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După romanul de refe-
rinţă asupra vieţii „părintelui 
sculpturii moderne”, Brâncuşi 
prinţ al formei pure (Ed. 
RAO, Bucureşti, 2016), 
premiat de Filiala pro-
ză Bucureşti a Uniunii 
Scriitorilor (cartea anului 
2016), Ana Calina Garaş 
revine în atenţia cititori-
lor cu un volum de eseuri 
despre sculptura „titanu-
lui de la Hobiţa” Brân-
cuşi tangenţe spirituale 
(Ed. Rao, 2018). 

Regretaţii: Barbu 
Brezeanu, Ion Pogori-
lovschi, V. G. Paleolog, 
Petre Pandrea şi alţi 
brâncuşiologi contem-
porani sunt de părere că 
sursele de inspiraţie ale 
sculptorului Constantin 
Brâncuşi au fost tradiţi-
ile româneşti. Există şi 
altă categorie de exegeţi: 
Cristian Robert-Velescu, 
Dan Lupescu, Sorin Lory 
Buliga etc. care îl consi-
deră pe artistul plastic un 
iniţiat, iar sursele de inspira-
ţie ale operei sale ar fi textele 

esoterice sau filosofia platoni-
ciană ori indiană. Ana Calina 
Garaş se situează oarecum la 

mijloc. Ea îl consideră 
pe Brâncuşi un iniţiat, 
dar afirmă că artistul a 
ajuns la sursele sale de 
inspiraţie coborând pe 
linie anamnezică până 
la marile simboluri ale 
tradiţiei primordiale a 
omenirii. În acest punct 
s-a putut întâlni cu mi-
turi şi simboluri univer-
sale, între care şi cele 
indiene. Scopul cărţii pe 
care o prezentăm, Ana 
Calina Garaş - Brâncuşi 
tangenţe spirituale – 
eseu - (Ed. Rao, 2018)  
este tocmai regăsirea în 
statuara brâncuşiană a 
unor motive şi simboluri 
indiene.

Brâncuşi a luat 
cunoştinţă cu doctrine-
le orientale prin poetul 
şi iniţiatul tibetan Mi-
larepa (a cărui carte Le 
poète tibétain Milarepa. 

Brâncuşi -
tangenţe spirituale

Lucian GRUIA

Deşi impus în gazetărie ca un con-
deier de prima mână în mai toate ariile 
artei şi literaturii, debutul editorial – la 47 
de ani ai Poetului – cu placheta „Cuvinte 
potrivite” (1927), urmată rapid de o altă 
capodoperă, „Flori de mucigai” (1929) 
– ambele încununate, în 1936, cu un pre-
miu naţional – l-au înstrăinat, încă din 
perioada antebelică, de manualele şcola-
re. Publicistul, care în preajma 
Primului Război Mondial, 
iar apoi în anii neutralităţii 
României (1914-1916) 
militase în favoarea Pu-
terilor Centrale – plătind 
preţul acestei opţiuni 
cu un an de închisoa-
re, alături de Slavici şi 
alţi gazetari –, avea să 
repete aceleaşi privaţiuni 
spre sfârşitul celei de a doua 
conflagraţii, când, cu credinţe 
opuse, a scris pamfletul împotriva 
lui Manfred von Killinger, ambasadorul 
german la Bucureşti. Numai că de data 
aceasta închisoarea Văcăreşti a fost înlo-
cuită cu lagărul din Târgu-Jiu, unde unii 
favoriţi – între care Ernest Bernea, Nico-
lae Carandino, Victor Eftimiu, Radu Gyr, 
Mihail Ralea şi Zaharia Stancu –, plăteau 
chirie, sărăntocii şi alte grupe socio-pro-
fesionale fiind vărsaţi la comun, mulţi 
scoşi şi la muncă. Lume bună şi modestă, 

cu oameni de carte, politicieni, dar şi hoţi 
şi prostituate, tranzitorie în perspectivă, 
între care naşi importanţi ca Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cu valetul de serviciu 
Nicolae Ceauşescu, Gheorghe Apostol, 
Gheorghe Maurer, Lucreţiu Pătrăşcanu 
şi Chivu Stoica, lideri ai facţiunii comu-
niste din închisorile româneşti. (Despre 

ambele „recreaţii” extraliterare, din 
Văcăreşti şi Târgu-Jiu, pot fi 

citite cu nesaţ volumele 
„Poarta neagră”, publi-

cată pasager de Tudor 
Arghezi în 1930, 
şi „Zile de lagăr”, 
de Zaharia Stancu, 
apărută în 1945, in-
directă ofertă de ser-
viciu, făcută clien-

telei de partid, noilor 
beligeranţi.)

Cu aceste antece-
dente, te-ai fi aşteptat ca după 

toate suferinţele îndurate, toţi locatarii din 
barăcile lagărului să se respecte, măcar 
între ei, dacă nu să joace împreună şi hora 
aceleiaşi politici. Da’ de unde?! Electri-
cianul Ghiţă avea să ajungă liderul Parti-
dului Comunist Român – fie şi în umbra 
Anei Pauker, şefa facţiunii moscovite –, 
iar nea Tudorică – aşa cum i se spunea cu 

A R G H E Z I
file de calendar editorial

Niculae GHERAN

Marti, 11 decembrie 2018, la Muzeul de Artă din Craiova – Palatul 
Dan Mihail, Filiala Oltenia a Uniunii Scriitorilor din România a acordat uno-
ra din membrii săi premii și diplome aniversare. 
Noul președinte, conf. univ. dr. Ioan Lascu, în 
exercițiu din luna iunie 2018, a salutat prezența 
consistentă și a făcut cunoscute instituțiile 
care au contribuit într-un fel sau altul la buna 
desfășurare a acestei anuale activități: Direcția 
Județeană pentru Cultură Dolj, Centrul Cultural 
„Nichita Stănescu” din Drobeta Turnu-Severin, 
Primăria Municipiului Băilești, Editura MJM 
și Asociația Culturală „Autograf MJM” (adău-
gându-se la acestea câteva persoane particulare 
care au sprijinit evenimentul). 

În expozeul său, deopotrivă oficial și 
prietenesc, dl. președinte Ioan Lascu a făcut 
cunoscute câteva aspecte legate de activitatea 
Filialei (demersuri la Primăria Craiovei pentru 
obținerea unui sediu corespunzător pentru Filială și redacția „Ramurilor”, 
inițierea și organizarea în iunie 2019 a Simpozionului-centenar „Ion D. Sîr-

bu”, realizarea unui site de promovare a Filialei, acțiuni desfășurate în zona 
de responsabilitate a acesteia, în jumătatea de an trecută ș.a.).

Juriul, ales conform statutului și alcătuit 
din binecunoscuți scriitori reprezentând întrea-
ga Oltenie (Ioan Lascu, Ileana Roman, Toma 
Grigorie, Nicolae Pârvulescu, Alex Gregora), a 
stabilit cele trei premii pentru „Cartea Anului” 
2017 (poezie, proză, istorie și critică literară), 
Premiul de debut, Premiul „Opera Omnia”, 
Premiile Speciale (4), precum și Diplomele de 
Excelență (4) și cele aniversare pentru cei care 
au împlinit frumoase vârste anul acesta.

La reușita activității în care au fost 
răsplătiți scriitorii (redăm, mai jos, deliberarea 
din Procesul-verbal de acordare a premiilor în-
tocmit de juriul menționat) și-a dat concursul 
maestrul Mircea Suchici de la Filarmonica Ol-
tenia, care a vrăjit cu violoncelul său întreaga 

asistentă, fiind răsplătit cu binemeritatele aplauze. (Rep.)

PREMIILE FILIALEI CRAIOVA A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
PE ANUL 2017
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Premiile Uniunii Scriitorilor din România – 
Filiala Craiova pe anul 2017
Premiul „Cartea Anului” (poezie): LAZĂR 

POPESCU - „Kilometrul zero al iubirii” (Ed. „Li-
mes”, Cluj-Napoca)

Premiul „Cartea Anului” (proză): Ion Mun-
teanu - „O mie și una de nopți” („Amintirile unui 
hedonist”) (Ed. Eikon, București)

Premiul „Cartea Anului” (istorie literară): ZE-
NOVIE CÂRLUGEA - „Lucian Blaga – dicționar 
esențial. Oameni din viața lui” (vol. I, II, Ed. Tipo 
Moldova, Iași).

Premiul de debut: Maria Dinu - „Noaptea pă-
rului liber” (Ed. „Aius”, Craiova).

Premiul „Opera Omnia”: Sina Dănciulescu.
Premiul Special: Iancu Tănăsescu - „Hermio-

nul” (Ed. MJM, Craiova).
Premiul Special: Viorel Mirea - „Mâncați-l pe 

Oreste” (Ed. MJM, Craiova).
Premiul Special: Silviu Gongonea - „A doua 

natură” (Ed. „Aius”, Craiova).
Premiul Special: Carmen Bulzan - Alfredo 

Perez Alencart – „Una sola carne / O singură carne 
(Antologia amorosa / Antologia amoroasă), 1996-
2016” (Ed. Magic Print).

Diplome de excelență: Elena Buznă, Ion Ca-
trina, Dan Eugen Dumitrescu, Florea Firan.

Diplome aniversare: Alex Gregora, Gheorghe 
Truță, Constantin Urucu, Ștefan Vlăduțescu, Cristi-
an Liviu Burada, Ionel Bușe, Gabriela Rusu-Păsărin, 
Lazăr Popescu, Tudor Negoescu, Horia Dulvac (60); 
Constantin Pădureanu, Victor Olaru (65); Florin 
Logreșteanu, Ion Deaconescu, Cornel Basarabescu, 
Lelia Trocan, Mircea Pospai, George Popescu, Iu-
lia David, Teodor Preda, Iancu Tănăsescu (70); Ion 
Catrina, Dan Eugen Dumitrescu (75); Elena Buz-
nă (80); Florea Firan (85).

PREMIILE FILIALEI 
CRAIOVA...

Domniile – Voastre,
Apariţia carţii Kilometrul zero al iubirii pro-

dusă de scriitorul gorjean Lazăr Popescu la Editu-
ra  LIMES, în 82 de pagini, nu s-a finalizat cu tăce-
rea nedreaptă ce în multe cazuri este dată Poeziei. 
Dovadă acest premiu oferit de juriul Filialei Craiova 
a Uniunii Scriitorilor din România.

Iar Laudatio rostit aici nu este al unui critic, 
fiind doar o abordare prietenă, în stare să caute din-
colo de versul atins de maiestatea iubirii. 

Cele două cicluri ale cărţii, “Prinsoare pe flu-
turi” dateaza din 1987, şi  “Gramatica dragostei”, 
din 2016, îşi împrumută doar Personajul de armonie 
– Danei, desigur -, senine şi frugale.

Poemul ce dă titlul cărţii îl citez integral: “De 
câtva timp ai plecat iar/ Pe drumuri de zi şi de noap-
te/ Spre plaiuri mai depărtate şi luminoase/ Iar eu 
am rămas cu bruma toamnei…/ Presimt o brumă în 
serile reci/ Însă o uit cu plimbarea-mi de ieri/ Care 
exact prin centru şi prin gang trece/ Şi tocmai la ki-
lometrul zero ajunge,/ La kilometrul zero al iubirii/ 
Din Târgu-Jiul de septembrie copleşit./ Aşa trecut-
am prin parc/ Şi mai întâi am privit imobilul şi-am 
tânjit/ După vocea-ţi neânchipuit de dulce şi caldă./ 
Şi mai apoi am privit îndelung banc ape care am 
stat,/ Apoi am trecut podul de peste Jiu./ Pe insuli-
ţă era linişte, da,/ Toate serbările trecute nu ne-au 
rămas/ Decât pe retină şi în memorie./ La kilome-
trul zero al iubirii în Târgu-Jiu/ E linişte, e o linişte 
întomnată,/ Iar eu când m-am întors m-am aşezat/ 
Pe banca iubirii din nocturna de vară./ Deasupra 
noastră stelele zâmbeau.” De unde se observă ar-
senalul de sinceritate al poetului săgetat ori răstignit 
întru iubire.

Lazăr Popescu ar putea fi înmulţit, boem gri-
zonat, prozator de asemenea, critic, filolog, filozof şi 

universitar însemnat în Ţara Gorjului.
Ca joc al dimineţii, Kilometrul zero al iubirii 

poate fi asociat unei măriri de exprimare cumva au-
toflagelată, de un mare potenţial poetic.

Dealtfel, Lazăr Popescu trebuie felicitat pen-
tru ştiinţa sincerităţii, teritoriu ce rar naşte poeme su-
blime, chiar şi de doar două versuri.: “Răcoreşte-mă 
cu apa ta, femeie/ de prea multă vreme te aştept…” 
- Chemare

În întregime, cartea premiată lasă impresia 
unei grădini cu trandafiri mult coloraţi şi scăldaţi 

în rouă. Spectacolul iubirii, acolo, în Amarul Târg 
(vezi Gheorghe Grigurcu) vine înmierat la cititor pe 
mâna lui Lazăr Popescu!

*ALEX GREGORA, 
11 decembrie 2018, cu ocazia premierii de 

juriul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor pentru 
cartea de poezie a anului 2017)

Pe acelaşi pian, ada-
gio: Într-o odaie cu gutui coapte, 
parfumate şi (ne)numărate se află 
toate cărţile scriitorului gorjean 
Lazăr Popescu. I-auziţi cum îşi 
şoptesc ele păsurile, ca nişte porţi 
de gospodari la o taină de diminea-
ţă: Alte secunde, alte ipoteze (po-
ezii); Amurgul traversat (poezii); 
Concretizări în irealitatea imedi-
ată (eseuri critice); Lecturi rim-
baldiene (eseuri critice); Banalul 
în cinci desertaţii (studii literare); 
Două lecturi arheologice (eseuri 
critice); Aureola umbrei (poezie); 
Alexianu şi alte prezentări (pro-
ză scurtă); Interogaţii şi revizuiri 
(eseuri critice); Omul care trece 
podul (poezie); Trei exerciţii criti-
ce (eseuri critice); Cinci voci ale 
optezecismului (eseuri critice); 
Fachirul de scai (poezie); Şansa şi restul (jurnal-
eseu); Între Efes şi Nazaret (eseuri critice); Eşe-
cul cartofilor cruzi, vol.I; Falsul paradis (roman); 
Scribul şi contesa (poezii); Eşecul cartofilor cruzi, 
vol.II; Cravata rozie (roman); Agitaţie în pentagon 
(teatru); Eşecul cartofilor cruzi, vol.III; Renumele 
trandafirului; Cosmos în silabe (poezii); Apocalipsa 
după Alexianu (proză scurtă); Cărţile destrămării. 
Introducere în apocalipsele literare, vol.I; Aezii şi 
absurzii (studii literare); Amarul vector.

Desigur, după o aşa lungă înşiruire a titlurilor 

capăt temeiuri suficiente ca să-i conti-
nui... tzarului Lazăr balada. Considerând 
că din vreme în vreme şi mai ales în asemenea mo-
mente de vază ale poeţilor e musai să ne dregem gla-
sul, să înmulţim untdelemnul din candelă ca să ne 
ajungă lumina cel puţin până la Crăciun, să amînăm 
ceasul plecării de aice până la al şaptelea al înserării 
şi să ne asigurăm că vom fi ascultaţi cu atenţie tot 
timpul de nucii din curte.

Lazăr Popescu este cel mai mic (fiind născut 
în preajma lui la 1 ianuarie 1958!) dintre Popeştii 
Gorjului, frate întru literatură cu Spiridon şi Ion (ot 
Brădiceni), însă toţi trei având împuterniciri de samă 
din partea locurilor acestea binecuvântate cu păduri, 
ogoare, dealuri şi munţi pentru Valahia Mică şi pen-
tru ţara toată. Cu voia lui Dumnezeu, Lazăr Popes-
cu a dăruit cititorilor săi – după modelul Sorescu! 
- toată cunoaşterea de carte, toată credinţa literară. 
S-ar părea că ursitoarele au pus sub căpătăiul ma-
mei domnie-sale următoarele: cărţi de poezie, cărţi 
de eseuri, cărţi de proză, cărţi de teatru. Şi, desigur, 
o diplomă de doctorat în Ştiinţe Umane, domeniul 
Filologie, la Timişoara.

La chip Lazăr Popescu este aidoma bibliote-
carului cel vrednic aflat într-o academie din vremea 
renaşterii, tulburat fiind însă doar de sporul de ni-
micnici al mai-marilor zilei. 

De unde, citez: „Am onoarea să vă salut, 
domnilor,/ e o zi a toamnei cu blândă lumină./ Ple-
cat spre Coloană mi se pierde/ pasul în greutatea 
pământului./ Am onoarea să vă salut, o mie de ani,/ 
îmi răspundeţi, e bine şi mai puţin,/ să trăiţi, să 
trăiţi, mâinile noastre se strâng,/ îmi plac eleganţa 

voastră şi gulerele albe,/ eu mi-
am lăsat barbă, sunt obosit, mă 
gândesc,/ tot la numere transfin-
ite. Orice alegere e acum/ dure-
roasă. Dar ştiţi: e-acesta un fel 
de a fi,/ poate. O să mă gândesc. 
Kharma se tace./ Mai departe mă 
aşteaptă cineva. Nu, nu cunoaş-
teţi personajul./ Am onoarea să 
vă salut. Am onoarea.” – Întâlnire 
pe strada laterală.

În definitiv, scriitorul 
gorjean Lazăr Popescu – un nume 
al literaturii române de azi – este: 
„Prea bine, în această depărtare/ 
(unde, n.n.) plânge lacrima zeu-
lui.” – Târziu.

Lunga căutare a poetului 
se sfârşeşte chiar cu o împăcare: 
„Păstrează înscrisurile şi mulţu-
meşte/ acestei dureroase clipite. 

Nu-i nici o construcţie/ de făcut. Personajul plân-
gând. Poate pe lunci/ printre pomi. Poate deasupra 
ierbii. Poate aşa./ Nu se construieşte. Se ştie./ În 
ceasurile acestea rămâne/ lângă alte neînţelegeri, 
prea mic, ori poate prea mare în felul său./ Păstrea-
ză înscrisurile. Păstrează.” – Graţia e în noi.

Cel ce a scris versurile acestea trebuie să fie 
un prieten al meu - copleşit de  splendoare – doam-
nelor şi domnilor, pre nume Lazăr Popescu.

*(A.G., 6 septembrie 2016, Brădiceni-Gorj, 
cu ocazia acordării premiului Artur Bădiţa)
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Ca orice critic și istoric literar care se 
respectă, și Zenovie Cârlugea s-a fixat, de-a 
lungul timpului, în perimetrul unor teme 
esențiale. Lucian Blaga – Brâncuși – Arghezi 
reprezintă o trinitate valorică pentru care 
criticul din Tg. Jiu a făcut o adevărată fixație. 
Așa, de pildă, a închinat lui Blaga nu mai 
puțin de zece cărți, fiecare dintre ele abor-
dând o anume tematică, un anume perime-
tru al creației. 

Acum, ca la un sfârșit de bilanț, el a 
adunat toate aceste cunoștințe într-o lucra-
re de sinteză cu caracter enciclopedic și bi-
bliografic. E vorba de mulțimea de oameni 
și personaje pe care Blaga le-a cunoscut, a 
avut legături de orice natură cu ele, au stat 
în preajma lui sau au devenit pentru scriito-
rul nostru subiecte de cercetare și reflecție. 

Cartea de față a fost concepută astfel 
ca un dicționar de personaje, ilustrând, într-
un fel sau altul, natura interesului blagian 
pentru contemporanii săi, prin intermediul 
cărora „comunică sau se comunică” pe sine, 
„prin empatii și adversități”. E un mod mo-
dern și actual de a deschide ușa spre forul 
interior al poetului, spre ceea ce configu-
rează substanța eului său creator, delimi-
tându-se de contextul trăirii fie prin simpa-
tii, fie prin adversități.

Până în momentul de față autorul a 
tipărit la Tipo Moldova două volume însu-
mând împreună peste opt sute de pagini 
și iluminând traseul existențial al poetului 
printr-un parcurs ideatic deosebit de sem-
nificativ, împărțit în egală măsură între 
adulanți și contestatari. 

Dicționarul e conceput alfabetic, ca o 

LUCIAN BLAGA.
DICȚIONAR ESENȚIAL – OAMENI DIN VIAȚA LUI

desfășurare vălurită de forțe culturale atrase 
de magnetul Blaga asemenea piliturii de fier 
din binecunoscuta experiență școlară. Sunt 
adunate în acest prim volum 211 prezențe 
scriitoricești din ambele tabere, balanța în-
clinând totuși în chip evident spre oamenii 
care l-au apreciat și venerat. Între aceștia se 
numără Ion Agârbiceanu, Ioan Alexandru, 
Vasile Băncilă, Ovidiu Drimba, Nichifor Crai-
nic, Sextil Pușcariu, Gh. Pavelescu, Zevedei 
Barbu, Aurel Avramescu, Augustin Bena, 
Dan Barbilian, Ion Breazu, Bazil Munteanu, 
dar și colegi și discipoli din Cercul Literar de 
la Sibiu, cum au fost D.D. Roșca, Radu Stan-
ca, Ion Negoițescu, Cornel Regman, Eugen 
Todoran, Nicolae Balotă, I.D. Sîrbu, Deliu 
Petroiu și alții. De cealaltă parte, Mihai Be-
niuc, Gh. Bogdan-Duică, Marin Ștefănescu, 
I.U. Soricu, D. Stăniloae, dar și mulțimea de 
apropiați din cercul familiei și al muzelor 
sale, cum ar fi Victoria Bena-Medan, Livia 
Armeanu, Domnița Gherghinescu-Vania, 
Coca Rădulescu, Eugenia Mureșanu, Ele-
na Daniello, Olga Caba, Rosetta del Conte, 
Zorica Lațcu, Lelia Rugescu. Prin reînvierea 
unor astfel de vieți și de relații, descoperim 
adevărata viață a poetului, împărțită între 

creația literară și tributul existenței diurne. 
Portretistica lui Z. Cârlugea, ca și reliefarea 
faptelor, antrenează în desfășurarea epică 
un mare număr de personaje și de situații, 
unele dintre ele cu adevărat pitorești sau 
numai încărcate de semnificații. 

Cel de al doilea volum al Dicționarului 
stăruie asupra altor 123 de personagii, alese 
și ele cu grijă din marea masă a celor care au 
trecut, într-un fel sau altul, prin viața poetu-
lui, chiar dacă implicarea lor a fost într-un 
anume fel mai redusă. Alegem câteva nume 
la întâmplare: Bartolomeu Anania, N. Bag-
dasar, Olimpiu Boitoș, Septimiu Bucur, Ema-
nuel Bucuța, Radu Brateș, Ovidiu Cotruș, 
Radu Dragnea, Ecaterina Focșeneanu, Ion 
Gheorghe, Vintilă Horia, Victor Iancu, Moni-
ca Lazăr, Adrian Maniu, Ioan Miclea, Grigore 

Nandriș, Victor Papilian, Ion Apostol Popes-
cu, Larian Postolache, Mihai Ralea, Nicolae 
Tolu, Lucian Valea, Vasile Voiculescu. 

Prezența fiecărui personaj în acest pe-
riplu biografic este argumentată cu grijă, 
prin apelul la memorii, confesiuni epistola-
re, corespondență, comentarii și opinii asu-
pra operei. Citatele sunt alese cu grijă, iar 
articolul vorbește de la sine despre modul 
cum se întreține cultul unui scriitor. 

Autorul lucrării nu se oprește la sim-
pla relatare și situare valorică, ci oferă o lis-
tă de referințe și lucrări critice care deschid, 
la rândul lor, noi perspective de abordare a 
operei poetului. 

Rolul imediat al articolului de dicționar 
este acela de a informa, de a documenta, de 
a face trimiteri la întreaga literatură româ-
nă. Se lărgește mult cercul cunoscuților, prin 
aducerea în scenă a unor traducători din 
țară și din străinătate, prin mărirea spațiului 
informativ cu referințe la publicații străine, 
la prieteni și cunoscuți de peste hotare. 

În jurul numelui lui Blaga se coagulea-
ză o întreagă sferă de motivații umane și 
spirituale, care îl aduce pe Blaga mai aproa-
pe de noi, de trăirea unei realități umane 
cu profunde reverberații atitudinale. Pe 
ecranul epocii, eonul Blaga întregește și 
configurează un mod de a fi, o viață citită 
și văzută altfel, nu din punctul de vedere al 
centrului spre margine, ci dinspre margine 
spre centru.

Mircea POPA
(„Nord Literar”, Baia Mare, nr. 11-

12/2018) 
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Ses crimes, ses épreuves, son nirvana se afla în bibli-
oteca sculptorului în 1925), a cărui viaţă legendară 
l-a fascinat. A început să practice asceza şi yoga pen-
tru a ajunge la cunoaşterea lumii adevărate, esenţi-
ale.

Autoarea bănuieşte că Brâncuşi avea cunoş-
tinţe şi despre Sinele suprem (Brahman) şi Sinele in-
dividual (Atman) din hinhuism: „Poate că Brâncuşi 
s-a apropiat de filosofia hinduistă având sentimentul 
unei comuniuni de dincolo de milenii cu India, sim-
ţind acolo originea lui spirituală ariană.”  

De asemenea Brâncuşi a avut 
cunoştinţe şi despre budism întrucât a 
sculptat pentru Templu Eliberării din 
Indore (India) Spiritul lui Budha/Rege-
le regilor.

Brâncuşi probabil cunoştea şi 
arta dragostei din doctrinele indiene 
Kama Sutra şi Yoga tantrică. 

Ana Calina Garaş consideră că 
Yoga l-a purtat pe Brâncuşi „pentru a 
dobândi libertatea spiritului prin ilumi-
nare şi a opri roata karmică.” Primul 
nivel al iniţierii îl reprezintă detaşarea 
de materie iar al doilea de dorinţele/
gândurile care aruncă un văl asupra 
existenţei. 

Prin meditaţie, yoghinul disoci-
ază Sinele/spiritul (parusha) de materie 
(prakriti), tinzând apoi să-şi contopească Eul indivi-
dual cu Sinele suprem.

Cum se regăsesc aceste influenţe indiene în 
opera lui Brâncuşi, rămâne să desluşim în continu-
are.

În primul rând, Brâncuşi a fost interesat să 
ilustreze prin opera sa o cosmogonie în trei mo-
mente: 1. Naşterea universului (Oul cosmogonic/
Începutul lumii), 2. Creaţia după sfărâmarea unităţii 
primordiale (Sărutul) şi 3. Restaurarea simbolică a 
unităţii primordiale (Cuminţenia pământului).

1.Într-una din numeroasele cosmogonii indi-
ene se spune că universul s-a născut dintr-un ou pri-
mordial prin separarea cupelor cerului şi pământului 
prin intervenţia unei divinitãti (germenele de aur), 
care apoi aşeazã între ele ca element de susţinere un 
ax al lumii/arbore cosmic/Coloana fără sfârşit). Au-
toarea comentează această lucrare, astfel: „Lucrarea 
Începutul lumii redă Oul cosmic, cu potenţele sale 
latente, din care s-a născut prima lumină şi care ga-
rantează repetarea actului primordial. Oul pare de 
aur, emblemă  a nemuriri, cu suprafeţe netede care 
sugerează infinitul într-un volum închis.” 

2.Ana Calina Garaş este de părere că “Opera 
Sărutul redă primul cuplu arhetipal din ciclul Cre-
aţiei, când întregul s-a împărţit în două, a apărut 
jumătatea fiinţei, soţul şi soţia, a apărut opoziţia.” 
Este separarea androginului sferic platonician sau, în 
Hinduism, scindarea zeului Brahma.

După geneză, Brâncuşi  a populat universal 
său cu  Animale nocturne, Păsări, Peşti, Foci, Ţes-
toase, oameni. Autoarea se opreşte succinct asupra 
Păsărilor, Capetelor de copii şi femeii. 

Păsările reprezintă sufletul omului dar şi ca-
lea spre iluminare. Peste Capetele de copii şi femei 
se suprapune ovoidul începuturilor (Începutul lumii). 
Capetele de copii simbolizează  puritatea sufletului 
pregătit să pornească pe calea iluminării. Pentru 
Brâncuşi femeile sunt zeiţe: Muza adormită (Renée 
Irana Franchon), Domnişoara Pogany, Eileen Lane, 
Negresa blondă, Tânăra fată sofisticată (Nancy Cu-
nard), Miracolul/Foca (Florence Meyer), Doamna 
L.R., Prinţesa X (Prinţesa Marie Bonaparte). Ele sunt 
considerate de autoare întruchipări ale zeiţei Shakti. 
Iată geneza acesteia conform relatării Anei Calina 
Garaş: “Zeiţa Shakti a fost creată din energiile ar-
zătoare ale tuturor zeilor. Se spune că atunci când 
Universul a fost ameninţat de un demon, un mon-

stru, zeii trinităţii hinduiste, Brahma, Vishnu, Shiva 
au emis laolaltă energii sub forma unui foc din care 
a apărut o zeiţă cu 18 braţe.” Desigur, zeiţa întrupată 
învinge monstrul şi devine “Mama divină”.  

3. Integrarea o reprezintă refacerea unităţii an-
droginice, sugerată, după părerea autoarei, de Brân-
cuşi în sculptura Cuminţenia pământului: „Dacă se 
spune că Sărutul reprezintă două Cuminţenii afron-
tate, îmbrăţişate, putem să spunem despre Cuminţe-
nie că reprezintă Sărutul prin fuziune, prin alăturarea 
celor două jumătăţi, una feminină şi alta masculină, 

păstrând aceleaşi detalii care duc la identificarea fe-
meii originare şi bărbatului originar din Sărutul, ca 
dovadă a unităţii tematice.” 

Ana Calina Garaş îşi începe argumentaţia de 
la diferenţele detectate de Constantin Noica între 
partea stângă şi cea dreaptă a sculpturii Cuminţenia 
pământului. Este vorba că în partea stângă capul are 
o ureche, un păr mai bogat şi un sân mai bine dezvol-
tat, în schimb, în partea dreaptă urechea lipseşte, pă-
rul e slab reprezentat, obrazul se prelungeşte în sus, 
iar sânul  e mai puţin dezvoltat şi ”reţinut cu mâna 
stângă, de parcă aici în partea dreaptă, maternitatea 
ar sta să se curme.” (Constantin Noica) 

Din aceste considerente, Ana Calina Garaş 
consideră că partea stângă reprezintă/simbolizează 
femeia (are ureche să audă copiii, nara stângă mai 
fină, sânul dezvoltat sugerând fecunditatea, părul bo-
gat simbol al frumuseţii, ochiul mai mare pentru a 
se uimi în faţa naturii) iar partea dreaptă reprezintă/
simbolizează bărbatul (părul redat printr-o tăietură 
directă, „similară cu partea bărbătească din sculptura 
Sărutul” - observă Ana Calina Garaş -, nara dreap-
tă mai aspră, ochiul mai mic ca să fixeze mai bine 
ţinta). 

Autoarea mai sesizează o asimetrie: „Mai e 
o cuprindere observată de mine, prin care Brâncuşi 
sugerează gestul îmbrăţişării. Mâna dreaptă cuprin-
de partea femeii, iar mâna stângă cuprinde partea 
bărbatului pe deasupra, ceea ce ar putea să însemne 
dominarea femeii asupra bărbatului.” Şi mai departe: 
„Acest cuplu parcă refuză tentaţiile, evită întinarea 
stăpânind pornirile eros-ului, cultivând compasiu-
nea, pentru a risipi suferinţa celuilalt. E cuplul pr-
priu-zis, în care coincide divinul şi umanul. Trăiesc 
pentru a se purifica îmblânzindu-şi minţile.”

Din analiza minuţioasă a tangenţelor spiritua-
le indiene cu opera lui Brâncuşi nu putea să lipsească 
un capitol dedicat treptelor iniţiatice detectate în  An-
samblul de la Târgu-Jiu.

În viziunea doamnei Ana Calina Garaş Masa 
Tăcerii reprezintă cercul suferinţei din care tinde să 
iasă omul prin iniţiere. Eliberat de pasiuni ajunge la 
Poarta sărutului care reprezintă poarta lumilor. Iată 
ce ne spune autoarea în acest sens: „Dar înainte de 
trecerea din lumea aparenţei spre lumea esenţei, e 
sărutul de despărţire. Pentru că dragostea e purifi-
catoare, logodnicii îndrăgostiţi trec uşor prin poartă 
spre o nuntă cosmică, când cei doi devin Unul, elibe-

raţi de contrarii, de emoţii negative.” Şi mai depar-
te: „Prin contopirea simbolică, apare ideea iniţiatică 
a androginităţii, a dispariţiei dualităţii, căci numai 
cu sufletul purificat se poate accesa verticala lumii 
transcendente.” Coloana fără sfârşit simbolizează 
eliberarea prin moarte, Sinele individual ce se urcă 
spre cer, spre contopirea cu Sinele superior.

Dacă Brâncuşi nu a reuşit să realizeze un Tem-
plu, şi-a transformat atelierul într-o incintă sacră. 
Vizitatorii au fost foarte impresionaţi de acest ateli-
er cu pereţii văruiţi în alb şi cu, sculpturile aranjate 

impresionant: grupuri tematice/grupuri 
mobile, unele opere rotitoare (Peştele, 
Leda, Noul Născut), altele şlefuite în-
cât se reflecrau unele în altele, cele noi 
fiind acoperite cu pânză pentru a pro-
duce surpriză la dezvelirea lor. „Ateli-
erul meu din Paris reprezintă cel dintâi 
laborator al Frumosului în sine” (Aşa 
grăit-a Brâncuşi – Sorana Georgescu 
Gorjan – p.78).

Concluzii.
Brâncuşi, prin meditaţie şi ur-

mând calea iluminării a reuşit să se de-
baraseze de dorinţele trupului. Afirma 
într-un aforism celebru: „Nu mai sunt 
demult al acestei lumi: sunt depărtat de 
mine însumi, desprins de propriul meu 
trup, mă aflu printre lucrurile esenţia-

le.” 
În această stare a avut iluminări privind for-

mele sale plastice, începând cu operele de cotitură 
şi continuând cu noua sa viziune artistică.  Nu a fost 
iluminat definitiv ca să iasă din ciclul reîncarnărilor. 
Iată ce afirmă autoarea despre iluminările sculptoru-
lui: „Atunci când a spus: Am simţit că am fost atins 
de neant, Brâncuşi a avut o experienţă luminoasă, ca 
o reflecţie a luminii interioare, când vălul iluziei şi 
al ignoranţei a fost pentru scurt timp sfâşiat. A fost 
o iluminare în sine, dar nu a putut reţine, stabiliza, 
lumina interioară.” 

Cercetând tangenţele sculptorului cu doctri-
nele indiene, deşi s-a documentat din cărţile de re-
ferinţă semnate de Sergiu Al-George, Amita Bhose 
etc. a ajuns la concluzii originale privind în special 
lucrarea Cuminţenia pământului. Aspectele teoreti-
ce din Yoga au fost desprinse din cărţile lui Mircea 
Eliade. Demonstraţiile se sprijină pe aforismele lui 
Brîncuşi, culese de Constantin Zărnescu şi Sorana 
Georgescu-Gorjan.

Ana Calina Garaş, prin cartea Brâncuşi tan-
genţe spirituale – eseu (Ed. Rao, 2018), îmbogăţeşte 
domeniu scrierilor despre influenţele doctrinelor in-
diene asupra operei „titanului sculpturii moderne”.

Brâncuşi - tangenţe spirituale
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soarele-n picaj

destul de târziu legile melancoliei
le-ai înţeles
ce o fi dincolo te-ai întrebat

soarele cum stă în picaj
scrie pe cer cu litere şchioape
de copil
imnul verii

şi deodată
pe norii de cadmiu din miazănoapte
un elf cu pălărie tiroleză
întinde săgeţi otrăvite-n stihii
călăuzele se pierd în valea pustie

priveşti ornicul din perete
în amiaza fără grai
te gândeşti că spre Corinth
nimeni nu mai navighează

chiar şi vrejii curcubeului s-au vestejit
şi fără veste
din tării zdrang cade o pasăre moartă

cândva
aduceai laudă invaziei de aporii
sub priveghiul feştilei din odaie
literele cărţii ca urme de raze lunare
pe duhul nopţii
gândul te ducea la Iacob de la faraon
şi omul acela i-a zis dă-mi drumul
că se luminează de ziuă

ultimul om

aşteptarea ca un gol de aer
înghiţit de viscol
pagini după pagini adaugă el
la cartea despre lege şi fărădelege

în tihna de argint se întăreşte fapta
precum mâinile ocrotesc
faţa primei ofrande

un prinos e stolul de înserări
căzut în sanctuare
cineva strigă să fugi
eşti doar o stea călătoare

doar turmele iernează-n asfinţit
picuri de sânge
cad din ceasornice
bezna e trează
coloniştii sfâşie istoria-n forturi

în umbra zidurilor de catran
auzi cum răsare
mitul prin care şi-a sigilat sfârşitul
ultimul om

felinar pe valuri

în negura zariştei pubere
se odihneşte cugetul clar
ca-ntr-un crâng al spiritului

umbră fugătoare
într-o stampă de iarnă
parcă priveşti
hieroglifa sufletului propriu
în apa vie

pentru avva gloria se iveşte
le-a spus învăţătorul
din cutia de rezonanţă

a unui orfism argintat
ca şi cum ai scrie o cronică
a faptelor nesăbuite

iluminarea se zice că irumpe
odată cu toate lucrurile neîmblânzite
mai cu seamă sub răcoarea
elegiilor
pe ruinele hiperboreii

şi iată
cineva aprinde un felinar
pe talazuri de mare
acolo
pe acoperişul lumii curbat

pui mâna streaşină la ochi
tălpile roase-n deşerturi
târăsc un amurg al tuturor
gândurilor

pământul făgăduinţei încă nu se zăreşte
şopteşte pribeagul
vede doar mătasea de rouă
de pe duhul logosului şi al clipelor

nişte acorduri obscure şi ele

buna rânduială

cum îţi spuneam
ochiul albastru al nimicului
te va trăda
chiar aşa
ochiul de sticlă al canonului
clasic

buna rânduială se va coborî iarăşi
din zapise precum un hulub
deasupra apelor
vei împărăţi pe atolul
din laguna unde coralii iubesc
baiaderele

lucrurile din preajmă încep a sângera
priveşti cum de pe pluta meduzei
sare în valuri
judecata de apoi

estimp
un susur de elocinţă-i privirea
ai părăsit cuirasatul de legi
cu toate umbrele lui de milenii
eşti cinteza cu pene ca sepia
într-un scoruş
în urmă-ţi broasca şi Zenon
veşnica fugă

setea nu se mai simte
corul fecioarelor ridică trâmbe
de lighioane feerice
în frigul dogmatic
din coastele somnului tâşneşte
aruncătorul de torţe

de la fereastră
se aşterne cărarea pe care fugi
cu pământul în spate
mai crezi că metafizica poate
să umple absenţa ta

în exil

viaţa ta ca o lucrare bună
ai isprăvit ceea ce era de zidit
aşa că spiritul intră-n agonie

prin geamlâcul întredeschis pătrunde
principiul moral al slovelor

Vladimir UDRESCU
de foc şi de apă
te simţi deîndată un epitet
franciscan

ai fost aşadar acolo cantor
printre pretorieni călugări şi gărzi
obiectele vechi luminau într-un
extaz roditor

te-ai odihnit deci în trecut
ca şi cum
ţi-ai fi trăit posteritatea
ascunzişul legilor înşelătoare
năzuiai să-l afli

urcă spre cer un semn de iubire

ca o ghilotină
este lucrarea ta

ehei
păstorii îşi mânaseră turmele
din locul acela
mai poţi desluşi doar literele
unui răvaş trimis din tranşeele
morţii
de Marele Tot în exil

dincolo de râuri

s-ar cuveni să-ţi aminteşti
el a fost vânat ca o pasăre
cu fâşii de balsam în gheare
ziua aşteptată
semăna cu o fantă în piatră

rândul tău n-a venit

mai curat ca laptele maicii erai
zadarnic vezi goală stânca
pe care fâlfâie o binecuvântare
treci prin ploaia de rugină
care piere
cu o hlamidă de sfinţi

atât de blând e nesfârşitul
vezi că arborii cresc pe grămada
de ruine ale melopeii
păstorii cei paşnici s-au urcat la cer
cu turma de capre ale minunii
nubilele imploră extazul

se mai spune că şi digurile fluviului
s-au rupt
că oraşul a fost jefuit
de cei cu veşti prea bune

fericit e aerul singurătăţii tale

puterea aceea te va izbăvi
şi tu vei pieri
dincolo de râuri
precum şerpaşii
de povara munţilor stâncoşi din cer

felinar pe valuri
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 Dacă înţelegem trecutul ca element (ingre-
dient) al identităţii culturale şi dacă stratul memoriei 
colective intervine în definirea conştiinţei de sine a 
oricărei comunităţi, rescrierea Istoriei (proces filtrat, 
de regulă, prin prisma ultimelor consecinţe) ni se 
înfăţişează, sublinia Pierre Nora, „întotdeauna pro-
blematică şi incompletă”. Ceea ce, fireşte, nu poate 
zădărnici eforturile de reconstrucţie istorică, încer-
când a corecta prin reflecţie critică tentativele de de-
formare (oficializată), de cosmetizare, încărcate cu 
grade variate de nostalgie ficţionalizantă. Cunoaşte-
rea „redobândită” a trecutului suportă, s-a spus, in-
evitabilul tangaj dintre memorie şi uitare, existând 
– igienic – şi „uitări fericite”. După cum există fapte, 
întâmplări, procese etc. care nu au dreptul la uita-
re. Memoria, spunea Aristotel, „are ca obiect numai 
trecutul”. Iar „spunerea” lui îmbracă numeroase chi-
puri, deoarece tot stagiritul avertiza: „fiinţa se spune 
în multiple feluri”. Şi, negreşit, avem în vedere nu 
doar ce se spune ci şi cine şi cum o face. Fără a uita, 
însă, distanţa dintre istorie şi memorie, prima schiţând 
/ propunând o „arhitectură a sensului”, depăşind re-
sursele memoriei (fie ea şi colectivă), instituind pa-
radigma „indiciară”. Or, „travaliul memoriei îşi va 
fi atins scopul dacă reconstrucţia trecutului ar reuşi 
să provoace un fel de înviere a trecutului” (Ricoeur 
2001 : 605). Fireşte, doar în sens scriptural, animând 
competiţia „între dorinţa de fidelitate a memoriei şi 
căutarea adevărului în istorie”. Şi amânând verdic-
tul.

 Acest scurt ocol, cu iz teoretizant, poate fi 
– contextual judecând – temeiul unei rediscutări a 
„fenomenului Piteşti”, temă ce a alimentat la noi o 
bogată literatură. Numeroase cărţi, simpozioane, de-
poziţii, mărturii, lucrări de doctorat etc. vorbesc des-
pre scenariul reeducării, despre martiriul „piteşti-
zaţilor” (supuşi unor ceremonii satanice, obscene, 
împinse în autonegaţie şi fratricid, evident nu fără 
acordul autorităţilor penitenciare); sau, cum scria 
Paul Goma, inventând / patentând „întretortura”.

 O primă întrebare, pornind de la distincţia 
dintre cercetători şi mărturisitori priveşte dreptul de 
a ne / se pronunţa. Doar cei care au trecut pe-aco-
lo (victime şi călăi) o pot face? Nevoia depoziţio-
nal-testamentară întreţine o productivitate ambiguă 
câtă vreme foiesc impostorii, au apărut răstălmăciri, 
depoziţii fabulatorii, mărturii mincinoase. Subiectul 
s-a beletrizat mult dincolo de existenţa unei litera-
turi de detenţie (exploatabilă prin memorialistică). 
Şi care ar cere, complementar, o analiză sociologi-
că, „la rece”. De o originalitate malefică, întreţinând 
psihoza suspiciunii şi antrenând torţionari conjunc-
turali, taxat de Adrian Neculau ca un „experiment 
psihosociologic” sau de D. Bacu drept un „laborator 
antichristic”, experimentul Piteşti (1949-1952) s-a 
vrut un plan diabolic. O „utopie a diavolului”, scria 
Florin Manolescu. S-a încercat „exportarea” acestei 
„inginerii psihopatologice” (Nicu Ioniţă) şi în alte 
spaţii carcerale, mizându-se pe reeducarea ideologi-
că, pe elogiul autocriticii (văzută, cinic, ca un „ca-
tharsis aristotelic”); s-a vorbit chiar de marxizare, 
infiltrare, călire, derutând organele inchizitoriale. A 
fost, aşadar, fenomenul Piteşti un experiment social 
„reuşit”?

 La această neliniştitoare (încă) întrebare în-
cerca să răspundă şi Claudia Buruiană. Voluminoa-
sa sa teză doctorală (nepublicată) porneşte de la o 
necesară disjuncţie: cea dintre adevărul victimei (un 
adevăr încarcerat) şi minciuna textului persecutor 
(nerecunoscând că a fost vorba de un experiment 
etnoidentitar secret, planificat, etapizat, al regimu-
lui totalitar, designerul experimentului transformând 
deţinuţii, prin reeducare, în torţionari). Prin acest 
macroexperiment, proiectul reeducării şi documen-
tele „agregatului” persecutor ascund adevărul, încât 

sarcina celor interesaţi de a cerceta ceea ce s-a numit 
fenomenul Piteşti priveşte tocmai recuperarea lui. 
Aici, desigur, odată cu despuierea arhivelor putem 
analiza şi relaţia scriere / oralitate, un evident raport 
inegal „de forţe”. Sunt numeroase documente de 
istorie orală (şi autoarea adună în Anexe un bogat 
material, oferit de cei ajunşi în „mlaştina disperării”, 
cum se pronunţase Dumitru Gh. Bordeianu). Cele 

scrise, oricâtă „întemeiere documentară” ar prezen-
ta, suportă suspiciunea de „ficţiune juridică”, de-
claraţiile arhivate fiind smulse, se ştie, prin tortură. 
Memorialistica fenomenului concentraţionar propu-
ne numeroase documente noologice, mărturiile con-
ducând la „limpezirea lumii” şi definind „comunita-
tea epistemologică a închisorii” (cf. Ilie Bădescu). 
Violentul proces reeducaţional, pendulând – pentru 
mărturisitori – între vinovăţia difuză şi culpabilita-
tea reală a dezvoltat „complexe de celulită” (cum 
le definea Ion Ioanid), o inventivitate malefică şi a 
întreţinut teroarea continuă, demascarea (externă 
şi internă, până la cea morală: liturghii negre, de-
sacralizare, clonare ideologică). Condiţia confuză, 
conducând la coabitarea victimă / călău conducea la 
un statut hibrid (de „mutanţi”), la dedublări şi „in-
versiune psihologică”. „Complexul Ţurcanu” (cf. 
Mihai Rădulescu) evidenţiază tocmai panta com-
promisurilor şi satanizarea (cuvânt folosit cu mare 
frecvenţă în definiţiile subiective ale programului de 
reeducare). Călăii, în numele reeducării, „au pătruns 
în creierul omului”, nota Petre Anghel în Istoria sa 
politică. Comunitatea carcerală, sintagmă impusă 
de Ilie Bădescu, livrează preţioase documente Soci-
ologiei noologice. Ceea ce s-a vrut un „holocaust al 
sufletelor” (cf. Gr. Dumitrescu) a prilejuit şi şansa 
unor „mari întâlniri”, experienţa carcerală fiind con-
vertită în „valorificare spirituală” (R. Gyr). Oricum, 
prin stigmatizare şi etichetare, prin trecerea la index 
a valorilor elitare se dorea o reconstrucţie politică a 
realităţii, harta simbolică fiind sărăcită şi falsificată. 
„Scufundarea” politică a valorilor culturale se înso-
ţea cu eforturile „satanizatului” Ţurcanu (et comp.) 
de a impune ateizarea, „descărcarea de sacru”, le-
pădarea de credinţa religioasă, construind, astfel, se 
spera, o nouă lume interioară. Transformând doc-
trinar, printr-o grosolană manipulare, prin stereoti-
puri propagandistice îngurgitate cotidian viziunea 
despre lume şi înfrângând strategiile de rezistenţă. 
Sau obţinând o adeziune mimată (ataşament mime-
tic). Din unghiul antropologiei culturale, în raportul 
comunicare-cunoaştere-putere, strategiile discursive 

ale persecutorului, controlând totalmente instituţii-
le, „codifică viziunea sa despre lume”. Numeroase 
studii de caz, completând şi susţinând eşafodajul 
teoretic al lucrării evidenţiază tocmai monolitismul 
sistemului, impunând, prin societatea disciplinară, 
comunismul ca experiment etnoidentitar. Acest „dis-
pozitiv disciplinar” (în viziunea lui Foucault) reînte-
meia consensul social prin denunţ public, deloc stră-
in de abuzuri psihiatrice ori deraieri schizofrenice, 
proclamând triumfalist superioritatea omului nou. 
„Sovietizarea” României presupunea un transfer de 
metode în planul de comunizare a ţării (anihilând 
„bandiţii din RPR”), instrumentalizând sistemele de 
excludere şi disciplinare. Cultivarea urii, a delictului 
de nedenunţare îmbrăţişau un caracter justiţiar, pe-
depsitor (vizând, spuneam, anihilarea opozanţilor), 
edificând o societate a denunţului public. Secreti-
zarea „experimentului Piteşti”, strict localizat, de-
nunţat acum vehement, nu ne împiedică a-l alătura 
unor macroexperimente etnoidentitare, de inspiraţie 
stalinistă, împinse chiar la dimensiunile etnocidului 
(deportări, strămutări de populaţie, falsuri lingvisti-
ce: cazul fantomaticei limbi moldoveneşti).

