetătorul suedez Nills Jakobson 

susține că sufletul omenesc cântărește 21 de 
grame. Nu știu ce suflete o fi cântărit domnia sa 
de a ajuns la concluzia asta. Eu cunosc un om al 
cărui suflet îi poate infirma teoria. Este un om 
cu un suflet atât de greu că nu cred că ar rezista 
cântarele suedezului la cântărirea lui. Posesorul 
acestui suflet se numește Nicolae Dragoș.      

           Mă bucur mult că l-am cunoscut și 
îi doresc, din tot sufletul, să trăiască cel puțin cât 
Cella Delavrancea sau cât Ion Irimescu.

           Deci: „La mulți ani, domnule Ni-
colae Dragoș!”

      Spiridon POPESCU  

Regret și acum, la senectute, că nu l-am 
cunoscut, cu ochii-n patru, pe Nicolae Dragoș, 
cel din anii în care eram amândoi studenți la 
Universitatea C.I. PARHON, Facultatea de Fi-
lologie, profilul de teorie, critică literară și fol-
clor, din al doilea lustru al obsedantului și… 
aberantului deceniu comunist, 1950-1960.

Ne despărțeau numai doi ani, de interval 
temporal și de promoție universitară! Știu si-
gur că mai toți colegii lui de grupă, inclusiv el, 
s-au afirmat și s-au impus în condițiile ideologi-
ce aservite regimurilor comuniste, ca veritabili 
scriitori ai faimoasei generații șaizeciste.  

Cred și acum, după eclipsa comunistă, 
parțială, că personalitatea și opera scriitorului 
Nicolae Dragoș s-au conturat decisiv, de-a lun-
gul și de-a latul ultimelor două perioade literare.       

Cu o pelerină ideologică subtilă și dis-
cretă, adecvată esteticului, scriitorul Nicolae 
Dragoș, cu identitate de viziune și stil, trebuie să 
fie, cu acuitate, reconsiderat, nu doar pentru că 
se manifestă, fără orgoliu literar, ca adolescent 
și octogenar, ci pentru pertinența și permanența 
existenței sale literare.

Ion TRANCĂU
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Pe data de 19 octombrie 2018 a avut loc în 
localitatea Bobu din comuna Scoarța, Simpozionul 
Cultural ”POMPILIU MARCEA – istoric și critic 
literar, fiu al comunei Scoarța”, cu ocazia omagierii 
a 90 de ani de la nașterea profesorului și scriitoru-
lui Pompiliu Marcea și inaugurarea Căminului Cul-
tural Bobu. Manifestarea culturală a fost organizată 
de Primăria Scoarța și Fundația Culturală „Pompiliu 
Marcea”. 

La cele două evenimente culturale, Simpozio-
nului Național omagial „Pompiliu Marcea” și Inau-
gurarea Căminului Cultural Bobu, dotat la standarde 
europene, au participat pe lângă autoritățile locale 
(în fruntea cărora s-a aflat domnul Ion Stamatoiu, 
primarul com. Scoarța) și domnul Ciprian Florescu 
-   prefectul județului Gorj, domnul Gheorghe Ni-
chifor – vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, 
primari și viceprimari ai localităților județului Gorj, 
cadre didactice universitare și din învățământul pre-
universar, elevi și foarte mulți cetățeni ai comunei 
Scoarța și ai județului Gorj.

De asemenea, cu această ocazie au fost 
prezenți interpreți de muzică populară și formația de 
dansuri populare a Ansamblului Profesionist „Doina 
Gorjului” din Târgu-Jiu, care au susținut un program 
artistic deosebit.

Participanții la aceste evenimente au fost 
întâmpinați de către primarul comunei Scoarța, 
domnul Ion Stamatoiu, care, îmbrăcat în costum 
național însoțit de trei doamne, de asemenea, îm-
brăcate în costum național, au prins în pieptul fie-
cărui participant cocarde tricolore pe care era scris: 
100 – România – 1918 -2018 – Sărbătorim îm-
preună – SIMPOZION „POMPILIU MARCEA” 
– 2018. La intrarea în Căminul Cultural erau ar-
borate drapelul tricolor și al Uniunii Europene, 
precum și banner-ul pe care era scris: Simpozion 
Cultural „Pompiliu Marcea – istoric și critic lite-
rar, fiu al comunei Scoarța” – 19 octombrie 2018. 

Manifestările au debutat cu Simpozionul Cul-
tural „Pompiliu Marcea”, care a fost deschis de către 
Ion Marcea, nepotul scriitorului, care, în discursul 
susținut, a spus că lansează cu această ocazie cartea 
„Pompiliu Marcea – 90 de ani de la naștere” și Re-
vista omagială „Pompiliu Marcea”.

Mulțumind invitaților și participanților la 
acest eveniment, a făcut cunoscut că moderatorul 
acestei manifestări culturale este profesorul și poe-
tul Nicolae Dragoș, bun prieten al regretatului literar 
omagiat, după care a prezentat invitații la acest eve-
niment cultural: conf. univ. dr. Ion Popescu-Brădi-
ceni, prof. dr. Zenovie Cârlugea, inspector școlar 
prof. Georgeta Popescu, prof. Ion Trancău, critic 
literar și prof. Teodor Voicu.

Cele 200 de exemplare de carte și 200 de re-
vistă s-au epuizat încă de la începutul manifestării.

În continuare domnul Ion Marcea a dat cu-
vântul domnului Ion Stamatoiu, primarul comunei, 
care în calitate de gazdă a adresat cuvântul de «bun 
venit» invitaților și tuturor participanților, după care 
a luat cuvântul domnul Nicolae Dragoș. Acesta, în 
calitate de moderator, a dat cuvântul vorbitorilor Ion 
Trancău, Zenovie Cârlugea, Georgeta Popescu, Ion 
Popescu-Brădiceni, Teodor Voicu și Titu Zălog, care 
au evocat personalitatea, viața, activitatea și opera 
marelui cărturar gorjean, remarcând rigoarea scrie-
rilor sale, cât și pregătirea solidă pe care o avea ca 

profesor universitar. Toate acestea îl fac pe criticul 
și istoricul literar Pompiliu Marcea inconfundabil în 
peisajul cultural românesc din a doua jumătate a vea-
cului trecut.

În continuare a luat cuvântul Ion Marcea, care 
a înmânat diplomele și premiile acordate în cadrul 
Proiectului Educativ Județean „Pompiliu Marcea – 
între oglinzile timpului”. Diplomele și premiile au 
fost acordate după cum urmează: Premiul I – prof. 
Gheorghița Clipicioiu pentru studiul: Pompiliu 
Marcea-Repere ale moralității în critica literară; 
Premiul II – prof. Oana Mirela Tudor pentru studiul: 
Pompiliu Marcea sau conștiința de sine a literaturii; 
Premiul III – prof. Elena Ștefania Pânișoară pen-
tu studiul: Ipostaze ale ideii de feminitate în opera 
lui Sadoveanu – din perspectiva criticului Pompiliu 
Marcea; mențiune – prof. Teodor Voicu pentru stu-
diul: Pompiliu Marcea – model de conduită morală 
și intelectuală pentru mine.

Fundația Culturală „Pompiliu Marcea” a con-
tinuat să acorde prin nepotul scriitorului patru pre-
mii și diplome de excelență, așa cum a făcut încă 
de la debutul manifestărilor culturale, organizate în 
primăvara acestui an la Colegiul Național „Spiru Ha-
ret” în Amfiteatru „Pompiliu Marcea”, când a pre-
miat trei personalități culturale, iar manifestările au 
continuat în luna mai când lui Pompiliu Marcea i s-a 
acordat și dezvelit o stea pe Aleea Celebrităților gor-
jene din municipiul Tg- Jiu și încheindu-se în această 
zi cu premierea următoarelor personalități: Nicolae 
Dragoș, Ion Popescu-Brădiceni, Zenovie Cârlugea și 
Ion Trancău.

În continuare au urmat momente emoționante, 
înălțătoare, când un grup de elevi de la Școala Gim-
nazială Scoarța au interpretat Imnul de stat al Ro-
mâniei, cântece patriotice și doine - toate închinate 
cu prilejul desfășurării acestor manifestări, precum 
și aniversării Centenarului Marii Uniri.

S-au înmânat diplome și premii tinerilor și 
vârstnicilor din comună de către dl primar Ion Sta-
matoiu și, în final, a avut loc un program artistic de 
cântece și dansuri populare susținut de ansamblul 
,,Doina Gorjului”.

În final a avut loc o agapă la un restaurant din 
municipiul Târgu-Jiu.

Ion MARCEA, nepotul scriitorului

SIMPOZION NAȚIONAL „POMPILIU MARCEA” – 90

Evadatul din Scriitopia

„Pompiliu Marcea” – 90 

Într-o zi de 19 octombrie 2018, o mână selectă de autentici oameni 
de cultură (şi scriitori de prim rang printre ei) s-a întâlnit în buricul mu-
nicipiului Târgu-Jiu să bea împreună o cafea, la o voroavă înţeleaptă. Ca-
feaua n-au băut-o pentru că era doar pretextul unei întâlniri în perimetrul 
brâncuşian sacru, la consacrarea căruia fiecare dintre ei se ilustraseră me-
morabil.

Numai că, de data aceasta, grupul se reunise la chemarea lui Ion 
Marcea, inimosul şi competentul nepot al lui Pompiliu Marcea, graţie că-
ruia figura exemplară a magistrului bucureştean, dar răsădit în Colibaşii 
Gorjului, avea să şi vadă recunoscută valoarea de om total, model genera-
ţiilor ce-au urmat şi-i urmează întru prosperitatea literelor şi a învăţămân-
tului preuniversitar şi universitar din România.

Echipa de şoc a Simpozionului Naţional „Pompiliu Marcea” a ajuns 
la timp nu la Scoarţa, ci la satul Bobu ca să participe şi la tăierea panglicii 
la inaugurarea proaspătului Cămin Cultural spre dare în folosinţă comu-
nităţii vetrei.

Acolo respectabilii intelectuali invitaţi cu aceeaşi dragoste ca-n fie-
care an au fost primiţi cu pâine şi cu sare de primarul ales Ion Stamatoiu, 

un caracter intrepid, dinamic, cu un discurs poetic şi social credibil şi – 
după cum s-a văzut cu ochiul liber – înconjurat de fiii locului cu simpatie.

Pe acest fundal lucrativ, în acest areal gospodăresc, Simpozionul 
ca atare – unul deloc lung, ori, Doamne fereşte! – plictisitor (pentru cine 
ştie ce persoană neavenită – n.m.) – s-a înscris într-un orizont de aşteptare 
generos, beneficiind şi de aportul excepţional al „veteranului” Nicolae 
Dragoş, „cetăţean de onoare” a marii poezii române contemporane, care 
l-a avut ca asistent în perioada studenţiei pe Pompiliu Marcea. Moderator 
al manifestării, literatul Nicolae Dragoş le-a dat cuvântul pe rând doctoru-
lui în filologie Zenovie Cârlugea, criticului literar Ion Trancău, istoricului 
Teodor Voicu. Apoi Ion Marcea a acordat premiile concursului „Pompi-
liu Marcea – între oglinzile timpului”. Premiul I: Gheorghiţa Clipicioiu, 
Premiul II: Oana Mirela Tudor. Premiul III: Elena Ştefania Pânişoară; 
Mențiune: Teodor Voicu. Fundaţia Culturală „Pompiliu Marcea” Târgu-
Jiu a acordat şi Premiile de excelenţă domnilor Nicolae Dragoş, Zenovie 
Cârlugea, Ion Trancău şi subsemnatului Ion Popescu-Brădiceni.
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Bogăţiile unui intelectual cutezător
Întreprinderea noastră, editori şi îngrijitori de ediţie, caută a nu-l lăsa unei 

nemeritate uitări pe Scriitorul şi pedagogul neomodernist Pompiliu Marcea. 
Avem destule voci cu autoritate în domeniu care-i subliniază profilul sacrificial. 
Un prin indiciu biografic mă scoate din start din indiferenţă: tatăl scriitorului a 
murit în anul în care m-am născut eu, 1954.

Pompiliu Marcea a fost o somitate a epocii sale, devreme ce între anii 
1964-1965 a fost directorul E.P.L.U. şi ulterior a predat la universităţile din 
Koln, Bonn, Dusseldorf, Aachen, fiind un profesor universitar autentic, valoros, 
cu adevărat competent. Subliniez acest aspect, fiindcă azi universităţile s-au um-
plut de lichele parvenite, arivişti tembeli, inculţi înfumuraţi şi plini de ei, lipsiţi 
de orice simţ al respectului pentru cultură şi cercetare, creaţie şi artă pedagogică. 
N-a fost Pompiliu Marcea un solitar; ci s-a angajat în lupte care nu l-au doborât, 
dar l-au ucis ca pe Nicolae Labiş, ca pe Marin Preda, ca pe Nichita Stănescu; şi 
a lansat o paradigmă pe care mereu un critic literar precum Ion Trancău mi-o 
reaminteşte: „lecturi fidele”.

Dan Grigorescu i-a fost prieten şi i-a admirat curajul de a-i înfrunta pe 
atotputernicii zilei (ca, de pildă, pe Nicolae Ceauşescu însuşi – n.m., I.P.B.), 
pledând pentru mai sigurele prietenii axiologice bazate, ele însele, pe intuiţie şi 
pe vocaţie, pe dârzenie morală şi devotament sacrificial.

Cei care au scris despre Pompiliu Marcea în cartea de faţă l-au cunoscut 
bine. Mie însumi mi-a fost profesor la Universitatea din Bucureşti, unde mi-am 
dat examenul de definitivat, dimpreună, de pildă, cu Mircea Cărtărescu, Ion Stra-
tan şi Vasile Poenaru, în 1981.

Dispărând în floarea vârstei, nu şi a definitivat opera. N-a mai apucat s-o 
transmute într-un limbaj mai elaborat teoretic. Însă această operă are meritul 
de a fi reactualizat profilurile clasice ale unor Ioan Slavici şi Mihail Sadoveanu 
ori a fi sprijinit redactarea unor lucrări de licenţă, precum pe cea a Elenei Cără-
biş-Ştefănescu dedicată poetului gorjean Nicolae Burlănescu-Alin (1867-1912) 
mort relativ tânăr, o distinsă doamnă pe care am invitat-o la primele trei ediţii ale 
A.N.P.C.P. „S.L.B.” (1997, 1998, 1999). Am avut şi rarul privilegiu de a prezen-
ta o expoziţie de fotografii cu Pompiliu Marcea între marile 
personalităţi ale epocii, vernisată de soţia sa Zoe-Florenti-
na Marcea la Muzeul Judeţean Gorj (în sala din dreapta pe 
peretele din stânga – n.m.).

Printre cei care se referă la om şi la operă, se vor 
regăsi în acest prim volet şi o parte din iluştrii intelectu-
ali pe care i-am avut ca maeştri tutelari; de data aceasta la 
doctorat: C. Stănescu, Dumitru Micu, Al. Hanţă, Dan Ho-
ria Mazilu, Eugen Simion, Marin Sorescu, George Sorescu, 
Ovidiu Ghidirmic ş.a.

De pildă Alecu Hanţă îi reliefează calităţile magis-
tral. La fel procedează Zenovie Cârlugea, Ion Mocioi, Eu-
gen Simion, Ştefan Cazimir, Nicolae Dragoş, Eugen Veli-
can.

Pompiliu Marcea şi-a plătit cu preţul vieţii preţioasa-
i verticalitate morală şi profesională, care nu era potrivită acestor vremuri, care 
nu cadra cu talerele slugărniciei comuniste.

Detalii din biografia lui Pompiliu Marcea am smuls de la unchiul meu 
după mamă, Petre Brâncuşi, (el şi mama mea erau veri primari, iar eu cu Cristian 
şi Dan suntem veri de-al doilea – n.m.) care niciodată nu reuşea să-şi sfârşească 
depănatul amintirilor cu colegul şi prietenul său eminent. Căruia – reproduc în 
rezumat aproximativ – îi erau de nestăvilit setea de lectură şi dorinţa de cunoaş-
tere. Cursurile i se bucurau – ca ale lui George Călinescu – de maximă audien-
ţă fiind apreciate pentru sobrietatea expunerii, densitatea informaţiei, calitatea 
caracterizărilor, diversitatea modalităţilor de prezentare, caracterul lor formativ 
etc.

Pompiliu Marcea a fost un aristocrat al spiritului dar şi un suflet de pandur, 
un erou al rezistenţei prin cultură.

Un erou al rezistenţei prin cultură
Partea a doua a volumului de faţă elogiază personalitatea lui Pompiliu 

Marcea şi se ridică, axiologic, peste nivelul celui dintâi. Aşa s-a nimerit la o 
adică, însă autorii incluşi sunt nume de „colecţie”: Fănuş Neagu, Şerban Ciocu-
lescu, Nicolae Dragoş, Corina-Mădălina Marcea, Constantin Ciopraga, Florea 
Firan, Mihai Ungheanu, Mihaela Albu, Nicolae Scurtu, Dinu Săraru, Ion Rotaru, 
Mitzura Arghezi, Nicolae Mischie ş.a.

A fost nevoie şi de această a doua parte ca să dăm curs promisiunii de a 
preda la tipar câteva lucrări premiate la Simpozionul anual Pompiliu Marcea la 
care au participat cu lucrări umăr la umăr profesori şi elevi. Ideea merită conti-
nuată, dacă nu chiar extinsă la nivel naţional.

Că profesorul Marcea era un om de o cultură rară, de o înţelegere perfectă 
şi de o iubire fără de seamăn pentru Eminescu şi Neamul românesc, este indubi-
tabil. Subliniind aceste calităţi, Fănuş Neagu adaugă frazei de mai sus şi triada 
ce-l caracteriza pe promotorul lecturilor fidele: prietenie – bucurie – respect reci-
proc, care, vai, azi se poartă din ce în ce mai rar pe la diverse caste profesionale, 

inclusiv cea scriitoricească.
Dinu Săraru, autorul romanului „Nişte ţărani”, îi preţuieşte gazetăria îm-

pătimită, travaliul impresionant, lupta pentru afirmarea fiinţei spirituale româ-
neşti, de o tenacitate, patimă şi dăruire care au mers până la sacrificiul de sine. 
Dar şi erudiţia totalizantă ori talentul autentic de a-i întâmpina pe noii scriitori.

Şerban Cioculescu, citindu-i „Concordanţe şi controverse”, i-a apreciat 
arta polemică, pandurismul critic, verva dialectică, felul cum îşi motivează cu 
însufleţire atât opţiunile cât şi respingerile, tezele excelente, bogăţia de sugestii.

Mihai Ungheanu repune în discuţie onestă – şi reparatorie oarecum – cu-
rajul lui Pompiliu Marcea de a descoperi că terenul istoriei literare nu este locul 
concordiei şi că a scrie despre autori şi reviste clasice înseamnă de ipso et de 
facto intrarea la dispută uneori tranşantă, angajarea într-o bătălie de idei, necru-
ţătoare când e vorba de patrimoniul clasic românesc. Ce i-a fost atât de propriu 
magistrului? Actul de cunoaştere metodică, viziunea şi spiritul ei fundamental, 
devotamentul de călugăr, intelectualismul militant integrat în revalorificarea zes-
trei ignorate a literaturii române.

Mihai Ungheanu afirmă exact: „Profesorul Pompiliu Marcea a fost un om 
de for, adică un cărturar al dezbaterii publice ardente/ urgente, care n-a căutat 
efecte uşoare şi succese facile ci s-a angajat pe teme şi direcţii cardinale ale 
literaturii române.”

Prin urmare aşezarea vieţii întregi a lui Pompiliu Marcea sub semnul echi-
librului şi curajului e o datorie de onoare la care autorii întreprinderii de faţă 
trudesc necondiţionat dar cu benefica intenţie de a-i ţine amintirea vie.

Rostul criticii lui Pompiliu Marcea şi respectul 
critic  pentru valori

Eu leg îndeobşte înţelegerea poeziei de profunzimea meditaţiei lirice. Ba 
mizez pe ideea de superlativ în poezie ba pe destinul universal al unei capo-
dopere. Uneori îmi instalez inspiraţia în grădina lui Orfeu[1], alteori mă alătur 
lui Ieronim Contemporanul, regent peste Ezoterezia, scriind cu o rază a Lunii 

în adăpostu-i invizibil, festina lente, poeme din viitor[2] ori 
despre aventurile-i în imaginar.

Pompiliu Marcea a dedicat pagini memorabile unor 
mari poeţi români, clasici şi totodată de o rezistentă mo-
dernitate la orice relectură a operei lor. Mă refer la Grigore 
Alexandrescu, Al. Macedonski, Tudor Arghezi, Mihai Emi-
nescu, Calistrat Hogaş, Şt. O. Iosif, Dimitrie Anghel, Za-
haria Stancu, Ion Pillat, Adrian Păunescu, Octavian Goga, 
George Coşbuc, Mihai Beniuc, Nichita Stănescu, Ion Brad, 
Vasile Nicolescu, şi la mulţi alţii, oricum nepermiţându-mi 
spaţiul a zăbovi asupra fiecărei cronici literare ori asupra fi-
ecărui eseu, metapoetic, în parte.

Însă aş opta, ca punct de pornire al studiului de faţă, 
pe motivaţia de redactare a unui material, arătată de Pompi-
liu Marcea însuşi: răsfoirea exegezei anterioare (asupra po-

eziei lui Ion Pillat, de pildă, – n.m., I.P.B.) printre care obligatoriu contribuţiile 
fundamentale ale unor Eugen Lovinescu, Vladimir Streinu, Tudor Vianu, George 
Călinescu, Ovidiu Papadima.

Ovidiu Papadima tipărise o monografie închinată lui Ion Pillat (elaborată 
într-o manieră similară monografiei criticului Ion Trancău dedicată mie[3], n.m., 
I.P.B.) care – ne încredinţează Pompiliu Marcea – „bine documentată… lasă im-
presia unui asediu permanent înspre substanţa poeziei lui Pillat”[4]. Dar, cum îi 
e obiceiul, cronicarul la primire recomandă trecerea de la comentariul culturalist 
la „pătrunderea cu ajutorul instrumentelor percepţiei estetice în substanţa artei” 
autorului receptat hermeneutic.

Efortul meu îşi propune o reevaluare adusă la parametrii actualităţii şi 
scoaterea în relief a unor accente axiologice, a căror proeminenţă stă încă în pi-
cioare. „Am ajuns, astfel, să alăturăm criteriului eficienţei criteriul etic al muncii,  
îşi dezvăluie metoda Pompiliu Marcea însuşi – în afara căruia orice dimensiune 
axiologică este greu de conceput”[5]. Practicând arta chrematisticii, fundamen-
tală în orizontul Kairotic de receptare, rămâne natura morală; pe ea se grefează, 
desigur cea estetică, precum, fireşte, pe cea estetică se dezvoltă cea poetică şi cea 
„poezească” (Nichita Stănescu)[6].

Până şi destinul universal al unei capodopere trebuie, repetat, proiectat pe 
ecranul cronicăresc-factologic, sine ira et studio. Pompiliu Marcea detectează 
mărcile unei capodopere în maniera-i constant exigentă şi – nu în ultimul rând 
– ţinând cont de modelul simbolic raportat la inerentul moment de adeziune su-
fletească. Are în vedere aspecte specifice poeziei sociale şi justiţiare, convertirii 
spirituale. Nu ezită să ia în calcul poemul ca manifest politic, instigator la revoltă 
populară, la răscoală, la răsturnare a unui regim agresiv şi genocidic. „Împă-
rat şi proletar” (Mihai Eminescu[7]), „Noi vrem pământ” (George Coşbuc[8]) 
sunt etern valabile pentru poetul revoluţionar, întrucât artistul oricărei epoci este 
luptătorul durerilor de veacuri; în acest sens, şi Nicolae Iorga şi Gavril Scridon 
marchează rolul proeminent al poemului vaticinar în eon ardent.

Cărţile îşi au propria lor arhitectură dublată de atât de imperioasa origina-

Ion Popescu-Brădiceni
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litate, îşi au rigorile construcţiei legitimate prin dozarea scenelor şi întâmplărilor, 
prin oportunitatea introducerii în text a unor personaje, prin necesitatea inserţii-
lor reflexive, a opţiunilor subiective, prin desfăşurarea şi soluţionarea convingă-
toare a motivului central etc. (Marcea, 1985, 35).

Dacă intră în discuţie poetul, apoi şi lui îi este prioritară vocaţia constru-
irii. Un poet al anilor din urmă (precum Nichita Stănescu, probabil, ori precum 
Adrian Păunescu la o adică – n.m.) nu poate decât să 
exprime, prin totalitatea fiinţei sale, prin oricare din 
manifestările ei, Poezia, însăşi Poezia-ca-fiinţare şi ca 
meta-/ trans- dimensiune umană/ transumanistă.

Predestinaţi a fi poeţi şi N.S. şi A.P. calcă glo-
rioşi pe urmele unor Holderlin ori Keats, Rilke ori 
Elytis, Aragon ori Trakl. Pompiliu Marcea apreciază 
că Nichita Stănescu – citez – „iradiază, prin simpla 
prezenţă, candoare, emoţie, afecţiune, îndepărtând, cu 
un simplu gest angelic, printr-o admonestare cordială 
a privirii, orice tentativă de tulburare a apelor, restabi-
lind comprehensiunea oportună şi concilierea, umani-
zând ambianţa”. Poetul „Necuvintelor” e un „Voievod 
al elixirului şi al euforiei spirituale”; (re)întrupează 
starea de graţie şi pe cea de visare, personificate, fiind 
totodată un magician al verbului. „După Eminescu şi 
Arghezi, nimeni n-a supus limba românească literară – 
crede P.M. – la atâtea înnoiri şi metamorfoze, la atâtea 
teste de elasticitate expresivă, de surprinzătoare poli-
semii. Poetul alintă cuvintele şi se lasă alintat de ele, le 
percepe ca pe nişte fiinţe vii sau ca pe nişte duhuri… 
Ele, cuvintele, dispun de o forţă tainică fără a pierde 
din miresmele primordiale.”

Universul liric al celui care-a semnat „Măre-
ţia frigului”, „Epica Magna” şi „Opere imperfecte” e 
„diafan şi ingenuu, matinal şi orientat spre zenit, cu 
viziuni conceptualizate şi adeseori inaccesibile ochiu-
lui, grăbit ori neexersat. În consunare cu Mallarmé, 
Valéry, Ion Barbu, Leonid Dimov, Nichita Stănescu 
îmbracă, salutar, chiar haina scumpă a unui „spirit 
doctrinar (în textele sale transteoretice/ metapoetice – n.m.) unui spirit doctri-
nar grefat desigur pe cel vizionar”. „El adânceşte cunoaşterea prin intuiţie şi 
tensiunea ideilor, şi nu prin sistem şi concept, deşi un poet profund şi cultivat ca 
Nichita Stănescu nu este deloc străin de acestea din urmă. Următoarele versuri, 
cu formulări aproape didactice (s.m., I.P.B.), propun alternativa trăirii, repudiind 
impulsul speculativ dar construind atent întru benefica, imperativa, schimbare 
de paradigmă:

„Nu trebuie înţelese sentimentele,
ele trebuie să fie trăite.
Nu trebuie înţeleşi porcii,
ei trebuie să fie mâncaţi.
Nu trebuie înţelese florile,
ele trebuie mirosite…
Nu trebuie mai ales să înţelegem,
trebuie mai ales să fim” (Péan) [Stănescu, 1985, II, 123]
Schimbarea înspre o / într-o / nouă paradigmă constă într-o ontologie 

(auto)reflexivă, (auto)sacrificială, ia forma transpoziţiei (s.m.) într-un registru 
poetic, coborât, transdescendent, în straturile aproape insondabile ale conştiinţei, 
şi sublim de răscolitor şi demiurgic (adică primordial – n.m.) (Stănescu, 1978, 
9).

Aspirând deci să construiască (s.m.) o mitologie po(i)etică, din postura 
unui homo existens, Nichita Stănescu nu-şi poate permite a ignora criza de iden-
titate a cuvântului care dilatat / pulverizat prin ambiguitate, polisemie, vid de 
logos, s-ar anihila în-de-sinea-i autoritară şi autocefală.

Astfel marii poeţi (numărându-se printre ei şi alţi comilitoni de eon 
precum Marin Sorescu, Ion Gheorghe, Adrian Păunescu, Cezar Baltag, Cezar 
Ivănescu, Ilie Constantin) îşi îngăduie reîmprospătarea, aerisirea, revi-gorarea 
mirificei faune, printr-o revoluţie/ insurgenţă netă, graţie unei uriaşe mobilităţi 
emoţionale, unei mobilizări transintelectuale şi unei rare fantezii poetice. Dotat 
cu o stranie inteligenţă, speculativă, argumentată şi mereu augmentată prin lec-
turi fundamentale, mereu restructurate într-un transorizont cultural, deplasat spre 
roşu, poetul este prin urmare un homo poeticus complet, de-o fascinantă origi-
nalitate (a viziunii, repet, a sensibilităţii, a capacităţii de meditaţie şi mai ales a 
comunicării (s.m.), a expresiei monumentale şi inedite ş.c.l.)

Un Orfeu plângând ci nu cântând, iată noua ipostază a artistului. Fascinat 
de concret, reinventându-i pe toţi poeţii din „Dimineaţa poeţilor” lui Eugen Si-
mion (Simion, 1980, in integrum, 5-430), Nichita Stănescu practică imersiunile 
în straturile adânci ale melancoliei, sensibil ca orice spirit modern, la traumele 
lumii ca să-şi recupereze simbolurile existenţiale ale vieţii-i interioare.

Încheiem această secvenţă a studiului de faţă printr-o frază a colegului său 
de neomodernism, Adrian Păunescu: „Ferice de Ţara care dă poeţi ca Nichita 
Stănescu!” (Marcea, 1983, 144).

Cât despre Adrian Păunescu, Pompiliu Marcea scrie şi în 1982 şi în 1985. 
În „Varietăţi literare” comentează sonetele din „Pământul deocamdată”[12] per-
tinent, uzând spectaculos de un lanţ definiţional, – cum l-ar caracteriza Dabney 
Townsend – deschis, generat de limbajul performativ [13].

Sărind peste câteva generalităţi efemere, să pătrund în miezul notelor de 
recitire-rescriere, ţintind de trans-textualizarea, transpoziţia de tip Ulise (Joyce), 

Doktor Faustus (Thomas Mann) ori Vendredi (Michel Tournier) – ca rescriere a 
lui Robinson Crusoe (Daniel De Foe)[14] – ori, în cazul lui Pompiliu Marcea, 
vădind o preocupare pentru „Vibrarea incitantă a întregului dispozitiv de resurse 
poetice” (Marcea, 1987, 196).

În „Pământul deocamdată”, criticul de întâmpinare evaluativă îi găseşte 
poetului o imagine greu de modificat, constituită din forţă şi energie poetică, din 
revărsări torenţiale de metafore, din viziuni grandioase, din explozii de lirism 

revendicativ, toate aceste haruri valorificate în slujba 
unei poezii politice şi mesianice.

Adrian Păunescu este un poet al cetăţii: al gran-
dorilor civice şi patriotice, este adică un romantic in-
tolerant, de dimensiuni titanice, din stirpea lui Heli-
ade, Eminescu, Hasdeu, Macedonski, Bogza, Labiş, 
Ţărnea. Calitatea celor peste două sute de sonete este 
o veritabilă performanţă poetică, în egală măsură de 
substanţă şi de virtuozitate. „În loc să cânte pe un sin-
gur instrument – observă P.M. –, poetul angajează o 
orchestră care este propriul univers interior. Nouă şi 
de neimitat este tensiunea comunicării şi amplitudi-
nea devorantă a combustiei, nou este şi aspectul pos-
targhezian de om-orchestră ori cel de memento mori 
posteminescian. De altfel poetul urmează ca patos şi 
creativitate anticalofilă lui Eminescu, Arghezi, Goga, 
Blaga, Maniu, Cotruş, Geo Dumitrescu, cultivând pe 
lângă metafora revelatoare şi pe cea sediţioasă ori dis-
punându-şi valorile sale asemenea mierii în fagure, 
diamantului aflat în rocă.”

Ca să pun punct articolului, trebuie să consider 
că Pompiliu Marcea a crezut într-o critică a respectu-
lui pentru valori, în fenomenul românesc, în principii 
sacrosancte, în etaloane ale capacităţii, critice, ci nu 
în canoane. A crezut totodată în triada spirit didactic 
– erudiţie de calitate – ţinuta intelectuală înaltă care 
doar dacă o angrenează un geniu asociativ produce 
interpretări, examinări minuţioase, asociaţii cu meto-
dă şi claritate etc. I-au plăcut în mod cert limpezimea 
demonstraţiei (fiind el însuşi un maestru al limbii ro-

mâne literare – n.m.); desăvârşitul echilibru pigmentat cu o rafinată artă a ironiei 
(ca de pildă în articolul, extrem de pedant, despre Al. Macedonski, sau în cel 
creionat subtil despre Tudor Arghezi – n.m.); interstiţiile în care, ca-n amnioze, 
îşi ţese propria practicteorie, ca de exemplu între E. Lovinescu şi G. Călinescu, 
nu fără a lua cumva peste picior pe Ileana Vrancea, cea „mistuită de o nobilă 
dramă justiţiară” şi decisă „să îmbrace toga de procuror, chemat să facă ordine 
în haotica republică a literelor româneşti, unde mişună tot felul de infracţiuni 
asupra cărora ne atrage atenţia cu o irepresibilă voluptate pamfletară” (Marcea, 
1982, 82). În consideraţiile juste despre cartea Ilenei Vrancea – se vede indubi-
tabil – Pompiliu Marcea e de-a dreptul savuros, căci devine aproape sardonic. 
Şi-i stă atât de bine!

Spre întocmirea desăvârşită a textului
Că marele cărturar Pompiliu Marcea e o jertfă pe altarul culturii nu există 

dubii. Că opera lui e încă „ignorată”(?!) iarăşi nu-i îndoială. Că s-a angrenat în 
actualitatea critică a epocii – una, iată, extrem de controversată istoric şi politic, 
– nici că poate nimeni zice nu. Că a fost o voce critică autoritară şi simultan (re)
formatoare, iarăşi doar vreun rău-voitor ar putea trece cu vederea un aport con-
sistent filologic şi epistemologic la construcţia unui model alternativ.

Zenovie Cârlugea este perfect îndreptăţit să se pronunţe asupra stilului 
lui Pompiliu Marcea ca fiind unul atitudinal şi altitudinal, aderent al curentului 
de relativă „liberalizare” cultural-literară din România anilor 1965-1970, însă 
posesor instinctiv al unui echilibru al judecăţilor de valoare.

Ca om al ideii, Pompiliu Marcea a fost un om de campanie cu o autentică 
figură a spiritului creator aflat mereu în „tranşeele” bătăliilor celor mai grele 
(Dumitru Popescu: „Pumnul şi palma”; Marin Preda: „Delirul”; Mihai Emi-
nescu: „Opere IX, X” – n.m., I.P.B.).

Adept al analizei obiective, acest „pandur” gorjean al literaturii române, 
de sub negurosul ceauşism, n-a pregetat să-şi reconvertească periodic, să-şi revi-
zuiască autoexigent opiniile, modul de gândire.

Îi erau proprii până la febrilitatea atingerii perfecţiunii eleganţa, robuste-
ţea frazei, lejeritatea într-o exprimare deşi savantă totuşi deschisă receptării ime-
diate. Cu o documentare solidă, uneori cu un fel de aură occidental-americană, 
sacrificialul părinte al conceptului de «lectură fidelă» a năzuit spre un text cu o 
întocmire desăvârşită, ideală,, paradiziacă, nescutită de transcendenţe intelectu-
ale, civice, axiologice etc.

Acest prim volet al unei serii de volume menite a-l repune în drepturi-
le-i „aristocrate” pe Pompiliu Marcea, un vizionar al veacului său, un element 
fervent cu vocaţie de militant pentru constituirea unui patrimoniu naţional ca 
fereastră deschisă spre lume (a se vedea exact în acest sens acceptarea semioticii 
dar şi a hermeneuticii aplicate pe tărâm autohton – n.m., I.P.B.) îşi asumă demer-
sul fără teamă.

Însă, pentru mine, cronicar eu însumi al noilor apariţii literare de după 
2000, memorabilă rămâne calitatea lui Pompiliu Marcea de exeget al literaturii 
contemporane, îndeosebi al „romanului politic românesc” (vezi comentariile la 
romane scrise de Petre Sălcudeanu, Eugen Barbu, Ion Lăncrănjan, Constantin 
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Ţoiu, Augustin Buzura, Dumitru Radu Popescu, 
Dinu Săraru, Dumitru Popescu, Alexandru Ivasiuc, 
Marin Preda, Laurenţiu Fulga, Gabriel Gafiţa, Pla-
ton Pardău, Mircea Horia Simionescu, Paul Geor-
gescu, Marian Popa, Marin Sorescu ş.a.).

În acest sens m-am gândit la reeditarea operei 
lui Pompiliu Marcea în funcţie de genul literar abor-
dat în critica, istoria, eseistica şi exegeza sa.

Aş începe desigur cu poeţii şi poezia lor, apoi 
aş continua cu romancierii şi proza lor. Dar mai e 
până acolo, întrucât e o muncă dificilă şi de mai lun-
gă durată.
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Ion POPESCU-BRĂDICENI

De dincolo

E prea departe mâna mea acum,
Deși o văd ea nu-mi mai aparține,
Cum flacăra n-o regăsesc în fum,
Nici grâul nu-l mai regăsesc în pâine.

Contururile simt cum se topesc,
Culorile din formă se destramă,
Aud în mine glasul îngeresc,
Ca un ecou de dincolo de vamă.

Lumina albăstruie mă-nfăşoară
Şi mâinile nu mi le pot privi,
Mi-e sufletul uşor ca o vioară,
De parcă-n zorii-n mine s-ar ivi.

Şi tot ce scriu e ca o rugăciune,
Cuvintele de dincolo mă cheamă,
Oricât aş vrea nu mă mai pot opune,
Să nu mă pierd în altă hologramă.

Din lumina cea pură

M-am întors de pe drum, din lumina cea pură,
Să rămân lângă îngeri, a fost prea curând,
Am lăsat şapte vieţi înscrise-n scriptură
Şi-am venit să-mplinim al cerului gând.

Într-un vis neumblat de păsări măiestre,
M-ai chemat să zburăm în vinerea mare
Şi în piept i-ai făcut privirii ferestre,
Să primim amândoi de la cer dezlegare.

Am văzut lunecând, de pe trup, în oglindă,
Ca un voal ridicat de pe-un chip de mireasă,
O umbră albastră ce încerca să cuprindă,
Oceanul de visuri din inima noastră.

M-am întors să rămân și-am rămas lângă tine,
Dar mă tem uneori că e totul pierdut,
Se vor naşte oricum alte umbre în mine
Şi mă dor, şi mă dor, că iar te-am durut.

Ultima moarte

Nu mai ştiu de mult nimic despre mine,
S-au întors acasă păsările oarbe
Și roua stelară îmi umblă prin vine,
Ca seva pe care pământul o soarbe.

O flăcără-albastră în piept se aprinde,
Genunchii mă dor de-atâta tăcere,
Hai, vino, iubite, și mâna-mi întinde,
Se-aude un clopot vorbind de-nviere.

Doar salcia-n verde mai stă îmbrăcată,
Miroase a toamnă chemarea din nai
Și frunza din palme rămâne uscată,
Ce vis și ce fugă e drumul spre rai!

Cuvintele parcă-s întoarse pe dos,
Pe aripi de înger se scrie o carte,
Simt vinul de rodii cum umblă prin os,
Să scoată afară și ultima moarte.

Urma unei stele

Azi cuta de pe frunte îmi pare mai adâncă,
Simt urma unei stele ce a plecat spre nord,
A îngheţat lumina ca apa grea în stâncă
Şi focul se-ntețește lovind mereu în cord.

Altarele sunt goale, e linişte-n grădină,
S-a dezbrăcat de toamnă şi ultimul copac,
Din pleoape curge-adesea doar o lumină lină,
Când chipul blând al mamei apare în cerdac.

Privirea mi se pierde ca o scânteie-n noapte,
Mă doare depărtarea de parcă n-aş fi eu,
Căci fructele tăcerii le-am adunat necoapte,
Ne’nţelegând durerea ca dar din Dumnezeu.

Din muguri curge seva ca streaşina la case,
Când iarna se desparte de albul cel mai pur
Şi viforul se-ascunde în măduva din oase,
Cum se ascunde luna în nori ca-n abajur.

Pe-un drum săpat în lacrimi se-ntoarce 
primăvara,
În urma unei stele doar aurore cresc
Şi vântul de pe umeri mi-a ridicat povara,
Ca rănile luminii să-nvăţ să le iubesc.

Visând
 
Se face prea târziu în depărtare,
Cuvintele din matcă au ieșit,
Le-am construit în piept o închisoare,
Dar lacrimile iar le-au înroșit.

Mă tot privesc de-o vreme în oglindă, 
Mi-a înflorit în păr un curcubeu
Şi ochii mei încercă să cuprindă, 
Cărarea dreaptă către Dumnezeu.
 
Imaginile toate-s răsturnate,
Triunghiurile au plecat din cerc
Şi cerul parcă e adus de spate, 
Visând la cochilia unui melc.

Oricâte taine ar avea izvorul, 
Fântânile din pietre sunt zidite 
Şi-n miezul lor se scrie viitorul, 
Cu lacrima tăcerii infinite.

Cea de-a doua tăcere

Din cerc în cerc triunghiuri se desfac,
Iar apele nu mai încap pe jgheaburi,
Se poate-ntoarce viaţa-n vârf de ac 
Şi stelele se pot topi în aburi.
 
Din neguri străveziul se desprinde
Un fulger nou devine albăstriu,
Sub pleoapa mea lumina se aprinde,
Eu în tăcere mă întorc să-ţi scriu.

Nu mai înşir cuvinte la-ntâmplare,
Mi-e rugul răsucit pe după mâini 
Pe lacrimi coborâte, stropi de soare,
În aburul din miezul unei pâini.

De vrei să mă priveşti de-aproape,
Cum soarele supuşii şi-i priveşte, 
Ascunde-mă în golul dintre ape, 
Să-ți fiu tăcerea care izbăveşte.

MARIA IEVA
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*HISTORIA MAGISTRA VI-
TAE: „Cunoscuta expresie Historia magistra vitae 
(„Istoria este învățătoarea vieții“) este folosită pen-
tru prima oară în dialogul „De oratore“, de Marcus 
Tullius Cicero. Propoziția transmite ideea că studiul 
trecutului ar trebui să servească drept lecție pentru 
viitor, pentru a se evita greșelile. Cu alte cuvinte, oa-
menii au multe de învățat din viețile oamenilor care 
au fost. Se aplică oare acest dicton?

Am asistat recent la un discurs de recepție în 
Academia Română, în cadrul căruia, un coleg aca-
demician (Dorel Banabic) a vorbit despre evoluția 
tehnicii de la prima la a patra revoluție industrială. 
Cea dintâi astfel de revoluție a fost revoluția indus-
trială propriu-zisă, pe care o numesc astfel și istoricii 
și care a început în Anglia, în a doua jumătate a seco-
lului al XVIII-lea (1782) prin mecanizare (de la forța 
brută s-a trecut la mecanizare). Următoarea ar fi în-
semnat introducerea producției de masă prin electrifi-
care (1913). A treia „revoluție industrială“ – datorată 
electronicii și informaticii – s-ar baza pe digitizare 
(1969), iar a patra pe conectivitate (2011), ea însem-
nând cibernetizarea (robotica). Cu alte cuvinte, pla-
neta se grăbește și odată cu ea ne grăbim și noi, numai 
că nu știm spre ce ne grăbim… Dacă toată această 
cursă nebună dinspre forța brută spre conectivitate și 
dincolo de ea înseamnă o subordonare a oamenilor 
față de roboți, atunci istoria umană nu mai are niciun 
rost, dar dacă vrem să facem roboți ca să-i slujească 
pe oameni, să le facă viața mai confortabilă, atunci 
nu putem merge mai departe fără istorie. Istoria des-
cifrează umanizarea lumii! (IOAN-AUREL POP, 
Istoria azi sau oboseala istoriei, în APOSTROF, nr. 
10/ 341/ 2018).