 Se mai ridică o chestiune asupra căreia va 
trebui să stăruim. Mihai Pelin făcea observaţia că toţi 
cei 16 inculpaţi din „procesul Ţurcanu” (vezi Pro-
cesul Verbal din 17 decembrie 1954) erau legionari, 
conchizând ferm că doar ei „s-au pretat să facă jocul 
securităţii”. Constatarea e nedreaptă, susţine Traian 
Popescu (vezi Din nou despre „experimentul Pi-
teşti”, în Origini, nr. 1-2-3/2005, pp. 57-59) bazân-
du-se pe lucrarea Doinei Jela (Lexiconul negru, ed. 
Humanitas, 2001), deoarece mulţi colaboratori (ca 
unelte ale represiunii) proveneau din afara mişcării 
legionare, forţând cu abnegaţie degradarea psihică, 
morală şi fizică a deţinuţilor. Acelaşi Traian Popescu, 
oferind mărturii „din interior” despre „laboratorul” 
piteştean (în cartea sa Experimentul Piteşti) conside-
ră că a fost vorba despre aplicarea cu minuţiozitate 
a unui program „ştiinţific”, conducând la frângerea 
rezistenţei, cel torturat, prin mutaţii psihice, trans-
formându-se din victimă în călău. Încât, caracterul 
experimental al proiectului n-ar îndreptăţi eticheta 
de „fenomen”, aplicată uzual.

 Pentru o percepţie întregitoare a „laborato-
rului Piteşti”, putem contrapune (ceea ce s-a făcut) 
documentelor confecţionate de „designerul” experi-
mentului, adică discursul persecutorului (devoalând 
„ficţiunea juridică a textului persecutor”), relatări-
le supravieţuitorilor, având drept scop recuperator 
tocmai „viziunea victimei”. Scoţând la lumină ade-
vărul. Dar lungă vreme cei „trecuţi prin Piteşti” au 
fost obligaţi să tacă. Sorin Lavric nota că pentru ei, 
stigmatizaţi politic, cea mai prudentă atitudine era 
duplicitatea, întreţinând o literatură clandestină, 
sub carantină. Abia cartea lui Virgil Ierunca, un au-
tor liber şi credibil (prima ediţie, în 1990) dedicată 
Fenomenului Piteşti, chiar dacă „la mâna a doua”, 
colecționând mărturii, a avut un „efect provindenţi-
al”, dezvăluind atrocităţile sub „dresaj psihologic”, 
de „rafinament drăcesc”. În schimb, tratând cu ones-
titate tema, pe solid fond documentaristic, Alin Mu-
reşan nu se dorea judecător, ci cronicar, observând că 
„nimeni nu a intrat în închisoare cu intenţia de a-şi 
tortura colegii”.

 Dezavuând „literatura fără spirit”, interesată 
obsesiv de cizelare stilistică, „dospind fantezii”, So-
rin Lavric, ca „cititor constant de literatură peniten-
ciară”, insista pe „drojdia numinoasă” şi calitatea de 
testimoniu a mărturiilor, trezind emoţia inestetică. 
Fiindcă supliciul şi claustrarea penitenciară, testând 
fibra morală, pătimirile şi iluminările, cutremurul 
fiinţial al celor trecuţi prin „nacafaua detenţiei” nu 
pot fi împărtăşite prin vorbe. Rămâne întotdeauna 
un rest, valoros sub unghiul spiritului, scăpând celor 

POLEMOS DESPRE ELITICID
(Cum citim literatura carcerală?)
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doar cu „fler estetic”, o experienţă „netransmisibi-
lă”, ceea ce îl îndreptăţea să scrie apăsat: literatura 
carcerală „te face să te îndoieşti de valabilitatea prin-
cipiului autonomiei esteticului” (Lavric 2018 : 206). 
E nevoie, însă, de „fler numinos”! Oricum, infernul 
penitenciar, o rezervaţie adunând victime şi călăi, a 
însemnat „batjocorirea omului”, vizând distrugerea 
elitelor morale. Şi iscând „o uimire originară”, în-
trebându-ne, alături de Florin Constantin Pavlovici, 
cum a fost posibil aşa-ceva.

 În fine, memorialistica de detenţie îngădu-
ie și incursiuni în imaginarul socio-politic al epocii, 
conjugând intenţiile agresorului cu modul de reacţie 
al victimelor. Traian Popescu indica, la celălalt pol 
al gamei reactive, mucenicia. Şi Claudia Buruiană 
accepta constatarea, notând că supravieţuitorii ree-
ducării s-au vădit „mai tari în credinţă”, întorcându-
şi „inima de la rău”. Ceea ce, dincolo de tragedia 
atâtor vieţi risipite, ne-ar conduce spre concluzia că 
experimentul Piteşti a fost un eşec.

Cercetând, cu hărnicie şi minuţie analiti-
că, literatura carcerală, izvodită de „fermentul 
suferinței”, Sorin Lavric făcea o distincție esențială, 
contrapunând „doi interbelici”: cazul Vulcănescu, 
„caterisit” azi, ilustrând paradigma sacrificială și 
soluția Noica, având obsesia operei, care – pe supor-
tul altui metabolism moral – exprimă, „ademenitor”, 
paradigma intelectualului laic; adică salvarea (mân-
tuirea) prin cultură. 

Eseist sclipitor, de farmec stilistic, pensând 
cuvinte „miezoase” sau rarități, trase în fraze somp-
tuoase și judecăți tranșante, Sorin Lavric este un 
scriitor vertical. După un oarece răgaz editorial, ca 
„cititor constant de literatură penitenciară”, revărsată 
abundent („există cu duiumul”, ne asigură S. Lavric), 
el ne propunea, prin Glasuri din bolgie, sub obligația 
de a spune adevărul, un volum memorabil, ascul-
tând – într-o societate amnezică, indiferentă, cinică 
– „murmurul subteran” al coralei foștilor deținuți. 
Ținută lungă vreme în carantină (ca literatură clan-
destină), eruptivă după decembrie ‚89, aproape in-
truvabilă, în tiraje modeste, la edituri mici, literatu-
ra carcerală îi procură, prin forță morală și „virtuți 
de spirit”, o adâncă revelație și ecouri sufletești pe 
care ține să ni le împărtășească. Evident, cartea sa 
nu e doar o colecție de recenzii. Forțând regimul 
contrastativ (v. Cuvânt înainte), el invocă „fermen-
tul suferinței”. Prilej de a blama cohorta literatorilor 
himerici, cu al lor talent redus la histrionism, hrănit 
de orgolii intelectuale. Dacă scriitorii sunt „paraziți 
de esență meditativă” (Lavric 2018 : 134), trăind în 
„cecitate metafizică”, fără trăiri filocalice, iubind 
un „joc frivol de capricii obtuze”, spiritul mărtu-
risitor al celor trecuți printr-o pacoste („nacafaua 
detenției”) întreține măreția unui crez și ne dezvă-
luie un „miez de duh”. Adică „bucuriile suferinței”, 
cum spunea Dimitrie Bejan, vestind o împlinire în 
duh jertfelnic prin „drojdia numinoasă” a supliciu-
lui. Idealist, Sorin Lavric mizează pe flerul numinos 
și deplânge critica „de gust”, interesată de efectele 
estetice. Trece în revistă cărțile care produc vibrație, 
o inițiere irațională, valoroase sub unghiul spiritu-
lui, cultivând un ethos eroic; și contrapune acestor 
mărturisitori-„vulturi”, inși cu vieți ratate la nivel 
laic, trecuți prin pătimiri și iluminări, geometrizând 
relația, seria (specia) „popândăilor estetici”, contem-
plând – cu ștaif stilistic – suferința de la distanță. 
Ciudată această (prea) brutală opoziție, autorul fiind, 
de regulă, atent la jocul nuanțelor, examinând mereu 
circumspect pliurile textului, întârziind pe detalii. În 
fine, lansând enunțuri ferme, sub pecetea categori-
cului, el forțează paradoxul. De pildă, „debutul unui 
scriitor nu se face cu prima carte pe care o publică, ci 
cu prima stupoare pe care o provoacă” (Lavric 2018 
: 120); așadar, pentru un Sorin Lavric-pamfletar 
(când, în eseul final, compune figura „persecutorului 
modern”) există autori care nu debutează niciodată!

 Dacă Florin Constantin Pavlovici, de talent 

recunoscut, impresionează prin precizia detaliilor 
într-un „roman nonfictiv” (v. Tortura pe înțelesul 
tuturor, ediția a III-a, Eikon, 2017), infernul peni-
tenciar, banalizând răul, activează, în cazul altora, 
sensibilitatea religioasă. Un rebel asocial precum 
Marin Tarangul notează „tresăririle de suflet” (v. 
Nocturnal, Humanitas, 2011), în timp ce profesorul 
Alexandru Mironescu, un savant eliminat din circu-
itul social se va înnoi în spirit, aflând temeiul divin 
(v. Admirabila tăcere, Eikon, 2014). Florin C. Pa-
vlovici se va întreba oripilat „cum a fost posibil”; 
Petre Pandrea, pus pe harță, ca autor cârtitor, colțos, 
fără fibră mistică, își va încondeia contemporanii; 
mandarinul valah, o „natură cverulentă”, produce 
încântare estetică, bestiarul său adăpostind „jerbe de 
venin deștept”. Virgil Ierunca își propusese „să umi-
lească uitarea”, încât în Fenomenul Pitești (Humani-
tas, 1990) descrie un proiect demonic (1949-1952), 
de „rafinament drăcesc”, experimentul piteștean fi-
ind, în geografia penitenciară, „o insulă a ororii ab-
solute”. Cartea sa, inițial radiodifuzată, ar fi avut un 
„efect providențial”. 

 Într-adevăr, atrocitatea torționarilor 
(Țurcanu, Nicolski, Crăciun ș.a.) și ținuta morală a 
celor încarcerați, distingând net între suferința reală 
și cea fictivă (literară), par a justifica vorbele grele pe 
care Sorin Lavric nu ezită a le arunca în obrazul li-
teraturii, ca joc frivol, „dospind fantezii”. Totuși, va 
scrie elogios despre Gabriel Chifu, un analist moral 
în romanul Punct și de la capăt, prelucrând literar 
ororile, personajele devenind „esențe etice” sau des-
pre Adrian Alui Gheorghe, „invidiat” pentru „ideea 
din care și-a extras intriga” în Urma sa, impunând o 
viziune metafizică. Rezultă că, în astfel de cazuri, nu 
putem vorbi despre „o literatură fără spirit”, interesa-
tă doar de cizelarea stilistică. Firește, într-o „zbatere 
cabotină”, după logica autorului, doritor a reabilita 
memorialistica de tip carceral, taxată, nedrept, de 
esteții de serviciu, ca „literatură de mâna a doua”. 
Dar Lavric are dreptate când, analizând prob deze-
chilibrul dintre inteligență și caracter, afirmă neted 
că intelectualul este „un exponent al eschivei” (La-
vric 2018 : 149). Și că pendulând între tergiversare 
și pertractare nu este decât rareori „la înălțimea spi-
ritului”. Ca dovadă, reamintim, aduce în discuție pe 
„ademenitorul” Noica, ilustrând paradigma intelec-
tualului laic (mântuirea prin cultură) și paradigma 
sacrificială (cazul Vulcănescu, un „afierosit” cateri-
sit, „întocmindu-și capodopera în matca sacrificiului 
pentru aproapele”). Convins că biografia este „ecoul 
unei dospiri spirituale”, S. Lavric poposește și asupra 
posterității ingrate a lui Traian Brăileanu, profesorul 
cernăuțean provocându-și destinul. Cum gândirea 
sa sociologică era „o replică la pericolul marxist” 
văzut ca o „boală socială”, periplul politic (senator 
pe listele legionarilor) îi va atrage o grea detenție 
în procesul guvernului Antonescu. Sorin Lavric se 
întreabă de ce bucovineanul nu are parte de o mo-
nografie, stăruind asupra acestor „ruperi de destin”. 
Dar există cărțile lui Radu Florin Bruja, tentativa de 
recuperare a operei la TipoMoldova, iar Alexandru 
Ovidiu Vintilă, menționat la subsol pentru Întruchi-
pările rațiunii (Paideia, 2012), e drept, fără a fi co-
mentat, ne-a oferit, la Tracus Arte (2013), un volum 
impozant despre Dialectica unei istorii personale. 
Ne întrebăm, la rându-ne, de ce lipsește Paul Goma? 
Sau Nicolae Balotă și Ion Ioanid? E bine că putem 
citi comentariile despre paladinul V. Motrescu sau 
„penitența nelămurită” în cazul Jurnalului semnat 
de Alice Voinescu, constatând că, pătrunzând în at-
mosfera de bolgie, deținuți cu stofa lui N. Stroescu-
Șovarna sunt rarisimi. Sunt atâtea destine frânte, 
cazuri dramatice în sine din tragica noastră istorie 
recentă. Cum Sorin Lavric contrapune acest tragism, 
de eticism implicit, frivolității epocii noastre, e lim-
pede că va empatiza cu cei trecuți prin experiența 
carcerală, suferința conducând la transfigurare. Pa-

radoxul e că blamând jocurile imaginației „cu ifo-
se”, el vădește, prin astfel de lecturi corective, nu o 
curiozitate rece; dimpotrivă, prin scriitură și cultură 
filosofică, procură o portretistică pasional-reflexi-
vă, răvășită de unda emoțională. Are, așadar, talent 
din belșug, pagina e cutreierată de „fluizi emotivi”, 
conspectele sale încheagă o carte de idei, biciuind 
amnezia colectivă. Pledează pentru respiritualizare, 
precum în Addenda (în dialog cu Vasile Bănescu), 
condamnând dresajul mediatic în „societatea specta-
colului”. Și deplânge voința cenzorială, încă activă, 
sub incidența lui damnatio memoriae. În fond, efor-
tul lui Sorin Lavric ne conduce spre concluzia că am 
avut eroi și martiri, că examinând acest câmp de forță 
simbolică avem în față pilde de verticalitate, ofe-
rind unui neam (considerat „moale”, tranzacțional, 
nevertebrat, „de plastilină”) o lecție de urmat. „Ei 
sunt legitimarea noastră”, va conchide (Lavric 2018 
: 253), dezavuând – bănuim – teza lui Mihai Nea-
gu Basarab care, într-o recentă care (Ultima boemă 
bucureșteană, Editura Compania, 2018), vrea să ne 
convingă că boema, reapărută în 1964, odată cu eli-
berarea masivă a foștilor deținuți politici, ca instanță 
socială acceptată, activă anarhic într-un plan social 
paralel, ar fi adunat „candidații la ratare”. Deși nu 
fără temei, observa G. Dimisianu, teza nu poate fi 
absolutizată; exemple se pot da, dar ar fi nedrept să 
credem că din „masa” foștilor deținuți politici s-ar fi 
recrutat, „vrând-nevrând” (nuanțează G. Dimisianu), 
„cultivatorii învederați ai boemei”, acei „revoltați în 
absolut”, refugiați în alcoolism, marginalizați, deși 
nume – altădată- foarte cunoscute.

 Ascultând, cu „urechea inimii”, glasurile 
unor oameni cerești, îmbrățișând „zarea metafizică”, 
aflând, prin rugă, sensul mântuitor al suferinței, că-
utând liniștire în coșmar, Sorin Lavric ne obligă să 
recunoaștem că „marile texte nu se degustă estetic, 
ci se trăiesc spiritual”. Cu o observație însă, semna-
lată de Gheorghe Grigurcu. Fiindcă inconformistul 
Lavric, un „cârcotaș sublimat” refugiat într-o „soli-
tudine contestatară”, cum nota criticul, închipuind 
un savuros portret (v. Acolada, nr. 12, p. 3), practică 
un antiestetism conjunctural. Eseist hirsut, Sorin La-
vric, trasând granițe ferme, pare, paradoxal, dezin-
teresat de „efectul scriitoricesc”, deși îl vânează. Iar 
scriitura sa impune.

ADRIAN DINU RACHIERU
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„Atunci a venit poesia
Și-a deschis fără zgomot
Ușile și ferestrele lumii 
Făcând din mine măsura
          Tuturor lucrurilor.”     

Vintilă Horia

Percepţia publică asupra lui 
Vintilă Horia (singurul romancier ro-
mân încununat cu premiul Goncourt, 
tradus în peste 40 de limbi, eseist, 
poet  şi, dincolo de toate acestea, un 
autentic savant – de cel puţin aceeaşi 
anvergură cu Mircea Eliade) înregis-
trează în ultima vreme schimbări no-
tabile. Sunt tot mai numeroase – şi 
diversificate ca formă – manifestările 
prin care imaginea acestei mari per-
sonalităţi literare a exilului românesc 
revine în vizibilitatea publică. Se pot 
aminti, între acestea, colocviile ample 
dedicate Centenarului Vintilă Horia 
(decembrie 2015, la Craiova și Alba 
Iulia, urmate imediat de cel de la Uni-
versitatea Alcala de Henares, Spania), 
apoi congresul Exipora, 2017 de la 
Mediaş, seria de autor „Vintilă Horia”, 
lansată de doamna Silvia Colfescu la 
editura Vremea, apariţia unui număr 
tot mai mare de articole, studii, lucrări 
de licenţă ori teze de doctorat. Dar pro-
filul acestui mare scriitor a început să 
capete pregnanţă şi o strălucire aparte 
nu numai graţie notorietăţii eclatante 
a premiului Goncourt şi nici datorită 
nedreptei, mincinoasei şi mizerabilei 
cabale ce i s-a instrumentat de către 
guvernul stalinist, antiromânesc de la 
Bucureşti, cât prin înalta valoare lite-
rară şi spiritual-românească a scrisului 
său, evidentă (și) în cărţile (inedite) 
editate recent: Memoriile unui fost să-
getător, Jurnalul de sfârşit de ciclu şi 
Jurnalul torinez, precum şi magistra-
lul şi eruditul eseu La Croix (Crucea), 
probabil unul dintre cele mai impor-
tante manuscrise ale eseisticii exilului 
românesc, recuperat şi publicat pentru 
prima oară în România de Cristian Bă-
diliţă. 

De curând, ampla – şi deose-
bit de promiţătoarea – serie de autor 
Vintilă Horia de la editura Vremea s-a 
îmbogăţit cu încă o nouă şi valoroasă 
apariţie, antologia poetică Culorile 
tăcerii, ediţie îngrijită, cu un cuvânt 
înainte, intitulat sugestiv „Coinciden-
tia oppositorum”, aparţinând Mihaelei 
Albu. Profesor universitar cu o carie-
ră de excepţie (cu ea a fost redeschisă 
catedra „Nicolae Iorga” la Universita-
tea Columbia din New York în 1999), 
Mihaela Albu a devenit, pe parcursul 
ultimilor ani, una dintre personalităţi-
le de prim-rang între cercetătorii care 
s-au dedicat studierii literaturii şi re-

vuisticii exilului românesc, publicând 
numeroase lucrări de mare acurateţe şi 
rigoare ştiinţifică.  

Antologia de faţă adună între 
coperţi cele şase volume de poezie pu-
blicate de Vintilă Horia de-a lungul în-
tregii sale vieţi, trei în ţară (Procesiuni 
- 1936, Cetatea cu duhuri - 1939, Car-
tea omului singur - 1941) şi alte trei în 
exil (A murit un sfânt - 1952, Jurnal 
de copilărie - 1958 şi Viitor petrecut - 
1976). O valoare aparte, din perspecti-
va istoricului literar, o capătă volumul 
şi prin faptul că Mihaela Albu, intro-
ducându-ne în peisagistica specială a 
alcătuirilor lirice datorate acestui poet, 
ne-a oferit totodată şi anumite poziţi-
onări ale acestuia: fie faţă de propriile 
creaţii dintr-o anume perioadă (v. frag-
mentul intitulat Postfaţă la un deceniu 
personal), fie reflecţii asupra rosturilor 
poeziei în actualitatea timpului său. 
Aşa se face că în anexe au fost inclu-
se textele unui Cuvânt înainte scris 
de Vintilă Horia la Antologia poeţilor 
români în exil (Colecţia Meşterul Ma-
nole, Buenos Aires, 1950), precum şi 
o Introducere la Poesia românească 
nouă ca deschidere la antologia edi-
tată de poet în Colecţia Meşterul Ma-
nole (Publicaciones de la Asociación 
Hispano-Rumana, Salamanca, 1956). 
Sunt adaosuri destinate să pună în 
lumină luciditatea, rigoarea, spiritul 
polemic şi profunzimea cu care ana-
listul Vintilă Horia tratează fenomenul 
poetic. Astfel, în literatura română, el 
consideră că numai odată cu Blaga şi 
Barbu s-a reluat tradiţia eminesciană a 
poeziei înţeleasă ca instrument de cu-
noaştere. Întemeierile pe un asemenea 
principiu pot da contur şi sensului con-
trar: cel al non-poeziei. Prin el se ilus-
trează realitatea(?!) poeziei din Rusia 
şi România post-belică, comentatorul 
accentuând că aceasta din urmă, în 
acel moment, „nu mai serveşte pen-
tru a cunoaşte, deci pentru a permite 
o normală evoluţie a spiritului către 
un adevăr/.../ ci pentru a opri pe loc, 
pentru a îngheţa faustic o perioadă 
pe care o anumită grupare politică  o 
confundă cu infinitul, o consideră de-
finitivă.” 

Dar, într-un plan mai general, 
poezia ca instrument de cunoaştere 
devine un argumentum ad verecundi-
am ilustrativ pentru unitatea întregii 
opere horiene, subliniind completitu-
dinea acestei unităţi. Indiferent de for-
ma adoptată de Vintilă Horia, pasiunea 
şi vocaţia pentru Cunoaştere impreg-
nează totalitatea exprimărilor lui. Dar, 
trebuie să subliniem, este vorba despre 
o Cunoaştere ce se interoghează pe 
sine asupra propriilor ei deveniri. Şi 
în poemele lui vom remarca subtilele 
sale procese de autoreflecţie, analizele 
ce se transformă în veritabile arheolo-
gii ale diferitelor etape parcurse către 
înţelegere. 

Desigur, afirmaţia lui Mikel Du-
frenne este adevărată: poezia e o cu-
noaştere care nu dă nicio putere. Şi 
totuşi, inefabila pradă a poemelor lui 

Vintilă Horia rămâne într-un de-ne-
atins – ca aerul şi lumina – ori într-un 
de-ne-povestit, cum numai în muzică 
se poate întâlni. Iar poemele lui, ca şi 
unele eseuri (un exemplu e Crucea) au 
inocenţa celor care nu explică, pentru 
care viaţa este totodată un mister şi o 
claritate totală. Specificitatea poeziei 
sale constă în faptul că ea „nu este o 
manieră de a cânta, ci o manieră spe-
cială de a gândi”, devenind un a pri-
ori în sensul pe care i-l acordă Mikel 
Dufrenne ca „inteligibilitate imediată 
a empiricului, o inteligibilitate trăi-
tă, dar nu în praxis – ca atare, ci în 
percepţie” o incontestabilă „glorie a 
apariţiei sensibile”. (v. Poeticul, ed. 
Univers, 1971, Bucureşti, p.7)

Îi dăm dreptate abatelui Bré-
mond cel care spunea că, atunci când 
în experienţa poetică apare inspira-
ţia, poeţii intră în proximitatea acelei 
dimensiuni privilegiate (despre care 
vorbesc teologii) şi care îi transfor-
mă în mistici. Ca şi la Horia Stamatu, 
celălalt mare poet al exilului, poeme-
le din Culorile tăcerii ascund în ele 
marea presimţire a transcendenţei aşa 
cum o gândise Rudolf Otto ca un cu 
totul altul absolut (das ganz Anderes): 
„Trece lopătând greu/ Stolul ales/ Că-
tre miazăziua lui Dumnezeu/ Unde din 
rădăcini nu se mișcă nicio arătare./ 
Cum satul, cu biserică, cu pâine, cu 
sare,/ Îngenunche în înserare,/ Cum 
cina, semnul crucii, apa’n fântână/ 
N’au nici gust nici rostire’n română./ 
.../ E bine cum a fost să ne fie./ Laudă 
omului pentru limba din vie./ Pentru 
aproape, departe, laudă Ție.” (În vie, 
în vol. Viitor petrecut)

Dar – pornind de aici – este evi-
dent că Vintilă Horia scrie sub fasci-
naţia proto-istoriilor Poeticului, acolo 
unde acesta era supus acelei stări cu to-
tul speciale care e rugăciunea. Iar măr-
turia este limpede: „Am învățat să mă 
rog pretutindeni,/ Pe stradă, în scris, 
în somn,/Unde o cât de măruntă ieșire 
/Pare a duce spre tine./În zgomot, în 
tăcere, în aducere-aminte/”(Exegeză, 
în vol. Viitor petrecut). Dimensiunea 
privilegiată pe care o amintea abatele 
Brémond se ghiceşte în imediata pro-
ximitate a rostirii. În ce altceva am pu-
tea gândi originea poeziei dacă nu în 
rugăciune, ca un itinerarium mentis in 
Deum, ca ascensiune către misterul hi-
pernoetic din supraesenţa Fiinţei? 

Dar să ne oprim puţin şi asupra 
titlului antologiei, deosebit de inspi-
rată şi semnificativă alegere a Mihae-
lei Albu: Culorile tăcerii. Poemul cu 
acest titlul apare în ciclul al III-lea, 
Austral din volumul A murit un sfânt. 
Privitor la respectiva sintagmă, autorul 
ne spune: „Culorile tăcerii ies în ca-
lea/ Păstorilor de singurătăţi”. Ceva 
mai departe, Culorile sunt văzute (!) 
„ca un semn de viaţă al morţii înconju-
rătoare”. Era perioada de după război. 
Se dorea oare poetul, când a scris aces-
te cuvinte, un pictor al marilor tăcerii 
aşternute atunci peste lume? Undeva, 
în paginile Poeticului său, întâlnim şi 

la Mikel Dufrenne o sintagmă apro-
piată: vocile tăcerii. Ambele situaţii 
sugerează că lumea nu răspunde inte-
rogaţiilor ce i s-au adresat. Tocmai de 
aceea poezia e aducere a lumii în lim-
baj, atenuare a alterităţilor ei, ridicare 
în inteligibil a tot ceea ce (cum spu-
nea Heidegger) îl întâmpină (begeg-
net) pe om şi răspuns adecvat la toate 
aceste întâmpinări (dem Begegnenden 
entgegnen). Se explică astfel şi forţa 
acelui tip de energie cu care este ea în-
cărcată. Ca şi strania ei capacitate de 
a se situa mereu sub semnul a ceea ce 
S. Kierkegaard numea aedificatio, tin-
zând, prin urmare, să construiască, să 
determine în orizontul fiinţei noastre 
realizarea unui raport spiritual decisiv. 

Poemele lui Vintilă Horia devin, 
pentru cine le citeşte cu atenţie, jurna-
lul unui om preocupat să se mărturi-
sească în experienţele şi descoperirile 
spirituale. Sunt, în totalitatea lor, un 
jurnal al iubirii: iubire faţă de lume, 
faţă de Dumnezeu: „Ce e viu și nou în 
astre/ Este Nazaret și număr,/ Pitago-
ric prins pe’un umăr/ Marca rosturilor 
noastre./ Ce e vechi din bazaltine/ În-
tunerecuri purcede,/ Revoluții patru-
pede/ Pentru spaime bizantine./ Grotă 
sau bordei de paie /Locu-i pretutinde-
nesc, Înghețări în jur domnesc /Con-
centrate pe văpaie.” (Locul cu Iisus, în 
vol. Viitor petrecut)

Nimic livresc, ci numai trimi-
teri pasionale către luminile credinţei, 
ale culturii, filosofiei, ale muzicii, ale 
cunoaşterii sau ştiinţei. Iată un sonet 
intitulat Teleologie: „Cu nume adâncit 
în inițiale, Ondulatoriu v, din Planck 
cetire,/ Corpuscularul b în devenire/ 
Pulsând în spațiu ruperi în semnale, 
/.../ Păienjenești cu noimă osebită /Mă 
leg să intru în vârtejul criptic /Și deci, 
fidel ieșirii din ispită./Nici devenind, 
nici închețat în quantic,/ Împreunat 
cunoașterii, rodită/ Idee-mi fac de crez 
apocaliptc.” Într-un alt poem întâlnim 
o foarte semnificativă dedicaţie, Oma-
giu lui Jung:„Jocul cu umbra, jocul /pe 
loc, joc singur,/sărind din timp,/lune-
când în setoase/străfunduri, jocul/ cu 
umbra ascunsă./Joc fără legi, pustiu /
de povețe, jocul cu umbra/nu e nimic. 
Tot este./ Pasul îl pui pe o piatră/mâna 
pe scut, scânteie/ arătătoare de adânc 
/ îți culege mirarea./ Pentru orbi spai-
mă mare/prilej de aleasă pierzanie./
Pentru văzători”. (Viitor petrecut)

Vibraţie aparte a sensibilităţii 
sale, asemenea prezenţei lui Jung ori 
a lui Planck într-un sonet, îi vom mai 
descoperi în antologie pe Nietzsche, 
Kierkegard, Rilke, Hölderlin, Blaga, 
Bach, Wagner, Reger. Îi vom regăsi şi 
în memorii şi în erudita sa eseistică, 
precum şi în romane unde apar Platon, 
El Greco, Juan della Cruz, toate ema-
nând – filosofic vorbind – o orientare 
specific existenţială. A fost curentul ce 
a dominant şi a impus în Europa ideea 
cunoaşterii fiinţei umane, acuzând me-
tafizica tradiţională de uitarea fiinţei 
(Seinvergesenheit). 

Dan Anghelescu

Vintilă Horia: Poetul și Poezia sa
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Gândirea europeană se radicali-
za şi, prin exigenţele impuse de către 
un Nietzsche sau Dilthey, aducea în 
centrul atenţiei umanul. Vintilă Horia, 
el însuşi un Cavaler al resemnării, tră-
ise experienţa haosului, a dezordinii 
şi prăbuşirilor – şi, ca poet – avea să 
pledeze pentru o nouă naştere spiri-
tuală şi morală a individului, pentru 
auto-iluminarea şi transcenderea prin 
care omul să se poată elibera de sub 
dominaţia temporalităţii. Acestea erau 
principiile pe care se întemeia aşa nu-
mita Existenzphilosophie prin Kierke-
gaard, Karl Jaspers, Martin Heidegger 
sau Gabriel Marcel. 

Ataşamentul faţă de această fi-
losofie se mărturiseşte explicit şi în 
poeme. Iată-l pe cel intitulat Langeli-
nie şi subtitrat Comentariu  la „Jurna-
lul unui seducător”, scriere datorată 
lui Sören Aabye Kierkegaard. În text 
apare şi numele celei care tulburase, 
îndurerându-l, sufletul marelui filo-
sof, Regine Olsen: „...Regine Olsen, 
ai iubit/ Nu trup uitat, ci gând cioplit,/ 
Die Existenzphilosophie / Peste a avea 
ți-a scris a fi./ Și în orașul scufundat/ 
În aprioric ca’ntr’un pat/ Tu n’ai avut 

nici cum nici când./Te-a mulțumit cio-
plitul gând/ De-un împărat peste cu-
vânt/ Pe Langelinie rostit/ Cuvânt pe 
tine răstignit./ Aestetischrührend cât 
ai fost/ Ți-ai împlinit întregul rost,/ 
Moralestuffen te-au desprins/ De ur-
cătorul aspru ins,/ Iar theologisch 
când a stat/ În carne iar te-a înturnat./ 
Întoarsă-n moarte sau în nord/ Te-ai 
prins cu Söoren Kierkegaard/ Post 
scriptum la un alt a fi / Realitet Cate-
gorie.”

Cunoaşterea, evident, ţine de 
tragic. Vintilă Horia nu numai că a 
înţeles, dar şi-a şi asumat dimensiu-
nea tragică a unui asemenea destin. 
A şi spus-o într-un cunoscut interviu. 
Evident „tragicul, aşa cum o afirma 
şi existenţialistul Heidegger, este de 
aflat acolo unde domină spiritul, într-
atât de mult încât tragedia supremă 
se petrece pe tărâmul cunoaşterii şi în 
sfera celui care cunoaşte”. (v. Despre 
eterna reîntoarcere a aceluiaşi, 2014, 
Bucureşti, Humanitas, p. 50) 

Poemele cuprinse în această an-
tologie sunt gândite şi ele, ca şi ese-
istica sau romanele, sub semnul tragic 
al cunoaşterii, fiind, în esenţă  des-

Vintilă Horia: Poetul și Poezia sa chideri către o nouă filosofie, o nouă 
estetică şi, inevitabil, o nouă etică. 
În numele aceasteia din urmă Vintilă 
Horia se adresează contemporaneităţii 
reluând la fel de tragica interogaţie a 
lui Hölderlin: „La ce bun poeți pentru 
vremi de cădere/ Când din steaguri 
cad putrede culorile’nfrângerii?/ La 
ce bun poeții când îngeri/ Se’nfrățesc 
cu liliecii în turnuri/ Pe care zeii le-au 
pierdut din vedere?/ Când nemurirea 
capătă nume,/ Când lângă altare Cu-
vântul/ Se face cântec de lume/.” (La 
ce bun poeți)

Atunci când vine vorba despre 
rosturile poeziei, ideea de scop poate 
deveni paralizantă. Şi totuşi... Într-
o scrisoare către Virgil Ierunca din 
aprilie 1968,  publicată în jurnalul său 
(Trecut-au anii, Humanitas, 2000), N. 
Steinhardt spunea că: „….printre mes-
chinării, jalnice întâmplări, sluţenii, 
ghinioane, hidoşenii, erori, absurdităţi, 
răutăţi bine înfipte (...) există şi orbite 
ale limpezimii, simplităţii şi bucuriei, 
care ne ocrotesc, ne păzesc şi ne po-
văţuiesc – aidoma îngerilor din rugă-
ciune“. 

Venind dintr-o nevoie de expan-
siune către un altfel de timp şi către 
alte virtual-posibile orizonturi de înţe-
legere a lumii, Cartea pe care Mihaela 

Albu şi editura Vremea ne-au dăruit-o 
se înscrie pe o asemenea orbită a lim-
pezimilor şi elevaţiei. Devine însă de-
osebit de importantă şi prin aceea că 
în idealitatea ei imaginea poetului se 
complineşte cu aceea a unui gânditor 
care priveşte fenomenul poeziei din 
însuşi interiorul acestuia. Iar citatele 
pe care le-am oferit aici confirmă, pe 
deplin, rafinamentul, subtilitatea, dar 
şi rigoarea de analiză transdisciplina-
ră  a savantului Vintilă Horia, vizibilă 
şi într-un magistral opus (încă netra-
dus în limba română) Introduccion a 
la literatura del siglo XX (Universidad 
Gabriela Mistral, Santiago de Chile, 
1989): „...la literatura /.../ es una téh-
nica de conocimiento – igual  que la 
fisica, la biologia, la astronomia, la 
psicologia /.../que podremos estudiar 
/.../como contemporáneas de la física 
cuántica y del principio de indetermi-
nación.” (p. 14)

Într-o altă, mai imediată, ordine 
de idei, poemele din Culorile tăcerii 
vin tocmai într-o vreme în care tulbu-
rările indigenţei, puţinătatea şi mizeria 
spirituală, timpul sărac al gândurilor 
despre care, cândva ne vorbise Höl-
derlin, persistă în fiecare din noi şi în 
cei din jur. 

***
  de obicei fumăm în bucătărie fără să spunem nimic
fiecare fum e o torpilă  fiecare pauză 
altă torpilă 
 mi-aș dori să fac ceva util: cum ar fi  să repar chiuveta 
să schimb un bec/să 
deretic prin cufărul cu istorii recente
  stau fixată în aceeași idee: că ai putea să mă atingi/ori
să chemi ambulanța sub pretextul că ești grav 
îndrăgostit
ca acum un an 
ca acum zece ani 
ca acum o sută de ani/când
 nu se inventase planningul 
 se iubeau atomii între ei/ mamă ce se mai iubeau 
atomii
 morții  care n-apucaseră să se iubească de vii/ mamă 
ce  se mai  iubeau  
morții 
își legau mormânt de mormânt cu verigi de iarbă și 
flori
era o dragoste absolută
astăzi
fumul trece pe lângă noi  în geometrii previzibile
 salturile memoriei nu depășesc sfoara lui cenușie
 se subțiază culoarul de aer
 și eu cad în mine cu zgomot 

 o stare în care nu exist

scriu că mi-e lene să trăiesc
mi-e  lene să ies din casă la o bere cu prietenii 
(asta pentru când mă travestesc  în bărbat)
acum  sunt femeie, deci: mi-e lene să ies la  un suc la o bârfă / la un agățat
de stâlpii puterii 
scriu ce trăiesc alții 
și eu cred că fac poezie
fac pe dracu

la televizor nu mă uit
la el nu mă uit
la mine 
 mă  mai uit din când în când
și –mi vine să vomit

scriu că mi-e lene să trăiesc
dacă nu mă credeți
priviți cum alăptez  acest soare mic și fricos
 căruia degeaba îi arătați  voi cerul
fiindcă nu are nicio putere

Ana 

 doar tu miroseai a veşnicie 
 ori poate aşa mi s-a părut atunci
 când improvizam 
 voievodatele ploilor calde
 refrenul cerşetorului de la metrou 
 care 

 se-mprieteneşte cu treptele scării/ trădând
 vorbe-ascunse în patrii de cinteze şi cuci
 inocenţa frânghiei în absenţa călăului

 doar tu miroseai a veşnicie
 Ana
 în oraşul acela modular cu eroi pitici /şi 
 sentimente evadate din postere
 pentru tine aş fi mers în mâini
 să văd lumea cu susul în jos/ să
 spun că e bine
 aş fi tras clopotele/aş fi 
declarat 
 ziua noastră naţională
dar ai uitat să vii
 Ana

GELA ENEA
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Cronicã literarã

Harnicul critic și istoric literar Aureliu Goci 
își continuă cu lucrarea de față mai vechiul pro-
iect dedicat comentariului asupra literaturii ro-
mâne din secolul al XX-lea și din primele două 
decenii ale mileniului III. Criticul s-a ocupat în o 
seamă de lucrări, de formulă oarecum eseistică, 
atât de scriitori clasici și clasicizați (Eminescu, 
Caragiale, Delavrancea, Liviu Rebreanu, Mircea 
Eliade, Tudor Arghezi, Marin Preda, Dinu Săraru 
ș.a.), cât și de fenomenul, în general, al poeziei și 
prozei. Dacă poezia, cu precădere cea modernis-
tă și postmodernistă, constituie substanța unor 
abordări panoramice axate pe „istoria”, „geneza” 
și „structura” fenomenului (Geneza și structura 
poeziei românești în secolul XX, 2001; Poeți ro-
mâni la frontiera dintre milenii, 2012; Poezia de 
la Dosoftei la Nichita Stănescu, sub tipar), analiza 
fenomenului prozastic din aceleași epoci litera-
re s-a rotunzit în tot atâtea viziuni structurante, 
demne de reținut: Romane și romancieri în secolul 
XX, 2000; Prozatori români la frontiera dintre mi-
lenii (2003, 2009, 2012). Dl Aureliu Goci privește 
fenomenul literar românesc în perspectivă isto-
rică, îmbogățindu-și comentariile cu observații 
pertinente privind aspecte sintagmatice și para-
digmatice ale genurilor respective, luând în consi-
derare tabloul național de valori, cu atât mai greu 
de urmărit cu cât circulația cărților a devenit azi o 
problemă majoră a culturii române:

„Complexitatea fenomenului literar actual 
are o amplitudine și o diversitate greu controla-
bile, mai ales prin dispersarea geografică a edi-
turilor, majoritatea dedicate autorilor locali sau 
regionali, destinate unei recunoașteri limitate. 
Când sparg constrângerile unei difuzări restrânse 
și intră în viziunea criticii de viziune națională, au-
torii locali pot ajunge la o largă audiență din care 
nu lipsește, în ultimă instanță, atenția criticilor 
de interpretare și istorie literară. Astăzi, circulația 
cărților scoase de sutele, poate miile de edituri a 
devenit chiar un argument axiologic.”

Toate aceste lucrări menționate, pornite 
dintr-un program critic cu viziune structurant-
valorică, nu sunt decât „piese” ale unui mai larg 
proiect de istorie literară contemporană (desigur, 
în derulare), pentru care dl Aureliu Gogi are nu 
numai mijloacele de realizare bine definite cât și o 
aplecare lecturală perseverentă, din plin dovedită, 
spirit critic și o acută percepție a valorilor, întâm-
pinate în planul originalității și diferenței specifi-
ce, ori de unde ar veni acestea, de la nume deja 
cunoscute sau de la autori abia iviți în orizontul de 

așteptare al recunoașterii și validării estetice. 
Prozatori români în primele două dece-

nii ale mileniului III aduce în pagină o literatură 
proaspătă, aproape necunoscută, încă neașezată 
valoric, dar pe care se poate paria cu siguranță. 
Autorul nu intră brusc în „materie”, știind că ana-
liza fenomenului nu se poate face „ex abrupto” 
ci prin raportări la o tradiție deja consolidată, de 
aceea în Prolegomene-le cărții realizează o scur-
tă incursiune în secolul XX, relevând „geneze și 
metamorfoze” ale romanului românesc modern 
și postmodern, cu observații consolidate teoretic 
privind „construcția și deconstrucția romanescă”, 
„ultimele frontiere” ale genului, „noua structură”, 
„narativitatea și variabilitatea” romanului, forme-
le „deschiderii” în universul romanesc, specificita-
tea de „topos” și „epos” a spațiului literar respec-

tiv, în sfârșit, tenta „erotică” și chiar „sexualitatea 
explicită” („cu Freud pe masă”).

Schimbarea produsă după 1989, cu 
reverberații în toate domeniile, îndeosebi prin 
dezvoltarea și accesul la lumea mass media și ci-
bernetică, „motivează aserțiunea că și la noi s-a 
atins modelul societății vizuale”, cu accent pre-
ponderent pe „literatura documentară”, „de in-
formare”, surclasată fiind „literatura de ficțiune”. 
Cu toate acestea, romanul rămâne „cel mai per-
formant gen”, conceptul în sine parcurgând sem-
nificative „mutații valorice”: „Romanul este genul 
care «lucrează» cu mari dimensiuni temporale, 
așa că două decenii și ceva, trecute de la momen-
tul 1989, nu înseamnă o perioadă de referință. Dar 
se poate face un bilanț și se pot comenta reușitele 
și direcțiile de opțiune estetică.”

Astfel, o primă secțiune,, deloc cu intenție 
„discriminatorie” este deținută de Proza femi-
nină românească (pp. 47 -96), în care criticul 
identifică pe lângă o sensibilitate mai adâncă și 
o tematică „specială”, o forma mentis deosebi-

tă de aceea masculină: „Cu greu găsești în proza 
bărbaților diapazonul înalt al notelor iubirii sau 
suferințelor, rareori tematica maternă este trata-
tă din unghiul de vedere al unei femei, ca să nu 
mai vorbim despre intuiție, inefabilul sufletesc, 
puterea de a îndura – tipic feminină – revărsate 
în paginile unei cărți de o doamnă a condeiului.” 
Pe acest raționament se construiește întregul ca-
pitol în care criticul se ocupă de cărți scrise de câ-
teva „doamne ale condeiului”, precum: Gabriela 
Adameșteanu, Gabriela Banu, Izabela Brănescu, 
Elena Ionescu Colcigeanni, Melania Cuc, Angela 
Dina Moțățăianu, Vasilica Ilie, Elisabeta Iosif, Catia 
Maxim, Herta Műller, Ștefania Oproescu, Camelia 
Pantazi Tudor, Mariana Petrescu, Doina Popescu 
Brăila, Eliza Roha, Maria Mona Vâlceanu ș.a.

Tot din generații diferite sunt și scriitorii de 
la secțiunea Prozatori români (pp. 97-226), crite-
riul de abordare fiind unul transgeneraționist, iar 
cel de încadrare unul alfabetic: Mihai Antonescu, 
Aurel Antonie, Constantin Argeșanu, Ion Barbu, 
Florin Ciocea, Mircea Cărtărescu, Nicolae Dabi-
ja, Mihail Diaconescu, Puși Dinulescu, Dumitru 
Augustin Doman, Ștefan Dorgoșan, Al. Ecovoiu, 
Nicolae Dan Fruntelată, Horia Gârbea, Mihai Gră-
mescu, Romulus Lal, Emil Lungeanu, Dan Lungu, 
Nică D. Lupu, Norman Manea, Ștefan Mitroi, Geo 
Naum, Fănuș Neagu, Dumitru Popescu, Petru Po-
pescu, George Rizescu, Dinu Săraru, Constantin 
Stan, Dan Stanca, Gh. Stroe, Viorel Știrbu, C. Tur-
turică, Eugen Uricaru, Cornel Zeana ș.a.

La Ultima oră, sunt inserate două comen-
tarii referitoare la cărțile semnate de Ana Dobre 
Pelin și Răzvan Nicula.

Materia cărții, așa după cum se poate con-
stata și din înșiruirile alfabetice de mai sus, este 
de o pregnantă diversitate tematică și varietate 
valorică, criticul sacrificând orice intenție structu-
rant-canonică unui singur criteriu, acela axiologic, 
pariind pe opere ale unor scriitori consacrați, apă-
rute în acest interval, dar și pe nume noi, consi-
derate îndreptățite a intra în cetatea literelor, în 
panteonul literar românesc, cu un loc pe potriva 
aportului valoric de până acum.

La bază comentarii și recenzii, publicate în 
reviste literare din București și provincie, toate 
aceste „tablete” critice mărturisesc nu numai acu-
itatea percepției critice, gust estetic și o dreaptă 
măsură a tonului interpretativ, dar și un echilibru 
al judecăților de valoare, criticul fiind, cum se știe, 
nu un locatar al „turnului de ivoriu”, ci un fer-
vent agent de proiecte editoriale, lansări de cărți, 
participant la acțiuni cultural-literare în tablou 
național. Mulți din tinerii scriitori s-au bucurat de 
„cronicile” dlui Aureliu Goci, bune nu numai pen-
tru „intrarea” în Uniune, dar și în situarea tema-
tică și estetică, orientativă, în contextul literaturii 
de azi.

PROZATORI ROMÂNI
în primele două decenii ale mileniului III
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Valorificând, în această temeinică cercetare, 
celebra intuiție barthiană conform căreia, în ciuda 
oricăror refuzuri și ignorări, „le discours amoureux 
est aujourd’hui d’une extrême solitude” (Fragments 
d’un discours amoureux, 1977), istoricul și criticul 
literar Gheorghe Glodeanu comentează, în nu mai 
puțin de douăzeci de capitole, cazurile cele mai cu-
noscute din cultura română. Dincolo de prejudecata 
că speciile literaturii de frontieră (epistolare, memo-
rii, jurnale etc.) ar interesa mai puțin statura ideatică 
a scriitorilor comentați din această perspectivă bio-
grafistă, pasageră sau nu, autorul își ia tema în serios, 
începând foarte de departe. Bunăoară, într-un prim 
capitol (Despre muze), ni se reamintește de rolul pe 
care acestea îl aveau în declanșarea „mecanismu-
lui complex și dificil al inspirației”, într-o antichitate 
greco-romană în care mitologia, ca «istorie vizuală», 
acorda nimfelor și muzelor pline de grație, irezistibi-
lul fascin ce marca atât destinul zeilor cât și al unor 
regi, eroi, artiști. Între celebrele povești de dragoste 
ale omenirii, dincolo de cea a celebrului cuplu mito-
logic Orfeu-Euridice, foarte productivă, sunt aminti-
te alte câteva în care realitatea a creat ficțiuni atât 
de rodnice: Tristan și Isolda, Lancelot și Guinevere, 
Romeo și Julieta, Hamlet și Ofelia, Paris și Elena din 
Troia, Ulise și Penelopa, Marc Antoniu și Cleopatra, 
Othello și Desdemona, Dante și Beatrice, Napoleon 
și Josefina ș.a. 

„Asemenea literaturii universale, – observă dl 
Gh. Glodeanu – și literatura română are câteva cele-
bre povești de dragoste”, cea mai vestită fiind ace-
ea dintre Eminescu și Veronica Micle. „La fel de cu-
noscută este și povestea de dragoste dintre Mircea 
Eliade și Maitreyi Devi. Lor li se adaugă numeroase 
alte cupluri sau chiar triunghiuri erotice celebre: Va-
sile Alecsandri – Elena Negri, Șt. O. Iosif, D. Anghel 
– Natalia Negru, O. Goga – Veturia Goga, Nae Iones-
cu – Elena-Margareta Fotino, Anton Holban, Octav 
Șuluțiu, Zaharia Stancu – Lydia Manolovici, Lucian 
Blaga – Cornelia Brediceanu, Dinu și Nelli Pillat, Lucia 
și Leonid Dimov, Radu Stanca – Dorina Ghibu, Marin 
Preda – Aurora Cornu, Șt. Aug. Doinaș – Irinel Liciu, 
Nichita Stănescu – Gabriela Melinescu etc.” Nu toa-
te, precizează autorul, „au generat opere”, unele însă 
au dus la drama partenerilor (Al. Odobescu, Veronica 
Micle, D. Anghel, Ilarie Voronca, Paul Celan ș.a.). 

Foarte importante pentru înțelegerea oame-
nilor și operelor în chestiune, aceste povești de dra-
goste rămân, în cadrul literaturii de frontieră, puncte 
de reper în cercetarea istorico-literară. Noi înșine, 
într-o lucrare din 2010 (Lucian Blaga. Solstițiul Sân-
zienelor) acordam capitole distincte celor cinci 
„muze” din viața poetului (Cornelia, Coca Rădulescu, 
Eugenia Mureșanu, Domnița Gherghinescu-Vania, 
Elena Daniello) și, refuzând a rămâne doar la acest 
nivel anecdotic, am identificat „urmele” lăsate de 
eminențele sentimentale în creația blagiană lirică, 
epică, dramatică, contribuind astfel, dincolo de un 
anume biografism de senzație, la o mai profundă își 
complexă înțelegere a omului și operei. Extrapolând 
raționamentul la cazul Eminescu – Veronica Micle, în 
lumina ineditului corp epistolar dat la iveală în anul 
2000 (vol. Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit), 
oare nu avem suficiente date privind atât starea de 
spirit a partenerilor, cât mai ales evoluția stării de 
sănătate a poetului (pe o investigație de amănunt 
a acestei corespondențe, recent, un reputat me-
dic psihanalist din Oradea a stabilit un diagnostic 
pe cât de veridic pe atât de uluitor, având în vede-
re observații specifice de tablou clinic – v. Gavril 
Cornuțiu, Tragedia și suferințele omului Mihai Emi-
nescu. Ultimii șase ani din viață, Ed Saeculum, 2016).

Multe din aceste „povești de dragoste”, unele 
de-a dreptul celebre lăsând urme fie în viață fie în 
operă, când nu au eșuat într-un fatalism existențial, 
sunt în general cunoscute (bibliografia selectivă a 
volumului reține, desigur, pe lângă „operele auto-
rilor investigați”, și anumite „referințe critice”, care 

nu sunt deloc puține). Strânse, însă, la un loc, toate 
acestea ilustrează prezența unor veritabile „iposta-
ze ale discursului amoros în literatura română” (cu 
metafizica, hermeneutica și simbolistica lui), de re-
găsit mai întâi în intimitatea și confesivitatea acelei 
literaturi de frontieră, unde ficțiunea cedează fie do-
cumentului fie transcrierii nonficționale.

Deși putea s-o ia mai de departe (bunăoară, 
un capitol de început, l-ar fi îndreptățit literatura po-
pulară, cu miturile ei structural-genezice străbătând 
cu luminile și literatura cultă), dl Gh. Glodeanu ar fi 
găsit un material interesant în erotica „fanariotă” a 
începuturilor noastre lirice, dacă nu și mai devreme 
în literatura veche, cum un caz destul de interesant 
l-ar fi constituit cuplul erotic Vasile Alecsandri – Ele-
na Negri (v. jurnalul italian al poetului, dar și poeme 
precum „Steluța” dedicată iubitei decedate pe vapor, 
la întoarcerea în patrie, și înmormântată la Constan-
tinopol (e adevărat, unele aspecte nu prea se cunosc, 
rămânând iată inedite!).

După cele două capitole care constituie, de-
sigur, preliminarii destul de limpezi privind tema și 
convenția abordării unui anumit gen de literatură 
(Despre muze, Fascinația literaturii de frontieră), dl 
Gh. Glodeanu își începe propriu-zis ampla abordare 
cu capitolul III, Poetica discursului îndrăgostit, ur-
mărind relația Eminescu-Veronica Micle în întreaga 
desfășurare a evenimentelor, de la apropieri pasio-
nale generând „frigurile versului” („visul ferice”), la 
despărțiri și regrete, totul pe fondul unei vieți trăită 
febril și la stacheta verticalității morale, de unde și 
„stricarea cu toată lumea” a poetului. Comentariul 
este, în general, corect, cu menționarea acelui „bo-
varism” al femeii „care visează să-și trăiască din plin 
existența, setea ei de viață și de iubire”, „bovarism” 
care „în mod treptat dispare”... E mai degrabă coche-
tărie, o gestică erotică jucată pe toată gama, de la 
ingenuă, la femeia fatală care amenință cu „ieșirea 
la șosea” și „în lume”, când nu se transformă într-o 
revanșardă sentimentală, cu toane, cerându-și scri-
sorile înapoi etc. Să nu uităm că „iubita legitimă” a 
lui Eminescu este ea însăși, la rândul ei, inspirată de 
„vârful nalt al piramidei ochiul meu abia-l atinge...” 
(Lui X). Uneori, versurile îi trădează „jocurile”, gân-
durile „de muiere”, imaginea iubitului conturându-se 
expresiv și elevat în poezia acesteia. O citire atentă 
a poeziei sale ar putea îmbogăți capitolul, cam ceea 
ce am făcut noi într-un studiu nu de mult publicat, 
„Eminescu în poezia Veronicăi” (vol. Panopticum, 
2013). 

Urmează Un roman epistolar de dragoste 

(Gala Galaction – Zoe Dimitriu Marcoci), apoi Un 
triunghi erotic tragic (Natalia Negru – Șt. O. Iosif, D. 
Anghel). Dacă Mausoleul iubirii (VI) evocă relația de 
mare notorietate în epocă dintre O. Goga și Veturia 
Goga, Muzele lui Lucian Blaga (VIII), cu accent pe ul-
tima „inspiratoare”, Elena Daniello, trece în revistă 
aceste pasiuni ale poetului din ultimul sfert de secol 
de viață, care au lăsat tot atâtea urme în scrierile sale, 
indiferent că e vorba de poezii (Cornelia, Coca Rădu-
lescu, Domnița, Elena), de romanul ficțional „Luntrea 
lui Caron” (Eugenia Mureșanu, Domnița, Elena) sau 
de romanul epistolar („flirt epistolar”) încurajat de 
Domnița Gherghinescu-Vania și desfășurat pe par-
cursul mai multor ani. Unul din cele mai consistente 
și impecabil structurat (triadic), prezentând pe larg 
lucrările Corespondența de familie (2000), Lucian 
Blaga – Solstițiul Sânzienelor (1910) și Lucian Blaga și 
ultima lui muză (1915) de Anca Sîrghie, capitolul de-
dicat autorului Verii de noiembrie ilustrează virtuțile 
de istoric și critic literar ale universitarului băimărean 
Gheorghe Glodeanu (pp. 233-283). 

Dacă Povestea de dragoste dintre Nae Iones-
cu și Elena Margareta Fotino (VII) înfățișează pasi-
unea unui „filosof” față de o femeie „părăsită”, ca-
pitolul Trei romancieri și o singură muză (IX) evocă 
tribulațiile sentimentale ale scriitorilor Anton Hol-
ban, Octav Șuluțiu și Zaharia Stancu față de monde-
na aristocrată Lydia Manolovici (autorul merge de 
data asta la operele în care a fost transfigurat chi-
pul femeii iubite). O contribuție, desigur, bine pusă 
în evidență, precum capitolele Memoriile unei dive, 
XI (Leny Caler), Memoria ca recuperare a iubirilor 
de odinioară, XIV (Cella Serghi), Când dragostea nu 
moare, X (M. Eliade – Maitreyi Devi), Efuziunile sen-
timentale ale unui spirit olimpian, XII (G. Călinescu). 
Pilduitoare este și iubirea dintre Dinu și Nelli Pillat 
(XV. Biruința unei iubiri) sau, de dată istoriografică 
mai recentă, relația epistolară a lui Leonid Dimov cu 
Lucia (XVI). Mult mai la locul lui este comentariul de-
dicat iubirii dintre Radu Stanca și Dorina Ghibu (XVII. 
Scrisori către Doti), ca și cap. XVIII: Timpul inimii (In-
geborg Bachmann – Paul Celan). Nu puteau lipsi, de-
sigur, Cel mai iubit dintre pământeni, XX (Marin Pre-
da – Aurora Cornu), Corespondența intimă a două 
spirite alese, XXI (Ioana Em. Petrescu – Liviu Petres-
cu), precum și Ultima iubire a unui pseudo-misogin, 
XXII (Emil Cioran – Friedgard Thoma).

„Excesul de anecdotică erotică” itinerant și 
fără prejudecăți, ca s-o cităm expressis verbis, din 
scrierile Ninei Cassian, fluture de livadă cu vanități 
de amor schimbist, l-a determinat pe autor să-i de-
dice acesteia un comentariu de câteva zeci de pagini 
(XIX. Confesiunile unei seducătoare femei urâte, pp. 
645-674), ceea ce ni se pare, evident, prea mult. De 
asemenea, nu înțelegem prezența evreicei ariviste 
Elena Lupescu, „vulpea roșie”, cum i s-a zis în epo-
că, bovarica amantă a Regelui Carol al II-lea, deve-
nită „eroina” romanului antimonarhic al lui Pamfil 
Șeicaru (1894-1980), Vulpea roșcată, scris în exil atât 
cu intenții arghirofile cât și pentru a se pune bine cu 
regimul comunist (apărut postum, în 1996). Nu e în 
chestie, ține de alt registru umanitar... 

Dincolo, însă, de aceste rezerve, masiva lucra-
re a cercetătorului Gh. Glodeanu este o carte admi-
rabilă, întreținând o cursivă plăcere lecturală, menită 
totodată a lumina din acest unghi al abordării aspec-
te importante din viața și opera scriitorilor respectivi. 
Proiect editorial sui generis, Ipostazele discursului 
amoros în literatura română este un fel de „istorie” 
a problematicii în discuție, cu atât mai importantă 
cu cât beneficiază de ultime achiziții istorico-literare, 
coerentă, armonios întocmită și de o modernitate 
conceptuală și vizionară fără precedent în literatura 
de specialitate.

Zenovie CÂRLUGEA  

SCRIITORI, CĂRŢI, MUZE.
IPOSTAZE ALE DISCURSULUI AMOROS ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

(Tipo Moldova, 2017, 786 p.)
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Pe drumul mântuirii mele 

Pe drumul mântuirii mele,
De lume când mă depărtez,
Cu nuferii mă consolez,
Punându-mi viaţa-n ghilimele.

Din cântec mi-am făcut un crez,
Slujindu-i formele rebele,
Pe drumul mântuirii mele,
De lume când mă depărtez.

Călcând pe nori, urcând pe schele,
Frumosului i-armonizez
Cununi, brăţări şi chiar inele
Din universul ce-l creez
Pe drumul mântuirii mele.

Spre cer am înălţat poeme 

Spre cer am înălţat poeme, 
Cu braţe din azur topit,
Pe-un vârf de munte dezgolit,
De care îngerul se teme.

N-a fost târziu, n-a fost devreme,
Dar somnul când mi-am năruit,
Spre cer am înălţat poeme, 
Cu braţe din azur topit.

A vrut destinul să mă cheme
La un festin neîntâlnit –
Când tot ce plânge, doare, geme
Ca un vulcan s-a istovit,
Spre cer am înălţat poeme.

La poarta abisală 

Îmi sprijin tâmpla de un gând
Şi duhul soarelui rodeşte,
La braţ cu slova ce-mi zâmbeşte,
Albastra zare traversând.

Despovărat de-al vremii cleşte,
Mă mângâie un înger blând,
Că-mi sprijin tâmpla de un gând
Şi duhul soarelui rodeşte.

Mai tânără n-am fost nicicând
Şi, azi, mă bucur creştineşte
La poarta abisală, când
Amurgul nu mă mai pândeşte,
Că-mi sprijin tâmpla de un gând.

Fructul năzuinţei 

Răsări-va printre astre,
Ca să dea lumină clipei,
Floarea zborului şi-a pripei,
Din vecii de alabastre.

Toată-nvrednicirea stirpei
Ferecată-n slove-albastre
Răsări-va printre astre,
Ca să dea lumină clipei.

Tributar nu doar arípei,
Ci trăirilor sihastre,
Fructul năzuinţei noastre,
Stavilă punând risipei,
Răsări-va printre astre.

Un diamant...

Lui Alexandru Macedonski

Un diamant în stare pură
Ne bucură, de-un veac, privirea,
Ca să-nţelegem potrivirea
Din a cernelii osatură.

Cu a peniţei întorsură
Ce-n roze-i vindeca simţirea,
Un diamant în stare pură
Ne bucură, de-un veac, privirea.

A fost o crudă aventură
Că s-a zidit pe nemurirea
Rondelului ce-avea menirea
Să mângâie orice făptură –
Un diamant în stare pură.

La balul strofelor

La balul strofelor frumoase,
Sub crugul rimelor astrale,
Pe foi subţiri, veline, pale,
Se-adună gânduri generoase.

Vin mandoline şi cimbale –
Din veacuri trudnice rămase –
La balul strofelor frumoase,
Sub crugul rimelor astrale.

Cum muza se înflăcărase,
De braţ cu suple madrigale,
Rondeluri calde, unduioase
Trec în veşminte triumfale
La balul strofelor frumoase.

Pe tonuri dulci...

Pe tonuri dulci, de menuet,
Adăpostind şăgalnic dorul
Şi la al sferelor banchet,
Dansăm înlănţuind amorul.

Corăbii roz, spre violet,
Îşi poartă-n voie călătorul,
Pe tonuri dulci, de menuet,
Adăpostind şăgalnic dorul.

Un gest divin, în pas cochet,
Sub zodii, le-a-ntocmit fuiorul
Şi, gând la gând, încet-încet,
Deschidem inimii zăvorul,
Pe tonuri dulci, de menuet.

Azur, mireasmă, adieri
Azur, mireasmă, adieri
Ce roata vieţii o mişcară,

În reveria lor solară,
Urnesc şi carul de poveri.

Rostogolita primăvară
Aşază-n coasta unei seri
Azur, mireasmă, adieri
Ce roata vieţii o mişcară.

Pe drumul oaselor de ieri,
Cel norocos se înfioară,
Că-n jocul marilor plăceri
E-o bucurie circulară:
Azur, mireasmă, adieri...

Lumina pătrunde-n bos-
chete 

Lumina pătrunde-n boschete,
La-ntreceri de raze dansante;
Pe muchii, prin colţuri, prin fante,
Trezeşte speranţe secrete.

Pe strune vibrând în andante,
Cu note în tonuri discrete,
Lumina pătrunde-n boschete,
La-ntreceri de raze dansante.

Pictând doar tablouri vivante,
Ca-n stranii mişcări să desfete
Frumoasele blonde cochete –
Soţii, profesoare, amante –
Lumina pătrunde-n boschete.

Plăpânda-mi umbră 

Plăpânda-mi umbră ziditoare
În pulberi cu parfum de tei,
Pe ale vremilor alei,
Îşi poartă numele de floare.

S-ar vrea un pescăruş pe chei,
Azur, lumină şi-ncântare
Plăpânda-mi umbră ziditoare
În pulberi cu parfum de tei.

Mă tot întreb: Pe ce temei
Mai cară bolovani de zare –
Rostogoliţi din întâmplare
În tolba sufletului ei –
Plăpânda-mi umbră ziditoare?

Mai mult decât al nopţii far

Mai mult decât al nopţii far,
Trimite-a sa lumină vie,
O prea slăvită poezie,
Plătită c-un tribut amar.

Născută-n mare frenezie,
Din cremene şi din amnar,
Mai mult decât al nopţii far,
Trimite-a sa lumină vie.

Să nu trăiască în zadar,
Prin simţăminte ce sfâşie
Şi-o lacrimă scăldată-n har,
Aprinde inima pustie
Mai mult decât al nopţii far.

Privind la floarea de cais

Privind la floarea de cais, 
A-ntinerit, în zori, şi gândul –
O primăvară traversându-l
Când poposea pe-un ram de vis.

Zefiru-n taină conducându-l
Spre un liman din Paradis,
Privind la floarea de cais, 
A-ntinerit, în zori, şi gândul.

C-un ochi de-azur hipnotizându-l,
Cerescul înger i-a prezis
Că-n poezie-şi află rândul
Cel ce de lume s-a dezis
Privind la floarea de cais.

E poezia o minune

E poezia o minune
Ce se-nfiripă surâzând,
Din ploi şi viscole migrând
Spre ale inimii cătune.

Venind din spaţiul lui nicicând,
Cu flaute cereşti şi strune,
E poezia o minune
Ce se-nfiripă surâzând.

C-un fir de vis, c-un bob de gând
Ce-n sinea ei vrea să le-adune;
Prin tot nectarul ce-l depune
În cuibul dorului arzând,
E poezia o minune.

Îi spun poemă

Îi spun poemă de-nzidire
Şi-o-mbrăţişez cum se cuvine –
La un banchet dat de ondine,
Cântând a vieţii întocmire.

Contaminată de-o sclipire
Din galaxiile divine,
Îi spun poemă de-nzidire
Şi-o-mbrăţişez cum se cuvine.

Născută-n ape cristaline
Şi-ngemănând în dulcea-i fire
Adânci abrupturi şi coline,
Subjugă fără-mpotrivire
Şi-i spun poemă de-nzidire.

În jumătatea mea de lună 

În jumătatea mea de lună, 
În jumătatea mea de soare, 
Tu vino iar ca, prin iertare,
Minunea vieţii să n-apună!

Pe-al vremii drum, pe-a zilei strună,
Îmi vei fi sprijin şi-alinare,
În jumătatea mea de lună, 
În jumătatea mea de soare. 

Când viscolit, când în furtună,
Din lacrimă, pământ, suflare,
Argintul gândului se-adună
Ca pentru ultima-ntâmplare,
În jumătatea mea de lună.

FLORICA GH. CEAPOIU

Azur, lumină, încântare
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Anotimpul macilor (Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2018) este noua carte a 
Veronicăi Oșorheian, o carte frumoasă prin conținut și înfățișare, cu ilustrații foarte 
reușite, semnate de Andrei Medinski, cel care a ilustrat și coperta. De-a lungul timpu-
lui, Veronica Oșorheian ne-a obișnuit cu acest gen de ediții frumoa-
se, dovedind o atenție deosebită pentru ilustrație și grafică. Origi-
nară din Leșu, județul Bistrița-Năsăud, autoarea se întoarce adesea 
acasă și prin scrisul său, așa cum ne-o arată mai toate volumele 
publicate: Dor de copilărie (1999), Miracol (poezii, 2000), Casade 
sub ochiul stelei – Consemnări și studii monografice (2002), Măr-
turisiri (2005), Datini transilvane (studiu privind nunta țărănească, 
2007), Șirag din pietrede râu (monografie cultural-sentimentală, 
2009), Fata pădurii (baladă, 2010), Nuntățărănească (plachetă în 
versuri, 2010), Anotimp cernut (poezii, 2011), Colocvial. Fațete 
alebinomului autor-impact relațional (2012). La aceste studii și 
volume de versuri ce poziționează în timp preocupările diverse ale 
autoarei, se adaugă proza, bine scrisă, captând deopotrivă atenția 
copiilor și a adulților: Traista în pătrățele (proză scurtă, 2013), 
Duioșiepeste umăr (proză scurtă, 2013), Cățelul pământului (pro-
ză scurtă, 2014), Bumbușca și altepovestiri (proză scurtă, 2015).

Volumul în discuție este încadrat de o Prefață (Iacob Naroș) 
și o Postfață (Gabriela Mircea), ce susțin apartenența acestei poe-
zii la spațiul tradițional transilvănean, atât prin acuratețea imaginilor, cât și prin co-
loratura lingvistică. ,,Poezia descinde din copilărie și de la sânul mamei, adeseori... 
Ea e identică cu originea, cu începuturile omului, ca individ...”, spune cercetătoarea 
Gabriela Mircea. Așadar, Anotimpul macilor este o proiecție a trecutului în care se 
regăsesc chipuri dragi, între acestea tronând figura mamei, cea căreia i se dedică și 
primul ciclu liric. Plasată în orizontul satului patriarhal, Mama devine emblema unei 
viețuiri în sfințenie și rugăciune: ,,În casa șindrilită,/ Cu pruncul la sân,/ Mama se 
roagă: // Doamne, apără-mi copilul/ De toate relele!” (Feerie). 

Cu fiecare nou poem se completează o geografie spiritualizată, cea a satului 
natal, cu numele sătenilor, cu doinele abia întrezărite și cântecele de leagăn: ,,Haide 
lin, somnule, lin,/ În legănuțul divin./ Câte cântece de pui,/ Ca al meu niciunul nu-i,/ 
Că-i din poala cerului.” Transpare din aceste versuri tonul cu inflexiuni populare și 
melancolia despărțirii de ființele dragi. ,,Când ai plecat, dorită maică,/ un gol imens 
prăbușitu-s-a în mine/ și rădăcini a prins,/ în lutul care sunt;/ Am vrut să-l izgonesc,/ 
în hăuri depărtate,/ să port mereu în minte/ icoana dumitale.// Pe albele cărări,/ în-
tâmpini îngeri buni;/ le spui povești trăite.../ senină, împăcată,/ pui blidele stelare/ 

pe mese înflorite/ și-mparți la toți alune,/ crezându-te cu noi.” (Sfântămenire). Nici 
jocul de rime nu-i este străin autoarei, ci mereu experimentat în încercarea de a des-
cifra trecutul și a-i sesiza dinamica de sensuri: ,,Prin verdele nuc,/ se cerne lumina,/ 

cum mama cernea prin sită făina;// Albă făina/ cernută de mama,/ 
curată lumina/ ce-mi mângâie geana.” (Cântec domol).

Al doilea grupaj liric stă sub semnul reflecției: ,,Nu te mira,/ 
fiecare urcă/ o Golgotă.” (Dealul Golgotei). Frumusețea lumii nu 
poate fi tulburată de prezența omului „Doar cerul ar putea fi mai 
sărac cu două stele, când vom apune” (Două stele). Măreția naturii 
e pusă față în față cu neputința omului în Natură dezlănțuită. Na-
tura, mai prezentă ca niciodată, înțelege cel mai bine cântecul abia 
șoptit al dorului: ,,Drepți ca sfinții,/ mestecenii/ iau urma cerului;// 
Tremurându-și frunzele,/ îngână imnuri stelare;// Păsări însetate/ 
sorb licori/ din râuri de lumină;// În nopți fără stele,/ lumânări albe/ 
ne arată cărarea.” (Lumânări albe). La vreme crepusculară, dru-
murile duc invariabil spre casa părintească, înspre propria identita-
te biografică, iar în cazul Veronicăi Oșorheian trăirea, bucuria sau 
nostalgia sunt toate legate de Leșul natal, copleșitor prin spirituali-
tate și tradiție, bogăție și autenticitate. Din acest motiv, cotidianul 
rămâne într-o penumbră, fără a fi în totalitate eludat. ,,Pământul de 
acasă/ îl port între sprâncene,/ de când eram copil/ și mai băteam 

mătănii,/ la umbra unui fag/ și-n verzile poiene,/ să nu adorm pe rouă/ și să-ntâlnesc 
dihănii.// Sub unghii, încă port/ pământul de acasă,/ de când pliveam prin straturi/ 
și mai săpam grădina;/ Pământu-acela reavăn,/ în care doarme tata/ și nu știu dacă 
mama/ și-o fi găsit hodina.” (Pământul de acasă).

Câteva poeme cultivă o poetică a solitudinii și disoluției, însă într-o manieră 
discretă, e acea acceptare firească a trecerii⁚ „Sunt lutul pe care, pășind zi de zi, 
aminte-mi aduc că lut eu voi fi” (Boare și lut). Balansul acestei accentuate melanco-
lii îl constituie tot trecutul, copilăria: ,,Priviri jucăușe/ oprite peste/ lanul de maci;// 
Legănați în/ poala holdelor,/ horă încing/ cuprinși de mirare;// Copii îmbujorați/ 
așteaptă sărbătoarea;// Nestăpânite glasuri/ întrec stoluri grăbite;// Ploaie de petale 
roșii...” (Anotimpul macilor). Poeziile ocazionale ce încheie volumul aduc în pagină 
evenimente sau personalități ale zonei năsăudene spre care dragostea și respectul 
autoarei se întorc de fiecare dată.

Moderația, simplitatea și o afectivitate sporită definesc poezia Veronicăi 
Oșorheian, ajunsă acum la un timbru liric pregnant și distinct. Anotimpul macilor 
este un volum de referință în creația autoarei prin ținuta poetică și grafică deopotrivă.

Născut la 20 ianuarie 1939 în Ciuruleasa, județul 
Alba, Gheorghe Jurcă atinge, în acest început de an, o 
culme a urcușului său biografic, vârsta de 80 de ani fi-
ind vrednică de toată stima. Mulți ani, încununați de 
sănătate și gânduri senine! 

Scriitor de cursă lungă, Gheorghe Jurcă a publi-
cat în decursul timpului titluri numeroase, exprimân-
du-se în mai toate genurile literare. Condeiul i-a fost 
aproape și în viața profesională petrecută ca ziarist. 
De la debutul cu proză, înregistrat în 1982, în revista 
bucureșteană ,,Luceafărul”, Gheorghe Jurcă a continu-
at să scrie, dând tiparului  zeci de titluri, de la roman la 
proză scurtă sau de la poezie la teatru și memorialistică. 
Pentru o privire retrospectivă, se cuvin amintite măcar 
parțial câteva cărți și volume semnate de autor: Amurg 
în pădurea de carpeni, nuvele și povestiri, 1987; Toast 

de Anul Nou într-un hotel de provincie, proză scurtă, 1989; Vinul amar al iubirii, 1996; 
Don Quijote pe calul de lemn, 1998; Bătrânul Ulise, versuri, 1999; Pământul de acasă, 
versuri, 1999; Catedrala de iarbă, poeme, 2000; Musafira de la miezul nopții, povestiri 
și nuvele, 2000; Un Hamlet de provincie, versuri, 2002; Nimfa și senatorul, roman, 2003; 
Copacul cu sertare, versuri, 2003; Femeia din albumul cu fotografii, nuvele și povestiri, 
2004; Casa cu tarantule, 2005; Scrisori din livada cu mierle, roman epistolar, 2005; 
Paște murgule iarbă verde, 2006; Iubește și apoi aleluia, roman, 2007; Strigătul Cor-
lei, roman, 2007; Elegie pentru bradul fulgerat, roman, 2007; Teatru, 2008; Tandrețe și 
cafea, roman, 2009; Noapte la castel, proză scurtă, 2010; Un om căzut din stele, roman, 
2011; Zaranda, roman, 2011; Omul cu un glonte în cap, proză scurtă, 2011; Vară cu mi-
resme de fân, roman, 2012; Un cocor zboară spre asfințit, roman, 2012; Opriți planeta, 
vreau să cobor, roman, 2013; Calul din oglindă, roman, 2013; Zbor pe sub geana iluziei, 
roman, 2013, Insomnii de toamnă, versuri, 2014; Bărduleștii, I, II, roman, 2015, Pene-
lopa, roman, 2017, Casa cu năluci, roman, 2017, A fost odată o mierlă, roman, 2018, și 
multe altele. 

Toate acestea configurează tenacitatea și travaliul artistic al unui scriitor care, în 
ciuda unor mari lovituri înscrise în destinul său lumesc, nu și-a cenzurat fantezia bogată, 
ci a continuat să exploreze, cerebral și visător în același timp, dimensiunile văzute și ne-
văzute ale existenței. Au rezultat cărți interesante, descrieri pline de savoare și personaje 
memorabile prin apartenența lor la toposul Apusenilor natali. Acest cadru-matrice este 
configurat mereu și mereu într-un imaginar cvasi-mitic, într-o geografie fantastică prin 

arhaicitatea atmosferei, dar și prin respirația solemnă și pură a pădurilor montane. Peisa-
jele mirifice nu pot fi uitate nici de cititor, fie el oricât de grăbit, căci acest topos originar 
din inima Apusenilor își are propria ei viață, propriul lui destin, presărat cu blestemele 
aurului, ale poveștilor de iubire sau de moarte.

Privind per ansamblu, epicul rămâne dimensiunea definitorie și preponderentă a 
scrisului lui Gheorghe Jurcă, romanul și proza scurtă fiind sanctuarele frecvent explo-
rate, adeseori premiate și apreciate de critică sau de publicul cititor. Foarte apropiate de 
acestea, ca discurs și formulă narativă, ne apar cărțile de memorialistică, în care confe-
siunea face casă bună cu ficțiunea, vădind înclinația funciară a autorului spre metaforă 
și descripție. Din rândul acestora vom cita cele patru consistente volume: Cheia cu uşa 
deschisă (2008), Un om cu toamna în suflet (2008), Steaua neagră a melancoliei(2010) 
și Despre nefericire numai de bine (2012). S-au adăugat, între timp și altele, la fel de 
prețioase pentru acest melanj al mărturisirilor atinse de aripa ficțiuniii: Fântâna de piatră 
(2015) și neaparat trebuie amintită impresionanta frescă Bărduleștii (2 volume, 2015). 

Cel mai recent roman, Miresele războiului (Editura Cronologia, Sibiu, 2018), 
punctează, la rândul său, nu doar longevitatea scrisului lui Gheorghe Jurcă, ci și experiența 
prozatorului care alege, de această dată, o temă majoră: Al Doilea Război Mondial. Na-
ratorul insistă asupra unui aspect mai puțin creionat, anume impactul marelui război 
asupra femeilor și asupra copiilor, asupra tinereții lor prea repede încercate de îndoială 
și frică. Atâtea povești de iubire spulberate, atâtea așteptări înnecate în suferință, atâtea 
drame familiale consumate într-o perioadă nefastă pentru istoria Europei și a omenirii 
întregi. Cronotopul principal este satul Lepindea, din Munții Apuseni, unde naratorul, pe 
vremuri copil, își aștepta tatăl să se întoarcă din război. Trecerea rușilor prin sat, cu tot 
ce implica aceasta, cruzime și uneori moarte, marchează profund memoria copilului și 
ulterior a tânărului elev. 

De o bogată densitate epică, romanul reflectă povești de viață și de iubire, trăi-
te intens, pasional și uneori distructiv, de eroii angrenați într-o istorie ce nu ține cont de 
sentimente. ,,Dramele eroilor sunt de fapt dramele celor care au suferit nedreptățile unui 
război mondial. Mesajul este complex. Dincolo de toate, fie învins, fie învingător, suferința 
naște suferință.” – subliniază Maria-Daniela Pănăzan pe coperta cărții. Și cu toate acestea, 
mesajul este evident unul reconfortant direcționat spre capacitatea de a iubi și de a ierta, 
fiindcă ,,Să știi să iubești înseamnă să ai curaj. Așa îmi spunea mereu mama mea.” (p. 116)

Rândurile sumare de mai sus, ca și titlurile amintite doar în parte, redau poate in-
suficient și lapidar aspectele activității literare desfășurate de scriitorul Gheorghe Jurcă, 
însă ele  accentuează emblematic apartenența la un spațiu și la o spiritualitate anume, cea 
configurată de Munții Apuseni, cea configurată de literatura transilvăneană a ultimelor 
decenii.

MONICA GROSU

Simplitate și distincție în poemele Veronicăi Oșorheian

Gheorghe Jurcă – un scriitor de cursă lungă
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�Urmare din pag. 1 ARGHEZI  file de calendar editorial
respect de mai toţi deţinuţii aceluiaşi lagăr –, electro-
curentat la 380 de volţi, curent de forţă industrial-so-
cialistă, de-avea bietul om s-ajungă, după „eliberarea 
de sub jugul fascist”, să-şi piardă cartela de pâine, de 
haine, pantofi şi de lemne, mai rău decât Killinger, 
care, împuşcându-se, scăpase măcar de toate grijile. 
Se petrecea în epoca marilor înnoiri, înalt tensionate 
pe scara Richter, când dintre ruine crescuseră la bur-
sa slovelor de partid acţiunile gălbejite ale lui The-
odor Neculuţă, C. Dobrogeanu-Gherea şi Alexandru 
Sahia, odată cu decaparea bibliotecilor otrăvite cu 
scrierile lui Mihai Eminescu, Titu Maiorescu sau Li-
viu Rebreanu.

În distribuţia piesei tragi-comice de după 23 
August 1944, şi lui Arghezi i se găsise o dublură li-
rică, mai în vârstă cu cinci ani decât el, dar de mare 
actualitate prin militantismul său stalinist. E vorba 
de poetul Alexandru Toma, ce debutase editorial cu 
un an înaintea confratelui său, dar care, în noile îm-
prejurări, debordase, brusc, două volume de ataşa-
ment partinic: „Ne vine dreptatea” (1944) şi „Flă-
cări pe culmi” (1946). După mărturisirile sale, multe 
poezii „de atitudine” le scrisese în anii războiului 
antibolşevic, dar, temător de represaliile regimului 
rasist, Solomon Moscovici (nume la naştere) le-ar fi 
păstrat în sticle îngropate în pivniţă. Mai puţin no-
rocos, ignorând total standardele literare ale epocii, 
Arghezi avea să întâmpine o incredibilă ostilitate 
în încercarea de-a reveni, în 1947, cu o carte nouă, 
„Una sută una poeme”, an în care, la polul opus, con-
fratele Alexandru Toma este primit triumfal în Aca-
demia Română, fiind la vremea respectivă şi direc-
tor al Editurii pentru Literatură, creată pe temeliile 
fostei Edituri a Fundaţiilor Regale, condusă anterior 
de mari filologi ca Alexandru Rosetti şi Dumitru Ca-
racostea.

Le-am asociat numele – mă refer la Arghezi 
şi Toma – ştiind dezastrul ce-avea să se răsfrângă în 
viaţa primului dintre ei, după mult comentatul foile-
ton: „Poezia putrefacţiei sau putrefacţia în poezie”, 
semnat de fiul noului academician – gazetarul Sorin 
Toma – la rându-i redactor-şef al ziarului „Scânte-
ia”, serial apărut în câteva numere consecutive în 
organul central al Partidului Comunist Român, între 
5 şi 10 ianuarie 1948. Datare funestă, ce marchează 
interzicerea colaborării Poetului în tiparniţa vremii, 
mai aspră decât o sentinţă de tribunal.

Despre împrejurările interdicţiei s-au spus 
multe şi mărunte, ocolindu-se câteva puncte nevral-
gice, nu totdeauna de natură conjuncturală, ci şi din 
necunoştinţă de cauză. Cum de la vârsta de 20 de ani 
– câţi aveam la desfiinţarea editurilor particulare –, 
n-am părăsit aria editorlâcului, nici după patru dece-
nii de activitate la stat, asistând la toate schimbările, 
bune şi rele, pe parcursul unei cariere, în care am 
evoluat ierarhic de la soldat la general, aş îndrăzni 
să notez câteva aspecte mai ocolite, de teama unor 
greşite interpretări „inadecvate”. N-aş face altceva 
decât să adaug câteva amănunte contextuale la amin-
tirile trăite în preajma Poetului, prezentate în volu-
mele mele de eseuri şi documente „Sertar” (2004), 
„Cu Liviu Rebreanu şi nu numai” (2007), „Arta de 
a fi păgubaş” (vol. 2 şi 3, 2010-2012), precum şi în 
„Rebreniana” (2017).

Epoca „marii eliberări” se dovedea pe zi ce 
trece a fi şi epoca unei subjugări totale faţă de puter-
nicia frăţiei sovietice, prezentă în teritoriu, nu doar 
ca forţă militară, dar şi în viaţa politică, în econo-
mie, pe toate planurile existenţei sociale. Ministerul 
Artelor – în care fusesem angajat, la sfârşitul anului 
1949, ca funcţionar în Direcţia literară – se afla în 
plină organizare, soldată în cele din urmă cu naşte-
rea, în februarie 1950, a Direcţiei Generale a Edituri-
lor, Poligrafiei, Difuzării Cărţii şi Presei, de pe lângă 
Consiliul de Miniştri. Soarta tiparniţei româneşti era 
pliată pe modelul moscovitului Glavpoligrafizdat, ce 

ne înzestrase cu un consilier sovietic, pe la care tre-
ceau toate actele normative, precum şi numirile ca-
drelor de conducere. Ca avocat al Diavolului, îl pot 
înţelege de ce avea reticenţe faţă de români, aproape 
inexistenţi în noile organe conducătoare. Ca neam, 
le fuseserăm ostili încă de la cedarea Basarabiei, pe 
când evreii – masacraţi ca etnie de forţele naziste şi 
persecutaţi continuu de extremiştii din ţările afiliate 
Germaniei hitleriste – avuseseră toate motivele să se 
bucure de întorsătura istorică de la 23 August, care-i 
salvase de la moarte. Nu-i de mirare că mulţi dintre 
ei, îndeosebi legitimaţi ca membri ai PCR încă din 
ilegalitate, au dobândit responsabilităţi superioare, 
indiferent de starea lor socială anterioară, ba chiar, 
uneori, şi în pofida faptului că fuseseră excluşi din 
partid, cu prilejul verificărilor din 1948, semn de 
solidaritate fraternă (de exemplu Pecker, directorul 
marii Edituri de Stat – din care ulterior s-au desprins 
celelalte unităţi de profil –, sau Ana Naum, şefa Di-
recţiei editoriale, soţia lui Belu Silber, la acea dată 
arestat în procesul Pătrăşcanu). Criterii respectate şi 
la crearea Direcţiei Generale a Editurilor, Poligra-
fiei, Difuzării Cărţii şi Presei de pe lângă Consiliul 
de Miniştri (pe scurt EPD), unde directorul general 
era Radu Mănescu, fost patron al unei fabrici de por-
ţelanuri – pare-mi-se din Piatra Neamţ -, dar care, 
pentru că în perioada antisemită contribuise financiar 
la „Ajutorul Roşu”, se alesese cu o condamnare la 
închisoare, dar şi cu o prosperă vechime în partid. 
Bun administrator, avea să fie transferat mai târziu 
la Finanţe, ca ministru adjunct (înlocuit cu Jack Po-
doleanu, fost librar, un comersant mediocru, lipsit 
de umor; întrebându-l de pildă, pe Vlad Muşatescu 
- vechi cunoscut din anii interbelici, acum şeful sec-
torului de prezentare artistico-grafice a cărţii: „As-
cultă, Vlăduţ, tu eşti evreu?”, după răspunsul glumeţ: 
„Mulţi m-au acuzat, dar nu sunt”, acesta s-a pomenit 
exclus din partid, ca deviator de dreapta). 

Pentru coordonarea editurilor şi difuzarea căr-
ţilor, cei doi directori generali îl aveau ca adjunct pe 
Alexandru Lăzărescu, despre care unii spuneau că 
dobândise pricepere comercială ca negustor de dro-
gherie, alţii c-ar fi lucrat şi pe la fosta Cartea Româ-
nească, un om priceput în chivernisirea subvenţiei de 
50 milioane, cât s-au primit vreo 10 ani de la stat, 
după care sectorul editorial, cu multe unităţi nerenta-
bile, s-a autofinanţat, dând anual la buget cca 100 de 
milioane anual, împreună cu reţeaua de librării. Ca-
lificarea de care dispunea avea să faciliteze cu timpul 
activitatea prodigioasă a 16 edituri centrale de stat 
(în afara celor departamentale), cu circa aproape 1 
000 de librării şi un plan de peste 3 000 de titluri).

Ar fi absurd să se renege acestor editori pri-
ceperea comerţului, una dintre caracteristicile lău-
dabile ale evreilor, altminteri tradiţională în istoria 
cărţii, la noi şi aiurea, exemplificând cu fraţii Şaraga 
(Elias, Samoil şi Aidig), editori şi librari ai multor 
capodopere româneşti ale veacului 19, sau, din seco-
lul următor, cu Leon Alcalay şi H. Şteinberg, ambii 
preocupaţi cu popularizarea valorilor autohtone şi 
universale, ca şi Emil Ocneanu de la Socec. Numai 
că aplicarea abuzivă a aceloraşi criterii de selecţie, 
când toate editurile nou create s-au format pe baza 
aceluiaşi „model”, devenise sfidătoare. Noii direc-
tori, precum farmacista Ilca Vasserman-Mezincescu, 
înlocuită în conducerea partidului cu inginerul Valter 
Roman – odată cu crearea editurii, „Cartea Rusă”, 
unde va fi transferată ca şefă – Carol Neuman, la 
Editura Tehnică, Mihai Maxim la Editura Tineretului 
– pare-mi-se fost croitor, dar îndrăzneţ în promova-
rea multor autori interbelici –, Barbu Hilel, la Editu-
ra Muzicală şi alţii, nu aveau antecedente editoriale. 
După cum, în ierarhia organizării interioare a noilor 
unităţi, redactorii-şefi şi directorii adjuncţi fuseseră 
promovaţi pe aceleaşi criterii: Leon Tismăneanu – 
combatant cominternist, ca şi Valter Roman, în răz-

boiul civil din Spania, reveniţi din URSS cu armata 
sovietică –, Florica Mezincescu şi Albu (Weis) la 
Editura Politică, Veronica Mihăileanu şi Vicu Mân-
dra la Editura Tineretului, Armand Popper la „Cartea 
Rusă”. Idem la Editura de Stat pentru Literatură şi 
Artă – unde septuagenarul Alexandru Toma era du-
blat mai tot timpul de un anume Aszody –, redactor-
şef fiind Silvian Iosifescu, secondat de Radu Lupan 
la proză, Mihai Petroveanu la clasici români, Olga 
Zaicic la traduceri ş.a., beneficiind, de asemenea, de 
serviciile ireproşabile ale unor cadre administrative, 
precum Jean Kitner-Cristescu (şef contabil) sau Ben 
Marian (director tehnic).

Mă opresc la aceste exemplificări, simptoma-
tice pentru selectarea cadrelor din perioada amintită, 
sub oblăduirea directorului Alfred Rainer, membru 
PCR din ilegalitate, în tipografia căruia, în 1944, s-a 
tras broşura „Armata Roşie vine” (exclus ulterior din 
partid, ca fost patron).

Se spune curent că istoria o scriu învingătorii. 
O fi, dar a noastră a fost gândită mai întâi pe ruseşte, 
sub cupola dominantă a facţiunii moscovite. Parti-
cularizând responsabilităţile de partid din domeniul 
ştiinţei şi culturii, subsumate direcţiei de propagan-
dă, multă vreme ele au aparţinut unor cominternişti 
basarabeni, la început Iosif Chişinevschi, orfan de 
carte, secondat, mai apoi de Leonte Răutu, readus 
din URSS de Ana Pauker, în 1946, gazetăraş obscur, 
care, şi el prosovietic, cu state vechi de serviciu în 
favoarea bolşevicilor, au tăiat şi spânzurat cum au 
vrut, pe principiul dura lex, sed lex. Aşa se explică de 
ce priorităţile editoriale au vizat unilateral valorile li-
teraturii ruse, clasice şi sovietice – realizate în colec-
ţii şi serii, cum, din păcate, nu le avem nici până azi 
în limba română, literatură clasică cenzurată la sânge 
–, ignorând total tradiţiile creaţiei originale, precum 
şi existenţa unor reprezentanţi iluştri ai perioadei in-
terbelice, nevoiţi multă vreme să trăiască de pe urma 
traducerilor, ca de pildă Arghezi, cu lirica lui Krîlov, 
sau Cezar Petrescu, tălmăcindu-l pe Şolohov.

Schimbările organizatorice şi de cadre – inclu-
siv în sistemul editorial – au început să se producă 
după moartea lui Stalin şi mai ales după raportul de-
mascator al lui Hruşciov la congresul XX al PCUS 
din 1954, când Gheorghiu-Dej – vizat în principiu să 
dispară şi el de pe firmamentul partidelor frăţeşti – a 
întors foaia împotriva facţiunii suprastalinistei Ana 
Pauker şi împuterniciţilor veniţi cu ea din URSS, ca 
şi cum, până atunci, marele ceferist nu fusese impli-
cat în crimele generalizate ale stalinismului acuzat.

Modificări structurale au fost declanşate mai 
pe faţă cu demascarea celor aflaţi în fruntea facţiu-
nii conduse de Ana Pauker, considerată deviatoare 
de dreapta, ca şi Vasile Luca (ministru de finanţe cu 
şase clase primare) şi Teohari Georgescu (ministru 
de interne, „deviaţionist”, înlocuit cu Alexandru 
Drăghici, coleg de lagăr cu Dej).

În lumea editorială, plantat ca şef de serviciu 
în direcţia de specialitate era Alexandru Iancu Şte-
fănescu (Ali), soţul poetei Nina Casian, profesor de 
franceză, care, împreună cu Gheorghe Ivaşcu şi Mi-
hail Novicov, coordonaseră epurarea bibliotecilor de 
cărţi interzise, pe baza unui ghid cu aplicare obliga-
torie în toate unităţile de profil. În prealabil, lucrase 
în Direcţia Literară a fostului Minister al Artelor şi 
Informaţiilor, condusă de Novicov, care funcţiona 
paralel cu Direcţia Presei, ce se transformase, încă 
din mai 1949, în Direcţia Generală a Presei şi Tipări-
turilor (=cenzura, organ autonom pe lângă Consiliul 
de Miniştri).

Ali Ştefănescu – fiul lui Zetcu şi al Iosefinei, 
după unii român, sârb sau evreu, oricum amestecat 
–, era singurul absolvent de universitate, licenţiat în 
litere, cu veleităţi scriitoriceşti. Avea ca zestre lite-
rară o broşură – „Bobocica” – semnată cu pseudoni-
mul „Aluzetcu” – debutând editorial, abia în 1955, 
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cu romanul „Soare de august”, al cărui titlu şi an de 
apariţie te scutesc să-l citeşti. Ajutat de manualul so-
vietic al lui Marcus şi Leman, a organizat structurile 
noilor edituri şi a introdus sistemul de planificare a 
apariţiilor – la început trimestriale – şi de alcătuire 
a portofoliilor, cu plata în avans a 25%, la semnarea 
contractului, 50% la predarea manuscrisului (înca-
drări la minimul tarifar), 85% la acceptarea lucrării 
(la valoarea reală) şi restul la apariţia cărţii (în func-
ţie de tiraj).

Între 1951 şi 1957 a fost detaşat la Editura de 
Stat pentru Literatură şi Artă, ca director adjunct, în 
aşteptarea nominalizării postului, fapt ce-avea să se 
petreacă abia în 1957, odată cu numirea lui Petru 
Dumitriu. Conştient că poartă pe umeri o răspunde-
re mult prea mare, în raport cu multiplele sectoare 
ale creaţiei clasice şi contemporane, din domeniile 
literaturii, artelor plastice şi muzicale, îl atrage ca 
redactor-şef, încă din 1951, pe Alexandru Balaci, şe-
ful catedrei de italiană a Universităţii Bucureşti, iar 
peste alţi trei, pe Mihai Şora, transferat de la Editura 
în Limbi Străine, de pe lângă Ministerul de Externe 
(ambii păstraţi în funcţii de viitorii directori, Petru 
Dumitriu şi Ion Bănuţă). Reprofilarea marilor edi-
turi, prin divizarea lor pe principii domeniale, atrage 
deliberat după sine şi îmbunătăţirea compoziţiei so-
ciale şi naţionale a cadrelor conducătoare, iar desfi-
inţarea editurii Cartea Rusă – surprinzătoare în acea 
vreme – se realizează prin promovarea Ilcăi Meli-
nescu, devenită responsabilă pe tot domeniul tradu-
cerilor din literatura universală, ca al treilea redac-
tor-şef al ESPLA. De altfel, însăşi Direcţia Generală 
EPD îşi pierde autonomia, devenind un departament 
al Învăţământului şi Culturii, sub conducerea Con-
stanţei Crăciun, secondată de Constantin Prisnea, 
atent la restructurarea instituţiilor subordonate.

Mărturisirile le fac în calitate de martor al ace-
lor vremi, ca unul care, la 20 de ani – picat ca musca 
în lapte sub cupola lui Gutenberg, eram mai puţin 
pregătit profesional decât cei amintiţi, având în ve-
dere şi primele însărcinări, între care, gaură-n cer: 
difuzarea cărţii la sate. Umblam de nebun „în terito-
riu”, cu o maşină hodorogită – adesea împinsă ca să 
pornească –, însoţind un coleg pe la cooperativele de 
consum, mai mult pentru descoperirea pachetelor de 
cărţi expediate, altminteri decontate financiar, rătăci-
te printre butoaiele şi lăzile de mărfuri din magazii, 
jenat de vorbăria experimentatului confrate – pe care 
îl însoţeam să învăţ meserie – ce repeta, peste tot 
unde mergeam, acelaşi lucru:

– Oameni buni! Asta-i lumină, iar voi o ţineţi 
la întuneric! – replică rostită în cazurile fericite, când 
baloturile erau nedesfăcute, fiindcă adesea broşurile 
– cu precădere ale Editurii Politice – se dădeau ca 
rest pe tejghea, iar cărţile se rupeau „la ochi”, pro-
porţional cu ce se cuvenea mărunţiş, ca hârtie igieni-
că, multe dintre ele meritându-şi soarta.

Am vrut să plec, dar Ana Silber a insistat să 
rămân, fiindcă peste două, trei luni se va crea o insti-
tuţie editorială, cu mulţi tineri, dintre care unii aveau 
să se formeze ca redactori şi editori, precum Crina 
Coşoveanu, Iura Derevencu, Gheorghe Pienescu, 
Antoaneta Ralian, iar mai târziu Emil Idriceanu, 
Emil Stănculescu ş.a.

Paradoxal, în pofida proletcultismului oficial, 
cultivat de apologeţii Nicolae Moraru, Mihail Novi-
cov – marii teoreticieni literari ai epocii şi organiza-
tori în structurile culturale de stat, deveniţi profesori 
universitari, după ce, ca studenţi în Basarabia, n-au 
apucat să-şi termine vreodată studiile –, viaţa edi-
torială nu era intoxicată ideologiceşte, mai cu sea-
mă datorită tinereţii activului redacţional, tributar 
prin excelenţă vârstei ce le impunea cerinţe priori-
tare. În mixtura etnică, socialmente mic-burgheză, 
recunoşteam lumea vechiului Târg al Moşilor, mo-
derată, fără prejudecăţi rasiale. La sinceritate se răs-
pundea, la fel, cu încredere reciprocă. Mai dificilă 
devenise viaţa odată cu repartizarea unor absolvenţi 
de la universitatea de partid Jdanov, devenită ulterior 
Ştefan Gheorghiu, ori cursurile speciale pentru cadre 

muncitoreşti, de care adesea am încercat să ne desco-
torosim, propunându-i în funcţii superioare (un extra 
mediocru avea să ajungă instructor al CC al PCR, 
pe lângă Academia Română, altul director la editura 
aceleiaşi instituţii, dublându-l, ca „tehnician” pe di-
rectorul general Al. Graur), conştienţi că adevăratul 
editor de specialitate va fi Dumitru Trifu – admis cu 
greutate ca redactor-şef, pentru vina de a fi băiat de 
popă.