*HISTORIA TRANSYLVANIAE. 
Transilvania în cinci secole de cartografie. Sub 
egida Academiei Române, Muzeului Național al 
Hărților și Cărții Vechi, Fundației Transilvania Lea-
ders și Institutului Cultural Român, a fost editat în 
condiții grafice de excepție – la Tipografia PROD 
COM din Tg.-Jiu, director Minel Cinciulescu - un 
album documentar cartografic, care cuprinde nu mai 
puțin de 139 de autori cartografi germani, unguri, 
francezi, englezi, ruși etc., care, de-a lungul a cinci 
secole, mai exact de la 1325 (Hyeronimus Munzer, 
Hartman Schedel și Anton Koberger) până în secolul 
al XX-lea, la politica revizionistă a Ungariei hothys-
te (Diktatul de la Viena, 1940-1944), au desenat te-
ritoriul Transilvaniei - în componența reliefului și 
localităților existente la data respectivă, - conform 
intereselor geopolitice ale monarhiilor habsburgice și 
austro-ungare, ce au ocupat vremelnic, timp de seco-
le, legendara și frumoasa țară a Ardealului „semănată 
de Domnul pre pământ”.

Albumul se deschide cu studiul introductiv 
Transilvania și unitatea teritoriilor românești, de 
prof. univ. dr. Adrian Năstase, continuă cu studiul ri-
guros Transilvania, semnat de acad. Ioan-Aurel Pop 
(evocând, episodic, istoria ținutului din arcul carpatic 
din Antichitate până în Evul Mediu și al Cruciadelor 
târzii, Principatul autonom (1541-1688), Noului re-
gim habsburgic și lupta de emancipare națională în 
secolul al XVIII-lea, De la Revoluția din 1848-1849 
la regimul dualist austro-ungar, Unirea Transilvaniei 
cu România, 1918. Orizonturi contemporane), urmat 
de o temeinică retrospectivă documentară intitulată 
Românitatea Transilvaniei în cartografie, de amba-
sador Mihai Gribincea.

În totalitate, albumul-documentar cartografic 
dedicat Transilvaniei, unic în istoriografia româneas-
că, este o realizare de mare valoare a instituțiilor sus-
menționate, un veritabil și îndreptățit omagiu adus 
Centenarului Marii Uniri, al reîntregirii națiunii noas-
tre într-o România unică și indivizibilă.

*VEACUL MĂRTURIILOR: 1918-
2018. Autor al unor lucrări de temeinică analiză 
socio-cultural-politologică, Călătorie spre libertate 
(2012), Cultură, religie şi geopolitică (2013), dl Ni-
cholas Dima, fugit din țară în 1968 pe traseul Viena 
– Freiburg – Paris – New York și ajuns reporter la 
postul de radio „Vocea Americii”, a publicat recent 
volumul Mărturii dedicate eroilor şi martirilor noş-
tri (o sută de ani de frământări: 1918-2018), apărut 
la Editura Institutul Naţional pentru Studiul Totalita-
rismului (Bucureşti, 2018). În «cronica literară» ce 
i-o dedică, Veacul mărturiilor: 1918-2018, dna Lina 
Codreanu scrie:

„Elaborată în anul Centenarului Marii Uniri, 
cartea se alătură altora cu tematică similară, între care 
menţionez: Paul Goma – Basarabia (2002), Theodor 
Codreanu – Basarabia sau drama sfâşierii (2004), 
Radu Mărculescu, Mărturii pentru Judecata de Apoi 
adunate din gulagul românesc (2012), Aniţa Nan-
driş-Cudla – 20 de ani în Siberia (2016), Nicolae Da-
bija - Tema pentru acasă, Sorin Lavric – Glasuri din 
bolgie (2018) ş.a. În Cuvânt înainte reputatul istoric 
şi om politic Radu Ciuceanu, «beneficiar» al ororilor 
regimului totalitar, accentuează importanţa trudei li-
vreşti a octogenarului profesor Nicholas Dima (n. în 
1936) de a pune pe canavaua veacului (1918-2018) 
«frământări», trăite, între alţii de protagonistul însuşi. 
Aşadar, volumul Mărturii… are caracter autobiogra-
fic şi este construit pe baza unor amintiri personale, 
documente, inserări de texte publicate anterior (tot 
de natură memorialistică), corespondenţă, texte din 
memoria colectivă, toate cuprinse în primele cinci 
capitole. (...)

„Părţile substanţiale includ «mărturiile» unora 
dintre deportaţii în Siberia, deţinuţii din închisorile 
bolşevice ori opiniile formulate de către istorici şi 
analişti avizaţi ai perioadei. O viziune de ansamblu 
asupra mişcărilor politice ce ţin de post-decembris-
mul autohton, câteva anexe şi un bogat album foto-
grafic încheie ampla lucrare. Animat de «dragostea 
de glia strămoşească şi credinţa» înaintaşilor, cu o 
viaţă neguroasă, cel puţin în tinereţe, autorul nu este 
sub puterea unei stări vindicative, ba, dimpotrivă, îşi 
îndeamnă urmaşii să adopte iertarea ca virtute creş-
tină esenţială şi să-i cucerească pe «vrăjmaşi prin 
dăruire şi prin exemplul vieţii» personale. Asemenea 
îndemnuri cu valoare testamentară îmbrăţişează car-
tea, mai ales prin capitolele de centură, Crez moral. 
Prima verba şi Ultima verba. 

«În 1918 majoritatea românilor trăiau într-o 
singură ţară şi se puteau conduce după propriile lor 
tradiţii. Ar fi trebuit să urmeze un secol de aur, dar 
nu a fost să fie. A urmat un secol de mari frământări, 
de imense sacrificii şi de suferinţe greu de exprimat 
în cuvinte» (p. 23) – aşa îşi începe demersul anali-
tic jurnalistul Nicholas Dima, care a cunoscut «pe 
viu» injustiţia deciziilor postbelice, întrucât, din ca-
uze politice, fratele fusese condamnat la 20 de ani de 
închisoare. Mai mult, el însuşi, la nici 20 de ani (în 
1956), a fost arestat pentru activităţi «reacţionare şi 
antiromâneşti» şi condamnat la doi ani de închisoare 
şi un an şi jumătate de muncă în lagărul pentru tineri 
indezirabili. 

Octogenarul profesor trece în revistă asasina-
tele politice de la mijlocul veacului, arestările inopi-
nate, sentinţele de condamnare la moarte, umplerea 
puşcăriilor de la Aiud, Jilava şi Gherla, demască gro-
zăvia vremurilor care au mutilat destine individuale, 
familiale, instituţionale etc. Evenimentele la care a 
fost martor au rezonanţă istorică, fie că e vorba de 
alegerile din ’46, foametea din ’47, colectivizarea 
agriculturii, trădările «cozilor de topor», arestările de 
noapte ori execuţiile stradale din ’55, încât concluzia 
se impune singură: «În opinia mea ca martor activ, 
perioada 1947-1954 a fost o perioadă de iad pentru 
România».(...) 

„Pornind de la constatarea că «Dacă secolul 
XX a fost secolul afirmărilor naţionale, secolul al 
XXI-lea pare să fie al dezintegrărilor pe criterii et-
nice şi al reintegrărilor pe criterii economice şi poli-
tice» (p. 252), analistul atenţionează asupra faptului 
că integrarea României în Alianţa Nord-Atlantică 
şi mai ales în Uniunea Europeană presupune o şan-
să şi o primejdie, deopotrivă. Este vitală apropierea 
de familia naţiunilor surori prin istorie, geografie şi 
cultură, aşa cum propice este şi asigurarea securităţii 
naţionale. Reorganizarea politică a Europei iscă însă 
şi primejdia pierderii specificului românesc, topirea 
interesului naţional, micşorarea şanselor în plan eco-
nomic în raport cu starea statelor puternic dezvoltate 
din UE etc. În acest sens, globalizarea preconizată 
nu are contururi limpezi. Concluziile unor comen-
tarii conduc către stări dezamăgitoare trăite de autor 
în faţa eşecurilor politice post-decembriste privind 
devastarea economiei naţionale, lipsa de viziune a 
clasei politice, dez-unirea românilor, exodul tine-
rilor bine pregătiţi şi al celor harnici în alte state… 
Sunt multe probleme încâlcite pe care, prin misiunea 
reportericească (fiind conectat la realitate şi experi-
mentat), le-a observat şi cântărit oarecum detaşat de 
febra conjuncturilor. «Dacă nu ne cunoaştem trecutul 
şi dacă nu ne folosim bine prezentul, România riscă 
să nu aibă nici viitor, iar noi, românii, riscăm să ne 
pierdem identitatea» (p. 231), atenţionează Nicholas 
Dima şi pentru aceea aduce în faţa cititorilor acestei 
cărţi din colecţia Memorii, «mărturiile dedicate ero-
ilor şi martirilor noştri» de către mărturisitorii anilor 
grei din veacul „de frământări” de după Marea Unire 
din 1918.” (Bucovina literară • 9 – 10 / 331 – 332, 
septembrie – octombrie 2018).

*RADU CIUCEANU, Pagini în-
toarse...: «Dec. 1918, București. În fața delegației, 
condusă de Vasile Goldiș și Cicio-Pop, stau cei doi 
făuritori ai României Mari, Regele Ferdinand și Io-
nel Brătianu; alături de ei îi puteam așeza în cinste 
și glorie pe Tache Ionescu și Nicu Filipescu. Atunci, 
istoria  era deja scrisă de jertfele celor 340 000 de 
ostași români, morți pentru Războiul de Întregire al 
fruntariilor noastre firești. Avem însă convingerea că 
odată cu cei veniți pe câmpia Albei Iulia, soseau și 
umbrele înaintașilor, a voievozilor români ce au că-
zut în lupta împotriva năvălitorilor maghiari, veneau 
mai târziu și sutele de iobagi uciși din Răscoala lui 
Gheorghe Doja sau chipurile celor trei martiri Ho-
ria, Cloșca și Crișan, la care se adăugau legiunile lui 
Avram Iancu din 1848, urmați de pleiada cărturari-
lor memorandiști, munciți și ei în temnițele de la Vaț 
și Seghedin, și alte mii și mii de umbre ce au fost 
cândva vii, și-au dorit o libertate în cuprinsul unei 
Românii Mari legitime. Pe aceștia toți, în șir lung ai 
mărturisitorilor, i-au primit spre cinstire și slavă Io-
nel Brătianu, după o prea lungă așteptare a fraților de 
peste crestele Carpaților.» 

Id., ib.: «Sunt clipe din viața unui popor, când 
Providența hărăzește apariția și existența a tot ce are 
mai bun și expresiv o generație. Și momentele aces-
tea le-am trăit în 1848, 1856-’59, 1877 și deopotrivă 
anii de grație 1914-1918, parcă atunci în acei ani de 
cumpănă când tăcerea ne era impusă de prudență și 
înțelepciune, gestul măsurat, iar adevărul ocultat s-a 
ivit la cârma țării Ionel Brătianu, fiul celui care con-
tribuise major la nașterea României Moderne, fără 
el soarta României ar fi fost de partea învinșilor și 
perdanților. Iarăși fără Ionel Brătianu marile reforme 
politice și sociale ale României Mici nu ar fi fost pro-
gramate încă din 1913; intervențiile sale au fost pe cât 
de explicite pe atât de hotărâte: Partidul mă urmează 
cu toată însuflețirea sau nu mai stau în fruntea lui și, 
ca simplu particular, propovăduiesc ideea expropri-
erii. Partidul Național Liberal trebuie să priceapă că 
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la această cotitură a istoriei, sau va reuși să schim-
be structura socială a României, sau rațiunea lui de 
a fi în viața publică a țării încetează de a mai exista! 
Iar Congresul general al Partidului din 20 octombrie 
1913 aprobă în unanimitate moțiunea lui Phėrėkyde 
ce cuprinde atât colegiul unic (reformă politică, cât 
și exproprierea marilor latifundii)». („Scrisul Româ-
nesc”, nr. 11/ 2018).

*GABRIEL CHIFU, Cum suntem 
după o sută de ani: Suntem conduși de oameni pre-
cari intelectual (pentru care exprimarea în limba ro-
mână e un supliciu, e o probă mai grea decât mersul 
pe sârmă la mare înălțime!), de oameni incompetenți, 
care schimbă agenda publică, prioritățile legislative, 
în folosul lor și care fac eforturi considerabile să ne 
îndepărteze de țările occidentale, de Statele Unite, 
eventual chiar să ne scoată de pe harta Europei și să 
ne arunce într-o zonă a autocrației orientale de tip 
Turcia; la mitingul de protest din 10 august, jandar-
meria, în loc să extragă din mulțime huliganii prezenți 
(aduși?) acolo ca să incite, s-a repezit asupra zecilor 
de mii de manifestanți pașnici (pe care, prin lege, ar 
avea datoria să-i protejeze!), într-o represiune de o 
brutalitate cum nu s-a mai întâlnit din 1990 și până 
astăzi, fapt inadmisibil într-o democrație europea-
nă… Cert e că stăm rău la toate capitolele. Se vorbea 
că, în anul Centenarului, neprietenii din afara țării 
vor căuta să ne strice sărbătoarea. Nu e nevoie de 
intervenția lor: ne-o stricăm singuri, la asta suntem 
pricepuți. Se pare că suntem cei mai mari dușmani ai 
noștri. („România literară”, 31 august 2018).

DIRECȚIA EDITORIALĂ. „Ca ecou 
la Colocviul Național al Revistelor de Cultură, pe ca-
re-l organizează la Arad sub egida Uniunii Scriitori-
lor, Vasile Dan publică în Arca nr. 7-8-9, un articol de 
direcție editorială privind revista pe care o conduce. 
Punctele de vedere exprimate de el sunt de reținut. 
Iată-l, de pildă, vorbind despre funcția igienică a re-
vistelor de cultură, care se realizează prin manifes-
tarea în paginile acestor publicații a spiritului critic: 
«Cred, în continuare, că o revistă de cultură bună, în 
speță literară, este, întâi și întâi, o instituție critică și 
nu o simplă culegere (antologie) de texte literare, fie 
ele și de calitate. Ea nu promovează doar literatură 
inedită, ci face, sine qua non, igienă pe piața cărții, 
literaturii, una abundentă, dacă nu haotică, alegând, 
bob cu bob, grâul de neghină, valoare de nonvaloare. 
Mai mult, o face implicit atunci când nu publică ma-
culatura care dă asalt la porțile oricărei redacții. Une-
ori agresiv. Alteori, mai nou, cu semnături cu moț, cu 
ștaif. Mai ales prin hypsterii literari atât de «sonori». 
Apoi, mieros, lingușitor sau doar plângăcios (autori, 
mulți dintre ei, în vârstă care au abia acum, la pen-
sie, revelația talentului lor literar). Revista de cultură 
credibilă, așadar, face igienă și indirect, nu doar prin 
receptare critică consacrată (cronică literară, recenzii, 
semnalizări).» În fine, e de remarcat și un alt accent 
pe care redactorul-șef al revistei Arca îl pune apăsat 
atunci când semnalează anumite datorii neonorate 
ale unor reviste de cultură și anumite devieri ale lor 
de la rostul normal, așa cum ar fi lipsa solidarității 
în susținerea valorilor sau, și mai grav, aportul lor 
voit, programatic, la relativizarea scării de valori și la 
tulburarea vieții literare: «În fine, ceea ce regret pri-
vind în realitatea profundă a spectacolului publicis-
tic literar este slaba, dacă nu inexistenta solidaritate 
a publicațiilor – care contează! – în susținerea valo-
rilor literare, a cărților-eveniment sau măcar a celor 
importante. Apoi, nu prea văd exprimarea curajoasă 
a refuzului explicit sau chiar amendarea spectacolu-
lui ignobil promovat de unele reviste: cel al tulbură-
rii vieții literare și al relativizării scării valorilor.»“ 
(Cronicar în „România literară ”, 45/2018).

* COMUNICAT U.S.R. din 24 sep-
tembrie 2018. La ședința Comitetului Director al 
Uniunii Scriitorilor din România din data de 13 sep-
tembrie 2018, au fost analizate publicațiile culturale 
care au depus dosare pentru menținerea / obținerea 
egidei U.S.R.

«În urma votului membrilor Comitetului Di-
rector, următoarele publicații își păstrează egida 
U.S.R.: „Discobolul” (Alba), „Arca” (Arad), „Fa-
milia” (Oradea), „Ex Ponto” (Constanţa), „Portal 
Măiastra” (Craiova), „Caiete Silvane” (Zalău), 
„Mişcarea Literară” (Bistriţa), „Poesis” (Satu Mare), 
„Acolada” (Satu Mare), „Nord Literar” (Baia Mare), 
„Poezia” (Iași), „Conta” (Iași), „Hyperion” (Iași), 
„Argeş” (Piteşti), „Euphorion” (Sibiu), „Antares” 
(Galați), „Lato” (Tg. Mureș), „Târnava” (Tg. Mureș), 
„Knijevni Jivot – Književni Život” (Timișoara), „Li-
teratura de azi” (online), „Antiteze” (Piatra Neamț).

De asemenea, alte publicații au obținut egi-
da U.S.R., în urma votului membrilor Comitetu-
lui Director: „Caligraf” (Alexandria), „Banche-
tul” (Petroșani), „Neuma” (Cluj), „Pro Saeculum” 
(Focșani), „Orașul” (Cluj), „Confesiuni” (Târgu-Jiu), 
„Litere” (Târgoviște), „Algoritm literar” (Călan).»

*În editorialul intitulat Omul nepo-
trivit la locul nepotrivit, semnat în numărul 8 
al revistei „Luceafărul de dimineață”, criticul literar 
Dan Cristea, directorul acestei reviste, cunoscut ca 
un «maratonist al lecturii», trăitor între cărți și mai 
puțin incitat de «tumultul vieții literare și politice 
imediate», se exprimă de data asta categoric asupra 
evenimentelor de la noi, din vara acestui an, cu larg 
ecou național și internațional:

„Nu sunt un analist politic și nici nu am putința 
să desfac pânzele de păianjen ale manipulărilor care 
s-au țesut și se țes în jurul protestelor din 10 august 
și ale asaltului represiv care s-a pus în funcțiune, la 
o scară greu de imaginat, împotriva protestatarilor, 
dintre care unii veniți din Diaspora. Ceea ce știu 
însă este, încă o dată, ceea ce am văzut, deși nu sunt 
chiar un inocent care să nu realizeze uriașa forță de 
influențare, într-o parte ori în alta, exercitată de tele-
viziuni. Și am văzut, fără nicio îndoială, oameni ca 
mine, ca tine, ca el sau ca ea loviți, călcați în picioare, 
împroșcați cu gaze lacrimogene, hăituiți pe străzi la 
kilometri distanță de Piața Victoriei și de clădirea Gu-
vernului. Să nu ni se prezinte justificări, argumente, 
motivații. A fost un măcel în toată regula, înfăptuit 
cu o tehnică a forței cu care ai întâmpina un inamic 
cotropitor, venit dintr-o țară dușmană. Îmi este ast-
fel greu să-mi scot din minte imaginea acelui «om 
în alb» care, ca un dirijor macabru, cu gesturi de un 
teatralism insuportabil, dat fiind contextul, își ghida 
oamenii echipați până-n dinți să-i culce la pământ pe 
cei din fața lor, îmbrăcați ca de vară, cu mâinile goale 
sau ridicate deasupra capului. Sper, din tot sufletul, ca 
organele în drept, Procuratura să găsească vinovățiile 
și pe cei în culpă și să impună măsurile de luat, cu-
venite în temeiul legii. Statutul României din anul 
2018 nu mai permite, ca în 1990, măsluiri ale fapte-
lor, mușamalizări, distorsiuni și tergiversări. Adevă-
rul trebuie, cu orice preț, să iasă la lumină. Oamenii 
care protestau în Piața Victoriei aveau toate motive-
le și îndreptățirile să protesteze, pentru că nu trăiesc 
doar cu ochii în statistici («roze», cum altfel?), ci pri-
vesc și ascultă, înțeleg bine ce se întâmplă în jurul lor. 
Viețuim astfel în țara în care, răstălmăcind binecu-
noscuta și judicioasa zicală, «nepotrivitul» e țeapăn 
instalat la «locul nepotrivit». De la primul-ministru 
la miniștri, de la șefi ai administrației publice până 
la obscuri, dar atotputernici directorași și inspectori 
din teritoriu, o mulțime dintre ei sunt numiți politic, 
mediocri intelectualicește, găunoși în ce privește cri-
teriile morale. Incompetența pluridimensionată, dar 
sprijinită, de multe ori, cu patalamale de studii de la 
facultăți și institute de doi bani, îți sare în ochi și te 
strânge de gât. Filologi se ocupă de finanțe ori de ar-

mată, finanțiști trebăluiesc pe la cultură, teologi diri-
guiesc probleme de mediu, semianalfabeți conduc în 
educație, repetenți fac legi sau se dau mari în treburi-
le țării. Conceptul de responsabilitate, care însoțește 
simțul valorii, e ceva care le rămâne necunoscut, ca 
un tărâm neexplorat. Nimeni, așadar, nu răspunde: 
pentru pagube imense aduse economiei naționale, 
pentru construcții care se distrug la scurt timp după 
inaugurare, pentru bani aruncați degeaba, pe fereas-
tră, pentru limbaj care sfidează gramatica, pentru gafe 
care aduc atingere atât prestigiului instituțiilor pe care 
le conduc, cât și, adesea, imaginii și intereselor țării. 
Nimeni nu răspunde (ce miniștri!) pentru decăderea 
accentuată, urmărită chiar cu perseverență cinică, a 
educației și învățământului, principalele mijloace la 
îndemână pentru modernizarea României. Demisia 
de onoare pare să fie, și ea, pentru guvernanții noștri, 
ceva despre care n-au auzit niciodată și nici că vor 
s-audă.“ Ar mai fi de făcut o observație: am văzut 
din reacțiile autorităților că oricine are o opinie de-
favorabilă despre forțele politice aflate la putere este 
etichetat imediat de către acestea drept dușman al 
poporului, conspirator, parte din „statul paralel“ etc., 
etc., adică o persoană tocmai bună de înfierat, de pus 
la zid....”

*Societatea Scriitorilor Bucovi-
neni - 80 de ani de la înființare (12 noiem-
brie 1938, Cernăuți) și revista „Bucovina literară” 
– 76. Inițiatori al SSB: Mircea Streinul, Traian Che-
lariu, Iulian Vesper, Neculai Roșca, George Drumur 
ș.a. Președinți: Grigore Nandriș, Constantin Loghin 
(până în 1944), Ion Beldeanu, Constantin Arcu şi 
Carmen Veronica Steiciuc (în prezent). Membrii de 
început: N. Tcaciuc-Albu, Leca Morariu, Claudiu 
Usatiuc, George Antonescu, Octav Rusu, Sebastian 
Popovici, Liviu Rusu, Traian Cantemir, Aurel Fediuc, 
George Ionaşcu, George Voevidca, Neculai Roşca, 
Leon Ţopa, George Fonea, Procopie Milişte. Mem-
brii sub mandatul lui C. Loghin: Rudolf Rybiczka, 
Ionel Negură, Neculai Pavel, Octavian Gruia , Adeli-
na Cârdeiu, Ion Cârdeiu, Dumitru Loghin, Gheorghe 
Noveanu, Augustin Z.N. Pop, Aurel Putneanu, Vio-
rel Suluţiu, Nicolae Tăutu, Dragoş Vicol, Gheorghe 
Todoran şi Emil Zegreanu. După 1990, SSB organi-
zează, sub egida USR, Concursul Național de Poezie 
Nicolae Labiș, Festivalul literar Eusebiu Camilar – 
Magda Isanos, Festivalul literar Mihai Eminescu și 
acordarea Premiului Eminescu de la 15 ianuarie ș.a. 
(Al. Ovidiu Vintilă).

Azi societatea numără peste 100 de mem-
bri, având ca organ de presă „Bucovina literară” 
(înființată în 1942 și ajunsă, în cei 29 de ani de 
apariție, la numărul 332), o revistă ce își aduce, cu 
prisosință, contribuția la promovarea valorilor din 
zonă și îmbogățirea culturii naționale.

În recentul număr 9-10/ 2018 semnează: Gh. 
Grigurcu, Magda Ursache, Petru Ursache, Virgil 
Diaconu, Mircea Coloșenco, Robert Șerban, Liviu 
Ioan Stoiciu, Paul Emond, Theodor Codreanu, C. 
Cubleșan, Adrian Dinu Rachieru, Lina Codreanu, 
Marcel Mureșeanu, Al. Ovidiu Vintilă, Doina Cer-
nica, Elena-Brândușa Steiciuc, Mircea A. Diaconu, 
Beni Budic, Niadi-Corina Cernica, Lenuța Otilia 
Nițu, George Nina Elian, Norica Isac, Adrian Țion, 
Octavian Mihalcea, Leo Butnaru, Marius Chelaru, 
Yigru Zeltil,   

*Petru URSACHE. Cazul Blaga: 
poezie şi religie: „Nu vom exagera, în cele ce 
urmează, importanţa elementului de credinţă creştină 
în scrierile lui Lucian Blaga: acesta se prezintă într-
o manieră mai puţin manifestă şi compactă decât la 
Crainic ori Voiculescu; dar nici nu suntem de acord 
cu minimalizarea lui, împotriva evidenţei. Din punct 
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de vedere metodologic ni se pare inutil să urmăreşti, 
cu exactitatea ochiului critic, dacă există, în ce mă-
sură sentimentul religios este mai fidel în poezie de-
cât în teatru, sau raportul dintre creştin şi păgân, de 
la Poemele luminii la Paşii profetului ori la Curţile 
dorului. Ar însemna să operăm cu criterii cantitative, 
deci neadecvate, cum s-a mai procedat. Se poate în-
tâmpla ca un cadru descriptiv ori spaţiu epic, de evi-
dentă deschidere laică (păgână), să mascheze un sim-
bol creştin care să cumuleze întreaga semnificaţie a 
textului, în favoarea acestuia din urmă; şi invers, unui 
fragment de inspiraţie creştină să-i fie deturnată, prin-
tr-o tehnică secretă, semnificaţia specifică. Iată de ce 
s-a format impresia că opera literară a lui Lucian Bla-
ga ar fi independentă de religie. În realitate, aceasta 
a rămas o trăsătură constantă, chiar împotriva unora 
dintre negaţiile accidentale, prea energic rostite ca să 
nu trezească serioase bănuieli. Uneori, ajunge o alu-
zie, un semn, ca să se recunoască întoarcerea poetului 
sub raza de lumină a divinităţii creştine. ” („Bucovina 
literară”, 9-10/ 2018, pp. 68-74). 

Eseul regretatului etnolog și estetician Pe-
tru Ursache pune punctul pe i, despărțind apele dar 
și nuanțând problematica, aducându-ne aminte de o 
teză de doctorat susținută nu de mult la Universitatea 
din București de prof. dr. Emanuela Pestroiu. (p._m.)

*SORIN LAVRIC despre MIR-
CEA POPA: «Când stai lângă Mircea Popa, 
capeți impresia unui posedat căruia istoria literaturii 
i-a intrat pe o ureche spre a nu-i mai ieși pe cealaltă. 
„Posedat“ e doar un eufemism menit a surprinde bi-
zara manie grație căreia acest cărturar trăiește necon-
tenit cu mintea lipită de detalii literare: nume, cărți, 
anecdote, cancanuri, cercuri, grupuri, curente și tot 
așa. Insul nu are scăderi, pauze sau oboseli. Fiecare 
din noi, oricât de mult am pretinde că suntem atinși 
de morbul culturii, reușim doar câteva ore dintr-o zi 
să stăm cu mintea fixată în teme culte. Restul timpu-
lui ni-l risipim în mizilicuri prozaice, cu totul dez-
bărate de vreo exigență privind elevația creierului. 
La Mircea Popa, asemenea întreruperi nu există: că 
mănâncă, se plimbă sau își face toaleta, atenția îi este 
mereu cuplată la formele de relief ale istoriei literare. 
(...)

 La el e ceva mult mai grav: e un sindrom de 
dependență livrescă. Sindromul e cu atât mai izbitor 
cu cât vârsta nu i-a atenuat defel simptomele, dovadă 
că, la aproape 80 de ani, memoria îi face tumbe eru-
dite, cu o precizie pe care alții nu o au nici la 20. De 
curând, din sindromul de dependență erudită a ieșit 
o carte dedicată lui Lucian Blaga, în fapt o antologie 
de texte privind biografia, cariera, opera și posterita-
tea poetului. «Am fost prezent la Lancrăm și Sebeș 
de la întâile manifestări ale Festivalului Internațional 
«Lucian Blaga» și continuu să vin, oferind an de an 
publicației «Pașii profetului» și «Caietelor Lucian 
Blaga» noi contribuții. În anii din urmă s-a asociat 
acestei nobile misiuni și revista de la Tg. Jiu «Mă-
iastra», unde, grație unui fidel admirator al scrisului 
blagian, Zenovie Cârlugea, am deschis o rubrică in-
titulată «Blagiana». Din toate aceste materiale, scrise 
în ultimul timp, s-au adunat paginile cărții de față, pe 
care cu drag o închin celor de la Lancrăm și Sebeș.» 
(p. 7) Mircea Popa scrie simandicos și patetic, îi plac 
superlativele și îl atrag encomioanele. Blaga e Poet și 
Filosof cu majusculă, la fel cum, pentru Agârbiceanu, 
Blaga era „un sărut al Divinității.“ (p. 5) Dar dacă 
lăsăm deoparte tonul exaltat, descins din euforia căr-
turarului posedat de pasiunea istoriei literare, textele 
sunt o amănunțită introducere în anturajul lui Blaga, 
de la rude și prieteni (Agârbiceanu, Vasile Băncilă, 
Mircea Eliade sau Vintilă Horia) până la asistenți 
(Zevedei Barbu și Ovidiu Drimba) sau dușmani (Mi-
hai Beniuc sau Pavel Apostol). Un volum erudit, pe 
care îl parcurgi cu plăcere, în ciuda accentelor bom-

bastice. (Aplomb euforic, comentariu la „Lucian Bla-
ga. Perspective transilvane”, Ed. Școala Ardeleană, 
2018, în „România literară”, nr. 47/2018).

SELFIE CU OASELE LUI EMI-
NESCU ȘI BRÂNCUȘI : „Ignoranța face 
ravagii în multe feluri, dar în primul rând lăsând des-
chisă calea manipulării celor supuși ei cu tot felul 
de informații false și știri alarmiste. (...) Din aceeași 
categorie face parte și lupta unei categorii întregi de 
așa ziși oameni din domeniul culturii pentru aducerea 
oaselor unor mari artiști români morți pe meleaguri 
străine înapoi în țara de baștină. A tot fost resuscitat 
cazul Brâncuși, care, se zicea, ar fi lăsat un testament, 
nevăzut de altfel de nimeni, în care cerea să fie îngro-
pat în țara sa, ba chiar în regiunea sa natală, Oltenia. 
A fost și un fel de literat, specializat în imposturi de 
tot felul, care s-a dus și a făcut puțin tapaj de presă in-
clusiv la Paris, apărând desculț în fața primăriei, Hotel 
de Ville, venit să-și ia acasă oasele. Firește că nu i le-a 
dat nimeni, asemenea nebuni sau farsori bântuie și pe-
acolo, dar o filmare la știrile românești tot a apărut. 
Impostorul le spunea celor din jur (în ce limbă, că nu 
pare un francofon și nici măcar anglofon?) că a venit, 
așa, pe jos și desculț, (adică precum Badea Cârțan, 
care, însă, nu s-a dus la Paris, ci la Roma, să vadă co-
loana cu dacii pe ea) tocmai de la București.(...) 

Prin luna iulie a anului în curs, un site de știri 
false și stupidități senzaționale ne anunță că: „cu-
noscutul poet” X – nu-i dau numele ca să nu-i fac 
publicitate, fie și negativă, pe gratis – a depus la pro-
curatură (sic) o cerere de deshumare a lui Mihai Emi-
nescu pentru moarte suspectă. Aici, impostorul nos-
tru preluase din volé (aceste rânduri sunt scrise când 
se mai jucau meciurile de la Campionatul Mondial 
de Fotbal din Rusia) o mai veche teorie, căreia i-au 
căzut victime mulți literați, mai titrați chiar decât el, 
și anume a complotului împotriva lui Eminescu, din 
care, la un moment dat, cineva afirma că făceau par-
te Titu Maiorescu și chiar Regele Carol I, plus alte 
câteva nume sonore din epocă și care avea ca scop 
uciderea poetului. În felul acesta dezgropătorul oase-
lor lui Brâncuși (tentativă la fel de caraghioasă pre-
cum aceea de acum câțiva ani, mediatizată cu dobe și 
trâmbițe, n.n.) se vedea și dezgropătorul oaselor lui 
Eminescu. S-o fi gândit poetul cu majusculă, atunci 
când scria „Iar deasupra tuturora va vorbi vreun mi-
titel / Nu slăvindu-te pe tine, / Lustruindu-se pe el”, 
că se poate face asta și la 129 de ani după înmor-
mântarea sa, într-un fel care atunci nu apăruse încă. 
Deocamdată nici un ministru al Culturii nu a înhățat 
momeala, dar, Doamne ferește! Căci, vorba aia, a 
cuiva celebru: nu mă tem de ministrul Culturii, ci de 
cultura ministrului. (...)

În cazul nostru, al micului impostor care se 
mai dă și drept poet după publicarea unor bâiguieli de 
doi bani, e o altă formă de fotografie cu celebritățile. 
Sigur, nu te fotografiezi chiar cu Eminescu sau cu 
Brâncuși, că n-ai cum, materialmente, dar te lipești 
de gloria numelui lor, așa cum prevedea, în modul 
său genial, însuși Poetul. E un selfie cu oasele marilor 
înaintași, chiar dacă acestea, slavă Domnului, nu se 
văd, pentru că or mai fi oameni cu oarecare rațiune 
acolo unde se dau aprobările pentru deshumări, care 
interzic trecerea la fapte, altminteri nu exclusă. Bine 
că poliția și parchetul și alte instituții de profesioniști, 
nu neapărat ai culturii, dar ai rațiunii, interzic punerea 
în practică a unor asemenea imbecilități.

Cum să-i numim totuși pe indivizii aceștia, gro-
pari? Pentru că – nu-i așa? – și la dezgropări tot la 
ei se apelează. Gropari virtuali ar suna mai potrivit, 
poate. Sau, mai degrabă, selfiști, ca ăia care se auto-
pozează alături de oameni ai zilei și se expun astfel pe 
diverse rețele de devenit cunoscuți, ca să se vadă cine 
sunt ei. Dacă ar putea, cunoscutul poet, sunt sigur, 
s-ar fotografia cu oasele lui Brâncuși ori cu ale lui 
Eminescu în brațe, cu explicația necesară dedesubt. 

Și s-ar mai găsi vreun ziarist de nu știu ce.ro care să 
preia evenimentul.” (Nicolae Prelipceanu - Selfie cu 
oasele lui Eminescu și Brâncuși, în „Viața Româ-
nească”, nr. 9/2018).

 „UN ROMÂN DESŢĂRAT, DAR 
NEDESRĂDĂCINAT”. De ceva vreme, opi-
nia publică este tulburată de o idee năstruşnică: adu-
cerea osemintelor lui C. Brâncuşi de la Paris la Ho-
biţa sau Târgu-Jiu. Se pare că se strâng şi bani pentru 
acest „demers”, care va fi soldat nu numai cu un eşec 
total, dar şi de o batjocură a presei culturale franceze. 
În primul rând, C. Brâncuşi a fost cetăţean francez, 
conform cererii sale olografe, publicată de Victor 
Crăciun. „Era, în felul acesta, un român desţărat, dar 
nedesrădăcinat, un român trăitor de o jumătate de se-
col la Paris, devenit cetăţean francez, parizian, trăitor 
în atelierul său şi înmormântat în apropierea acestuia. 
Ca artist toată viaţa a expus ca «sculptor român». Ori-
unde şi oricând” (Paul Rezeanu). Este exclus, deci, ca 
oficialităţile pariziene să-l cedeze.

În al doilea rând, în Mont parnasse, Brâncuşi 
este vizitat de turişti din întreaga lume. Dinu Săra-
ru citează un discurs al preşedintelui mexican, care 
anunţa decizia sa de a duce trupul neînsufleţit al ce-
lebrului scriitor Carlos Fuentes la Paris, spre a fi „în 
văzul lumii”. Se compară Hobiţa sau Târgu Jiu cu 
Parisul?

În al treilea rând, avem noi drumuri moderne 
(fără gropi), autostrăzi ca-n Occident pe care să călă-
torească potenţialii turişti? Nu avem, nici la Hobiţa, 
nici la „Coloana Infinitului”, toalete civilizate spre a-i 
întâmpina cum se cuvine pe turişti sau pe brâncuşo-
logii străini.

Sunt şi alte criterii spre a demonstra că adu-
cerea osemintelor lui Brâncuşi nu e un act de patri-
otism. Asta îmi amintește de anii imediat postde-
cembrişti când statul român (şi opinia publică a fost 
manipulată) a angajat avocaţi străini spre a depista 
conturile lui N. Ceauşescu şi a rămas cu banii daţi. 
Păcat că domnul prim-ministru a fost „învăluit” cu 
aceste cerinţe absurde. Sfatul specialiştilor în acest 
sens este absolut obligatoriu. Ridicarea unui cenotaf 
este o soluţie. C. Brâncuşi trebuie să rămână la Paris, 
„în văzul lumii”. (Tudor Nedelcea, în „Lumina”, 8 
octombrie 2018) 

*FUNDAȚIA CULTURALĂ 
APOSTROF – închisă. Un comunicat al Mar-
tei Petreu, redactorul-șef al revistei clujene „Apos-
trof”, din 29 august 2018: 

„În urmă cu 25 de ani, anunţam, pe pagina a 
doua a revistei, în numărul triplu 10-11-12 din 1993, 
înfiinţarea Fundaţiei Culturale Apostrof, pentru sus-
ţinerea revistei Apostrof. Din toamna anului 1993 şi 
până acum, de la numărul 41-42-43 şi până la numărul 
339 (sau: nr. 8 din 2018), Fundaţia Culturală Apostrof 
şi-a făcut datoria, revista Apostrof a apărut regulat, 
chiar şi-atunci când nu am avut nici o sursă româ-
nească de finanţare. După 25 de ani, mulţumindu-le 
tuturor celor care au colaborat în vreun fel sau altul 
la oricare dintre programele culturale ale Fundaţiei 
– pe lângă revista Apostrof, au fost şi altele: Editura 
Biblioteca Apostrof, care a editat peste 150 de volu-
me; seriile de conferinţe publice; premiile Apostrof; 
târgurile de carte etc. – îmi face mare plăcere să anunţ 
închiderea legală a Fundaţiei Culturale Apostrof.

Iar în primul rând îi mulţumesc dlui Nicolae 
Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor, pentru 
că în august 2017 a fost instantaneu de acord ca ad-
ministraţia revistei Apostrof, făcută până atunci prin 
Fundaţia mea, să fie făcută în continuare, cum e şi 
firesc, la Uniunea Scriitorilor din România, de către 
funcţionarii de la USR.

Revista Apostrof continuă, bineînţeles, să apa-
ră, în acelaşi regim de revistă a Uniunii Scriitorilor în 
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care, de altfel, a fost în 1990 înfiinţată.”

*SCRISUL – o „corvoadă plăcu-
tă” pentru că „trebuie”. La ancheta cu ge-
nericul Care este pentru dumneavoastră, ca scriitor, 
spațiul vital? din revista „Orizont” (sept. 2018), Tu-
dorel Urian, eseist și critic literar, răspunde: «Mă tem 
că nu sunt genul ăla de scriitor care să aibă un spațiu 
vital și un ritual voluptos al scrisului. Sunt mai de-
grabă un jurnalist frenetic (și în lumea cărților) care 
scrie cu furie, cu grabă, precipitat, mai mereu în criză 
de timp. Am scris cronici literare ajunse la deadline 
în toate birourile pe care le-am avut până acum (la 
Cuvântul, la PAC, la ICR, la PNL, la Ministerul Cul-
turii și la Ministerul Educației), la editura ALL, fără 
să-mi pun întrebarea dacă mă simt confortabil sau nu, 
dar cu sentimentul de ușurare pe care ți-l dă datoria 
îndeplinită. În prezent, lucrez la revista Viața Româ-
nească, unde nu am un birou al meu (când merg la 
redacție stau pe unul dintre cele două scaune destina-
te oaspeților), așa că tot ce „produc” e scris pe lapto-
pul de acasă. Mă simt bine cu atâtea lucruri familiare 
în jur, cu cărțile din bibliotecă, cu muzica în surdină 
din windows media player, cu teancurile de reviste și 
miile de dvd-uri, dar când scriu nu am în fața ochi-
lor decât foaia albă și numărătorul de semne. Pentru 
mine, scrisul e un job, nu un hobby, o permanentă 
corvoadă, totuși plăcută. Scriu pentru că trebuie, nu 
pentru că îmi place. Abia aștept să termin, pentru că 
acolo unde se termină scrisul începe viața adevărată. 
Și, în altă ordine de idei, între scris și citit, aleg întot-
deauna cititul. Dacă aș putea trăi numai din citit, ar fi 
perfect. Iar cititul la mine chiar presupune un spațiu 
vital (fotoliul meu, nelipsitul creion mecanic alb, cu 
mină de 0,5, cafeaua aburindă, nelipsită de pe brațul 
generos din piele al fotoliului, în micul spațiu neocu-
pat de turnurile din cărți ce își așteaptă rândul la citit, 
uneori niște muzică clasică în surdină).»

*GHEORGHE GRIGURCU: Ex-
cese: „Atît de-adînc s-a închinat/ încît nu și-a mai/ 
putut/ dezdoi spinarea.// Atît de-adînc s-a închinat/ 
încît capul i-a rămas/ în țărînă/ – un pepene.// Atît 
de-adînc s-a închinat/ încît se pare că n-a avut/ cap 
niciodată.” („Viața Românească”, 10/ 2018).