 
 

II
 
Învăţătura se căpăta în mers, mai mult decât 

din manuale şi cursuri, marcate la vremea respectivă 
de-o reformă conjuncturală, când mulţi universitari, 
uneori savanţi, erau îndepărtaţi şi înlocuiţi cu profe-
sori de mântuială, adesea din afara profesiei predate 
(cazul ex-stomatologului I. Witner, ce l-a înlocuit pe 
G. Călinescu la catedra de literatură română, „teo-
retician literar”, cu mai vechi veleităţi critice, care, 
prin 1948, îl considera pe Eminescu un „exponent al 
marii boierimi și al tendințelor ei retrograde”). Eli-
minându-i pe colaboratorii acestuia, între care Ale-
xandru Piru, i-a înlocuit cu Savin Bratu, Mitu Gro-
su, ejusdem farinae. Ce să înveţi şi de la cine?

Nu-i de mirare că la mijlocul secolului trecut, 
cu 68 de ani în urmă, nu ştiam cine-i Tudor Arghezi, 
nici din liceu, nici mai târziu la facultate. De la Ale-
xandru Balaci am aflat nu doar rolul regesc pe care 
îl are în lirica românească, dar şi traiul nedrept ce-l 
suporta cu toată familia. În locul unei pledoarii di-
dactice, închidea ochii şi recita poeme întregi, de-o 
muzicalitate străină de versificaţia unor balade „cu 
mesaj”, celebrând trecutul eroic al clasei muncitoa-
re, precum: „Mack Arthur, de la fereastră,/ Când zări 
mulţimea noastră,/ Cine oare l-a înfruntat?/ Pintilie 
neînfricat!”, stihuri aparţinând unei tinere poetese ce 
mergea pe urmele clasicizate ale baladelor „Lazăr de 
la Rusca” şi „Minerii din Maramureş”, proaspăt in-
trate in manuale şcolare.

Impresionat de faptul că autorul „Florilor de 
mucigai” fusese şi deţinut în lagărul de la Târgu-
Jiu – stare contrastantă cu regimul la care era supus 
-, am încercat să nu fim pasivi, găsind o soluţie de 
sprijin, prevalându-mă de ambiguităţile legislaţiei de 
autor, existentă pe-atunci mai mult prin normative.

– Să-i facem un contract aparte, nu pentru o 
plachetă de-o coală (=700 de versuri), ci mai multe, 
fiindcă la semnare avem dreptul să-i acordăm 25% 
din drepturi totale (încadrate la minimul tarifar, dar 
mărite prin numărul de coli).

– Imposibil, întrucât contractele nu pot intra 
în contabilitate fără viza Direcţiei Generale a Editu-
rilor, semnate şi ştampilate de minister.

– Păi asta-i treaba mea, ca dispecer pentru ES-
PLA, e una din atribuţiile generate de cunoaşterea 
portofoliului general, concomitent cu urmărirea pla-
nului de apariţie. Fiecare din noi inventariază con-
tractele într-un registru special, le semnăm şi datăm 
pe colţul paginii, iar secretara direcţiei le ştampilea-
ză pe loc. La un plan anual de apariţii, portofoliul 
ce-l alimentează este cel puţin de trei ori mai mare 
ca volum. Ce-ar fi pe capul directorilor să se înece în 
cascada miilor de contracte, când ş-aşa coresponden-
ţa şi şedinţele le macină ziua?

– Şi rămânem buni de plată cu răspunderea 
banilor avansaţi.

– Nici vorbă. Paralel cu urmărirea predării 
lucrărilor în redacţie şi în producţie, anual se face 
analiza portofoliului, pentru asigurarea planului ur-
mător (n.n. cum ne învăţa Marcus şi Leman – autorii 
manualului amintit – cu structuri editoriale dotate cu 
zeci de salariaţi). La termenul convenit în contract 
pentru predarea manuscrisului, constatăm, unde e 
cazul, împotriva oricărei evidenţe, că textul predat 
nu corespunde din punct de vedere calitativ sau po-
litic şi-l casăm, autorul rămânând cu banii încasaţi 
ca avans. Omul a încercat, n-a reuşit, ne despărţim 
corect, fiecare cu dreptul şi riscul său. Facem un re-
ferat negativ şi pentru „exigenţa” noastră vom fi şi 
felicitaţi, nicidecum pedepsiţi.

Asta e faţa ascunsă a dedicaţiei pe care, în ziua 
apariţiei volumului bibliofil, „Versuri”, aveam s-o 
primesc în biroul lui Ion Bănuţă, pe exemplarele de 
semnal ce ni le-a dat: „Colegului Nicolae Gheran, cu 
toată inima Argeşului şi Gorjului nostru T. Arghezi, 
17 decembrie 1959”.

La data aceea, „colegul” n-apucase să publice 
decât două schiţe, ş-alea satirice, după care, prudent, 
s-a abţinut să încredinţeze tiparului alte năzdrăvenii 
împotriva vântului, preferând să profite de poziţia 
ce-o ocupă în administraţia editorială şi să valorifice 
creaţia marilor înaintaşi.

Situaţie de-a dreptul ridicolă, pentru cei lipsiţi 
de umor. În cazul de faţă, Poetul mulţumea şi ce-
lor care, în trecut, îi respinseseră fantoma unei cărţi, 
pentru care luase un avans bunicel, la vreme de im-
pas (pe motiv că nu corespunde valoric la opera de 
construire a socialismului).

„À voleur, voleur et demi” e morala unei farse 
medievale, bune întotdeauna la facerea de bine. A fi 
de partea dreptăţii, când te afli printre oficiali, mai 
aproape de injustiţie, nu înseamnă duplicitate. Im-
portant e să fii judecător drept. Peste datoria biblică, 
avută faţă de Cezar şi Dumnezeu, să fii corect, să 
ierţi, fără să-ţi întorci însă obrazul la cel tentat să te 
mai plesnească o dată şi să nu-ţi fie ruşine de ce faci.

Urâte vremuri când uriaşii ajung în malaxorul 
unor pigmei, când se guverna pe principiul: „Cine 
poate nu poate şi cine nu poate poate!” De altfel ca şi 
acum. Mă abat oleacă de la subiect şi profit de faptul 
că un critic de autentică autoritate ca Gheorghe Gri-
gurcu – totalmente diferit, raportat la „elita” trecă-
toare – îmi reproşează, nu lipsit de argumente, lauda 
adusă unui confrate „cu păcate”, şi îndrăznesc să-i 
imput invers exigenţa exagerată faţă de „compromi-
surile” unor contemporani ai „epocii de aur”, mino-
re, din punct de vedere literar, ce ţin mai cu seamă 
de biografia lor. Repet: nu neg realitatea faptelor im-
putate, ci necunoaşterea unor dedesubturi din culise. 
Nu aici e cazul să intru în amănunte, dar fac preci-
zarea că eu însumi i-am reproşat lui Dere că nu şi-a 
dat demisia, când „mama polimerilor paranoici” i-a 
interzis să suspende şedinţele de comitet la Uniunea 
Scriitorilor. De ce n-a reacţionat? Fie şi fără frondă, 
că nimeni nu l-ar fi scos din ierarhia literară, rostind 
blajin, cu duhul blândeţii: „Fraţilor, mă aveţi pe con-
ştiinţă; nu ştiţi ce boală am şi nici nu vă spun, că 
vorba se duce!”. Reproş însă inutil, că tentaţia „de-
zertării” a existat, numai că tot oamenii de bine l-au 
determinat să rămână, pe motiv că „nebuna va face 
prăpăd, ca la Academie, unde, în afară de portari, au 
rămas câţiva salariaţi, de-i numeri pe degete”.

Şi nu de funcţionari era vorba, ci de faptul 
că, potrivit uzanţelor, în locul unui autor consacrat, 
USR s-ar fi procopsit cu un aparatcik, şi-ar fi pierdut 
identitatea, statutul de „centru feroviar”, devenind o 
haltă, hărăzită să direcţioneze cu prioritate marfare-
le gazetăreşti ale puterii. Să nu uităm, schimbările 
„paşnice” petrecute cam în aceeaşi vreme, odată cu 
revenirea în trombă a proletcultismului, îşi urmau 
cursul – mă refer la „rotarea” cadrelor de la CSCA, 
unde, printre altele, vicepreşedintele Alexandru Ba-
laci fusese înlocuit cu Ion Dodu Bălan, iar în locul 
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Consiliului Editurilor, unde funcţionam ca secretar, 
s-a creat o direcţie „literară”, care, pe nesimţite, a 
preluat funcţiile fostei cenzuri, cu aducerea vechilor 
„profesionişti”, nicidecum editori. Schimbări asemă-
nătoare se vor petrece şi în instituţiile de profil, unde 
nici Mihai Şora nu-şi va mai găsi locul. În condu-
cerea CSCA, organ de stat şi de partid, vor ateriza 
activişti din CC al PCR. Şi, din nou, Dura lex, sed 
lex. „Dicţionarul Scriitorilor Români”, în 4 volume 
– iniţiat de mine la Editura Ştiinţifică şi Enciclope-
dică – a fost tras pe linie moartă din pricina aceleiaşi 
doamne atotputernice, cu replica, puţin transpirată în 
exterior: „Ce-i aia scriitor? De scris, scrim cu toţi!”. 
Ca redactor coordonator, mi s-a cerut să întocmesc 
referatul cu propunerea de casare a lucrării. Am re-
fuzat (în dosarul cărţii, publicat după „revoluţie”, nu 
există vreun asemenea act). Ba mai mult, m-am de-
plasat la Cluj cu Gh.Pienescu şi am cerut să se tragă 
două exemplare, după efectuarea corecturilor, îna-
inte de topirea zaţului (din care unul l-am lăsat lui 
Zaciu, altul se află şi îl am la mine acasă).

Furtună în pahar cu apă. Editorii cu munci de 
răspundere s-au risipit în toate zările: Balaci, cum 
spuneam, la Roma, M. Şora la Ministerul Învăţă-
mântului,  D. Trancă la Ministerul de Externe, salvaţi 
de şefi de departamente ca Mircea Maliţa şi Ştefan 
Andrei. Numai eu am rămas de planton, în loc să-l 
însoţesc pe Balaci, unde fusesem „rotat” iniţial. Mo-
dificări şi-n unităţi; cu mici excepţii benefice, mulţi 
editori de profesie au fost înlocuiţi cu proaspăt „ne-
dumeriţi”

Să credem că după posibila demisie a lui Dere 
ne-ar fi fost mai bine cu un tovarăş Căcâcea?

Oamenii mari, se zice, fac adesea prostii de 
aceeaşi dimensiune. A gândi altfel ar însemna sa sub-
scriem la aberaţia celor care, în prezent, minimali-
zează locul unor cărturari ca Mircea Eliade, Nichifor 
Crainic, Vulcănescu – în treacăt fie zis, nu ştiu cum 
l-au omis pe Iorga –, ca şi cum, din relieful Româ-
niei, nu-i suficientă raderea pădurilor, venit fiind şi 
rândul munţilor.

Când făuritori ai Marii Uniri, ca Maniu şi 
Brătianu, mureau în închisori alături de floarea inte-
lectualităţii române, unde s-ar fi aflat un Mihail Sa-
doveanu, dacă nu-şi amintea astrologic că „lumina 
vine de la răsărit”, ori dacă nu-l făta pe Mitrea Cocor, 
un kakabesa din Odessa, personaj obscur din galeria 
eroilor săi, precum mulţi minori din inventarul ori-
cărui scriitor? Părerea mea este că tagma moscovită 
n-ar fi uitat că baciul fusese preşedintele Senatului 
„burghezo-moşieresc” în perioada interbelică, Mare 
Maestru al multor loji masonice, cu gradul 33, cel 
mai înalt în masonerie şi multe alte delicateţuri boie-
reşti. Nu popularitatea lui şi a operei sale l-au salvat 
în ochii ocupanţilor, ci teama, reflex al instinctului 
de apărare, la care, într-adevăr, se poate oricând adă-
uga egoismul şi laşitatea de a nu interveni în spri-
jinul multor confraţi. Responsabilităţile acordate de 
regim, ca şi savantului dr. C.I. Parhon, nu pot fi in-
vocate însă cazuistic, însăşi existenţa Marii Adunări 
Naţionale fiind de faţadă, întreaga guvernare apar-
ţinând Partidului unic şi Securităţii subordonate (nu 
invers, ca astăzi, când internaţionalismul de ieri este 
înlocuit cu mondializarea, precum Manda şi Tanda). 
De unde îndrăzneala de a interveni? Să nu uităm că 
înainte de a fi apelat la Petru Groza, Moscova l-a 
delegat pe Vîşinski să trateze mezalianţa cu Iuliu 
Maniu, de zeci de ori mai cunoscut decât boiernaşul 
din Deva, care, ca om politic, debutase în Partidul 
Naţional Român, sub comanda marilor ardeleni. Nu-
mai că Maniu i-a deranjat cu interesul naţional de a 
reîntregi ţara şi cu Basarabia, ajungând în cele din 
urmă să moară în temniţa Sighetului, fără să i se mai 
ştie nici groapa. Istoriceşte vorbind, când judecăm 
viaţa şi opera unui mare creator – care a înzestrat 
cultura şi ştiinţa unei ţări cu valori inestimabile –, să 
plecăm de la realitatea că nu caracterul lor, totalmen-
te diferit de la un caz la altul, îi defineşte, ci doar ce 
lasă în urma lor. Mă refer cu precădere la creatorii 
care, între altele, au avut parte şi responsabilităţi de 

stat, politice sau de altă natură. Tudor Arghezi şi ma-
joritatea maeştrilor interbelici nu au făcut asemenea 
negustorii cu diavolul, n-au lezat cu nimic viaţa cui-
va, supărându-se uneori pe ei înşişi, apropo de ce-au 
dorit şi ce-a ieşit. De cele mai multe ori, apăsaţi de 
nevoi şi săturaţi de înjosirea de a fi stilizatori, de a 
salahori prin vecini, au încercat să-şi acordeze vioara 
şi pe strunele lor, să scrie şi altceva, nu totuna cu a-şi 
trăda peniţa. Cu excepţia câtorva iluştri – Blaga fiind 
cazul cel mai semnificativ –, mai toţi au procedat la 
fel. Ca şi-n artele plastice, unora le-a mers, altora nu. 
Cei care judecă altfel şi-s azi la vârsta lor de-atunci 
să se uite în grădina proprie, cum scriau şi ei, deo-
potrivă în Epoca de Aur, ca şi acum, în Epoca de Ar-
ginţi şi Tinichea. Uneori, să fi vrut să ocolească balta 
cu broaşte – precum confraţii şi „consorele” care au 
debutat editorial în colecţia „Luceafărul” şi n-aveau 
cum, pentru că baremul ce trebuia respectat le im-
punea să scrie două poeme, schiţe sau povestiri „in-
spirate din actualitatea construcţiei socialiste”. Taxă 
de intrare, pe principiul „vrei, nu vrei, bea, Grigore, 
aiasmă”. Cinici, unii nu s-au sfiit să latre şi ulterior, 
în tradiţionalele „Omagii”, tomuri publicate anual 
de ziua de naştere a „slăvitului conducător”. Cinic 
pot fi considerat şi eu, care, deşi secretar de partid, 
nu am dat curs niciodată vreunui articol, nu doar în 
„Omagii”, ci în toată presa românească. (Numai că 
dacă la voinţa altora am fost ales şi desemnat ca ata-
re, nimeni nu m-a oprit ca la realegere să mă recuz, 
pe considerente de „sănătate”, cedând locul unui ins 
mai tânăr şi mai disciplinat, Vasile Văcaru. (Când 
devenit mare postrevoluţionar mi-a transmis oferta 
de a accepta funcţia de senator în prima legislatură 
decembristă, am refuzat).

Perioada postmonarhică de la începutul dicta-
turii proletariatului este atât de mozaicată, încât orice 
generalizare impune şi particularizări – mai ales în 
cazul personalităţilor –, cunoaşterea modului în care 
un individ sau altul s-a aflat pe cal sau în copitele lui.

Ca şi acum, indiferent de credinţele lor politi-
ce, religioase, de etnie, oamenii sunt dotaţi din naş-
tere diferit, ca putere de judecată, mai îndrăzneţi sau 
şovăitori, în ultimă instanţă buni sau răi. Mai ales 
când se află în situaţii care le depăşesc competenţa. 
Or, această bulversare a valorilor era proprie ani-
lor de început. Azi, aproape nonagenar, mă întreb, 
raportându-mă la o experienţă personală: cum să fi 
reacţionat altfel, când, viţel la poartă nouă, în De-
partamentul Culturii, transferat prin unificare la Mi-
nisterul Învăţământului, primeam spre soluţionare 
cererea lui Cezar Petrescu, prin care se plângea că 
nu poate să scrie, că are degetele îngheţate la casa 
de vacanţă de la Buşteni, solicitând un ajutor de 50 
000 de lei? Ştiind că bate birlicul, că încasa bani fru-
moşi pe tălmăciri din literatura rusă – Ilca Melinescu 
având înţelepciunea să valorifice şomajul marilor 
scriitori interbelici –, am propus să i se aprobe costul 
şi transportul unui vagon de lemne. Dar nu prin asta 
îi meritam recunoştinţa, ci prin decizia personală de 
a i se reedita romanul „Întunecare”, respins de un 
fost secretar al Uniunii Scriitorilor şi transferat la 
ESPLA pe considerentul că „nu reflectă cu obiectivi-
tate adevăratele cauze ale Primului Război Mondial.

Privind în urmă, nu mă pot lăuda cu averi, dar 
mă pot mândri cu dedicaţiile celor aflaţi în stare de 
avarie, precum în cazul autorul romanului amintit: 
„Pentru tov. Nicolae Gheran, această veche carte 
care s-a bucurat de protecţia sa, pot să spun printr-
un rar miracol, ce va rămâne neuitat de autor. Cezar 
Petrescu”

Desigur, tristă e starea ca atare a lucrurilor, dar 
asta nu mi se datora, ci câinilor hăituiţi de regimul 
„luptei de clasă”, croit pe ură şi dezbinare socială (cu 
reminiscenţe până în zilele noastre).

Surprinzător, în cazul repoziţionării lui Ar-
ghezi sub cupola lui Gutenberg a intervenit dracul 
în persoană. În dihonia iscată între conducătorii ce-
lor două facţiuni ale partidului „monolit”, sforile de 
fibră naţională, trase de Gheorghiu-Dej – prezente 
şi la curtea bătrânului Stalin –, au clătinat mult ma-

lurile Anei Pauker, culminând cu prăbuşirea multor 
responsabilităţi, demascări, mai ales după raportul 
„secret” ţinut de Hruşciov, urcat la tron după scurta 
domnie a lui Malenkov, ispravnic după moartea Tătu-
cului. Între multele organizări, restructurări, procese, 
arestări – nicidecum comentarii şi controverse litera-
re – Gheorghiu-Dej a dispus ca lui Tudor Arghezi să 
i se pună la dispoziţie o maşină nouă şi un şofer. Gest 
regesc, în locul oricărei iertări, pe care doar Carol al 
II-lea şi l-a permis când, prin Al. Rosetti, a dispus ca 
Editura Fundaţiilor Regale să-i achite datoriile (de 
aici şi stihul echivoc: „Să trăiască al nostru crai”, din 
finalul poemului publicat în numărul festiv al RFR, 
închinat Restauraţiei). Nimeni din administraţia de 
partid, de stat sau scriitoricească, respectiv Ioşca 
Chişinevschi, Leonte Răutu, Constanţa Crăciun sau 
Mihai Beniuc, n-a îndrăznit să-l abordeze pe poet. 
Ce să-i spună? Arghezi avea să afle vestea de la şofe-
rul care, într-o dimineaţă obişnuită, a sunat la poarta 
din Mărţişor, prezentându-i-se ca atare. Convins că-i 
nebun, i-a strâns mâna cu un „Bine, drăguţă” şi l-a 
lăsat în pace. Treaba s-a repetat în după-amiaza ace-
leiaşi zile, când, la sfârşit de program, omul a venit 
să-l întrebe dacă mai are nevoie de el. Poetul s-o fi 
dumirit singur în următoarele zile, când maestrul s-a 
văzut cu maşina în permanenţă la poartă.

Despre asta am mai scris şi nu doresc să re-
iau spusele din pagini deja tipărite (ştiute direct de la 
şoferul său, care-şi gara Volga la CSCA, o mină de 
informaţii). De adăugat ar mai fi însă ceva „uitat”, 
inutil-degeaba – cum ziceam în tinereţe –, fiindcă 
„iubesc pe Platon, dar înainte de toate adevărul!”

Pentru că ne obişnuisem ca la ESPLA (mai 
târziu EPL) să fim vizitaţi de Arghezi – la Uniunea 
Scriitorilor nu s-a deplasat niciodată – consideram 
de sărbători să-i întoarcem vizitele. La una dintre 
ele, am asistat cu toţii la convorbirea telefonică pur-
tată cu Gheorghiu-Dej, care îl chemase să-l felici-
te cu acelaşi prilej. Am rămas surprinşi de apelativ: 
„Mulţumesc, Ghiţă”, căruia i-a adăugat – probabil 
la invitaţia celui de la capătul firului – că i-ar face 
plăcere să mănânce o cegă, dar nu se găseşte, după 
care, din nou: „Bine, Ghiţă, îţi mulţumesc, când voi 
avea nevoie o să-ţi spun”.

Uimirea se citea pe feţele noastre, dacă după 
convorbire a ţinut să ne explice cam aşa, că nu sunt 
reportofon:

– Ne cunoaştem din „tren”, că-n popasul de la 
Târgu-Jiu deţinuţii tot pe clase eram separaţi, dar nu 
pe trei, ca la CFR, fiindcă la locomotivă erau ataşate 
şi vagoane de marfă, dar separate, în loc de tampoa-
ne sârmă ghimpată, pe-alocuri ghemuită, că pe-acolo 
s-a cărat şi Ghiţă cu ceata lui, când a fost să fie. Ş-
apoi comandantul nu era prost; văzuse multe la viaţa 
lui şi nu ştia cum se-nvârte roata, mai ales că frontul 
cu ruşii trăgea să moară.”

Văzusem şi eu multe la viaţa mea şi mă între-
bam dacă nu cumva participam la o farsă, bine regi-
zată, că mai asistasem la o „convorbire” în cabinetul 
lui Aurel Mihale – devenit director general al editu-
rilor – unde Isac Peltz mima că vorbeşte cu ministrul 
Învăţământului, tunând şi fulgerând împotriva noas-
tră, nu fără succesul scontat, speriindu-l pe ţărănoi, 
mai mult ţipând la el, c-o voce behăită: „Vrei să-i 
spui şi dumneata ceva?”. Ce să-i zică? I-a semnat 
cererea unei reeditări şi gata!

Nicidecum, fiindcă de la câţiva inşi de încre-
dere aveam să aflu că adesea Ghiţă iese la promena-
dă cu Arghezi pe Bulevardul Aviatorilor.

În perspectivă istorică egal cu zero: un mare-
şal, însoţit de o ordonanţă, pe deasupra şi criminal.

 
 

“Fragment din vol. ALTE EX-TEMPORALE, 
al cărui prim tom a apărut la Casa Cărţii de Ştiinţă 
(Cluj) în 2018, realizat în colaborare cu revista “Pro 
Saeculum”.
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Poezie a unui spirit ingenuu, căzut în lu-
mea împovărată de încercări existențiale, Ada-
micele craioveanului Mihai Măceș rezumă, de 
fapt, condiția ontologică a cuplului ajuns, prin 
milenii, într-o vârstă „de fier”. 
O degradare a „paradisiacu-
lui” în varii ipostaze, o „pier-
dere a Raiului”, cum zice po-
etul – obsesie structurantă a 
cărții -, care nu e decât prilej 
de meditație întru reiterate 
„exorcizări”, printr-o discursi-
vitate ritmică, recuperatoare 
a „timpului pierdut”. Nu de 
proustianism este vorba aici, 
ci de un prelung ecou onto-
logic al condiției existențiale, 
de o acută percepție a trece-
rii sub privirile reci ale tăcerii 
și însingurării: „această cur-
gere a vieții dinspre adânc/ 
spre începuturi unde aerul 
respirat geme de puterea/ 
singurătății/ sub soarele altor zei...” (p. 17)

Sunt decantate, în esență, două planuri 
tematice: unul al cuplului, de ecouri primordi-
ale, ce își asumă stigmatul mitologiei creștine 
(„bărbatul și femeia/ se priviră în tăcere își luă 
fiecare/ Raiul sau/ Iadul/ și plecară/ împreună” 
– p. 21), celălalt evocând un fel de „dezrădăci-
nare” spirituală, o rupere, o dislocare dintr-un 
topos al ritualisticii familiale: „de ce ajung din 
ce în ce mai greu în copilăria pierdută, la răs-
crucea din Valea Pârâului/ mama și tata/ se țin 
de mână sub crucea de piatră/ pe care-o sărut/ 
închipuindu-mi că le sărut mâinile/ dar crucea 
e mai rece decât piatra/ din care-au făcut-o/ în 
timpul vieții lor/ cu mâinile/ pe care acum îmi 
închipui că le strâng” – p.31). Obsesivă, amin-
tirea părinților este, desigur, componentă dis-
tinctă a acestui complex liric rememorativ, de 
fapt anamnetic, reînviind umbre, gesturi, ipos-
taze. Bănuindu-se urmărit de „îngerul” răsfrânt 
în „oglinda nopții”, poetul îl simte drept pavăză 
de aproape: „venise după mine să nu mă lase/ 
singur/ în casa pustie,/ din care s-au dus toți/ 
unul câte unul.” (p.13). 

Percepând în îndurerate cursivități torsul 
„ursitoarelor”, poetul „așezat bătrânește/ la in-
trarea-n peștera Timpului”, gândește încotro s-o 
apuce: „să-mi văd visele/ sau/ să-mi văd de-ale 
mele/ că sunt multe de făcut și de trăit/ pe lu-
mea asta” (p.11). În aceeași notă versurile de 
la pagina 15: „ce să faci când vine schimbarea 
vremii/ și tu nu știi/ încotro s-apuci/ te-ndrepți 
speriat spre tine și cauți/ să te ții scai/ de ce ți-a 
mai rămas/ până te-apucă urâtul dar nu există 
scăpare”...

Astfel de oralitate verslibristă, amintind 
de „maniera Sorescu”, dobândește o specifici-
tate aparte prin reflecția oarecum detașată, dar 
oricând gata a scăpăra stilistic în creionări in-
stantanee de felul: „luna e la locul ei/ chiar dacă 
e miezul zilei/ ca o lacrimă pe cerul albastru/ 

de prea mult cer albastru/ mi se-aprind ochii/ 
iubito/ retina/ reține/ cum ieși din viața mea/ 
sprijinindu-te de ultimele vise/ mie îmi rămâne 
întunericul/ de care vorbeam amândoi” (p. 25). 

Volumul este organizat sub forma unui 
„dialog” (sau, mă rog, în registre de continu-
itate) între 56 de haiku-uri, în partea de jos a 
paginii din stânga, cu soț, și tot atâtea poeme  
discursiv-rememorative pe pagina din dreapta, 
fără soț, deci un fel de dispunere „în oglindă”. 
Haiku-urile, intitulate chiar așa, fără a respecta 
întru totul tiparul silabic tradițional de 17 silabe 
(5/7/5), se dovedesc „concentrări”, „provocări”, 
„începuturi”, „sugestii” de sensuri și idei pe care 
poemele din dreapta, mai ample, rămâne să le 
amplifice, în acolade retoric-imagistice menite 
a coagula tematica „adamicelor” măceșiene: 
amintirile din Valea Pârâului, chipurile părinților 
ce-și dau mâna sub piatra rece, cuplul primordi-
al, „bărbatul și femeia” (luându-și fiecare „Ra-
iul sau/ Iadul/ și pleacă/ împreună/ pe drumul 
umbrit de aripi de pasăre”), singurătatea grea, 
tăcerea plină de înțelesuri, îngerul din preajmă 
și păsărilor în zboruri premonitorii, fântânile cu 
cumpănă grele de jariștea cerului, zarea cu hi-
mera iluziilor, iubirea mereu invocată, trecerea 
(„drumul fără întoarcere”), cerul de lumină, ar-
tele poetice („focul meu de cuvinte”)...

Paralel cu oralitățile verslibriste, poe-
tul cultivă și lirismul cantabil, cu accent fie pe 
o erotică a voluptăților dorite, fie pe ritmurile 
mai grave ale cantilenei thanatice, cu sunet de 
clopot. Iată în acest sens intuiția acută, de mito-
logie neagră cu miros de tămâie creștină a izbi-
toarelor valuri acherontice: 

„...și-n zare apa morților în valuri
de-o vreme cineva greșește
lăsând răzlețe amintiri pe maluri
timp nu mai e așa că îngerește
greșind și eu la fel de mult
lumina lumânărilor ascult
cum se lovește unduind de fumul
înmiresmat de boabe de tămâie
și tu respiri de parcă totuși drumul
din pașii tăi ar vrea să mai rămâie

înzăpezit o clipă după care
plecăm spre cer în carul mare...” (p.27).
Fire reflexivă în registru grav, Mihai Măceș 

se dovedește, în fibra lui intimă, un postmodern 
de substrucție romantică, trăind 
acut, în context specific, senti-
mentul „dezrădăcinării”, când 
anecdotic, când de maniera 
unui frust sentimentalism: „co-
pilăria Rai pierdut/ degeaba am 
ce n-am avut/ ca rege-n valea 
cu cișmele/ în apa clipelor rebe-
le”. Sau: „să ne întoarcem pen-
tru-o clipă-n sat/ să zicem sărut 
mâna la părinți/ să ne mai vadă 
mai frumoși, cuminți/ c-au obo-
sit de-atâta așteptat.” (p. 57). 

Între astfel de simplități 
sincere întâlnim și o „rugă” 
adresată unei Mater Dolorosa, 
cu urgența unui destin încercat 
onto-existențial:

„...maică a mea maică a 
domnului

nu-i da rogu-te omului
cât poate nu poate să ducă
maică nălucă

nici nu știu nu mai știu
de ce e atâta pustiu
în casă, în șură
în bătătură...”

Dl Mihai Măceș versifică, desigur, cu 
ușurință, iar uneori tentația „teoretizării”, expo-
zitivă pune zăbranic lirismului: „...Raiul/ înainte 
de izgonire/ era interesant într-un fel/ fiecare 
era egal cu fiecare/ Adam era egal cu Eva/ aco-
lo/ apoi s-a-ntâmplat/ și/ gata/ în Rai nu mai e 
de trăit/ nicio clipă/ decât dacă nu ești primit în 
Iad...” (p.85). 

De asemenea, punerea „în oglindă” a 
așa-numitelor terține de tip „haiku” cu bucăți 
de elevată confesivitate lirică poate fi un semn 
de originalitate structurantă a cărții, dar nu 
tocmai potrivită cu substanța gravă a acesteia, 
„haijinul” în cauză rămânând poate sclipitor în 
stilizările uneori de stampă rară, dar mult mai 
original și profund, mai adevărat și convingător 
în poemele de cealaltă factură.

Avem, desigur, a face cu un poet deve-
nind tot mai interesant, care de la Golful luminii 
(1982) la Romantic într-un veac barbar (2011) 
și-a decantat un univers liric distinct, dar ceea ce 
face valoroasă această poezie, în sens soteriolo-
gic, este tocmai percepția gravă și viziunea de 
profunzime a vieții, totul rezonând cu conștiința 
„căderii din mit” a omului și, ca replică ideatică, 
exorcizarea, cu ecou anamnetic, a unei solitare 
redempțiuni. 

Zenovie CÂRLUGEA

MIHAI MĂCEȘ:
Regăsirea poetică a lumii „pierdute”

(Ed. Liana Dumitrescu, București – MJM, Craiova, 2013) 
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O poezie existenţială cu inflexiuni religioase scrie Mihai Măceş în Etice 
. Volumul a apărut la Editura Aius, din Craiova, în anul 2015. Tonul este decla-
rativ şi încă din incipit  se stabileşte cumva o corespondenţă între poet şi pasăre, 
simbol al mediatorului între planul terestru şi cel celest, căci, ne explicitează el, 
poetul are cuvântul şi pasărea zborul …

 Confesiunea este de găsit în chiar naraţiunile poetului : «Ursitoarele-mi 
vorbeau la geam/când am venit pe lume îmi spune mama/despre Existenţă şi des-
pre Paradis mama le zicea Soartă.» Alteori 
el se plânge iubitei că veşnicia însăşi i se 
pare scurtă şi el şi-a pierdut capacitatea de 
a scrie, aşa cum, la Arghezi, poetul îşi pier-
duse harul, silindu-se să scrie cu degetele 
mâinii stângi. Această temă aproape obse-
sivă a timpului ce pare a se micşora revine 
într-un text poetic următor unde putem citi 
: «azi Soarele apune din ce în ce mai devre-
me Timpul s-a/ scurtat cum zic unii .»

  Surprizele nu lipsesc însă. Aceste 
versuri par a fi scrise nu de un ascet, cum 
ar fi părut a fi cumva poetul până acum, ci 
de un hedonist: «Despre femeie ca despre 
Infinit/ Infinitul e o expresie poetică despre 
sex/ dacă ridicăm privirea spre cer noaptea/ 
vedem cum hormonii Universului/ stelele/ 
devin echivalentul ceresc al femeii pămân-
tene .» 

Folosind o expérience vécue, poetul 
imaginează un dialog cu Creatorul care-l trimite să «tragă o raită prin viaţă !» 
Una se pare folositoare, căci i-a dat ocazia să mai înveţe ceva. Există uneori o 
uşoară tonalitate argheziană în versurile acestui poet, dar influenţa nu e majoră: 
«nici nu ştiu nu mai ştiu/ de ce e atâta pustiu/ în casă în şură/ în bătătură .» Numai 
că, oricât de bine te-ai simţi în apropierea lucrurilor, familiar cu ele, un gol (nu 
neapărat istoric ca la Bacovia !) începe a se insinua : «Să stai uimit în bătătură 
lângă enormul gol din tine .» Zboară păsările nu se ştie unde, iar câinele fuge şi el 
de acasă …  Şi cade şi seara asemenea unui «uriaş macat întins peste planetă …»  

Neliniştit, protagonistul liric caută. Şi cum cel care caută mai şi găseşte, 
şi aici lucrurile se întâmplă cam la fel. Sau par a se întâmpla la fel : «În Valea 
Pârâului am găsit izvorul cel sacru/ dinspre răsărit venind.» Caligrafia poetică a 
lui Mihai Măceş se spune uneori în chiar «dulcele stil clasic» : «Ce să vorbeşti 
şi ce să taci când din brâie cereşti/ Cad apele ca un ocean pe peste pământ/ De 
parcă paparudele dumnezeieşti/ Se ţin în veacul ăsta de cuvânt .» Încetul cu în-
cetul, observăm cum se conturează acest topos care se numeşte Valea Pârâului 
şi totul apare şi se destramă într-un timp invocat sporadic : «când nu vom mai 
fi el şi eu în Istoria Văii vino colea noroc/ În Valea Pârâului cinstirea Morţilor e 
preamărire a Zeilor .»

Un gust al neantului pare a pătrunde în acest posibil autoportret  auctorial: 
«acum eu sunt pe pământ un fel de stea din pulberea/ de stele/ care/ uneşte cerul 
de altă dată cu cerul de azi/ sunt pe pământ pulbere purtată de vânturi/ pulbere de 
pământ pulbere de stele/ praf şi pulbere între două lumi …» 

Uneori, ca la Blaga parcă, transcendentul  pare a coborî : «câteodată cerul 
e atât de aproape/ parcă l-am ţine pe creştetul capului să nu cadă peste noi .» Şi 
e acesta momentul meditaţiei : la timp, la părinţii care nu mai sunt, la încercarea 
de a defini chiar liniştea, poate! Pauzele lungi nu pot împiedica însă visarea, pro-
centele de visare poetică sunt reale: «Visam că mă trezeşti în miez de noapte/ să 
mă întrebi de ce atunci când plouă/ tristeţile din noi se-mpart în două/ iar Îngerii 
pe ziduri devin şoapte .» 

În alte situaţii muzicalitatea versu-
rilor devine încetul cu încetul captivantă: 
«dinspre tine curg polog renunţările în 
glumă/ pe întortocheate căi ne întoarcem 
înspre humă/ eu vorbesc de dinspre Rai tu 
vorbeşti din de departe/ disperarea vrem 
nu vrem cu tandreţe ne desparte .»  

În universul imaginar al poetului 
sensul lucrurilor se inversează, asistăm la 
schimbări neaşteptate, stranii , pectacu-
loase şi inexplicabile. Ca în aceste versuri: 
«Se-ntorc copacii-n rădăcini căzute stele 
urcă-n cer/ bătrânii redevin copii orbul din 
mine vede iar/ râurile curg înspre izvoa-
re scânteile se coc în jar/ şi dimineţi din 
ochii tăi devin exilul efemer». Măcinat de 
îndoieli, protagonistul liric cunoaşte prea 
bine «surâsul firesc al ratării de fiecare cli-
pă.» Încetul cu încetul pare a se instala un 
frig care are rolul de a nega orice fel de 

înnoire, orice primăvară şi, în acest caz, nu are cum să nu apară ceea ce poetul 
numeşte «apăsarea sorţii .» Însă umbra, dublul, mai mult sau mai puţin romantic, 
nu-l uită şi vine lângă el să-i vorbească despre stele … Nu lipseşte o anumită ges-
tualitate, poetul nu e neapărat demonstrativ, dar nici nu respinge aceste aspecte: 
«Ţi-am adus flori de câmp iubito/ nu sunt mai frumoase decât eşti tu .» 

  Unele texte, cum este bunăoară cel intitulat Cartea jubileelor, sunt un fel 
de parafraze literaturizate ale textului biblic, căci în opinia autorului «Istoria e o 
carte de poezie/ Biblia e o carte de poezie …»  Aleatorie sau nu, viaţa întru poe-
zie e reală , totuşi: «Viaţa mea o pură întâmplare/ un fel de răsfoire de poeme .» 

Ovidius postmodern, aflat în temporar exil nu la Pontus Euxinus, ci în 
Valea Pârâului, Mihai Măceş îşi (auto)trimite scrisori: « De pe malul cel îngheţat 
al Văii Pârâului/ Pontus Euxinus tristeţe a mea/ îmi trimit o scrisoare în care nu 
ştiu ce-mi voi scrie.» E o indecizie momentană, căci, aşa cum aflăm ceva mai 
târziu, el îşi va găsi «prietenul întru nemurire …» Şi atunci mai învaţă ceva: să 
fugă spre nicăieri … Sau să accepte necesara retragere, căci : «Ne vom retrage 
undeva departe/ să socotim ce brumă ne-a rămas/ după atâtea osteneli deşarte .»

Trăitor în lumea sublunară, el ştie că «viaţă moarte dragoste şi ură» sunt 
doar «măsuri ale-ntâmplării de sub stele» şi de asemenea că: «Trăim cât mai 
trăim cât se mai poate/ Timpuri teribil de pustii .» 

Subscriu.  
Lazăr POPESCU  

Eticele lui Mihai Măceş

Ascund 

ascund în palmă
cuvântul ce respiră
prin plămânii dimineţii

Adorm 

mă culc 
între poeme
și rugina de frunză
ca mâine zi
să mă trezesc
în lumea lui.

Adorm 
cu poezia într-o mână
și cu jumătate de trup
trecut de cealaltă parte
în casa de la țară .
 Cozonacul se coace în cuptor
lumina focului 
încălzește copilul

ce citește poveștile
de sub bradul de Crăciun.

E atât de bine!
E atât de liniște!

Am visat

Mă întorc în brațele mamei
ca sâmburele 
de vișin în pământ  .

Mă aștepta
acasă cu trandafiri pe masă
și povești de odinioară
despre bunica
care era copila
ce zburda în câmpie
cu eternul prins în cosițe .

Plantez sămânța de grâu
în minele din Dumnezeu
mă abandonez în copilărie ,

pe tărâmul poeziei.
Beau 

Beau ploaia cu paharul
Intimitatea mea,
E prizoniera durerii 
Din spinul de trandafir.

Liliacul s-a uscat
Cum  cerneala
În palmele mele .
Văd în suflet
Chipul zânei din povești.

Plouă și sorb secunda 
Din celălalt mine 
Purtat de ciripitul păsărilor .

Bigăr 

Dumnezeu plânge peste Pământ
de la facerea lumii
lacrimile Lui ajung stropi
de ploaie și firicele 

de apă ce se 
scurg pe stâncă .

Inima verde a naturii 
se deschide ca o cupolă
din care ies mâinile lui 
Dumnezeu
ca  să făurescă o bijuterie
din piatra rece
un tezaur de mituri ,
despre lumi de altădată .

Îmi las inima la cascadă 
alerg la poarta visului
să răpesc paradisul .

   Iulian Barbu
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O poveste neștiută

Numai cuvintele zburau între noi
înainte și înapoi

Nichita Stănescu – Poveste sentimentală

Povestea
cu un imprevizibil sfârșit
începe cât se poate de simplu
într-o zi de septembrie

Semnul cifrelor/ adunate:
simbol de infinit

Ce este fericirea?, m-ai întrebat
Ce părere ai despre postmodernism?
ai adăugat

Nu prea găseam legătura.
Ne-am contrazis preț de două ore
- Cât ține drumul din orașul în care
(atunci am aflat) bunicul grec o furase pe fata 
vecinului – 

Nu mi-ai spus dacă ea era româncă
nici eu nu te-am mai întrebat

Mai importantă în conversație: 
deosebirea dintre modern și postmodern
chiar și deosebirea dintre șaizeciști și 
nouăzeciști
optzeciștii – mult prea discutați – 
i-am trecut deoparte

Mașina lăsa în urmă sat după sat
case din alt secol
un fost conac 
ca o doamnă cu haină de blană roasă de molii
Trecea în goană pe lângă palate cu turnulețe
sclipeau acoperișurile ca niște oglinzi
(tocmai ieșise soarele)

mi-a trecut prin minte o întrebare:
care e distanța de la postmodernism la kitsch?
N-am întrebat
Am dezbătut pe mai departe alte teorii

Ne îndepărtam tot mai mult de gândul nerostit
Ți-am recitat două versuri
(nu știu de ce mi le-am amintit)
Ne privim tăcuți luminați de-un mac
Te cunosc de-o zi, te iubesc de-un veac…

Am uitat curând de teoriile literare
de modernism, de postmodernism
Am început 
cu avânt
să recităm din clasici

Cartea

Cum să-i înalț pe drepții din rai
Dacă n-am cartea să le-o tălmăcesc?
 Marin Sorescu – Dacă nu cer prea mult

Cum să urc pe scara la cer
dacă nu cu o carte în mână?

Cum să trăiesc printre semenii mei 
indiferent la esența esențelor?

Există în lumea noastră
Semne care desenează cuvinte-Idei:
întâlniri de taină

înțelesuri pentru neînțeles
zi pentru întuneric
cercuri/ rotundul perfect
și linii/ calea cea dreaptă
spirala de aur
numărul de aur
Divina Proportione:
Ființa umană și toate câte există –
Infinitul Pi!

Unii îl văd, alții – nu…

Cum să urc pe scara la cer
dacă nu cu Cartea în mână?

Lada cu îngeri

Oameni buni, 
Să facem ceva pentru ocrotirea poeților!... 

Dacă dispar, 
Echilibrul ecologic se surpă – 

Ei sunt 
Singurele insecte din lume 

Care se pricep să facă polenizarea îngerilor.
      

 
Spiridon Popescu - 

Apelul bătrânului naturalist

Cândva scriai despre lada cu îngeri
metafora ascundea/ descoperea 
incredibilul

Poetul învăța că nu este singur
Îl ocrotise o zi anume
un trimis anume
așa i se citise Horoscopul

Naturalistul suprem, el însuși,
îi adusese lada cu îngeri

De atunci 
Poetul stă în dreapta Lui
și caută
tot caută
Cuvântul 
ca să exprime Adevărul
neașteptat
nesperat

întâmplat

Pragul

Pe ce vioară suntem înstrunați?
și ce artist ne ține-n mâna lui,

cântec cum altul nu-i?

Rainer Maria Rilke – Cântec de dragoste

Artistul-păpușar a ales
să ne trimită-n lume 
într-o zi anume…

Strigătul de biruință
despărțea întunericul de lumină
cântec cum altul nu-i
chema înmugurirea

Precum Alice
am trecut (cu îndrăzneală)
Pragul

în Ţara Minunilor…

Ne-am lăsat la uşă 
neamintirea

Desculți
am intrat încrezători ...
fără întrebări
doar în ochi 
 aromitoare mirări 

Începutul
chemat
dinainte de-a şti 
dacă în pământul din Țara Minunilor
încolţeşte 
sămânţa
de Bine.

Erai prințul …

Păreai enigmaticul prinţ cel muşcat de tăcere
    

Ioana Diaconescu  – Madrigal

Erai prințul …
… mușcat de tăcerea dintâi

Erai prințul din poveștile așteptate
vrăjit de miracol.
Te întreceai cu lumina
tăiai întunericul

Ai venit cu așteptate poeme
ascunse cu grijă 
nu știai 
cui să le cânți

Acum cuvântul își găsise drumul
și rostul
se transforma în poem de statornicie
în dintotdeauna
în mereu

Până când tăcerea din urmă
va despărți 
cu firescul vieții
lumina de întuneric

Mihaela ALBU
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Ileana Popescu Bâldea a publicat, înainte de 1989, mai ales poezii – în 
revistele literare ale vremii, dar și în numeroase volume colective, dar și eseuri 
sau articole de critică literară (prezentări de carte), pentru ca „în anii noștri”, ca 
să zicem așa, să ofere editurilor un roman în 1992 (Și totuși… happy end ; ediția 
a II-a, mult adăugită și revăzută, 2018), și în 2012 volumul de versuri Tu nu știi 
cum plâng fluturii; a mai publicat romanul Păsări și umbre (2018) – și cartea la 
care vreau să mă refer: Viața îmbrăcată subțire.1

Narațiunea demarează brusc, persoanele verbului sunt amestecate, rea-
litatea se privește când dinspre un personaj, când dinspre altul, incoerența fi-
ind motivată de neatenție, de indiferență, de acea stare „las de vivre” ce invită 
mecanicul să manevreze cuvintele ca în noul roman francez, existențialismul 
(tot cel francez) este sugerat discret – verbele sunt folosite la un singur timp, 
personajele alunecă prin întâmplări, identitatea se dilată și devine superfluă – 
pentru a înțelege apoi, destul de repede, că autoarea experimentează arta de a nu 
scrie un roman, de a se abține sub pretextul căutării unei stări de grație, a unui 
unghi de început… Vitalismul personajelor, însă, setea lor de viață: iată ce o 
face pe autoare să iasă din umbra existențialismului – din care păstrează, totuși, 
pasiunea filosofării, atenția pentru amănunt și, mai ales, dorința de perfecțiune/
perfecționare continuă a stilului. Sub aspectul scriiturii, avem, în Ileana Popescu 
Bâldea, un adevărat scriitor calofil: nu se repetă, pune cuvintele într-o potri-
vire ai zice naturală unele lângă altele, duce cugetarea la o eleganță feminină 
desăvârșită – fără a lăsa impresia de căutare, de „șlefuire”. Asta poate da aspect 
de proză poetică unor fragmente destul de largi din carte.

Mai interesant mi se pare, însă, spectacolul de idei din carte. Pentru a nu 
face un roman, autoarea refuză să lege episoadele ferm, doar sugerează conti-
nuitatea lor. Starea de tristețe, melancolia insistentă din jurul Iuliei – personajul 
principal, medic de profesie – devine, însă, presentiment: trebuie să se fi petrecut 
ceva grav în viața ei, stai în alertă, cui, ce i s-a întâmplat, încât lumea devine atât 
de apăsătoare…Apoi afli pe rând: tatăl este bolnav incurabil, pe patul de spital, 
Iulia îl veghează aproape zi și noapte, dar nu este un erou: soția, mama Iuliei, l-a 
cam părăsit după o viață de neînțelegeri, acum vine cu oarecare indiferență pe la 
el. Soțul, apoi, Mitu, este și el pe punctul de a divorța de Iulia, se păstrează doar 
relații amiabile între ei. Nu de aici vine tragedia. O lungă agonie a câinelui Rok  
nu face decât să sporească alerta: cine va fi personajul tragic? Fetița, da, este o 

1 Ileana Popescu Bâldea, Viața îmbrăcată subțire, Editura Astralis, 2018

țintă posibilă, pentru că Diana este plăpândă, foarte inteligentă, se expune unor 
mici escapade de sub mâna mamei, iubește hipertrofiat animalele mici…Iulia, ca 
personaj, este mereu îngrijorată pentru fiica ei … doar că aceasta crește, crește și 
nu i se întâmplă nimic rău, dimpotrivă, devine un partener de dialog cu mama, 
dându-i chiar replica din care se naște titlul romanului. La întrebarea acesteia: 
„Secolele au viață scurtă, iubito! Nu ai vrea să știi ce vei face peste un milion de 
ani?” – răspunde, rezumând, de fapt, deraierile mamei: „Probabil îmi voi pune 
zilele la uscat, voi lua o aspirină Bayer, mă voi tunde în formă de elicopter, voi 
servi o pastilă Ghery-Ghery și în pauza de prânz, la Spitalul de psihiatrie din 
cartierul X voi învăța să-ți citesc cuvintele pe bigudiuri…Hai, mami, îmbracă-ți 
bine viața ta cu ochi și treci la scris!” 

Din punctul de vedere al personajelor, Iulia, mama, este condamnată că 
nu găsește „țapul ispășitor”, nu are asupra cui să plaseze un destin implacabil 
care să-i justifice (și să justifice pentru cititor) melancolia, presentimentele…Și 
într-adevăr, necazul se abate chiar asupra Iuliei, mama, autoarea narațiunii (nu 
a cărții: ea este „povestariul”, oarecum purtătorul de cuvânt al autoarei, dar nu 
chiar, și nu numai atât): tot mai sigur aceasta se întunecă și ajunge la spitalul de 
psihiatrie. Un nebun lucid, iată misiunea grea a Ileanei Popescu Bâldea: trebuie 
să înțeleagă, să descrie, să fie credibilă. Repet: reușește, pentru că pe spații mici 
este un „descriptor” excelent – dar din punct de vedere al construcției romanului 
(pentru că, nescriindu-l ca atare, el se constituie prin închiderea destinelor per-
sonajelor sale) nu e o glorie. Când nu găsești pe cine să sacrifici și alegi tocmai 
vocea ta interioară, povestaiul din tine, este cel mult semn de iubire nemărginită 
a umanității, dar, altfel, te lasă/păstrează în aporie. 

   În final ni se spune că romanul va continua, și credem că iarăși se va 
încerca o alegere. În fond, de ce e nevoie ca o atmosferă tragică să îmbrace atâtea 
și atâtea fapte de viață vesele? Este taina autoarei: în felul aceasta ea reușește, 
între altele, să țină atenția cititorului trează, în alertă chiar – punându-l, în același 
timp, să se întrebe la rândul său. Poate descoperim ce se știa de totdeauna, ce am 
uitat doar de circumstanță – și anume că tragicul este esența vieții, și cu cât mai 
subțire e haina în care ne îmbrăcăm, cu atât o resimțim mai bine. Înfofoliți în 
realitate (ca: bucurii, bogății, plăceri etc.) ne îndepărtăm de ea. 

Cartea d-mei Ileana Popescu Bâldea este o lectură care te pune pe gânduri 
și după ce-ți bucură gândul cu un stil ales.

N. GEORGESCU 

Recenzii

Viața, ca un roman

Ileana Popescu Bâldea a publicat în anul 2018 trei romane în care persona-
jul principal este Iulia Manoliu: Viaţa îmbrăcată subţire, Păsări şi umbre şi Ape 
spre nimic (ediţia a II-a a romanului Şi totuşi... happy-end, tipărit în anul 1992 
la Ad. Medicală). Îl vom comenta în continuare pe ultimul, care, de altfel, este 
primul în ordinea cronologică a evenimentelor descrise în acest ciclu neterminat.

În celebra sa carte  - Memoria fiinţei – poetul Horia Bădescu afirmă că 
există două feluri de a scrie poezie, în raport cu fiinţa. Prima caută fiinţa şi nu 
o găseşte – de unde tensiunea şi dramatismul demersului, a doua o găseşte, îm-
plinindu-se armonios. Acum poetul se simte parte integrantă din Univers, din 
Marele Tot. Afirmaţia este valabilă la artă în genere.

În cazul romanului Ape spre nimi (Ed. Stefadina, 2018), de Ileana Popescu 
Bâldea avem de a face cu primul caz, neîmplinirea. 

Lăsând la o parte generalităţile, mai concret, putem încadra cartea men-
ţionată în categoria „noului roman francez”, inaugurat de Nathalie Sarraute şi 
continuat şi teoretizat de Alain Robbe-Grillet.  Acest tip de roman nu va mai fi 
ordonat în virtutea cauzalităţii şi a determinismului ci va înainta spre propriile-i 
semnificaţii pe măsură ce se scrie. Este apropiat existenţialismului caracterizat 
printr-o accentuare a individualităţii, propagarea libertăţii individuale şi a su-
biectivităţii.  În această doctrină, deşi e de esenţă divină, omul există pur şi 
simplu, existenţa sa nefiind necesară. Totuşi, din moment ce există, îşi constru-
ieşte viaţa prin efort. Ca fiinţă socială se angajează în raport cu destinul său şi 
al celorlalţi. Omul înseamnă libertate şi trăire imediată. Fiecare fiinţă se simte 
solitară, alienabilă, având conştiinţa morţii. 

Aşa se simte şi Iulia Manoliu, eroina principală a cărţii, îndrăgostită ire-
mediabil de pianistul Alexandru Enescu. Adolescenta era elevă în clasa a XI-a la 
Liceul de Muzică, iar pianistul,  asistent la Conservatorul din Bucureşti. Prima 
întâlnire a actanţilor are loc la Cluj, într-o vacanţă, când muzicianul le face rost 
de bilete la concertul său, eroinei şi unei prietene a acesteia. Este dragoste la 
prima vedere.

Iulia Manoliu compune şi ea cu talent şi îi prezintă asistentului partituri-
le realizate. Romanul este construit pe succesiunea a numeroase stări sufleteşti 
palpitante. Nu avem o succesiune de momente epice, acţiunea, atâta câtă există, 
constituie suportul acestor emoţii descrise amănunţit de autoarea doctoriţă. În-

tâlnirile directe alternează cu momente de reverie în care chipul iubitului se insi-
nuează printre trecători. Toate acestea demonstrează că dragostea pentru Alex a 
denenit pentru Iulia o obsesie. La întâlniri, fata este atât de emoţionată încât abia 
mai poate vorbi. Viaţa Iuliei are un singur scop, acela de a fi în apropierea lui 
Alex. Trăirile acestea exacerbate ţin de existenţialismul menţionat. 

Lucrurile nu se opresc aici, îndrăgostita sunându-l mereu la telefon pe 
Alexandru Enescu spre a-i propune întâlniri. Talentatul pianist şi compozitor 
se dovedeşte un afemeiat notoriu care îşi încearcă norocul şi cu Iulia, invitând-
o într-un apartament al unui prieten biolog, un loc al plăcerilor ilicte, întrucât 
Alexandru Enescu era căsătorit. Cu toată dragostea pe care i-o poartă, Iulia îl 
respinge dovedindu-se morală. Dragostea aceasta imposibilă o însingurează şi 
înstrăinează pe Iulia Manoliu.

Ca să-i despartă, mătuşa Ema, la care locuia Iulia (orfană de părinţi) scrie 
şi trimite câteva scrisori anonime pianistului şi rectorului Conservatorului. Sco-
pul va fi atins, Alexandru Enescu se retrage din relaţie.

Iulia, după ce află că mătuşa ei a scris anonimele, se mută la cămin, în 
Grozăveşti şi dă admitere la Conservator, reuşind la componistică. 

Ca studentă la medicină, îl cunoaşte pe tânărul medic Mihai care se indră-
gosteşte de ea, dar este respins. În final, medicul moare de leucemie.

Clarificarea sentimentelor Iuliei faţă de Alex este făcută în romanul ero-
inei pe care, după ce-l scrie îl oferă pianistului spre a-l lămuri că nu ea, care-l 
iubeşte, este autoarea anonimelor. 

Finalul rămâne deschis. Ar putea continua cu romanul Viaţa îmbrăcată 
subţire în care reapar cei doi eroi. 

Pe parcursul romanului, Ileana Popescu Bâldea se dovedeşte o fină ana-
listă a stărilor sufleteşti şi o talentată portretistă. Portretele pe cale le face lui 
Alexandru Enescu, Mihai şi mătuşii Ema sunt memorabile. Stările sufleteşti, 
descrise cu lirism, se revarsă ca apele unui rău dar care nu duc nicăieri – de 
unde şi titlul cărţii. Dragostea rămâne platonică. Prin romanele ei menţionate,  
scriitoarea dovedeşte o bună asimilare a tehnicii „noului roman francez”. Scopul 
cărţii este moral.

Lucian GRUIA

Ileana Popescu Bâldea – Ape spre nimic
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Printre sonete, rondeluri și povestiri, D-na Magda Bădoiu strecoară o serie de 
șapte „Crochiuri sentimentale” – care sunt, în primă intenție, note de călătorie dar 
devin, pe măsură ce înaintezi în lectură, o îmbinare originală de poezie cu proză poe-
tică – îmbrățișate într-o adevărată țesătură, bine gândită și calculată, de maxime mo-
rale, cugetări, expresii memorabile despre locurile și culturile vizitate în general. Cu 
puțină atenție la termeni, se înțelege că crochiul vine din grafică, fiind o schiță rapidă 
și sigură, dintr-o singură trăsătură de condei bine  apăsată – da rămâi puțin descum-
pănit, pentru că sentimentul nu prea i se potrivește, ci mai degrabă inteligența, ner-
vozitatea, instinctul creator ce vrea să prindă totul în câteva linii. După lectură, însă, 
înțelegi altfel sensul: nu sunt crochiuri literare, ci sentimentul este aparținătorul, el 
„îngheață” într-o formă dictată de realitate, se restrânge la obiect. Am în față cea mai 
recentă carte pusă sub acest titlu-definiție: „O stampă a timpului – China  (Crochiuri 
sentimentale )”1, și vă invit, stimați cititori, să (re)citiți această intrare în Beijing, 
după aterizarea avionului: „În schimb, spectacolul străzii este fascinant. Pe bule-
vardele generoase mii de mașini care păreau a veni din toate direcțiile erau flancate 
de șiruri interminabile de biciclete, motorete, motociclete conduse deopotrivă de 
femei și bărbați, tineri sau mai puțin tineri care se grăbeau la acea oră matinală 
spre locul lor de muncă. Este o imagine pe care cu greu ți-o poți imagina dacă n-o 
vezi. Ca o mare care se revarsă, bicicliștii beneficiază de coridoare speciale, își fac 
loc printre oameni și solicită cu succes prioritatea în intersecții. Pare de domeniul 
ficțiunii dar acesta este cel mai bun mod de a domina orașul: mersul cu valul.” 
Iată, aș zice, un bolero de cuvinte, o descriere amănunțită a aglomerației în curs de 
cucerire a spațiului – care fixează, însă, în memorie, o imagine, un „crochiu” cât se 
poate de sumar: fragmente diferite, multe, realizează un strat sentimental simplu, 
ca un stereotip. Cartea d-nei Magda Bădoiu nu este un ghid turistic – deși poate fi 
citită și astfel – ci mai degrabă o carte de recitire a realității; nu vede pentru prima 
dată lucrurile, ființele, locurile, ci le re-vede, le caută pentru a suprapune impresiile 
și a obține imagini-standard. Palatele Chinei, munții ei, aglomerările urbane, muze-
ele, templele, insulele, restaurantele, hotelurile, peisajele, apoi ritualurile, legendele, 
întâmplările pilduitoare – toate sunt trecute, prin literatură, în sentiment, adăugate 
ființei care trece prin ele. Din loc în loc, descrierea este întreruptă de câte un poem, 
lăsând impresia (care se confirmă, pe parcursul lecturii) de ritm: trepidantă, aglu-
tinantă în descrieri – autoarea devine calmă, meditativă în aceste ferestre poetice. 

Tot ca un element de echilibru, în aglomerația descrisă la începutul aces-
tui capitol autoarea vede, în final, istoria cu migrațiile ei: „Furnicar. Aglomerație 
amețitoare. Trafic guvernat de haos și precizie în egală măsură. Indicatoare doar în 
limba chineză. Ia uite! Și niște drumuri proaste! Parcă din pământ răsar din toate 
străzile sute de bicicliști, dar ce spun  eu? Mii de bicicliști ce par niște năvălitori 
mongoli. Și peste toate acestea, cele mai bizare vehicule: căruțe trase de oameni, de 
1 „O stampă a timpului – China  (Crochiuri sentimentale )”, Ed. Betta, 2018

măgari, de cămile, biciclete încărcate cu marfă…Până și timpul se oprește în loc la 
vederea acestei adevărate nebunii. Pare că vrea să se odihnească. Timpul se duce la 
culcare / Că-i obosit de-atâta drum, / Purtând cu el tainic parfum / Pe căi de viață 
milenare.//Și orele trec în duium, / Tânjind după iubiri lunare, / Timpul se duce la 
culcare / Că-i obosit de-atâta drum. //Azi pare-oprit într-o parcare,/ Lovit de un pre-
zent nebun, /Ce lasă-n urmă numai fum / Fără speranțe viitoare. // Timpul se duce la 
culcare.” Textul te invită să citești bacovian, în cheia poeziei „Lacustră”: trecutul e 
aici, lângă noi, timpul se odihnește ca să nu aducă migrațiile acelea…

Desigur, putem înainta în astfel de laude – fiind neapărat necesar să adăugăm 
eleganța stilului, spontaneitatea care reiese dintr-o exersare îndelungă a artei scrisu-
lui, simțul echilibrului în dozarea prozei și a poeziei, tăietura fermă a frazei, totul 
fiind subordonat intenției de a crea „crochiuri” chinezești în sentiment – dar ne fră-
mântă, totuși, întrebări de dincolo de literatură. O dedicație atât de insistentă temei 
– și care nu duce, totuși, către dizolvarea în civilizația chineză – așa cum dedicația 
altor teme, în volumele anterioare (cea grecească, americană, englezească, siberiană 
ori polară) nu duce către alegerea cu totul a vreuneia dintre ele. Cât de departe poate 
merge acest „mimesis” – în care adeseori se regăsește comparația cu meleagurile 
natale, regretul, chiar, că țara natală nu atinge cutare ori cutare performanță (zice 
la un moment dat, „noi ne-am rătăcit în propria soartă”)? Poți fi azi mongol, mâine 
patagonez, poimâine franțuz sau mai știu și eu ce – rămânând, totuși, ce ai fost la 
început?  

Cred că rezolvarea acestui paradox o poate oferi Homer, cu Ulise al său, cel 
„polytropos”, învârtit printre multe feluri de oameni. Autoarea edifică, în fond, un 
fel de statut al „omului polytropic”, al călătorului-care-se-întoarce-veșnic, care se 
construiește pe sine din confruntarea cu alte moduri de viață decât al său. Să spunem 
că este, încă, întâmplător faptul că el, călătorul, Ulise al vremurilor noastre, se mai 
întoarce, și că la un moment dat se va învârti în spații tot mai noi, rupându-se defini-
tiv de centrul inițial. Da, pare a ne răspunde d-na Magda Bădoiu, va pleca Ulise, va 
pleca poate definitiv, dar felul lui de a fi acolo unde va ajunge va fi tot acesta, nu va 
prinde nicăieri rădăcini care  să-l schimbe după sevele și peisajul atins, mereu va fi 
un Ulise politrop, menirea lui este drumul – întoarcerea este doar chestie de soartă, 
de întâmplare. În cultură nu e ca în cazul migrațiilor tătărăști. Un fel de manual cul-
tural (enciclopedic) al mișcărilor/migrațiilor ce ne așteaptă în viitor? Dacă este, dacă 
ar fi așa, citez, în chip de concluzie, poemul acesta: „Omul este drumul, / Calea, / 
Dar tot el – și călătorul…/ Să nu uiți omule, / Vântul este fericit / Să-ți fluture părul / 
îndemnându-te: / Să fii darnic, omule1 // Să dai cu bucurie, / din tine însuți, / numai 
atunci vei dărui / cu adevărat.” 

Înțelepciunea este, în fond, suma stilului ales, a scrisului responsabil, a 
talentului – dar și a mișcării cu binele în suflet prin grupe mari de oameni.

N. GEORGESCU

Un topos fundamental al românităţii, aproape uitat, un spaţiu etno-psihologic 
marginalizat – cea mai veche Valahie absorbită şi haşurată de vecinătăţi – acesta este 
ţinutul Vlaşca. Într-un spirit eminamente “sudist”, dar complet diferit de cel morome-
ţian, volumul de nuvele al d.lui Marin Cristian populează universul imaginar, repre-
zentând ţinutul amintit, cu un număr impresionant de cartactere-personaj preluate din 
mediul originar dar sublimate pentru ca esenţa lor să fie pusă în lumină. Sunt nuvele 
de extensiuni diferite, de la 70 de pagini la 7-8 pagini, care conturează figuri de ţărani, 
de intelectuali, chiar şi de copii, chiar şi figuri istorice.

Noile povestiri Ca pe Vlaşca (Ed. „Grai şi suflet – Cultura naţională”, București, 
2019) augmentează creaţia autorului, inspirată de mirabila Câmpie a Dunării, şi pro-
pune o nouă diviziune, şi mai nuanţată, a spaţiului românesc dintre fluviu şi munţi. 
La răsărit rămâne Bărăganul până la Brăila lui Panait Istrati, spaţiu care în poezia lui 
George Alboiu apare sub numele de Câmpia eternă. La apus, ea se întinde până la 
foştii codri ai Vlăsiei, mărginiţi de Argeş, cu afluenţi importanţi precum Neajlovul, 
Grădiştea, Glavaciocul, Ilfovăţul sau Milcovăţul. Din cele două judeţe istorice – Vlaş-
ca şi Teleormanul – a rămas numai ultimul, Deli Orman, Pădurea nebună, cum i-au 
spus turcii şi a consemnat Zaharia Stancu. Romanaţii, ca şi Vlaşca au fost obscurizate 
şi apoi şterse de pe hartă de Ceuaşescu, care nu aflase, probabil că numele însemna 
Valahia, consemnat încă din secolele V-VI de episcopul vizigoţilor, Ulfilla. Vlaşca a 
rămas inima Valahiei şi acum, deşi multe s-au deformat până într-acolo încât numele 
ţinutului a dispărut de pe hartă, cu toate că din paradisul porumbului şi8 florii-soare-
lui cultivate de mii de ani aici au răsărit oştenii lui Mihai Viteazul care au obţinut în 
bătălia de la Călugăreni cea mai strălucită victorie din întreg Evul Mediu.

Iată că acum, la acest ceas târziu al istoriei, apare un scriitor cu personalitate , 
autentic vlăscean, care îşi arogă originea nobilă din inima Valahiei. Doctor în istorie, 
d. Marin Cristian a publicat în 1970 primul său studiu despre locul şi desfăşurarea bă-
tăliei de la Călugăreni în Revista Arhivelor nr. 2.  La 6 ianuarie 1984 şi-a susţinut teza 
de doctorat cu tema Domeniul moşieresc din Ţara Românească în perioada 1851-
1864, continuând să studieze şi să publice lucrări de istorie. Studiul ştiinţific Mihai 
Viteazul Restauratorul Daciei şi al Bisericii Strămoşeşti a fost laureat al Salonului In-
ternaţional de Carte din Chişinău. În domeniul literar, d. Marin Cristian a publicat mai 
multe volume, dintre care amintim Povestiri vlăscene şi  romanul Hoţii de curcubeie.

Excelent cunoscător al istoriei locale, d. Marin Cristian reactivează numele de 
Vlaşca şi conturează un spaţiu viu, cu sate şi localităţi istorice precum Călugărenii sau 
Ghimpaţii, cel din urmă loc al răscoalei ţărăneşti din 1955, Naipu sau Bălăria – actu-
almente Valea Plopilor – unde exista un conac boieresc pictat de Nicolae Grigorescu.

Volumul Ca pe Vlaşca  debutează cu nuvela ce dă numele cărţii, urmată de 

Zborul Gărgăriţei, pentru ca următorul text să prindă ceva din durerile neamului: 
Pribegi în ţara lor; în aceeaşi notă de povestire istorică se înscrie şi În robia Beiului, 
dar figurile şi atmosfera satului de câmpie îşi fac simţită prezenţa în mai multe nuve-
le, cum ar fi Uncheşelu – un zdrahon de bărbat în perfect contrast cu diminutivul, şi 
rămas în amintirea autorului – Doctorul Negulescu – medic veterinar care ajută o vacă 
cu probleme să fete – etc.

Ca de obicei, digresiunile, istoriile vechi, ramificate şi personajele viguroase – 
caractere de ţărani talpa-ţării – rămân specialitatea autorului. În nuvela Îngerii cerului 
scriitorul îşi dovedeşte pe deplin arta portretizării: trei indivizi vânează-braconează 
un fazan, fură şi-şi umplu căruţa cu porumb, iau şi o oaie de la un ciobănel şi înnop-
tează lângă “pradă”. Însă antologică rămâne întâlnirea cu o “strachină” zburătoare  
care iniţial îi sperie de moarte dar la ivirea zorilor îşi dau seama că toată furăciunea 
lor se dusese, poate luată de îngerii cerului, poate recuperată de păgubaşi, şi toată 
truda lor rămâne doar o motivaţie ironic-sarcastică pentru întâmplări sucite şi limbaj 
pitoresc. Iată apariţia farfuriei zburătoare în lanul de porumb: În timp ce culegeau 
nestingheriţi, deodată se auzi un zgomot silenţios, inconfundabil, şi cerul se aprinse 
de culori diverse: verzui, roşii, galbene, albastre. Un obiect zburător sub forma unei 
pere înainta încet şi sigur pe deasupra lor. Cei trei s-au speriat şi s-au culcat, instinc-
tiv, la pământ, unul în apropierea celuilalt. Obiectul zburător, para de foc, s-a aşezat 
pe islaz în apropiere, la marginea lanului de porumb. Radu lui Onete spuse: -Este o 
strachină zburătoare. Gogu Ţăţârcă îl corectă: -Nu, este o farfurie zburătoare. Mai 
bine zis o navă spaţială. Sunt îngerii cerului. Radu Onete nu s-a supus observaţiei lui 
Gogu (...). O fi vreun hodorog de avion care a rămas fără combustibil (...) Eu mă duc 
mai aproape să trag cu praştia în luminiţe.

Scrierile d.lui Cristian sunt viguroase, pline de umor ţărănesc ce conferă textu-
lui autenticitate şi savoare. Cu toate acestea, trebuie spus că nu toate nuvelele tratează 
toposul ţărănesc, dar şi acolo ironia situaţiilor aduce zâmbetul pe buzele cititorului. 
Aşa se întâmplă cu Anastasia – un fel de replică la Domnul Goe caragialesc – sau cu 
Duminica lui Lazăr, în care protagonistul nu reprezintă nimic din momentul biblic, 
dimpotrivă: este un student evreu, simpatic şi săritor, cu care cititorul empatizează 
imediat.

După cum se poate observa, autorul s-a lăsat cucerit de universul imaginarului, 
fără a “trăda” pasiunea pentru istorie,  în spiritul unei polivalenţe depline. Dar marele 
merit al prozei d.lui Marin Cristian mi se pare a fi rezoluţia specifică a satului vlăs-
cean, foarte diferită de dominantele toposului moromeţian, deşi ambele se localizează 
în zona Burnasului, din aceeaşi Câmpie a Dunării. 

Aureliu GOCI

Meditații despre „omul polytropic”

Reînflorirea unui spațíu subminat de istoria recentă
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Cine mai scrie astăzi romane-fluviu, romane-dom, 
romane-catedrală? Și cine le mai citește, într-o epocă 
a hegemoniei cvasidepline a audiovizualului? Operă a 
„manifestării parțialeˮ, sinonim cu volume în serie, ciclu 
romanesc sau roman-fluviu, romanul-dom accentuează 
provocarea elaborării, insistând asupra voinței de a produce 
un corpus unic, strategic planificat, de dimensiuni gigantești, 
monumentale. Acest aspect te obligă, potrivit exegetului 
Aude Leblond, în studiul Poétique du roman-fleuve, de Jean-
Christophe à Maumort (Université de la Sorbonne nouvelle 
− Paris III, 2010) „să pariezi pe viitor, pe succesul comercial 
al operei în devenire și pe fidelitatea lectorilorˮ. Este 
motivul pentru care geneza unui asemenea tip de construct 
este dramatizată uneori în paratexte care pun în ecuație și 
problematizează asupra dificultății regiei unor astfel de 
scenarii laborioase care necesită trudă, dilatare evenimențială 
și documentare minuțioasă. Autorul își orchestrează conștient 
o receptare postumă care-i va permite prelungirea procesului 
de legitimare literară. Romanul-dom emerge dintr-un moment 
de criză,  a spiritului și istoriei deopotrivă, capturând acea 
tensiune perpetuă între construcție și re-construcție, memorie 
și uitare, între ruină și utopie.

Teo Moldovan este un partizan al arhitecturilor 
laborioase, al formelor romanești rotunde, ciclice, închegate. 
Vocația atotcuprinderii, de factură postomernă însă, a 
explodat în ultimul său roman, Puzzle… în toate sensurile 
(Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2017 cca 1500 p.), 
o diatribă sarcastică la adresa contemporaneității, redusă 
vitriolard la un imens bordel (intelectual, social, politic). 
Textul din 2006, Destine triste (Editura Limes, 2006, 814 
p.) abordează, în manieră realisă, cu foarte ușoare plonjări 
în fantasticul mitic, un episod dramatic din istoria României, 
și mai ales al Transilvaniei, din timpul ocupației hortyste. 
Deși limbajul este unul contemporan, aspect amendabil, 
realitățile penelate se transformă într-un apel la neuitare, prin 
relevarea dramelor ardelenilor care resimt acut sindrumul 
repudierii de patria-mamă. Cele 47 de capitole, cu titluri 
sintetice, anticipative devin, redundant, pasaje memorabile 
de etnopsihologie autohtonă, cu diferențe behevioriste de 
netăgăduit, între Nord și Sud, între Ardeal și Regat.„Ardealul 
e leagănul românismului, ramura lor nedegenerată, esența 
popurului românˮ. (p. 662 ) – afirmă unul dintre experții în 
etnii ai lui Hitler.

Prozatorul denunță și aici, fără reticențe, depravarea 
liderilor și abulia politicienilor vânduți Reich-ului sau lui 
Stalin, ceea ce transformă țara într-un veșnic sat fără câini: 
„Labilitatea și trădarea politicienilor din nordul Dunării 
fusese o constantă reprobabilă în primele decenii ale secolului 
XXˮ. (p. 248)  Portretul lui Carol al II-lea, aventurierul 
priapic, înhăitat cu Lupeasca, este unul încărcat de dezgust 
depreciativ pentru un suveran care „trădase națiunea, fugind 
cu Lupeasca, cu averea pălmașilor, abandonând tronul, cu 
regretul de-a nu fi devalizat cât și-a propus visteria țăriiˮ. (p. 
822) Condeierul își brodează textura epică pe două paliere 
adiacente și complementare: mediul rural și cel urban dar, 
spre deosebire de universul rebrenian în care vestimentația, 
limbajul, evenimentele majore din viața satului sunt mărci 
sociale disjunctive, separative, marcând stratificarea socială 
și imposibilitatea întrepătrunderii celor două lumi, aici nu 
putem decela o frontieră citadin-sătească deoarece liantul/
panaceu - erosul, anihilează aceste taxonomii. Destine 
triste este un roman-sumă, o frescă a societății românești 
interbelice, un roman politic, etnic, social și erotic. Teo 
Moldovan vădește certe veleități descriptive, atât în plan 
peisagistic, cât și portretistic. Natura, sub condeiul său, pare 
a căpăta accente animiste, devenind martor și companion al 
protagoniștilor. Există însă, întocmai ca la Anton Holban, 
o fascinație pentru thanatic, pentru extincție, astfel încât 
Moartea se metamorfozează într-un suprapersonaj, ubicuu, 
ce-și răsfrânge tentaculele asupra întregului univers. 
Pasajele care surprind trecerea în neființă a ființelor, fie că 
este vorba de copii, păsări, tineri, adulți, oameni vârstnici 
și până la oripilantele carnagii de la Ip, Trăznea sau de pe 
străzile Clujului, încarcă de dramatism textul, prin pagini cu 
certă valoare documentară: „Un tablou terifiant, macabru, 
inimaginabil prin oroare și amplitudine: copii desfigurați, 
fete cu figurile descompuse. Inimi secționate cu baioneta. 
Capuri scalpate. Guri mutilate, fără aer, înmărmuriseră în 
grimase terifiante. Picioare  secționate, sâni extirpați, gâturi 
amputate, burți excizate. Comuna din Paris și Guernica 
surclasate prin munții de cadavre adunate la un loc. Unul 
peste alții, în grămezi, executații duceau cu ei demnitatea din 
clipa fatală, solidaritatea ultimului actˮ. (p. 827)

Atent la filigramul constructului epic, ce comportă 
vaste cunoștințe de geografie și istorie, Teo Moldovan 
consultă cărți de referință, memorii, jurnale de epocă, precum 
cel al Martei Bibescu sau Mihail Sebastian, studii alocate celui 
de-al Doilea Război Mondial, Mein Kampf, pe Constantin 
Giurescu, Neagu Djuvara, Grigore Gafencu, Ion Calafeteanu, 
Adolf Hitler etc. Deși poate părea anacronic, romanul-dom 
înfățișează o realitate fecundă care provine din ambiția 
demiurgică, a voinței de a crea o carte-lume, „într-un context 
istoric ce pare a interzice această posibilitate, pe măsură 

ce certitudinile pozitiviste se ridică în cascadăˮ. (Aude 
Leblond, ed.cit., p. 634). Autorul se vede obligat, așadar, să 
aprofundeze strategiile poietice înrădăcinate într-un context 
politic și epistemiologic de o bogăție extraordinară, care te 
obligă la regândirea fundamentelor și tehnicilor romanești.  

Romanul debutează ex abrupto, cu revoltele studențești 
de la Cluj generate de pactul Ribbentrop-Molotov și pierderea 
Basarabiei și se încheie, balzacian, prin tehnica cercurilor 
concentrice, tot în acest loc, numit acum însă Kolozsvár, din 
pricina ocupației hortyste. Tentația dispunerii geometrice, 
datorată, poate și formației profesionale a scriitorului, este 
evidentă și în privința simetriei incipit-final. Cartea începe cu 
un miting studențesc, de susținere a cauzei basarabene și se 
termină cu revolta clujenilor, oripilați de faptul că autoritățile 
nu le dau voie să-și îngroape martirii, pe nedrept crucificați, 
Remus și Irinca. Unirea mâinilor lor și în moarte amintește 
de legenda lui Philemon și Baucis. Onomastica edililor urbei 
nu este prea elaborată, trimițând la maniera alecsandrină 
de încondeiere a personajelor. Astfel, prefectul Indoleanu 
e dublat de primarul Somnifer, nume care, prin registrul 
neologic asumat, devansează epoca pentru care au fost create. 
Revolta studenților, datorată piederii Basarabiei și Bucovinei 
de Nord,  tronează ca o aprehensiune că, după aceste teritorii, 
va veni și rândul Transilvaniei să fie înstrăinată. Cronologia 
este când lineară, când regresivă. Condeierul dirijează 
discursul epic spre locații apusene sau răsăritene, schimbând 
tonalitatea discursivă în funcție de protagoniștii pârghiilor 
de putere vizate. Astfel, România, țară a lui Nowhere, este 
trasă ca o marionetă, de păpușarii de la Berlin, Kremlin și 
Budapesta. Paginile descriptive și dialogurile din cancelariile 
străine vădesc o bună asimilare a temei.

Deși nucleul textual este preponderent tradiționalist, 
nu lipsesc ingredientele picante și pasajele erotice. Detracați, 
alienați, insațiabili sexual, nimfomane, mitomane, impotenți, 
priapici, handicapați tronează în acest bâlci uman în care 
păcatele/păcătoșii sunt reduși la normalitate. Destine triste 
poate fi perceput și ca un roman al cuplurilor, cu parteneri 
deseori interșanjabili. Stalin e vizualizat drept un degustător 
satrapic de actorese, iar Hitler, cu sexul cam tuciuriu, temător 
de originea lui nu tocmai ariană, e erodat de pasiunea 
incestuoasă pentru răposata-i nepoată, Gely, și-și consumă 
energia subpelviană în jocuri erotice noncoitale cu labila Eva 
Braun. Entitățile feminine sunt construite în serii antinomice, 
în dublete de tipul angelic-demonic, versat-ingenuu, rafinat-
simplu, citadin-rural. Clujul, preponderent etudiantin, e 
epicentrul majorității fabulelor. Inițial, elitista Frivola Vântu, 
este prezentată într-un dialog cu fosta-i colegă, Prunela, 
ambele fiind reduse, prin onomastică la componenta futilă, 
hedonistă, sexuală. Ulterior, maestra scenariilor seductive, 
se îndrăgostește de Remus Clipa, colegul medicinist, pe care 
anterior l-a expus camarazilor, ridiculizându-l, cucerirea lui 
devenind un pariu. Asistăm astfel la clasica, dostoievskiana, 
inversare a rolurilor victimă-călău. Paginile ardente ale 
consumării amorului lor în Grădina Botanică sunt un melanj 
de eteric și senzual. Des-ființat de Frivola, Remus întâlnește, 
întocmai ca Apostol Bologa, o împlinire afectivă și o contopire 
trupească simbiotică alături de Irinca, pe care o scapă de 
o nedorită și avansată sarcină. Deseori,Teo Moldovan, 
ultilizând tehnica palimpsestului, recurge la modele livrești 
celebre sau citate facil recognoscibile. Destinele cuplurilor 
se intersectează. Un amplu pasaj metatextual, continuat 
sporadic prin epistole ulterioare, redactate pe verso-urile 
rețetelor din cabinetul doctorului Clement, descoperim în 
capitolul Din confesiunile Cruciei. Pentru a consolida nota 
autenticistă, diaristă, sunt inserate date precise, specifice 
acestui tip de discurs. Jurnalul afectiv al fetei, este, in facto, 
unul al creșterii erotice pentru Vian, derulat între polii 
cronologici, „sâmbătă 20 octombrie 1938ˮ și „duminică, 9 
februarie 1938ˮ. Drama fetei care se smulge din mediul rural 
și-și urmează iubitul în capitala transilvană este devoalată 
gradat în paginile de jurnal. Dez-rădăcinarea e resimțită 
și prin conversia profesională și alegerea profesiei de soră 
medicală. Re-compunerea traseului biotic al Cruciei este 
contrabalansată de înregistrarea disjuncțiilor care încep să o 
separe din iubitul din copilărie, la început vestimentar, apoi 
comportamental, amplificând abisalitatea amărăciunii fetei. 
Odiseea ei se transformă într-o hărțuire perpetuă, relevată 
prin tentativă de viol, proces mușamalizat, viol colectiv, 
sedare, fugă animalică prin pădure dar, mai ales, pierderea 
suportului lui Vian care, atras de viața citadină și de fascinația 
dansului devine un foarte curtat gigolo, celebrissim printre 
muieretul monden, prin „lovitura de taurˮ. La polul opus al 
feminității iradiante se află Selena Duca și Duala Pasti, unelte 
servile, racolatoare ale coregrafului Tedy Udeanu, un fel de 
Bivolaru americanizat, care-și seducea discipolele. Vian 
ajunge un supermâle jarry-dian, o masculină Marchiză de 
Meurteuil, secundat de Duela și Patricia, în rolul Marchizului 
de Valmont. Legăturile primejdioase se derulează în bordelul 
deghizat de la „Cina eroticăˮ . 

Una din notele caracteristice ale scrisului lui Teo 
Moldovan este posibilitatea de metamorfoză a personajelor, 
de reconversie goethe-iană sub imperiul erosului, dar și 
de salvare prin intermediul fătului pe cale de-a se naște. 

Purificarea e posibilă fie prin maternitate – în cazul Frivolei, 
fie prin naștere și moarte – în cel al Cruciei, care se stinge, 
după o cununie tardivă, în brațele lui Vian. Sub imperiul 
acestuia, frivola Frivola se umanizează, scuturându-și 
pieile circumstanțiale și devenind o iubită/mamă devotată. 
Vian însuși se transformă justițiarul Cruciei, încercând să-i 
sancționeze, rând pe rând, cu pedepse stratificate în funcție de 
gravitatea faptelor săvârșite, pe cei care-au agresat-o. Autorul 
însă, în bună tradiție moralistă ardeleană, îl pedepsește pentru 
debarasarea provizorie de Crucia și atitudinea ignobilă 
față de fată,  printr-un alt fel de des-ființare, alienarea. 
Un capitol, cu File desprinse parcă din cartea naturii este 
Drama inocenței. Legătura dintre pruncul Simi, de doi ani și 
jumătate și vaca Bumba, cimentată de stingerea ambilor, este 
regizată sfâșietor. Autorul înregistrează micile mari drame 
ale vieții, precum vrăbiuța salvată de copii care e înghițită de 
pisică. Teroarea înregistrată în fața halatului alb devine un alt 
tribut thanatic pentru fetița Lucreția, care moare de spaima 
vaccinului antivariolic, la care e ținută cu forța.

Dintre patrioți, se individualizează deputatul Valer 
Pop, care încearcă să atragă atenția asupra pericolului 
anexărilor teritoriale din trupul României și-i cere public, 
radiofonic, lui Carol al II-lea abdicarea, în favoarea 
întronării fiului acestuia, Mihai. O Phitie interbelică  pare 
Raoul Șorban, muzician, eseist și istoric al artei, capturat 
de legionari din pricina antipatiei față de liderii cămășilor 
verzi și salvat de Iuliu Maniu de la exterminarea sigură 
la Jilava, care, lapidar, subliniază atitudinea  perenă a 
românilor, de repudiere a intelighenției și de mefiaență față 
de conaționali: „− Nu ne știm respecta valorile, aprecia unul 
pe altul. Mediocritățile ne conduc. Ne suspectăm reciproc. 
Dacă vor fi duri și orgolioși la durere, românii, în proporții 
inimaginabile, vor emigra în Canada, America, Australia, 
devenind prin statutul lor de est europeni pătura, cea mai 
defavorizată. Prin integrare, vor contribui la prosperitatea 
altei nații, în loc să profităm noi de vigoarea lorˮ. (p. 790) 
O primă mostră a profeției intelectualului este inserată în 
finalul cărții, când cei doi tineri căsătoriți, Adel și Țipi, se 
îmbarcă pe nava Speranța cu destinația finală America. Din 
economia textuală nu sunt omise nici elementele de suspans, 
cu evadări și dispariții miraculoase (Rodhie), operații estetice 
pe un cadavru pentru schimbarea identității, condiții basice, 
cvasianimalice de detenție a a lienaților mintal, cu reacții ce 
amintesc de Zbor deasupra unui cuib de cuci, bisexualitate, 
nimfomane agresând masculi, mame alcoolice, sardanapalice, 
deghizări, atacuri inopinate, morți misterioase, trădări mai 
mari sau mai mici, actele justițiare ale lui Vian care trimit, 
evident, spre puniția din Șapte păcate, grotă cu fecale, foetus 
mumificat, devastarea mănăstirilor basarabene de către ruși, 
torturile, de sorginte medievală aplicate de honvezi. Poate 
cele mai dramatice pasaje se referă la stârpirea românilor de 
către români. Un exemplu în acest sens e afemeiatul depravat 
doctor Mîță, un fel de Menghele valah, plătit de unguri pentru 
a injecta steroizi anabolizanți româncelor care să le inducă 
infertilitatea. Bun portretist, prozatorul recompune persuasiv 
destinul antieroilor săi. În manieră naturalistă, alienații 
sunt victimă a mediului și eredității. Idiotul Ion de la stână, 
epileptic, acceptat în acareturi de consăteni ca un maidanez, cu 
instincte sexuale puternice, zoofil, devine victimă a ungurilor, 
sfârșind și el printr-o moarte abominabilă. Alt episod atroce în 
privința exterminării și sadismului torționarilor descoperim 
în capitolul Ne cheamă trecutul, ce penelează greva minerilor 
din mina Lupoaica, din 1933. Vioara întâi a represiunii e 
sceleratul procuror Robert Nud. Bătăile crunte ale capilor 
revoltei, torturile medievale aplicate insurgenților, taman în 
fața propriilor copii, culminează cu închiderea lor în galeria 
5, deja prăbușită și asfixierea minerilor sub tonele de steril.

Ancorat în trecut, volumul lui Teo Moldovan devine 
persuasiv prin strategiile promovate: întindere, realism, 
lizibilitate. Unicitatea rezultă din tensiunea între ambițiile 
estetice și contextul pe care continuă să-l deplângă. 
Poziționându-se temporal în istoric, romanul implică strategii 
de persuadare a lectorului ce trebuie să simtă, să perceapă 
organic schimbările din societate, printr-un text care-i întinde 
o oglindă, având astfel un rol maieutic. Politica romanului-
dom incumbă obligativitatea unei lecturi actualizante (Aude 
Leblond, ed.cit., p. 699), demonstrând puterea storytelling-
ului, pe care-l percepe ca pe un model pozitiv, fiind deopotrivă 
un mijloc de sensibilizare a lectorilor, o modalitate de a-i 
convinge asupra necesității productului livresc, această 
anticameră a metamorfozelor spiritului. Astfel, dirijarea spre 
învățarea istorică, este dublată de o învățare, o asimilare 
literară, ceea ce include textul în categoria romanelor de 
recunoaștere (Yves Citton, Lire, interpréter, actualiser. Pour 
quoi les études littéraires?, Édition Amsterdam, 2007, p. 
182) care angrenează toate nivelurile de lectură. Aceasta-i 
permite cititorului să restabilească compoziția textului care 
induce numeroase eforturi cognitive, având un rol decisiv 
în dialectica rememorării, conducând spre „reflexivitate, 
dezvăluind o interpenetrare între realitate și romanesc și 
punând întrebarea inteligibilității lumiiˮ. (ibidem, p. 182). 

DANIELA SITAR-TĂUT
București, 27 decembrie 2018

DESTINE TRISTE – un insolit roman-dom transilvănean
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Medicul Veronica-Maria Florescu scrie cu tal-
ent: poezie, proză şi povestiri pentru copii, într-un 
stil specific. Scrisul reprezintă pentru autoare o tera-
pie. Recent a publicat antologia de versuri Fericirile 
târzii (Ed. Betta, Bucureşti, 2018) alcătuită din se-
lecţia unor poezii din trei volume: Vecernii sânge-
rânde, Înflorind cuvinte şi Livada cu poezii la care 
se adaugă un ciclu de poezii Inedite. De la volum 
la volum se poate detecta o varietate tematică şi o 
evoluţie pe linia concentrării expresive.

În primul volum Vecernii sângerii, tonul domi-
nant este nostalgic, iar tema principală, înstrăinarea. 
Întâlnim chiar atracţia extincţiei: „Se-aude un strigăt 
pierdut de plecare/ pe-nsingurare ultima înnoptare/ 
zbor disperat desfăşoară aripa/ se frânge clipa.../(...)/ 
Pe fruntea uitată a gândului/ mâna pământului.” (As-
finţită e vina) Poeta se simte însingurată „În lumea 
saltimbancă... surdă” (Îţi fură visul).

Alienarea se acutizează: „Doamne!/ cum voi 
ajunge acasă/ în inima mea?” (Împătimire)

Personalitate puternică poeta reuşeşte să se 
regăsească pe sine: „Am învăţat să-mi fiu stăpână/ 
rănită să mă smulg din tină/ şi-am învăţat căzând să 
zbor/ cu sufletu-n lumină.” (Cu sufletu-n lumină) Lu-
mina indică şi înălţarea spre transcendent.

Poezia vindecă angoasa: „Pedeapsa temerii 
târzie/ ce-mi sângerează pas trudit/ o sting în glas de 
poezie/ în vraja visului trăit” (Vraja visului)

Dragostea de viaţă izbucneşte irepresibilă deşi 
poeta se îndreaptă spre toamna vieţii: „Nu mă mai 
satur de flori/ nu mă mai satur de vise/ nu mă mai 

satur de ploi/ de izvoare de voi/ dimineţi deschise.” 
(Dimineţi deschise)

Volumul Înflorind cuvinte înseninează viziu-
nea anterioară. Poeta aduce acum ofrandă iubirii şi 
scrisului, aşa cum arată titlul. Întâlnim în lirica Vero-
nicăi-Maria Florescu o largă paletă a sentimentelor 
de la dorinţa de dragoste la amintiri duioase: „Sunt 
arsă de cuvinte nerostite/ şi strig credinţa spre iubi-
re-ntoarsă/ prin trupul aşteptărilor ce-apasă/ sub nori 
ce-adună lacrimi ne-mplinite”. (Înrobita cutezanţă) 
sau „Te am mereu în lumea amintirii/ Tu, vis furat, 
adânc tulburător,/ din lacrima pierdută-a despărţirii/ 
sorb roua clipelor ce nu mai mor...” (Taina timpului)

În final, iubirea învinge  timpul: „Tu, amintire 
care veşniceşti/ în suflete sensibile iubirea/ mă-ntorc 
la tine să-mi dăruieşti/ profundele simţiri şi strălu-
cirea/ din roua visului purtat pe frunte/ acum când 
tâmplele îmi sunt cărunte.” (Zăbovire)

Natura uimitoare compensează neîmplinirile. 
Primăvara revigorează sufletul.

Poezia devine sapienţială: „Scoate-ţi din su-
flet neguri, Rătăcire:/ Întoarce-te sub raza de iubire”. 
(Rătăcire) şi mai departe: „strânge esenţa ta de ne-
murire.../ Restu-i uitare – nu-i decât uitare...” (Esen-
ţa de nemurire)

Volumul Livada cu poezii elogiază inspiraţia: 
„Muză, prin şoaptele tale ce cheamă/ cânt de cuvânt 
tremurându-i sub geană/ mărind strălucirea de suflet 
spre înalt/ înainte de-a uita ultimul salt.” (Poeta şi 
muza) Poezia devine: „emoţia-nălţată prin cuvânt.” 

(Flori de suflet)
Viaţa este văzută ca o piesă de teatru care deşi 

e scrisă în cer, omul, prin  liberul arbitru, poate înno-
bila destinul: „Balsamul piesei îl pun doar eu!” (Re-
alitate vindecată)

Capitolul de poezii Inedite induce împăcarea 
cu universul, armonia cu tot ce există: „Primesc în 
dar ziua aşa cum este/ şi-acei fiori tulburători ce mă 
fac să iubesc,/ tot ce mă înconjoară în a mea poveste/ 
cer cu pământ şi oamenii cu care vieţuiesc.” (Iubind 
viaţa)

 Poetul Horia Bădescu afirmă că există două 
căi spre poezie, una care caută fiinţa, dar nu o gă-
seşte – poezia neîmplinirilor şi alta care o găseşte 
şi se mântuie – poezia împlinirilor. Poezia Veroni-
căi-Maria Florescu este o poezie mântuită, fericită. 
Integrarea în Marele Tot produce fericire.

Cântecul devine taumaturgic: „a iubirii, unic 
vindecător şi sfânt.” (Sublimul cântului)

Prima caracteristică a poeziei autoarei este 
autenticitatea. Versurile par o apă limpede aparent 
puţin adâncă, dar când te cufunzi în ea îţi ajunge la 
inimă. 

Sentimentală, sensibilă, neoromantică, Ve-
ronica Maria Florescu se înveşmântează în toamnă, 
creind un univers crepuscular. Culoarea dominant 
nu este griul cenuşiu ci galbenul auriu al frunzelor 
aşternute prin parcuri. Scrisul şi amintirile iubirilor 
trecute împrimăvărează clipele.

Lucian GRUIA

Veronica-Maria Florescu – Poezia mântuirii/fericirii

Poet reputat, autor al unui număr de peste 25 de volume și coautor în peste 
30 de antologii de poezie, cu numeroase apariții în reviste și publicații literare, Viorel 
Birtu-Pîrăianu ne oferă, de data aceasta un remarcabil volum de poezie, intitulat me-
taforic ”Aripi de nisip” în care îi recunoaștem portretul fizic și cel spiritual, ”dincolo 
de oglindă”. 

El însuși se prezintă dinaintea ochilor noștri astfel:”sfâșii amurgul cu un surâs, 
cu o floare / sunt aici un pendul fără de odihnă / căutând nenăscutele ere” (Pendulul).

Cartea aceasta este: ”Povestea unui om ce a iubit odată viața” (Aripi de nisip).
 Volumul este alcătuit dintr-o sumă de autoportrete cât mai reale, deși metafo-

rizate și personificate.
Glasul poetului e marcat de tristețe: ”mi-e glasul iar însingurat / tăcerea asta 

mă omoară / picură dureri peste dureri” (Sub lacrima ta). Și totuși, la orizont, e de 
ajuns doar un cuvânt, pentru ca norii să dispară și o rază timidă să se strecoare în 
suflet. Este mirajul iubirii care se insinuează în suflete, fără să ceară voie. În drumul 
spre deslușirea tainei, poetul străbate cărări vitrege, depășește obstacole, până la des-
chiderea spre o nouă zi (Taina).

Și o scurtă autoprezentare:”mă îmbrac în haine de pământ / să ascult tăcerea 
cuvintelor ce mor / aici, târziu, la țărm uitat de mare” (Pasărea).

Tot în această poezie, despre cuvânt, de care este atât de legat, autorul spune: 
”cuvântul este tril divin, e tainică chemare / iar cântul ei e dus spre alte zări de pă-
sări călătoare” (Pasărea). Și altădată spune: ”mă topeam și ardeam a ultim cuvânt” 
(Într-o zi, de va fi).

O foarte frumoasă poezie despre relația autorului cu Divinitatea, se numește 
”Bulgăre de lumină”

 Poetul cultivă poezia modernă, renunțând la folosirea majusculelor inițiale. 
Versurile curg liniștit și molcom, fără meandre, sincope ori pierderi de ritm. Ideile, de 
asemenea, sunt clare și ferme și acest lucru aduce un plus de valoare scriiturii. Așadar, 
miez și substanță, veșmânt artistic concretizat într-o serie de figuri de stil, mânuite cu 
stăpânire și în același timp, cu virtuozitate.

Poezia aceastui autor se înscrie în marea categorie a creațiilor moderne și post 
moderne, cu inflexiuni clasice. De altfel, aceste lucruri reies cu claritate în multe po-
ezii.

Fiecare poezie înseamnă o stare specială a autorului și chiar această stare este 
transmisă și cititorului, altminteri nu s-ar putea creea acea empatie necesară între iu-
bitorii de frumos.

Construcții originale: ”mă fug”;”trăiesc a te iubi”;”mă caut, ș.a. 
Poetul folosește ca mijloace artistice metafora, personificarea, epitetul, dar și 

alte figuri de stil. Exemple de personificări:”pe pleoapa udă a nopții”;”dansam ne-
bun în palma vieții”;”mă cațăr pe ziduri să sprijin lumina” (Prin pulberi de gânduri. 