*Funcția „peltastică” a limbii: „Așa 
mi-am petrecut ultimii doi ani de liceu: înghițeam cu 
furie niște manuale a căror ariditate o anulam prin ce-
remonia mătăsoasă a unor versuri pe care le rosteam 
ca pe niște rugăciuni, dar niște rugăciuni care, în loc 
să țintească spre o instanță divină, se rostogoleau sub 
forma unei tehnici insolite de autosugestie. Rețeta era 
sigură: de cum simțeam că mă apucă panica, înce-
peam să rumeg Nastratin Hogea la Isarlâk sau După 
melci. Dacă tremuram de frică la gândul că alții mi-o 
vor lua înainte în cursa spre Medicină, dădeam dru-
mul Sonetelor închipuite de Voiculescu sau Scrisori-
lor lui Eminescu. Depănarea lor îmi răsuna în minte 
ca o revărsare liniștitoare de silabe binefăcătoare. Cu 
timpul am devenit un versat ruminator de stanțe ner-
voase. Ce mă miră azi, când mă gândesc la acei ani, 
este că la găselnița de a folosi ritualul limbii ca pe o 
formă de liniștire am ajuns singur, fără ca cineva să-
mi vândă pontul. Mestecam în neștire prozodii spre a 
mă lecui de frică. De fapt, fără să am conștiința a ceea 
ce fac, „descoperisem“ o tehnică pe care alții o verifi-
caseră de mult: rolul protector al limbii prin repetarea 
ritualică a unor formule cu picior metric molipsitor, a 
căror cadență îmi legăna mintea într-un șir de unduiri 
cu efect alinător. Peste ani, când am dat în Cursul de 
poezie al lui Călinescu peste definiția abatelui André 
Brémond („poezia este o rugăciune laică“), am căscat 
ochii ca sub pleașca unei revelații: chiar asta făcusem 

eu în cei doi ani de pregătire pentru Medicină, mă ru-
gasem laic în altarul propriei minți, fără să implor vreo 
zeitate și fără să aștept vreun sprijin de la ea. Ca să-mi 
salvez Dumnezeul minții mele înfricoșate, îi sacrifica-
sem latura transcendentă. Dumnezeu era viu, numai că 
era imanent, prins în cușca minții. De atunci, de rolul 
liniștitor al poeziei în ipostaza de rugăciune seculară 
aveam să fac uz mereu. În orele de insomnie din crucea 
nopții sau în orele monotone din cursul călătoriilor cu 
trenul, îngânarea ritualică a strofelor îmi izgonea apă-
sarea timpului. Îi compătimesc pe toți cei care nu știu 
să tragă un profit din rolul de protecție pe care limba îl 
exercită asupra minții. Limba e un scut mirabil atunci 
când știi să-i dai o tentă de incantație lăuntrică. În lati-
nă, la scut se spune pelta, iar soldații romani care purtau 
scut erau numiți peltastae – „peltaști“. Cine știe să facă 
uz de limbă ca de un scut, ca de un mijloc cadențat de 
ordonare a energiilor minții, acela este un peltast. Ur-
zirea unei pânze de oblăduire grație ritmului cuvintelor 
e o cale miraculoasă de a te proteja de șocurile vieții. 
În liceu intrasem în pielea unui peltast care își stăpânea 
anxietatea îngânând ritualic stanțe clasice. Efectul an-
xiolitic al limbii în exercițiul ei peltastic este o trăsătură 
de care oricine se poate bucura. Repetați de cinci ori o 
poezie care vă place: veți simți cum câmpul de cadențe 
vă pătrunde mintea, liniștind-o. Chiar aceasta e funcția 
peltastică a limbii.” (Sorin Lavric, Funcția peltastică a 
limbii, în „România literară”, nr. 43/ 2018).

*REFLEX – 7-12/ 2018. Periodicul 
reșițean, aflat în al XIX-lea an de apariție, sine hia-
tu, coordonat cu multă pricepere de poetul Octavian 
Doclin și criticul literar Ada Cruceanu, consemnează 
câteva aniversări ce fac cinste Banatului Montan și 
în general culturii române: scriitorul Toma George 
Maiorescu – 90 (căruia Societatea Poeților Francezi 
i-a decernat Marele Premiu Internaţional de Poezie 
Francofonă 2018, prin Michel Bénard, Laureat al 
Academiei Franceze, Cavaler în Ordinul Artelor şi 
Literelor, Poeta Honoris Causa), criticul literar Cor-
nel Ungureanu - 75 (evocat de Titus Crisciu, Ga-
briela Șerban, Ionel Bota și Adrian Dinu Rachieru), 
poetul Vasile Dan – 70 (comentat de A. D. Rachieru), 
Dumitru Aug. Doman – 60 (consemnat de Nicolae 
Mecu), poetul Iacob Roman – 70 (evocat de Matei 
Mircioane și Gh. Jurma), istoricul Niculae Maghiar 
– 70 (care scrie despre Reprezentanţi din judeţul Ca-
raş-Severin – prezenţi la Adunarea de la Alba Iulia, 1 
decembrie 1918). 

Poezia este foarte bine reprezentată de nume 
cunoscute în spațiul Banatului și din alte publicații: 
Toma George Maiorescu, Octavian Doclin, Virgil 
Diaconu, George Vulturescu, Mircea Bârsilă, Nico-
lae Sârbu, Nicolae Silade, Ela Iakab, Mihai Posada, 
Remus V. Giorgioni, Mariana Pândaru, Nina Ceranu, 
Zoia Elena Deju, Monica Rohan, Costel Simedrea, 
Maria Niță, Elisabeta Bogățan, Paulina Popa, Danie-
la Șontici, Dan Drăgoi, Dumitru Cristănuș, Dumitru 
Mălin, Ion Oprișor, Nicolae Preda, Rodica Pop, Iu-
lian Barbu, Ioan Gligor Stopița, Eliane Hurtado ș.a.

Proza, de asemenea, are rezervate pagini în-
semnate (Cornel Ungureanu, Dumitru Augustin Do-
man, Constanța Marcu, Edith Guip Cobilanschi ș.a.). 

Critica literară este la înălțime prin nume și 
subiecte abordate: Zenovie Cârlugea (Toma George 
Maiorescu, George Vulturescu), Adrian Dinu Ra-
chieru (D. R. Popescu), Marian Odangiu (Octavian 
Doclin), Al. Ruja (Nicolae Opriş, Jurnal din Primul 
Război Mondial, 1914 – 1918), Ion Marin Almășan 
(Ion Florian Panduru, 1938-2018), Ionel Bota (Ion 
Pop), Maria Nițu (Mariana Pândaru), Trăilă Tibe-
riu Nicola (Nicolae Danciu Petniceanu), Gheorghe 
Secheșan (Sebastian Burnaz), Matei Mircioane (Ni-
colae Dumitru Vlădulescu, 1949-2018)...

La locul ei de frunte și bine plasată în context 
revuistic, publicistica este susținută de Titus Crișciu, 
Corneliu Chisăliță, Nicolae Sârbu, Ion Marin Al-

măjan, Dorina Sgaverdia, Radu Ciobanu, Florin 
Dobrei, Dorin Bălteanu, Liviu Spătaru, Erwin Iosef 
Țigla, Ioan Benga, Iosif Bădescu, Valy Ceia, Gabrie-
la Șerban (despre Tabăra Internaţională de Literatu-
ră „Colocvii banatice”, Anina, Caraş-Severin, ed. a 
V-a, Mărghitaş, 31 august –2 septembrie 2018). 

Revista publică, de asemenea, materiale de la a 
XVIII-a ediție a Colocviilor Internaționale „Reflex”, 
pe teme cultural-literare (Marea Unire de la 1918, 
Lucian Blaga și Banatul), ce au avut loc în vară la 
Băile Herculane, reunind scriitori, artiști și oameni de 
știință din țară și străinătate – o „aleasă sărbătoare a 
culturii cărășene” (G. Șerban). Cu acest prilej au fost 
lansate două lucrări de istorie literară apărute recent 
la Tipo Moldova: Lucian Blaga. Dicționar esențial 
– Oameni din viața lui (vol. I și II) și Lucian Blaga 
și lumea Banatului, aparținând criticului și istoricului 
literar Zenovie Cârlugea de la Tg.-Jiu.

Ancheta „Reflex” de Titus Crisciu pe tema „Ro-
mânia 100 – lumini și umbre”, îi are ca respondenți 
pe scriitorii Ion Marin Almăjan, George Vulturescu și 
Carmen Albert.

În totul, un număr dens, variat, deosebit de plă-
cut și deopotrivă de instructiv, bine machetat, o ade-
vărată sărbătoare a lecturii. Felicitări realizatorilor!

*FLOREA FIRAN: „Scrisul Ro-
mânesc” – 90: „În perioada interbelică, în no-
iembrie 1927, la Craiova apărea primul număr al 
revistei Scrisul Românesc. Fondatorul se numea Du-
mitru Tomescu, nimeni altul decât co-fondatorul re-
vistei Ramuri alături de C. Șaban-Făgețel, în decem-
brie 1905. Prima serie a revistei, a cărei apariție a fost 
sistată din lisă de fonduri în februarie 1928, a avut 
o orientare tradiționalistă marcată de unele tendințe 
moderniste, specifice epocii literare a anilor 1920. 
Articolul programatic se intitula Înnoirea literaturii și 
scotea în evidență ideile altfel eclectice ale lui Dumi-
tru Tomescu (...)”

 „Impunătoarea monografie documentară Scri-
sul Românesc. 90 de ani de la întemeiere a fost al-
cătuită de Florea Firan ajutat de câțiva colaboratori 
pe linie de tehnică și de ordonare a materialelor și a 
apărut în 2018 în colecția „Hermes”, la „Scrisul Ro-
mânesc” Fundația-Editura. Ea se înscrie pe direcția 
unei perseverente și rodnice activități culturale și li-
terare de o jumătate de secol ce l-a consacrat defini-
tiv pe Florea Firan. Așadar cuprinzătorul și valorosul 
tom din 2018 se încadrează în clasa monografii ale 
revistelor literare de mare tradiție, așa cum există 
foarte puține în istoria literară recentă sau mai ve-
che. Volumul însumează 564 de pagini, repartizate în 
mai multe secțiuni, între care se disting: Studiu mo-
nografic „Scrisul Românesc” 1927- 2017, „Scrisul 
Românesc” – serie nouă, Viața revistei. Colocviile 
„Scrisul Românesc”, manifestări cultural-științifice 
de mare amploare, Bibliografie adnotată – „Scrisul 
Românesc”, 1927-2017, ultima fiind cea mai întinsă 
– aproape 390 de pagini. Bogatul material bibliogra-
fic este așezat pe capitole și subcapitole ce respec-
tă împărțirea pe genuri și specii literare, artistice și 
culturale: poezie, proză, dramaturgie, eseu, teorie și 
critică literară, evocări, literaturi străine, limbă și co-
municare, filosofie, morală și religie, texte cu carac-
ter social-politic, de istorie, arte, sport, eveniment etc. 
Secțiunea se încheie cu Indici de autori, Indici de au-
tori menționați în texte și, în fine, Periodice citate în 
bibliografie. Prin binevenite adnotări se menționează, 
pe lângă numele autorilor inserați alfabetic, titlurile 
textelor, succinte referiri la conținut dacă ele nu re-
ies din titlu, anul publicării, numărul și pagina revis-
tei. Bibliografia este exhaustivă, o dovadă în plus a 
rigorii istorico-critice.” („Scrisul Românesc”, nr. 
11(183)/ 2018).

(P.M.)
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Ca şi alte lucrări ale ale d.lui Alexandru Sur-
du, şi volumul A sufletului românesc cinstire se află 
la frontiera filosofiei cu alte domenii intelectuale, în 
interferenţa componentelor unui univers cultural care 
defineşte, într-un moment istoric precizat, specificul 
spiritual. Cele 16 texte vizează o problematică diver-
să, de la sfera didactică la folcloristică, şi de la arta 
scrisului şi logica istoriei, la componenta religioasă şi 
la metamorfozele gândirii economice.

Sunt eseuri flexibile, care mizează pe digre-
siunea susţinută estetic şi prin gândirea speculativă, 
încercând să aducă noutăţi ori nuanţe în zone binecu-
noscute şi de interes general, şi nu neapărat să deschi-
dă perspective inedite ori interpretări noi.

Distinsul academician, am zice, exclude abor-
darea strict academică, a unei supra-specializări, pen-
tru a îmbrăţişa ţinuta cercetătorului aplicat scotocitor, 
dinamic, accesibil, de – cum se zice – „truditor” în 
spaţiul inefabil al filosofiei culturii, continuând un 
proiect iniţiat şi imaginat de Constantin Noica, prin 
care se comentează diferite teme şi personalităţi dedi-
cate acestei sfere spirituale.

ASTRA, proiect cultural complex, conceput 
pe ideea naţională şi specific românesc, în orizontul 
social şi politic în ultimele decenii de existenţă ale 
Imperiului Habsburgic rămâne o temă reiterată, după 
cum prima Şcoală Românească de pe lângă biserica 
Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului şi Muzeul ei ex-
traordinar reprezintă o altă preocupare statornică a 
domnului Alexandru Surdu, iar alte studii sau articole 
performează alte „aventuri filologice”, precum istoria 
Codicelui de la Ieud. 

Dl. Al. Surdu elaborează cărţile sale numai într-o 
stare de empatie cu subiectele alese, nu scrie decât des-
pre ceea ce îi place, ce susţine afinităţi sau generează 
o atitudine într-un spirit comparatist şi în zona „uma-
nioarelor.” Istoria, pedagogia, lingvistica, geografia, 
sociologia reprezintă zone interferente şi adiacente dar 
oricum premeditate de literatură. Indiferent de specifi-
cul lor şi de aplicaţia exercitată, studiile şi articolele, fie 
de istorie, pedagogie, sociologie sau istorie litrară au un 
marcat caracter eseistic, inovator, chiar nonconformist, 
cu fine intuiţii în zona atitudinilor personalizate.

A sufletului românesc cinstire reprezintă a treia 
carte de eseuri, în format mic, de buzunar, din seria 
de Comentarii (cu termenul în accepţia lui Constantin 
Noica), după Comentarii la rostirea românească, Edi-
tura Kron-Art, Braşov, 2009, Izvoare de filosofie ro-
mânească, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 
2010, constituind, probabil, o trilogie a demersurilor 
interdisciplinare.

Învăţătura implicită a cărturarului ar fi: înapoi 
la text, înapoi la cele mai vechi texte româneşti pentru 
a înţelege corect viaţa naţională şi specificul sufletu-
lui românesc în viziune istorică şi în disiminare teri-
torială. Meditaţiile cele mai profunde şi comentariile 
cele mai strălucite pot fi descoperite în texte vechi, în 
intervenţiile creatorilor anonimi sau în opera unor per-
sonalităţi de altă factură – precum marele economist 
Petre Andrei – pentru că acolo se descoperă atitudini 
şi viziuni autentice, nefalsificate de intenţii.

Autorul apelează chiar la etimologia lingvistică 
(Cetatea cu nume de regină) pentru a descoperi sem-
nificaţii uitate în numele unor oraşe, dar, încă şi mai 
devoalat patetice sunt parantezele memorialistice care 
par decupate dintr-o arhaitate incredibilă.

Chiar dacă parcurgem o perioadă neagră, ma-
culată, confuză, dl. academician, cu viziunea sa bene-
fică, apolinică, asupra capacităţilor poporului român, 
descoperă totuşi o rază de lumină pentru salvarea şi 
eflorescenţa sufletului (spiritului) naţional. Soluţia? 
Munca, hărnicia de care am dat mereu dovadă şi o mai 
performantă organizare socială a inteligenţei noastre 
istorice.

Din păcate, epoca de indolenţă şi decrepitudine 
pe care o trăim va rămâne ca un fel de avanpremieră 
a apocalipsei: „Lucrurile, din păcate, stau tocmai pe 
dos. Câinii nu mai umblă de mult cu covrigi în coa-
dă, deşi aleargă acum hămesiţi pretutindeni şi chiar se 
strâng în haite, iar pe deasupra lor trec stoluri negre 
de ciori şi de corbi în căutare de hoituri, în timp ce 
cloţanii ies chiţăind de prin munţi de gunoaie lăsate la 
dospit şi aleargă pe străzi ca-n vremuri de ciumă.(...) 
Ogoarele se întind năpădite de pir, de rogoz şi scaieţi, 
arse pe alocuri de foc şi năpădite de soare, se risipesc 
treptat semănând a pustie.(...) Vezi pretutindeni sce-

ne de groază, ca după războaie atomice închipuite, şi 
te fereşti când bate vântul şi răscoleşte praful, ziarele 
vechi şi pungile goale, să nu te calce cumva, din goana 
cailor, cei patru cavaleri ai apocalipsei.”

Sufletul românesc care este şi spirit plenitudi-
nar, chiar dacă nu a descoperit căile să se bucure de 
existenţa în Grădina Maicii Domnului, mai poate fi 
trezit din letargia nepăsării şi disoluţiei: „Oricum ne-
am imagina sufletul nostru, ca spirit sau ca duh, el este 
legat de locurile acestea: de munţi, de plaiuri şi de ape, 
de bărăgane şi de mări, din care s-a ridicat, cu voia 
Bunului Dumnezeu, şi în care se va întoarce. Pe terito-
riul acesta imens al traco-geţilor, creştinaţi de Sfântul 
Apostol Andrei, din care ne-a mai rămas astăzi doar 
o parte din pământul românesc, la care se uită vecinii 
noştri, aduşi de vânturile pustiei, ca vulturii şi corbii.”

În „Cuvântul înainte” care apreciază situaţia de 
azi a României ca pe o Apocalipsă, autorul nu ezită să 
afirme că limba cea dulce românească este limba în 
care vorbeşte câteodată Dumnezeu.

Limba rămâne elementul fundamental care 
defineşte orice creaţie şi orice fel de activitate. Ast-
fel, Mircea Vulcănescu a formulat o serie de întrebări 
privind caracterul naţional al filosofiei scrise în limba 
română. Iată această clarificare esenţială în comen-
tariul academicianului Alexandru Surdu: „Mircea 
Vulcănescu a vorbit despre posibilitatea unei filosofii 
româneşti, bazată pe limba română, găsind cuvinte cu 
semnificaţii filosofice care nu se mai află în alte limbi. 
A vorbi despre ins, fire, chip, rost, despre originea lor, 
încărcătura lor sentimentală românească, legătura lor 
cu destinul şi trecutul nostru, cu credinţele şi speran-
ţele noastre, schiţând pe baza acestora un sistem fi-
losofic numit Dimensiunea românească a existenţei a 
desăvârşit Constantin Noica în Rostirea filosofică ro-
mânească, răspunzând astfel pozitiv la întrebarea lui 
Mircea Vulcănescu: În ce măsură se poate vorbi de o 
filosofie românească? Se poate vorbi în măsura în care 
o putem rosti în limba noastră.”

Mai multe studii fac o apologie a instituţiilor 
care au susţinut cultura poporului român în Transilva-
nia, de unde s-au generat atitudinile, iniţiativele şi căr-
ţile favorizante unui discurs exegetic ori speculativ.

ESEISTICA CULTURALĂ 
ÎNTRE FILOSOFIE ŞI PUBLICISTICĂ

Alexandru Surdu, A sufletului românesc cinstire, Ed. „Renaissance”, Buc., 2011

Talentul individual, vocaţia personalizată se formează şi se perfecţionează 
în singurătate , dar se afirmă şi se confirmă în comunitatea scriitoricească. Este 
şi observaţia valabilă pentru d. Florin Anghel Vedeanu, debutant la maturitate, 
care scrie în toate registrele prozei: schiţe, nuvele, povestiri şi într-o varietate de 
dimensiuni, de la patru la 90 de pagini – ceea ce propune o variabilă narativă, de 
la tabletă, la microcosmos.

Proză obiectivă, situaţională, realistă reconstruieşte universul Câmpiei 
Dunării dintr-o perspectivă diferită de cea moromeţiană. Trebuie adăugat că, 
deşi autorul are serioase antecedente, cu trei volume din 2017: Cărări cu cerul 
dedesubt, poezii, Ambasadorul mahalalei, poezii, Metafizica umbrelor, poezii, 
universul narativ e lipsit, paradoxal, de orice digresiuni şi reflecţii lirice, dar nu 
şi de o meditaţie general-umană. 

Proză socială, de meditaţie şi divagaţie intelectuală, se fixează asupra 
condiţiei umane în exprimările diverse ale unei tipologii eflorescente din lumea 
rurală a unei contemporaneităţi flexibile. Lumea Sudului extrem în care soarele 
şi pământul şi polarizează şi se îmbrăţişează în acelaşi timp, performează o ti-
pologie combativă şi contrastantă, pentru că viaţa e o traiectorie concurenţială şi 
fiecare combatant poartă pecetea (sau stigmatul) păcatului genealogic, dar şi al 
sentimentelor explozive şi al reacţiilor contradictorii.

Omul e făcut din pământ, dar lutul din Sud s-a întărit, ars de soare, puter-
nic dar şi ameţit de astrul vieţii care generează, deopotrivă, lumina şi umbra, aşa 
că rămâne valabilă sentinţa lui Zasunari Kowabato: „viaţa-i frumoasă, atât de 
frumoasă, că-i imposibil să nu fie şi vinovată!”

Este o proză despre ţărani, dar într-o perspectivă cărturărească, cu un dis-
curs superior presărat de divagaţii livreşti. Aşa că ajungem tot la pământ, în lutul 

lui Omar Khayam: Nu boci! Că nu ne e dat nouă să alegem;/ Că plângi sau nu, 
de murit tot vom muri,/ Capetele noastre înţelepte vor ajunge argilă,/  Iar mâine 
picioarele olarului o vor călca.

Este de remarcat însă stilul păstos, colorat, cu expresii naoşe care fac de-
liciul lecturii acestei  proze, pe alocuri de interes etnografic şi performând pito-
rescul – lucru tot mai rar, în actualul sistem narativ serializat – în care excelează 
în scenele comunitare sau dialogurile cotidiene. Cu toate acestea onomastica nu 
este privilegiată – autorul vine din spaţiul în care s-a cristalizat limba literară, 
deşi inventivitatea ţărănească în materie de porecle nu cunoaşte limite – dar au-
torul formulează dialoguri fireşti şi concluzive: Intraţi, dracu, în casă că-nghe-
ţaţi, mă! Şi a trecut pe lângă noi, încetinind pasul a invitaţie să mergem odată cu 
el. Mama îşi ştergea ochii cu colţul basmalei, ne făcea şi ea semn să intrăm în 
casă. Apoi, printre suspine, întrebă: – Ce-ai făcut, măi omule? Tata se întoarse 
pe jumătate fără să se oprească – Ce e fa!? – De ce făcuşi tu aşa ceva, ai? – Da’ 
el de ce face, fa, aşa? – Ştii tu că e el? Poate nu e el!... – Păi dracu’, fa, intră 
aici? Îl rupe câinii nu alta, ţi-e milă de dracu’ acuma, ai grijă!...

Într-un context literar în care se scrie din ce în ce mai puţină literatură cu 
tematică rurală, cartea lui Florin Anghel Vedeanu constituie un regal de auten-
ticitate şi verosimilitate istorică. Debutant târziu şi cu poezie, autorul trebuie să 
revină asupra acestui univers rar, să-l nuanţeze, să-l detalieze şi să-l apropie cât 
mai mult de lumea mileniului al treilea. Da, mai sunt ţărani! Dar cei mai mulţi au 
devenit altceva. Ce? Rămâne să purtăm o lungă discuţie – care însă este o temă 
epică în descreştere. 

AURELIU GOCI

În Câmpia Dunării, fără Moromete
Florin Anghel Vedeanu – Sub soarele Sudului, Editura „Amanda Edit”, Bucureşti, 2017
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Mircea Anastasie Borcan este o prezență 
discretă a vieții literare albaiuliene, dar cu toate 
acestea îl găsim implicat în diverse activități 
socio-culturale, în manifestări ale bibliotecii 
județene dedicate copiilor și lecturii, într-o serie 
de inițiative educative și nu numai. Jurnalist la 
origine, scriitorul descins din Sudul țării în capi-
tala Transilvaniei, a publicat mai multe volume 
de poezie și proză, a scris literatură pentru copii 
și eseistică, fiind familiar cu mai multe genuri 
literare. Din rândul titlurilor publicate amintim 
Hemografii, Discurs asupra literei ,,a”, Esoterice 
(poezie), Tatuaje cu Dame de pică, De la Bârca la 
Bankook și de-a-ndărătelea I și II, Numele anume-
lui (proză), Acrostihuri cu animale I și II, Aventu-
rile lui Zgârlibici, Spânul cel Frumos și Făt Spâ-
nos, Săniuțe, zurgălăi (cărți pentru copii) etc.

 Obiectul analizei de față îl constituie însă 
noul său volum de versuri, Culorile sângelui (Edi-
tura Altip, Alba Iulia, 2018), însumând trei cicluri 
poetice: Cardiogravații pe umbre, Sângele curb și 
Aritmiografii senzuale. Poezia lui Mircea Anasta-
sie Borcan nu este una ce se deschide  facil, de aici 
dificultatea receptării și senzația de mesaj criptat. 
Nota de austeritate și pregnanța metaforei își pun 
o pecete melancolică asupra universului descris, 
acesta fiind cel mai adesea salonul de spital, an-
ticamera bolii, a suferinței, a morții. Însă nimic 
nu este conturat cu precizie, firul se întretaie des 
cu accente grav-ironice, cu meditații pe seama 
fragilității omului, cu reflecții pe marginea mist-
erului mereu descifrat și niciodată pe deplin cu-
noscut – trupul uman. În haloul imaginilor lirice, 
își fac loc interogația și notația fragmentară în 
efortul de a prinde imponderabilul momentului și 
profunzimea trăirii.

 În acest topos, radiografia suferinței și a 

condiției umane, începutul și sfârșitul, speranța și 
deziluzia primesc amploarea unui supliciu interi-
or, redat aici cu revelatoare pregnanță lirică. Sub-
textual, versurile își poartă neliniștea și spaimele 
în ritmuri cardiace, în gesturi solemne și grave, dar 
totodată umanizate de crispare, angoasă, țipăt mut, 
ca în tabloul lui Edvard Műnch. Fără a numi di-
rect și fără a se limita la un registru lexical anume, 
poemele lui Mircea Atanasie Borcan au sugestii 
thanatice, dincolo de cele mai inedite (neașteptate) 
asocieri de cuvinte și imagini: ,,Simți aripile cum 
ți se-ncurcă în propriul zbor,/ iar, între lumina 
ferestrei și întuneric,/ florile se pierd în propria 
aromă, invizibile,/ în comparații cromatice; petale 
de gemete,/ sub pasul ce se pierde-n umbre./ Zilele 
se-adună sub genele copilăriei, în timp/ ce tâmpla, 
sub limba clopotelor, mărginește/ ecoul alb. Ori-
cum ai numi sărbătoarea,/ rămân părți necântate, 
din muzica ce-o adie/ frigul.// Ajungeri, pe care nu 
ți le-ai dori, deși, trupul/ tău așteaptă acolo, albas-
tru/ de nerăbdare.” 

 În toată această tectonică a tensiunilor și 
spasmelor corporale se inserează frumosul formel-
or exuberante ale lumii, gingășia petalelor, cro-
matica abundentă, parfumul iubirilor de altădată, 
chipuri dragi. Dar, în regimul lucidității, poetul 
își stilizează sensibilitățile, le reduce la esențe, le 
activează sensuri parabolice, le dă transparență și 
contur poetic: ,,Ochii mei adună imagini,/ iar sim-
plitatea/ aerului/ desenează ritmuri/ pentru aroma 
viței de vie.// Tot ceea ce însoțește/ drumul inimii 
se pierde/ în idiomul buzelor/ încărunțite, ca o 
tortură/ ce sufocă litera ierbii.// Mușchi verzi, în 
subsiorile/ tale palide, strecoară/ nordul tăcerilor// 
Trup adâncit în limpedele/ apei;/ malformații ge-
netice, ale cuvântului,/ despicat de cascade, ce 
urcă spre/ cer,// ca un cuțit flămând.”

 Cu fiecare nou poem, se intensifică to-
nalitatea confesivă, transpar accente biografice, la 
fel cum se răsfrâng în vers reflecții și constatări 
privind înțelesurile ultime ale propriei condiții. 
Limbajul rămâne în continuare orfic și incantato-
riu, rostit parcă pentru auzul inițiaților, înscenând 
poetica viețuirii prin sângele mereu alert  și im-
previzibil curb.  Grupajul liric final cuprinde mai 
multe poeme închinate femeii și feminității, ca 
și iubirii. Aici observăm câteva note de pastel, 
care fuzionează perfect cu imaginea unui cotid-
ian resuscitat de emoție: ,,Dinspre târgul ponosit, 
ca niște/ haine de văduvă,/ urcă mirosul, de ar-
dei copți,/ levănțică, în cuptorul mâinilor,/ ce au 
dospit în așteptare/ și carnea rumenită, până la/ 
ardere, din trupul fetelor/ spânzurat în dorințe.// 
Din intransigența mâinilor,/ care storc rufele, s-a 
născut/ suferința nespusă a femeii;/ lacrimile, care 
niciodată n-au/ lăsat ligheanul uscat, sau/ limba 
să nu strălucească mai/ bine decât în blestemele/ 
din dragoste.// Fete măritate, cu încornorații/ satu-
lui, scot la uscat, pe gardul/ vecinelor, cearceafuri 
din care/ se preling scame bârfitoare:/ suspine, 
oftaturi și nume de/ bărbați, ca niște denumiri 
de/ semănători, pentru trupuri/ irigate cu picătura 
chinezească, a fericirii/ Chipuri albe, care trec, prin 
ele însele,/ dincolo de cer,/ adâncite în treburile ca-
sei și/ luminate, la bătrânețe, de/ glasul nepoților, 
ce le cheamă,// ca la un festin,/ unde averea e tortul 
ce// împarte cuțitele.”

 Moderne și tensionate, poemele lui Mir-
cea Anastasie Borcan (i)luminează un spațiu al 
conștiinței sale poetice, alcătuind un corpus de 
aritmiografii ale aceluiași sânge, ale aceleiași 
respirații.

MONICA GROSU
Între respirații și sânge

Deopotrivă lyric şi confesiv, Francisc-Mihai Lorinczi se poziţionează 
în spaţiul literaturii cu multă familiaritate, desfăşurând pe pânza poemelor 
sale imagini din propria biografie, fracturi de real sau evaziuni în sferele ima-
ginarului şi metafizicii. Cu o serioasă activitate editorial şi publicistică, Fran-
cisc-Mihai Lorinczi s-a făcut remarcat prin volumele publicate, deloc puţine 
şi demonstrând disponibilitate atât spre proză şi eseu, cât şi spre poezie şi 
critică literară. Dintre cărţile publicate, amintim, selectiv, Preludii. Sonete 
(2011), Cu metafore în rai. Poeme fără margini (2013), Popas pe malul gân-
durilor. Eseuri (2013), Zăbavă pe chaise-longue. Haiku-uri (2014), În fagure 
de rodii. Sonete (2014), Pe vremea secerişului. Poezii (2014), Condeiul de 
trestie (2016), Brazda de acasă .Confesiuni şi proză scurtă (2016) ş.a.

Mai recentul său volum, Fizionomiile pietrei (Editura Cronologia, Si-
biu, 2017), definitivează un univers şi un temperament liric. Spaţiul predilect 
al acestei poezii este cel rural, tradiţional, îmbibat de mit, istorie, poveste, 
amintire şi, mai ales, trăind în orizontul sacrului, al bunei cuviinţe şi măsuri. 
Prezenţa cotidianului e la fel de imperioasă, doar că ea se lasă uneori ascunsă 
de nostalgiile trecutului sau calde reverii ale eului. În jocul parabolelor intră 
adeseori instinctul parodic, ironia, ludicul, metafora încifrată, fantezia, me-
ditaţia gravă. Geograf de formaţie, autorul este un fin cunoscător şi iubitor al 
naturii, devenite topos liric fundamental, de aici propensiunea spre elementul 
mineral, spre o deplină înţelegere a acestuia.

Structurat în trei cicluri poetice, Respiraţia pietrei, Silueta pietrei, Ero-
ziune apietrei, volumul de faţă se construieşte ca un edificiu liric pe acest 
simbol central – piatra, cu atributele ei de permanenţă, sacralitate, durabi-
litate, rezistenţă, iniţiere, un creuzet magic de materialitate şi spiritualitate 
deopotrivă. Piatra devine astfel un corespondent al vieţii şi al morţii, o oglin-
dă atemporală a existenţei pământeşti. Pentru semnatarul poeziilor de faţă, 

piatra poate fi erodată de un timp nefavorabil, rămâne respiraţia ei, rămâne 
silueta ei, într-un cuvânt, rămâne amintirea trecutului, dar prezentul, pervertit 
în ceea ce are mai înalt, amprentează negativ evoluţia omului şi a planetei. 
,,Nori pleşuvi,/ cuiburi de vulturi sub acoperişul cerului// caravane…/ erozi-
une la altitudine,/ vulturul atinge colţul de stâncă/ cu aripa” (Eroziune).

Poezia lui Francisc-Mihai Lorinczi aduce decorul patriarhal cu aura 
lui de sacralitate şi lumină, topindu-se în mecanica celestă a zilei. Maniera 
acestei formule lirice este foarte modernă, în ciuda temei şi a peisajului tra-
diţional, dozând rezonabil viziunea cu retorica, fantezia cu metafora. Multe 
poezii au o notă de încifrare şi lapidaritate: ,,clopotul cu o singură limbă,/ dar 
cu două aripi// ai plecat de la ultima cină,/ a nins mult după aceea - // noaptea 
lui Puşkin.” (Urlet) Ca o emblemă a copilăriei se iveşte din amintire chipul 
bunicilor, la fel de vioi ca altădată, la fel de statornic în rugăciune: ,,pe masă 
mămăliga aburind/ mâinile bunicii în rugăciune - / acasă/ laptele din şuştar 
acoperit de păsări de cireş…” (Şuştarul) sau ,,preşul ţesut de bunica duce în 
paradis,// din zdrenţe s-au născut brazde alese - / hrană pentru suflet// un sul 
de cuvinte în suveică,/ mi s-a părut că văd o corabie în miniatură” (Miniatu-
ră).

Adeseori, versul ia calea sentenţioasă, fără a eluda metafora, dimpo-
trivă, o înglobează, se hrăneşte din ea, din pregnanţa ei lirică şi reflexivă: 
,,cuvintele pot fi şi diamante,/ dar şi pietre colţuroase”, ,,remuşcarea, un şar-
pe flămând”, ,,poemul,/ mireasa cuvântului”, ,,o săgeată înceaţă - / poezia”, 
,,libertatea,/ când Dumnezeu te învaţă să pictezi”, mila,/ când poţi atinge du-
rerea celuilalt/ în sufletul tău”, şuştarul - / universul de acasă,/ cu toată calea 
lui lactee” etc. Poezia lui Francisc-Mihai Lorinczi nu e doar una a obiectelor 
şi a chipurilor, ci mai ales una a aromelor şi culorilor specifice, favorizând o 
incursiune proustiană în trecutul afectiv: ,,jar aprins în forjă,/ de pe nicovală 

Fizionomii lirice
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Pentru poetul Dumitru Tâlvescu viaţa repre-
zintă o cale iniţiatică ale cărei secrete sunt cenzura-
te transcendental, ca la Blaga: „Mărite faun, născut 
dintr-o fecioară/ Sunt biet hoinar în lume, fără sălaş 
ori ţară/ Îmi port pe drumuri trupul şi-ncerc să mă 
conving/ Că lumea asta-i bună, dar nu pot s-o înving/ 
Şi toate sunt aiurea şi multe ori puţine/ Îmi fac să 
fugă gândul spre năluciri meschine/ Pândind doar 
adevărul ce tace şi se-ascunde/ În locuri unde min-
tea le simte suferinde.// Am înţeles, străine, îi zice 
Zephiron/ Cu glasul cald şi moale, de faun pudibond/ 
Au tu nu ştii, oare, că tainele-s ascunse/ De-un mu-
ritor ca tine,/ nicicând nu sunt atinse” (Dialogul lui 
Zephiron faunul cu omul călător).

Şi pentru că drumul se sfârşeşte în moarte, 
omului i se recomandă, în aceeaşi poezie, urmarea 
căii drepte şi trăirea fericită a clipei: „Vei merge mult 
în lume şi multe vei vedea/ Dar ţine drept tot drumul, 
mereu în calea ta/ Şi-ncet, cu timpul, dintre genuni şi 
astre/ Ivi-se-va şi taina împotrivirii noastre/ Atunci şi 
adevărul va râde verde-n faţă./ Dar nu te bucuri mult, 
că moartea te şi-nhaţă/ Şi-ajungi la Hades, unde-i 
doar ceaţă deasă/ Şi te cutremuri jalnic când nimănui 
nu-i pasă/ Când inutile-s toate, deşi-nţelegi menirea/ 
Că dincolo de viaţă nu este nemurirea./ În sinele fiin-
ţei, ori în a gândurilor fală/ În tot ce ştii şi afli, n-are 
deloc scofală./ Mai bine mergi cu grijă şi bucură-te-n 
zile/ Aici pe Geea-n pace, cu zâmbet de copile.”

Poetul  îşi va urma calea singur printre tainele 
pe care nu le va putea cunoaşte:  „Am înţeles prea 
bine, tu, Zephiron şi faun/ Îmi pare clară calea şi fără 
de surghiun/ Slăvită fie-ţi viaţa, ce-n frumuseţi o ţii/ 
Acuma plec, tot singur pe căi necunoscute/ Aştept 
să-mi bucur mintea cu întâmplări plăcute/ Şi am să 
spun la toţi, găsiţi în drumul meu/ De Zephiron cel 
falnic şi drept precum un zeu.” (Dialogul lui Zephi-
ron faunul cu omul călător)

Deşi poetul păşeşte într-o lume blagiană, cen-
zurată transcendent, peregrinările sale se situează în 
descendenţă eminesciană, aşa cum remarcă regreta-
tul poet Eugen Evu. Pentru acesta, Dumitru Tâlves-
cu este: „ Incredibil de ... eminescian, fără urmă de 
epigonism!” 

Ca şi la poetul nostru naţional, lumea este al-
cătuită din vise, iluzii şi  himere: „Visele, seminţe 
ascunse în scrum/ Iluzii colorate ce iarăşi trezesc/ O 
nouă idee în chip îngeresc/ revelaţii şi gânduri mai 
faste/ Spre cerul ce-n grabă ne cheamă la el/ Cu min-
tea din urmă, spăşită altfel.” (Înţelegere)

Fericirea este şi ea iluzorie: „Fericirea oa-
menilor zburdă neghioabă/ zeul acceptă cu zâmbet 
speranţe nscânde/ Iluzii aproape reale, arme de apă-
rare/ Luna o ia razna, cerul pune garduri privirilor.” 
(Dezmăţ)

Poetul se simte însingurat şi captiv în această 
lume iluzorie, motiv pentru care, ca şi Luceafărul lui 
Eminescu îşi cere altă soartă: „De veghe, în curtea 

dorurilor moarte/ Silit să fiinţez, cu braţele-ncărca-
te/ De vise ucigaşe, cu săbii şi topoare/ Iluzia divină 
se-ntinde să m-omoare!/ Stau drept ca bradul şi naiv 
în fire/ Realul dintre gânduri n-apucă să înşire/ Din 
cărămizile pedepsei ce-o port, fiind, în minte/ Dorin-
ţa de-mplinire a zborului spre sine./ Şi tac, ostatic în 
celula ce sufletu-mi o poartă/ Fără nădejdi, Divinului 
îi cer o altă soartă.” (Dilemă existenţială)

Poetul se simte trimis în lume prea târziu: „Eu 
sunt cel ce trebuia să vină/ Târziul m-a ţinut în loc/ 
Realitatea cu mine s-a schimbat/ Gândurile voastre 
au sălbăticit coborârea/ Dar timpul n-a avut răbdare/ 
Aşteptând speranţa, am ajuns prea târziu/ Nesătul de 
aerul celest/ M-am poticnit aici./ Ce jos sunt toate!” 
(Am ajuns)

Nu se poate ca această stare să nu-l revolte: 
„Eu m-am născut să fiu liber/ Robit de constrângeri, 
m-agăţ doar de vise./ Adânc, în realitatea cea crudă 
şi rea/ Hoinar sunt prin clipe, prin ore şi zile/ Aş-
tept, dar degeaba, o scaldă în gânduri senine./Să pun 
în clasoare doar starea de bine/ Un pic de căldură, 
aparte acolo/ dar vai, doar cerul îmi cere/ Un plus de 
speranţă, s-aşeze-ntre ele./ Iar foile albe rămân, eu 
doar un iman/ Destinului tainic şi veşnic duşman.” 
(Singur)

Sau: „Ce-aţi făcut din visul meu/ Cel cu um-
blet sărat, pierdut printre stele/ Prins între vorbele 
copacilor dormind în tăcere/ (Un fel de săgeţi mai 
stufoase/ Cu ameninţări calme spre zări nenuntite)/ 
L-aţi ascuns adânc în drumuri, ca un asfalt negricios/ 
Puţin prielnic şederii vremelnicei vieţi/ Dar sigur 
pe sine pătruns în amestec/ Fără dorinţe ce-ar arde 
retina încet/ Călcat în picioare, cu zgomot de roţi/ 
El, visul meu mai moare un pic/ Pierdut între lumi 
ce caută tribut/ Pentru zeii de taină şi fără-nceput.” 
(Revoltă)

Dumitru Tâlvescu acordă o deosebită impor-
tanţă cuvântului scris care poate influenţa destinele: 
„Cine va veni să deschidă uşa speranţei?/ Clipa ama-
ră ce muşcă din timp câte-o halcă?/(...)/ Uite domnu-
le client/ Cuvintele din cărţi nu sunt de vânzare/ Ele 
sunt doar sfârşitul dorinţelor/ În cărţi nu găseşti ano-
timpuri/ Doar iluminări/ Chiar dacă mai scapă gân-
duri sterpe/ Iluziile se caută între pagini/ Iar la sfâr-
şit, te-nşfacă zdravăn./ De nu eşti atent./ Din această 
cauză, domnule client/ Cărţile sunt periculoase/ Cu-
vintele din ele schimbă destine/ Drumuri, asemenea,/ 
Şi dacă pleci de lângă ele,/ În neguri cu gândul vei fi/ 
Absent între zodii şi fără copii!” (Căutare)

Cuvântul viu s-a ascuns din calea vieţii anoste 
şi aşteaptă să fie repus în versuri, acolo unde îi este 
adevărata menire: „E multă vreme de când a tăcut 
cuvântul/ L-am căutat, de parcă nu-l ştiam defel/ dar 
l-am găsit în lacrima pierdută/ Ascuns, dar de recu-
noscut altfel./ Plutea scăldat în tainice culori/ Şi m-
aştepta zâmbind ca alteori/ Să-l pun în cap de unghi, 
învingător.../ Şi cum credeam că mă apropii, iată/ 

Din nou se-ascunde după culmea lată/ Silind din 
răsărituri să apară/ Doar cele limpezi, cu glasuri de 
vioară/ Ca o speranţă vie, un dor să mai adie/ Să mai 
deschidă-un drum, dar numai mie/ Să-mi dea bucata 
vie din euharistie...” (E multă vreme)

Zbaterea enormă a sufletului poetului într-o 
lume ostilă este alinată de dragoste: „Stau pe gînduri, 
ca pe ace/ Năstruşnică, iubirea mă arde în pace/ (...)/ 
Deşi mă zbat ca-n găoace/ Fiorul din suflet nu-mi 
tace/ Te vrea fără seamăn şi carapace/ În braţe-mi 
fiinţaă locvace/ Cu dragul ce toate preface/ Eternă 
iubirea să mi te-mbrace.” (Joc)

Dragostea realizează evadarea din lumea me-
canică prin fuzionarea „electrică” a sentimentelor: 
„Chipul ei, un vis oprit/ În inima ce ţipă amarnic pe 
la tâmple/ Aplecate-n umbra clipei/ Gândurile noas-
tre fuzionează electric/ Chiar şi tăcerea ascunde mi-
rarea./ Valul de argint al dorului inundă încăperea/ 
Iar ochii devin izvoare, devin fluvii/ Revarsă în jur 
valuri măiastre de dor/ Umplu nevoia iubirii cu pal-
me de aer/ Templu iluzoriu pentru fericire/ În care 
cuvintele se topesc şi curg./ Doar răspunsuri neros-
tite înoată în priviri/ Întrebările se-ascund în valuri.” 
(De dor) 

O altă latură a poeziei lui Dumitru Tâlvescu o 
constituie dragostea pentru Elada idealizată, plină de 
zei, fauni şi nimfe. Poeziile:  Dialogul lui Zephiron 
faunul cu omul călător şi Despre faun şi nimfa Ce-
leste sunt elocvente.

În final, poetul se împacă luminos cu sine, sub 
semnul iubirii întregitoare: „Palma luminii s-a oprit 
asupră-mi/ Gândurile au deschis ferestrele/ Speran-
ţe translucide o preced./ Acum  e clipa mai dulce/ 
Zbaterea dorinţelor nu mai sperie spaţii./ Iubirea ne 
leagă pe amândoi de mână/ Sub imperiul certitudini-
lor, minutarele se opresc/ Orele se numără cu îmbră-
ţişările/ Zilele cu zâmbete/ Nopţile cu vise,/ Lumile 
se scurg în prăpastia aşteptărilor/ Mâinile, trupurile 
se împreună/ În unimea castă a rotundului./ Împăcat, 
Uroburos zâmbeşte.” (Cer limpede)   

Dumitru Tâlvescu scrie o poezie meditativ-fi-
losofică. Pe filieră eminesciană ajunge la pesimismul 
lui Shopenhauer şi la doctrina indiană a vălului Ma-
yei. În lumea aparentă, poetul se revoltă cerându-şi 
altă soartă. Iubirea mântuie sufletul neliniştit.

Autorul scrie o poezie în vers clasic, cu rimă, 
ceea ce creează o muzicalitate aparte. El are încrede-
re în cuvântul viu al poeziei. Nostalgia este învinsă 
catharctic. 

Cartea cuprinde părerile pertinenta a doi căr-
turari, aglutinate în prefaţa semnată de Ion Popescu-
Brădiceni şi postfaţa scrisă de Eugen Evu.

Evadarea din mecanic, de Dumitru Tâlvescu 
constituie un eveniment editorial.

DUMITRU TÂLVESCU – Evadarea din mecanic
(Ed. Singur, 2016)

îşi luau zborul păsări de aur/ cântând// am bătut pâinile scoase din cuptor/ de 
coaja neagră de pe ele/ a răsărit pâinea aurită// pâine mare de casă/ bunătatea” 
(Pâine de casă).

Amestecul de notaţii şi imagini eterogene dau acestei poezii o dinami-
că anume în care realul se răsfrânge cu rapiditate spre zona spiritualităţii, a 
metafizicului, a poeticului, a jocului ironiei: ,,nu contează cât pământ calci 
cu piciorul,/ ci cât cer porţi în tine” (Cer) sau ,,am deprins mersul pe apă,/ 
dar numai cu piatră dedesubt” (Viu). Dacă în primele două grupaje lirice, 
întâlnim o imagistică mai expansivă şi exuberantă, în ciclul final,viziunile 
realului se acutizează, tonul devenind mai critic şi mai tranşant: ,,drama este 
copilul uitat în faţa televizorului,/ tragedia, naşterea în virtual// copilul se joa-

că singur în camera de bloc/ ca într-o cavernă/ educaţie în secolul XXI” (Ca-
verna) sau: ,,un chip dezumanizat/ pradă monitorului/ omul de azi/ crucificat 
pe reţeaua de socializare” (Iluzie). Aceste ultime poeme ale volumului au 
un caracter mai epic şi auster, înfăţişând realul devalorizat, rătăcirea omului 
într-un univers alienant, grăbit, secătuit de vlagă, solitar şi agonizant, tocmai 
pentru că şi-a pierdut iubirea faţă de aproapele, faţă de natură, faţă de tot ceea 
ce e firesc, faţă de Dumnezeu.

Fizionomiile pietrei marchează o evoluţie indiscutabilă în poezia lui 
Francisc-Mihai Lorinczi, poet cu o voce profund personală, visător şi lucid, 
tentat de jocul revelator al Cuvântului, ca şi de sugestiile intertextualităţii.

...Fizionomii lirice
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Motto: 
„Când citeşti poemul acesta,
un fir nevăzut te leagă de sufletul meu” 
(Gabriela Tănase - Semn I)

Acest motto, pe care l-am ales, ne reaminteşte 
că arta este interactivă, receptorul/citirorul retrăind 
după propriile.i calităţi (cultură, intuiţie etc) mesajul 
transmis de emitor/creator.

Să urmărim ce ne transmite Gabriela Tănase 
în volumul ei de versuri de debut,  Semne pentru 
păpuşa de lut (Ed. Eikon, 2018), ilustrat fericit de 
sculptorul Geoirge Tănase. 

Antinomia exprimată prin sintagma: „... feri-
cirea e dependentă de tristeţe” (Fiecare suflet lasă un 
semn acolo unde a fost fericit) mi se pare definitorie 
pentru întreg demersul liric al autoarei..

Aceasta se regăseşte de pildă în descrierea ca-
sei natale (care ar trebui să inducă fericirea) dar care 
are pereţii tapetaţi cu tablourile defuncţilor familiei 
ceea ce provoacă o deprimare acută:  „M-am născut 
într-o cameră bătrână/ cu camere mari şi pereţi deco-
raţi cu morţi/ noaptea le luminau ochii în tablouri/ şi 
nu răsărea nici un înger în preajmă/ fratele meu mai 
mic plângea şi se ruga/ eu alunecam pe coridorul d 
eumbre şi reuşeam să nu ţip/ de atunci pot să ascult 
gândurile, nu vorbele oamenilor” (Strigoii casei).

Poeta originală şi lucidă, conştientă de imi-
nenţa morţii, pledează pentru „trăirea clipei” ce ni 

s-a dat: „Mi-am tăiat toate buzunarele ca să scap 
de clişee// şi totuşi mă sperie moartea/ ştiu că e sin-
gura cale spre paradis/ dar/ păstrează-l pentru tine, 
Doamne/ pe mine lasă-mă aici printre bălării/ chiar 
dacă mişună şerpii/ dorm bine la umbra copacilor/ 
şi încerc să fiu de folos/ rup florile înainte să se ofi-
lească/ privesc norii când îi scuturi/ apoi cânt.// Norii 
sunt sufletele morţilor care au plâns prea mult/ şi vor 
să cadă fiindcă le e dor de pământ.”

Demersul existenţialist se regăseşte şi în poe-
zia de dragoste a poetei: „Cea mai frumoasă poezie 
de dragoste/ e aceea pe care Dumnezeu/ o scrie cu 
tine/ apoi te priveşte/ cum o trăieşti.” 

Dragostea, de sorginte divină, trebuie împlini-
tă aici pe pământ, în această viaţă pe care trebuie să 
ştii să o trăieşti frumos. Este ilustrarea afirmaţiei lui 
Hans Urs von Balthasar: „Cea ce eşti este darul lui 
Dumnezeu pentru tine, Ceea ce devii este darul tău 
pentru Dumnezeu.” 

Iată cea mai frumoasă poezie de dragoste a 
volumului, antologabilă: „Nu spun nimic/ stau la 
capătul tutror drumurilor/ şi te aştept/ nu te teme/ nu, 
n-am să-ţi spun nimic despre asfinţit/ el se aşterne 
doar peste iubirile altora/ mereu ale altora/ dar nicio-
dată şi nici o dată/ peste iubirea mea/ în care am îm-
pletit doar răsărituri/ şi m-am înfăşurat cu ele/ doar 
aşa/ până trec prin inima ta/ şi-i dau foc.”

Mai mult nu se poate spune, aşadar urmează 
tăcerea: „E frig şi-aş vrea să intru-n umbra ta încet/ 

dar se deschide ochiul meu secret/ şi când să-ţi spun 
că ai miros de frunze/ mi-apasă toamna degeteul pe 
buze.” (Holograme însingurate)

Păpuşa de lut este femeia în existenţa terestră, 
închisă în trupu-i efemer: „Trece păpuşa de lut/ cu 
pasu-i stingher/ pe podul de sticlă/ cu un capăt în cer/ 
podul ei trece/ prin inima mea/ ca o aripă lungă, tă-
ioasă/ clipele ei moarte/ se scurg în sângele meu viu/ 
eu îi fac din cuvinte/ o casă.” (Păpuşa de lut) 

Volumul de versuri al Gabriele Tănase repre-
zintă Semne pentru această fiinţă fragilă.

Arta poetică cere sacrificii, demersul ei trans-
cendent nu reuşeşte întotdeauna: „Stau rezemată de 
cer/ şi nici nu-mi dau seama/ ce grea poate deveni o 
hârtie/ făcută ghem şi aruncată la coş/ atâtea semne 
înghesuite fără şansă/ ca atunci când duci la groapă/ 
mortul prea tânăr” (Semn II).

Dar şi când reuşeşte, banca miraculoasă al că-
rei loc păstrează amintirea poetului este arta: „Cum 
ar fi/ să stai pe o bancă/ şi ea să nu mai fie de mult/ 
dar locul să-şi amintească de tine.”

Gabriela Tănase scrie o poezie modernă, cu 
tentă existenţialistă. 

Într-unul din cele Patru poeme cu îngeri,  un 
înger desenează cercuri imaginare şi le aşează pe ca-
petele trecătorilor care zâmbesc fără să ştie de ce. 
Unul dintre aceste cercuri s-a aşezat şi pe fruntea 
Gabrielei Tănase.

GABRIELA TĂNASE – Semne pentru păpuşa de lut 
(Ed. Eikon, 2018)

În volumul de versuri Luna nu intră niciodată pe fereastră (Ed. 
Tracus Arte, 2017), poeta îşi asumă condiţia peregrinului. Este o cale 
iniţiatică, drumul conducând de la întuneric la lumina întrezărită încă de 
la începuturi. Poeta înnoptează mergând pe cărările cunoscute/bătătorite 
şi ca să iasă la liman, desoperă credinţa prin panteism: „Am tot rătăcit pe 
cărările aşternute/ Până la marginea de început a luminii./ Tot căutând-o cu 
suflet aprins, neîmpăcat/ Până am văzut că în sufletul meu se făcuse noapte./ 
Îmi era dor de lumină,/ De o rază desprinsă din lumina începutului.../ Un 
copac m-a luat în braţe/ Şi am început să mă rog...” (Rugăciune)  

În peregrinările sale, poeta, istoric de artă, caută efigiile arhitecturii, 
sculpturii şi picturii începând cu epoca renaşterii: „M-am îndrăgostit de 
treptele săpate în stâncă/ De pietrele din caldarâm./ le-am străbătut până 
au devenit transparente.// Ziua caut grădinile secrete,/ Seara plutesc în 
gândul meu/ Spre alt oraş din alt vis,/ Cu amfitetaru şi porticuri,/ Cu pieţe 
publice şi statui./ Ca seara să adorm pe treptele de marmură/ Ale aceleiaşi 
catedrale.” (Oraşul meu)

Atâta căutare curată a bătătorit treptele catedralei până la 
transparenţă, adică sacrificiul pe altarul artei a refăcut pământul adamic, 
străveziu, dinaintea uciderii lui Abel de către Cain. După cum ne spune 
mitul, Dumnezeu a întunecat pământul să nu se mai vadă mormântul celui 
ucis (să se şteargă urmele acestei prime crime din istoria omenirii). 

Pasiunea asupra antichităţii se răsfrânge şi asupra poeziei autoarei, 
o poezie solară, apollinică, prin creaţie omul apropiindu-se de condiţia 
zeilor: „Tu ţie chiar îţi pari un zeu/ De nimfe, muze înconjurat/ Trecând cu 
lira prin parnas/ Să nu rămâi pietrificat.../ Apollo îl aştepta eşind din ape/ 
În arzătoarea lui candoare,/ Cu Helios se întrecea/ Şi pentru fiecare stih 
murea,/ Ca dimineaţa să răsară iar/ Reverenţios, cutumiar./ Dar cum te ştiu 
persuasiv,/ Declarativ, nu descriptiv,/ Ludic, uneori expresiv,/ O să te joci 
chiar şi cu ei,/ Alunecând printre idei./ Dar tu să ştii,/ Indiferent de anotimp,/ 
Zeilor le e permis totul.../ Doar în Olimp!” (Trecând cu lira prin Parnas)

Locurile natale oferă şi ele regăsirea de sine prin cărţile create: „La 
mine, la Râşnov, mai jos, sub cetate/ Şi timpul se opreşte pe filă de o 
carte.// La mine la Râşnov, mai jos, sub cetate/ Şi luna coboară în raze pe 
o carte,/ Crengi poleieşte cu aur şi argint/ petale de floare în cânt şi alint.// 
La mine, la Râşnov, mai jos, sub cetate/ Şi gândurile cad în cruce pe o 
carte.// La mine, la Râşnov, mai jos, sub cetate/ Poetul adună tăceri într-o 
carte./ Sub cerul înalt, cu albe fuioare,/ Pe dealuri, cu roua în picioare.” 
(La mine, la Râşnov)

Oraşul de adopţie emană un farmec deosebit. Copacii conferă 
poetei o stare de vis panteist: „Toată noaptea am visat/ că le recitam 
poezii copacilor/ De pe şoseaua Kiseleff./ Teii din Piaţa Victoriei/ m-au 
întâmpinat cu reverenţă,/ Cu frunzele lor nerostite,/ Cu scorburile doldora 
de răspunsuri./ Castanii îşi scutură tâmplele,/ Cu sufletele ascunse în 
tăcerea castanelor./ Arborii de pe Kiseleff sunt poeţi./ Din când în când 
opresc timpul./ Cu crengile, cu parfumul lor,/ Cu parfumul lor care 
păzeşte/ Noaptea, luna şi lumea.” (Arborii de pe Kiseleff)

Fantezia dictatorială, proprie poeziilor de dragoste, este cu adevărat 
modernă (Hugo Friedrich): „Hai să ne întâlnim printre nori/ Nu e nevoie 
de bagaj,/ Ne vom înveli cu nori./ Nu trebuie să te mai uiţi în jos/ N-ai grijă, 
n-o să te împiedici./ Uite de când vorbim, norul meu şi-a schimbat forma/ 
Iar norul tău se odihneşte pe fruntea unui munte./ Aici doar gândurile 
noastre îşi vorbesc./ Şi nu se mai întorc pe pământ./ Întotdeauna mi-am 
dorit să număr stelele/ Încep de acum...” (Întâlnire)

O poezie antologică de iubire aminteşte de mitul lui Pygmalion, 
artistul plastic îndrăgostit de propria-i sculptură: „Modelează-mă cu 
privirea,/ cu mâinile fierbinţi, cu degetele tale prelungi,/ cu inima ta 
dantescă./ Rotunjeşte-mi marmura umerilor,/ Cu ochi de întuneric mă 
îmbracă în lumină,/ Când seara cade,/ în arcade.” (Fi-mi sculptor)

Extazul provocat de muzică înalţă sufletul spre transcendent: „Mă 
poartă paşii, seara, spre panteonul/ Ridicat pe acropola din apropiere./ 
Şi rămân singură cu mine în faţa lumii/ Şi a cerului devenit altar./ Loja 
mea se ridică, devine celestă.// Zeii ne-au dat cuvântul/ Să ne putem 
ascunde gândurile./ Şi muzica curge peste toţi...// Trupul meu, catedrală 
trufaşă cândva,/ Ochii au deveneit vitralii ce proiectează/ Lucidităţi şi 
reverii primare.// (...)// Şi muzica curge peste toţi.../ Până când mâinile/ 
Mi se împreunează a rugăciune/ Zgura informă, pudră a angoaselor/ A 
căzut la picioare...// Au ars. Un fum imperceptibil/ se ridică spre înalt.../ 
Luminatorul se deschide singur,/ Zidurile Atheneului prind să se înalţe 
brusc./ Şi mi se pare că totul se sfârşeşte şi începe acum.” (Exerciţiu de 
mistificare)

În fond, ce caută mai concret poeta prin peregrinările sale? Ea caută 
Frumuseţea. O simbolizează Luna. Fiind un ideal, Luna nu coboară, nu 
intră pe fereastră sau pe uşă ci noi trebuie să ne înălţăm spre ea. Luna însă 
îşi trimite razele pe o carte frumoasă străluminând-o. 

Volumele de versuri ale Lilianei Popa sunt străluminate de Lună.
Lucian GRUIA

LILIANA POPA – În căutarea frumuseţii
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Editura Astralis, condusă de inimoasa Came-
lia Pantazi Tudor, ne-a oferit în anul 2017 o frumoa-
să surpriză: debutul în poezie al cunoscutului proza-
tor, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Țăranu. 
Cu un titlu cel puțin incitant, Oglinda cu două fețe, 
volumul vine să confirme că „Poezia este regina fără 
coroană a literaturii, mireasă fără mire și sora mai mică 
– deocheată și veșnic îndrăgostită – a filosofiei.” (după 
cum afirmă autorul însuși în motto-ul cărții).

Nicolae Țăranu este, se pare, un om al extre-
melor. Poeziile sunt cînd concentrate, de trei-patru 
versuri – mici definiții lirice sau tablouri cu impact 
puternic, cînd dezvoltate, adevărate basme al căror 
fir narativ, dublat de lirismul nelipsit, ne seduce și ne 
duce departe. 

În poezia Oglinda cu două fețe, scrie, cu un 
ludic de care volumul nu este străin:

am cumpărat o oglindă cu două feţe;
pe una i-am scris numele cu majuscule: 
POEZIE,
când privesc în cealaltă
bărbatul care-mi seamănă
izbucneşte în râs şi-mi întoarce spatele.

 Poetul demonstrează, fără să fie necesar, că 
posedă instrumentele de bază, de rezistență chiar, 
ale poeziei. Neîngrădită de canoane, poezia sa se 
plimbă liber și confortabil printre cititorii uluiți, 
cînd ghidușă ca un copil răsfățat, cînd serioasă și 
profundă, îmbrăcînd toate formele posibile: smok-
ing, blugi, trening, costum de baie… La o serată 
dansantă – versul cu rimă, la carnaval sau la masa 
tratativelor, prin care soarta lumii atîrnă de un cu-

vînt, poezia lui Nicolae Țăranu e mereu în largul ei.
  
  Iată un exemplu de mini-poezie, în care sunt 

concentrate imagini de o rară frumusețe:
Prin iarbă lenevesc fecioare seduse
de neliniștea crudă a soarelui –
în văzduh, prin aerul înspumat,
caii dansează nechezând... (Erotică)

      Iubirea are un rol important în arhitectura 
cărții – Nicolae Țăranu a reușit să rămînă un mare 
romantic, și merită felicitările noastre! O mostră în 
acest sens este poezia Basm, din care spicuiesc:

Când se aud tic-tacuri prin păduri, iluminaţi 
de lună nouă
Haide! Iubito cu frunzele să ne risipim 

înveșmântaţi
cu rouă.
Cai de poveste cu potcoave de argint, să 

răvășim 
tăcerea,
Să ne ascundem doar la cântători și dorul de 

vis să 
ne fie averea.

Sau:

Iubito! Mi-e dor
de clipa răpusă între gene,
de-o aripă izbind aerul cu lene.
Iubito! Mi-e dor
să mi se împlânte-n piept ţipăt de cocor
și din rana eternă

să ne învăluie o lumină fermă,
să cadă puzderie de scântei
ninsoarea pe umeri să le-o iei,
să fim două făclii în noapte
izbăvite de suflete, dar nu de păcate!
(Lumini)

În poezia Păunii, dedicată cu generozitate tu-
turor poeților lumii, Nicolae Țăranu creează o lume 
de basm, în care metafora este la ea acasă. De altfel, 
poetul este un adevărat maestru în folosirea figurilor 
de stil, cadrul în care se întîmplă poezia este unul 
idilic, parabola, hiperbola conferindu-i tenta de fan-
tastic menită să ne subjuge instant!

 A se observa cum tema cailor revine obsesiv 
aproape în lirica autorului, cum de altfel observă în 
prefață și domnul Lucian Gruia:

 De ce caii? Pentru că ei sunt cântaţi frecvent 
de poet şi pentru că aceştia simbolizează virilitatea 
şi cavalerismul, caracteristici care aparţin regimu-
lui diurn al imaginarului (Gilbert Durand): „iar 
caii trec fantomatici în goană erotică” (Din pra-
guri).

Uneori respectînd canoanele poeziei clsice, 
dar cel mai ades în vers liber (cum liber e și poe-
tul întru demonstrarea harului său), Nicolae Țăranu 
reușește, îndrăznesc să afirm, să împletească reginei 
Poezie o coroană din delicate flori și să-i găsească un 
mire pe măsură – Măria-sa Cititorul!

Luminița ZAHARIA

Note de lectură:
Nicolae Țăranu - Oglinda cu două fețe

Editura Astralis, București, 2017

Cu romanul Răzbunarea mierii*, apărut în anul 2018 la Editura Rafet, 
Constantin Marafet își definește viziunea artistică asupra vieții. Un roman con-
sistent, bine scris, cu pasiune și foame după adevărul istoric din existența oame-
nilor obișnuiți. Autorul reușește să împletească în mod favorabil realitatea cu 
ficțiunea pornind de la fapte concrete și cunoscute în istorie, sociologie, doctrine 
politice, literatură. 

Acțiunea cărții se declanșează în perioada imediat următoare războiului 
mondial ultim când jocurile politice dintre marile puteri s-au făcut și Româ-
nia a intrat sub influența sovietică. Anul 1946 a fost un an greu, alegerile, apa-
rent democratice, au pus bazele unei dictaturi atroce în zonă. Mulți oameni au 
fost afectați de noile realități. Au trebuit să uite cutumele și normele sociale, 
să se adapteze forțat la o realitatea cruntă, marcată de incultură, violență, lipsă 
de libertate, eliminarea valorilor credinței, blocarea inițiativelor personale, cu 
speranțe risipite. 

Pe acest fond social autorul ne prezintă, în paralel, viața a doi frați: Ghe-
orghe și Petru Sultănescu. Gheorghe trăiește la țară, este un om sărac, are pro-
bleme de vorbire, dar este cinstit și ține la familia sa. Soția Ioana și copii sunt 
toată averea sa. Din întâmplare descoperă o comoară, are iluzia că va putea să-și 
asigure viitorul prin valorificarea acesteia. Mirajul îi va da energia de a acționa 
în viață, de a suporta toate agresiunile care vor cădea asupra lui din partea unui 
sistem social necruțător. Bănuit permanent, i se înscenează un furt, este arestat și 
rezistă în închisoare până la limita umană, apoi moare, fiind afectat de condițiile 
crunte din acel mediu dur.

Petru este avocat de succes, intelectual rasat, pasionat de politică. Alege-
rile din anul 1946 i-au marcat viața, a avut iluzia că democrația era validă, dar 
mugurii dictaturii au anulat orice demers. Nu a intrat în jocul social care se insta-
la în țară, dictatura era regula. Partidele democratice s-au topit în magma istoriei, 
puterea se mișca tulburător spre un final grotesc din care oamenii erau omiși. 
Este condamnat la închisoare pe termen mare, șaptesprezece ani. Se eschivează 
de executarea pedepsei ascunzându-se în podul casei ani buni, trăind ca un pust-
nic. Este iertat în deceniul șaptezeci, dar viața sa a fost făcută praf. Câteva fraze 
descriu starea: ”În podul casei, Petru continua lungul drum al așteptării. Zilele 
se pierdeau în luni, lunile în ani și viața lui semăna cu un cimitir într-un tablou. 
Îl înnebunea liniștea și lipsa de orizont” (p. 161)…Sau alt text: „Podul, întune-
ricul, singurătatea… îi dădeau o stare de rememorare permanentă. Se gândea la 

un lucru de cincisprezece ori pe zi, îl întorcea pe toate fețele cele blajine, cele 
dictatoriale, cele ale călăului. Peste tot era scris un singur cuvânt: destin. Cine a 
inventat cuvântul acesta atât de anost, fără pic de înțelegere umană?...” (p. 163).

Romanul are câteva linii de forță pe care se derulează narațiunea:
- Viața țăranul român în condiții vitrege, mereu urmărit de sistem, mereu 

bănuit de autorități că fuge de răspundere în fața puterii. Deși marcat de lipsa 
educației și de pauperizarea forțată a satului, personajul Gheorghe rezistă prin 
istețimea sa, prin capacitatea de a suferi, prin speranța că va veni vremea când 
acea comoara găsită îi va permite o viață mai bună. Defectul de vorbire îi dă 
puterea de a-și etala vigoarea, istețimea naturală, iubirea pentru cei din familie. 
El vede multe lucruri pe care alții nu le observă. În final, ca o acoladă a istoriei, 
el poate vorbi coerent, dar moartea îi blochează discursul.

- Plutonierul major Bucurică reprezintă întregul sistem social: brutalitate, 
lipsa empatiei, lăcomie, răutate în stare pură. Pasiunea lui bolnăvicioasă pentru 
femei reprezintă neputința în fața istoriei crude, așa cum este ea. El nu poate iubi, 
nu poate înțelege oamenii ca ființe vii, cu sentimente și viață proprie. Reținem 
câteva fraze: „Rămași singuri, Dumitru și Bucurică se apucară de băutură ca 
de revelion. Aburii alcoolului le înfierbântaseră mințile. Îi povesti în amănunte 
despre obsesia lui pentru Ioana și cum voia să scape de Gheorghe să aibă drumul 
liber. Degeaba a încercat Dumitru să-l întoarcă din drum. Nu reuși. În schimb, 
Bucurică îl convinsese să ia parte la ticăloșia lui” (p. 135). 

- Petru reprezintă intelectualul român bine educat, capabil să facă față 
vieții, dar eliminat brutal de pe scena socială. El acționează în mediul urban prin-
tre alți intelectuali: profesori, judecători, demnitari. A rezistat în podul casei prin 
lecturi, rememorări, atenție, viață spirituală. A avut capacitatea de a face saltul 
peste epocă. Prețul pe care l-a plătit a fost enorm, la limita anulării ca individ.

- Cei doi au rezistat datorită familiei, Ioana s-a dovedit o soție credincioa-
să și dedicată, iubindu-l pe Gheorghe așa cum era acesta. Laura, soția lui Petru, a 
dat dovadă de tact, înțelepciune și iubire. În momente dificile dragostea îi leagă 
pe cei doi, bărbat și femeie. Familia a fost secretul rezistenței acelor oameni 
agresați de sistemul social. Copii vor suferi și ei consecințele marginalizării so-
ciale. 

- De remarcat solidaritatea oamenilor obișnuiți în fața dictaturii. Laura, 
soția lui Petru, o înțelege și o ajută pe Ioana, soția lui Gheorghe, aflată la țară, 
într-o situație socială dificilă. Sătenii îl compătimesc pe Gheorghe, îl consideră 

Mierea istoriei   la Constantin Marafet
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integru și-l ajută în momente grele, când el a evadat pentru a-și vedea familia. 
Drama este accentuată de faptul că țăranul umil decide să evadeze cu două luni 
înainte de termenul de executarea pedepsei, dragostea pentru familia sa depășește 
normele juridice sociale.

         Constantin Marafet introduce în povestea celor doi frați elemente me-
nite să pună în valoare destinul oamenilor normali într-o vreme anormală. Scene-
le de dragoste dintre soț și soție sunt descrise ca ferestre spre o lume mai curată. 
Autorul își exprimă simpatia pentru oamenii care au suferit, punându-le în cont 
gesturi și cuvinte nobile în faptele de zi cu zi. Secvența reacției câinilor lui Petru 
la trecătorii de pe strada unde era casa acestuia, reprezintă solidaritatea naturii 
cu oamenii care suferă. Aparențele nu pot bloca lucrurile profunde. Fragmentul 
din roman unde se descrie modul de evadare și toate faptele evadatului Gheor-
ghe sunt simbolice, dau consistență povestirii. Sunt secvențe redate modern, ca 
într-un film de acțiune în care personajul principal iese biruitor prin inteligență 
și inspirație. Paginile din roman unde Bucurică regizează împreună cu un sătean 
așa-zisul furt săvârșit de Gheorghe, sunt de un sinistru absurd, trimițând la rău-
tatea funcțională dobândită. Exemplele pot continua.

Scriitorul și-a pus toată pasiunea în acest roman, reușind să realizeze o 
poveste bine construită, faptele curgând firesc, fără găselnițe moderne, specifice 
tehnicii literare la modă. El nu forțează limitele, din contră, se regăsește în li-
mitele sociale și le exploatează potențialul. Fraza curge lin și pune în evidență, 
în planul al doilea, simboluri și paradigme serioase. Fraza are sclipirile poetului 
Marafet, iar scenele sunt construite cu talent, așa cum am arătat. Experiența sa 
literară și cea de editor au fost valorificate bine, povestea provocând cititorul 
și atrăgând atenția asupra unei perioade complicate din istoria noastră. Mijloa-
cele literare de care se folosește scriitorul sunt cele clasice, se pune în lumină 
viața oamenilor ca o valoare care aduce timp în plus. Deși finalul nu este unul 

pozitiv, intră în logica istorică și dă o tușă de realitate care face bine întregii 
narațiuni. Petru a fost considerat „dușman al poporului”, fiul său la fel, linia 
logică a suferinței se întinde asupra urmașilor ca o umbră. 

Trupul lui Gheorghe nu poate fi recuperat de familie din cimitirul închi-
sorii decât după expirarea condamnării, semn că sistemul a fost atent până la 
detaliu asupra regulilor pe care le-a impus peste normele divine.  

Comoara, descoperită întâmplător de Gheorghe, reprezintă valoarea pe 
care o poartă în mod secret oamenii simpli, una cu expunere în timp. Dumne-
zeu a pus această valoare în ei, ea nu poate fi abolită. Flăcările care semnalează 
prezența metalului prețios, sunt semnul vizibil, miraculos, menținut și în tradiția 
populară, că aceasta nu poate fi distrus. Comoara este prezentă în gândurile celui 
umil ca un punct fix menit să miște universul: „Apoi, deodată, speriat, se uită iar 
în colțul camerei, acolo unde-și ascunsese aurul. Văzu pentru o clipă niște flăcări 
albastre cum se ridică până la tavan și cum coboară rapid în dușumea. Se frecă la 
ochi. Privi cu ochii scoși din orbite. Totul era normal. Se liniști” (p. 11).

Dragostea a fost modul prin care oamenii au rezistat în epocă: „Se întoarse 
către ea, o luă în brațe cu bucurie nedisimulată. Bucuria găsirii unei soluții îi asi-
gură confortul psihic și o liniște binecuvântată. O sărută pe gură apăsat, cu toată 
dragostea. Laura se lăsă în voie în brațele lui, topită de dragoste, suspinând” (p. 
79).  

Dragostea acoperă toate lucrurile, face suportabilă istoria și amarul mie-
rii…

*Constantin Marafet, Răzbunarea mierii, roman, 256 pagini, Râmnicu Să-
rat: Editura Rafet, 2018; redactor: Luminița Răileanu; lector: Emilian Marcu; 
coperta: Camelia Paula Lupu.   

Există evenimente în viață care marchează 
ființa omului. Scriitorul simte acut orele sale astrale. 
Ana Podaru își consolidează creația prin volumul 13 
Octombrie rece – Icarii timpului*, apărută la Satu 
Mare: Editura Inspirescu, 2017. Un titlu impropriu 
pentru o carte de poezie, dar relevant pentru o măr-
turie despre destinul uman. Titlul conține în el moar-
tea și speranța, îngemănate sub semnul timpului și al 
eroilor care visează să zboare cu orice risc. 

Ea este o poetă curajoasă, îi place să spună lu-
crurilor pe nume. Se zbate să depășească greutățile 
ivite brusc în viața sa. O face deschis, cu suflet. Ea a 
decis să-și zică starea apelând la stilul poeziei clasice, 
cu ritm și rimă, folosindu-se de cuvinte brodate, în 
care a pus bucurie. Întâlnirea cu poezia este un mo-
ment de evadare pentru poetă, este ocazia în care pi-
păie eternitatea cu aripi de ceară. Și-a asumat în mod 
deliberat acest stil pentru că i se potrivește, pentru 
că face legătura cu trecutul poeziei și pentru că are 
o empatie evidentă pentru cel de lângă ea. Empatia 
este trăsătura distinctă a creației sale. Totul vine dintr-
o experiență profundă de viață. Ca profesie (asistent 
medical) a văzut suferința în stare pură, a văzut oa-
meni care erau presați de limitele existenței. Limitele 
provoacă tragedii, angoase, căderi irecuperabile. 

Evadarea poetei este una autentică, în spatele 
fiecărui poem este o stare depășită, o tragedie care 
s-a dizolvat în metafore, imagini, comparații, ziceri 
cu tâlc. De asemenea, umorul străbate unele poezii, 
acceptă că lumea are nevoie de un zâmbet pentru a 
ajunge la bucuria dimineților depline. 

Limita umană este fixată temporal, sub pece-
tea unui anotimp care prevestește disoluția ființei: 
„Octombrie rece, cu teamă pășesc/ prin picuri de 
ploaie ce-mi biciuie trupul, / sub clopot ce bate mă 
adăpostesc,/ în mine trăiește pădurea și… lupul” (13 
Octombrie rece, p. 23). 

Poezia îi permite Anei Podaru să-și spună 
suferința, să exprima durerea, să vadă limita vieții, 
să simtă primejdia morții… Ea preferă viața cu toate 
angoasele. Viața îi dă posibilitatea să iasă la loc larg, 
să explice semenilor că în lume există speranță. Ape-
lează mereu la verb, astfel ivește o poezie dinamică, 
străbătută de motive religioase, folclorice, de simbo-
luri general acceptate, sub semnul unui romantism 
evident, pe care nu-l ascunde.

Temele sale se desfășoară sub semnul larg al 

mamei, ființa din care țâșnește în mod concret viața. 
Este matca, punctul de sprijin în univers. Mama ră-
mâne să-i mângâie ființa. În mod repetat motivul 
ploii răzbește din versurile scrise de poetă, este 
semnul suferinței. Din poezia sa radiază căldura unor 
gesturi simple care dau speranță. Acele gesturi care 
încurajează omul căzut în capcana neputințelor. 

Ideile și viziunile religioase se înfiripă în po-
ezia aceasta, iubirea este tema în jurul căreia se în-
cheagă volumul, o iubire intensă, uneori neînțeleasă, 
fără argumente logice. Este legătura care consolidea-
ză poezia și relațiile dintre oameni, relații frânte de 
durere, însingurare, cădere în afara timpului. Pentru 
Ana, cei care iubesc sunt nemuritori, timpul nu mai 
are valoarea obișnuită: „ Noi dorim a iubi… fă-ne ne-
muritori…/ cum putem fără tine simți a renaște?/ sun-
tem fir de nisip, suntem mici, trecători,/ casa morții-n 
tristețe ne paște…” (Femeie din stele, p. 111). 

Fiecare poezie are importanță pentru ea, feme-
ia din stele, faptele ei sunt sub semnul curcubeului, 
ea se simte legată de cer, așteaptă ca Dumnezeu să-i 
vorbească într-o lume în care plouă cu pene de înger. 
Mireasa este o prezență puternică, simbolul bucuriei 
și al legăturilor cu eternitatea, a lacrimilor de înger, 
ba chiar se petrece logodna cu timpul sau complotul 
florilor. Ea reușește să capteze imagini speciale, ro-
mantice: ninge peste urma potcoavelor de cai; există 
un dans al ploilor de vară, dezlănțuite ploi; există și 
ultimul vals sub anotimpuri secrete; o punte către 
Rai; un brăduț nins în codru și plânsul copilului să-
rac în drame tainice. Exemplele pot continua, volu-
mul este bogat și Ana Podaru generoasă. 

De remarcat imnul care apare constant de-a 
lungul aventurii lirice: iubirea de femeie. Există me-
reu un bărbat în cer care iubește femeia pentru că ea 
dă viață, pentru că ea rezistă sub arcadele timpului. 
Este secretul femeii, unul etern: „Urma ta pe patul 
meu în privirea  mea-i tablou,/ Glasul tău dospește-n 
mine ca un nesfârșit ecou,/ Din mireasma ta adulmec 
diminețile târzii/ Și fereastra mi-e deschisă, încă te 
aștept să vii” (Urma ta, p. 94). 

Volumul are un sens deschis, se încheie cu un 
colind, un mesaj purtat de la inimă la inimă: „Bate 
vântul, ninge lin/ Din coliba mea de lut/ Bate vân-
tul linu-i lin/ Cânt colindul de demult/ Bate vântul, 
ninge lin/ Port în mână crengi de brad/ Bate vântul, 
linu-i lin/Să le-așez la voi pe gard” (Colind, p. 216). 

Fundalul pe care se desfășoară realitatea liris-
mului, partea spirituală a vieții, este format din pă-
dure, flori, anotimpuri deschise, cântecul tainic al lu-
mii, animale care sugerează avatarul propriu, fulgere 
care pun în mișcare muzica lumii (arcușul de pe cer), 
nopțile cu lună, ninsorile etc.

Ana Podaru, însă, va trebui să-și depășească 
slăbiciunile, există unele imagini comune, simple 
care sună facil, va trebui să-și tempereze energiile și 
să le convertească în versuri cu putere de a exprima 
stările metafizice, orele grele în care poezia înseam-
nă istorie personală, cu trimiteri la destinul uman în 
vremuri concrete. Există, iată, și versuri care expri-
mă inefabilul, miracolul: pe vise plouă din același 
nor; noi am simțit al flăcărilor rană; trăind un minut 
cât un secol; dansul ploilor de vară pe o petală de 
cais; un nou anotimp ce-a uitat că e timp; apusul e 
plin de petale de maci…   

Sunt versuri care definesc poezia aceasta: „se 
plimbă-n mine un pumnal albastru,/ mă sfâșie du-
rerea-n mădulare,/ se zbate-n mine-un anotimp si-
hastru/ și pentru-o clipă înc-o dată moare, (…)” (Se 
plimbă-n mine un pumnal albastru, p. 91). 

Speranța care dă putere omului este exprimată 
prin metafora Icarii timpului, dovadă că ea este ge-
neral valabilă și că zborul omului este înscris în ființa 
lui, cu toate riscurile: „Din pântec, dorința de zbor 
către soare/ copilul o are… născându-se viu/ Purtând 
moștenirea strămoșilor care/ Rămași fără aripi, păca-
tul și-l știu, (…), (Icarii timpului, p. 52). 

Dumitru Velea are o prefață expresivă despre 
acest volum, o intitulează Câteva cuvinte de pe patul 
de spital despre o carte consolatoare a poetei Ana 
Podaru, el notând despre această aventură spirituală: 
„Cartea aceasta, 13 Octombrie rece, arată din ce pro-
funzimi și adâncimi își trage sevele și spre ce înalte 
grădini cu pomi cu mere de aur se ridică. Deasupra 
durerii și a omului căzut în suferință se înalță o clipă 
de speranță: copiii și urmele făcute pe cărarea vieții, 
semnele sub formă de cruce, sau cele despicate de 
fiară ce se cer pedepsite și uitate (p. 13)”.

Constantin STANCU
August 2018

*Ana Podaru, 13 Octombrie rece – Icarii tim-
pului, versuri, 226 pagini, cu o prefață de Dumitru 
Velea, Satu Mare: Editura Inspirescu, 2017.

Deasupra durerii, un semn de la Ana Podaru
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Cu titlul „evanescenţe sau puntea dintre ma-
luri“* publică Eugen D. Popin un nou volum de 
versuri în format relativ mic (13/20 cm), care este o 
bijuterie din toate punctele de vedere.

Fire de poet autentic, Eugen D. Popin dă dova-
dă de o sensibilitate ieşită din comun, altoită, aceas-
ta, pe lecturi făcute cu aplicaţie şi multă înţelegere.

O anumită muzicalitate respiră din poezia sa, 
lucrată parcimonios  şi eficient totodată, precum şi 
o anumită puritate care te face să te simţi catapultat 
într-o altă lume, dincolo de a noastră, cea de toate 
zilele.

Sintagmele mai frecvente care rămân în me-
moria lecturii sunt: “îngeri”, “cuvinte”, “tăcerea”.

“...doar / dincolo / de căutare / sunt / iertarea / 
răspântia / îngerii / smeriţi / în rugă / privind / senin / 
nevăzutul / înţelegând / nerostitul / veghind / calea / 
întoarcerii” (p.13), “taina / urcă / la cer /  dimpreună 
/ cu heruvimii” (p.23), “ţi-ai şters / retina / cu dosul 
palmei // între concret / noi / şi  adineauri // îngerul 
/ părăsit” (p.33), “îngeri / în pustietatea / lanului / 

de grâu / / maci înfloriţi / luna  palidă”  (p.44)  - 
acest micropoem fiind şi un izbutit tablou de natură 
- “până ce / abia zărit / de undeva / dintre maluri / 
îngerul / a luminat / înceţoşarea/ frângând / blajin / 
fără trufie / povara” (pp.68-69).

Privitor la cealaltă sintagmă, “cuvinte”, se cu-
vin reproduse versurile: “mă / destăinui / cuvintelor” 
(p.29), “limpezi / cuvintele / stârnesc / seninul // eco-
uri / nedesluşite” (p.41), “dinspre munţi / coboară / 
firesc / şi nespectaculos / cu nonşalanţa / mai marilor 
lumii / frigul dimineţii / nimic de reproşat / nici / se-
ninului / nici dimineţii / poate doar cuvintelor / care 
proaspete / şi nevinovate / se aştern / firesc / dinain-
te-mi: // frigul Bobotezei” (pp. 49-50), “căutarea / e 
întoarcere / la cuvântul nerostit” (p. 71).  

Privitor la “tăcere”, în amplul poem “refu-
gii” autorul ia drept motto afirmaţia lui Wolfgang 
Bächler: “Wer mein Schweigen nicht annimt, dem 
habe ich nichts zu sagen“ / Aceluia care nu-mi ac-
ceptă tăcerea nu am nimic să-i spun“(p 24) iar Popin 
scrie: “stropi / de ploaie / umplu / tăcerea // dialog 

/ întâmplare“ (p. 27),”tăcerea / vecinătatea / în care 
suntem / decât / uneori” (p. 24), “neştiută / tăcerea / 
scrijelită” (p. 29), “tăcerile / tălmăciri / necuvântate” 
(p. 30).

În fuga condeiului poetul prinde un emoţio-
nant amănunt instantaneu: “catapultat / un muc de 
ţigare / zace neruşinat / de-a curmezişul  / străzii // 
bătrânul cerşetor / îl adună / liniştit” (p. 55).

Ba la un moment dat izbuteşte să scrie un mi-
cropoem numai din substantive: “iubirea / fidelitatea 
/ memoriei / firmituri / umilinţă / dezgust // nuanţe / 
adulter” (p. 28).

Bineînţeles că mai sunt o serie de motive în 
poezia lui Eugen D. Popin care ar putea fi analizate, 
ca de pildă efemeritatea şi caducitatea vremii, încre-
derea în divinitate ca salvator  final ş.a.m.d., peste 
care pluteşte însă implacabil trista afirmaţie “nori / 
sângerând” (p. 31). 

*Eugen D. Popin: evanescenţe sau puterea 
dintre maluri, Floreşti, Editura Limes, 2018, 80 p.

Dacă de regulă prozatorii debutează cu un volum de proză scurtă 
şi de-abia după aceea se aventurează să scrie un roman, Cătălin Dorian 
Florescu (n. în 1967 în Timişoara şi stabilit din 1982 împreună cu pă-
rinţii în Zürich / Elveţia), unde trăieşte ca scriitor liber profesionist, a 
publicat mai întâi şase romane.

De fapt, poate că volumul de faţă intitulat “Buricul pământu-
lui”* nu ar fi luat naştere dacă nu l-ar fi solicitat după publicarea primu-
lui său roman “Vremea minunilor” editura berlineză Wagenbach să scrie 
o proză scurtă pentru o antologie a literaturii elveţiene tinere. Rezultatul: 
un text autobiografic, “Buricul pământului”, în care este vorba despre 
modul în care familia lor a emigrat, despre dorinţa omului de libertate 
şi despre soarta emigrantului în Elveţia.””Buricul pământului, băiete”, 
zice tata, “buricul pământului. Noi tocmai am avut noroc”” (p.16).   