Curentul modernist îi este atât de propriu poetului, el reușind o poezie inedită, 
interesantă, meditativă, plină de miez, o poezie plină de seve care urcă, precum clo-
rofila în frunza cea mai înaltă a arborelui veșnic. Despre sine, poetul e conștient că 
este:”azi sunt prezentul uitat în trecut / prezentul absent în trecutul acut” (Dacă tu, 
dacă eu).

Nu lipsesc întrebările filozofice:”Ce este viața fără noi?”; ”Dacă tu nu ești, 
eu cine mai sunt?” ș.a.

Și tot cu un caracter filozofic:”geme piatra aruncată în deșert”. Mereu revine 
întrebarea: ”Cine sunt eu?”, și răspunsul, în funcție de stările poetului, de cele mai 
multe ori, stări arzătoare: ”sunt lavă, sunt vulcan solitar”.

Din ipostaza de vulcan, poetul îl roagă pe Dumnezeu să-l transforme în fluviu: 
”fă-mă, Doamne, un fluviu să spăl păcatele lumii”. Romantic și sentimental, poetul 
folosește și un vocabular al romantismului: ”pe aripi de petale”; ”covoare de stele”.

Dar, cea mai frumoasă imagine se află cuprinsă în aceste patru versuri:”mă 
așez la picioarele crucii / să spăl cu lacrimi cămașa / mă ridic din genuni spre lumina 
trăirii / răsărind în zori printre flori”(La picioarele sufletului).

Adieri din ”Cântarea Cântărilor” se regăsesc în poezia ”Sărutul”, când poetul, 
rătăcind, întreabă trecătorii unde îi este iubita.

”Scriam pe zidurile cetății cu cioburi de suflet” –spune poetul și-l credem, 
întrucât, cu sufletul se pot scrijela cele mai frumoase cuvinte. Cele mai multe poezii 
au ca subiect plecarea, absența, despărțirea, golul rămas, tristețea, așteptarea, pe zidul 
căreia se pot însăila poveștile:”ai plecat femeie să cânți în corul de îngeri / drumurile 
sunt astăzi pustii (Umbra). Și pe aceeași temă: 

”Țipătul gândului: / încăperea s-a năpustit peste mine / strivindu-mi sufletul 
de pereți”.

Imagini remarcabile:”geamuri sparte de gânduri”;”crucea de crini”;”răsfățul 
tardiv al depărtărilor”;”ochii mei istoviți căutau maluri cu nuferi”;”am spălat cerul 
și am privit în ochii lui, plângea”.

În încercarea lui de autodefinire, Viorel Birtu-Pîrăianu se vede, când un copac 
din drum, când fructul oprit al acestuia, și alte închipuiri, destul de inspirate:”sunt 
pom ce plânge pe drum / sunt fructul oprit aruncat pe pământ / sunt tristețea și dispe-
rarea adunate într-un pumn” (Ultimul poem).

Altădată, poetul se vede ”un nebun stelar” și dă naștere unui șuvoi de metafore 
uluitoare:”eram un nebun stelar la o masă / căutând o bătaie / de înger în întunericul 
lumii / cu sternul rupt frământând zilele” (Surâsul).

Reper fundamental în viața creștinului, crucea e prezentă în diferite imagini: 
o cruce de crini, ”răsărea dintre spini, o cruce de crini”; ”cuiele plângeau pe o 
cruce”;”crucea dorului”; ”o cruce răstignită într-un gând”; ”zorile m-au găsit re-
zemat de o cruce”. 

Și alte elemente spirituale împodobesc versurile: biserici de suflet, biserici de 
cuvinte, altar, candelă, lumânare, etc.

Rime și cantabilitate în genul incantațiilor populare din doine și balade, cu 
inflexiuni specifice descântecelor:”cărarea dorului în lacrima norului”.  Și: ”la ră-
săritul zărilor, în lacrima norilor / străbatem timpuri, gânduri, ape” (Surâsul înge-
rilor). Despre frământările unui suflet zbuciumat de un dor fără sațiu e vorba într-o 
preafrumoasă poezie, prilej de meditație și dovadă a măiestriei artistice la care poetul 
a ajuns: ”Între ape: era atât de întuneric în mine / încât mă împiedicam de gânduri 
/ mi-am lăsat sufletul în vatră / plecând să dorm între ape”.

Asociații neașteptate, imagini mirifice, sintagme inedite, aduc un farmec de-
osebit scriiturii și-l adâncesc pe autor în taina poeziei adevărate. Exemple:”în suflet 
se prelinge infinitul”; ”ard zările topite în palmă” (Fluture în noapte); ” mi-am 

Fascinat de jocul iubirii. 
Povestea unui om ce a iubit odată viața

(Viorel Birtu-Pîrăianu, Aripi de nisip, Editura PIM, Iași, 2018)
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Poezia provoacă sufletul omului, îl cheamă într-
o zonă a frumosului meandric. Camelia Ardelean este o 
entuziastă, bucuria în fața unui poem smuls din ramura 
timpurilor este reală. Ea nu mimează poezia, se simte 
acasă între poeți. 

Cu volumul de versuri Ecouri din tenebre*, apă-
rut la Editura Armonii Culturale, 2018, poeta se reîn-
toarce acasă, la fereastra unui poem continuu. Volumul 
este structurat pe două zone bine definite:

I. Solitudine;
II. Zbor incert.
Prima parte cuprinde poeme scrise în mod cla-

sic, ritm, rimă, formă fixă, bine controlată.
Partea a doua este mult mai originală, fantezia 

și puterea de creație inspirată este organiză în așa fel 
încât mesajul este mult mai puternic, depășind faza de 
exercițiu pe o temă dată.

Cartea, ca întreg, denotă o sensibilitate specială 
și capacitatea de a percepe efectele produse de zbuciu-
mul vieții. Ieșirea din zona întunecată a existenței se 
face prin poezie. Este un ritual impus și acceptat cu 
bucurie de Camelia Ardelean. Deși ezită să-și asume 
o viziune coerentă asupra evenimentelor din viață, 
ea se joacă de-a poezia. Pășește pe urmele poeților 
consacrați, are răbdarea să lucreze asupra unei poezii 
până materia brută se limpezește. 

În prima parte a volumului preia o serie de teme 
și idei clasice din literatură. Le modelează după starea 
proprie, acceptă unele tușe moderne și postmoderne, 
realizează o poezie care îi aparține. Sonete, rondeluri, 
poezii în accepțiunea largă a termenului, toate sunt 
bine realizate. Se simte influențele unor poeți clasici, 
de la Eminescu la Topîrceanu și Macedonski… A fost 
un exercițiu necesar și util, o treaptă depășită și solidă. 
Răbdarea specific feminină o ajută să iasă la mal, să 
proclame poezia ca una captivă cântecului, limita din-
tre cuvinte și melodia interioară a poeziei a fost mult 
apropiată. Limbajul este detașat, uneori cuvinte din 
zona obișnuită, de fiecare zi, apasă asupra blocului de 
text.

Ea realizează o poezie de romantică, echilibrată, 
bazându-se pe cuvintele înmugurite, acceptă jocul și 
riscul de a intra sub arcadele poeziei așa cum s-a crista-
lizat în ochii receptorului mediu. Iubirea, anotimpurile, 
tragedia individului apăsat de singurătăți, natura în di-
namica ei, vremurile aproximative, toate vin dintr-un 
entuziasm simplu și curat.

Volumul debutează cu o afirmație paradoxală, ea 
afirmă că nu este poet…Este doar trubadurul venind 
din alte vremuri, este refugiatul în poeziei, o ființă care 
zboară peste o câmpie de cuvinte, are patima în carne și 
timpul este captat din zona unui ev melodios. 

Este un joc, ea așteptând un răspuns favorabil. 
Argumentele sunt poeziile din volum, galaxia 
gândurilor, ploile de jad, marea flămândă, himerele, 
tenebrele, o călătorie în arca anotimpului proxim, cerul 
plin de vise… Temele sunt romantice, intră, apoi, sub 
semnul unui clasicism consacrat, verificat de fiecare 
poet pe pielea proprie. Iarba crește pe amintiri, prezența 
iubitului din vis și din realitatea asumată, magia primă-
verii, metamorfozele în teritorii interzise, călătoria su-

premă – călătoria în sine, tristețea sub cupola poeziei…
Surprinzător, preluând ecouri vechi, ea pledea-

ză pentru o viziune a religiilor orientale. Caută starea 
perfectă a sufletului în echilibru – nirvana. Dă chiar o 
definiție a termenului. E starea căutată de omul eliberat 
de gravitația prezentului, levitând spre alte dimensiuni. 
Experimentul nu este nou, la noi a fost asumat de mulți 
poeți, pe plan internațional occidentalii au descoperit 
lumea orientului ca pe o posibilitate de evadare din 
stresul zilnic (vezi experiența Beatles în anii 60-70 din 
secolul trecut). Pe un alt plan, mult mai înalt, Eugen 
Dorcescu a scris un volum antologic Nirvana (2014), o 
carte dedicată soției, in memoriam. 

Poeta surprinde clipe importante din viața unui 
om, de la bucurie la cădere: „Lumina omului căzut/ 
Reînflorește în iertare;/ Din haos roadele amare,/ Cu 
muguri noi au apărut”. (Rondelul omului căzut, p. 19).

Reluând o temă veche în literatură (Romulus 
Vulpescu), poemul Ne batem joc… aduce noi sensuri: 
„Ne batem joc de clipa ce o avem,/ În soarta măcinată-
acut de boală,/ Sportivi nătângi, cu iadul în tandem,/ 
Printre ninsori mai dăm o rotocoală.// Am obosit să 
credem în minuni/ Cu aripi reci pe umbre de cuvinte/ 
(Abia mai poți din visuri să te-aduni,/ Să te târăști încet 
spre înainte!)” (p. 40).

Eliberându-se de tensiunea poeziei cu formă 
fixă, evadând din rigoarea ideilor impuse de rimă, Ca-
melia Ardelean realizează poeme mult mai puternice 
în partea a doua, exersând un Zbor incert. Un titlu in-
spirat, singurătatea este una personală, noaptea este 
aproape, ceva se petrece în spatele draperiei, există o 
voce interioară, tentația unor noi insomnii sub presi-
unea orașului, în peștera ființei se petrec ceremonii. 
Peste toate planează acest blestem al scrisului, venit de 
departe, din caruselul vieții, din faptul că murim câte 
puțin în fiecare zi, având un destin în oase… tenebre 
sub pecetea cuvintelor.

„Uneori e greu să fii tu/ în spatele draperiei/ 
strecurat printre anotimpuri/ înflorești sub zăpezi/ din 
rădăcini zdrelite de timp/ reconstruiești sub dărâmături/ 
gânduri amorfe… (în spatele draperiei, p.101). Singu-
rătate se arată ca o temă constantă a omului actual în 
secolul din care nimeni nu mai așteptă răspunsuri.

Starea de tensiune zilnică este captată în poeme 
reușite: „bem cafeaua rece a existenței/ pe marginea 
propriei gropi/ întunericul ni se lipește de dinți/ ca o 
gumă mestecată prea mult” (vocea interioară, p.102).

Orașul devine un loc al dramelor bine pondera-
te: „singurătatea ridicată la rang de virtute/ se plimbă 
pe străzi/ în straie de gală încruntate de ger/ risipa de 
grimase picură/ pe chipuri roase de iluzii (orașul, p. 
107). Poeta este atentă la chipuri, la tablourile oferite 
de scena publică, pașii mușcă din asfalt.

Sunt versuri care concentrează în ele destinul 
omului, la gară locomotive încărcate de gânduri se ca-
brează sub resturi de neuroni. Fericirea este o glumă 
proastă tranșată la colțul străzii, oamenii sunt travestiți 
în muritori. În univers este o singurătate generalizată: 
„scheletul sufletului ne (mai) susține/ înstrăinarea de 
propria galaxie” (cât de goi suntem, p. 111). 

Blestemul scrisului este unul acut, fără scăpare: 

„crucificată pe altarul poeziei/ caut drumul spre con-
vulsii/ cu răni pe tălpile de gând” (blestemul scrisului, 
p. 113).  

Frica modelează ființele: „propriile frici/ nu 
își iau niciodată concediu/ lucrează peste program 
fără salariu…/ se instalează confortabil/ printre 
circumvoluțiuni/ își etalează fiorii în oglindă/ zgârie cu 
gheare de oțel/ prezentul speranțele viitorul” (fiori în 
oglindă, p. 117).

Într-un poem (în caruselul vieții) poeta afirmă: 
„am obosit să (nu mai) fiu eu”..., un joc dureros de real, 
de obicei omitem să mărturisim; este, însă, atributul ce-
lui care stă sub blestem și recunoaște…

În alt poem ea constată dureros de adevărat: 
„îmi zornăie în creier o moarte latentă/ alură de fata 
morgana/ adun în pumni gânduri șubrezite/ le fac 
respirație neuron la neuron” (tenebre, p. 130).

În acest ciclu de poeme ea a renunțat la rigorile 
poeziei clasice, versul curge abrupt, fără semne de 
punctuație evidente, liber și aventuros, toate încep 
cu literă mică, valoarea cuvintelor s-a uzat până la 
dispariția sensului. Prezentul a ars intens înainte de a 
se exprima. În schimb, temele și ideile sunt mai plas-
tic exprimate, iar unele versuri sunt reușite pe un fond 
modernist care invocă libertatea absolută rezervată ar-
tistului, cu toate că „povara pietrelor din noi întipărită-i 
pe retină”…

Exemplele pot continua, Camelia Ardelean pune 
mult suflet în textele scrise, iese prin cerul poemelor 
sale. Sunt unele stângăcii sau cuvinte facile rătăcite 
printre versuri, faptul că își asumă curajul de a privi în 
oglindă o realitatea inventată de ea, dovedește că are 
dorința de a birui tenebrele. 

În prefața cărții Gligor Hașa, scriitor important, 
romancier, poet, eseist, notează: „Ceea ce personali-
zează volumul, îl face plăcut lecturii și certifică talentul 
autoarei, e bogăția și expresivitatea limbajului poetic, 
care pare a sta la îndemâna unui vrăjitor”. (Camelia 
Ardelean - șlefuitor de diamante,  p. 5).

Cartea are o dedicație semnificativă: „Părinților 
mei, care m-au făcut Om”, ea nu mai trebuie explicată, 
volumul este un răspuns la acest efort. 

La final, biografia cu numeroase informații 
care trădează o ființă pasionată de frumos, în căutarea 
esențelor. Cu siguranță, poeta va urca spre alte etape, 
faptul că își asumă note literare la cărțile citite (și lec-
turile sale sunt dense), publicate în revistele literare, 
dovedește că ea se va maturiza deplin și va intra în zona 
eliberării de fricile necesare, poate printr-un alt joc de 
trubadur pătimaș, după cum afirmă: „Îmi smulg cuvinte 
din carne/ cu pofta unui canibal/ însetat de sânge/ pe lo-
cul lor/ ciulinii își sapă rădăcini (îmi smulg cuvinte…, 
p. 98).

Constantin STANCU
Ianuarie 2019

*Camelia Ardelean, Ecouri din tenebre, poeme, 
148 pagini, Adjud: Editura Armonii culturale, 2018.

făcut cuib din rănile lumii” (Fluture în noapte); ”eu căutam murmurul ploii / zidind 
rădăcini în lutul planetar / să ating în zori necuprinsul” (Fluture în noapte), ”păşea 
un înger pe colţuri de durere” (Cântă o vioară),”ating timpul în noaptea albă dintre 
lacrimi” ș.a.

Sunt multe sintagme fericite în poezia lui Viorel Birtu-Pîrăianu și ele ies la 
iveală, la fiecare pas.

Poezia lui este total pozitivă, nu există încrâncenare, negativism, obidă, rău-
tate. Doar voaluri de melancolie. Dimpotrivă, induce stări de bine, de pace și liniște 
sufletească. Ea înalță sufletul, nu-l prăbușește în abisuri insondabile. Autorul și L-a 
ales ca interlocutor pe Dumnezeu și poartă cu El un dialog, fie sub forma rugăciuni-
lor către El, fie a întrebărilor sau a tăcerilor în care se complac.

Repetiția, un alt procedeu stilistic folosit de autor, pentru a da un plus de ex-
presivitate versului și a întări ideea, e prezentă în multe poezii. Uneori, ea vine fonic, 
ca un ecou:”norii albi s-au scurs în mare/ pescăruși se pierd în zare / a întrebare, a 
visare, a uitare” (Ultimul pescăruș).

De multe ori, finalurile sunt neașteptate, bruște: ”mă cațăr pe firul de iarbă / 
mă aștepți iarăși în prag / mi-e dor de cel drag / dar pasul e gol” (Ultima adresă).

Poetul, are pentru iubită, apelativul ”mândra”, folosit în diverse ipostaze, iar 
altădată, o apelează cu sintagma: ”aleasa mea”. 

O eventuală definiție poetică a femeii: ”Femeia, lacrimă de înger”.
Autorul e conștient de darul ce i s-a dat și caută să-l onoreze și chiar să-l 

înmulțească:”sprijin de ceruri cuvintele mele / aprind felinare în suflet cu versuri de 

lumină / căutând în gol nesfârșirea / respir adevărul și strig” (Se aprind felinare).
Într-una din poezii, autorul încearcă definiții poetice inedite: ”sărutul - 

mângâierea sufletului / sufletul - taina nestinsă a gândului / gândul - lacrima 
universului”(Anotimpurile iubirii). Este o definiție în care termenii decurg unul din 
celălalt, într-un crescendo, de la particular la universal. 

Poeziile acestui autor nu sunt simple exerciții de rafinament artistic, ci sunt 
gândurile profunde ale unui virtuoz al cuvântului care, cu fiecare carte înalță trepte 
spre edificiul spiritual, spre infinitul iubirii, într-o exemplaritate care îl onorează și-l 
califică drept un poet de spiță modernă, demn de orice dicționar de literatură.

Și o foarte reușită definiție poetică a femeii: ”femeie, sărutul vieții pe pă-
mânt” (Sărutul vieții). Alte definiții: ”dar ce este femeie azi sfârșitul / decât lumina 
noului început” (Pași în noapte).

Mister, adâncire în taină, meditație, pace înaltă, speranță, amintire, dor-dorință 
de desăvârșire, tăceri astrale, adieri de suflet spre lumină, ”surâsul clipelor eterne”, 
un cor de îngeri care ”se așezau pe coama serii”, toate acestea alcătuind Poezia. 
”Mi-e cântul liturghie” – spune poetul. Dar ce îmbătător amestec! 

”mi-e cântul liturghie / din cenușa milenară ridic gânduri / tu treci purtând 
marama iubirii în suflet” (Frunze și spini)

Lumina are un rol primordial în poezia lui Viorel Birtu-Pîrăianu: există turnul 
luminii, fântâni de lumină, parfumul luminii, iubita este”lumina din zori”; iar într-un 
vers spune:”eu scriu cu lumânări de suflet pe ziduri de ceară”. 

O poezie existențială, o poezie a căutărilor de sine și de sens, o poezie de care 
autorul se sprijină, ca să nu-și mai simtă grele, aripile de nisip.

 Cezarina ADAMESCU, 18 Gerar, 2019

Între solitudine și zbor
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Dar vom muri pe cruce

Dacă Isus a dus în spate cruci,
Dacă și el a asudat cu sânge;
Eu cum să cred, sau cum să sper atunci
Că pân’ la urmă, totuși, voi învinge?

Dacă și lui i-a fost viața vis,
Dacă și lui i-au fost cunună spinii,
Pe mine cine să mă fi promis,
Iertării, izbăvirii și luminii?

Cine să-mi spună mie încotro
Să urc sau să cobor, pe care scară?
Când mai încoace sau mai încolo
Același greu sfârșit mă dă afară.

Isusul cel din mine e-un Isus
Pe care-l iert atâta cât mă iartă
Și dacă nu-i atuncea nici eu nu-s,
Dar vom muri pe cruce laolaltă.

De fapt sunt împăcat

De fapt sunt împăcat cu Dumnezeu,
Deși s-ar crede că mă cert întruna;
Eu nu-s al lui și nici el nu-i al meu
Cum n-avem noi nici stelele, nici luna.

Cum n-avem noi decât un biet pământ,
Cât să trăim pe el și să ne-ngroape
Și să putem visa, din când în când,
Că univesu-ntreg ne-ar fi pe-aproape.

Cum totu-i întâmplare și noroc,
Că m-am născut, c-am existat prin lume,
Știind cât de dator sunt să mă-ntorc
În marele nimic fără de nume.

Voi, cei care nu credeți că-i așa,
Să fiți mai fericiți dacă se poate,
Lăsați-mi mie disperarea grea
Surparea, dispariția și toate.

Plătiți-vă cu bani și-nchinăciuni
Și viața, cea de-aici, și veșnicia,
Credeți în izbăvire și-n minuni
Lasați-mi mie iadul și pustia.

Oricum, până la urmă, suntem frați,
Că ne certăm sau nu cu-același tată,
Că suntem sau nu suntem vinovați,
Aceeași moarte vine și ne iartă!

Nu sunt ateu

N-ascult de zei, nu cred în rugi deșarte,
Cu toate astea nu mă simt ateu;
De fapt nu cred în voi ce le știți toate
Despre ce înseamnă om și dumnezeu.

Nu cred în preoți, oameni ca și mine,
Dar îmbrăcați fățarnic în postav
Mințind așa, mai harnic și mai bine,
Naivul păcătos, eternul sclav.

Pe bani mințind, firește, pe plocoane,
Că nici iertarea nu se dă în dar;
Vedeți cât aur țipă din icoane,
Din cruci și din cădelniți, din altar.

Nu cred în Dumnezeul care iartă
Pentru pomeni şi preamăriri şi bani
Şi nu din milostenie curată
Oricât am fi de goi şi de sărmani.

DUMITRU MĂLIN
Dar nici nu spun, convins, că nu există
Și-apoi mă culc cu suflet liniștit
Fiindcă-am crescut în eră comunistă
Și-așa m-au învățat la nesfârșit.

Nu comunismul mi-a ucis credința
Deși de el să fiu străin nu pot,
Dar mintea mea trăiește suferința
De-a se îndoi de toate și de tot.

Și nu ca Toma, vreau să pipăi coasta,
Că tot n-aș crede nici din pipăit;
Eu una știu - că viața-i una, asta,
Iar dincolo-i tărâm închipuit.

Eu altcumva înțeleg alcătuirea 
Acestei lumi cu bucurii de-ajuns
În care moartea-i soră cu iubirea,
Iar restul ne rămâne nepătruns.

Pretinde unul că mai multe știe,
Destinul lumii pentru el e clar
Că-i scris în cartea sfântă, o, vai mie,
Dar cartea aia n-are vreun hotar?

Nu sunt ateu, dar nici naiv, în stare
Să cred ce-mi spuneți voi, nu ce cred eu;
Când ard pe rugul gândurilor, oare
Nu arde adânc în mine Dumnezeu?

Suntem deja uitare

„Suntem deja uitarea ce vom fi”
Spunea un Borges, la un ceas de greață,
Când se stingeau luminile la zi
Și viața avea gust de ne viață
.
Suntem deja uitare, spun și eu
Azi când mi-e vârsta piatră rece, sură,
Și sufletu-mi respiră tot mai greu,
În trupul ce de-abia mă mai îndură.

Suntem uitare, suntem un mormânt,
Ce se mai ține încă pe picioare,
Dar câte de-ale noastre nu mai sunt
Sau sunt doar poticnire și-amânare?

Ne uită lumea, dar uităm și noi
Lumea frumoasă și adevărată;
Viața noastră dată înapoi
E o poveste ce-o fi fost vreodată...

Îngheață stins zăpada

Îngheață stins zăpada-n brazii singuri,
Iar sufletul meu negru e și mut;
Parc-aș sorbi azi orele din linguri
De frunze ce-n alt secol au căzut.

Neliniștea așteaptă-ncărunțită
Pe dealuri călătoare-n drum de spini,
Acolo unde iarna-n vânt se zvântă
Și-ntoarce lungi priviri după grădini.

Acolo unde piere mierla brună
Care-a-ndrăznit să fâlfâie-n amurg,
Dar și-a uitat aripile-mpreună
Și-acum din ele înalturile curg.

Acolo m-aș opri să-nfrâng de-ndată
Acele zile negre care vin,
Sătul de cenușiu, de lunga zloată,
Să-mpart cu munții dorul de senin.

Și poate-așa, sorbind din zarea rece,
Să-mi vindec lunga arșiță din piept
Ce nu-mi mai trece, doamne, nu-mi mai trece,
Deși-s bătrân și-amar de când aștept.

Fericire

Sosit-a primăvara-n curtea mea,
Mă strigă-n fiecare dimineață;
E-acolo lângă geam, îmi stă-n perdea,
Cu soare tot mai tânăr mă răsfață.

Sunt fericit ca vulturul bătrân
Când vede stelele în cer cum țipă,
Iar lui doar prăbușirile-i rămân
Și-un chin de văi ce-i crește sub aripă.

Sunt fericit, înlăcrimat vă spun,
Ca râul vechi, cu apele-nghețate
Căruia primăvara n-are cum 
Să îi mai care malurile-n spate.

Sunt fericit ca spinul din răzor
La brațul vântului oftând aseară,
Că-n lemnul lui cărunt, neroditor,
Se-aude zvon de sevă tot mai rară.

Iar după atâtea fericiri la rând
Nici nu mai știu ce-n viață mă mai ține
Decât un cântec tainic și un gând
Că prea-i frumoasă lumea și prin mine.

Dar cât de bine-i totuși

Ca pânza de păianjen mi-e sufletul, subțire,
Ca fluturele-n lampă mi-e dragostea, nimic
Și, totuși, nu sunt gata de Marea Risipire,
Deși tot cad întruna, întruna mă ridic.

Mai am atâtea planuri, că nici o veșnicie
Nu mi-ar putea ajunge să fac și să desfac
Câte prin ochii minții mi se perindă mie,
Sunt pregătit, tot timpul, de marș și de atac.

Și uit, cum uit întruna, că totu-i doar gonire,
Zadarnică vânare de nouri și de vânt
Ca pânza de păianjen mi-e sufletul subțire,
Dar cât de bine-i, totuși, cu suflet, pe pământ.

Surpare

Mi-atâmpăr seara cu un rece vin
Băut, de obicei, doar cu măsură,
Dar reușind cumva să mă dezbin
Din ziua acră, trudnică și sură.

Că nici măcar atât n-am fost – bețiv,
N-am fost înstare nici măcar de-atâta
Să beau cumplit, să beau definitiv,
Cum au băut Esenin sau Nichita.

Să mă fi stins alcoolic și pustiu,
Printre pahare-n țăndări azvârlite,
Să n-ajung bătrânețe să te știu
Cu toate bucuriile-ți urâte.

Ori poate că-i mai bine să mă duc
Împotmolit așa prin după-amiază,
Nedumerit, părelnic și năuc
Cu mintea nici mahmură, dar nici trează...

Când o să beau și ultimul pahar
Să fie tot așa, ca-într-o beție,
Cum s-ar surpa peste lumină-un deal
Și te-ar sorbi o ceață fumurie...
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Femeia cu o mie de trupuri
Mi-a fost frică să mă nasc, din multele trupuri 
pe care le aveam la dispoziție, puteam să-l aleg 
pe cel care nu mi se potrivea. 
La fel și cu sufletul, puteam alege unul 
care nu vedea prin vorbele celor de dinaintea mea. 
Acestea îmi stăteau la dispoziție sub un cer 
din care priveau mii de chipuri, 
mi-a fost frică, din acest motiv stau înconjurat de 
trupuri, din acest motiv locuiesc în mai multe minți 
deodată 
și nu știu în ce limbă să vă explic toate acestea.

Apoi a venit cea mai frumoasă femeie, 
femeia cu o mie de trupuri, cu o mie de legende, 
toate proaspete, aburind de cuvinte, 
abia scoase din piatra zdrobită de piciorul grădinaru-
lui, în dimineața aceea în care am înțeles 
ce singurătate este nașterea și ce absență este iubi-
rea.

Sărbătorile fixe
Trec printre animalele de jertfă, exersez vechiul ri-
tual prin care chem păsările și manuscrisele vechi la 
piatra de jertfă. 

CONSTANTIN STANCU

Fructele frigului
Aștept sărbătorile fixe sub un sânge străin. 

Mă străduiesc să mor în picioare cu toate chipurile în 
brațe, mai există spațiu destul pentru a-mi desfășura 
memoria, 
mai există timp destul pentru a-mi desfășura insom-
niile. 

Privesc munții, sunt mai aproape de mine, 
nereal de aproape, mă speri și țip, vârful lor a fost 
Kogaionon 
și  se zăresc toate aripile căzute cândva peste stâncile 
călcate de copitele caprelor negre în zori 
când oamenii au vise pe care 
nu reușesc să-și le reamintească…

Narațiuni și avalanșe
Oamenii își spun povestea bucuroși, cuvintele lor 
sunt fierbinți, mai păstrează în ele lava incandescentă 
de la începutul universului.

Cade pe gresia colorată inelul unuia dintre ei, 
zgomotul făcut se aude până în munte, 
se produc avalanșe mov…

Chipuri multe, narațiunile fac sfârșitul lumii 
mult mai agreabil, sunt frumoase, 
toți au învățat să povestească, 
semn că s-au obișnuit cu moartea din tranzacțiile 
lor… 

Bătrânul îndrăgostit
Am uitat de unde am plecat, nu știu unde voi ajunge, 
doar o imensă oboseală, iată,  

nu-mi mai pot duce trupul în spate…

O frunză rebelă cade pe gândurile mele, 
nu știu dacă este toamnă sau doar vântul barbar, 
aud sunete grele de aur frânt, în față e o ceață de 
argint, cuvinte miriapode se mișcă în memoria mea. 

Ai putea să mă eliberezi de toate aceste 
cu un simplu gest de femeie îndrăgostită, 
ai putea să-mi șoptești la ureche 
în ce an suntem, ce zi locuim, 
ce anotimp asimetric străbatem…

Vine o locomotivă veche, cu abur, trece prin mine, 
trage după ea nopțile ratate și 
absențele de esență tare…

Fructele frigului
 
S-a dus vara, s-a dus toamna, cu trupuri 
pe care le-am pierdut, stau în brațele iernii. 
Sub pielea aerului rece zac marile animale dispărute, 
în stomacul lor se mai păstrează iarba 
de la început de lume. 
Pe firele ei au călcat primii oameni 
desculți și cu umbre curate. 

Iubito, vine iarna și nu ne anunță nimeni… 
Oasele eroilor care au luptat pentru o bucată de timp 
sângerie se sfarmă, le aud cum se dezintegrează 
sub reci drapele de frig. 

Da, am pierdut trupurile cu fiecare anotimp dus, 
rămân fructele frigului și amintirile noastre 
prinse în brațele absenței… 

Mirarea
Mirarea s-a născut de mult
Odată cu slova
Curajoasă a fost de la început 
Nu ca azi mută.

Mirarea s-a născută o dată cu lacrima
S-a ridicat ca o floare frumoasă 
Și curiosă, curioasă... 

Din ale mirării petale
Iubirea a tresărit încet, agale  
Încă de la început, dornică de viață.

Mirarea a devenit cu timpul o zeiță
Chiar și de înțelepți proslăvită 
De oamenii de rând doinită.

Fără mirare lumea n-ar fi mers înainte.
 Mirarea n-ar fi devenit stea 
Nici lacrimă.

Până unde și până când 

Numai în ceea ce simt 
crezut-am și cred.

Cum să mai înțelegi azi enormitățile 
pe care le vezi și le auzi?
Ajungi să nu mai crezi în nimic
Nici în ceea ce ai văzut

Nicolae MAREȘ   Nici în ceea ce ai auzit.

Veșnic rămâne în suflet un gând ascuns:
Până unde și până când 
să cred
iar  E u l  în plin avânt să nu mi-l schimb?

Sămânța

Sămânța-i plină ochi de așteptare
Numai înghițit de pământ 
Rodește bobul sub brazdă  ascuns.
Din bob se naște ceea ce i-a fost hărăzit de 

cel de sus.
Nimic mai mult.
Sămânța nesemănată
Rămâne ca o fată nemăritată.

Fără a fi împerecheată
Cu glia roditoare
În plin soare
Sămânța rămâne stearpă.
N-așteptați să dea roade
Sămânța moartă 
Fără de viață. 

*
Iubind zbori
Urând mori
încet încet
de pe cer

în întuneric
 cobori
c
o
b
o
r
i
.

Triptic II

1. 

M-am aprins din necuvânt
Pâlpâind mă zbat
Lumină s-ajung. 

2.
 
În veșnicie nu mai ai nimic de făcut
Trebuie doar să veșnicești
E prea mult, e prea puțin
Rămâne să vezi 
   Încotro s-o apuci
n-ai să ști

3. 

Stejarilor  prea mult nu le-a trebuit 
Dumbravă din miriște să facă
Ghinde avut-au din belșug
Câte și-au dorit
și nimic 
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MIRCEA M. POP

Scrisoare finală 
 
Dac-aş putea, o, dac-aş putea, 
mi-aş băga ȋn buzunar o stea 
care iarna de cald mi-ar ṭinea 
iar noaptea calea mi-ar lumina. 
 
Într-o bună zi voi merge dincolo,
 mă ȋntreb la modul serios ce e acolo, 
voi avea oare cu cine sta de vorbă,
 voi mȃnca doar iarbă ori şi ciorbă? 
 
Mie ȋmi place peştele la nebunie,
 ȋl voi prinde singur oare din rȃu sau lac 
ori va fi adus cu camionul din crescătorie   
– să spun tot ce gȃndesc ori mai bine să tac ? – 
 
Dac-aş putea, o, dac-aş putea,
 un peşte ȋn fiecare buzunar mi-aş băga 
– convins fiind că nu se va strica – 
să am pentru o zi-două ce mȃnca 
ȋn noua lume rece ce mă va aştepta.   

Despre moarte 
 
Riscul morṭii apare o dată cu naşterea,
 moartea ca o umbră ȋnsoṭindu-ne,
 ca o căṭeluşă fidelă care nu latră, 
zilele şi nopṭile trecute sunt bun adunat 
pe de o parte, 
dar şi bune de scadenṭă, pe de alta. 
 
Zilnic moartea ȋşi ȋmplȃntă dalta 
ȋn careva dintre noi, cu furie, 
spre a nu-şi ieşi cumva din exerciṭiu,
 fire-ar moartea moartă să fie!   

Odă cuvântului 
 
Cuvȃnt sfȃnt, sfȃnt cuvȃnt, 
deopotrivă adevăr, 
deopotrivă jurămȃnt 
 
te caut flămȃnd 
şi mă frămȃnt, 
neştiind unde te găsesc 
 
Cuvȃnt sfȃnt, sfȃnt cuvȃnt, 
zămislit ȋn cer, 
rostit pe pămȃnt.   

Simplu raționament 
 
Sylvia Plath şi Anne Sexton 
dar şi Hemingway 
s-au sinucis. 
 
Raṭiunea lor e simplă : 
dacă nu poṭi să decizi singur 
dacă şi cȃnd vrei să te naşti 
adică să vii ȋn lume 
măcar să poṭi singur decide
 cȃnd e mai potrivit să pleci 
fără a mai fi o piedică pentru ceilalṭi 
şi nici pentru tine ȋnsuṭi …   

Pornind de la zero 
                                lui Cassian Maria Spiridon 
 
Pornind, poete, de la zero 
da, ai dreptate: 
se poate ajunge undeva. 
 
Pornind de la zero 
ajungi la unul / una

sau şi mai departe. 
 
Pornind de la zero 
adică de la nimic 
ajungi, oricum, la ceva. 
 
Pornind de la zero 
poţi adăsta  
“într-o haltă părăsită”. 
 
Porind de la zero 
ajungi întotdeauna mai departe … 
se merită să faci acest salto mortale. 
 
Pornind, poete, de la zero 
vei izbuti cu trudă să scrii 
poemul despre viaţă / moarte.

Eu şi vecinii mei 
 
Locuiesc de peste douăzeci de ani 
la etajul şapte 
şi mă consolez cu gândul 
că astfel sunt mai aproape de cer. 
 
Desigur, să urc cu liftul 
nu e deloc o problemă,
 mai grav când acesta-i defect  ori în revizie, 
eu încărcat fiind  cu plase cu cumpărături. 
 
Vecina pensionară dintotdeauna, voinică, de vis-à-
vis, 
a slăbit cel puţin cincisprezece kilograme, 
ea suferă cumplit că “prietenul” 
mai tânăr doar cu douăzeci de ani 
o a părăsit. 
 
Voinicul vecin turc de alături, 
tânăr, tată a trei copii, 
se va hotărâ într-o bună zi
 să lucreze (deocamdată nevastă-sa 
face curăţenie  într-un hotel de lângă gară). 
 
Ceilalţi, din diagonală, sunt din Vietnam 
şi au un restaurant ... tailandez
 la peste douăzeci de kilometri, 
ei merg târziu la servici
 şi se întorc noaptea şi mai târziu acasă. 

Despre mine ce să mai adaug 
la ce am spus de la bun început:
doar că aşa sunt mai aproape de cer
 neavând importanţă dacă întâmplător
sau fiindcă aşa am vrut …   

În vizită la o revistă literară 
 
Cînd mergi în redacţia 
unei reviste literare
 să duci spre publicare 
poezie, proză sau recenzie,
 redactorul-şef 
ori redactorul de sortiment 
are o singură problemă: 
cum să scape mai repede
 şi mai uşor de tine. 
 
Experienţa dovedeşte 
că pentru asta 
are două posibilităţi: 
fie că citeşte textele 
printre rânduri 
şi îţi spune 
că pe ici pe colo 
mai trebuie lucrate, 
că un anume vers 
e de prisos 
ori că afirmaţia cutare 
mai trebuie exemplificată, 
sau, şi mai simplu,
se face că citeşte 
şi la urmă 

îţi spune 
să laşi materialele acolo 
că vor fi publicate
 când le va veni rândul 
 

adică … niciodată! 
 
Iar tu, naiv şi credul, 
te bucuri
 şi într-un caz 
şi în celălalt ...  

Pot muri 
 
Pot muri împăcat: 
am văzut soarele 
şi la răsărit 
şi la apus, 
am văzut stelele,
am văzut luna, 
am văzut cerul 
şi senin 
şi înnorat,
 am văzut munţii, 
am văzut dealurile,
 am văzut câmpiile, 
am văzut apele, 
am văzut copacii 
cu frunze primăvara 
şi scheletici iarna, 
am mirosit florile 
şi am călcat iarba,
am văzut
 şi auzit 
păsările. 
 
Pot muri împăcat.    

 Cărţile, ca soldaţii 
 
Stau cărţile
 în bibliotecă, 
frumos aliniate, 
ca soldaţii, 
stau cărţile 
puse una peste alta 
pe masa mea de lucru 
de ai impresia 
că toate sunt de prisos
 acolo unde sunt. 
 
Nu văd, dar simt 
cum surâde,
 când iau o carte în mînă. 
 
Nu văd, dar simt 
cum plânge 
când o pun, necitită, la loc. 
 
Râd sau plâng cărţile mele, 
plâng sau râd, după caz,
 şi, în perpetuă aşteptare,
 s-a depus praful  de un deget pe ele.
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Cu steaua mea
Copilandru fiind, din mintea-mi
un gând-laser îndreptam
spre ultima stea dormitând
în răsăritul nopţii şi
învăluind-o cald, o-ndemnam,
ca pe oaia rămasă de turmă, 
să se-adauge-n zilnicul
teatru de lumini cereşti, 
pe care-l priveam fascinat,
din car, pe când lent trecea
dintr-o parte în alta a
firmamentului, parcă
salutându-mă, -ncât şi eu,
cu steluţele ochilor, 
mă-ndemnam să-i răspund,
intrând în cosmicul joc,
de mână ţinând-o.

Nu ştiu, însă, cum,
când şi de ce altă vârstă
m-a răpit cu planeta-mi
pe o altă orbită, unde-n
fiece noapte mai vedeam
scrânciobul ceresc, dar
nu şi steaua mea, care-mi
va fi rămas doar
clipind, neîncrezătoare,
sau, dimpotrivă, ca şi
mine intrigată de falia
cosmică ce m-a luat,
cu gândul mângâios
cu tot, mă va fi
aşteptând, în clipăt de
nedesluşit dor.

Ce pot să spun, cu
laseru-mi frânt, dar
laser, decât că,
oricât de greu mi-a fost
în habitatul cel nou,
am luptat pentru-n
rost propriu, dar,
împlinindu-l, mă voi
întoarce-a-mplini
şi visul copilului – 

mă veţi privi, ai
mei cei dragi de aici,
cu steaua mea pe Calea
Lactee, de mână,
binecuvântându-vă-n
veci…

Măiastrul Poet şi 
bunul Zenobiu*

Dincolo de dealul Cerbului
de la marginea satului meu
− începe-şi povestea bunul Zeno-
biu –,
a poposit pentru-o vreme,
în carne şi oase şi-n
mandorlă de har,
Pasăre Măiastră – Poetul. 

De freamătul versurilor lui
rezonau şi codrul şi lacul,
fâneţe, livezi şi, mai ales,
doi ochi tineri şi calzi
împreună cu care
îşi retrăia, dragi,
îngemănările vârstei dintâi, 
bucovine … 
Înviorat se-ntorcea,
cu-aripile strânse, la cuibul
conacului mandric; acolo
descăpăcea de sigle
străine trecutul nostru
şi-l prefăcea-n dulcele ropot
al limbii natale, ca nimeni
altul deprins  
să ne poarte în cânt.

Tăcu bunul Zenobiu-n gând cu
sonuri din veac reverberând
între cer şi pământ, apoi,
cu-un subţire surâs, 
prinse alt ghiers:

Felul şi destinul păsării-i
cu - aripi desfăcute spre
zarişti – cum şi Măiastrul
Poet, spre crânguri de stele
− să ne vegheze din ele –  
pe când urmele lui, 
evanescente peceţi
în memoria locului.

Aici, legea Efemerei:
precum o coală-aprinsă
se vălătuceşte arămie
până ajunge dâră neagră
a nimicului, mandricul
conac, de amnarul
istoriei, scrum au fost
făcut, cu toate-ale lui
şi din jur. 
               Nici,
ţeapănă, masa de scris
unde, măiastre, cuvintele
 se-ntăreau înde ele ca să 
străbată prin valuri de vremi,
nici, deschise, ferestrele
ce-i dăruiau aer din zarea
celestă, incitându-i
dorul de zbor, nici ele
nu se mai ştiu din
cenuşă, El însuşi doar
năzărindu-ni-se
pajură de fum din legendă.

Şi se opri din nou să mai
respire lung bunul Zenobiu
şi alt avânt să-şi mai ia:
„În Valea Răii-am fost
şi-a trebuit urcat Dealul –

Pe panta rei-n popas
Pe panta rei-n popas,
loc de veci meşterii-mi sapă
lângă vechea biserică unde,
în rugăciune sfârşindă,
călugări bolnavi sau bătrâni  
îşi frângeau trupul de duh.

Din cuibul lui, la finala
bătaie de-aripă,-nălţându-se,
o nevăzută pasăre-i urca-n 
cer suflarea divină, lăsându-l
inert, cu ochii, interior, 
holbaţi în blândă şi 
cuceritoare lumină,
în care-i părea că,
involt îşi urmează
duhul, pentru-o 
clipă din veci.

Ce va fi urmând: lungă −
prelungă aşteptare –
el, aici, ca sămânța,
duhul, logostea – pân’la 
reîntocmirea de-apoi, când
trupul, dezmembratul
în lut, ernaciat şi pur, 
fi-va el să încapă în suflet,
ca, din nou împreună,
să-ntâmpine Parusia.

Şi eu, Doamne,-ntru lauda
venirii Tale dintâi şi de-a
doua, liturghisind 
în noapte şi-n zi,
am s-aştept –
sperând să am drept – 
suflarea divină să-mi dea
colţ în eterna-Ţi lumină. 

19 martie  – 19 august 2017

  Ioan St. LAZĂR

aşa ni-i datul!” Şi reluă:

Cu „ochiu-nrourat” al
copilăriei, cu ochiu-n- 
luminat al tinereţii, cătam,
prin labirintice taine-ale
Cerbului ascunzând
într-un chivot adevărul,
cătam, spun, raza cu care
precum cu o cheie, să derulez 
din azi înspre ieri, insemnele
vremii de-atunci, ca şi şterse, 
s-aduc şi pajurei,
viu, hologramic,
geamănul de-alt’dată.

Altă gură de aer mai trase
bunul în piept şi în suflet, 
cu-o mişcare mai tare pe 
coarda psaltirei:
„Reuşeşti doar neabătut
de la ţinta aleasă, care, pe
traseu, şi ea te susţine
cu har!” – zise-amintindu-şi
îndemnul din vechi.

N-am cedat ispitelor de a-mi
domoli ardoarea-ncercărilor,
eram grădinarul ce nu-şi
întrerupe zilnica rânduială
de-a uda, iubitor şi tenace, şi pomul
pe cale de-a se usca, ofilindu-şi
povestea. 
                Şi iată că eu,
vecinul de dincoace de
dealul ca un mare sipet
cu nemaivăzute comori
de demult, între care
şi-aceea-a amintirii 
Pasării Măiastre
poposite aici,
                      eu,
cel intrigat de lumea
Efemerei, de neşansa
ştergerii-n uitare
a urmelor lui
omeneşti, cum
dalba dâră
fărămiţându-se-n aer
a unui tren zburător,
eu, 
cel ce, împreună cu-un
rar prieten, plecat
 mai devreme la stele
ca să ni-l cheme,
iscodeam în versuri cum
vor fi fost, ca sămânţa în fruct,
conacul, codrul şi lacul,
fâneaţa, livezile şi-ai cui
vor fi fost cei doi
ochi strălucind de iubire,
întâlnindu-l de-atunci doar
pe lungimea de undă a dorului,
(nişa noastră în cosmos),

 eu
am izbândit! – Puneţi
ochelarii închipuirii şi
priviţi: pomul ce se usca
a-nflorit şi, dintre
luceferi, Măiastrul Poet
ni s-a pogorât, pentr-un
remember prenoind
vremea de-acas’în Floreşti.
Mandricul conac l-am

refăcut, codrul −
întinerit, lacul i l-am
limpezit, fâneaţa, livezile
i le-am împrospătat,
numai ochii cei tineri şi
calzi, întru tainele lui
i-am lăsat …
 Priviţi-l:
la masa de scris tălmăcind
de sub sigle străine,
historii din neam, în
viu graiul nostru din
veac – ori priviţi-l:
cu şopot de versuri, ca
apa vie-a izvorului,
prin codrul fremătând de 
retrăirea iubirii dintâi
din ghiocu-amintirii.

Ca fluturele-n floare
înfruptându-se şi
acestea scriind, Măiastrul
extrage din Efemera
clipa de vis şi-o
altoieşte în veşnicie,
să bată inimă-n
văz-duh de-a pururi.

 aprilie-iulie 2017
Rm. Vâlcea – Horsham – Rm. Vâlcea,
* în loc de cronică la vol. Mihai Eminescu – drumuri 
şi popasuri în Gorj, de Zenovie Cărlugea (2017) şi în 
semn de omagiu românesc pentru marele poet Percy 
Bysee Shelley, cel născut lângă Horsham, cinstit de 
memoria locului.
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Pe panta rei-n popas
Pe panta rei-n popas,
loc de veci meşterii-mi sapă
lângă vechea biserică unde,
în rugăciune sfârşindă,
călugări bolnavi sau bătrâni  
îşi frângeau trupul de duh.

Din cuibul lui, la finala
bătaie de-aripă,-nălţându-se,
o nevăzută pasăre-i urca-n 
cer suflarea divină, lăsându-l
inert, cu ochii, interior, 
holbaţi în blândă şi 
cuceritoare lumină,
în care-i părea că,
involt îşi urmează
duhul, pentru-o 
clipă din veci.

Ce va fi urmând: lungă −
prelungă aşteptare –
el, aici, ca sămânța,
duhul, logostea – pân’la 
reîntocmirea de-apoi, când
trupul, dezmembratul
în lut, ernaciat şi pur, 
fi-va el să încapă în suflet,
ca, din nou împreună,
să-ntâmpine Parusia.

Şi eu, Doamne,-ntru lauda
venirii Tale dintâi şi de-a
doua, liturghisind 
în noapte şi-n zi,
am s-aştept –
sperând să am drept – 
suflarea divină să-mi dea
colţ în eterna-Ţi lumină. 

19 martie  – 19 august 2017

Povestea florii de pe 
masa de lucru*
Heidegger filosoful,
care părea-a şti totul,
era-n sinea lui înciudat
că nu ştia nimic despre
tainele florii de pe
masa-i de lucru;
nu ştia când şi nici unde
şi cum se-ntocmise
întâia sămânţă şi cine
soroace i-a pus, când
să dea colţ în lumina
de noapte şi zi, când
boboc înflorind şi
odorând lumea din
jur, când ofilirea cum
pleoapa-nchizându-se
peste-un rost împlinit;
şi nici în ce fel sevele
neasemuit de harnice întru
creştere-ntocmesc, în
întoarcere, neabătut,
la rădăcină, bulb
noii seminţe, nu ştia.

Din toate acestea ştiinţa
doar o parte-i putea
explica, invocând
o lege a trecerii de la
unica sămânţă dintâi
ca într-o micro-explozie
de big-bang? – la
multiplul de soiuri
din, gingaş, universul
floral deplasându-se-n
timp; dar neştiind
ştiinţa cum fiece 
soi dobândit-a, din
veac propria sămânţă,
îi releva fiecărui legea
închiderii-n ciclu,
spre-a se păstra în putere,
iar oricărei flori 
(de pe masa de lucru)
frumuseţea viului 
acelei puteri,
în spatele cărei ar
fi altă lege – a  
trudei ascunse –
precum rostul oricărei
albine în fagurul
vieţii mereu înnoite.