Tatăl, plecat după 1989 în vizită în România, îl sună pe celular 
de la graniţa cu Ungaria, iar autorul comentează astfel faptul: “Graniţa 
dintre Ungaria şi România. Cine ar fi crezut asta: Că acolo într-o zi poţi 
să cobori liniştit din maşină, să respiri şi să-ţi suni fiul. Înainte la grani-
ţă era doar una de făcut: să-ţi fie frică şi să te pişi în pantaloni” (p.20).

Cele nouă povestiri au fost scrie în intervalul 2001-2016 şi patru 
dintre ele (“Eu trebuie Germania”, „Naufragiaţii“, „Ruleta rusească” şi 
“Ochii bătrânei”) apar în acest volum pentru prima oară.

De semnalat că autorul deschide cartea cu un “Cuvânt înainte” 
(pp.7-12) în care clarifică care este mobilul care l-a determinat în scri-
erea povestirilor, vorbeşte de emigraţie şi factorii care au determinat-o 
şi încheie cu constatarea: ”Eroii acestor povestiri sunt într-un mod sau 
altul cu toţii nişte naufragiaţi” (p.12).

Despre România este vorba în trei povesstiri. În „Ultimul client 
al nopţii“ se relatează despre o familie decăzută moral, în care fiica e 
obligată să se prostitueze iar fiul, Radu, de 13 ani, în loc să fie trimis 
la şcoală, trebuie să stea pe stradă, alături de mulţi alţi copii şi să spele 
rapid parbrizele maşinilor în timpul staţionării acestora la semafor, pe 
roşu, pentru bani.

În „Noaptea nunţii“, Nora, de 23 de ani, din Turnu Severin, se că-
sătoreşte cu elveţianul Urs şi devine astfel doamna Zbinder. Ea îi spune 
franc acestuia: „Nu te iubesc, dar vin cu tine în ţara ta“ (p. 119). 

Amuzant e comentariul familiei asupra prenumelui Urs. Dacă în 
Elveţia e un prenume frecvent, în România, în schimb, stârneşte hazul. 
Oricum până la urmă i se va zice „Urs elveţianul“(p. 126).

Apar şu cuvinte româneşti, precum “sarmale”, “ciorbă” (p.133).
Autorul se dovedeşte un bun cunoscător al psihologiei româneşti. 

Căsătorindu-se cu un străin şi plecând din ţară legal, fiica satisface 
astfel visul tatălui care a eşuat în încercarea de evadare cu ani în urmă, 
pe vremea comuniştilor.

Tot în România se petrece şi acţiunea din “Eu trebuie Germania”, 
scrisă la persoana întâi.

Născut fiind în 1989, acum având  26 de ani, personajul afirmă: 
“Eu sunt de aceeaşi vârstă cu libertatea” (p. 26).    

Părinţii lui, precum mulţi alţii, l-au lăsat în seama bunicii şi au 
plecat să câştige bani în Austria. Tatăl, şofer pe o maşină care transporta 
haine de la o spălătorie, moare într-un accident. Şi pe Şerban, căruia îi 
aflăm numele doar pe ultima pagină a povestirii (p.55), care era poliţist 
de frontieră, îl bătea gândul să plece, mai ales că avea o ofertă.

El îl prinde pe sirianul Halim, cam de aceeaşi vârstă (27 de ani) 
şi când află de la acesta că e bucătar şi că a avut soţie şi o fiică care au 
murit în timpul transportului în barcă din Turcia în Europa, pentru suma 
1500 euro, îl lasă să treacă, ba mai mult, sirianul desculţ fiind, îi dă 
acestuia bocancii săi, cumpăraţi cu bani de UE. Este aceasta proza cea 
mai umanistă din carte.

Într-o altă proză, “Mirosurile lumii”, scrisă tot la persoana întâi, 
tocmai în Belgia, la Gent, o cunoaşte autorul pe bosniaca Ursula (mama 
îi pusese numele după cel al actriţei ei favorite, Ursula Andress). Ursula, 
pasionată cititoare, citea Balzac la toaleta public, unde întreţinea curăţe-
nia. Aceasta, alături de alte fete, fusese violată de către soldaţi acasă şi 
acum devenise taciturnă.

Tocmai la Torino suntem purtaţi în “Ruletă rusească”, unde Simo-
ne, un “bel uomo” (p.88) de vreo treizecişicinci de ani, directorul unei 
fabrici de stofe din Milano care, deşi are soţie şi copil, are o amantă 
rusoaică din Vladivostok, pe Anastasia, pe care o aduce la Roma, unde 
îi cumpără locuinţă şi îi plăteşte studiul ca textilistă, dar care devenise 
tot mai insistentă şi incomodă şi cu care urma să se întâlnească în Torino 
şi să o ia cu maşina sa de la gară. Din neatenţie însă, în Piazza della Re-
ppublica, Simone  calcă un pieton, pe marocanul Latif, hoţ profesionist, 
care trăind ilegal acolo nu vrea nici poliţie, nici doctor, doar ceva bani.

Aflând ce “necazuri” are Simone, se oferă să îl ajute, propunând o 
soluţie în trei variante şi îi dă şi un număr de telefon pe care acesta îl ia.

În “11 septembrie” aflăm că nici chiar elveţienii get-beget  precum 
Max Birner cu fratele său şi cu părinţii lor nu sunt fericiţi. Aşişderea 
Rosalie de Lourdes Nunes Santos, o braziliancă temperamentală care 
se desparte de soţul ei Frank Müller, care a adus-o acolo, pe motiv că... 
miroase a femeie străină.

„Evanescenţele“ lui Eugen D. Popin
Mircea M. POP

Un volum cu nouă povestiri de
Cătălin Dorian Florescu

pag. 37



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIV, nr. 4 (57)/2018
37

Cum autorului i s-au acordat două 
burse de scriitor de către două hoteluri cinci 
stele (hotelul Budersand din Sylt-Germa-
nia şi Palace în St. Moritz-Elveţia) – pro-
cedeu care ar putea fi urmat şi de hotelurile 
româneşti mai cu dare de mână în perioada 
de ex-sezon, urmând a li se oferi în schimb 
înlesniri la impozit – au rezultat două proze 
ceva mai statice, “Naufragiaţii” şi “Ochii 
bătrânei”. Doar senzaţionalul îi mai poate 
antrena pe turiştii bogaţi, precum lacrimile 
madonei în ambele cazuri şi o problemă de 
strict actualitate:  venirea emigranţilor.

De semnalat că în bună parte aceste 
povestiri au un final deschis: nu ştim dacă 
sirianul Halim va ajuge sau nu în Germa-
nia, nu ştim dacă Nora va fi fericită sau nu 
cu Urs sau va împărăşi şi ea soarta  bra-
ziliencei Rosalie, nu ştim dacă Simone, 
singurul realizat, în disperare de cauză nu 
va apela la Latif şi oamenii lui să o sperie 
puţin, ori mai tare sau chiar să o lichideze 
pe incomoda Anastasia...

“Povestiri realiste şi magice totoda-
tă, fantastice şi aproape de realitate, po-
vestite de Florescu într-un captivant ton 
inimitabil”scrie, printre altele, pe supraco-
perta interioară a volumului

Cartea se citeşte cu plăcere şi ar me-
rita ca, precum celelalte, să fie tradusă şi 
aceasta în ţară. 

*Catalin Dorian Florescu: Der Nabel der 
Welt.  Erzählungen, Verlag C. H. Beck, München, 
1. Auflage, 2017, 237 p.

Poporul român e un popor de țărani, afirma-
se – nu tocmai admirativ – Emil Cioran. 

În schimb, așa precum Liviu Rebreanu (în 
discursul său de intrare în Academie, intitulat 
direct „Laudă țăranului român”) își mărturisise 
„credinţa şi solidaritatea continuă cu inima celor 
mulţi”, nu puțini dintre scriitorii siliți să ia calea 
exilului le-au admirat tradițiile, trăind permanent 
cu nostalgia locurilor de origine. Drept consecință, 
satul românesc va fi adesea evocat, iar desțărarea 
(îndepărtarea de țărâna originară – metaforic, 
firește) va apărea exprimată, sub o formă sau alta, 
în multe dintre scrierile lor.

Când „teroarea istoriei” smulge omul din 
locul în care cotitdianul existenței părea imuabil 
și, cu atât mai mult, când istoria îi răpește drep-
tul la întoarcere, tragedia des-țărării îi îmbracă 
existența într-o eternă nostalgie.

Exemplele sunt multiple, dar ne vom opri 
pentru moment la un singur reprezentant al exilu-
lui românesc – Nicolae Stroescu-Stînișoară. 

„există o formă de existență umană, un tip 
de valorificare culturală a ei, care ar dispărea dacă 
nu ar mai exista țărani, stăpâni și legați sufletește 
de ogorul lor.” 

Nicolae Stroescu-Stînișoară
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Mihaela ALBU

NICOLAE STROESCU –  Nostalgia originilor –
Un gorjean în exil:

Nicolae Stroescu, născut la Târgu-Jiu, 
la 1 noiembrie 1925, descendent din familii de 
proveniență gorjeană și vâlceană1, a urmat liceul 
la Colegiul „Carol I” din Craiova, absolvind apoi 
clasa a VIII-a la liceul „Alexandru Lahovary” din 
Râmnicu-Vâlcea. A urmat Dreptul și Filosofia la 
București, fără a-și finaliza studiile, continuând 
mai târziu și luându-și licența la München. În-
tre 1952-1964 a trăit în clandestinitate, fiind că-
utat de Securitate în legătură cu apartenența la o 
organizație anticomunistă. În septembrie 1969 a 
emigrat în Germania. La München (unde și-a adă-
ugat la nume pe cel de Stînișoară), a lucrat la Euro-
pa Liberă, inclusiv ca director al Departamentului 
Român, până în 1994. În 1983 și-a luat doctoratul 
în filosofie la Universitatea din München. În anul 
2000, Nicolae Stroescu-Stînișoară a fost decorat 
cu Ordinul Național pentru Merit, în grad de co-
mandor. În 2005, revista Convorbiri Literare din 
Iași i-a acordat premiul Opera Omnia.

Scrierile sale sunt cu precădere din dome-
niul memorialistic. Volumele publicate în Româ-
nia, după 1989 – Întrezăriri. Fragmente de jurnal, 
La cumpăna apelor, Povestea Europei libere ș.a. 
sunt culegeri de articole, dar mai ales „fragmente 
de jurnal”. 

Ne vom referi în cele ce urmează la astfel de 
notații zilnice (cu multe rememorări, întoarceri în 
trecut), editate sub titlul În zodia exilului, volum 
apărut la editura Jurnalul literar în 1994. 

Aici, pe lângă referirile la întâmplări zilni-
ce, la alți exilați ori la lecturi care îl îndeamnă la 
reflecții asupra societății contemporane, întâlnim 
adesea amintiri legate de familia din România. 
Nu puține sunt și referirile la satele copilăriei, la 
țăranul român, la valorile pe care acesta le respec-
ta și pentru care credințele și obiceiurile străvechi 
reprezentau forma supremă de viețuire. Revendi-
carea din satul gorjenesc, din locurile paterne este 
clar exprimată prin descrierea tradițiilor și a legă-
turii tatălui său cu acestea, dar și a „eredității spiri-
tuale” dinspre cel care „se întorcea mereu în trecut 
(și) vorbea cu o încântare cvasireligioasă (nu mo-
ralizator-didactică) despre cei care au fost”2. 

Celui aflat pe pământ străin, amintirile nu-i 
dau pace și nostalgia după locurile natale se trans-
latează în vis. Astfel, nu de puține ori, notații de 
vise nocturne recurente dau dimensiunea dorului 
și a durerii ruperii de spațiul originar. Exilatul se 
visează pe „meleagurile copilăriei”,  acestea par 
„realitate vie” („Azi noapte am visat că revenisem 

1 În jurnalul publicat în 1994, sub titlul În zodia 
exilului, face referiri la „cele două bunici, cea de viță 
moșnenească din Gorj și cea de apartenență moșierească-
burgheză din Vâlcea, amândouă necultivate, dar puternic 
însuflețite de morala creștină și fidelitatea față de 
Biserică, în ciuda marilor deosebiri de caracter.” (p. 70)
2 „Mi-l amintesc remarcând, în timp ce taraful  gorje-
nesc cânta Cine-a fost o dată-n Gorj/ Fost-a Tudor și 
Magheru și-acum e Dincă Schileru, că gorjenii seamănă 
cu grecii antici, care știau să-și cânte eroii din trecut. La 
tatăl meu, dragostea de trecut impregna întreaga filozofie 
a vieții.” (p. 85)

la Alunu și urcam drumul spre Dealul Roșu” – p. 
19; „Azi noapte am avut un vis din acelea care 
nu numai că se repetă, dar pe undeva au devenit 
o a doua realitate/ …/ zburam prin inima patriei 
oltenești” – pp. 31, 32; „Azi noapte am visat că mă 
găseam în Târgu-Jiul natal” – p. 94) Întotdeauna 
visele sunt însoțite de „o bucurie imensă” (p. 20), 
„A fost un vis lung, străbătut de o mare bucurie” 
(p. 31), în vis, „noaptea inundată de lună era o 
imensă cupă a bucuriei” (p. 32)

Visul repetat devine un leit motiv al 
existenței duble – ziua își duce existența cotidi-
ană în noua patrie, noaptea – proiectat în vis, în 
locul originar, și nu atât în orașe (Craiova și Târ-
gu Jiu), cât în satul Alunu, pe dealurile din împre-
jurimi, alături de oamenii de care se simțea încă 
legat, chiar dacă timpul și spațiul erau acum alte-
le, conștient fiind că unii nu mai sunt printre cei 
vii, iar alții poartă pe chip semnele îmbătrânirii. 
Imposibilitatea uitării vine și din admirația pen-
tru ceea ce reprezentau ei ca păstrători ai etosului 
românesc. Într-un vis o vede astfel pe cea cu care 
avusese în tinerețe „o poveste de dragoste”, cu un 
„profil însăsprit” acum, dar, notează la un moment 
dat, „aceasta nu impietează asupra prieteniei pe 
care i-o păstrez pentru totdeauna acestei femei din 
Gorj, de care mă lega și comuna fidelitate față de 
tradiții și evlavii, călcate în picioare de dușmanii 
de fabricație străină, ai ei, ai mei și ai atâtor alți 
copii ai neamului românesc.”(pp. 31-32)

Iar această „fidelitate față de tradiții” a în-
semnat, de fapt, o formă de opoziție față de co-
munism, manifestată într-un mod tacit de către 
țăranul român. 

Autorul, care a fost urmărit de Securitate 
și a fost nevoit să se ascundă ani întregi, iar apoi 
să se exileze, a înțeles că opoziția la comunism a 
însemnat „salvarea temeliilor”, salvarea identității 
în cele din urmă. Astfel își justifică el însuși viața 
și acțiunile întreprinse după 1944: „Foarte curând 
după 1944, viața mea a devenit o aventură rituală 
întru salvarea temeliilor.” (p. 13) 

Credința în „spiritualitatea țărănească”, 
aceasta bazată pe „o filozofie remarcabilă prin 
profunzimea intuițiilor și consecvența” i-a rămas 
neștirbită, indiferent cât de departe se afla de locu-
rile natale. Pentru el, „însemnătatea țărănimii” îi 
apare în special în planul profund: „Este vorba de 
o anumită tradiție orală, cu substanță rituală, mora-
lă, religioasă și lumească.” Căci numai pe această 
tradiție „s-au altoit mult mai târziu formele social-
culturale și politice”. (p. 114), iar boierimea mică 
și mijlocie, cu rolul important pe care l-a avut în 
emanciparea țării, a fost – în opinia sa – „impreg-
nată până în străfundurile inconștientului/…/ după 
o singură ierarhie a valorilor, la care, știut sau  nu, 
românul mai aderă până în zilele noastre.” (p. 115)

Satul românesc se află – cu alte cuvinte – la 
temelia statului român.
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***

Sfetnicii, cu manuscrise,
Luminate cărți de vise,
Intră-n Țara Românească
Și-n Cazania cerească

Să ne facă drepte stihuri,
Catehisme, Octoihuri,
Să mai odihnim din oase
Sub Ceaslovul ce rămase…

Cu Bucoavne din Psaltire
Să te miri, să se mai mire
Și irozii și rapsozii,
Ochii minților din plozii

Care adăstau odată
Lângă barba cea brumată,
Ei având, în Lexicoane,
Lemn de nuc pictat: Icoane.

Cârmuirea? Din Psaltire,
La Vlădică și la mire!
Fiindcă ei horeau odată 
Peste talpa Țării toată…

Peste dealuri trece slova
Până dincolo-n Moldova –
Tipărită-n foi de nuc
Și pe aripă de cuc,

Biblii în Biblioteci
Rămânând, să poți să treci,
Ca pe-o punte, peste ape,
Din chilie să se-adape.

De din lacrimi de Părinți,
Din Priceasne pentru Sfinți
S-a înfăptuit o casă,
O Clepsidră preafrumoasă,

Temelie nepereche – 
Cu Zapis, Cerneală veche…
Curcubeul către Cer
E Cupola, în Ether…

***

Către  fârşit de vară...  
Către sfârşit de vară, aşadară, 
Adoarme Maica Vieţii, an de an... 
Se odihneşte şi-nfioară 
Pe un urcuş de sălcioară, 
Pe un căluş de la vioară, 
Precum şi noi... din zi în zi... 
Ce-o fi... o fi... Ce-om mai găsi...

Va fi trezită, cu uşor, 
De un cocoş prevestitor 
(Al zânelor, al nopţilor) 
Ce va cânta a treia oară, 

De peste pietre de hotară, 
Spre-a-ndeplini un ritual... 
Pe un inel... pe un caval... 
Cu florile de măr... în păr... 

*
Cum doarme trupul Maicii... 
Tulpină veştejită... 
Şi viaţa ei se cerne, 
Ca şi a mea, prin sită 
Şi înghiţită, mai apoi, 
De-un cal cu ham, 
De-un car cu boi,  
Într-un sicriu 
Ce nu-l mai ştiu,  
La cumpăna ce-o face pasul 
Şi se-ntrevede, palid, glasul 
Şi se aşterne: Parastasul... 

*
Sufletul meu rămâne treaz 
Sărind acelaşi vechi pârleaz, 
Aerian – subpământean, 
Purtând de grijă, an de an, 
Copiilor ce cresc la foc, 
Spălaţi pe faţă la un scoc, 
Stropiţi cu fir de busuioc, 
Aduşi la nuntă, la soroc, 
Fecundizaţi din loc în loc 
Şi alăptaţi din vechea oală 
Ca dintr-o ţâţă vegetală 
Ce descompune şi iveşte 
Sămânţa care ne hrăneşte, 
Sămânţa care ne uneşte... 
În chip ascuns... cu Hram de Peşte, 

*
Maică Bună şi Bătrână,
Ţi-o fi brâul tot de lână 
Descusută de pe Lună... 
Mă-nfioară, mă-ncunună... 
Maică Blândă, Brâu de scamă, 
Caii, singuri, se deshamă... 
Şi rămâne Trupul gol... 
Oase albe... la subsol... 
Iar mai sus, la Dumnezeu, 
Oasele Tatălui meu... 
Sfinte sunt, pe sub pământ, 
Pe sub Cer... 
sub Legământ... 

  

***

Dar ce-mi spune mie 
Şi ce-ţi spune ţie
Glonţul prin ureche
Tras de poezie
Chiar cu mâna mamei
Şi-a bunicii mele
Când prindeau în salbă
Roşiile mărgele

Punem capul tânăr
Pe pământ bătrân –
Iarba verde-a jertfei
 Leagănă la sân
Creierul cel dulce 
Ca pe-un miel sfios
Căruia îi intră
Oasele prin os

Şi ar vrea să strige
Cu un fir de sânge…
Sub cel clopot zace
Pururea şi plânge…
Cine îl mai strigă
Cine îl mai cheamă?
Pe un deal se stinge
Glasul din maramă…

Dar ce-mi spune mie
Ce vă spune vouă
Piatra-n nemişcare 
Peste care plouă

Şi sub ea, sămânţa 
Nu se frânge-n două
De-un ferment fecund din
Boabele de rouă…

Tragem la rindele
Trunchiul gros de nuc
Al acelui care 
S-a născut năuc
Şi-i aducem şi-astăzi
Un buchet de flori
Şi-i citim poemul
De mai multe ori…

***

Sunt brazii, spre iarnă, mai drepţi şi 
mai verzi,
Cu ei, către Munte, nicicând nu te 
pierzi…
Când prinzi o cărare, o urmă de lup...
Şi urci de la deal către muntele – stup

Am arcul pe umăr, săgeţile-n el
Şi capul e bine-nvelit cu un miel…
Aştept să-l revăd pe Matei Basarab…
Din Arnota vine…pe-un cal, cel mai 
dalb…

Căruţele-n urmă – cu mere de toamnă
Sunt pentru a lui şi a Ţărilor Doamnă,
Le urcă-n blândeţe, le-aşază în pod
Să dea câte unul, pe zi, la un plod

Ce uită de noapte, de viaţă, de moarte,
Citind şi scriind  la frumoasa lui carte –
În candelă arde lumină de său,
Trăieşte-ntr-un brad mai Înalt Duhul 
său…

Sunt brazii, spre iarnă, mai drepţi şi 
mai verzi,
Sub ei, sub Capela, nicicând nu te 
pierzi
Când prinzi o cărare, o urmă de lupi…
Cobori de la munte…. La dealul cu 
stupi…

 ***

 Când trece spre munte un cal arămiu,
Pe calul acela, oricând, vreau să fiu,
El are, în frunte, un semn ca o stea
Cu care tot Cerul, când vrea, îl şi bea

Acela e calul istoriei vechi,
Tot fluierul Lumii îi cântă-n urechi…
El umblă pe deal aşteptând un haiduc
Şi-n  noapte rămâne în drum,  sub un  
nuc…

Pe şaua-i de aur doar Luna se-opreşte
Când noaptea de toamnă din trupul Ei 
creşte
Şi ploaia răspunde cu şoaptele moi
În vechea livadă crescută în noi

În casele vechi cu perdele la geam
Când stam către sobă, plângeam şi 
eram
Aici, în Zăvoiul din care vă scriu
Când trece spre munte – un cal arămiu

Şi Mirea Bătrânul e unul din Zei
Îşi ţese hotare din Nuci şi din Tei,
Din Olt şi din Marea cea Mare a Lui,
Zidind în Biserici cu Psalmi…Ale-
lui…

Au scris pe genunchi Priceasne… hai-
duci…
Cu pană de Corb, cu pană de cuci,
Pe piele de oaie cum şi, bunăoară,
Cu sânge de Vultur – pe oase de Ţară…

Acuma, Oraşul mai stă, fără ştire,
În lungă, bolnavă, firavă-adormire
Şi Ţara mai stă, încet, fără ştire,
În lungă şi grea și bolnavă-adormire…

Şi hoţii de astăzi rup hălci dintr-o ţară...
Nu este nici ţară, nici Mamă amară
Şi cine mai fură din noi, dintre Noi,
Să meargă la groapa de câini, de gu-
noi…

 ***

Să ne-ntâlnim din an în an
Cu preacinstitul Anton Pann
Ce trage fesul peste noi
Ca peste turme, când vin ploi

Prin care tot mai mergem dar
Ieşim dintr-un Abecedar 
Al lui Antim cu „Didahii”
Şi georgianul dintre vii

Care pe deal se pârguiesc 
Şi-n scaun tot mitropolesc

Din an în an, din bani în bani,
Să mai trăim, contemporani,
Că nu e alta de trăit
Decât un fel de om cinstit

Şi-o naştere, a doua-n cer,
Peste născutul efemer
Să-o luăm, adesa, de la cap…
În el, mai multe ne încap:

Când am plecat? Când am sosit?
Ne paşte, zilnic, un sfârşit,
Un scrib balcanic, secular,
O lună legănată-n par,

Livezi de meri, de pruni, de peri,
Bărbaţi în pomi, mai jos muieri,
Icoane-n ceruri, închinări,
Sutane sfinte, lumânări…

Un arhivar, un condeier,
O farmacie pe sub cer
- în aer liber, aşadar –
La seminar - un calendar

Fântâni cu apa ca vioara…
În ele se scufundă ţara…

Şi-o scoatem noi, cu o găleată
Şi-o dăm, pe jgheab, la lumea toată…

Fântâni cu apa ca vioara
În ele se scufundă ţara
Şi-o scoatem noi cu o găleată
Şi-o dăm, pe jgheab, la lumea toa-
tă……..

FELIX SIMA
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Urc, urc, Doamne, urc, pentru 
cincizeci de lei, bani pe cate tata, cu 
grijă, i-a pus în palma mea: 25 lei, 
tată, autobuz Voineasa - Vâlcea; 15 
lei, tată, autobuz Vâlcea - Horezu; 
șase kilometri, tată, îi faci pe jos, de 
la Horezu la Romanii de sus, sim-
plu, frumos, elegant și în patru ore, 
hai cinci cu întârzieri, ești acasă la 
noi și rămâi și cu zece lei - bani de 
buzunar, da? Da, dar din cauză că 
am un chibrit, o cutie cu chibrite în 
buzunar, că știu munții, cunosc bine 
lăsătorile, am fost cioban de la nouă 
ani (cioban - vorba vine - pășteam 
vacile pe lângă stână) în Vârful Ro-
man, munții Ludeasa - vai, vai, Lu-
deasa arăta ca o peninsulă, o limbă 
de pășune alpină - înconjurată cu 
pădure pe trei laturi, loc bun pen-
tru urși... dacă pădurea ar fi fost 
apă, cum am învățat, mai târziu, 
la grografie, locul unde am ciobă-
nit ar fi fost peninsulă... Dar, să las 
amintirile, acuma urc cu cincizeci 
de lei în buzunar, un chibrit și opt 
ore de mers, pe „scurtătură”, peste 
munți, ghiciți câți kilometri? Ei, nu, 
la munte distanța se măsoară în ore 
de mers dar eu, pe această potecă, 
nu am reușit niciodată să fac mai 
puțin de trei ore, are un unghi de 
șaptezeci de grade, trebuie să merg 
aplecat pe un plan înclinat și un râs 
mi-ar sări, dintr-un copac, foarte 
ușor pe spinarea încovoiată. Dom-
nul nostru profesor de geografie ar 

putea explica mai bine poziția idea-
lă de mers... dumnealui a înființat și 
un club în liceu, la Voineasa, al iu-
bitorilor de munte, eu nu m-am în-
scris, eram sătul de munți și nici nu 
înțelegeam entuziasmul ce îi apuca 
pe câte unii pentru forma unei pie-
tre, a unei rădăcini, a unei flori, dar 
mai ales nu îmi plăceau denumirile 
latine puse florilor noastre dragi: 
bujor de munte, traista ciobanului, 
cimbrișor de pădure, lămâiță, soc 
și câte și mai câte. Eu nu îi înțeleg 
nici pe cei care se rătăcesc pe mun-
te, unii și cu busola în mână... in-
tră în panică... nu mai au logică... 
mie îmi pare foarte simplu și nu 
am greșit niciodată; să mă explic: 
din toți munții noștri izvorăsc ape, 
firicelul acela își formează drum 
către poalele muntelui și sapă o 
vale, valea lui, mergi pe lângă ea și 
ajungi la un pârâu, pârâul te duce 
sigur într-un sat, toate satele noastre 
de munte sunt așezate lângă pârâuri 
și vei ajunge într-un sat, deci nu 
ești rătăcit, chiar dacă ai coborât pe 
o lăsătoare paralelă... mai rău este 
când te rătăcești printre oameni, 
când nu asculți de mama sau de ta-
tăl tău, când vrei să rămâi cu cinci-
zeci de lei în buzunar, când pleci 
târziu la drum, fără ciomag, doar cu 
un chibrit în buzunar... Trebuie să 
ajung la Zănoage, în golul alpin, la 
„Conacul Brătienilor”, până nu se 
întunecă, să ies odată din pădurea 

asta, ziua se micșorează din ce în ce 
mai mult și uite, uite, pe aici a dat și 
zăpada... simt sudoarea rece pe spa-
te, pielea mă strânge și așa ceva sau 
cineva îmi îndreaptă părul fir cu fir, 
eu am părul creț, dar nu știu dacă, 
după această trecere a munților, va 
mai reveni cum a fost căci... vai... 
văd urme proaspete, apăsate, de 
lup; de câine nu pot fi... stânile au 
fost părăsite, oile au coborât de 
mult. Ei, dar nu-mi e așa de frică... 
și bunicul s-a întâlnit cu o haită, 
mi-a povestit că s-a dat la o parte de 
pe potecă, în zăpadă și i-a lăsat să 
treacă, erau vreo șapte grupați, iar 
când treceau prin dreptul bunicului 
- rânjeau, scoteau, așa, un mârâit, el 
mi-a spus că nu i-a fost frică și că 
trebuie să fii foarte atent la lupoaică 
fiindcă, de regulă, ea atacă... bine, 
bunicului nu i-a fost frică, dar avea 
cu el pușca, e drept doar cu două 
cartușe iar ei, lupii, erau șapte... 
eu nu am decât un chibrit și... nici 
nu știu cum să deosebesc lupoaica 
de lup... și tata mi-a povestit că s-a 
întâlnit cu o haită. Eu, sincer, nu 
l-am prea crezut, am gândit că a 
împrumutat povestea de la bunicul, 
doar că tata avea pistol, el lucra la 
miliție, la buletine, l-au oprit acolo 
după ce a terminat armata, pentru 
că avea scrisul frumos, în anii 50. 
I-au dat haine, porthart, pistol. Fă-
cea zilnic naveta, șapte kilometri 
pe jos. La pistol i-au dat un singur 

cartuș, de război, pe care dacă îl 
consumai trebuia să duci tubul și să 
dai 15 - 20 de declarații la securita-
te despre împrejurările în care l-ai 
folosit. Povești cu lupi nu suportau 
tovarășii, mai bine te lăsai mâncat 
decât să consumi muniția din do-
tare care trebuia folosită împotriva 
„dușmanilor poporului”. Așa că și 
tata... ori cu un cartuș, ori cu un 
chibrit ca mine... Întrebarea este: 
în golul alpin, până la care mai am 
ceva de mers, îi găsesc... sau mă gă-
sesc frumoșii de lupi? 

 Dar știți deja răspunsul, 
pentru că nu ați mai fi citit aceste 
cuvinte dacă în acea seară de oc-
tombrie nu aș mai fi ajuns la Vă-
leanu. Tremur de spaimă și acum... 
Eu am citit frica în ochii de lup...
frica mea de mine, frica mea de el... 
Uneori, un chibrit te ajută să păs-
trezi cincizeci de lei, alteori cu tine 
este lumina, flacăra unui nou înce-
put.

 Și ce bucurie te inundă 
când, la capăt de drum, străbați 
satul, strângând în palmă cincizeci 
de lei.

Doru BOGORODEA
Cincizeci de lei

Reproș
Prea liniştită-i poezia ta,
Mai tamponează vorbele în ea !

Surprins
Niciodată n-am ştiut ce mult
Glasul începutului ascult.

Deziluzie
Pelerin prin ţări spirituale
Mă întorc cu gândurile goale.

Adrian VOICA Țărmul cu iluzii

Mărturisire
Eu stau la uşa ta, Poezie, 
De când dai şansa cu chirie.

De-ale prozodiei
O rimă permisivă am găsit
Să-mi însoţească versul necioplit.

Semne
Un fir din sprâceană, de-un alb ascen-
dent
E ca o dojană şi un confident.

Aproape
De-ar fi urmat acuta, sublimul atin-
geai -
Dar câtora ni-e dată priveliştea  de Rai 
?

Cumpărături
-Cuvântu-i plin ? Te rog să-l pui în 
pungă
-Și trei măsline-alături, să-mi ajungă ! 

Întâmplător
Descoper în pădure ( e firesc !  )
Neologisme în limbajul păsăresc.

Purgatoriu
Trec şi de tristeţe – simt că ies
Dintr-o lume fără înţeles.

La mare
Găsesc un vers  pe jos. Când îl ridic
Se face floare albă  dib nisip.

Moartea unui personaj 
straniu

Picturi neterminate  şi frig pe şevalet
Doar amintiri trucate din viaţa de pro-
fet.

Temperaturi
E versul prea frumos dacă-i fierbinte ;
Când s-a răcit , nu-ţi mai aduci amin-
te.

Povestind
În fraze lungi poveştile îţi spui
Când vin spre tine micile statui.

Sentimente
Istoria ne ceartă 
Dar tot mereu ne iartă.

Amănunt biografic
Gonit din zodia Fecioarei – mi-am luat 
Perfecţiunea-n  spate – şi-am plecat.

Iubirea ta ?
Cred în minuni , dar n-am văzut niciu-
na
Iar din minciuni m-am învăţat  cu una.

Călător
La borna de 80 mă voi opri un pic 
Să văd cu ochii mei poteca spre Nimic. 
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Scrisoarea XIII
Nouă crai
pe nouă cai
cu fețele-ntunecate
și cu pungi cu cinci lăcate
au plecat să cate fătul,
logofătul,
până n-o să dea omătul.
Au plecat din primăvară
când dă grija peste țară
și ogorul nu-l arară,
grâul nu-l mai semănară.
Drumu-i greu,
calea e lungă,
nu se știe de-or să-ajungă,
drumu-i greu,
calea e rea,
s-a ivit pe cer o stea.
A trecut și luna mai,
tot pe drum sunt nouă crai,
zi de vară până-n seară,
gonesc caii de-i omoară.
Nouă crai
pe nouă cai,
cu bărbile împletite
și cu straiele tocite
și cu zile risipite

se tot duc
și vara trece
și începe toamna rece.
Ochii-s grei de cearcăne,
Doamne, nouă, iartă-ne,
că ni-i barba până-n brâu,
inima crudă și rea
iar privirea la o stea.
Nouă crai pe nouă cai
trec prin lume fără grai.

***

Cântecul psalmilor
Nici azi nu vine nimeni.
Oare cine 
Ar trebui să bată-n geam la mine?
M-ați tras cu toții pe roată.
Unde ești Tu, Doamne,
Unde ești tu, Tată?
M-ați lăsat în voia lor,
Iluzie sfâșiată!
N-am să Te chem
Nici până-n ziua de Apoi
Care va fi cu mult după noi…
M-ai dojenit
Iar eu n-am recunoscut.

Tu m-ai certat
Dar eu n-am priceput.
Sunt toate 
Ca în vremea de-Nceput?
Când Tu voiai să fii
De-a pururi Unul,
Ai pus la încercări fiul, nevasta,
Cu suferințe și dureri din lumea asta.
Gândește, Tată, în ziua de Apoi
Mă voi crucifica doar între voi.

***

Scrisoarea II
Nu se știe de unde s-a ivit,
De la Apus ori de la Răsărit,
Se știe doar că umblă călare,
Fără-ncetare,
Pe un armăsar alb.
Nimeni nu-i știe rudele și părinții,
La chip aduce cu sfinții. 
Trece din casă în casă,
Stă de vorbă cu toți,
Nu se teme de împărat și nici de hoți.
Uneori vine pe câmp, la arat,
Trece din sat în sat…

Se simte o fierbere-n lume,
Fără nume,
Focul din noi
Trece în cai și în boi…
Când a fost să se împartă recolta,
Călărețul n-a mai venit. 
Au venit oamenii Împăratului
Să-și poartă armele
De-a lungul și de-a latul satului.
Trec din casă în casă,
Cu privirea întunecată și rea.
Inima mea - tot ca inima ta -
Sângerează fără să vrea.
Când au ajuns carele
Înalte cât soarele,
A ieșit călărețul din pământ
Și ne-a mustrat cu-o tăcere
Mai grea decât orice cuvânt…
Nimeni nu știe încotro a pierit –
Către Apus ori către Răsărit.
Nimeni nu știe 
Dacă este bogat sau sărac,
Dacă trece sau nu 
Dintr-un veac în alt veac…

Remember 
Gheorghe BOGORODEA – Horă de bărbați

Născut la 29 august 1952, în satul Ciungetu, comuna 
Malaia, județul Vâlcea. Fiu al Mariei Dobroiu cu care s-a 
căsătorit Toma Bogorodea din Romanii de sus - Horezu, 
alăturându-l fiului Doru și surorii Aurora, crescându-i și 
educându-i pe toți, laolaltă, în continuare. 

   În 1971, după absolvirea Liceului Militar „Dimi-
trie Cantemir” din Breaza, neîmpăcat cu ideea unei cariere 
militare, și-a acordat un răgaz de meditație, timp de doi 
ani, lucrând ca „tăietor de lemne” - așa cum îi plăcea să-și 
spună - pe Valea Lotrului.

Se înscrie la Facultatea de Istorie și Filozofie, secția 
Psihologie – Sociologie a Universității „A. I. Cuza” din 
Iași, ale cărei cursuri le absolvă în anul 1977, optând la 
repartiție pentru orașul Târgu Jiu. Aici  cunoaște pe 
poetul Nicolae Diaconu și face cunoștință cu grupul ti-
nerilor scriitori ai locului, printre care: Zenovie Câr-
lugea, Aurel Antonie, Adrian Frățilă, Tudor Voinea, Spiridon Popescu, Ion 
Cănăvoiu, Romulus Diaconescu. Va lega, de-a lungul vieții, o strânsă prietenie 
cu aceștia. Prozatorul Dan Ion Vlad de la Craiova îi va deveni redactor la cartea 
de proză scurtă „Cocoșul”, la „Scrisul Românesc”, în 1984. Căsătorit cu Olga 
Pancratova, profesoară de limba română, care este repartizată în orașul natal, 
Tulcea, solicită transferul la Tulcea, primind post la Comitetul Județean pentru 
Cultură și Artă. Vor avea, împreună, două fiice. După o scurtă perioadă, a fost 
încadrat ca psiholog - logoped la Policlinica Județeană, apoi la Centrul Militar 
Tulcea. Ulterior, a fost profesor de psihologie la Școala Normală. Se mută, după 
aceea, la Babadag, ocupând tot funcția de psiholog la Spitalul din localitate.

La Policlinica Județeană, cabinetul său devine un soi de agora, unde se 
adunau cenacliştii de la Orfeu, care îl aleseseră Preşedinte de onoare, pic-
tori şi alţi boemi, precum și tinerii de la grupul muzical „Accent” (poemul 
său, „Scrisoarea XIII”, devenise o emblemă a formaţiei, piesă muzicală 
care a stat peste un an în topul național al formațiilor rock). Comparativ cu 
talentul recunoscut unanim de revistele literare şi critica  de specialitate, a 
publicat foarte puţin. Retras într-o voită solitudine la Babadag – de neinvidiat 
dar, în planul creației, cu rezultate benefice. Suferind, scriitorul, cunoscut pentru 
strașnica-i parcimonie față de opera scrisă, a finalizat o culegere de proză scur-
tă și o serie de poeme structurate tematic – două volume ce își așteaptă tiparul. 
Din păcate, izolarea, modestia, suferința fizică nu i-au fost priincioase publi-
cării operelor. A apucat, totuși, să își vadă tipărit volumul „Horă de bărbați”, 
acesta fiind lansat la Tulcea, în 6 aprilie 2015. (Aurel Ifrim). 

   A decedat în ziua de 7 iulie 2015, după o lungă suferință, fiind înmor-
mântat la Tulcea, în cimitirul Eternitatea.

      
   Debut literar: revista „Opinia studențească” din Iași, al cărei secretar ge-

neral de redacție a fost (1974 – 1977), cu eseul „Elemente de 
gândire sociologică și psihologică în opera lui Mihai Emi-
nescu (1974). În aceeași publicație, îi apar și primele versuri 
(1977). Publică proză, eseu, poezie în revistele literare „To-
mis”, „Luceafărul”, „Ramuri”, „Literatorul”, „Tricolorul” și 
în antologiile: „Gorjul literar” – Târgu Jiu, 1978, „O Tulce 
literară” – Tulcea, 1981, Almanahul „Ramuri” – Craiova, 
1982, „Vânzătorul de enigme” – Constanța, 1983.

   Volume publicate: „În fața oglinzii”, Comitetul pen-
tru Cultură Tulcea, 1980, „Cocoșul”, Editura „Scrisul Ro-
mânesc”, 1984, „Poemele psalmilor”, Inspectoratul pentru 
Cultură Tulcea, 1999, „Horă de bărbați”, Constanța, Editura 
„Ex Ponto”, 2015.

   Premii literare: Premiul I pentru proză, acordat în 
anul 1979 de revista „Luceafărul”. 1980: Premiul I la Fes-
tivalul Național „Tudor Arghezi”, Cărbunești – Târgu Jiu. 

1981: Premiul I pentru proză la Festivalul Național „Tudor Arghezi”.

Dintr-un interviu luat de cărturarul Ovidiu DUNĂREANU – directorul 
editurii „Ex Ponto” - și publicat în revista „Tomis”, octombrie 1990, apoi în car-
tea ”Convorbiri pontice”, aflăm mai multe despre activitatea scriitoricească a lui 
Gheorghe BOGORODEA: „Din 1985 am predat Editurii „Eminescu” volumul 
de versuri „Undeva, bate ora”, iar Editurii „Cartea Românească” un volum de 
versuri „Flori carnivore” și unul de povestiri (din 1977) „Horă de bărbați”. 
Am gata volumul „Poemele sângelui”, iar în stadiu de finalizare „Scrisorile și 
plângerea”,  „Poeme de piatră și cuțit” și „Mărturisirea”. Scriu la volumul de 
povestiri „Casa peste care a zburat cucul”. Ți se pare mult? Mă apropii totuși 
de patruzeci de ani. Și am tăcut în singurătatea mea. De multe ori dureroasă. 
Fără o recunoaștere națională, nu există scriitor. Sunt, pe aici, printre noi, nu 
puțini care ar fi făcut onoare editurilor, dacă ar fi fost tipăriți la timp. Așteptând 
în zadar, obosești, ți se face lehamite. Scriitorii să se întoarcă la menirea lor. 

               
Cu ocazia lansării din 6 aprilie de la Tulcea, desfășurată la „Casa Avrami-

de”, excelent lăcaș de cultură, autorul a mărturisit, înainte de a acorda autogra-
fe pe cartea „Horă de bărbați”, proaspăt tipărită: „Nu am fost niciodată ușă de 
biserică, dar nici n-am făcut rău cu nemiluita. Autoexilul meu la Babadag s-a 
datorat, în principal, faptului că devenisem bolnăvicios. În orășelul acela izolat 
duc lipsa oamenilor și omeniei celor de la Tulcea. Nimeni nu e veșnic, nimeni 
nu e imaculat. Vă mulțumesc tuturor celor ce mi-ați făcut bucuria de a-mi ve-
dea cartea tipărită, iar domnului muzician Paul Prisada mai rămâne să-i fac o 
bisericuță – el s-a ocupat, în mod special, de apariția cărții, fiind și „motorul” 
evenimentului”. (Petru Țincoca).
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Au scris, de-a lungul timpului, în presa literară, 
despre cărțile publicate de Gheorghe BOGORODEA, 
nume alese ale literelor românești, precum: Nicolae 
Diaconu („Ramuri”, iun. 1982, 1985), Petru Vălureanu 
(„Tomis”, mai, 1982), Cezar Ivănescu („Luceafărul”, 
sept. 1982), George Popescu („Ramuri”, ian 1983), 
Nicolae Rusali („Tulcea culturală”, mart. 1984), Lau-
rențiu Ulici („România literară”, mai 1985), Ovidiu 
Dunăreanu („Tomis”, iul. 1985, Alexandru Condeescu 
(„Luceafărul”, mart. 1986) ș.a.

Toți cei care m-au citit și au găsit că este ca-
zul să-și spună opiniile despre primele mele cărți, au 
făcut-o pertinent și încurajator, uneori chiar elogios. 
Mai mult de atât nici nu cred că puteam să-mi doresc 
– mai adaugă, în același interviu, Gheorghe BOGORO-
DEA, cu sinceritate, candoare și frumusețe sufletească 
rar întâlnite.   

Sintagmă bogorodiană: „În camera bună a 
sufletului meu, «musafirul de vază» e limba română, 
iar cheia uşii este basmul…”. „Musafirul de vază” a 
fost obiectul existenţei sale artistice, el însuşi locuind 
părelnic în teritoriul basmului, dar nu a poveştii feeri-
ce unde Binele învinge Răul, dimpotrivă, în teritoriul 
male fic, unde Eliberatorul – cum Iisus Hristos, cade 
răpus. Prietenul Bogo a trăit în lumea stricată de vea-
cul mancurţilor, făpturi cu teamă de stăpânire, dar fără 
iubire de dumnezeire. Deşi îl premiau, nu-l publicau, 
din cauza „tematicii”, iar Bogo nu şi-a trădat harul. 
În anii de prigoană ai „realismului socialist”, el scria 
balade despre ţăranul român coborâtor din mit,  poeme 
despre Mântuitor şi Tatăl Ceresc. (Aurel Ifrim)

Povestirile domnului Gheorghe BOGORODEA 
ne duc fie în lumea încremenită în ritualuri și mister 
a satului românesc, fie în cea a orașului industrializat 
comunist, în care omul se simte înstrăinat. Răzbat în 
povestirile scriitorului suferințe ale adultului, expe-
riențe de viață traumatizante, încercarea disperată a 
personajelor de a prinde rădăcini undeva, de a-și afla 
liniștea. Pierduți în universul închis al orașului, eroii 
se întorc spre imaginile luminoase ale satului, ideali-
zează trecutul, deși acesta rămâne mai mereu învăluit 
de mister. (Floarea Calenic, Prefață la volumul „Horă 
de bărbați”) 

„Eu scriu pentru că nu vreau să trec prin viață 
dormind. Contul erorilor mele rămâne deschis, dar îmi 
asum responsabilitatea și orgoliul de a le plăti fără a 
cere îndurare ori clemență” – spune Gheorghe BOGO-
RODEA, dureros de adevărat pentru el, pentru toți care 
au o conștiință de Om. Om dintr-o bucată, om de mun-
te, Căpitan de plai. Păcat că s-a stins prea devreme. Mai 
avea multe  și bune de trăit, de visat și de spus.

 Bibliografie: NordDobrogea Cultural. Centrul 
Cultural „Jean Bart”, Nr. 7/ 2015, pp. 16-22.

Obiectiv. Cotidianul de Tulcea. 8 aprilie 2015, 
p. 2.

Gheorghe Bogorodea, „Horă de bărbați”, Con-
stanța, Editura EX PONTO, 2015, 168 p. 

 Felix SIMA

Timid ca un copil
La Tomis, pe soclul eternului exil, 
stă-nmărmurit Ovidiu timid ca un copil.

Ale Mării Negre valuri – albele lui versuri par, 
care se duc și vin din timpul fără de hotar, 
din timpul mult prea plin.
Nicicând eterna Romă n-a fost așa de-aproape 
iar el așa departe…
Milenii de ea îl desparte.

La ea îi zboară gândul ca albul pescăruș.
Însângeratu-i  dor – elegiac poem.
Singur și prea departe, pe cât n-a fost în viață, 
pe-atât rămâne-n moarte – un exilat boem.

La Tomis, timid ca un copil – 
stă-nmărmurit Ovidiu pe soclul eternului 
exil…

Pe strada Frunzelor
(Toamna, la Constanța)

Pe strada Frunzelor, 
din nucul falnic, în stol multicolor, 
frunzele se-nalță-n zbor…
Dup-un spectacol, o paradă – 
se-aștern pe rând covor în stradă.

Toamna nucul se dezbracă.
E hotărât să-nfrunte iarna 
la bustul gol, ca un efeb.
Ca un viteaz pe-un câmp de bătălie…

E numai fibră, în nou-i look.
Fibră lemnoasă, esență de… nuc.

Balet
Balerina – albă, grațioasă – plutind pe scenă 
precum  o lebădă pe lac…

Lebăda – grațioasă, albă – dansând pe lac 
precum  o balerină pe scenă…

Balerina-lebădă, lebăda-balerină.
Ambele tac, desenând grațios 
piruete pe scenă, dansuri pe lac…

Anacondă curgătoare
Corăbii ducând în spinare 
dinspre soare-apune 
înspre soare-răsare,
din Neagra Pădure 
în Neagra Mare – 
Dunărea – anacondă 
curgătoare…

Avertisment
Pe poet puteți să-l invitați la voi acasă.
Se va duce, dacă vreți.
Puteți să îl poftiți alăturea de voi la masă.
Va accepta și nu va face mofturi.
Nici pagubă prea mare nu va face.
Puteți să beți cu el și lapte și cafea.
Să vă feriți apoi de el ca de belea.
Puteți să-l anatemizați peste măsură, 
că-i prea tăcut ori prea slobod la gură.
Că nu se lasă cumpărat.
Că ați crezut în el, dar v-a-nșelat.
Puteți, puteți, puteți 

să vă purtați față de el cum vreți.
Însă, precum avertiza Nichita, 
nu puneți mâna pe poet 
și nu-l atingeți nici măcar c-un deget.
Așa cum, bunăoară, 
nu trebuie s-atingeți fulgul de nea, 
atunci când zboară.

Hoțul, pe care-l aștept
Singurul hoț, 
de care nu mă tem, 
de care nu m-am ferit niciodată,
de care mi-e dor, 
pe care-l aștept cu ușa casei descuiată, 
să-mi dea târcoale noapte de noapte, 
să-mi treacă pragul, 
să se-ntindă discret prin întuneric 
alături de mine-n pat 
și să mă fure-apoi 
vreo câteva ceasuri măcar 
e… somnul.

Timiditate
(Luna plină, la Gârda)

Ca de la baie, udă, 
căzându-i vălul de mister, 
ieșise luna plină nudă, 
plimbându-se timidă-n cer.

Chipu-i mirat ca de copil, 
mereu spre mine sta întors.
C-un zâmbet inocent, fragil, 
își dezvelea rotundu-i  tors.

Iar eu cu inima răpusă 
de un nestăpânit imbold, 
timid am sărutat-o toată: 
pe-obrazu-i alb, pe sân, 
pe… șold.

Pe insula Malta

Pe insula Malta – 
noapte cu lună plină.
Luna, precum o regină plină de fior – 
în violet, nocturn decor.

Ca două năluci, trecutul și prezentul 
hoinăresc prin vechea cetate, 
evocând împreună: 
naufragiul sfântului Pavel, 
cavalerii de la Malta, crucea malteză…
Cult și cultură, fort și contrafort.

Maltezii în tihnă visează...

Doar marea e trează.
Fierbe, la plus și la minus, 
hârjonindu-se cu vântul, 
duelându-se cu țărmul.
Când simfonie, când agonie –
sinistră și tandră-n perpetuă 
insomnie...

Ticu LEONTESCU
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 În Oborul copilăriei mele se vorbeau multe 
limbi străine. De mergeai pe Calea Moşilor – arteră ce 
lega vestitul Târg de Piaţa Sfântul Gheorghe, conside-
rată kilometrul zero al României – auzeai vorbindu-se 
românește, dar și în idiş, armeneşte, greceşte, albaneză, 
iar pe străzile laterale ruseşte, de către muscali, ma-
joritatea birjari, de unde şi numele unei străzi, în care 
se masaseră, curte lângă curte, comunicând între ele, 
ca-ntr-un labirint, cu gospodăriile altor rusnaci de pe 
Făinari şi Dragoş Vodă. Pe Birjari – mai târziu strada 
Episcopul Radu – se afla o singură familie de ţigani, 
cu o fierărie, unde îşi aduceau muscalii şi căruțașii caii 
la potcovit. Se vorbea în toate limbile, fără să zgârie 
urechile nimănui, mai ales că puzderia de cârciumi din 
cartier le dezlega limbariţa printr-un idiom comun, mai 
ceva decât în „Tache, Ianke şi Cadîr”. Apropo: vecini 
turci n-am avut, dar vara îi vedeam şi-i auzeam, aferim, 
chemându-ne la bragă, servită cu acelaşi ritual: se aple-
cau, uneori până la buric, lăsând să curgă din rezervo-
rul de alamă, cărat în spinare, o licoare uşor amăruie, 
dulce şi rece, mai sănătoasă decât toate răcoritoarele 
industriale ce i-au luat locul. Sâmbăta şi duminica, au-
zeam vorbindu-se şi ungureşte, cu cântece şi ceardaşuri 
la „Grasa”, cârciumă ce-aduna o mulțime de maghiari 
de pe alte ulițe ale Bucureştilor. Capitală ce nu era prea 
întinsă, dacă multe din cartierele de azi erau comune 
suburbane.   

Auzeam deunăzi o ţaţă din Parlament, ciufulită 
mai rău ca o fostă ministreasă de justiţie, plimbată şi 
pe la Bruxelles:  „Că doar nu suntem în Obor”. Care 
Obor, cucoană? Întreb, deranjat că aceeaşi  retorică o 
folosesc şi diverse gazetăriţe de pe sticla televizorului, 
frumușele și bune la toate. „Despre ce e vorba?” – ca 
să reiau şi eu repetata întrebare a chibzuitului Bogdan 
Chireac, om la locul lui. Nu de alta, dar Oborul infamat 
se poate mândri c-a găzduit pe Ion Heliade-Rădules-
cu – întemeietor al presei din Ţara Românească –, în 
copilărie pe Arghezi şi Camil Petrescu, ori, până târziu, 
pe Simion Mehedinţi, părintele geografiei. De altfel, 
Târgul Moşilor rămâne scăldat nostalgie şi în proza 
lui Caragiale. Merite ce ne invită, iarăşi, să  apelăm la 
alt tic interogativ: „Sunteţi de acord?”, de data asta al 
lui Ion Cristoiu, ridicat de toţi la rangul de „maestru”, 
poate unde nici el nu gândeşte rău, dar şi pentru că, 
din aceeași arenă gazetărească, au dispărut un Arghezi, 
Şeicaru sau Stancu, ce fugeau ca de dracu de asemenea 
tămâieri.

Cartier liniştit, în care, până la declanşarea celei 
de a doua conflagrații mondiale, prefaţată şi urmată de 
regimuri dictatoriale – carlist, antonescian, proletar –, 
dar şi de reziduurile lor din structurile de putere de după 
ciorovăiala din ’89, s-a trăit paşnic, omeneşte, fără ad-
versităţi ireconciliabile. Poate unde profilul etnic şi co-
mercial al multor locuitori îndemna la toleranţă şi bună 
înţelegere. De la naştere trăiam împreună, joaca în sine 
şi de-a viaţa obligându-ne la curăţenie morală, în afara 
oricăror otrăvuri. Inocenţa copilăriei ne făcea să filtrăm 
toate impurităţile. Ne suportam poreclele şi foloseam 
etniile fără nicio răutate: „Ce faci, grecule?”; „Unde-i 
jidanu?”; „Mergi, armene?”, în loc de Nikos Antonia-
de, Solomon Marcovici sau Misak Stambulian. La fel 
ca Nenea Iancu, în „O scrisoare pierdută”, cu replica: 
„Ghiţă, contul jidanului a fost plătit pe 44 de steaguri” 
(reprodusă din memorie), unde etnia e folosită cu va-
loare de „negustor”, fără nicio umbră de antisemitism.

Nu se supăra nimeni şi trăiam ca-n sânul lui 
Avram. Vremurile au năvălit însă cu tăvălugul peste 
noi, pocind firea unor ipochimeni. Nu curgea pe străzi 
lapte şi miere, dar nimeni nu murea de foame. Pe la 
jumătatea Căii Moşilor, la doi paşi în interiorul străzii 
Romană (azi Eminescu) se afla „Pâinea zilnică”, unde 
se oferea mâncare, pe gratis, oricărui înfometat. Numai 
că mai toţi muritorii îşi aveau un rost. În afară de cei 
şapte ani de-acasă, noi, copiii, ne mai educam în „cur-
tea miracolelor”, Moşii, familiarizându-ne cu toţi iluzi-
oniştii şi matrapazlâcurile lor, cu mecanismele hoţiilor 
de duzină şi escrocheriile celor ce-ţi distrăgeau atenţia 
pe faţă, ca să te poată lucra pe la spate. Involuntar, in-
tram pregătiţi în viaţă, cu ochii pe butelie să nu dispară, 
circumspecţi la demagogia şmecheraşilor, care, precum 
în filmele western, dotaţi cu o sticluţă miraculoasă, se 
angajau să-ţi crească părul, să slăbeşti ca Stan, să te-
mplineşti ca Bran, să te vindece de toate bolile. Aşa 
se face că în anii noștri de-acum, după prima minune 

a lui „Monte Cristo”, venit de pe mare cu urarea „Să 
trăiţi bine!”, am spus-o public, înainte de a-şi structura 
şerpăria şi a ne băga la apă:

„Unul ca ăsta, picat peste noapte în Obor, ar fi 
murit de foame, nicidecum să vină izmene pe călător, 
să devină proprietar și să plece moşier.”

O dată i-ar fi mers panglicăria, că şi pe mine m-a 
driblat, dar n-apuca să facă cheag, că se ducea vestea 
de el ca de popă tuns: „Feriți-vă buzunarele că lichea-
ua l-a prăjit pe Ionică, pe Garbis sau pe Sami.” Selec-
ţia oamenilor se realiza pe cale naturală, poate d-asta 
şi mulţimea anunţurilor cu „De închiriat”, pe porţile 
curţilor. Veneau mateloţii, încercau marea cu degetul 
şi plecau cu coada între picioare de unde-au venit, nu 
făceau purici. De-aici şi un aer de proprietari, ce-o pur-
tam din naştere, ca tot omul la casa lui. Oltenii veneau 
cu cobiliţa-n spinare să ne aducă legume proaspete la 
poartă; lăptarii, la fel, trăgând cu creta pe canatul uşii 
câte-o linioară de fiecare kil – plăţile făcându-se la sfâr-
şit de săptămână –, după cum, alţii înlocuiau bidoanele 
cu nişte dulăpioare din care ne serveau iaurt legat – tă-
iat bucățoaie din vase adâncite de pământ – şi brânză 
cu bobiţe de mac. Toamna ne vizitau moţii, ţipăcioşi 
nevoie mare, pe care îi auzeai de departe cu „Reparăm 
butooooie” şi „Jamuuu”. Cu aceştia din urmă „coope-
ram” – nicidecum „colaboram” – cum preciza deunăzi 
un Reichsfuehrer ultradecorat. După ce o zi, două meş-
terul  vocaliza pe străzile mahalalei cu sticlăria în cârcă, 
poposea în prăvălia lui Gică Grăbitu, crâşmă populară, 
dar cu mititei, patricieni şi „chioftele” de cinci stele, 
unde ne instalam și noi prichindeii, deşi nu ne ajungeau 
picioarele până-n podea. Acolo stăteam la o masă cu 
Puiu, băiatul cârciumarului, serviţi c-o cinzeacă de si-
rop, ameţit c-un degetar de vin, fericiţi că suntem luaţi 
în seamă, ca restul clientelei: „Carcalete cu pelin alb 
sau cu molan roşu?”

Acolo, la lumina zilei, făceam tocmeala neagră: 
noi plecam cu praştia în avangardă, iar a doua zi ve-
nea din urmă nea Vasile din Mârgău cu „Jamuuu”, om 
cinstit ce ne achita simbria pentru munca prestată cu 
sârg, o monedă de cinci lei, cu chipul voivodului Mi-
hai, pe care o fărâmiţam pentru automatele Stolwerck 
– de nu-i voi fi pocit numele – în care băgam bănuţul 
şi curgeau caramele. (Asta până când, în lipsa moţu-
lui, ne-am perfecţionat tehnologia, găurind moneda la 
cant, pentru a-i ataşa o sforicică, să recuperăm banul, 
după livrarea mărfii.)   Acum s-a-ntors lumea pe dos: 
zarzavagiii şi geamgiii ne-au luat-o înainte, iar noi, la 
maturitate, îi cărăm în spinare şi plătim tot ce-apucă 
să fure şi să spargă domniile lor. Deloc interesaţi de 
caramele, au atacat pădurile, pământul şi apele, făcând 
zob fabricile şi uzinele ţării, vândute pe doi bani şi pe 
peşcheşuri mari – când nu le-au cumpărat ei înşişi pe 
sponci – fără ca azi să dea socoteală celor puşi să recu-
pereze pagubele, în numele „anticorupției”. Ce-i luat e 
bun luat, iar mortul de la groapă nu se mai întoarce. De 
regulă, noua boierime n-are şcoală, deși „bacaloreați” 
(făr’de dascăli și colegi), mari iubitori de  patalamale, 
câțiva mai bătrâni înscriși la Drept. Tuşesc, dacă nu-şi 
trimit odraslele la Harvard, Cambridge sau Oxford, de 
când au aflat, profund revoltaţi, că-n topul celor 100 
de institute superioare ale lumii nu se găseşte niciuna 
din România. De se-mbolnăvesc, le-ajunge că o via-
ţă-ntreagă s-au tratat  cu buruieni, cu ceaunul pe cap, 
la aburul mămăligii de pe pereţii vasului răsturnat, ori, 
mai modern, cu ventuze şi lipitori pe spinare. Nu fără 
rezultat. Acum aleargă în străinătăţuri, că şi doctorii 
noştri tot acolo se duc, nu doar bolnavii cu bănăret. Ce 
mama dracului?!

Am greşi însă dacă am pleca de la convingerea 
că majoritatea miliardarilor noştri, procopsiţi pe fon-
dul unei pauperizări generalizate, ar proveni strict din 
rândurile orfanilor de carte. O sumedenie de contabili 
cu mânecuță, care pe vremea lui Nea Nicu gospodă-
reau administraţia ţării – deloc adunaţi de pe drumuri şi 
chivernisiţi în folosirea banului public –, plus activişti 
de vază ai fostului bastion de partid, civili şi militari 
acoperiţi, au atacat domeniile rentabile din zonele in-
dustriale, scăpaţi de memoria paranormală a bardului 
din Scorniceşti, care-i ținea din scurt, de la consumul 
intern, la încasările din „esport”, centralizate și rapor-
tate de dl Stolojan. De furat, se putea fura şi-n Epoca 
de Aur, dar moderat, făr’ a putea deveni regi imobili-
ari, ai chimicalelor, marmorei, smoalei ș.a., cu palate 

la Snagov, mai înalte decât ce îşi permisese să ocupe 
Răposatul, ori cu vile în metropole europene, america-
ne, plantate „di granda” şi pe continentul african. Frica 
păzea pepenii şi dacă un cârciumar ca Ştefănescu de 
pe Griviţa şi-a permis să depăşească baremul hoţiei s-a 
procopsit şi cu un glonţ în cap.

Spre ghinionul naţiei, dar şi-al adevăraților 
corupți – văzuţi în perspectivă, împreună cu protipen-
dada politică de după ’89 – şi-au pierdut prudenţa cu 
care, în trecutul depărtat, s-au târât de-a buşilea în ani 
tulburi, când, de voie, de nevoie, au trebuit să se gân-
dească şi la viaţa „celor mulţi, umili”, cum îi numea 
Rebreanu. Greşeala impardonabilă de a se considera 
invincibili, mereu la putere – fatalmente provizorie – îi 
face pe mulţi  să ignore ziua când, deşi în şa, vor alu-
neca de pe armăsari în copitele cailor, mai ales dacă şi 
biblic, de  se vor  fi servit de sabie, de cătuşe vor avea 
parte (că între timp decapitarea a fost comutată cu sil-
nicia gratiilor).

Ajuns la senectute, mi-a fost dat să parcurg câ-
teva regimuri dictatoriale, mai toate propunându-şi să 
creeze un om nou. Te naşti întotdeauna cu noroc sau 
cu ghinion, în funcţie de locul şi timpul unde ai deschis 
ochii. Născut odată cu declanşarea primei crize mon-
diale, aveam inevitabil să mă familiarizez cu opoziţia 
dintre democraţie şi dictatură, ce ne marca şi nouă spa-
ţiul existențial, mişcările de stradă sfidând adesea urna 
de vot. Sechelele rămase pe urmele lăsate de Hitler şi 
Stalin se resimt şi astăzi, stârnind ecouri disproporţio-
nate, nostalgice în gândirea unora, reprobabile în min-
tea majorităţii votanţilor. Numai că voința oamenilor 
nu contează, câtă vreme jongleria cifrelor, dublată de 
practicanţii violenței, e în floare.

Așa cum fulgerul precedă tunetul, o provocare 
„spontan-organizată” trădează adevărata intenție a re-
gizorilor din umbră de a recupera pierderile suferite 
în precedentele alegeri, răsturnând prin forță ordinea 
de stat, stabilită constituțional, mai ales când, ca-n 
„Conu Leonida față cu reacțiunea!”, loviturile se dau 
„cu voie de la poliție”. Evident, atari manifestări de 
stradă nu trebuie confundate cu cele constituționale, de 
natură să asigure dreptul oamenilor de a protesta îm-
potriva guvernării, de a-și exprima revendicările. Inutil 
să adăugăm condițiile legale, angajate în prealabil cu 
autoritățile de stat, cu asumarea nominală a răspunderi-
lor, implicit dreptul de reprimare a oricăror manifestări 
anarhice. Ele au fost și vor mai fi, după cum am apucat 
să le văd desfășurate sub patronajul regelui Carol al II-
lea, ale „îndrăgiților” săi Codreanu și Sima, căpitani ai 
mișcării legionare, ale generalului Ion Antonescu, ul-
terior mareșal, conducător al statului – care, un timp, a 
pactizat cu ultimul răzvrătit la guvernare, lichidându-i 
apoi structurile, după rebeliunea din 1940 –, ale Anei 
Pauker și Dej, criminali notorii, urmat la tron, în cu-
get și simțiri, de Nicolae Ceaușescu și distinsa lui sa-
vantă, analfabetă de renume mondial, ambii invitați de 
președinți, regi și-mpărați, de ei decorați, înainte de-a 
fi împușcați.

Strigându-le catalogul, mai niciunul împăcat cu 
soarta, ai fi zis că urmași ca Iliescu și Băsescu, primul 
inginer la ape, celălalt plutind pe ape, s-ar fi ferit de na-
ufragii, neapelând la bâta minerilor, pentru consolida-
rea puterii, sau la cătușe, pentru lichidarea adversarilor 
politici, în realitate de a-și săpa în perspectivă groapa 
unul altuia. Într-o situație mai gravă se află bașbuzucii 
lor, hărăziți să intre cu prioritate la pârnaie, pe propri-
ile semnături, comandanții supremi având prudența să 
acționeze din anonimat. Totul, în funcție de tratate, ofi-
ciale sau acoperite, respectiv cine pe cine are în spate, 
pe cine se poate baza la nevoie: pe ruși, pe americani, 
pe nemți, germani sau teutonici. De-aici și, Sancta Sim-
plicitas, mediocritatea puternicilor temporari de la noi, 
care o clipă nu se gândesc la eventualul dezechilibru 
ce poate interveni între marile puteri ale lumii, ori din 
interiorul celor care ne au, contra cost, sub scut. Oare 
să fie un secret că, în prezent, și SUA se află sub apă-
sarea unor grave controverse, cu manifestări de stradă, 
uneori reprimate cu duritate? E clar că și la Washington 
se schimbă garda, în favoarea unora, în dauna altora, 
sau, cum se mai poate  exprima în româno-americană: 
„ursul pe capră, ori Hillary pe Trump?” După rezultatul 
alegerilor, privilegiat ar fi prezidentul actual, spre deo-
sebire de un alt miliardar, Sörös, care se zbate să reziste 
și altfel, recuperând de pe margini. De aici și o mie de 
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întrebări, gen: „Cine-a tras în noi, după 22?”, sau „Cine 
răspunde de duș și gaze, golanii sau jandarmii?” Nu 
știu care va fi tocmeala la întâlnirea dintre domnii Pu-
tin și Trump – și ea provizorie în timp –, c-aș putea să 
le ghicesc în palmă puternicilor din București, care se 
luptă să-și scoată ochii în folosul lor, la ordine primite 
din afara țării. În loc să se unească pentru prosperitatea 
țării, adusă în sapă de lemn, se hârjonesc pe viață și 
pe moarte, într-un moment de cumpănă, care impune 
măsuri energice pentru păstrarea unității pământului 
românesc. Mai toți se întreabă: „Să vedem ce va zice, 
ce va face Iohannis?”, când cel mai curios dintre noi 
e dl Klaus în persoană, dornic să afle ce i se va spune 
de departe cum să miște căruța. „Despre ce vorbim?” 
– vorba lui Chireac, mai îndreptățit decât mine să-l 
sfătuiască pe neamț în ce tren sau avion să se urce, să 
nu rămână sașiu, cu privirea la Berlin, Bruxelles sau 
Washington, când cu bicicleta poate ajunge mai ușor la 
Sibiu. O, tempora! Să revenim mai curând pe cheiurile 
Dâmboviței. 

De când lumea, cea mai bună apărare e atacul. 
Așa se face că două doamne suprapuse sunt chemate 
la Parlament să dea socoteală de ce n-au făcut pe 10 
august. Ghinionul lor de a nu fi bărbați, de a nu fi avut 
filoxera fotbalului, fiindcă și-ar fi dat seama, de când 
a apărut ceata lui Pițigoi („dai într-unul, țipă doi”) pe 
arena din Piața Victoriei, c-aveam de-a face cu galeria 
de la   Dinamo sau Steaua, după jocul inimitabil de pi-
cioare și mâini cu fumigene, de dat la gioale, cu ruperi 
de mobilier, de pavaj, de spart capete, după rotația dis-
cobolică pentru aruncare de pietre la distanță. Coregra-
fia lor a depășit de mult pragul debutului, băieții fiind 
legitimați și la secțiile de poliție, la-nceput dojeniți cu 
amenzi achitate de club, mai târziu cu alcătuirea unor 
dosare penale, dotate cu fotografii și amprente, pro-
cese-verbale alcătuite la botul calului sau la anchete, 
bazate pe acte de spitalizare, certificate de la Institutul 
medico-legal, declarații ale victimelor, martorilor și 
personale, ultimele semnate cu greutate sau prin pune-
re de degete.

Nu știu dacă dreptul de a fi prost e înscris în 
Constituție, dar, cu siguranță, nu și dreptul de a prosti 
lumea. În situația noucreată, nu se poate omite că mii 
de oameni nevinovați, veniți din proprie inițiativă, ori 
convocați pe varii căi și scopuri, aveau să devină victi-
mele unor acte huliganice, soldate și cu agresarea unor 
tineri jandarmi, care nu acționaseră de capul lor, ci la 
comandă. De unde întrebarea absurdă a lui Urmuz: 
„Pelicanul sau Babița?”

Apelez la el, în încercarea de a-i cupla interogația 
cu răspunsul (și mai absurd) atribuit  organelor menite 
să asigure siguranța țării. Astfel, la întrebarea gazetari-
lor, pusă ministresei de Interne: „Înainte de manifestația 
din 10 august, ați primit de la SRI ce se preconizează  
să se mai petreacă în piață, în afară de proteste?”

Răspunsul „NU” e halucinant. Adicătelea să știi 
că în Bucureşti va avea loc o manifestație antiguverna-
mentală de amploare – la care organizatorii și-au decli-
nat răspunderea, adunarea devenind implicit ilegală – 
și să nu te sensibilizezi? În ce țară trăim? Fiindcă nici în  
Tanganyika de-am fi, serviciul de siguranță  sau orice 
sergent de stradă s-ar fi mobilizat. Nu și în țara cu vechi 
tradiții securistice, cu o armată de gradați, mai mare 
decât dispune Germania și cu dublul autorizaților de 
ascultare a telefoanelor decât în Statele Unite ale Ame-
ricii, luate la un loc. Oare să se știe cine cu cine s-a 
culcat, femeie sau bărbat, cine-i adevăratul tată, soțul 
sau amantul, să poată fi chemat, la nevoie, să se vadă 
fotografiat în cele mai fericite momente ale vieții lui, 
sau cine și când a luat un șperț, într-un proces sau altul, 
fără să fie sfătuit cu discreţie ca într-un alt litigiu să dea 
o sentință mai aparte? Și parcă doar despre astea ar fi 
vorba? Chiar să fi înnebunit toți în politică, de-asistăm 
cum unii trec inexplicabil dintr-un partid sau în altul, 
tocmai când se pregăteau să preia comanda în mișcarea 
slugărită cu nespus devotament? Se poate? Că de pu-
tut, s-a putut! De unde deci „neutralitatea” de-acum a 
Serviciilor, atâta timp cât ultimul client al programelor 
radio-televizate vedea și auzea cum extremiști exaltați 
nu doar că invitau la violență, dar încercau să justifice 
chiar și crima la „nevoie”, pentru dobândirea victori-
ei?! Orice țară civilizată are nevoie de servicii care să 
asigure siguranța ordinei de stat. Ar fi jignitor să con-
siderăm că lucrătorii lor nu s-au aflat în piață, la ordi-
nele primite. Care vor fi ele, nu știu și nu intenționez 
să le imaginez, fiind multe necunoscute în ecuație. E 
și cazul jandarmilor, la fel de implicați, dar pe față, 
desemnați să facă ordine, expuși direct unor agresiuni. 
A le imputa că au acționat dur, în loc să intre în masa 
manifestanților, să „extragă” derbedeii angajați să tul-

bure apele, e ca și cum a-i cere unor pescari să sară-n 
mare să prindă anume  pești, care, din loc în loc, sar 
deasupra suprafeței. Năvodul se afla în posesia băieților 
cu ochelari de camuflaj – nu de cal –, care, la ora când 
proștii se întreabă cine a furat ouăle de sub cloșcă, ei 
au terminat de mult omleta. I-am jigni nemeritat, dacă 
le-am contesta profesionalitatea, mai ales că băieții au 
suportat și fleșcăiala furtunatică a unor ageamii în arta 
reprimării, într-o epocă în care meseria  e brățară de 
aur. Noroc că ginitorii n-au avut de-a face cu pompieri 
de-adevărați, că n-au fost în uniformă, să se întoarcă la 
neveste sau amante, ditamai colonei, maiori, căpitani, 
sau ce-or mai fi fost, uzi leoarcă, să le dea și lor olecuță 
de răceală și tuse.

Ei ca ei, dar ce-ai făcut domnia ta, doamnă Car-
men Dan, femeie frumușică și fină, numită ministru la 
Interne, parcă să asigure hoților că se poate fura mai 
ușor? Mi se spune că sunteți născută în București, nu 
la sat, ca doamna prim-ministru. N-o spun cu umbră de 
infatuare – ambii părinți fiind țărani din Argeș – deși, 
ca nepot al unui bunic matern, mi-aș revendica boieria 
(prin mezalianță). Credeam că și mata ești mai rezis-
tentă, născută în noxele Capitalei. În mintea mea, că 
sunteți aclimatizată cu regulile jocului practicat în sec-
torul dumneavoastră de activitate, care „de jure” și „de 
facto”, presupune a fi tartor (în DEX, și cu valoarea 
de „căpetenia dracilor”). Așa cum nu văd o fecioară pe 
post de țață la un bordel, nu vă văd bine nici pe domnia 
ta la Interne, decât, eventual, fiind folosită ca paravan, 
câine surd la vânătoare.

Din funcţia pe care o dețineți, ar fi trebuit să știți 
că, indirect, derbedeii angajați să dea foc la manifestația 
programată a fi a diasporei se află în subordinea dum-
neavoastră. Nu vă înspăimântați; așa se petrec lucrurile 
în toate polițiile din lume și, mai selectiv, în cele de 
spionaj. Niciodată un câine-lup sau de rasă, rătăcit și ri-
dicat de hingheri de pe stradă, nu e eutanasiat sau plasat 
în adăpostul maidanezilor; idem o prostituată superbă, 
poliglotă, rasată, ridicată de gabori dintr-un hotel, filată 
cu probe de dosar, nu ajunge în pușcărie; după cum ni-
ciun șef de galerie și subordonații din comandamentul 
său, în stare să asigure oricând o sală, o tribună, s-apla-
ude, să urle sau s-o devasteze, nu ajunge la judecătorie.

E peste putință ca dosarele lor să nu se afle la 
păstrare sau făcute „pierdute” (caz grav pentru comisa-
rii secțiilor în care au fost anchetați, pasibili de elimi-
nare din activ și pârnaie, iar ei știu că pot zbura lesne, 
dacă nu colaborează „pe bune” cu ministrul de resort, 
oricând putând fi turnați de subordonați grăbiți să-i ia 
locul).

În mod firesc, cu mult înaintea „evenimentului”, 
comandamentele celor două galerii (repet: cu dosare 
aflate în sertarele poliției și procuraturii ca delincvenți), 
trebuiau invitați, împreună cu ispravnicii secțiilor care 
i-au anchetat, la o „discuție tovărășească”, patronată de 
însăși maica stareță, vorbindu-le pe limba lor, nu ca la 
„Antena 3”, „B1”, „Digi”, „Realitatea TV” și-n Parla-
ment.

„Băieți cucuieți, atenție, vă vorbește mama 
sticleților, scurt, clar și precis.

Mă bucur că în ziua Sfintei Vineri, pe 10 august, 
anul curent, n-aveți niciun meci de fotbal, așa că ne-
am gândit, în loc să vă trimitem citații pentru reluarea 
anchetelor mai vechi, să vă invităm la un ceai dansant, 
între orele 17 și 22, într-o sală mai măricică, să-nca-
pă și băieții voștri de încredere, cu manele și gustări, 
nu turtoi sau arpacaș, ci aperitive aduse de la popota 
salariaților de la Jilava, că cât nu figuraţi ca ființe con-
damnate, sunteți aproape virgine. Dacă vă place să fiți 
în aer liber, nicio problemă. Tocmai s-a anunțat că ne 
vizitează frații noștri din Anglia, America, Franța, Ger-
mania și Spania, rude de pretutindeni, ajunse acolo nu 
din cauza voastră, dar nici a mea. Mulți vin, pe bune, 
c-o falcă-n cer și alta-n pământ, să protesteze: «Vrem o 
țară, ca afară». (Adevăr e că tot din cauza lor a rămas la 
putere și Băsescu, perdant la vot în România, numai că 
ei l-au făcut Președinte, fără să-l ia cu ei). Bineînțeles, 
și voi sunteți liberi să protestați în Piață, cu cine vreți, 
chiar să și urlați. Voia noastră ca la banul Ghica. Numai 
că – ascultă băiatu la mine – să nu dea Aghiuță s-o dați 
pe nasoale, c-ați rupt-o-n fericire. Reluarea legală a do-
sarelor amețite e egală cu zero – fiindcă, oricum, zboară 
comisarii care le-au dat la fund –, dar nu vă văd bine în 
cele 30 de zile cât durează «colaborarea» noastră. Că nu 
se poate ca unul din voi să nu se spargă, s-o ușchească, 
s-ajungă mai repede la hogeag, lăsându-vă amanet. Așa 
că între libertate și pârnaie, urmează să optați pentru 
una dintre propunerile noastre paşnice – de a accepta 
invitaţia la salon sau la o manifestare civilizată în Piaţa 
Victoriei –, ori tentaţia de a provoca dezordine, dacă 

între timp ați primit oferte mai belicoase. S-a înțeles? 
Comisarilor – și voi de față - spor în branșă şi atenţie 
sporită, că la urmă stăm de vorbă, strigăm catalogul, 
verificând prezența și cine lipsește.”

Cam așa trebuia să acționeze un ministru fără fu-
dulii, angajat taur, ca buhai al comunei. Acum, parado-
xal, se caută subiectul în propoziție, deși el era cunos-
cut încă înainte de formarea predicatului. Rezultatul? 
Nu subiecții sunt cercetați, ci anchetatorii de drept îs 
puși să dea socoteală.

Piesă într-un act sau în trei? Nu sunt Mafalda să 
știu cum vor fi mutați nebunii și caii pe tabla de șah, 
amețit de mișcarea pionilor. Jucători mediocri, care, 
culmea, ne consideră proști.

Ca dramaturg neexploatat, l-aș aduce pe scena 
actului doi pe ministrul de Interne, pentru dezgropa-
rea vechilor dosare – sancționându-i aspru pe comisarii 
care le-au dat la fund –, de asemenea, pe ministrul de 
Justiție – să plece pe urmele lor, să afle unde, când și de 
ce au fost trase pe linie moartă. Implicit, am descoperi 
cine le folosește, cine le manevrează.

Actul trei, majestuos, ar scoate la rampă, cres-
cendo dramatic, mai toată distribuția, pe cai, pe targă, 
pe picioare, chiar și pe bicicletă (dar medicală, fără 
roți, cel de pe șa cântând „Fosta-i, lele, cât ai fost” – la 
indicația regizorului, într-o limbă străină, după starea 
vremii). Numai că-i târziu și nu prind sfârșitul piesei, 
fie și provizoriu, c-o distribuție relativ schimbată, cu 
actori care – cine știe? – vor crede, la rândul lor, că-s 
mesianici. Ș-așa am plecat din Oborul copilăriei – ieri 
mărginaș, azi centrul unei uriașe mahalale, arhiaglome-
rate, cu gropi la tot pasul –, și am ajuns la Bruxelles, 
oraș amestecat, aflat la răscrucea Europei . Drum lung, 
anevoios.

Mi-ajunge. M-am născut într-o țară rotundă, 
având ca rege un copil de doi ani și două luni, cu un 
tată priapic – avere, nu glumă –, care a renunțat la 
tron și a plecat în lume c-o amantă, în stare să-l supor-
te; pe la zece ani, aveam să defilez ca străjer de ziua 
Majestății Sale, Carol al II-lea – revenit în țară – când 
Suveranul s-a urcat la tribună, costumat, ca și noi, în 
pantaloni scurți. L-am cântat și descântat chiar și-n uni-
forma Frontului Renașterii Naționale, când a desființat 
toate partidele politice, până a fost fugărit de legio-
nari, după cedarea Ardealului de Nord, Basarabiei și a 
Cadrilaterului; mai înainte, am apucat să văd puhoaie 
verzi, prin 1936, cu coşciugele-n spinare, cărându-i pe 
Moța și Marin, martirizați ca franchiști în războiul ci-
vil din Spania, după cum puhoaie roșii aveam să văd, 
periodic, în zilele de 1 Mai, 23 August și 7 Noiembrie, 
când, sub domnia Anei Pauker, a lui Gheorghiu-Dej și 
a lui Ceaușescu am slăvit prietenia de veacuri româ-
no-sovietică (minus o sincopă spre sfârșitul Epocii de 
Aur, când, ca editor, i-am cunoscut personal pe Valter 
Roman și Leonte Tismăneanu, plecați să participe la 
același război fratricid din Spania, dar de cealaltă parte 
a baricadei, ca luptători ai Cominternului).

Manifestații de stradă copleșitoare, lungi de 
mulți kilometri, gloată domesticită, dirijată la ordin, 
față de care ciorovăiala din 10 august 2018 e un moft. 
Triste sunt aceleași mobiluri, privind setea nesăbuită de 
putere, din care, mai totdeauna, „când doi se ceartă, al 
treilea câștigă”. Reevaluând pagubele incomensurabi-
lei ale unui timp marcat de domniile lui Hitler și Stalin, 
furtunurile unor pompieri, instrumente ale oricărui stat 
de drept, sunt floare la ureche.

Ca martor al unei epoci presărate cu personalități 
accentuate – cele mai multe conducătoare și victime –, 
precum Mihai de Hohenzollern, Carol al II-lea, Iuliu 
Maniu, Dinu Brătianu, Corneliu Zelea-Codreanu, I.G. 
Duca, Nicolae Iorga, Ion Antonescu, Titel Petrescu, 
Lucrețiu Pătrășcanu, Ana Pauker, Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej, Nicolae Ceaușescu și mulți ca ei, se poate 
vorbi mult, și de bine, și de rău. Ce mă fac, însă, când, 
bătrân, dar nu și prost, ajuns Sus, voi fi întrebat ce se 
mai petrece și pe pământ. Apucă-te să le vorbești des-
pre opoziția dintre Iohannis și Dragnea, dintre doam-
nele Vasilica Dăncilă și Raluca Țurcan, dintre Codruța 
Kovesi și Elena Udrea (dar nu doar cu ea, că ș-acum 
mai are câteva mii de dosare la dospit). Ce să le spun, 
că până să le răspund la întrebarea: „Care Iohannis, 
care Dragnea?”, mă dau afară de la graniță, de-ajung 
să vă povestesc și eu cum se făcea că alunecasem prin-
tr-un tunel, iar mama, tata și cele două surori pierdute 
apucaseră să mă îmbrățișeze.

P.S. Invitat de un prieten să rezum și actul 3 din 
proiectul piesei amintite, am refuzat. Mai ales că textul 
de față poate fi întregit cu eventuala lectură a celuilalt 
articol, Ale tinereţii valuri, cuprins în prezentul număr 
al revistei.



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XIV, nr. 4 (57)/2018
44

Sunt de părere, ca şi Sorin Lavric, că „e o eroare să crezi că persecutorii 
aparţin trecutului”, dar şi o naivitate să crezi că am atins eliberarea  opiniei, 
a expresiei, în acel Decembrie. Persecutorii ne suflă-n ceafă, ne taxează drept 
smintiţi când avem curajul să spunem adevărul gol-goluţ. Ferească Dumnezeu 
să poziţionezi Holocaustul şi Gulagul în aceeaşi acoladă a crimei,  a torturii, a 
morţii, că domnul Alexandru Florian te şi trage pe dreapta.  Martirii închisori-
lor rămân etichetaţi fascişti ori fundamentalişti ortodocşi. Troiţele nu plac, nici 
Catedrala, alegerea pentru  familie creştină e demonizată. Se vrea ca reperele 
morale să rămână sub incidenţa lui damnatio memoriae: şi Mircea Vulcănescu, 
şi Vintilă Horia, şi Mircea Eliade, şi Ion Petrovici, şi Noica, şi Ţuţea, şi Gyr, şi 
Crainic...Vulcănescu e tot sub sentinţa „criminal de război”, Gyr a rămas „jivină 
legionară”, ca-n vremi proletcultiste, la fel Mircea Eliade. Adrian Marino nu se 
mai oprea din a-l numi „căpitanul” pe Noica, deşi intrase în legiune la moartea 
lui Zelea - Codreanu şi ieşise când a fost asasinat Iorga. Pe capul Părintelui 
Gheorghe Calciu Dumitreasa se abat răstălmăciri cu droaia, ca să nu le spun  
calomnii.

Intelectualii de geniu, Mircea Vulcănescu, Ţuţea, Motru, Traian Brăilea-
nu, Noica, au ratat cariere sociale predestinat armonioase prin erudiţia lor, nu şi 
Vitner, Cornea, Iosifescu  ori Crohmălniceanu, cei care au acceptat să şteargă 
minţile studenţilor cu doctrina, ca să construiască nu omul nou, ci neomul. Şi 
ce instrumente variate de „lămurire” aveau în procesul de „rinocerizarea” ţării, 
cum îi spune Ion Varlam (v. Pseudoromânia. Conspirarea deconspirării, ed. Vog, 
2014, lectură recomandată de Isabela Vasiliu Scraba), istoric şi politolog, nepot 
al istoricului militar Radu Rosetti, mort în temniţă. La ieşirea din închisoare, 
Corneliu Coposu nu mai putea vorbi, fiind atâta vreme izolat, singur în celulă, 
ceea ce n-a oprit lanţul de minciuni proferate de cei atinşi de stalinită, contrac-
tând apoi, după caz, europenita sau americanita.