Contrariat era filosoful
de necontenita energie
liberă a sevelor din
ciclul vieţii, de neabătuta
creştere din sine a
existenţei, pe care el o văzuse,
omului, îndreptându-se
doar spre neant, pe când
minunea florii de pe
masa-i de lucru, cu
lăuntrice taine-i, ţinea
cugetul treaz, îmbiindu-l
pe calea misterelor
nepipăite ale lumilor.

Spre acestea n-a mai apucat
a merge şi nici floarea
nu i-a putut spune, pre
limba lui, că neantul
nu-i decât o limită a
ştiinţei şi a conştiinţei,
limită dusă mereu 
mai departe, pe când,
înnoindu-şi, din generaţie
în generaţie, sămânţa,
existenţa e un 
perpetuum mobile
rotiţă în ceasul perfect
al lumilor, creat cândva
de către Marele Cineva,
întru care gânditorul,
doar cu raţiunea-i,
nu se deschidea
ca să se bucure.

Din Săptămâna Patimilor sosise la bise-
rica lor un alt paroh. Cel dinainte, preotul Radu, 
care slujise în comună peste patru decenii, bolea, 
ajunând acum în aşteptarea obştescului sfârşit. 

Pe cel nou îl chema Ovidenie şi se născu-
se tot aici în sat. Bătrânii, cunoscători a toate cele, 
şuşoteau că, prin venirea sa pe lume, Domnul tri-
misese încă ceva lumină în viaţa satului şi că      la-
-ndemnul Îngerului fusese botezat aşa. 

Plecat la-nvăţătură şi devenit preot, Ovi-
denie umblase din parohie în parohie pân-ajunsese 
înapoi acasă.

*
Duminica Tomei îi adusese pe săteni dis-

de-dimineaţă în sfântul locaş. Unii erau zoriţi să-
ncerce ascultarea glasului noului părinte în cântul 
rugatului. Alţii se-arătau înfericiţi, dar şi tare curi-
oşi s-audă vorbele, învăţăturile despre îndoială şi 
credinţă, cum ştiau că este rânduiala bisericească 
la măreaţa sărbătoare. Și, în sfârşit, mulţi, să uite 
cenuşiul de-acasă bucurându-se de lumina împără-
tească a bisericii, de lumea întâlnită, de ştirile zilei 
şi tot aşa...

Sfântul înăuntru devenise neîncăpător, 
însă tipicul slujbei şi harul preotului îi făcuse pe 
mireni să se încânte, să nu ia-n seamă neajunsurile 
înghesuielii.

Totul plutea în smerenie şi mulţumire, 
cântul corului ridica spre Înalt rugăciunile oame-
nilor.

Tocmai venise minuta să rostească laolaltă 
Crezul, când vraja fu spartă de-o întrebare strigată 
ameninţător: 

-Cine-i gata să moară pentru Mântuitor?! 
Fusese azvârlită de gura unuia mascat pur-

tând în dreapta un cuţit. 
Năvălise ca un zăltat, înaintase îmbrân-

cind cu sălbăticie oamenii, îndreptându-se către 
altar, pornit să-l pătrundă pe duhovnic cu vârful 
de oţel.

Pe dată, uitând de spusa credinţei, s-au ri-
dicat cu toţii călcându-se în picioare, bulucindu-se 
către uşi, înfricoşaţi de ameninţare...

Uimitor a fost că ultimul enoriaş rămas în 
biserică  s-a pus temerar păzitor dinaintea sfântului 
altar, suliţând cu privirile-i pe nevolnicul încălcă-
tor al sfântului loc, întinzându-şi ce mai avea din 
braţe. Era Ciungu’ satului care şi le pierduse de co-
pil, căzând într-o fântână încă nesleită...

Ieşiţii din biserică alergaseră care mai de 
care căutându-şi loc de scăpare pentru scârbavni-
cele trupuri. 

Câţiva se pitiseră după crucile din cimitir, 
alţii prin curţile gospodăriilor din preajmă.

Unul nimerise chiar în cârciumă, unde, 
intrând, băuse pe nerăsuflate o cinzeacă de tărie şi, 
ştergându-se la gură cu dosul palmei, se jurase cu 
martori că el nu mai calcă nicicând în biserică.

Acesta fu purtătorul ştirii zilei! Povestise 
de-a fir a păr întâmplatele şi cu vocea, şi cu ochii, 
dar, mai ales cu trupul, de, văzându-l, ai fi fost în-
credinţat că-nfăţişa un film de groază ca să bage 
sperieţii-n ascultători, să-i îndemne la o băută pre-
lungită spre câştigul cârciumarului, holbat şi el ca 
şi restul.

*
Cum te cobori dinspre dealul viilor şi treci 

de Oficiul Poştal, la nici o aruncătură de băţ, dai 
de cârciuma satului, căreia-i zice <<La Popa Târ-
că!>> pusă în răscruci, că dinspre ea se ridică şi 
drumul către colina de pe care biserica şi cimitirul 
stăpânesc satul. 

Locanta fusese botezată aşa de însuşi 
cârciumarul, strănepot de preot răspopit, pedepsit 
pentru darul beţiei îngemănate cu politica. Dar cei 
din sat ştiau că băutura fusese fudulie şi politica, 
adevăratul cap de acuzare pentru îndepărtarea feţei 
bisericeşti din cinul aparţinător.

Clădirea purtând inscripţionat numele ăsta 
se arăta falnică din orice direcţie veneai, fiind co-
coţată pe o gogeamite fundaţie din pietre de râu. 
Avea ziduri circulare în care fuseseră săpate multe 
ferestre de jur împrejur, prin care, în zilele cu soa-
re, lumina intra aidoma unor suliţe. Şi tot ca suliţe 
ieşea împungând întunericul nopţii.

            Construcţia închipuită astfel fura 
ochiul, parcă ispitindu-te să afli ce-i înăuntru şi, 
până una alta, să-nveţi că şi-n păhărel se poate as-
cunde... adevărul, cine ştie?!

Aici se-opreau şi însetaţii, dar şi dornicii 
de noutăţi, că Vergil crâşmarul le ştia pe toate, fi-
ind om destupat la minte, alimentat cu veşti de cei 
ajunşi la el. Şi nu doar!

Vergil nu adăpostea stâlpi de băutură! Era 
ştiut! Deverul mare nu îngăduia locuri ocupate de 
nişte       pierde-vară! Dar cum nu se află pădure 
fără uscături, intrau şi aici de-ai lui         Vorbă-
Lungă, dar consumatori!

Când aflară nefăcuta de la biserică, ăi so-
siţi dinainte se şi porniră să-mpartă firul în patru. 
Ştirea odată prinsă, aruncară seminţele vorbelor, 
care, nici-una, nici-două, încolţiră precum scaieţii 
împrăştiindu-se în vânt...

Se dedară la desfăcutul ghemului de pre-
supuneri cu multă zarvă. Ar fi dat oricât să-nţelea-
gă întâmplarea! Fierbeau toţi muncindu-şi capetele 
să dezlege şarada. 

-De mirare lucru! îşi drese vocea, de obi-
cei răguşită, Miron al lui Jidanu. De când cu ast-
mul, călca tot mai rar  pe-aici. Fiind sărbătoare, 
îndrăznise la o băutură-ntre bărbaţi. Era şi uimit, şi 
bucuros. Întâi se crucea de-aşa pocinog nemaivă-
zut, apoi îl încânta că fusese atât de-aproape, la un 
pas de cel ce-adusese vestea!

Şi-n clipele acelea încărcate de fierberea 
auzitelor, intră-n local un om înalt şi uscăţiv. Se 

arăta venetic de loc. 
Îşi cumpără de la bar un Borsec. Ceru şi-

un pahar, îndreptându-se către o masă mărginaşă, 
unde arar sorbea din apa cu bule, ascultând la cei-
lalţi, prins parcă de spectacolul în care nimerise.

Lui Miron îi păru nedumerit străinul. Îşi 
luă băutura şi cerând cu ochii învoială străinului, i 
se aşeză alături      şi-ncepu cu vocea săltată ca şi 
când nu lui avea să-i zică una şi alta:

-Ascultă Vergile, luaţi sama oamenilor, 
cum au devenit vremurile! Să se scoale tătica, îl 
ştiţi ce bisericos era, nu i-ar veni să creadă! Ar 
zice că-i vis rău şi c-anunţă fârşitul omenirii! Spun 
drept, ai?!

Fu întâmpinat de aprobarea generală, în-
cât faţa i se lumină de împlinirea dorului său de 
mereu - să fie ascultat de mulţi şi să i se cânte-n 
strună! De veselie, dădu pe gât băutura şi mai ceru 
chiar o litră.

-Vine, vine! îi răspunse şi cu gura, şi cu 
fapta cârciumarul, îndreptându-se în pas vioi către 
masa lui Miron. 

-Chiar aşa-i lumea de ticăloasă azi?! în-
treba Primarul satului, niciodată văzut la slujbă de 
când cu funcţia, semn că nu se-ngrijea de suflet ioc, 
interesat numai de mersul vorbelor despre putere.

-Părintele poartă vina! aruncă anatema 
Șeful de post. Ia să-l verificăm noi, să vedem de 
unde vine, ce hram poartă?! Nu care cumva întoar-
cerea întârziată la vatra strămoşească ascunde vre-
un clenci de care să-l apucăm?!

-Aşa, aşa! încuviinţă Dirigintele, cunos-
cut nu atât ca funcţionar al serviciilor poştale, cât 
ca purtător de vorbe de la unul către altul, mare 
meşter în ţesături de intrigi, nicicând dornic s-afle 
cuvântul credinţei. 

-Las’ c-au meritat-o! se băgă-n vorbă şi 
piticul satului, despre care localnicii cleveteau că-i 
scofâlcit nu doar la trup, ci şi la suflet şi că de-
asta Domnul îl adusese micit aşa pe lume, ca să 
nu-l placă fetele, să rămână belfer şi răutatea-i să 
stârpească.

Ce bine că n-am fost acolo! mai adăugă 
înrăita pocitanie şi dădu de duşcă şi el un pahar 
umplut cu vodcă. Apoi, mulţumit de sine ori de 
tărie, semnă în Carneţelul bodegii suma datorată 
până la scadenţă, aruncând şi bomboana pe colivă: 

Vedeţi, d-aia nu port bani la mine?! Umblă 
hoţii pe de-a rând! Salută şi plecă plin de sine, în-
chipuindu-şi că-i înalt de cel puţin doi metri.

 Dar nici nu ieşise piticul bine, că se-nfi-
inţă lumânăreasa care-i purta sâmbetele micuţului:

 -O bere şi ce-a băut ’mnealui cât face? 
zise plină de sine femeia uscăţivă şi fără vârstă, dar 
înaltă purtătoare a unei mustăcioare negrii, dese. 

 Înainte să iasă, desfăcu doza, sorbi o 
dată şi se repezi firoscoasă:

 -Trăii s-o văd şi p-asta! Criminal în bi-
serică?! Și ieşi cu aerul că cei din cârciumă poartă 
toată vina.

*
Între timp intrase Mitică, strigat Vulpe 

chiar şi     de-alde tată-său Vergil, deoarece flăcău-
lui îi dicta şiretenia în cuvânt şi faptă tocmai când 
nu te-aşteptai. Ba mai mult, chiar îi plăcea să-nflo-
rească spusele râzând şi molipsindu-i şi pe ceilalţi. 

În clipa ceea s-arătă schimbat. Merse di-
rect la frigider de unde-şi luă o doză de Pepsi, sem-
nând pentru întâia dată în Carnetul bodegii. Rămas 
în picioare, cam departe de aşezaţii la mese, aştep-
tă cuviincios pofteală de la ăi mari să zică ce-ar 
fi vrut.

Îi luă sema tot Miron, îndemnându-l din 
priviri să-i dea drumul.

-Hai copile, zi-i! primi şi-ndemnul tatălui, 
care, de obicei, nu-l socotea şi trecea peste pofta de 
trăncăneală a băiatului.

-Ascultaţi încoa’ la mine! Și-aflaţi, de nu 
ştiaţi până acum! Au picat zvonuri despre popa 
Ovidenie chiar înainte s-ajungă la biserica noastră!

-Ia taci! Începi iar cu de-ale tale?! îl struni 
Moş Ioniţă care se-ntorcea în local de la o afurisită 
de ţigară, cum îşi alinta singur păcatul. Apoi făcu 
din ochi semn către Mitică să zică ce are de turuit.

-A circulat părerea, schimbă vocabularul 
şi glasul Vulpe, dovadă că ce-auzeau acum era pu-
rul adevăr, nu vreo gogoriţă, că-n fiece loc unde 
trebuia s-ajungă părintele Ovidenie, îi         luau-
nainte vorbele  c-ar fi ciudat şi ca om, şi ca păstor! 
Tare ciudat! 

Toţi primeau înştiinţarea aşteptând să pri-
ceapă spusa.

-Și?! Porneşte-te, ce mai adăşti?! se-arun-
că şi Vergil, temându-se ca nu cumva trăncănitorul 
s-o ia razna cu-nfloriturile sale.

-Păi zic, cum altfel?! se apără Mitică de 
gândurile părintelui. 

Ovidenie a avut un lujer de fată ce-a plecat 
grabnic şi fără voia mamă-sii la un mitoc, deve-
nind peste ani călugăriţă, fiind înavuţită cu ştiinţă 
de carte, multă credinţă  şi minte.

După ce fata i s-a dus, Ovidenie şi-a luat 
un copil de suflet. L-a crescut cu mare grijă, să-
dindu-i în minte drepte şi trebuitoare învăţăminte 
despre lume, viaţă şi, mai cu seamă, despre Dum-
nezeu. 

-I-auzi, se miră plângăcios Moş Ioniţă, al 
cărui frate mai mare căzuse în al doilea război ne-
apucând să se însoare şi să odrăslească. Bătrânul-
şi mângâia mustaţa pe oală, în fapt, ştergând-o de 
lacrimile picate. 

-Pe măsură ce creştea, desluşi Vulpe, băia-
tul îi minuna pe toţi cu silinţa-i, cu               vorba-
nţeleaptă, fiind grozav de luminat de hrisoavele şi 
de icoanele ce-l înconjurau. Îl fericea şi pe tată-său 
pentru toată truda părintească.

-Vezi bine, puterea exemplului! scăpă o 
altă voce. Era Lae, rudarul, ăl mai tare lingurar din 
zonă, primit frumos printre români pentru meşte-
şugul său, pentru omenie.

-Când fu să-şi împlinească a optsprezecea 
vară, băiatul fu trăznit din senin dinaintea bisericii 
unde părintele slujea.  

Pe dată ieşit, tată-său îl prinse pe copil în 
prag de moarte. Încurcat între durere şi răzvrătire, 
îi zărise albastrul chipului pierind fără lumină.

-Măi, măi! se olicăi spre sine Vergil, dar 
cu gândul spre băiatu-său pe care-l ridica mereu în 
furci că vorbea mult.

-Șuvoaie de lacrimi căzuseră din ochii 
părintelui, care, săltându-se cu mâinile spre Cer, 
glăsuise  îndurerat: Dumnezeul meu, nevrednic 
mă-nfăţișez dinaintea-ţi că nevoiaş m-am arătat, 
că n-am vegheat mai mult asupra pruncului aces-
tuia luat de suflet! L-ai fulgerat! Pe drept  m-ai 
osândit, că nu l-am deprins îndestul de curat, încât  
să-şi smulgă din minte mândria şi dorinţa de slavă 
deşartă!

Se pare c-aşa rostise popa, care-şi auzise 
deseori băietanul mormăind sfidător într-ascuns că, 
prin viaţa sa fără prihană, e mai presus decât pre-
otul său, mai presus decât întreg soborul de Sfinţi, 
ocrotitor al trăitorilor de pretutindeni!

Şi-nălţând un Amin!, Ovidenie privise 
către Stăpân, hotărând că, pentru păcatul sumeţiei 
răposatului, glia nu-l poate cuprinde!

-Și s-a ţinut de cuvânt? Nu l-a dat pămân-
tului în cimitir creştinesc? se-ndoi întrebător Mi-
ron.  

-Nu, ci la margine de pădure, în mărăciniş, 
ca pe-o sălbăticiune, nelăsând nici stâlp la cap să i 
se pună! îl încredinţă Vulpe.

Se minunase tot natul de ce tărie îl purta 
pe acest om prin lume! Şi, cu ochii deschişi       de-
ntâmplare, doar nărozii n-au priceput că omul e de 
temut, că-n recunoaşterea celor drepte nu poate ni-
meni să-l zădărească ori să-l înşele! încheiase trist 
Vulpe.

Numai o clipită de l-ar fi privit tată-său 
Vergil, ar fi văzut cum arătase pe chip oţâră mân-
drie că fusese ascultat şi pentru lămurire, şi pentru 
cum o făcuse.

Îşi terminase apoi băutura, strâmbându-se 
c-acidul din suc dăduse bir cu fugiţii şi ieşi bolbo-
rosind ca ăi mari un Ziua bună!

Încărcaţi cu ştiri şi desluşiri, oamenii co-
borâseră glasurile. Plecaseră având să ducă po-
vestea zilei prin sat, pe la propriile case, dându-se 
firoscoşi fiecare. 

Niciunul dintre dânşii, era clar, nu-nţele-
sese că religia este tocmai legea care-i uneşte pe 
oameni, luminându-le prin rânduielile sale minţi-
le, îmbunându-le sufletele, hotărându-i să respecte 
Dumnezeirea care-i ocroteşte pe toţi. Biserica e 
muma tuturor sufletelor, rătăcite ori ba…

*
Ultimul ieşi din cârciumă străinul cel tă-

cut. Nimeni dintre cei trecuţi pe-acolo nu ştiuse că 
şi el fusese în biserică. 

Faţa omului purta pecetea părerii de rău 
pentru mirenii aceştia. Păreau departe de adevărata 
credinţă. Nu le păsa de preot ori de sfântul locaş, 
nu le pricepeau îndestul rosturile! Veneau la slujbă 
în plimbare ori s-aibă de unde veni cu vorbe pentru 
câteva zile... Nu se gândeau că ei sunt una cu bise-
rica... 

Înţelesese acum de ce  preotul Ovidenie 
recursese la stratagemă. Şi, în plus, îşi zicea că nici 
el nu trebuie să regrete experienţa trăită...

*
  Până se lăsase amurgul, s-or fi spus 

multe vrute şi nevrute... 
Şi la ceasul acela, cârciuma, ca niciodată, 

golită de muşterii, chema prin ferestrele şi uşile 
larg deschise aerul primăvăratic.

Locul era năclăit într-o linişte nefirească. 
Păţita din biserică parcă-i speriase pe oameni, îm-
pingându-i să-şi caute cotloane de linişte.

Numai ţânţarii se luau la-ntrecere, dar fără 
sorţi de izbândă, căci omul născocise tihna adăpos-
tului, lipsindu-i de ceea ce căutau ei... 

Cârciumarul moţăia de plictiseală... Câşti-
gul mulţumitor al zilei îl făcea să nu regrete zarva 
altor dăţi ori deverul... Urechile doar mai păstrau 
crâmpeie din spusele celor trecuţi pe-aici. 

Deodată zări o cârpă atârnând pe-un colţ 
de masă. Îşi aminti c-aici zăbovise străinul. Se duse 
de luă legătura să-ntrebe a doua zi de păgubaş. 

Aşa-l găsi dascălul bisericii când intrase în 
căutare de chibrituri.

Când fu să iasă, îi aruncă peste umăr:
-Poţi s-o păstrezi, cârciumare! E de preţ! E 

batista părintelui Ovidenie făcută mască de presu-
pusul criminal, în fapt, Marcu de la Sohodol, omul 
tocmit de preot să cearnă cine-ar fi aci demn s-as-
culte în biserică Sfânta şi Cereasca Taină!

Vergil înţelese acum abia că Ciungu’ sa-
tului se dovedise cel mai credincios, că anume lui 
părintele Ovidenie îi slujise în acea Duminică a To-
mii, înălţându-i credinţa la Cer, fiind singurul care 
se vrusese pavăză pentru preot şi biserică.

După cugetare, cârciumarul îşi vârâse în-
tre umeri capul, ruşinat pentru tot ce răsunase între 
pereţii localului şi făcu trei cruci largi întors către 
firida mititică de unde-l ocrotea iconiţa dăruită de 
Bunu-său, mulţumind Domnului pentru că binecu-
vântase oamenii satului cu asemenea preot...

Angela DINA MOȚĂȚĂIANU

OV I D EN I E
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MIRCEA POPA - 80
La 29 ianuarie, criticul și istoricul literar clujean, uni-

versitarul MIRCEA POPA, prea-valorosul nostru colaborator 
de ani buni, a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. Prilej de 
a-i schița aici, însoțite de toate urările noastre de bine, câteva 
file din bio-bibliografia sa, din care cititorul va realiza statura 
„de bronz” horațian a unui dintre cei mai activi și recunoscuți 
cercetători români contemporani. O Operă solidă, ocupând un 
raft de prim-plan în cercetarea literară românească, acoperind, 
prin subiectele abordate, întregul spațiu cultural național din 
varii epoci, și nu numai.

Bucurându-ne de atenția, bunăvoința și îndrumările 
domniei sale în editarea trimestrialului de cultură Portal-
MĂIASTRA, inițiată la Tg.-Jiu în 2005 și ajunsă azi „sub egi-
da Uniunii Scriitorilor din România”, colegiul de redacție își 
exprimă mulțumirile, recunoștința și prețuirea, adresându-i 
totodată iubitului confrate urarea din suflet a doririlor noas-
tre de bine:

La mulți, sănătoși, fericiți și rodnici ani, Maestre Mir-
cea Popa!

*

S-a născut la 29 ianuarie 1939 în familia 
preotului ortodox Alexandru Popa, originar din 
satul Lazuri de Beiuș, și al soției sale, Ana (n. Ne-
grău), originară din Roit. A urmat școala primară 
în satele bihorene Bogei și Ciutelec, studiile gim-
naziale la Popești (jud. Bihor) (1950-1953), liceul 
la Oradea (1953-1955) și Vadu Crișului (1955-
1956) și Facultatea de Filologie a Universității din 
Cluj, secția română-istorie (1956-1960), pe care a 
absolvit-o ca șef de promoție. A obținut în 1970 
titlul de doctor în filologie cu o teză despre criticul 
literar transilvănean Ilarie Chendi, avându-l con-
ducător științific pe prof. Iosif Pervain. 

A funcționat ca profesor la Săcueni-Bihor 
(1960-1961) și la Liceul din Aleșd (1962-
1963), scurt timp și ca muzeograf la Mu-
zeul Banatului din Timișoara (1961-
1962). 

Din 1963 a devenit, prin con-
curs, cercetător științific la secția de is-
torie literară și folclor a Institutului de 
Lingvistică și Istorie Literară al Filialei 
din Cluj a Academiei Române condus 
de acad. Emil Petrovici. A fost secretar 
(1963-1978) și responsabil (1978-2007) 
al secției de istorie literară, coordonând 
în această calitate redactarea unor im-
portante lucrări științifice: Sociologia 
romanului românesc (finalizată cu lu-
crarea De la N. Filimon la G. Călinescu, 
Ed. Minerva, 1982), Dicționarul crono-
logic al romanului românesc de la ori-
gini până în 1989 (Ed. Academiei, 2004, 
Premiul Uniunii Scriitorilor) și Dicționarul roma-
nului tradus în România (Ed. Academiei, 2005, 
Premiul Filialei din Cluj al Uniunii Scriitorilor).A 
colaborat, de asemenea, la elaborarea celor șapte 
volume ale Dicționarului general al literaturii ro-
mâne (2004-2008) de sub conducerea acad. Eugen 
Simion, precum și a altor opt dicționare: Scriitori 
români (1978), Dicționarul scriitorilor români, vol 
I-V (1994-2002), 100 cei mai mari scriitori ro-
mâni (2002), Dicționarul personajelor din teatrul 
lui I. L. Caragiale (2003), Dicționarul personajelor 
din teatrul lui Lucian Blaga (2005), Dicționarul bio-
grafic al literaturii române, I-II (2006), Personalități 
clujene (2007), Dicționar ilustrat (2007), Elite clu-
jene contemporane (2014). A colaborat la elabora-
rea a două volume de corespondență a lui George 
Bariț, care au fost distinse cu premiul „N.Iorga” al 
Academiei Române. 

În perioada 1991-1995 a ținut cursuri de 
Istoria presei, Istoria literaturii române, Istoria 
culturii din Transilvania și Istoria cărții și tiparu-

lui la Facultatea de Istorie și Filozofie din cadrul 
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Începând din 1994 a fost angajat la catedra 
de Istoria Literaturii Române de la Universitatea 
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, unde a fost și 
titularizat în 1995, predând aici până în anul 2009, 
când a ieșit la pensie. Este începând din 1994 con-
ducător de doctorat în istoria literaturii române la 
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil 
Pușcariu” din Cluj-Napoca și apoi la Universitatea 
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. A condus pes-
te 40 de teze de doctorat. 

Este membru al Uniunii Scriitori-
lor din România, Filiala Cluj, și președinte al 
Despărțământului Cluj al Astrei (din 2000), con-
ducând în această calitate revista Astra clujeană. 

A fost numit președintele Federației Ortodoxe Ro-
mâne, vicepreședintele Asociației Române de Is-
torie a Presei, dar și membru în diverse jurii pentru 
decernarea de premii culturale. 

A fost decorat cu Medalia comemorati-
vă 150 de ani de la nașterea lui M. Eminescu 
(2000), Ordinul Meritul Cultural în grad de Cava-
ler (2004), Ordinul „Meritul pentru Învățământ” 
în grad de Comandor (2004) „pentru abnegația și 
devotamentul puse în slujba învățământului româ-
nesc, pentru contribuția deosebită la dezvoltarea și 
promovarea cercetării științifice” din România și 
cu Crucea Transilvană a Arhiepiscopiei și Mitro-
poliei Clujului (19 februarie 2009). A fost desem-
nat Cetățean de onoare al comunei Lazuri de Beiuș 
(2004) și al municipiului Blaj (2005). 

*
Mircea Popa a debutat publicistic în anul 

1964 în revista clujeană Steaua, colaborând ulteri-
or cu articole și recenzii critice în revistele Fami-
lia, Limbă și literatură, Revista de istorie și teorie 

literară, Synthesis, Tribuna, Vatra ș.a. A publicat 
peste 50 de cărți, dedicate cărturarilor transilvă-
neni Ilarie Chendi, Ioan Molnar Piuariu, Octavian 
Goga, Ion Agârbiceanu, Timotei Cipariu, Lucian 
Blaga, Victor Papilian, Sextil Pușcariu ș.a., cola-
borând la peste 100 de volume colective, printre 
care De la N. Filimon la G. Călinescu. Studii de so-
ciologie a romanului românesc (1982), Dicționarul 
scriitorilor români, I-IV (1995-2002) etc. A îngrijit 
și prefațat ediții ale operelor lui Octavian Goga, 
Lucian Blaga, Ioan Slavici, Cezar Petrescu, Vasile 
Goldiș, Victor Eftimiu, Emil Isac, Ion Minulescu, 
Nicolae Oțălea, Victor Papilian, Al Ciura, Geor-
ge Barițiu, Vintilă Horia, Grigore Culger, Ștefan 
Manciulea, Gr. Nandriș etc. 

A studiat istoria literară a Transilvaniei, 
analizând domenii distincte precum 
tiparul în Transilvania, Școala Ar-
deleană, mișcarea literară din jurul 
Revoluției de la 1848, istoria cărții 
românești din Ardeal și cântecul po-
pular ca formă literară. 

Activitatea sa a fost recunos-
cută prin decernarea Premiului „N. 
Iorga” al Academiei Române (1976) 
și Premiului de eseu, critică și istorie 
literară al Asociației Scriitorilor din 
Cluj-Napoca pentru cartea Tectoni-
ca genurilor literare (1980), Premiul 
Ministerului Culturii pentru exegeza 
vie și operei lui Lucian Blaga (1994), 
Premiul Salonului de Carte de la 
Timișoara (1996), Premiul Salonu-

lui de carte orădean (1996) pentru Convergențe 
europene, Premiul Special al Festivalului Național 
de Poezie „Orfeu”(1998), Premiul pentru eseu al 
Filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor pentru Fi-
guri universitare clujene (2002), Premiul Uniunii 
Scriitorilor pentru Dicționarul cronologic al roma-
nului românesc (2004), Premiul Fundației „Romu-
lus Cojocaru” din Turnu Severin (2006), premiul 
„Mircea Zaciu” al Asociației Scriitorilor Filiala 
Cluj-Napoca, premiul „N. Drăganu” al Filialei 
clujene a Uniunii Scriitorilor pentru volumul Fe-
restrele Clujului (2014), diploma de excelență a 
Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române (2014), 
premiul pentru critică și istorie literară al revis-
tei Nord literar (27 nov. 2015), Premiul „Lucia 
Blaga” al Academiei Române în cadrul Festivalu-
lui Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeț-Alba 
(2018) etc.  (P.M.)
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Cercetător asiduu al personalității și operei lui 
Lucian Blaga, criticul și istoricul literar Mircea Popa 
- laureat al Academiei Române în cadrul Festivalu-
lui Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș-Alba, 
ediția a XXXVIII-a, 2018 – a inițiat, în blagologie, 
un veritabil și constant demers de recuperare a publi-
cisticii de tinerețe, din perioada clujeană, a lui Luci-
an Blaga.

Prezent la manifestările omagiale de la 
Lancrăm și Sebeș „de la întâile manifestări ale Festi-
valului” (instituirea acestuia a avut loc în mai 1980, 
odată cu cel închinat lui Tudor Arghezi ) până la 
ediția din urmă, domnia sa și-a adus, de fiecare dată, 
noi contribuții atât în cadrul sesiunilor științifice cât 
și în elaborarea publicațiilor editate cu acest prilej 
(periodicul „Pașii Profetului”, culegerea „Caietele 
Lucian Blaga”).

„În anii din urmă – precizează distinsul Mir-
cea Popa într-o Închinare la „Lucian Blaga. Perspec-
tive transilvane” (p. 5-7) – s-a asociat acestei nobile 
misiuni și revista de la Târgu-Jiu, «Portal-MĂIAS-
TRA», unde, grație unui fidel admirator al scrisului 
blagian, Zenovie Cârlugea, am deschis o rubrică 
intitulată Blagiana. Cartea de față este alcătuită din 
aceste materiale, scrise în ultimul timp”:

„E doar mica și modesta mea lacrimă de 
recunoștință pentru ceea ce a dat Poetul și Filoso-
ful literaturii noastre, nemurind acest petec de pă-
mânt din Ardealul strămoșilor săi prin creația sa 
fără de moarte, considerată drept darul cel mai de 
preț pe care Ardealul unit cu Țara la 1918 l-a oferit 
spiritualității noastre și patrimoniului umanității.”

 Dar, mai întâi, trebuie să precizăm că, încă 
din 1973, cu Ceasornicul de nisip (volum apărut 
în colecția „Restituiri” a Editurii „Dacia” din Cluj, 
332 p., care cuprinde nu mai puțin de 71 de texte, 
între care se află multe din cele nesemnate și extrase 
din ziarele „Voința” și „Patria”) criticul și istoricul 
literar Mircea Popa a pus în aplicare un program 
mirabil de recuperare a publicisticii blagiene risipi-
te prin publicațiile vremii. Este vorba nu numai de 
articole semnate de poet și rămase multă vreme în 
publicațiile timpului (precum revista „Banatul” din 
Timișoara, bunăoară), ci și de materiale nesemnate 
(articole, recenzii, note etc.) a căror paternitate editorul 
Mircea Popa a încercat s-o stabilească „pe baza mărtu-

risirilor scriitorului, cât și în funcție de stil, preocupări, 
ideație”, toate acestea atribuite lui Lucian Blaga din 
perioada tinereții sale clujene când publică la „Voința”, 
„Patria”, „Cultura”, „Gândirea” ș.a.

După două decenii de la prima identificare a 
articolelor nesemnate și incerte, cuprinse în culege-
rea „Ceasornicul de nisip” (1973), dl Mircea Popa 
revine, tot în colecția «Restituiri», dar a Editurii Por-
to-Franco din Galați, cu noua culegere de articole 
Vederi și istorie (1992), preluând alte și alte articole 
nesemnate din publicistica de tinerețe a lui Blaga la 
ziarele ”Voința” și „Patria” din anii 1920-1925, ga-
zetărie „total necunoscută” la data când apărea cule-
gerea respectivă de articole.

Acest program de recuperare a publicisticii 
blagiene pe baza stabilirii sigure sau aproximative 
a paternității blagiene a continuat cu a treia culege-
re, Cuibul privighetorilor. Clujul literar după Marea 
Unire (Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2017, 
372 p.)

Dacă specialiștii întârzie oarecum a se 
pronunța în această chestiune de mare importanță is-
torico-literară, menționăm că între cei care, puțini, au 
„certificat” până acum apartenența blagiană a aces-
tor scrieri (Vatamaniuc, Ion Bălu, Ilie Rad parțial), 
ne-am înscris și noi, cu expertiza noastră filologico-
literară, sens în care am inițiat și cercetări pe cont 
propriu (v. studiul Colaborările sub anonimat ale lui 
Lucian Blaga la revista „Gândirea”, 1921-1923, în 
„Portal-MĂIASTRA”, nr. 2, 2018). 

Dacă mai amintim și lucrarea Lucian Blaga și 
contemporanii săi (2007) ori Dicționarul personaje-
lor din teatrul lui Lucian Blaga (2005, în colaborare), 
precum și atâtea contribuții din varii periodice, putem 
avea imaginea unui cercetător prob și onest, meticulos 
și de mare fervoare documentară, care știe să valorifice 
în mod savant documentul de arhivă și informațiile din 
tradiția cultural-publicistică a vremii.

Recent, pasionatul cercetător a surprins, din 
nou, cu o frumoasă și temeinică lucrare, Lucian 
Blaga. Perspective transilvane (Editura Școala Ar-
deleană, Cluj-Napoca, 2018, 350 p.), structurată în 
trei secțiuni: I.Biografice, II.Exegetice, III.Prieteni, 
exegeți, memorialiști, contestatari, relevând, deopo-
trivă, aportul istoricului și criticului literar Mircea 
Popa la cercetarea și exegeza blagiană.

Din cadrul „biograficelor” fac parte câteva 
studii dedicate unor figuri apropiate poetului: tatăl 
preot Isidor Blaga, fratele mai mare Tit Liviu Blaga 
(pe care poetul l-a avut profesor la Liceul „Andrei 
Șaguna” din Brașov), profesorul preot Iosif Blaga, 
unchiul de la Brașov care îl va lua cu clasa sa și pe 
școlarul Lulu în excursia memorabilă din 1911 din 
Italia (evocată detaliat în Hronic...). Tot „biografice” 
sunt și documentarele privind pe rând: „călătoriile 
poetului povestite de el însuși” Elenei Daniello în 
tihna casei din strada Mihai Eminescu 5, „din măr-
turisirile poetului” (inclusiv împrejurările primirii în 
Academie „în condiții excepționale”), participarea la 
acțiuni pregătitoare în Sebeș și apoi la manifestările 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, 
episodul cu implicarea poetului și demisia rapidă din 
Partidul Național Popular, în sfârșit, activitatea pro-
fesorului comprimat la secția de Filologie a Filialei 
din Cluj a Academiei Române, iar apoi la Biblioteca 
Academiei, de unde transferarea la Secția de Istorie 
literară de la Institutul de lingvistică și istorie litera-
ră, unde a fost coleg cu Ion Breazu, Ion Mușlea, D. 
Popovici, Ion Taloș, Vasile Fanache ș.a.

Din secția „exegezelor” menționăm eseurile 
Metafizică și iubire creștină la Lucian Blaga, Eseul 

filosofic la Lucian Blaga (ultimul întâlnit și în vol. 
Cuibul privighetorilor. Clujul literar după Marea 
Unire, 2017). Foarte aplicat este studiul „Avram Ian-
cu între eroism și firescul trăirii”, relevând «sufletul 
ardelenesc predispus spre jertfă” pe care dramatur-
gul l-a consacrat punându-l în rezonanță cu un fond 
metafizic și mitologic adânc, premiera și premierea 
piesei de către Academia Română consfințind „mo-
mentul Blaga în dramaturgia românească”. Secțiunea 
exegezelor” se continuă cu eseul Mitografia ființei, 
în care este relevată mistica poeziei blagiene „strâns 
legată de mitologia ființei”, omul însuși fiind o „enig-
mă” de deslușit pentru contemporani. Ultimul eseu, 
Oswald Spengler, detaliază legătura lui Lucian Bla-
ga, încă din tinerețe, cu filosofia culturii din studiile 
spengleriene, accentuându-se rolul pe care l-a avut 
cartea acestuia, Declinul Occidentului, în stimularea 
reflecției și structurarea concepției sale pe planul fi-
losofiei culturii, carte ce „l-a ajutat să se găsească pe 
sine în toată amploarea și profunzimea unei gândiri 
libere și armonice”.

A treia secțiune, Prieteni, exegeți, memorialiști, 
contestatari, înmănunchează studii mai vechi sau 
mai noi dedicate lui Ion Agârbiceanu („sfânt părinte 
al literaturii române” numit de poet), Vasile Băncilă 
(„prietenul și exegetul”), Zevedei Barbu (un asistent 
„cu probleme”), Ovidiu Drimba („valențele scrisului 
enciclopedic”), C. Noica („și opera filosofică blagi-
ană”), Vintilă Horia („și lumea esențelor blagiene”), 
Monica Lazăr (o admiratoare entuziastă și o probă 
memorialistă) și Pavel Apostol – „un Dalai-Lama al 
deșertului ideologic”.

Să menționăm frumoasele coperți care re-
produc imaginea panoramică a dealului cu Râpile 

Roșii ce străjuiește spre răsărit de Lancrăm, precum 
și textul elogios al lui Agârbiceanu, care vedea în 
conștiința de sine atât de limpede a «iubitului frate» 
- «un dar înnăscut, un sărut al Divinității.”

În totul, Lucian Blaga. Perspective transilvane 
este o carte judicios și armonios alcătuită, temeinic 
lucrată documentar și exegetic, un veritabil omagiu 
adus scriitorului și gânditorului celui mai de valoare 
pe care Ardealul l-a dat, după Marea Unire, literatu-
rii naționale, României Mari. 

Zenovie CÂRLUGEA
Ianuarie 2019, Tg.-Jiu 

UN DEMERS CONSTANT DE RECUPERARE 
A PUBLICISTICII LUI LUCIAN BLAGA
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  Când se va studia odată aportul elementului 
oltenesc la viața cetății clujene, din lungul șir de 
personalități creatoare nu se va putea face abstracție 
de numele lui Victor Papilian, al doctorului Dumitru 
Dumitrașcu, al scriitorilor D.R.Popescu, T.D.Savu 
sau Constantin Zărnescu. Multă vreme redactor al 
„Tribunei” clujene, legat ombilical de redactorul 
șef de atunci, D.R.Popescu, care și-a făcut un nume 
de glorie din promovarea confraților săi mai tineri, 
C-tin Zărnescu a intrat în literatură cu un fel de 
Bildungsroman al vieții unui tânăr pe cât de nefericit 
(din cauza surzeniei sale) pe atât de ambițios, Clodi 
Primus, un alter ego al său,  care ar fi dorit să fie 
„primul” în toate. Ca atare, imediat după debutul în 
roman, încununat cu un premiu pentru care a luptat 
DRP, scriitorul s-a considerat un fel de favorit al 
muzelor, dacă nu un răsfățat al lor, sperând că numele 
său poate să însemne un început în reformarea 
romanului contemporan  al școlii clujene de proză. 
A fost încurajat în acest sens și de DRP, care dorea 
ca echipa cu care el lucra la „Tribuna”: Augustin 
Buzura, Radu Mareș,  Marcel Runcanu, Mircea 
Vaida, C-tin Culeșan, Dan Rebreanu  (cu care DRP 
a fost coleg de grupă), Vasile Sălăjan, D.T.Savu ș.a. 
să marcheze un moment (dacă nu chiar o direcție) 
în destinul prozei contemporane românești. Au și 
fost obținute unele succese, dacă avem în vedere 
că în direcția prozei SF, C-tin Cubleșan a publicat 
o carte de povestiri, Napăsătoarele stele, care, în 
1974, a luat premiul Uniunii Scriitorilor. Au urmat 
la rând  mai tinerii săi colegi, Vasile Sălăjean, pe 
terenul romanului istoric, sau Radu Mareș pe acela 
al romanului social. Marele zgomot a fost făcut de 
T.D.Savu în direcția romanului mitico-fantastic de 
tip Ștefan Bănulescu, care părea să redescopere 
lumea de mixtură din zona dobrogeană pe care 
o investigase anterior Panait Istrati, dar odată cu 
trecerea anilor interesul pentru proza sa s-a stins 
destul de repede. Același lucru s-a petrecut și cu 
scrisul trudnic al lui V.Sălăjan, despre care astăzi nu 
mai vorbește nimeni, retrăgându-se aproape total din 
zona literelor. Mai constant în cultivarea calităților 
sale de prozator s-a dovedit a fi Radu Mareș, scriitor 
care și-a luat misiunea de prozator în serios, oferind 
o serie de construcții narative  privind mediile 
social-politice, istoria familiilor și a descompunerii 
unor clase ale societății românești de tip chezaro-
crăiesc, sau din zonele de graniță ale Bucovinei, 
efort de construcție recunoscut  de juriilor de 
premiere ale Uniunii Scriitorilor în atenția cărora a 
intrat beneficiind și el de un premiu de recuoaștere.

Un efort romanesc distinct se poate identifica 
și la C. Zărnescu, care, bazat pe fibra sa sudistă, a 
produs de-a lungul timpului mai multe romane,  în 
care autobiograficul este drapat în înfățișări epice 
revolute, urmărind nu atât scenarii socio-politice cât 
drame ale individului. Prietenos din fire și prins în 
mirajul unor combinații de tip sociologic  extrem 
de dinamice, el a țintit să devină într-un anume fel 
un îndrumător literar și un sfătuitor pentru tinerii 
care băteau la porțile literaturii. Pe cât de retractil și 
însingurat era colegul său de redacție, Radu Mareș, 
pe atât de expansiv, de dornic de apariții publice 
s-a dovedit C-tin Zărnescu, specializat într-un fel 

CONSTANTIN ZĂRNESCU - 70
de discurs public prin care se credea chemat să dea 
girul său de excelență unor debutanți.   Convins că 
el reprezintă un pol epic referențial, scriitorul nostru 
și-a impus un comportament social adecvat, dorind 
să apară în ochii celor dispuși să-l asculte în postura 
unui șef de școală, de îndrumător și sfătuitor al unor 
tineri dornici să li se deschidă anume uși până atunci 
interzise,  mai ales că invitația venea din partea unui 
ins dominat de o generozitate care îmbrățișează 
deavalma talente reale sau numai aspiranți nebuloși 
și exasperați de așteptare. Dispunând în anii ‚60-
2000 de o locuință confortabilă, el a început să țină 
casă deschisă, punând pe ușa de la intrarea în curte un 
imens panou prin care anunța pe trecători că se află în 
vecinătatea Asociației internaționale „C. Brâncuși” 
sau a cenaclului literar săptămânal C-tin Zărnescu. 
Acest tip de cenaclu era deschis o dată pe săptămână, 
tututor celor care doreau să facă schimburi de idei, să 
afle noutăți  din diverse sfere culturale (scriitorul era 
în acest domeniu  neîntrecut, obținând printre primii 
fel de fel de informații de cancan, pe care le comenta  
cu o adevărată artă  a bârfelii subțire), oaspeții și 
convivii dornici de socializare mai beneficiau și de  
atenția amfitrioanei, dna Lucica, soția scriitorului, 
care, precum odinioară la Junimea erau tratați 
cu tot felul de bunătăți, însoțite de câte un pahar 
de tărie sau de vin.  Lumea era diversă și pestriță, 
de la tineri și tinere studente, la poeți și prozatori, 
eseiști și redactori de reviste, amestecați în masa 
informă de boemă literară, unde anecdota părea să 
primeze. Tinerii debutanți, dornici să fie lansați cum 
se cuvine prin festivități organizate prin librării sau 
ceainării, găseau în șeful de cenaclu un susținător 
generos și cultivat, care se prezenta la aceste 
evenimente îmbrăcat după ultima modă, oarecum în 
stil macedonskian, de la care împrumutase și gestica 
aferentă și oratoria exaltată, în care oficia botezul 
literar al noilor veniți. Prietenos din fire și generos 
în calificative   scriitorul părea să trăiască efectiv 
bucuria acestei revelații, conferind  ceremonialului 
la care lua parte acea notă de distincție și eleganță 
pe care lumea rafinată a Clujului o întreținea cu 
bună știință. Vorbea în cascade ingenios studiate și 
pregătite, poate, la modul maiorescian în oglinda din 
hol, iar cu ocazia apariției în public, se manifesta 
prin incursiuni documentate făcând nu de puține 
ori paradă de erudiție și dovezi de enciclopedism. 
Fiind o gazdă bună și gata oricând să-și susțină  
ciracii, scriitorul se bucura de o adulare generalizată, 
motivată prin invitațiile numeroase de a vorbi la 
lansări de cărți, la medalioane și expoziții. Din acel 
moment în jurul lui au început să roiască tot felul 
de veleitari sau aspiranți la gloria literară, unii dintre 
ei caracterizați mai ales prin ifose și pretenții, decât 
prin real talent (Dan Drăgan, Florin C-tin Verdeș 
et ejusdem farinae). Unora dintre ei le-a facilitat 
debutul, pe alții i-a sfătuit sau prefațat, oferindu-se cu 
magnanimitate să le confecționeze (uneori și contra 
cost)  prefețe sau postfețe, însoțite de recomandări 
super elogioase, care se transformau în adevărate 
osanale cu ocazia  lansărilor acestora în public, 
încât unele spirite mai critice  ridicau semne de 
întrebare la adresa credibilității  acestor vorbiri deloc 
improvizate.   În aceste condiții, C-tin Zărnescu a 
devenit obiectul unui pelerinaj  straniu, ceva în genul 
Petrache Lupu. Acest mod de viață a devenit pentru 
el un fel de afrodisiac, care îi zgândărea orgoliul și 
îi întărea sentimentul solidarității cu o generație care 
urma  să-i gestioneze viitorul. Din păcate, la acest 
nivel s-a adunat și multă mușiță literară, numeroși 
inși contaminați de boemă (unii recrutați la acest 
viciu de pe vremea lui Bădică), iar ceremonialul 
casei avea înscris în program nu numai venerarea lui 
Pontifex Maximus,  dar  și  urale și aplauze în stil 

caracudic („Prost îi Paicu!”), cu ieșiri la grătarul din 
grădina casei. A editat și o revistă efemeră („Faptă 
transilvană”) pentru a impune public câteva din 
aceste nume, s-a străduit să le fie un „naș” cât mai 
vrednic.

Creația sa literară este diversă și interesantă 
sub raport tematic, deoarece  scriitorul și-a 
concentrat intențiile eseistice și prozastice în jurul 
câtorva  subiecte cu mare iradiere literară, pe care 
le-a exploatat până la ultimele lor consecințe. Cea 
dintâi dragoste literară a sa a fost marele  Brâncuși, 
cel care a revoluționat  sculptura  modernă, fiind 
recunoscut în întreaga lume ca un mare precursor și 
deschizător  de drumuri în arta modernă. A plecat de 
la valorificarea aforismelor brâncușiene, cărora le-a 
consacrat mai multe ediții, întrucât  cererea a fost de 
fiecare dată mai mare decât tirajul pus în circulație. 
Odată dragostea mărturisită, au urmat noi dezvoltăti 
ale temei, care au dus la redactarea unor exegeze 
a operei, el înscriindu-se printre comentatorii de 
frunte ai sculptorului nostru, căruia i-a dezvăluit noi 
puncte de rezistență, dar și noi idei și soluții pentru 
interpretarea simbolisticii operei. Multe dintre 
ele sunt de vădită noutate și au fost intrepretate 
ca atare de recunoscuți exegeți brâncușieni.  Nu 
a trecut mult și scriitorul a detonat o nouă bombă 
literară : Dracula, cu întreg cortegiul ei  de  studii 
și interpretări sofisticate, cu supralicitarea efectelor 
unui atare demers critic și documentar, pe care autorul 
îl transformă într-un adevărat spectacol de erudiție 
și etalare documentară, căruia îi conferă suficientă 
vrajă și culoare exotică de proveniență străină dar și 
națională, deoarece relația dintre fantezie și realitate 
este tratată cu toată seriozitatea și cu studierea 
tuturor etapelor de degajare a mitului Dracula, în 
raport cu contaminările suferite în procesul terecerii 
de la medieval la modern.  Un loc important  în 
acest demers este studierea documentelor germane 
din Transilvania și metamorfozele suferite de ele în 
timp. Ca element coagulant l-a constitutit romanul 
lui Stoker cel care a înscris o pagină nouă în horro-
ul mondial. Plecând de la Dracula, nume puternic 
ancorat în sistemul de recunoaștere internațională, 
C. Zărnescu își depășește simplul rol de monografist 
spre a trece în zona comparativismului, a 
antropologicului și a sistemului de proliferare prin 
contaminare. E vorba de o carte care a stârnit multe 
comentarii și va mai stârni.