Despre preotul Dumitru Zamisnicu toţi cei care- l evocă nu pot spune 
decât cuvinte bune. Cicerone Ioniţoiu îl aşează între martiri şi mărturisitori ai 
Bisericii din România. Gh. Calciu Dumitreasa precizează că a fost ucis de trata-
mentele psihiatrice : internat la Socola, spitalul ieşean de psihiatrie, sub supra-
vegherea Securităţii, între ’72- ’73, a murit ca mucenic al Domnului, la numai 
patru luni de la externare, în ’74, în timpul postului de Paşte, după 16 zile de post 
negru.  Condamnat la 20 de ani de Tribunalul Militar Iaşi, în 31 decembrie ’58 
(de ce? pentru că a îndrăznit să-l propovăduiască pe Iisus cu dăruire de sine),  a 
fost eliberat după 6 ani. După temniţă (soţia, învăţătoarea Maria, divorţase forţat, 
ca să-şi poată creşte cei trei copii), a devenit o vreme schivnic. S-a întors, însă, 
pentru că satul fără preot şi învăţător nu-i sat. Până la caterisirea din octombrie 
’69 (prea era căutat de credincioşi, prea îi intra multă lume în biserică), preotul 
celib Zamisnicu a fost mutat din parohie în parohie: patru parohii din trei judeţe 
şi două mitropolii.

Părintele Dumitru era foarte sever cu cei care nu părăseau băutura sau 
vorba rea. Nu cununa la nunţi cu muzică şi rachiu, nici nu dezlega uşor. Femeile 
erau certate când veneau cu capul descoperit: rugăciunea fără văl nu trece de 
acoperişul pronaosului. Se ruga mereu în genunchi : şi pentru bolnavi, şi pentru 
vrăjmaşi. Pentru toţi, rugă necurmată. În timp ce era torturat, Părintele Arsenie 
Boca se ruga pentru călăi. Nu se văita, nu striga. Suferinţa poate fi văzută ( după 
Părintele Profesor Ioan Cr. Teşu) ca dar de la Hristos. Ratezi laic, dar te împli-
neşti ( prin jertfă) creştineşte. Era în anul 1958, anul arestării, când Zamisnicu a 
cerut enoriaşilor să-i facă potir de lemn, ascultând povaţa Sf. Ioan Gură de Aur : 
„Odinioară erau potire de lemn, iar preoţii din aur.” Ethica minima? Ba maxima!

Pentru restaurarea biografiei prigonitului, Dumitru Zamisnicu, fiul fratelui 
cel mic al preotului, a tipărit carte frumoasă, la Editura Universitas XXI, în 2013, 
sub titlul Credinţa în zeghe: preot Dumitru Zamisnicu – evocări. Zamisnicu, 
nepotul cu acelaşi nume, a obţinut deloc lesne decizia de reabilitare a unchiului 
său, dar a obţinut-o: ostracizatul preot a biruit postum.

Preoţia a fost greu de purtat în acele vremi satanice. Şi să crezi în Dum-
nezeu era infracţiune crunt pedepsită. Două mii de clerici ortodocşi au fost puş-
cărizaţi între anii 1948- 1964. Dă vreo cifră în acest sens Raportul Tismăneanu, 
din  dec. 2006? Că nu ştiu. Părintele Gh. Calciu Dumitreasa scrie că au fost 
închişi peste 4000 de preoţi (catolici, ortodocşi, protestanţi), 63 - ucişi, 17 epi-
scopi şi mitropoliţi - ucişi, dar martirajul lor e încă minimalizat. Au cunoscut 
iadul pământesc la Aiud, la Sighet, la Gherla, în Casimca Piteştilor şi-n Neagra 
Jilavei, în cele 11 lagăre de muncă silnică de la Canalul Morţii între 1949 şi 
1953, oameni  care n-au vrut altceva decît să păstreze ordinea veche şi sfântă, 
viaţa sub tipar mistic. Părintele Zamisnicu a trecut prin penitenciarele Iaşi, Ga-
laţi, Aiud (’59 - ’61), lagărul de muncă Ostrov –Salcia.Şi nu bătăile cu parul la 
şale sau cu bastonul de cauciuc până se crăpa pielea erau cele mai cumplite, ci 
liturghia neagră, spălarea tinetei cu bucăţi de stihar, înhumările fără cruce. Din 

prima condamnare de 20 de ani (arestat în 15 iulie 1958)  a făcut 6, aşa cum i-a 
proorocit în vis Sfântul Gheorghe. A fost „luat în lucru” de Securitate de când 
a primit parohia la Popricani, supranumit „Noul Vladimireşti”, după ce Sfântul 
Sinod desfiinţase mănăstirea în 12 ianuarie 1956. Calitatea de preot i-a fost ri-
dicată tot cum a vrut Securitatea. O „sursă” cu sutană l-a ameninţat că, dacă nu 
se dă „după timp şi partid”, va fi închis.Alt informator din cin, Paul Ungureanu 
din Mădei, comuna Borca, a scris într-o notă informativă că D. Zamisnicu vrea 
să facă pe valea Bistriţei „alt Vladimireşti”. Teama de fenomenul Vladimireşti 
persista, pentru că acolo se propovăduise nesmintit adevărul Evangheliei. După 
arestare, Maica Veronica, din „floare la butoniera” Bisericii, devenise „spin”. 
Preotul Zamisnicu n-a fost martor mincinos la proces (a apărat-o Petre Pandrea), 
deşi consilierul cultural pr. Scarlat Porcescu i-o ceruse. Care consilier a decis că 
preotul Zamisnicu „are drac”.

Netemător de „hule inventate”(un fanatic, un exaltat crezând în vise şi-n 
vedenii), preotul  şi-a urmat duhovnicul, pe părintele Ioan Ivan de la Vladimi-
reşti („Pactul cu lupii aduce risipirea oilor”), în lupta contra pseudobisericii şi 
a pseudopreoţiei, cum le numea Zamisnicu însuşi, într-un memoriu rămas fără 
răspuns către Patriarhul Justinian Marina (’48-’77, care acceptase colaborarea cu 
PCR-ul) şi către sinodali. Inimă binecuvântată,  părintele a înţeles că nu trupul 
voiau ateii şi ateizanţii să-l distrugă, ci sufletul, puterea spirituală. „Nu vă temeţi 
de cei ce ucid trupul” (Matei,10, 32-33). Persecuţia continuă nu l-a abrutizat, ci 
l-a spiritualizat.Dar le mai spune ceva corecţilor politici suferinţa, renunţarea la 
sine? Scrie Nae Ionescu, în Îndreptar ortodox: „durerea însăşi poate deveni izvor 
de nesfârşită bucurie, dacă ea îndeplineşte un rost şi capătă un sens în încordarea 
noastră spre mântuire.”

Părintele Dumitru Zamisnicu a vrut să rămână preot român, aşa cum l-a 
lăsat Dumnezeu să fie. Cu nici un preţ, fie el preţul vieţii, n-a renunţat la dem-
nitate şi onoare, cuvinte vechi-străvechi. Dimitrie Bejan, în Bucuriile suferinţei. 
Viaţa unui preot martir (Editura Sihăstria, 2010), povesteşte cum, după ani de 
Oranki şi de Aiud, a trecut prin înscenări de procese ecleziastice. La vreme de 
colhoz şi de sovrom, stofa de rezistent la comunism trebuia să reziste la multe 
şi nedrepte răsturnări de destin. Cel ieşit din temniţă rămânea peripsema mundi, 
„lepădătură criminală”; îl aştepta extra muros altă închisoare : cea de toate zilele. 
Un rebel periculos ca preotul Zamisnicu şi-a găsit punctul de sprijin în post şi 
rugăciune. A purtat Crucea suferinţei ca pe o sancţiune divină, cu pace în inimă, 
intrând în familia părinţilor Nicolae Grebenea, Ioan Trifu, Nil Dorobanţu, Ioan 
Ivan, a Maicii Veronica şi a Arhimandritului Iustin Pârvu.

Se condamnau biserici. Decretul din ’59 a scos monahi şi monahii din 
mănăstiri : 4500. Între ’44 şi ’48, Sandu Tudor iniţiase la M-rea Antim o serie 
de conferinţe pe teme duhovniceşti, interzise în ’48. Ana Pauker a condamnat 
lotul „Rugului Aprins”, 16 oameni nevinovaţi. Sandu Tudor a fost bătut până-n 
moarte la Aiud; V. Voiculescu a fost arestat la 74 de ani, în 5 august 1958 şi a 
murit chinuit, după nici un an de la eliberare, în 26 aprilie 1963. Preotul Dumitru 
Zamisnicu a urcat şi el Golgota sa:  „Dumnezeu ceartă cu iubire”; „eu am răbdat 
ca Hristos, aşa cum îmi e datoria”. Sfântul Sinod îl avertizase că  ţine prea multe 
posturi, prea multe slujbe, prea multe spovediri.  Că duce o „activitate mistică 
duşmănoasă”, de vreme ce sătenii vin la miezonoptică şi nu mai pot munci spor-
nic, dimineţile,  la GAC. Frica autorităţilor de mulţimi adunate în lăcaşele unde 
slujea (preoţia e „ca o artă, nu se învaţă, e vocaţională”, credea părintele), pizma 
confraţilor compromişi, dar mai ales faptul că i-a acuzat deschis pe sinodali că 
au trădat Biserica aservind-o intereselor statului ateu, necerând guvernanţilor 
autonomia şi autocefalia ei,  i-au adus caterisirea în 29 oct. 1964.  Haina de preot, 
potcapul şi reverenda i-au fost luate, dar a continuat să slujească pe unde a putut: 
„ la Dumnezeu nu-i pensionare”; la Dumnezeu nu-i părtinire şi nepotism”. A 
avut parte de saloane psihiatrice, a fost hrănit forţat, în post, cu furtunul şi sedat. 
Doctorul Pirojinschi de la Socola nu era menit să-l facă bine de clarviziune. Cum 
să-l vindece pe un doctor de suflet?

Clerul se apără prin sfinţi sau prin mucenici ai suferinţei, ca Zamisnicu. 
Şi pentru că se fac încă abuzuri de memorie, spre a le spune ca Paul Ricoeur, 
pentru că nu se mai opreşte măsluirea biografiilor şi caricarea bisericii ortodoxe 
(presa spune că avem prea multe biserici, dar ortodocşii ,care reprezintă 80 % din 
poporul României, au doar 60 % dintre lăcaşele de cult, cum susţine basilica.ro.; 
raportând la numărul de enoriaşi, revine o biserică pentru 994 de credincioşi), 
Dumitru Zamisnicu nepotul şi-a aşezat unchiul în lumină.I-a compus cartea cu o 
copleşitoare energie spirituală, moştenită de la părintele.

Biblia zice că învinsul e pedepsit şi cu uitare. Preotul Dumitru Zamisnicu 
nu, nu este uitat.

MAGDA URSACHE

Golgota unui preot
„Căci jertfa se face din iubire şi nu orice fel de iubire, ci una purificată prin suferinţă”. (Aspazia Oţel – Petrescu, A fost odată)
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„Căci jertfa se face din iubire şi nu orice fel de iubire, ci una purificată prin suferinţă”. (Aspazia Oţel – Petrescu, A fost odată)

Cine dracu l-a pus să plece așa tam-nisam în această aventură, care mul-
tora le pare neroadă. Simțea că nu mai poate și se opri sleit într-un mic luminiș. 
Parcă pe undeva pe-aici a fost și în sâmbătă aceea la picnicul de neuitat cu fa-
miliile Iorga și Văcaru. I-au făcut surpriza să-l ia dimineața, fără să-l anunțe din 
timp, de la hotelul Steier și să-l aducă aici, la iarbă verde. După liniștea din jur, 
era greu să crezi că te afli nu departe de Crivina, unde nu demult era o forfotă, 
un tumult de început de lume.  Un soare blând de toamnă, natura întreagă părea 
primitoare, care parcă pe noi ne aștepta. Bunătăți de-ale gurii  aranjate de cele 
două doamne, pe fața de masă pusă direct pe pământ. Și destăinuirile aparent cal-
me ale celor doi încercați ingineri. Iar de nostalgia și nemulțumirea care ieșeau 
din când în când la iveală, nu părea să fie de vină doar trecerea timpului. Altfel 
visaseră ei și alții asemenea lor aceste locuri. 

   Acum inginerul Iorga și-a găsit o liniște și mai mare, în lumea celor 
drepți. Iar doamna Iorga, rămasă singură, merge 
din când în când în Canada, la copii și nepoți. In-
ginerul Văcaru, legat pentru totdeauna de aerul 
tare al Aninei, că subsolul s-a închis ca un nerenta-
bil magazin cu vechituri, mereu tânăr și neliniștit 
la cei 83 de ani, doar puțin adus de spate, parcă 
vorbește unor surzi când își recită versurile și, mai 
ales, când vine cu avalanșa de cifre despre enor-
mele rezerve nevalorificate ale unor locuri care 
atât de multe promiteau cândva. Că l-a și între-
bat editorul Gheorghe Jurma, pe când încă scria 
la  această carte, ce fel de personaj, pozitiv sau 
negativ, îl va face pe inginerul  Ion Văcaru. Iar el 
și acum ezită să dea un răspuns. 

   Și chiar avea motive să se  enerveze că, în 
loc să-și vadă de drumul și de treaba pentru care-a 
plecat, revine mereu la vechile lui personaje, cu 
viața și obsesiile lor. În loc să aibă grijă să nu calce 
în spinii ce-i apar în cale, se tot învârte, ca într-un 
cerc vicios, în jurul spinoasei probleme a scrisului. 
De parcă scrisul ar fi totuna cu o vânare de dino-
zauri, la care s-a pornit cu mult avânt, după ce-a 
aflat întâmplător  că la Paris s-a vândut cu două 
milioane de euro scheletul unui dinozaur carnivor. 
De ce să nu-și încerce și el șansa, pe aceste locuri, 
unde puhoi de lume și-a căutat prin ani norocul. Și 
uneori chiar l-au găsit.

   Adevărul e că l-a stârnit un pic și întâlnirea 
cu Gheorghe Miclea. Un bătrân vânător, care avea 
91 de ani când l-a cunoscut. Nu-i păsa de Mathias 
Hammer, zicea că stă tot pe strada Muncii și l-a in-
vitat la o țuică bună. Într-o cameră plină de trofee 
de vânătoare și de fotografii, s-a inițiat el un pic în 
acest domeniu, pe care-l vedea până atunci  cam 
excentric, nițel exotic. Dar poveștile domnului 
Miclea făceau să-i pară mai puțin stranie și aiurea 
pasiunea unora de-a umbla zile întregi pe câmpuri 
și prin păduri, pentru a se întoarce seara cu un ie-
pure în tolbă. 

  Veți spune și, n-are încotro, trebuie să vă dea dreptate că nu-i totdeauna 
așa. Mai sunt și căprioarele, mistreții, focurile de tabără de după, când la un 
sfârâit de friptură pe jeratic, îi asculți pe soții Ilea cu „Pușca și cureaua lată/Ce 
flăcău eram odată”. Însă Gheorghe Miclea era dintre cei care, din 18 iunie 1940, 
din prima zi, pe care n-o poate uita, nu pentru profit umbla la vânătoare. El perso-
nal nici nu mânca carne de vânat și trăgea destul de rar cu pușca. Făcea mișcare 
în aer curat. Un fel de artă pentru artă.

   Îl priveste mai atent și își zice că așa se explică faptul că nu-și trădează 
vârsta înaintată. Cu mișcări sigure, lucid, coerent, îmi arată o fotografie cu o mi-
nune de cățea, sunt cuvintele lui, care a costat cât o vacă. Mergea la vânătoare cu 
tatăl lui Cristian Mosoroceanu și cu tatăl lui Mircea Ciobanu. Are și fotografii de 
la nunta lor. Zâmbește a râde în sinea lui. Diana, soția lui Mircea Ciobanu, ajuns 
între timp șef ale vânătorilor din județ, i-a fost colegă la biblioteca județeană. S-a 
stabilit de câțiva ani la Steierdorf, poate la chemarea locurilor unde a copilărit, 
ca fată a unuia din vechii primari ai orașului. 

   Un personaj îl cheamă pe altul. O întâmplare cere a fi continuată prin altă 
întâmplare. Păstrând numai aerul unor plăcute povești vânătorești. Pentru că ele 

sunt foarte reale. Așa cum nu vă puteți îndoi de concretețea dinozaurului vândut 
la Paris cu două milioane de euro, să nu vă îndoiți nici de ce se povestește mai 
departe. Că e întocmai ca dintr-o carte.           Era în timpul unei acțiuni culturale, 
în care și biblioteca din Anina urma să primească numele marelui prozator Virgil 
Birou. În mod firesc, i s-a rezervat un moment literar scriitorului Laurian Lodoa-
bă, din Lugoj. Considerat un oaspete de onoare al Aninei, de unde a fugit peste 
graniță, cu mari riscuri, pe când era aici medic stomatolog. A scris despre aceste 
aventuri în cele trei volume publicate sub titlul „Peste trei granițe”.

  Nu poate uita momentul în care a simțit cum deodată i se face rușine. În 
timp ce acesta își prezenta o carte de poezie, pe șoptite, unul din cei veniți de la 
biblioteca județeană, pe care încă o conducea, se lăuda cum l-au fugărit ei prin 
păduri pe stomatologul Laurian Lodoabă. Care pe atunci nu era scriitor. Era un  
fugar care trebuia vânat. Cel în cauză fusese întradevăr șef mare la unitatea mi-

litară antirachetă Anina. Ajuns să lucreze în cultură, 
se lăuda că el hăituise  un om , un intelectual, prin 
păduri. Cum să se laude un un activist din cultură, 
un subordonat de-al său, cu vânarea de oameni?

  Nu toate poveștile vânătorești sunt onorabile 
și se termină cu bine. Cum ar fi și vechea, enigma-
tica dispariție a unuia Dudău. Acesta a plecat după 
ciuperci și nu a mai fost găsit niciodată. Se spu-
ne prin folclorul locului că ar fi fost împușcat din 
greșeală de niște braconieri din Valea Almăjului. 
Lui nu-i rămâne decât să spere că nu va împărtăși 
o asemenea soartă. Că nu va fi confundat prin tufiș 
cu vreun iepure, cu vreun mistreț,  în această vână-
toare cu totul specială, în care nu are nici pușcă, nici 
experiență. Sau, cum se zice mai nou, expertiză.

   Orice s-ar spune, au și poveștile adevărul lor. 
Iar adevărul adevărat al aventurii lui este că a por-
nit la drum pe urmele unui Simpozion internațional, 
organizat la Anina pe bază de urme de dinozauri 
pitici. Că la noi până și dinozaurii sunt pitici. La 
chemarea d-lui conferențiar  Mihai Popa, de la Fa-
cultatea de Geologie și Geofizică din București, au 
poposit  aici profesori din Japonia, China, Polonia, 
Maroc și, bineînțeles, România. Au venit să facă 
ce? Pur și simplu, să meargă pe importantele urme 
ale  unor dinozauri pitici.

   Așa cum a plecat el acuma. Fără să-și pro-
pună, ca doamna Alina Szatmary, să scrie, să com-
pileze măcar vreo lucrare de doctorat. Iată-l ajuns 
cu greu prin locurile dintre Celnic și  Ponor, pe unde 
ziceau specialiștii că ar fi urmele care să constituie 
un adevărat patrimoniu paleontologic. S-ar putea 
face un muzeu cu mari și senzationale descoperiri, 
pe care ar veni să-l viziteze milioane de turiști stră-
ini. Care-ar putea aduce milioane de euro. Ar putea 
salva Anina de la prăbușire. Așa cum, la zece august 
2018, demonstranții din fața Muzeului de științe na-
turale Antipa, din București, și-au închipuit că pot 
salva pașnic țara de la prăbușire. Neimaginându-și 

că adevărații dinozauri nu erau cei din muzeu, ci aceia care-i atacau fără mo-
tiv cu bastoane și gaze lacrimogene. E delicată problema asta cu salvarea de la 
prăbușire. Și azi, ca în îndepărtatele ere,  se pare că legea o fac tot dinozaurii.

  Dar el nu vedea acum în jur decât niște semne că firma Salahor S.R.L. 
caută potențiale de calcar în zonă. Nici țipenie de urme de dinozauri, fie ei și 
pitici. Oricum, n-ar prea crede ca acestea să aibă același preț cu  scheletul licitat 
la Paris. Astfel că firma lui de salahor al scrisului se va mai face încă o dată de 
rușine, întorcându-se cu tolba goală și de la această vânare de dinozauri. Nici 
măcar cu un iepure. Ca odinioară  veteranul vânător Gheorghe Miclea. Să fi de-
venit între timp chiar el iepurele adulmecând, într-o disperată goană, urma unei 
vechi și subit prețioase fantome? 

   Lasă-le naiba de milioane de euro. Mai ales își imaginase că, măcar din 
când în când, vizitând prosperul muzeu al dinozaurilor pitici, mândru că el i-a 
pus piatra de temelie, ar fi putut cânta: „Pușca și cureaua lată/ Ce flăcău eram 
odată”. Da, ce mai reporter era odată… Sleit de drum și de o nouă păguboasă 
vânare, se așeză pe bolovanul ce-i ieșise-n cale, să se caute de un cui, care nu se 
știe cum i-a intrat în talpă.

NICOLAE SÂRBU:

LA O VÂNARE DE DINOZAURI
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A fi poet naţional înseamnă să fii nu nu-
mai cel care a atins pragul de sus al perfecţiunii 
artistice, ci să reprezinţi năzuinţele neamului tău. 
Eminescu a primit acest titlu din partea românilor 
(germanii l-au numit pe Goethe poet naţional, dar 
şi pedagog naţional), motiv pentru care detracto-
rii săi i-au contestat acest atribut, deranjant pentru 
ei, neiubitori de valori naţionale. Aş aminti doar 
pe semnatarii de la Dilema: Răzvan Rădulescu, 
T.O. Bobe, Pavel Gheo Radu, Cristian Preda, Vir-
gil Nemoianu, Moses Rosen, Ion Bogdan Lefter, 
Z. Ornea, Mircea Cărtărescu, Şerban Foarţă, Ce-
zar Paul-Bădescu - unele nume necunoscute pu-
blicului cititor, dar care au fost încununaţi pentru 
aceste opinii cu Premiul Naţional (şi cu bani) „M. 
Eminescu” sau cu funcţii politice (cazul europar-
lamentarului Cristian Preda), inşi care au încercat 
în cel mai autentic stil neostalinist să-l execute pe 
Eminescu (vezi Dilema, nr. 265, 27 februarie-5 
martie 1998)1. 

Eminescu a fost înnobilat cu titlul de poet 
naţional nu numai că-i cel mai mare poet român 
(cel puţin până la acea dată), dar a îmbrăţişat şi 
alte domenii de activitate necesare tânărului stat 
român, unit în 1859 şi independent în 1877: teo-
logia, filosofia, economia politică, sociologie, sta-
tistică, dar şi istoria, determinându-l pe N. Iorga 
să-l caracterizeze astfel: „Eminescu stăpânea cu 
desăvârşire cunoştinţa trecutului românesc şi era 
perfect iniţiat în istoria universală, nimeni din ge-
neraţia lui n-a avut în acest grad instinctul ade-
văratului înţeles al istoriei, la nimeni el nu s-a 
prefăcut ca la dânsul într-un element permanent şi 
determinant al întregii lui judecăţi. E uimit cine-
va astăzi, la capătul atâtor cercetări minuţioase şi 
pline de răbdare, după adăugirea unui imens ma-
terial de informaţie şi atâtor sforţări ale criticii, 
când constată cât înţelegea acest om, şi gânditorul 
politic trebuie să admire ce mare era puterea lui 
de a integra faptele mărunte şi trecătoare ale vieţii 
contemporane în maiestoasa curgere a dezvoltării 
istorice”.

Iubindu-şi cu sinceritate ţara, el a fixat şi ca-
noanele acestui patriotism: „Cu cât ne iubim mai 
mult patria şi poporul nostru, cu atât vom trebui 
să ne înarmăm mintea cu o rece nepărtinire şi să 
nu surescităm cugetarea, căci uşor s-ar putea ca 
să falsificăm vederea acestei călăuze destul de 
credincioase şi să ne agităm cu vehemenţă prin în-
tuneric, în luptă cu fantasme. Inimă foarte caldă 
şi minte foarte rece se cer de la un patriot chemat 
să îndrepteze poporul său, şi fantasmul iubirei pa-
triei, cel mai aprig fanatism, nu opreşte defel ca 
creierul să rămâie rece şi să-şi îndrepteze activi-
tatea cu siguranţă, să nimicească adevărata cauză 
a răului şi să o stăpânească cu statornicie de fier2. 
Şi nu avea la data scrierii acestui articol decât 20 
de ani! „A fi «naţionalist» în epoca lui Eminescu – 
argumentează acad. Ioan-Aurel Pop, însemna a-ţi 
1 Vezi Tudor Nedelcea, O nouă încercare de sacrificare a lui 
Eminescu sau „Despărţirea de Eminescu”, în Tudor Nedelcea, 
Eminescu, prefaţa de Mihai Cimpoi, cuvânt înainte de Th. Co-
dreanu, postfaţa de Victor Crăciun, Bucureşti, Fundaţia Naţiona-
lă pentru Ştiinţă şi Artă, 2013, p. 233-245.
2 N. Iorga, Istoria literaturii româneşti contemporane, vol. VII. 
Literatura în serviciul politicii, în  N. Iorga, Eminescu, Iaşi, Edi-
tura Junimea, 1981, p. 269. Vezi şi Tudor Nedelcea, Eminescu, 
istoricul, Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 1998. Vezi şi 
Mihai Cimpoi, Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic, ediţia a 
II-a, revăzută şi adăugită, Chişinău, Edit. Gunivas, 2018.
2 Ioan-Aurel Pop, Eminescu şi Transilvania. Locul românilor 
în Europa. Lecţia de românism a românilor de la răsărit, Cluj-
Napoca, Editura  Eikon, 2014, p. 11.

iubi în chip neţărmurit ţara şi poporul şi a lupta 
pentru libertatea naţională. Acesta era unul dintre 
cele mai înalte idealuri morale posibile, exprimate 
numai de spiritele cele mai alese”3.

Conştient de greutatea şi responsabilitatea 
cuvântului scris, precum altădată cronicarii mol-
doveni, de rolul educativ şi formativ al istoriei, 
Eminescu a poposit asupra unor personalităţi şi 
epoci de istorie, propunându-şi un program de re-
construcţie istorică, de revalorificare a făuritorilor 
de neam românesc. Chiar dacă nu şi-a strâns toate 
studiile şi articolele într-un volum, contemporan 
cu A.D. Xenopol, el a elaborat „un mic curs de 
istorie naţională4, promis ziariştilor de la oficiosul 
liberal Românul, condus de o altă mare persona-
litate a vremii, C.A. Rosetti, cu care se afla într-o 
benefică polemică.

„Panule, ştii tu că în lumea aceasta nu este 
nimic mai interesant decât istoria poporului nos-
tru, trecutul lui tot, tot este un şir neîntrerupt de 
martiri?”5 îi scrie el lui Gh. Panu. Asupra acestor 
martiri s-a oprit Eminescu, analizându-le acţiuni-
le în context panromânesc şi european, începând 
cu etnogeneza limbii şi poporului nostru până la 
ultimele evenimente ale anului 1888, publicate în 
revista Fântâna Blanduziei (I, nr. 4, 25 dec. 1888, 
p. 1).6

Un element de bază al trăiniciei şi rezis-
tenţei românilor de-a lungul vremurilor şi în gura 
marilor imperii a fost (şi este) unitatea sa etnică 
şi lingvistică. Eminescu laudă revista Albina Car-
paţilor pentru „propăşirea fonetismului în Transil-
vania”, demers ştiinţific considerat de el „un pu-
ternic mijloc pentru a păstra vechea noastră avere 
naţională: unitatea în limbă şi o normă unică în 
pronunţie”7.

Afirmând un mare adevăr: „nu noi suntem 
stăpânii limbii, ci limba este stăpâna noastră”8, 
sau că „limba română este, formal, cea mai pur 
romanică din câte există”9, Eminescu se dove-
deşte şi un bun lingvist. Constată că „există mul-
te indicii, atât în numirile localităţilor şi râurilor, 
precum şi în alte împrejurări, cari denotă o unitate 
a neamului românesc preexistenţa formaţiunilor 
3
4 „Convorbiri literare”, 10, nr. 5, 1 aug. 1876, p. 168.
5 Gh. Panu, Amintiri de la „Junimea” din Iaşi, vol. I, Bucureşti, 
1971, p. 379-380.
6 Pe larg, Tudor Nedelcea, Eminescu, istoricul, op. cit.
7 Foaie literară, în “Curierul de Iaşi”, 10, nr. 92, 26 aug. 1877, 
p. 2.
8 Mss. 2275B.
9 Mss 2258.

statelor noastre”10. O unitate dată de „acel neam 
de oameni, cu acel tip etnic care, revărsându-se 
deoparte din Maramureş, de alta din Ardeal, au 
pus temelia statelor române în secolul al XII-lea şi 
al XIV-lea şi care prin caracterul lui înnăscut, au 
determinat soarta acestor ţări de la 1200 şi până la 
1700”, căci, „o unitate atât de pronunţată a limbei 
dovedeşte însă o unitate de origini etnice”11.

„Unitatea actuală a limbei vorbite” a găsit 
în Matei Basarab un domnitor-decident, şi aceas-
tă unitate lingvistică este întregită de obiceiul pă-
mântului, dreptul lor propriu („Jus Olachale sau 
Olacharum”), întrucât „acasă la dânsa, limba ro-
mânească este o bună gospodină şi are multe de 
toate”12. Această unitate a fost şi o pavăză, un scut 
de apărare împotriva imperiilor vecine, în special 
pentru românii transilvăneni, „căci politiceşte pu-
tem fi despărţiţi, dar unitatea noastră de rasă şi 
de limbă e o realitate atât de mare şi de energică, 
încât nici ignoranţa, nici sila n-o pot tăgădui. Ei, 
să nu fi trăit Matei Basarab, nici Teofan al Ardea-
lului, nici Varlaam al Moldovei, să nu fi fost suta 
a şaptesprezecea cu eroii şi cugetătorii ei, vă pu-
teţi bate joc de noi încă mult timp, dar astăzi nu 
se mai poate. Astăzi, limba este una de la Cotnar 
până în Cetatea Albă de lângă Nistru, de la Hotin 
pân-în Graniţa militară, azi datina e una, rasa e 
una şi etnologic e unul şi acelaşi popor, care nu 
mai doarme somnul pământului şi a veacurilor”13.

Astfel încât este divină şi legitimă deopo-
trivă dreptul românilor de a li se respecta „limba, 
datina, divinitatea noastră etnică, bunurile conşti-
inţei noastre”14.

Biserica este, în concepţia eminesciană, in-
stituţia cu merite incontestabile în păstrarea unită-
ţii lingvistice şi etnice a poporului român: „Bise-
rica? Creaţiunea aceasta eminamente naţională a 
unui Iuga Vodă, carele la 1399 încă o face neatâr-
nată de orice ierarhie bisericească sau lumească, 
Biserica lui Mateiu Basarab şi a lui Varlaam, mai-
ca spirituală a neamului românesc, care a născut 
unitatea limbei şi unitatea etnică a poporului, ea 
care domneşte puternic dincolo de graniţele noas-
tre şi e azilul de mântuire naţională în ţări unde 
românul nu are stat”15.

Eminescu este printre primii cărturari ro-
mâni care au demonstrat necesitatea construiri 
unei catedrale pentru neamul românesc16, carac-
terul naţional al Bisericii („Biserica ortodoxă a 
Răsăritului a luat la români o formă deosebită de 
aceea a altor biserici: ea nu e numai o comunitate 
religioasă, ci totodată naţională”17 ; „am vorbit de 
biserica naţională indeosebi, nu de legea ortodo-
xă, şi de deosebirile ce biserica noastră le are, nu 
în dogme, dar în spiritul şi atitudinea ei, de cele-
lalte biserici”18 ). Acest spirit şi caracter naţional 
a fost demonstrat prin tipărirea cărţilor bisericeşti 
în limba naţională, cu efecte benefice pentru des-
tinul şi individualitatea culturii române: „Biserica 
şi domnii noştri [...] au pus a se traduce cărţile bi-

10 “Timpul”, 6, nr. 72, 1 apr. 1881, p. 1.
11 Ibidem.
12 Mss. 2257.
13 „Timpul”, 7, nr. 72, 3 apr. 1882, p. 1.
14  „Timpul” 7, nr. 70, 1 apr. 1882, p. 1.
15  „Timpul”, 8, nr. 118, 29 mai 1883, p. 1.
16  „Timpul”, 5, nr. 143, 4 iul. 1881, p. 1. Vezi, Tudor Nedelcea, 
Eminescu, p. 334-335.
17 „Timpul”, 5, nr. 199, 6/18 sept. 1889, p. 1.
18 „Timpul”, 5, nr. 201, 10 sept. 1880, p. 1.

În întâmpinarea Centenarului Unirii

Micul curs eminescian de istorie naţională
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sericeşti în limba românească, au introdus limba 
poporului în biserica şi stat în locul celor străine 
hieratice. Dacă chiar ar fi existat înclinării de di-
alectizare a limbei noastre, ele au încetat din mo-
mentul în care Biserica au creat limba literară, au 
sfinţit-o, au ridicat-o la rangul unei limbi hieratice 
şi de stat. Din acel moment trăsătura de unitate a 
devenit şi a rămas şi naţionalitatea, pe când îna-
inte românul înclina a confunda naţionalitatea cu 
religia”19.

În micul curs de istorie naţională pe care-l 
elaborează pentru adversarii ideii naţionale, con-
form căruia „naţionalitatea trebuie să fie simţită 
cu inima, nu vorbită numai cu gura”20, Eminescu 
are în vedere „ideea unităţii morale a naţiunei 
noastre” care a stat la baza organizării sărbători-
rii lui Ştefan cel Mare la Putna, cum se menţiona 
în apelul din 4 martie 1870, unitate „în care însă 
cugetele se vor unifica-cugetele demne a lucrări-
lor, astfel încât pe viitor lucrările noastre toate 
să aibă una şi aceeaşi ţintă, astfel ca unificarea 
direcţiunei noastre spirituale să urzească de pe-
acuma unitatea destinelor noastre. Să facem fap-
tele, să pătrundă toată viaţa noastră naţională. Să 
fim conştienţi de situaţiunea noastră cu lumea, de 
datoriile către ea şi către noi înşine. În trecut ni 
s-a impus o istorie, în viitor să ne-o facem noi”21.

În Notiţă asupra proiectatei întruniri la 
mormântul lui Ştefan cel Mare la Putna, Eminescu 
constată cu amărăciune că dezbinarea românilor 
„e unul din cele mai mari defecte ale prezentului”, 
astfel încât „trebuinţa cea mai mare” constă într-
o „singură direcţiune a spiritului pentru genera-
ţiunea ce creşte”, generaţia sa având datoria ca 
„îndată ce au cunoscut răul, au cugetat şi la reme-
dii contra lui”22.

Dureros că poporul român este, începând cu 
secolul al XIV-lea „totdeauna dezbinat înăuntru, 
dezbinat în politica sa faţă cu vecinii”23.

Din punctul de vedere al necesităţii unităţii 
naţionale, al propăşirii culturii şi cultivarea identi-
tăţii etnice, el judeca acţiunile domnitorilor noştri, 
surprinzându-ne prin profunzimea şi corectitudi-
nea caracterizării acestora.

Primul domnitor urcat pe treptele unirii 
a fost, se ştie, Mihai Viteazul, eroul cărţii lui N. 
Bălcescu, Istoria lui Mihai-Vodă Viteazul, elogiată 
de el (în care „figura voievodului românesc iese în 
prosceniu, vitejească şi mândră şi vrednică de a se 
coborî din strălucita viţă a Basarabilor”.
19 Ibidem. Pe larg, în Tudor Nedelcea, Eminescu şi cugetarea 
sacră, Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 2000.
20 Mss. 2257.
21 M. Eminescu, Opere, vol. IX, Bucureşti, Editura Academiei, 
1980, p. 443.
22 „Convorbiri literare”, 4, nr. 14, 15 sept. 1870, p. 1.
23 „Convorbiri literare”, 10, nr. 5, 1 aug. 1876, p. 70.

O abordare pertinentă şi obiectivă priveşte 
„legarea de glie” a ţăranului român de către dom-
nitorul unificator, abordare atestată peste aproape 
un veac mai târziu de istoricul C.C. Giurescu24. Ca 
un autentic istoric, Eminescu studiază originea şi 
evoluţia proprietăţii agrare în context istoric, de-
mografic şi economic al stării ţărăneşti „ajungând 
la concluzia că în Ardeal şi în Ţara Românească 
glebae adscriptio e introdusă, din cauze  curat 
temporare şi de oportunitate, de Mihai Viteazul”25. 
Condiţiile aşezării locuitorilor este explicată: „Ie-
şind din locurile pământeşti, câştigate prin merite 
războinice, şi aşezându-se pe moşia altuia, câşti-
gată tot prin asemenea merite, el transigea în pri-
virea condiţiilor aşezării, păstrându-şi un singur 
lucru caracteristic pentru un popor eroic: liber-
tatea personală. Chiar când ia arma în mână n-o 
face pentru a cuceri proprietatea nobilului, ci pen-
tru a restabili condiţiile primitive cu care s-a aşe-
zat prin liberă tranzacţie pe acea proprietate”26. 
Aşadar, „proprietarul e liber pe proprietate, 
ţăranul pe munca sa şi pe averea mobiliară”, astfel 
încât „acest om fenomenal prin vitejie şi prin min-
te, această jertfă tragică a unui mercenar de rând 
ca Basta”27, introduce glebae adscriptio. „Un act 
nedrept se va zice – continuă Eminescu comenta-
riul - , care ridica libertatea personală”. Dar, el 
motivează cu argumente gestul domnitorului: „Tot 
pământul ţării acesteia la început domnesc a fost; 
proprietatea absolută nu există în zilele mele. Noi, 
Domnul, ţi-am dat acest pământ, dar ţi l-am dat 
cu rezerva că-l vei exploata în anume condiţiuni. 
Aceste condiţiuni sunt pozitive după obiceiul pă-
mântului: parcelarea în ferme, cu dreptul de dij-
mă şi o zi de lucru pe săptămână. Ţie-ţi trebuie 
muncă? Bine. Ţi-o dau. Dar mie-mi trebuie popor, 
pentru că am de purtat războaie şi nevoie de con-
tribuabili. De aceea-l leg pe pământul tău pe acest 
popor şi oricât s-ar înmulţi, tu să-i dai pământ”. 
Ce mai constată Eminescu? „Ceea ce-i uimitor în 
documentele noastre vechi şi-ţi umple inima de 
duioşie şi iubire este profunda naivitate şi bună-
credinţă de cari sunt dictate. Oamenii, poate unde 
erau de aceeaşi rasă şi înrudiţi fizic şi moraliceşte, 
nu erau numai cuminţi, ci şi binevoitori [...]. Ast-
fel şi măsura lui Mihai Vodă era de-o mare bună-
credinţă”28.

Efectul acestei măsuri constă în creşterea 
demografică  (la două milioane de locuitori) şi 
a veniturilor populaţiei (la 200.000 de galbeni), 
beneficiarul de drept fiind Matei Basarab „care 
culege fructele semănate de marele şi nefericitul 
predecesor”29.

Meritul uriaş însă al acţiunii domniei sale – 
înţelepte şi progresiste – constă în unirea pentru 
prima dată, în istoria românilor, a tuturor consân-
genilor săi, intitulându-se „cu tâlc”, „domnul Ţării 
Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara Moldo-
vei”, apreciat de contemporani ca un „spirit renas-
centist, un restitutor Daciae”30. 
24 C.C. Giurescu, Probleme controversate în istoriografia ro-
mână, Bucureşti, Editura Albatros, 1977, p. 74-75 (  „«Aşeză-
mântul» sau «legătura» lui Mihai Viteazul nu este un act unic, 
izolat. El se înseriază în şirul de măsuri similare luate atât în 
Ţara Românească sau Muntenia, cât şi în Moldova, măsuri 
potrivit cărora stăpânii rumânilor sau vecinilor fugiţi nu-i mai 
puteau revendica şi aduce înapoi, dacă fuga se produsese îna-
inte de un anumit termen. În cazul «aşezământului» lui Mihai, 
termenul a fost pustiitoarea expediţie din 1595 a lui Sinan paşa 
şi recesământul fiscal subsecvent [...] Aşadar, Mihai Viteazul 
nici n-a introdus, nici n-a consfinţit rumânia”).
25 „Timpul”, 7, nr. 51, 6 mart. 1882, p. 1.
26  Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ioan-Aurel Pop, Istoria românilor, ediţia a II-a, Bucureşti/
Chişinău, Editura Litera Internaţional, 2011, p. 98. În prefaţa 
intitulată Cum  scria Mihai Viteazul?la vol. Scrieri de Mihai Vi-
teazul, ediţie îngrijită, note şi bibliografie de Tudor Nedelcea 

În concepţia lui Eminescu, „Mihai Viteazul a iz-
butit să împreune sub stăpânirea sa trei ţări şi 
să pregătească întemeierea unui stat român mai 
puternic; a fost însă destul ca Mihai Viteazul să 
moară pentru ca planul urzit de dânsul să se pră-
buşească. Statul român de astăzi a trecut însă prin 
mai multe zguduiri şi rămâne statornic, fiindcă are 
două temelii: conştiinţa românilor şi încrederea 
marilor naţiuni europene”31.

Un alt domnitor preţuit, cu argumente isto-
rice, a fost Alexandru Ioan Cuza şi „guvernul de 
emancipare politică şi socială”32. Cuza Vodă, pe 
care autorul Luceafărului l-a vizitat în ianuarie 
1870, la Döbling, în exil, este o emanaţie a revo-
luţiei paşoptiste, „inteligent mai presus de toa-
te”, în contrast cu N. Vogoride, candidat la dom-
nie, în 1859, utilizând însă „mijloace nu tocmai 
puritane”33. Polemica pe marginea personalităţii 
lui Cuza o poartă cu V. Boerescu, care a ţinut un 
discurs la Ateneul Român, la 14 februarie 1882, 
publicat ulterior în oficiosul liberal „Românul”. 
Cuza a înfăptuit, împreună cu M. Kogălniceanu, 
reforme pozitive, progresiste, europene, chiar 
dacă a lovit „într-o clasă, dar a întins mâna pentru 
a ridica pe ţărani, clasa productivă a ţării”. Dizol-
vând Adunarea Electivă a Principatelor Unite, la 2 
mai 1864, pentru că se opunea legiferării reformei 
agrare şi a legii electorale (pe care liberalul Boe-
rescu o condamnase), a împropietărit ţara „c-o a 
cincea parte din teritoriul ei, de pe care Cuza Vodă 
a alungat acele adunături de bizantini sodomiţi”34.

Forţarea abdicării lui Cuza, la 11 februarie 
1866, este considerată de Eminescu „o infamie şi 
o laşitate”, prezicând cu amărăciune, că „vor trece 
veacuri şi nu va exista român căruia să nu-i cra-
pe obrazul de ruşine de câte ori va răsfoi istoria 
neamului său la pagina lui 11 februarie şi stig-
matizarea acelei negre felonii va răsări pururea 
în memoria generaţiilor, precum în orice an ră-
sare iarba lângă mormântul vândutului Domn”35. 
(Editura Scrisul Românesc, 1993), Marin Sorescu scria: „Asu-
mându-şi energia împotrivirii la rău prin vitejie şi jertfa, Maihai 
Viteazul e un principiu de funcţionare a poporului român. Petse 
tot, în scrisoriule sale, este comştient de pericolele care îl pân-
desc, de faptul că este în centrul unui viespar de intrigi şi trădări. 
La rându-i a ştiut, cu abilitate, multă vreme, să dejoace planurile 
vrăjmaşilor, văzuţi şi nevăzuţi. Ce n-au izbutit păgânii au săvâr-
şit creştinii, în faţa cărora, cum am văzut, inima sa se-nmoaie, 
iar sabia se arată cu zăbavă”(p.11). Adrian Păunescu a surprins, 
uimitor, destinul măreţului voievod şi al neamului său: „Nu mai 
acuzaţi străinii că ne taie domnitorii, / Că intimidează Ţara cu 
guverne provizorii. / Eu atât aş vrea să aflu, arătându-ne obrazul: 
/ Totuşi, unde-au fost românii, când a fost tăiat Viteazul?” (Ca-
pul de la Torda, 1979). 
31  „Timpul”, 3, nr. 31, 10 febr. 1878, p. 1.
32  „Timpul”, 8, nr. 68, 25 martie 1883, p. 1.
33 Ambasadorul Turciei la Curtea din Viena, în “Curierul de 
Iaşi”, 9, nr. 70, 23 iunie 1876, p. 2. Soţia lui Vogoride, Cocu-
ţa, fiica lui Costache Conachi, a deminţit falsificarea alegerilor 
din 1857 de către soţul său, obligând puterile centrale să refacă 
alegerile. N. Vogoride a obţinut cetăţenie turcă şi trimis amba-
sador la Viena.
34 Ibidem.
35 „Timpul”, 7, nr. 45, 27 febr. 1882, p. 1.
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Cu atât mai mult cu cât între trădători se aflau şi militari care şi-au încălcat 
jurământul36, prilej trist pentru Eminescu de a constata că „dacă vom cerceta 
istoria răsturnării lui Cuza, vom afla că aproape toţi conspiratorii, afară de 
câţiva amăgiţi, erau străini. Străinii au adus un străin”37. 

Grigore Ghica III, deşi nu este un domnitor glorificat pre-
cum Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş, Matei Basarab, C. Brânco-
veanu, Tudor Vladimirescu, a reţinut atenţia lui Eminescu 

prin curajul său de a nu ceda Bucovina în 1775. Este portretizat de Emi-

36 „Timpul”, 7, nr. 108, 21 mai 1882, p. 1.
37 Mss. 2255.

nescu ca o „figură bărbătească din istoria ţărei noastre, deosebită cu to-
tul de umbrele efemere ale fanarioţilor [...] Vedem pe acelaşi bărbat plin 
de dezinteresare, închinând viaţa sa binelui public, simplu în obiceiuri, isteţ 
la minte, cumpănit la vorbă, energic în fapte, acelaşi bărbat care, domnind 
sub alte împrejurări decât acelea de slăbiciune a patriei sale, ar fi devenit o 
podoabă a veacurilor, nu un martir. E drept că pentru crearea unui om mare 
trebuieşte conlucrarea a doi factori: unul este acela al împrejurărilor, al doi-
lea este caracterul şi inteligenţa persoanei istorice”38. 

Gestul „bărbătesc”, dar fatal al domnitorului Grigore Ghica III, este 
dat drept pildă de patriotism şi îndemn la unire şi unitate a neamului româ-
nesc: „Popor românesc, mari învăţături îţi dă ţie această întâmplare! Dacă 
fiii tăi ar fi fost uniţi totdeauna, atunci şi pământul strămoşesc rămânea unul 
şi nedespărţit. Dar veacuri de dezbinare neîntreruptă te-au adus la slăbiciu-
ne, te-au adus să-ţi vezi ruşinea cu ochii. Nu merge la mormintele domnilor 
tăi cu sămânţa dezbinării în inimă, ci precum mergi şi te împărtăşeşti cu 
sângele Mântuitorului, astfel împărtăşeşti-ţi sufletul tău cu reamintirea trecu-
tului; fără patimă şi fără ură între fiii aceluiaşi pământ, cari oricât de deosebit 
ar fi în păreri, fraţi sunt, fiii aceleeaşi nume sunt”39. 

Sunt idei de o strigentă actualitate şi ele ar trebui revalorificate în anul 
primului Centenar al Marii Uniri. Eminescu este sincer interesat de aceste 
probleme, discursul său politic  „este pus în slujba ideii naţionale, fără nicio 
rezervă, cu toate pasiunileşi cu toate armele spiritului. De aici tonul înalt al 
articolului, caracterul aproape dramatic al demonstraţiei, în fine, radicalis-
mul şi, uneori, excesele opiniei sale”40, cum comentează unul dintre cei mai 
competenţi eminescologi şi editori, Eugen Simion.

Tudor Nedelcea

38 “Curierul de Iaşi”, 9, nr. 109, 3 oct. 1876, p. 2.
39 Ibidem.
40 Eugen Simion, Introducere, la Mihai Eminescu, Opere. Poezii, Bucureşti, Fundaţia Naţională 
pentru Ştiinţă şi Artă, 2013, P. LIX.

Noaptea trecută? Cucerită de-un vis-ca-
rusel! 

În culori de curcubeu, înseilate de-o pan-
glică de rips aurie, se roteau calote şi capişoa-
ne, discuri şi cilindri, calapoade sofisticate, vă-
lătuci de fetru, de pânză, de pai, de dantele...

Trezit, sufletu-mi musteşte de copilăreas-
că temere c-aş fi întâia dată prin locurile astea, 
rupt de casa şi familia înjghebate dincolo, peste 
ocean! 

De trei decenii n-am mai dat o raită prin 
locul înstăpânit de memoria bunicilor, trăitori 
odată în centrul Buzăului...

Calc hotărât prin Piaţa Teatrului, apoi 
mă-ndrept spre Cuza Vodă, unde-o clădire au-
gustă domnea în amintire. 

Alături, trecătorul vedea o perdea de 
trandafiri sângerii urcători. Uite-i, sunt şi azi! 
Bolta e abia o nălucă a ceea ce-a fost... lăsând 
lesne vederii gangul care duce spre prăvălia 
bunicilor.

Resturile frontonului simplu - un joben şi 
o tocă sculptate, zidul scofâlcit sub plesnet de 
ploaie şi pavimentul din pietre cenuşiu-albăs-
trii poartă umbrele timpului. 

Uşa mărinimoasă cândva e amintită nu-
mai de-un clinchet... clopoţelul străvechi. 

Privesc sub ogive ferestrele-vitrine, 
acum adevărate găvane sperioase, tăinuind pe-
trecutele.

M-apropii de pragul tocit. Zăresc o rămă-
şiţă din potcoava ţintuită cândva cu braţele-n 
jos de bunicul ca   pavăză-mpotriva ghinionu-
lui. 

Intru. O bufniţă flutură zvelte aripi dea-
supra capului meu, lăsând în urmă-i ocean de 
lumină...

*
Minune! Urcat pe-o scăriţă, bunicul apu-

că o biretta:
-Azi trece s-o ia comisionarul de la Cate-

drala Sf. Iosif. Să-i găsim o cutie, şerico!
-Cum spui dumneata, bărbate! se-alintă 

bunica, o zvârlugă în deux-piece-ul de şantung 
fumuriu. Priveşte încântată la omul voinic, co-
borând agil fuşteii pe vârfuri.

Ajuns lângă soţie, roteşte mulţumit litur-
gicul acoperământ. Ochii albaştri trimit irizări 
pe sub fruntea-i înălţată de-o calviţie timpurie.

-Să ştie Librescu de pe Lipscani! Ce-ar 
zice, sărmanul, că Bucureştii-s întrecuţi de Bu-
zău?!

-Crezi dumneata că Sfinţia Sa va da sea-
mă unde-i gândită şi împlinită biretta purtată la 
ceremonie?!

*
Tresar. Sunetul clopoţelului de la intrare 

mângâie peretele cu faguri sculptaţi în lemn de 
cireş, ocrotind comenzile gata... Unde-s buni-
cii?!

Pavimentul din dale albe şi negre răsună 
sub paşii unei apariţii blonde, înaintând grăbită 
spre... mine?!

-Maestre, am venit...
În transă, iau de pe-un suport fantezist 

o canotieră şi-o aşez într-o cutie din carton de 
mătase. 

Tânăra mă priveşte captivată:
-Oh! Cât se va bucura tata! Azi pălăria 

pare un accesoriu desuet... nu un must-have 
pentr-un domn! De ce oare?! 

Şi să afli în urbea noastră un maestru 
pălărier e fantastic! Dumneavoastră lăsaţi în 
urmă pe oricare confrate renumit din Vest!

Paiul pălăriei pare încântat şi sclipeşte 
gălbui-auriu în bătaia soarelui...

Înfericit de recunoaşterea primită, ofer 
POS-ul pentru ca tânăra să achite cu cardul. O 
însoţesc galant până la uşă.

Ies şi eu zorit. Clopoţelul mă petrece în 
clinchet... Potcoava din stânga intrării trimite o 
lucire... E întreagă?!

Preajma-i renăscută, ruina, disipată! 
Gangul răcoros mă absoarbe! Acum sunt 

în stradă, trandafirii s-au dat de-o parte şi de-
alta! O placă atârnând de-un lănţug te-ncredin-
ţează că pe-aici ajungi la... Visul Pălărierului!

Visul Pălărierului
ANGELA DINA-MOŢĂŢĂIANU

pag. 43 Micul curs eminescian...
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*ION BRAD, Întoarceri la arhivele 
personale, I-II, Editura Anamarol, 2018. După 
editarea lucrărilor Aicea printre ardeleni (2007), 
Comorile unui prieten tânăr – George Corbu Ju-
nior (2016), Un catastif ciudat şi personajele sale 
(2018), scriitorul Ion Brad continuă să valorifice, 
în spiritul unei mai vechi „pasiuni” mărturisite, 
documente din arhiva personală. Prezentele 
„întoarceri la arhivele personale” constituie un 
preţios material pentru definitivarea profilu-
lui scriitoricesc dar şi pentru viitorul monograf. 
Sunt de găsit în cele două volume materiale do-
cumentare privind „curiozităţile începutului”, 
„întâlniri cu prima revistă literară”, „primul meu 
debut literar”, „Blajul şi blăjenii”, „prima şi sin-
gura mea dragoste”, „al doilea debut poetic”, 
„de la Cluj la Bucureşti”, „prima oară redactor 
şef”, „vizite în străinătate”, „acasă la naşterea 
revistei «Acasă», „de-acasă în Grecia şi înapoi”, 
„scrisori şi cuvântări”, „moment diplomatic”, 
„decoraţii, legitimaţii, plachete”... Avem aici, în 
secţiuni distincte, întreaga şi bogata experienţă 
de viaţă a poetului, prozatorului, eseistului, co-
mentatorului literar, diplomatului, diriguitorului 
de publicaţii culturale etc. Nu în ultimul rând în-
tâlnim Omul, un «Parens litteris» cu transilvanis-
mul său nobil, generos, confratern, cu credinţa 
nestrămutată în valorile tradiţiilor culturale 
româneşti şi în destinul culturii române în con-
text european. 

*Ion Brad, Trilogie lirică, Tracus Arte, 
2018, 302 p. Secţiunile componente: Fata ce dan-
sa cu zeii (Catrene), Gânduri în labirint (Reflecţii. 
Meditaţii. Întrebări), Pe fluviul timpului în jos. 
Poezii şi versete reflexive în care se regăsesc mai 
vechile teme ale liricii lui Ion Brad, de la reţinute 
şi lapidare evocări nostalgice, la preaslăvirea iu-
birii şi vieţii. Totodată meditaţii asupra timpului 
care macină existenţele şi credinţa în puterea 
salvatoare a artei, în limpidităţi clasice profun-
de: „Voi sta întors cu faţa către tine/ Și tot în-
treb oglinda unde eşti,/ Pierduta mea în visuri şi 
poveşti/ Din care înapoi nu se revine”; „Firavă ca 
păpădia/ Ori grăbită ca piperul,/ Iar mă cheamă 
poezia/ Să-i dezleg, de pot, misterul...”; „În Te-
iul lui Eminescu – flori cu aripi de albine...”, „Mă 
îmbie şi-l refuz, scaunul singurătăţii...”, „Luna, 
goală, urcă-n cer ca o fată la scăldat.”, „Cânte-
ce de pe Târnave – spice legănate-n vânt.”, „Să 
dezbraci o stea de vis şi o floare de mireasmă...”, 
„Hic et nunc aş pune punctul, dacă n-ar mai fi ce 
este...” Sclipitoare aceste „reflecţii” ce amintesc 
de frumoasele poeme într-un vers din volumul 
Cocoarele în ultimul or zbor (Tracus Arte, 2015). 
Desigur, vom reveni. 

*ADA CRUCEANU, Grafeme, Ed. Gor-
dian, Timişoara, 2017. Autoare a unor apreciate 
cărţi de istorie şi critică literară (Contribuții la 
presa românească din Banat,  1979; Radu Stan-
ca – dramaturgul, 1992; Porunca Fiului. Eseu 
asupra prozei lui Sorin Titel, 1997; Capete de 
pod, eseuri, 2001 ş.a.), Ada Cruceanu (Ada Mi-
rela Chisăliţă), prezenţă discretă în peisajul revu-
istic contemporan, redactând ea însăşi, împreu-
nă cu poetul Octavian Declin, revista de cultură  
„Reflex” din «oraşul cu poeţi» Reşiţa, apărută 

sub egida USR, revine cu o culegere de cronici, 
recenzii, comentarii, însemnări despre poeţi, 
prozatori, critici literari, eseişti şi artişti, în gene-
ral din spaţiul Banatului. Autoarea, „intelectual 
de performanţă”, beneficiază, apreciază criti-
cul Cornel Ungureanu, „de o bună cunoaştere 
a infrastructurii culturale a Banatului”, care i-a 
permis o abordare „din interior” a fenomenelor 
literar-artistice, într-o cursivitate critică discipli-
nată şi echilibrată, tinzând, printr-o privire mai 
generală a operei, la surprinderea elemente-
lor de specificitate şi originalitate ale autorilor 
comentaţi. 

În structurarea qvadruplă a „Grafeme-
lor”, o primă secţiune cuprinde articole despre 
eseişti, critici literari, cronicari, publicişti şi tra-
ducători (Adriana Babeţi, Titus Crisciu, Vasile 
Petrica, Adrian Dinu Rachieru, Dorina Sgaverdia, 
Cornelia Ștefănescu, Ludwig Vinzenz Fischer). 
Mai consistente sunt secţiunile de poezie (Radu 
Ulmeanu, Alexander Tietz, Sorin Titel, Nicolae 
Stoica de Haţeg, Ion Florian Panduru, Victor Na-
firu, Anghel Dumbrăveanu, Nina Ceranu, Mircea 
Cavadia, Virgil Birou, Ion Marin Almăjan) şi proză 
(Toma George Maiorescu, Ioan George Șeitan, 
Petre Stoica, Nicolae Sârbu, Sabin Opreanu, Da-
niel Onaca, Anişoara Odeanu, Laurian Lodoabă, 
Sanda Maria Deme, Crişu Dascălu, Doina Bog-
dan-Dascălu, Carmen Blaga, Gheorghe Azap, Ion 
Marin Almăjan, Lucian Alexiu). Ultima secţiune, 
Vernis, reţine câţiva artişti bănăţeni, pictorii 
Mihai Vintilă Cvetka Vidmar, Peter Kneipp, Ilse 
Hehn, Iulian Vitalis Cojocaru şi Ioana Cojocaru.

*VICTORIA MILESCU, Strada Lăcus-
tei, versuri, „eLiteratura”, 2018, 126 p. O carte 
cuprinzând 116 poeme noi, reuşind să contu-
reze pe deplin un profil liric original, alcătuit în 
timp, succesiv, până la diferenţierea specifică a 
poeziei milesciene de azi. „Ca puţini alţii, scrie 
pe coperta a IV-a a plachetei criticul şi istoricul 
literar Constantin Cubleşan, Victoria Milescu ştie 
să prefacă derizoriul în poezie, fără a marşa pe 
stridenţe groteşti, pe ostentaţia denunţului lumii 
maculate ce-o înconjoară. Lirismul ei e stenic, e 
plin de căldură şi atunci când contemplă realităţi 
apăsătoare, punând candoare şi graţie în ima-
gini evocatoare ale faptului de viaţă comun (...) 
E în poezia Victoriei Milescu o «mitologie cita-
dină», cum se exprima Gabriel Dimisianu într-
un comentariu la volumul Sub steaua câinelui, 
o mitologie în centrul căreia se impune poetul, 
cel care simte şi trăieşte totul plenar, cu o nă-
valnică iubire de viaţă, cu o anume religiozitate 
în denunţarea credinţei sale depline în puritatea 
şi inocenţa sentimentelor capabile a ilumina lu-
mea în toate faţetele sale.”

În acelaşi loc, criticul şi istoricul literar 
Marin Iancu remarcă „limbajul aparent comun, 
familiar” şi poetica „unei interogaţii esenţiale”, 
capabilă să instituie „o stare de spirit a eului”, 
„un climat liric încărcat cu multiple valenţe afec-
tive”, „tonalităţile grave ale evenimentelor ieşite 
din comun”, în general „draga existenţială” tră-
ită acut. Lecturând cartea şi cunoscând, în ge-
neral poezia Victoriei Milescu, putem adăuga 
la observaţiile critice de mai sus ironia subtilă 

a discursului liric consubstanţială cu atitudinea 
poetei faţă de temele evocate, o ironie de fineţe 
şi de substrucţie compoziţională denunţând de-
opotrivă meditaţie şi sarcasm: „Că ai putea să 
mă inviţi la o chermeză/ pe debarcader/ că m-ai 
putea chema într-o zi, aşa, măcar/ să-mi pui 
coarne în fotografia de grup/ să zici că am inima 
în dreapta/ şi să arunci cuţitul în stânga, adânc/ 
să vezi dacă scot limba ca în copilărie/ când eram 
gata să plâng/ să vezi cum plec tiptil/ de la masa 
bucatelor, închizând uşa de fontă/ luând trenul 
ce arde de dor/ vărs lacrimi pe tabla încinsă a 
vagoanelor/ aburul lor se îmbrăţişează/ cu abu-
rul locomotivei/ urnindu-se cu dinţii strânşi.” (Ce 
iuluzie). O felicităm pe poeta, jurnalista şi tradu-
cătoarea Victoria Milescu pentru opera ei con-
sistentă şi larga recunoaştere de care se bucură. 
O aşteptăm cu noi pagini pentru revista noastră, 
care a publicat-o de atâtea ori cu grupaje poeti-
ce de indubitabilă valoare artistică.

*OCTAVIAN DOCLIN, Poeme libe-
re, Ed. Gordian, Timişoara, 2018, 82 p.). Poetul 
reşiţean O. Doclin ne-a obişnuit, anual, cu câte o 
carte prin care poezia lui capătă noi şi noi luciri, 
reflexe, faţete, dimensiuni. Deja consolidată, 
de la Baletul de noapte şi Sărbătorile, la Răsa-
duri şi Poeme libere, această mitologie lirică s-a 
structurat în toposuri şi complexe metaforice 
uşor de recunoscut, „subterana” fiind obsesia 
thanatică a „scribului”. Cultivând de zeci de ani, 
în mod programatic, poemul scurt, lapidar, con-
centrat precum cristalul în tăria strălucirii sale şi 
în varii alegorii postmoderne, Octavian Doclin a 
reuşit nu atât o poezie „minimalistă” cât una de 
lapidarităţi reflexive, concentrată asupra unor 
teme frecvente, precum rememorările biografi-
ce, stările de criză, obsesia extincţiei şi salvarea 
prin artă, artele poetice.

„Adept programatic al poemelor scurte, 
- scrie criticul literar Mircea Martin pe coperta 
a IV-a a volumului - Octavian Doclin le concepe 
ca pe nişte «respirări» agonic-victorioase, meni-
te să pună capăt scufundărilor sale ritualice în 
subterane expiatoare./ Poemul «minim», cum îl 
numeşte autorul, nu este însă deloc minimalist, 
căci notaţiile succinte, abrupte chiar uneori, nu 
se mulţumesc să relateze ori să descrie de jos şi 
de aproape, ci se deschid mai întotdeauna spre 
spaţii simbolice, vor să evoce realităţi suprate-
rane.”

Volumul, prevăzut cu o prefaţă (Poezia 
lui Octavian Doclin) de Mircea Bârsilă (confra-
tele de adolescenţă şi leat, de acum 50 de ani, 
debutanţi în revista liceală „Vârste cărăşene”, 
1968) şi de o postfaţă de Tudorel Urian (Tex-
tualism existențial), precum şi de referinţe pe 
copertele interioare aparţinând Mariei Bolo-
ga („Actualitatea literară”, 2018) şi Mariei Niţu 
(„Docliniana”, 2016), are o textură aparte în ca-
drul apariţiilor editoriale. El începe cu ultimele 
trei poeme din volumul precedent, Răsaduri, 
şi sfârşeşte cu secţiunea Punct şi de la capăt 
conţinând o altă triadă lirică cu care se va des-
chide volumul următor.

La închiderea ediției...
Inaugurăm cu acest număr rubrica „La închiderea ediției”, în care vor fi prezentate cărțile primite,

unele din acestea meritând comentarii mai amănunțite în numerele viitoare. Red. 
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Și încă o precizare iniţială a poetului: 
„Acesta este ultimul volum original de poeme 
pe care îl public până în 2020, când voi împlini 
70 de ani (d.m.t. – vorba uriaşului de la Iasna-
ia Poliana). La apariţia acestor Poeme libere a 
şi început scrierea primului poem din volumul 
cu care doresc să îmi marchez începutul vârstei 
septuagenare. Punct. Și de la capăt. Vale! O.D.” 
(Să precizăm că, iarăşi obsedat de spectrul tha-
natic, notaţia «d.m.t.» nu este decât obsedanta 
formulă cu care romancierul rus îşi încheia ziua 
consemnată în jurnal, „esli budu jiv”/ «dacă mai 
trăiesc»).

În finalul consemnării, vom cita, dovadă a 
obsesiei programatice, poemul La două capete: 
„Mai puternic devine poemul/ când rămâne sin-
gur/ părăsit de poet/ mai singură este poema/ 
când poetul fură din puterea poemului/ dăruin-
du-i-o// şi aşa se odihneşte poetul/ visând şi ju-
când la două capete deodată.” 7 ianuarie 2018.

*TUDOR NEDELCEA, Printre cărți și 
oameni, IV, Tipo Moldova, Opera Omnia, 2018. 
Acest nou volum din seria respectivă al confratelui 
craiovean adună cu grijă articolele, cronicile şi ese-
urile apărute în diferite publicaţii, în ultimii ani (in-
clusiv în „Portal-MĂIASTRA”, domnia sa regăsindu-
se între membri colegiului de redacţie). Remarcăm, 
mai întâi, o publicistică de bună calitate dedicată 
Instituţiilor craiovene de cultură: Institutul de Cerce-
tări Socio-Umane al Academiei, Biblioteca „Al. şi Aris-
tia Aman”, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Opera 
Română, Filarmonica „Oltenia”, Teatrul „Colibri”, 
Muzeul Olteniei, Muzeul de Artă, Casa Romanescu, 
Editura „Scrisul Românesc”, Tabăra de sculptură 
„Drumuri brâncuşiene”, Festivaluri Internaţionale - 
„de Epigrame”, „Maria Tănase”, „Adrian Păunescu”, 
Marin Sorescu”, „Mihai Eminescu”, „Shakespeare”. 
Toate acestea în succinte prezentări monografice, cu 
grija de a statua ceea ce s-au putea numi într-o trata-
re independentă şi mai detaliată „Doljul cultural con-
temporan”. În acelaşi sens, reţinem evocările unor 
personalităţi precum filosoful C. Rădulescu-Motru, 
Elena Văcărescu, Dumitru Stăniloaie, Vintilă Horia, 
N. C. Paulescu, C. Ionescu-Târgovişte, Nestor Vorni-
cescu, Eugen Doga, Marius Tupan, Ion Brad, Dinică 
Ciobotea, Maria V. Croitoru, Victor Rusu, Pavel Țugui, 
Ovidiu Ghidirmic, Dumitru Apetri, C. Cubleşan, Ga-
briela Rusu-Păsărin ş.a. 

Într-o secţiune importantă, ce am putea-o 
numi EMINESCIANA sunt adunate cronicile autorului, 
eminescolog pasionat prin atâtea titluri, la cărţi sem-
nate de Florian Copcea (Ideea europeană în opera lui 
Mihai Eminescu, 2017), Catinca Agache (Însemne ale 
nemuririi eminesciene la românii din afara granițelor 
țării, 1945-2016), Zenovie Cârlugea (Mihai Eminescu. 
Dumuri şi popasuri în Gorj, 2016, pp. 297-302). Tot 
aici este inclus dialogul purtat de Daniela Șontică cu 
criticul şi istoricul literar Tudor Nedelcea, sub gene-
ricul „Eminescu a avut o mare cultură teologică”. Se 
cuvine să amintim şi contribuţia în eminescologie a 
dlui Tudor Nedelcea: Eminescu împotriva socialismu-
lui, 1991; Eminescu şi cugetarea sacră, 1994, 2002; 
Eminescu, apărătorul românilor de pretutindeni, 
1995; Eminescu, istoricul, 1998; Pentru mine, Emi-
nescu, 2005, „Doina” lui Eminescu, în colab., 2008; 
Eminescu şi realsemitismul, 2010; Shakespeare în 
viziunea lui Eminescu, în colab. Cu Diana Cotescu, 
2012; Eminescu..., 2013, 2014.

Și pentru a valorifica şi recunoaşterile în do-
meniu, în finalul lucrării sunt reproduse color Di-
plomele de Excelență şi Premiile, primite din partea 
unor instituţii organizatoare de manifestări culturale, 
din ţară şi străinătate (Republica Moldova, Serbia), 
la care dl Tudor Nedelcea importante contribuţii. Ei, 
da, aşa trebuie să ne promovăm imaginea scriitori-
cească pentru generaţiile viitoare. Căci nimeni nu 
va face mai bine, în acest sens, pentru posteritate, 
decât ceea ce putem face noi încă din timpul vieţii...

 
*ION POPESCU-BRĂDICENI, Reinven-

tarea capodoperei. Schimbarea de paradigmă, 
Tipo Moldova, Opera omnia, 2018, 340 p. Este 
o culegere de studii şi eseuri despre autori mo-
derni şi contemporani, la care se adaugă teoreti-
zări specioase, unele de interes didactic, de felul 
Un manifest: romanul transmodern(ist), pp. 295-
338; Locul lecturii într-o paradigmă educaţională 
la îndemâna tuturor, pp. 5-13; Basmul realist-
fantastic pe tărâmul copilăriei şi al morţii, pp. 
281-294; Analiza discursului kafkian ş.a. 

Comentariile de fond sunt dedicate unor 
valori clasice şi clasicizate: Concepția lui Perpes-
sicius despre proza lui Tudor Arghezi, Maestrul 
Livius Ciocârlie la 79 de ani, Romanul sadoveni-
an de la modernism la postmodernism şi trans-
modernism, Marin Sorescu: romancier, Tristan 
Tzara. „Omul aproximativ: o capodoperă”. Nu 
intrăm în detaliile şi teoretizările pe cont pro-
priu, ci continuăm a consemna aici şi alte scri-
eri dedicate unor scriitori de azi, precum Adrian 
Alui Gheorghe (Luna Zadar şi romanul unui rebel 
fără cauză care trăieşte într-o lume-azil), Dumi-
tru Augustin Doman (Povestirile cu contrapunct 
ale lui D. Aug. Doman, maestrul transfocărilor 
în alb, cu zece apodicții despre scriitor şi carte), 
Emilian Marcu față cu literatura contemporani-
lor, Horia Muntenuş – un nou romancier foarte 
sigur pe uneltele sale, Aurel Ștefanachi: schim-
barea de paradigmă naratologică.

Interesante ni se par comentariile unor 
scriitori gorjeni, precum prozatorii Aurel Anto-
nie, Cristian George Brebenel, poeţii Zenovie 
Cârlugea,Ștefan Melancu, Ion Hirghiduş, eseiştii 
Vasile Vasiescu, Ionel Buşe, Ion Pecie.

O structurare mai judicioasă a întregii ma-
terii, - cam după cum am încercat să prezentăm 
mai sus conţinutul cărţii -, ar fi fost desigur bene-
fică şi rapid orientativă pentru cititor. 

*TEOFIL RĂCHIȚEANU, Frunze, Scrip-
to, 2018, format liliput, 96 p. Subintitulate „ca-
trene cu toamnă”, Frunze-le apar în anul în care 
poetul a împlinit 75 de ani. Cunoscut îndeobşte 
ca „un Orfeu al Apusenilor”, Teofil Răchiţeanu 
s-a stabilit în satul de munte Răchiţele (Cluj), 
aducând în poezia lui sunetul grav al unui to-
pos inconfundabil, în versuri tulburătoare de 
limpezi şi muzicale. Eminescianismul de care a 
vorbit critica literară este la poetul nostru unul 
structural şi de profunzime, temele, motivele şi 
laitmotivele respirând aerul tare al Apusenilor, 
peisajul acesta de consistenţă arhaică învăluit în 
„rouă de Răchiţele”, după cum îşi intitula autorul 
o culegere de poeme apărută nu de mult la Tipo 
Moldova şi comentată de noi în coloanele aces-
tei reviste. Un tărâm spiritual de rezonanţă «vo-
ievodală» în care se limpezesc toate însemnele 
tradiţiei şi în geografia căruia obsesia thanaticu-
lui este transfigurată ca într-un Somn de voevod 
(2015). „Împărat Singurătății” (un alt volum, 
2017) este iarăşi o reflectare artistică a destinu-
lui poetic şi existenţial, consubstanţial cu spaţiul 
montan în care pulsează transcendentul, cu frea-
mătul brazilor şi murmurul apelor coborâtoare, 
cu fantasmagoricul spectacol al norilor ducăuşi, 
cu reverberaţiile cerului înstelat în acest spaţiu 
de engramate dăinuiri şi însemne ale eternităţii. 
Încă din Precuvântare, poetul reuşeşte o subtilă 
referenţializare a vârstei: „Șaptezeci şi cinci de 
toamne,/ Rând pe rând, au plâns în mine/ Și le 
las acum să plângă,/ Cetitor drag, şi în tine...” În-
trega plachetă este dominată de un sentiment 
acut al automnalităţii trecut pe coarda lirismului 

nu atât jucăuş cât grav: „O vale adâncă/ E inima 
mea./ Toamna o împle/ Cu-o galbenă nea...” (Ini-
ma mea). În postfaţa semnată de dna Rodica Lă-
zărescu se precizează că toamna, ca temă-cadru, 
nu „este anotimpul venirii lui pe lume”, ci „un 
zvon al Morţii ce în mine-nfloare”: „Toamna pes-
te lume blând-stăpânitoare,/ Ca o fără ţărmuri 
mare de paloare./ Ca surâsul, parcă, al unui zeu 
ce moare/ Ca un zvon al Morţii ce în mine-nfloa-
re...” (Ca un zvon al Morții ce în mine-nfloare). 
Și totuşi, deşi munţii par coloraţi în sângele în-
tristatului Demiurg, toamna, ca senectute ilumi-
nată de împăcări, pacifică şi învăluie proteguitor 
cu lumina duioasă şi blândă a unui octombrie în 
arderi molcome de zeu în odihnă: „Văzduh înalt, 
înalt. De aur plâns/ E soarele, divină-n el lumina 
- / Octombrie-i, duios şi blând, şi lin.../ Lui su-
fletu-mi ca unui zeu se-nchină...” (Octombrie-i, 
duios şi blând, şi lin...). Însuşi universul se simte 
de această „boală” a întomnării, idee mai veche 
a poeziei răchiţenene: „Toamnă e şi-n ceruri, ste-
le/ Plâng şi cad, ca-ntotdeauna,/ Și tot univer-
sul, Doamne,/ Doar un val de plâns e numa’...” 
(Toamnă e şi-n ceruri). „Cadenţate în ritmurile 
poeziei populare”, catrenele din Frunze (amin-
tind de Frunze-le lui Arghezi, din 1961) mai au 
un pandant în bibliografia lui Teofil Răchiţeanu, 
placheta De dragoste şi dor.

O analiză temeinică a poetului a făcut criti-
cul Mircea Popa în Prezenţe literare: «Toate temele 
fundamentale din poezia eminesciană, toate stările 
atitudinale ale acestuia pot fi regăsite într-o nouă re-
configurare artistică în poezia lui Teofil Răchiţeanu, 
total sustrasă sugestiilor optzeciste şi post-modernis-
te, ca şi aluviunilor avangardiste. (...) Teofil Răchiţea-
nu este practic un om al secolului al XIX-lea, obligat 
să trăiască prin forţa împrejurărilor în secolul al XXI-
lea. Mentalitatea, formaţia şi modul său de a fi au 
rămas agăţate undeva de trecut, acolo unde frumoa-
sele idealuri patriotice, sociale, naţionale îmbrăcau 
haina unui idealism organic, iar curtoazia şi bunele 
maniere erau un mod diurn de convieţuire. Ca ata-
re, el resuscitează la nivelul epocii moderne modelul 
Eminescu, felul de a fi şi de a opera al acestuia, rein-
staurând dominaţia formelor frumoase, a cavaleris-
mului structural, al risipei orgiastice în natură, unde 
beţia simţurilor trăieşte la nivelul muzicalului şi al 
hipersensibilităţii onirice. Poezia sa repopulează na-
tura orgiastică a Munţilor Apuseni cu figuri legenda-
re, precum Decheneu şi Avram Iancu, Zamolxe şi Do-
cheana, pe care le plasează într-un cadru feeric, de 
basm, cu personaje mitologizante, cum ar fi Soarele-
Sfânt, Tărâmul de Rouă, Țara lui Lerui-Ler, pământul 
Dorului-Dor, cărora le conferă în egală măsură o mi-
siune istorică şi alta anistorică, încărcate de o aură 
tragică. Profetismul militant are un substrat istoric 
puternic alimentat de realităţile unei istorii zbuciu-
mate şi împilate, purtătoare a unei unde de melan-
colie apăsătoare. Niciunul dintre poeţii români care 
au abordat metafora muntelui nu au creat un topos 
mai caracteristic şi mai fertil sub raportul poeticităţii 
ca Teofil Răchiţeanu, la care elementarul naturistic 
se încarcă atât de pregnant de o vrajă eminesciană 
pătrunsă de adoraţie divină şi de pustiitoare incanta-
ţie lirică. Forţa păduroasă a arhaităţii milenare e hră-
nită atât dintr-o demnitate umană ulcerată sau răz-
vrătite, cât şi din sentimentul covârşitor al unei cos-
micităţi elevate, de sorginte protectoare. „Măria sa 
Codrul”, apare încărcat aici cu toate atributele unei 
paternităţi voivodale, trimiţând la „starea aurorală a 
sufletului”, care uneori devine agonic-sentimentală 
sau încărcată de sonurile doinelor româneşti şi a ba-
ladelor eroice „Cade frunza, cade frunza/ Și-n noian 
se-aşază-n vale/ Este jalea? Este jalea: Codrului Mă-
riei Sale”. Acel sentiment tipic eminescian „dureros 
de dulce” se poate depista cu acurateţe în ţesătura 
intimă a poeziei lui Teofil Răchiţeanu, expresie a unui 
spaţiu mioritic generos, supus ab originem unei bi-
necuvântări dumnezeieşti notorii.»
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Recent, la 2 noiembrie, la Galeria de Artă „Flo-
rin Isuf” a Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, a avut loc 
vernisajul expoziției de pictură „TRĂIREA - dincolo 
de fenomen”, în cadrul căreia artistul Florin Hutium a 
expus 14 uleiuri pe pânză, parte dintr-un generic mai 
amplu și integrator UTOPIA MAGNA. Reproducem 
alături câteva din aceste picturi, iar în cadrul revistei 
alte câteva lucrări de grafică și picturi ale talentatului 
artist, marcate de o indubitabilă „amprentă” persona-
lă, de specificitatea și diferențierea congruente mari-
lor vizionari. Artistul Florin Hutium este, în acolade-
le imagistice ale unui neoexpresionism structurant, 
un deconstructivist care, atent la detalii, relații și 
vecinătăți, recompune simbolistica unei lumi după 
un hieratism mecanomorf menit a „povesti” realități 
și tâlcuri ale vieții, lumii, existenței, în general ale 
devenirii istorice. Pânzele acestea evocă existența 
umană în varii ipostaze, convocând în metafore pic-
turale euclidiene semne și simboluri aparținând atât 
mitologiei și spațiului ezoteric cât mai ales lumii 
tehnicizate, mecaniciste, robotice, care, distrugând 
ideea de mister, a adus în practica gândirii un anost 
materialism relativizant și demistificant, față de care 
valorile și idealurile au rămas repere îndepărtate ale 
regăsirii umanitare. Nu putem a nu observa acel sub-
til curent de reconfortantă ironie ce trece prin pân-
zele artistului, factor coalescent al viziunii sale în 
conturarea viziunilor „narative”. Artistul vede „din-
colo de fenomen” esențe și semnificații, traducându-
le în compoziții plastic-figurative și metaforice de 
evidentă vocație. Privindu-i tablourile, vei înțelege 
cum „povestea”/ „narativitatea” lor simbolică tri-

mite la mitologie, astrologie, 
pitagoreism, numerologie, es-
oterism, masonerie, ocultism, 
magie și kabbaka, dar și la 
istoria mai recentă a utopiilor 
totalitare, de unde și impresia 
de ironie critică la adresa atâ-
tor „revelații” istorice, politi-
ce, sociale...

Florin Hutium este, în 
turnul de fildeș al viziunii sale 
picturale, un artist de nuanță, 
căruia nu-i lipsesc nervul in-
citant, spiritul subtil, ironia 
insidioasă, flerul asociativ 
al culorii și directețea de-a 
dreptul tehnicist-mecanică 
a configurării imaginii, re-

alizând compoziții de mare impact tematic și frea-
măt imaginativ. Este un postmodern de substrucție 
neoexpresionistă, artist de concepție și atitudine, 
creator de lume distopică, adică anti-utopică. Ceva 
ce ne amintește de George Orwell, Ray Bradbury, 
H.G.Wells, E. Zamiatin sau Aldous Huxley... 

U T O P I A  M A G N A  este un generic destul 
de cuprinzător și foarte sugestiv pentru o tematică de 
uleiuri pe pânză (însă avem în vedere și grafica), în 
care motive și laitmotive, simboluri și semne, lexe-
me grele de sens și figuri geometrice, varii distopii 

vorbesc, printr-o compoziție fabuloasă și hilară sui 
generis, de lumea în care trăim, cu toate atavismele, 
supraviețuirile și mentalitățile reziduale, în dinamica 
stereotipă a devenirilor noastre istorice. Dacă „mar-
ca Hutium” este de departe recognoscibilă, aceasta 
se datorează viziunii compoziționale a artistului, 
care, prin deconstrucție și realcătuire, dă o nouă ima-
gine atât lumii din care se inspiră cât și celei pe care 
o provoacă prin această originală mobilitate concep-
tuală, de un memorabil sarcasm neoexpresionist, la 
adresa tehnicismului demistificant, spiritului dictato-
rial, devalorizării omului... Un frison de lume care 
și-a pierdut identitatea, de pervertire distopică în 
mecanisme și sisteme bielă-manivelă care scot jerbe 
de fum, de roți și amfibii cu încărcături alegorice, de 
instalații cu țevi, șuruburi, robinete, becuri, trompe-
te, inorogi pe șine și inoroage, pești zburători ca niște 
îngerași „chagalieni” (laitmotiv de recurentă expre-
sivitate plastică), măști în acril (pe pânză și carton), 
de caschete, măști și steme republicane, alături de 
însemne ale stalinismului atât de dragi defunctului 
regim – toată această mărșăluire compozițională (vi-
zibilă, bunăoară, în uleiul „Căruța cu proști”) expri-
mă lumea unui artist, în semnificațiile ei metaforice 
și simbolice majore, asumate de lucidă atitudine iro-
nică și sarcasm postmodern. Florin Hutium este un 
maestru al penelului cu totul original în acest început 
de mileniu...(z.c.)

UTOPIA MAGNA

Aprecieri critice

PIERLUIGI LUISE: „Când scriu aceste rânduri sunt conștient că nu am 
făcut suficientă dreptate geniului artistic al lui Florin Hutium și că am tratat cu 
superficialitate unele aspecte ale sale, atât ca om cât și ca artist.

În pictura sa exprimă toată suferința pământului natal, acest lucru fiind 
perceput uneori drept artă prea «dificilă». Este în special cazul operelor sale 
unde, totuși, pictura sa nu e doar pesimistă, tragică și profund umanistă, chiar 
dacă se ascunde sub un voal de ironie.(...)

Operele sale sunt și rămân documente istorico-emotive ale unui popor 
divizat între opoziție și apartenență, la care Florin Hutium este un extraordinar 
punct de observare istorică a celor mai recente evenimente ale unei națiuni cu 
greutate semnificativă pe harta echilibrului geopolitic. O narare care se deru-
lează într-o retrospectivă dedicată lui, ce se prezintă sub forma unei structuri 
deschise picturii naționale și internaționale, oferind un stimul pentru discuții și 
pentru confruntarea și aprofundarea realității prin imagini.

Florin Hutium nu operează prin sintetizarea de imagini, nu există tăieturi 
sau ștersături, el acumulează, pentru a putea multiplica detaliile, oferind cât 
mai multe indicii posibile pentru decodificarea realității din spatele aparențelor 
și ironiei. În același timp, acumularea pare să creeze o detașare de realitate și 
de imersiunea într-un univers aproape fabulatoriu în care, totuși, prezența unor 
anumite desacralizări și simboluri proprii puterii comuniste nu oferă senzația 
de abandon.”

PAVEL ȘUȘARĂ: „Mă alătur exprimându-mi decis surpriza enormă pe 
care am avut-o legată de această expoziție, nu pentru că nu m-aș aștepta să văd 
expoziții bune la Târgu-Jiu, chiar am văzut expoziții valoroase în această sală, 
ci pentru că am văzut această expoziție pe care nu o poți vedea nicăieri altun-
deva și era foarte puțin probabil să o găsești tocmai aici. 

De ce este atât de surprinzătoare această expoziție? Pentru că nu seamă-
nă cu nimic din ce era previzibil să găsești într-un spațiu expozițional din Ro-
mânia de astăzi, ci seamănă cu orice moment important din istoria artei pe care 
cultural l-am asimilat, fără să se refere în mod direct și fără să devină prizoni-
erul acelui moment. Este o expoziție simultan postmodernă și tradițională – ca 
timp de punere în valoare a tehnicilor și instrumentarului pictorului. Este pic-
tură de șevalet, nu este multimedia, nu este obiect, nu este depășirea granițelor 
fizice ale materialelor tradiționale (...)

E aici un miros pestilențial de cadavre, de cadavre istorice, acumulate în 
timp, care nu mai au continuitate în timp, care nu aduc decât ideea de atrocitate 
în prim-plan, fără ca o sintaxă a lumii să le lege, să le pună alături. Dar aceste 
viziuni capătă parfumul unei viziuni mântuitoare, exorcizante, pentru că e prins 
fără să elimine drama, meditația profundă la care este obligat orice artist care 
se respectă. Reușește să indice tocmai zona asta infernală, de impas a ființei, a 
existenței noastre sociale, așa cum au fost ele măcinate în istorie.”
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FLORIN HUTIUM

UTOPIA MAGNA
Născut la 5 mai 1955, la Pitești, FLORIN HUTIUM urmează Școala Generală, Școala de Muzică și 

Arte Plastice și Liceul „Ecaterina Teodoroiu” la Tg.-Jiu. Este absolvent al Facultății de Pedagogia Artelor 
Plastice – Universitatea de Vest din Timișoara și al Facultății de Arte, secția Pedagogie – Arte Plastice și 
Decorative de la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Tg.-Jiu. Grafician pictor și decorator, a expus în 
țară și străinătate, în cadrul unor expoziții personale, de grup, tabere naționale și internaționale. O parte din 
picturile și lucrările de artă decorativă se află în colecții particulare din țară și străinătate. Membru titular al 
Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Un maestru al penelului