  De altfel, fiecăreia din scrierile sale s-a 
străduit să-i asigure o cât mai mare popularitate, 
„Regina Iocasta”, piesa cu subiect clasic, a ajuns 
la un moment dat inclusă într-un repertoriu marca 
Paris, ca apoi să fie jucată pe scena unui teatru 
din Tg.Mureș; romanul Meda, mireasa lumii, în 
care a încercat să transpună destinul unui parvenit  
în ascensiune, care nu se mai mulțumea doar cu 
grațiile soției, ci se bucura și de grațiile unei tinere 
studente, pe care are ambiția s-o promoveze cât mai 
sus pe scara socială, aspect tratat de autor sub forma 
unei șarje critice oarecum amicale. Un ins care s-a 
recunoscut  în respectivul personaj a fost aproape 
să declanșeze o reacție represivă,  dacă intervenția 
ocrotitoare a lui DRP n-ar fi salvat situația...  În 
orice caz, romanul a făcut vâlvă, deoarece în el erau 
creionate mai multe figuri contemporane din mediul 
universitar al Clujului, iar femeia „inaccesibilă”, în 
jurul căreia roiau numeroși curtezani a rămas până în 
ceasul de față o icoană de suflet a scriitorului.. Un alt 
roman, Elegie pentru Teii Irinei, expunea pe o treime 
din spațiul cărții criza erotică adolescentină a unui 
tânăr luptând din greu cu fornicația hormonală, fapt 
care a făcut din el un roman foarte căutat de tineri.

 Schimbând în mod radical registrul, Titel 
Zărnescu s-a îndreptat înspre romanul de inspirație 
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Universul lui Constantin Brâncuşi i-a fascinat pe specialiştii din cele mai 
diverse domenii. În lumea scriitorilor, însă, şi a criticilor de artă seducţia a fost 
cu mult mai puternică. 

V.G. Paleolog, Tudor Arghezi, Petre Pandrea, mai apoi Marin Sorescu şi 
Constantin Zărnescu, pentru a menţiona doar câţiva dintre scriitorii cu obârşii 
în spaţiul Olteniei, au scris în nenumărate rânduri despre „titanul de la Hobiţa”. 
Tudor Arghezi, când încă nu era cunoscut din perspectiva volumului său de de-
but editorial, Cuvinte potrivite, prin 1914, când ţinea cronica plastică în revista 
„Seara”, scria: „Dintr-un atelier multă vreme sărac (Brâncuşi) aruncă din când în 
când pe fereastră câte un bolovan scobit, care, ciudat, începe îndată să umble şi 
să impresioneze, ca o fiinţă vie...”. 

Petre Pandrea, care s-a bucurat de prietenia lui Brâncuşi, publica în 1967 
volumul Brâncuşi. Amintiri şi exegeze, o monografie în care configurează un 
portret autentic al artistului şi insistă pe relaţiile şi prietenia cu Amedeo Modigli-
ani, Joyce, Pound sau Maria Tănase. 

V. G. Paleolog, cunoscut ca un discipol constant al sculptorului, şi-a de-
dicat întreaga sa viaţă cercetării operei lui Brâncuşi, fiind primul critic de artă 
care a atras atenţia asupra lui! Prima scriere despre Brâncuşi publicată în 1938 
priveşte formarea tânărului artist la Colegiul Naţional de Arte şi Meserii din 
Craiova care-i poartă astăzi numele; şi la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti. 

Scriitorul Constantin Zărnescu a publicat, în urmă cu patru decenii, vo-
lumul Aforismele şi textele lui Brâncuşi (Scrisul Românesc, 1980), din care au 
apărut până în prezent opt ediţii, adăugite, extinse, revizuite. 

Ediţia de azi este a şaptea, în ordine cronologică; ea se deschide cu un 
amplu studiu, prefaţator – Aforismele şi concepţia lui Brâncuşi despre artă – în 
care ni se relevă că marele sculptor a fost şi un remarcabil înţelept, de sorginte 
străveche. 

Cele mai multe aforisme privesc arta, considerată de Constantin Brâncuşi 
„poate cea mai desăvârşită, concepută în timpul copilăriei umanităţii... Copiii 
posedă această bucurie primordială. Eu aş vrea să redeştept sentimentul acesta 
în sculpturile mele”. „În artă, ceea ce importă este bucuria. Aveţi fericirea să 
contemplaţi! Aceasta este totul”. „Operele de artă nu sunt decât nişte oglinzi în 
care fiecare vede ceea ce i se aseamănă lui”. „Arta nu este o întâmplare”. „Arta 
trebuie să apropie, iar nu să depărteze, să umple, iar nu să sape prăpăstii – în bie-
tele noastre spirite, şi aşa destul de răscolite de întrebări”. „Eu am făcut piatra să 
cânte – pentru umanitate”. „Coloana infinirii va fi una dintre minunile lumii...” 
„Să creezi ca un demiurg, să porunceşti ca un rege, să munceşti ca un sclav!”, 
afirma Brâncuşi, spre amurgul vieţii sale! 

O afirmaţie mult mai des citată se referă la perioada studiilor şi formării 
sculptorului la Craiova: „La Hobiţa – în Peştişani – m-am născut, însă la Craiova 
pentru a doua oară”. 

Scriitorul Constantin Zărnescu are meritul de a fi strâns, pentru întâia dată 
într-un volum selectiv aforismele, reflecţiile, maximele şi textele lui Brâncuşi şi 

de a fi avansat unele afirmaţii despre gândirea şi evoluţia marelui artist. El face 
însă şi o istorie a receptării Aforismelor şi textelor lui Brâncuşi, menţionând 
printre principalii cercetători pe Irina Codreanu, Carola Giedion-Welcker, Petre 
Pandrea, Peter Neagoe ş.a. C. Zărnescu consideră Aforismele şi textele lui Brân-
cuşi un excelent jurnal de creaţie şi de formaţie. 

Asemeni sculpturilor sale, aforismele pe care Brâncuşi le-a scris de-a lun-
gul anilor reprezintă o concentrare de înţelepciune prin simplitate şi stilizare, 
cum însuşi spunea: „Simplitatea nu este un scop în artă, însă ajungi la simplitate 
fără de voia ta, apropiindu-te de semnul real al lucrurilor. Simplitatea este, în 
sine, o complexitate şi trebuie să te hrăneşti cu esenţa ca să poţi să-i înţelegi 
valoarea”. Stilizarea şi simplitatea, care au revoluţionat arta lui Brâncuşi şi plas-
tica mondială o găsim aplicată şi în aforisme, pe care Sidney Geist le considera 
„veriga celei mai profunde legături cu pământul Olteniei”. 

Constantin Zărnescu susţine că opera aforistică brâncuşiană rămâne 
permanent dependentă de opera sa sculpturală. Geniul oral al lui Brâncuşi con-
centrează în simplitatea multor expresii adevăruri esenţiale pentru sculptura sa şi 
uşurează receptarea rapidă a operei. Contribuţia sa deosebită constă în efortul de 
recuperare şi punere în circulaţie a afirmaţiilor, maximelor şi textelor lui Brân-
cuşi, cunoaşterea adevărului din teoriile sale şi autenticitatea literară a expresiei, 
dar şi grija permanentă faţă de traducerea unor texte din franceză şi găsirea co-
respondenţelor româneşti, exacte şi potrivite. 

În această nouă ediţie, a şaptea, Constantin Zărnescu ne relevă un Brân-
cuşi-poet (scriitor, autor), nu doar de aforisme, ci chiar practicant al genurilor 
literare: poeme (dadaiste), legende, parabole, istorisiri cu tâlc, elegii, lamentaţii, 
epigrame etc. Revoluţionând poezia materiei, Brâncuşi e considerat un şlefuitor 
al spiritului şi al cuvintelor. Iată un poem modern, cu nuanţat caracter autobio-
grafic: 3. „Mi-am lăsat dalta şi ciocanul/ Şi am şlefuit materia/ Cu propriile-mi 
mâini!../ Mi-am lăsat sculpturile să se joace/ Cu cerurile şi oamenii – dovedind 
Lumii!/ Că este cu putinţă o sculptură a focului!/ Dar operele nu ajung, nicioda-
tă,/ La o desăvârşire completă!/ Pentru că însăşi Materia/ Nu este desăvârşită!” 
(Aforismul 168)

Constantin Zărnescu apreciază că traducerea unor aforisme, scrise de 
Brâncuşi în limba franceză şi socotite inedite, limpezeşte şi interferenţele artei 
sculptorului cu Dadaismul şi alte mişcări şi grupuri de avangardă. Este vorba de 
cele treizeci de mini-poeme despre soartă, muze, sibile, ursitoare, dodii (vestale 
şi pithii), puse în relaţie cu exegeza brâncuşologică, aparţinând lui V. G. Paleolog 
şi Doina Lemny.  Fără să fi avut cândva vreo intenţie de publicare a ceea ce avem 
azi sub forma unui volum, Brâncuşi obişnuia să-şi scrie cugetările pe petice de 
hârtie sau în filele unor carnete, le şlefuia, le corecta şi le memora, le spunea apoi 
prietenilor şi vizitatorilor săi. 

Prin aforismele şi textele sale, Brâncuşi a dat o altă, nouă înţelegere şi di-
mensiune operelor create: „Eu nu dau niciodată prima lovitură, până când piatra 

istorică, încercând tentativa de a imortaliza într-o 
carte de căpătâi momentul Marii Uniri  (Ziua cea 
Mare), roman care aglutinează un mare număr de 
scene documentare,  ilustrative pentru justificarea 
năzuințelor românilor transilvăneni pentru a se 
reuni cu frații lor de dincolo. Personajele sunt bine 
conturate, succesiunea de episoade creionată cu pană 
de prozator experimentat, ceea ce face din această 
scriere a lui un roman istoric de mare actualitate.  
Recomandarea are în vedere și faptul că scriitorul l-a 
reluat în acest an aniversar sub titlul de Ziua zilelor, 
într-un fel de înțelegere superioară a unui eveniment 
memorabil din istoria neamului.

 Așa cum am arătat deja, C-tin Zărnescu își 
datorează popularitea de scriitor temelor și motivelor  
legate de destinul internațional  al unor mari personaje 
care au făcut istorie, precum  Dracula sau  Brancuși,  
lucrări prin care numele lui a intrat într-un circuit 
internațional de referință. Impactul cultural scontat a 
fost unul de mare efect, pentru reușita căruia autorul a 
participat la numeroase  discuții, simpozioane, lansări 
de cărți, contribuind în mod efectiv la instituirea unor 
discipline aparte, ca „vârcolacia” sau „țepologia” și 
conferind „brâncologiei” o nouă dimensiune, prin 
mulțimea de studii, articole, intervenții apărute în 
numeroase reviste și publicații din țară. În viziunea 
unor comentatori,  scriitorul nostru ar fi contribuit 
esențial la nașterea unei noi religii de consum, sub 
steagul căruia s-au înrolat cu o sinceritate și dorință 
de reușită de-a dreptul proverbială ridicând steagul 

luptei pentru afirmarea componentei naționale a 
protagoniștilor săi, metaforic vorbind,  până la 
înălțimea Coloanei Infinitului.  Dacă Dracula și 
Brâncuși n-au reușit să deschidă întotdeauna drumul 
spre o consacrare definitivă, prozatorul a găsit o 
nouă personalitate coagulantă, Urmuz,  scriitorul 
cu destin atât de sigular, un precursor al avangardei 
românești și universale, propunând să i se dedice 
o nouă știință, „urmuzologia”, care e pe cale de 
constituire. Atent la mediul social și politic în care 
tăiește, C.Zărnescu a scris și o carte despre revoluția 
română, numărându-se printre „eliberatorii” d-nei  
Cornea. Ca mator ocular la aceste evenimente, el 
a servit ca „bibliografie obligatorie” pentru mulți 
dintre cei care s-au arătat interesați de „revoluția 
română” și de enigma ei nezelegată,  punând la 
dispoziția celor interesați o viziune proprie asupra 
acestor incandescente evenimente. Om de acțiune și 
curaj puțin temperat, el a fost prezent apoi la acțiunile 
culturale cele mai diverse organizate de zona sa natală 
din Râmnicul Vâlcii (prin intermediul lui Ion Barbu, 
lider al culturii locale, dar și prin revendicarea unei 
legături de familie cu Virgil Untaru (Ierunca) care e 
vhiculată tot mai insistent, dar și din spațiul adiacent 
Tg.-Jiu-Craiova-Mehedinți, unde renumele său s-a 
perpetuat odată cu mitologia locurilor brâncușiene.
 De la Dracula, la Brîncuși și de aci la Urmuz 
e o cale lungă dar perfect motivată în interioritatea 
laboratorului de creație al autorului, care se arată 
preocupat de a afirma priorități românești, printr-

un gen de proces de tip protocronic, în care aceste 
figuri de  plan prim sau  secund să fie puse în  valoare 
printr-o  proză definitorie. Zărnescu se simte chemat 
să împlinească el acest program estetic de anvergură 
luându-se la trântă, precum eroul din poveste, cu 
astfel de provocări urieșești sau zmeiești. E în 
ultimă instanță o invitație la lectură, la depășirea 
prejudecăților și infirmităților literare, un mod de 
valorificare a tradițiilor pe care C. Zărnescu și-l 
asumă. Scriitorul de care vorbim este de foarte multă 
vreme o prezență indispensabilă în viața orașului, un 
om care trăiește prin literatură și în literatură. Dacă 
în unele cazuri prioritatea sa în tratarea subiectelor 
mai poate fi subiect de dispută, în altele acest atribut 
de notorietate îi este pe deplin recunoscut, C-tin 
Zărnescu manifestându-se ca un birou de presă 
literară și de noutăți singulare. E momentul care 
îl consacră ca pe un adevărat purtător de cuvânt al 
grupului  de literarați din cadrul Fundaței Culturale 
Carpatica și al revistei „Orașul”, unde am luat 
cunoștință de apariția celei  mai recente cărți ieșite 
de sub pana sa, cea intitulată  Roma sorgintei 
noastre. Subiectul merită tot interesul cititorului zilei 
de astăzi, recompensând munca pasionantă a acestui 
căutător de valori rare și prețioase, care fac din scrisul 
lui  C-tin Zărnescu o adevărată și inestricabilă pată 
de culoare, prin imaginație și putere de documentare.

Mircea POPA
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nu mi-a spus ceea ce trebuie să-i fac. Aştept până ce imaginea interioară s-a fixat 
bine în mintea mea... Câteodată durează săptămâni întregi până când piatra îmi 
vorbeşte. Trebuie să privesc atent înlăuntrul ei: nu mă uit la vreo aparenţă... Mă 
depărtez cât mai mult de aparenţe, nu-mi îngădui ca să copiez.” 

Geniul oral al lui Brâncuşi nu e străin de reflecţiile şi zicerile, din cule-
gerea de folclor Proverbele românilor, în zece volume a cercetătorului Iuliu A. 
Zanne, un exemplar din monumentala lucrare regăsindu-se şi în atelierul sculp-
torului, adus de el din ţară. Petre Pandrea susţinea în cartea sa Brâncuşi. Amintiri 
şi exegeze (1967) că Proverbele românilor l-au influenţat pe artist: „Aici se află 
izvorul principal subteran al filosofiei, oralităţii şi concepţiei artistice în viaţa pa-
riziană a lui Brâncuşi”. Fără a fi scriitor de meserie, cum adeseori spunea, motiv 
pentru care nu le-a publicat decât rareori sub semnătura proprie, Aforismele şi 
textele sale apar ca un Jurnal de creaţie, recuperat postum din cataloagele unor 
expoziţii, carnete personale de lucru, din corespondenţa cu prieteni sau colegi de 
breaslă. Exigent, la fel ca în cazul operei sculpturale, Brâncuşi creează în jurul 
aceleiaşi idei mai multe variante. În cele din urmă, el cedează insistenţelor Iri-
nei Codreanu şi îi îngăduie să publice 13 aforisme!... Carola Giedion-Welcker, 
critic de artă elveţian, publică, şi ea, alte 22 aforisme, dintre cele mai citate. 
Apoi îi dedică monografia Brancusi (Neuchatel, 1958), ca urmare a unei „înde-
lungi amiciţii cu artistul, a unor vizite regulate în atelierul său”, susţinând că „a-l 
frecventa pe C. Brâncuşi nu însemna numai a te întâlni cu un mare artist, căci 
aforismele luminau deseori ca o scânteietoare săgeată intenţiile sale artistice sau 
naşterea vreunei opere sculpturale – ci însemna să te apropii de un înţelept...”. 
Monografia oferă importante aspecte din viaţa artistului amintind că în atelierul 
său se perindau zilnic pictori şi poeţi, eseişti, romancieri şi critici, istorici, di-
plomaţi, arhitecţi şi filosofi, încântaţi de opera sa. Cu toate acestea „stilul său de 
viaţă a rămas, în realitate, acela al unui ţăran român”: „Eu am fost întotdeauna 
un prince-paysan”, spunea el. 

Scriitorul Petre Pandrea, apropiat lui Brâncuşi, în Amintiri şi exegeze, re-
latează scene de la „ospăţuri platonice, conversaţii de cină şi dejun”, „cuvântări 
inaugurale”, „prelegeri adresate discipolilor”, în care oralitatea îi părea „de pro-
fet, de sfânt, de erou, de Esop, de Păcală, de Nastratin Hogea sau de leu salo-
nard”; pildele, zicerile şi proverbele brâncuşiene „dădeau de gândit – tuturor ce 
le ascultau”. 

Scriitorul Peter Neagoe, care l-a cunoscut pe Brâncuşi în perioada studen-
ţiei bucureştene şi în cea de formare de la Paris, în romanul său postum „bazat 
pe viaţa sculptorului Constantin Brâncuşi”, intitulat Sfântul din Montparnasse 
(Chilton Books, 1965), introduce unele aforisme inedite, dar şi variante ale celor 
publicate de către alţi exegeţi, considerate importante, pentru redarea cu exac-
titate a ceea ce i-a încredinţat sculptorul. Valoroase rămân şi acele confesiuni, 
ce s-au păstrat de la prieteni, artişti şi critici mai tineri care au apreciat cu sin-
ceritate şi seriozitate gândirea aforistică a lui Brâncuşi: Miliţa Petraşcu, Petru 
Comarnescu, Malvina Hoffman, Claire Giles Guilbert, dar şi oameni de artă, 
specialişti precum Ezra Pound, Paul Morand, J, Epstein, J. Cassou, Constantin 
Zervos, David Lewis, Athena T. Spear, Sidney Geist.

Acesta din urmă, sculptor, el însuşi şi profesor de arte plastice, la o uni-
versitate din New York, a susţinut, în preţioasa şi eleganta revistă „Sinteza”, 
editată de ambasadele Americii, în numeroase limbi străine, celebrând, în 1976, 
Bicentenarul Statelor Unite, însă şi Centenarul Brâncuşi, a afirmat:

„L-am vizitat, întâia oară, pe Brâncuşi, în vara lui 1949, în atelierul său, 
de la Paris. M-au uluit geniul şi truda sa”. Alături de acea confesiune, S. Gest a 
publicat şi o fotografie inedită, la noi, în care era văzut artistul, lângă Pasărea sa 
Măiastră, expusă la Galeriile Wildenstein, în 1926, viitorul „obiect” al Procesu-
lui cu Vama S.U.A.

Sidney Geist învăţase limba română, căsătorindu-se cu o româncă. Pri-
mind cea dintâi ediţie a Aforismelor şi textele lui Brâncuşi, editată de „Scrisul 
Românesc”, iată ce i-a scris el scriitorului Constantin Zărnescu: „Aforismele şi 
textele lui Brâncuşi cele despre viaţă, mai ales, ne relevă puternica sa filiaţie faţă 
de patria sa şi limba română. Veţi continua?!... În spatele operelor şi gândirii sale 
se ascunde un Brâncuşi necunoscut. Ce înţelegea el, atunci când îi repeta poetu-
lui Ezra Pound: «Sculptura nu e pentru tineri!... Voi sfârşi, oare, vreodată, lucrul 
meu?!» Căutând, într-un mod susţinut, va merita osteneala, sperând să dezvăluiţi 
publicului o creaţie, acum nu din bronz, lemn sau marmură, ci una din cuvinte, 
restituitoare şi la fel de prodigioasă” (Aprilie, 1982).

*
*                           *

Aforismele şi textele lui Brâncuşi, numite uneori de sculptor: „pilde”, 
„credinţe”, „sfaturi”, către artişti, apar ca şi ziceri în dodii”, concepţii etico-fi-
losofice, proverbe sau afirmaţii, aforistico-poetice. „Sărutul a reprezentat pentru 
mine Drumul Damascului”; alteori sunt „pilde practice”, sau precepte („Înapoi la 
natură şi la naturalitatea filosofică, adică la Cuminţenia pământului”). Maxime, 
înţelepciuni şi referinţe despre propria viziune înnoitoare, ele i-au relevat lui 
Brâncuşi şi latura de gânditor „antic” şi filosof umanist. 

Dar mai este un lucru, cu totul esenţial; aşa cum am susţinut, în revista 
„Scrisul Românesc”, în eseul Brâncuşi-Scriitor (2016): Artistul plastic revoluţi-
onar Constantin Brâncuşi – practicant al genurilor literare! Aceasta este partea 
tainică, „necunoscută”, care „nu mai este nici operă din bronz, nici în lemn sau 
marmură!...” Ci e întru Cuvinte! Întru cultură scrisă.

Universul sacru, antic al Cuvintelor! Aceasta rămâne esenţa descoperirii 
lui Constantin Zărnescu, vreme de patru decenii! 40 de ani de muncă, sacrifi-
ciu – omenesc şi artistic. Aforismele, maximele şi textele – ca operă literară și 
artistică.

Iată, astfel, şi cel mai reprezentativ aforism inedit, cu caracter, revoluţi-
onar şi mistic, găsit şi tălmăcit de Zărnescu, dintre maldărele de texte, rămase 
în lăzi, după dispariţia sa, uimitor, relevând truda, caznele şi viziunea înnoitoa-
re, expuse, demiurgic, nu doar în imagine (ikon), ci şi în universul cuvintelor: 
„Omenirea s-a tot stafidit, în propriul ei suc, pe care şi l-a pregătit singură, oho, 
îndelungat!... Şi, conştient, sau poate că inconştient, ar râvni să iasă, să sară, să 
ţâşnească de-acolo!...

Sunt lucruri văzute şi nevăzute, şi încă, altele, revăzute, ori revizuite; sau, 
încă, nevăzute şi nerevăzute; şi totul este sortit; şi iarăşi, şi din nou, sortit; şi 
noi ostenim şi trudim, tot timpul; o, în toate vremurile – îndelung, trudim!... 
Ostenim,istovim, răbdăm!... 

– Şi ne martirizăm!...” (Fraze cu aer profund tragic, sincopate. Netermi-
nate – spune cel ce le-a tălmăcit) (Aforismul 364).

LA MULŢI ANI – CONSTANTIN ZĂRNESCU.

FLOREA FIRAN
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Brâcușologul Constantin Zărnescu împlinește, 
în zodia Berbecului, în data de  24 martie 2019, ono-
rabila vârstă de 3 poli și un deceniu, adică 70 de ani. 
N-a trăit degeba. Are 4 copii, din care doi băieți și 2 
fete și aproape o grădiniță de nepoți. A scris cărți cât 
să ocupe un raft bun de bibliotecă.

Titlul acestui articol mi l-am reamintit de 
atunci de când călătoaream într-un compartiment de 
tren, când mergeam la un congres de Dacologie. Ci-
team din cartea lui Zărnescu ”Aforismele și textele 
lui Brâncuși”, ediția a 6-a, tipărită în anul 2016, la 
editura Scrisul Românesc, păstorită de eruditul scri-
itor Florea Firan. La un moment dat, cel cu care că-
lătoream zice: ”Știu de aforismele lui Brâncuși, din 
edițiile anterioare, culese sisific de Zărnescu, parcă-i 
din Cluj, dar de obârșe pare-mi-se că-i din Vâlcea. 
Dar această ultimă ediție n-am văzut-o în librăriile 
unde locuiesc eu, undeva în zona Buzăului. Păcat că 
editurile nu mai trimit cărți și în alte județe.” 

 I-o împrumut, se aprofundează în lectură, 
citește, citește și la un moment dat exclamă: ”consi-
der că scriitorul (Zărnescu) acesta este singurul din 
lume care a dat atâta constelație, prin repetatele ediții 
(șase ediții) scoase cu aforismele lui Brâncuși, încât 
dacă Brâncuși ar fi aflat de el, iar fi dediacat o maxi-
mă. Cred că Zărnescu este cea mai reușită maximă 
brâncușiană”.

Eu l-am cunoscut pe Zărnescu în anul 1976, 
cu ocazia Simpozionului ”Constantin Brâncuși 
– viața și opera”, la împlinirea a 100 de ani de la 
nașterea sculptorului, simpozion ce s-a ținut la Târ-
gu Jiu în data de 15 – 16 feb. 1976,( Brâncuși  s-a 
născut în data de 19 feb.1876) în organizarea al-
tui brâncușiolog, prof. Ion Mocioi, pe atunci fiind 
vicepreședinte la Comitetul de Cultură și Educație 
Socialistă al județului Gorj. Chiar prof. Mocioi mi-a 
făcut cunoștiință cu Zărnescu, zicându-mi: ”Iată, în 
devenire, un amorezat de Brâncuși, deocamdată îi 
culege aforismele”. 

Au trecut de atunci 43 de ani, dar imaginea lui 
Zărnescu mă fascinează și azi. Costică avea 27 de 
ani, era un bărbat cu statură de coloană romanică și 
cu un chip eminescian, cu niște plete negre, lucitore, 
ca o coamă leoniană, ce-i fluturau în vânt, când se 
avânta pe Cale Eroilor ca să absoarbă cu nesaț pri-
mele iradieri ale Coloanei Infinite, unde se simțea 
ca-n Raiul Artelor, plecat nostalcic fiind din brațele 
Porții Sărutului. Atunci mi-au venit în minte versu-
rile: ”Părea un tânăr voievod\ Cu păr de aur moale 
...Pe negre vițele-i de păr\ Coroana-i arde pare, \ Ve-
nea plutind în adevăr\ Scăldat în foc de soare”.

 Atunci, la inițiativa d-lui Ion Mocioi, s-a edi-
tat în anul 1976 (ce-i rău că nu s-a precizat și luna) 
cartea ”Omagiu 100 Brâncuși” în care s-au publicat 
comunicările paticipanților, printre care am remar-
cat comunicările lui Ștefan Georgescu-Gorjan, a 
lui Barbu Brezianu, Tretie Paleolog, V.G.Paleolog, 
Romulus Vulcănescu, Ion Mocioi, dar și lucrarea lui 
Zărnescu, cu titlul ”Coloana Infinită și spațiul Mio-

 BRÂNCUȘOLOGUL  CONSTANTIN  ZĂRNESCU,
CEA MAI REUȘITĂ MAXIMĂ A LUI BRÂNCUȘI
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ritic”. Erau primii lui pași făcuți în Imperiul brâncușologiei, imperiu 
ce-l va cuceri redută cu redută, în aprofundarea vieții și operei genia-
lului sculptor. Mai ales după ce a descoprit capodopera de maxime ale 
lui Brâncuși, având ca maximă călăuzitoere: ”Lucrurile nu sunt greu 
de făcut, ceea ce este greu este să te pui în starea de a le face”

  Această carte ”Omagiu” este un curcubeu peste timpul de  
o sută de ani de la nașterea celui mai mare sculptor român, care a 
revoluționat sculptura modernă.  

În cartea ”Aforisme de Napoleon Bonaparte”,  prezentarea e 
făcută de Honore de Balzac, care printre altele zice: ”Corsica, o in-
sulă mică, dar a făcut Franța mare”, iar eu remarc că și Hobița, 
satul de naștere al lui Brâncuși, un sat mic, dar a făcut România 
mare. Nu zic cum zic greșit alții, că a pus-o pe harta lumii, deoarece 
România este pe harta Europei și a lumii, de multe mii de ani, ci zic 
că sculptorul Constantin Brâncuși a dat României gloria care lipsea în 
domeniul artei.

Constanti Zărnescu în anul 1976 era redactor la revista ”Tribu-
na” din Cluj, unde redactor șef era scriitorul Dumitru Radu Popescu. 
Bănuiesc că după ce a venit de la simpozionul de la Târgu Jiu, unde a 
fost sărbătorit Brâncuși, și văzând cartea editată de prof. Ion Mocioi, 
s-a ambiționat și s-a apucat și el de lucru și în luna septembrie, anul 
1976 a scos cartea ”Omagiu lui Brâncuși”, volum editat de revista 
Tribuna, avându-l ca red.șef pe D.R.Popescu, dar Costică Zărneascu  a 
fost redactor responsabil, deci cel care a dus greul la elaborarea aces-
tei cărți, în care au fost publicate lucrările a peste 100 de cercetători 
și scriitori, printre care aș aminti pe Mircea Eliade, Marielle Tabart, 
Ezra Pound, Carola Giedion Welcker, Ionel Jianu, Barbu Brezianu, 
D.R.Popescu, poetul Ion Alexandru, etc., dar și Constantin Zărnescu  
cu lucrarea ”Rombul brâncușian – element total” și tot aici publică 
primele maxime brâncușiene, fiind o premieră în acest domeniu.

Anii au trecut iar scriitorul Constantin Zărnescu a reușit și a 
editat 7 ediții cu Aforismele lui Brâncuși, completate, an de la an, în 
urma multor cercetări prin arhivele brâncușiene.

Prin vara anului 1980, pare-mi-se în luna iulie, la invitația prof. 
Zenovie Cârlugea a fost invitat în județul Gorj scriitorul și dramatur-
gul Marin Sorescu, cu ocazia ”Zilelor dramaturgiei”. Dar a fost invitat 
și Zărnescu, deoarece tocmai îi scrisese Marin Sorescu prefața la pri-
ma ediție a Aforismelor brâncușiene (oct.1979) cu titlul ”Proverbe la 
Masa Tăcerii”. 

  Zărnescu, cum mă întâlnește, îmi zice că are obligația să-i ducă 
lui nevastă-sa Lucica, multe kilograme de vișine, ca să facă duleață, 
dar și vișinată. În acest sens îmi arată o ditamai valiza de lemn, tip 
valiză de militar, dar luxosă nevoie mare, zicându-mi că trebuie s-o 
umple. Îl asigur că-i voi satisface cererea, mizând pe ajutorul prof.Ion 
Mocioi care are o livadă de vișini la casa părintească din localitatea 
Găleșoaia. Zis și făcut, mergem cu dl.Mocioi la Găleșoaia, îi umplem 
valiza, apoi venim la Târgu Jiu și ne despărțim la Coloana Infinită, 
unde Zărnescu zice că vrea să stea acolo până după masă când va mer-
ge la gară, ca să ia trenul de Cluj.  

Iată ce s-a întâmplat după plecarea noastră (povestită de Zăr-
nescu a doua zi, când a ajuns la Cluj, cu lux de amănunte, în stil scri-
itoricesc,): Cum până le plecarea trenului mai erau multe ore, Cos-
tică se trage la umbra dragei Coloane Infinite, pune capul pe valiză 
și adoarme. Fiind miez de vară, de, luna iulie, vișnele au început să 
fermenteze și sucul din ele a dat pe afară, lăsând impresia, la prima 
vedere, că ar fi sânge. Tocmai în acea perioadă în Gorj se întâmplase 
o crimă, iar miliția era pe urmele făptașului. Un om vede balta de 
”sânge” ce iese din valiza plină cu vișine, vede namila de om cu plete 
leoniene, anunță miliția și imediat vine acolo un echipaj, crezând că 
faptașul crimei ar fi cel ce doarme  cu capul pe valiză. Până să se dumi-
rească, ce-i cu acel om mai neobișnuit și pletos, au crezut că Zărnescu 
e făptașul criemei și l-au și arestat. Sculat din somnul ocrotit de um-
bra Coloanei, Zărnescu se dumirește care-i motivul confuziei, le arată 
care-i cauza de sângera conținutul valizei, se legitimează și e lăsat să 
plece către gară, dar cu o valiză înroșită toată de sucul de vișine. Ce i-a 
mai zis nevastă-sa Lucica, nu ne-a mai spus, dar a fost mulțumită că 
măcar au rămas codițele de la vișine, bune și ele pentru ceai.

*
Mai târziu, după ani, am aflat povestea detaliată. 
Câtă distanță de la legendă, la adevăr!... C. Zărnescu a picotit, 

de oboseală, cu mintea plină de infinitele imagini, ale unei opere tita-
nice, lângă care nu te poți, de fapt, odihni și nici adormi! Cu tentația 
de a fixa unghiuri, forme, fațete, în faliile creierilor săi, până la durere, 
până la atac cerebral!

     Ștefan I. STĂICULESCU
(Fost Director al „Centrului Brâncuși”) 

Am scris şi altcândva despre pro-
zatorul, dramaturgul, eseistul, dar şi brân-
cuşiologul Constantin Zărnescu anume că 
manifestă vocaţia temelor majore mitice, 
istorice şi artistice, pe care le relevă “ca-
muflate” în plămada suculentă a realităţii şi 
le reliefează, nu o dată, tulburător, în haina 
ficţiunii originale, înnoind perspectiva şi 
marcând-o cu un stil propriu, adecvat ge-
nului şi însufleţit de o co-participare spiri-
tual-lirică.

E destul să ne reamintim, în acest 
sens, tragedia “Regina Iocasta”, centrată 
pe relaţia Mamă – Fiu (tema substanţială), 
considerată “începutul fundamental iniţia-
tic”, în care altoieşte “două predestinări”- 
“Spiritul grec – aşezat în puterea Mamei! 
Celălalt, hebreu – întru Tatăl! (citez din 
confesiunea autorului în programul de sală) 
–,opera în care, dincolo de considerentele 
psihanalitice şi cele etice, se profilează, 
creatoare, întelegătoare, protectoare până 
la autosacrificiu, figura mitică a Mamei – 
Mater Genitrix. De altfel, tema străveche 
a Mamei, în relaţia cu aceea a Tatălui şi, 
mai ales, cu aceea a Fiului/Fiicei, împli-
nind triada familiei, într-o continuitate de 

stirpe ca şi de spirit, ne apare ca o constan-
ţă esenţială şi în proza lui Constantin Zăr-
nescu, încă de la primele romane – de la 
”Clodi Primus” la “Meda, mireasa lumii” 
şi la “Ieşirea la mare” – , regăsită pe sca-
ra istorică, într-un cadru spaţial (al satului 
şi târgului de altădată) şi într-un context 
temporal (ante-, inter- şi postbelic), în care 
supravieţuirile (“survivals”) viziunilor şi 
cutumelor arhaice, conjuncte cu un creşti-
nism popular doar parţial canonic, configu-
rează un univers real-imaginar, învăluit în 
densa atmosferă spirituală sui generis, ale 
cărei bizare fulgerări de fantastic dezvălu-
ie, de fiecare dată, alte faţete, nou - iposta-
ziate, ale personajului central (şi simbolic), 
Mama, constelând mulţii copii şi nepoţi în 
celula familiei ca proprie monadă. Mama 
vădeşte mereu resurse vitale pentru a trăi 
robust mistericul fatum al încercărilor vieţii 
ca şi ale morţii. Iar toate acestea sunt adu-
se treptat în evidenţa şi în înţelegere (deşi 
rămâne şi ceva tainic – sine qua non – în 
firea subiacentă a lucrurilor!) în inspirata 
formulă a poveştii (frizând baladescul ori 
basmul), care se derulează de visu, prin co-
participarea mai multor voci, întretăiate şi 
reluate pentru a desluşi mai departe anume 
un sens: astfel, pe parcurs şi, mai ales, la 
sfârşit, cititorul dobândeşte ciudata impre-
sie că străvede în poveste, ca un static co-
respondent, pictura lui Ţuculescu, în care 
reînvie, din generaţii stratificate şi urcând 
în timp, totemuri şi troiţe – lari tainici - , 
lucind candele de memento în zi şi în noap-

te...
Dimensiunea spirituală, constanţa 

(fericită!) a operei lui Constantin Zărnescu, 
îşi află în romanul “Ziua Zilelor – 1 De-
cembrie l918” – “Cartea României Mari” 
(cum a numit-o George Uscătescu, la care 
noi am adăuga, sub acelaşi generic, şi ro-
manul “Sacrificiul” de Mihail Diaconescu) 
– cadrul prielnic de extindere a temei Ma-
mei la scara neamului, aici, Mama-Ţa-
ră, care şi primeşte la sân, după secole de 
restrişte şi dupa jertfele din cataclismul 
Războiului Prim Mondial, fiii răzleţiţi de 
“teroarea istoriei” şi reveniţi, în sfârşit, în 
familia reunită pe veci – aceasta fiind, în 
consonanţă cu tonalitatea biblic-poematică 
a cărţii, ”Ziua Zilelor”, semnificaţia super-
lativă a momentului istoric.

O tema majoră a iniţiat Constantin 
Zărnescu în brâncuşiologie, antologând 
aforismele şi textele marelui sculptor şi 
propunând percepţia autentică a operei 
acestuia prin prisma gândirii şi sensibilită-
ţii sale filosofice şi artistice atât de origi-
nale, izvoare ale artei sale pe cât de vechi, 
pe atât de moderne. Salutar, urmat de mulţi 
cercetâtori, demersul scriitorului român a 

fost valorificat şi de el însuşi, în studiile şi 
eseurile dedicate unor teme şi motive plas-
tice (şi simbolice) majore din creaţia brân-
cuşiană, vizând înţelegerea “codului” aces-
teia; subînţeles din orizontul filosofic şi 
artistic universal, dar şi din orizontul tradi-
ţiilor străvechi din ţara natală, Acest “cod” 
a tentat profilarea unui unghi românesc de 
a vedea omul şi lumea, existenţa şi creaţia, 
timpul şi eternitatea, consfinţind aspiraţia 
demiurgică şi, prin puritate şi generozitate, 
vecinătatea cu Dumnezeu (“Eu vă dăruiesc 
bucurie curată” – C. Brâncusi).

La ceas aniversar, trecând pe sub mai 
multe arcuri de boltă ale operei sale – de la 
“Clodi Primus”, primul, la ultimul roman 
(“neconvenţional”), ”Roma sorgintei noas-
tre”, pe linia rădăcinilor, de la romanele 
dintâi,”Meda, Mireasa Lumii” şi “Ieşirea la 
mare” la tragedia “Regina Iocasta”, pe linia 
revalorificării Maternităţii şi a Familiei, de 
la romanul istoric “Ziua Zilelor” la opera 
rock “Dracula din Carpaţi” şi studiile des-
pre marele şi nedreptăţitul voievod român, 
pe linia demonstratiei artistice a adevărului 
istoric, şi de la culegerea de texte brâncuşi-
ene la studiile şi eseurile despre opera lui 
Brâncuşi pe linia univesalităţii artei cu ră-
dăcini autohtone – , Constantin Zărnescu, 
aceasta “constiinţa românească în acţiune” 
şi, deopotrivă, o conştiinţă artistică mul-
tivalentă, vădeşte un bilanţ pe cât de sub-
stanţial, pe atât de valoros.

Ioan Șt. LAZĂR

Pe cât de substanţial,
pe atât de valoros
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Am stat să mă-ntreb din nou dacă nu devine o 
imprudență încercarea de-a mai scrie vreun cuvânt 
despre genialul autor al Cuvintelor potrivite, după 
ce, de un secol întreg, numele său era sortit dăinu-
irii, permanenței, eternității. Aceasta, după ce, am 
avut totuși, de câteva ori temeritatea evocării unor 
împrejurări fericite în care l-am cunoscut pe Tudor 
Arghezi înăuntrul și dincolo de universul operei sale. 
De fapt, poate mai mult decât la oricare alt scriitor 
român, omul și cărțile lui Arghezi fac corp comun, au 
o viață identică, o intimitate nedezmințită vreodată, 
de-a lungul existenței sale de patriarh al literelor și 
gazetăriei naționale. Prin cerneala condeiului său lu-
cid, sensibil și sarcastic au trecut toate evenimentele 
secolului 20, nume de oameni mari, ca și de păsări 
ori căței din grădina și casa de la Mărțișor, de prie-
teni celebri și adversari asemenea, toate aduse în lu-
mea literaturii ca o îndreptățire a „ramurii obscure“, 
încăpățânată veșnic să iasă la „lumină din pădure“. 
O pădure vie, stranie, vastă, în care Demiurgul ei te 
ia de mână și te inițiază în descifrarea tainelor, în 
cunoașterea și înțelegerea frumuseților și abjecțiilor 
care întâmpină firea omului la tot pasul. Așa mi-am 
închipuit totdeauna viața și opera lui Tudor Arghezi, 
așa am încercat s-o descifrez, s-o înțeleg până să 
ajung la admirația ei deplină.

Citit și studiat în liceu, interzis la începutul 
facultății, când A. Toma și progenitura sa politico- 
ideologică de ia „Scânteia“ au încercat să-l scoată 
din literatură ca și din viața publică, puși apoi în 
genunchi și chiar pe fugă de opera argheziană și de 
autorul ei, maestrul avea în peniță o armă cu puteri 
și energii nucleare, creându-se astfel o încleștare, un 
spectacol dramatic la care asistam și noi, ucenicii 
condeiului, bucuroși de biruința finală.

În atmosfera acelei biruințe am avut norocul 
să-l cunosc nemijlocit și eu pe Tudor Arghezi. Mai 
întâi, la redacția revistei „Luceafărul“, în 1959, adă-
postită la ultimul etaj al somptuoasei clădiri din Bu-
levardul Ana Ipătescu nr. 15. A doua oară, în primă-
vara lui 1961, în apartamentul de la etajul 1 al vilei 
din Bulevardul Aviatorilor nr. 70, unde, mai târziu, 
după mutarea familiei Arghezi într-o casă mai mare 
din spatele Studiourilor Televiziunii (str. arhitect 
Cerchez) a locuit Ana Aslan, iar după ea o nepoată a 
Ceaușeștilor, mutată și ea în favoarea unor afaceriști 
cu bani mulți.

Înaintea consemnării altor întâlniri și chiar a 
unor schimburi epistolare, iată cum s-au desfășurat 
primele două.

La Luceafărul, Tudor Arghezi venise la 
insistențele lui Dumitru Corbea. Acest poet țăran 
cu ini mă de aur, care făcea parte din triumviratul 
conducător ai revistei (împreună cu Mihu Drago-
mir și Dan Deșliu) avusese grijă, prin Fondul Lite-
rar, de Tudor Arghezi în anii lui negri: 1947-1954. 
Șontâc-șontâc, cu bastonul din treaptă în treaptă, 
pe scara îngustă sprijinit de Baruțu (de care am ră-
mas apropiat o viață întreagă, peste toate depărtări-
le) și însoțit de coana Paraschiva, Arghezi ajunsese 
cu greu sus, la „cucurigu“ unde l-am întâmpinat cu 
aplauze, noi, toți, imberbii literari: Tiberiu Utan, Te-
odor Balș, Niculae Stoian, Valeriu Râpeanu, Aurel 
Martin, Haralamb Zincă, Ion Dodu Bălan, Gheorghe 
Achiței și Vera, secretara redacției, sora lui Victor 
Tulbure. Într-o încăpere mai mare, spre castanii din 
stradă, care mai vătuiau troncănitul tramvaielor, ne-
am strâns cu toții în jurul Maestrului, înghesuiți să-l 
putem vedea și auzi de aproape. Se uita din spatele 
dioptriilor la noi, își aprinse o țigară și începu, cu vo-
cea lui de metal ruginit, să ne întrebe: „Numai atâția 
sunteți?“ Dan Deșliu, simțind ironia, a plasat repede 
răspunsul: „Prea mulți, la o gazetă atât de mică, chiar 

dacă formatul ei e mare...“ „Nu după format se so-
cotesc gazetele, ci după talent...“ i-a întors-o repede 
Arghezi. Și noi toți ne-am gândit la formatul Bilete-
lor de papagal. „Am auzit că descoperiți talente“, a 
continuat pe același ton Maestrul. Era o nouă ironie? 
Ne uitam unii la alții și nu îndrăzneam să-t răspun-
dem. Simțindu-ne în încurcătură, s-a grăbit să ne 
liniștească: „Cineva trebuie să fie copoi, să-i dibuias-
că pe poeți, mai ales când se ascund după sfieli și pse-
udonime... Dacă ar avea toți norocul ca mine, să dea 
de un Caragiale și să nu se sperie de el...“ Un început 
de mărturisire, care ne arunca din nou într-o zonă 
necunoscută. Mihu sau Corbea a îndrăznit să întrebe: 
„Cum a fost? Ce s-a întâmplat, Maestre? Spune-ți-ne 
și nouă...“ Așa, printre cafele și fum de țigară, am 
aflat că, spre sfârșitul secolului trecut, se organizase 
la București o expoziție a pictorului francez Puvis 
de Chavannes. Tudor Arghezi, căutându-și pâinea de 
toate zilele, fusese angajat ca paznic și îndrumător 
în expoziție. La o oră când publicul își epuizase cu-
riozitatea, și paznicul somnola, a intrat în expoziție 
Caragiale, însoțit de câțiva admiratori mucaliți. Ma-
estrul ironiei s-a oprit la afiș, apoi la semnătura de 
pe tablouri, urmărit, gest cu gest, de suită. Arghezi, 
pe urmele lor. „Uitați-vă ce talent are acest P...“, a 
zis Caragiale, citind numele pe românește, cu I în 
loc de v, spre hazul tinerilor gălăgioși. „Ați greșit 
pronunța, Maestre!“ s-a auzit glasul cutezător al lui 
Arghezi. Caragiale și-a scos ochelarii de pe nas și 
s-a uitat atent la tânărul care îndrăznise să-l înfrun-
te. N-a zis nimic, a trecut mai departe, în timp ce 
admiratorii repetau gluma cu numele lui Puvis. Dar 
la ieșire, Caragiale le-a întors spatele și s-a îndreptat 
spre Arghezi. „Mă, tu ești scriitor!“. „Nu, Maestre!“ 
„Mă, să nu-mi spui tu mie că nu ești scriitor. Dacă te 
prind că mă minți, uite bastonul!“

Am râs cu toții dar nu prea tare, să nu semă-
năm cumva cu miticii lui Caragiale.

Două ironii mușcătoare se întâlniseră la sfârșit 
de veac. Una o continua pe cealaltă după șaizeci de 
ani.

Cu o nouă țigară între degete, mai mult stin-
să decât aprinsă, Tudor Arghezi ne-a spus încă o 
poveste cu I.L. Caragiale. Având strămoșii origi-
nari din insula grecească Hydra, acesta își avertiza 
preopinenții: „Nu vă puneți mintea cu mine, că sunt 
neam de hydriot!“

Noi, firește, iar am izbucnit în râs. Caragiale, 
neam de „hydriof“!

Pe fața lui Arghezi, aceeași mască.
„Dintre toți copiii – continuă vocea lui ca de 

metal ruginit – Ion Luca îl iubea mai tare pe Mate-
iu, cel din flori. De aceea îl lua mereu peste picior. 
.Ascultă, Matei, tu care cauți toată ziua steme nobi-
liare și arbori genealogici străvechi, știi de ce aveau 
chelie toți bărbații din familia noastră?“ întrebare 
năucitoare. Uitătură zbârcită. Cum era să răspundă 
Matei la o asemenea provocare? „Erau pleșuvi, mă, 
cu toții! Cărau pe cap tăvile cu plăcinte, din tată-n 
fiu. Neam de plăcintari, nu de nobili cu steme în cărți 
și pe frunte“.

Cu masca ironiei pe față, cu o vibrație bine 
ascunsă în suflet, a coborât scările din podul Lu-
ceafărului, proptit de Baruțu, însoțit de aplauzele și 
recunoștința noastră, Tudor Arghezi, vrăjitorul cu-
vintelor.

În 1961, primăvara, când ajunsesem redactor 
la Scânteia tineretului, m-a chemat Dumitru Po-
pescu, redactorul-șef, și mi-a dat sarcina să obțin o 
tabletă de la Tudor Arghezi, care publica mereu pe 
pagina întâi a Scânteii. Am vorbit iarăși cu Baruțu și 
el a intermediat totul. La câteva zile de la apariția ta-
bletei, am scos de la casierie suma de 700 lei (salariul 

Aflăm cu mare durere că scriitorul 
ION BRAD, colaboratorul și prietenul 
nostru, ne-a părăsit. Tocmai primisem 
documentarul despre Tudor Arghezi, o 
amplă evocare inedită și la obiect, din 
care reproducem mai jos prima parte. 

Dumnezeu să-l așeze în rândul 
celor drepți și buni pe Omul și Scriitorul 
ION BRAD (8 noiembrie 1929, Cenade, 
Alba – 6 februarie 2019, București)!

 Red.

ION BRAD:

TUDOR ARGHEZI La închiderea ediţiei...

meu lunar), am pus-o într-un plic și m-am îndreptat 
spre locuința din Bulevardul Aviatorilor, 70, împre-
ună cu Florica Popa. Ea ducea plicul, eu mulțumirile 
și rugămintea unei noi colaborări. Ne-a întâmpinat 
Mitzura, ne-a tratat cu o cafea coana Paraschiva. 
Nu s-a legat nicio discuție literară sau gazetăreas-
că. Primind plicul, Maestrul a zis: „Uite, Mitzule, 
ne-a adus domnul Brad un mizilic...“ Eu, știind că 
Scânteia îi plătea dublu, am început să mă scuz, că 
suntem tineri, entuziaști, dar săraci... „Sadoveanu 
proceda mai simplu – continuă Maestrul –, când îi 
cereau un articol la Albina, el le dădea mai întâi o 
chitanță: „Subsemnatul... am primit suma de 2.000 
de lei...“ Am râs strâmb și am înțeles abia atunci ce 
însemnează scriitor profesionist: dacă scrii, să fii 
plătit!

Am la îndemână dactilograma, corectată cu 
cerneală de Tudor Arghezi, a uneia dintre acele ta-
blete, intitulată „Tinerețe și poezie“, pe care n-am 
găsit-o în sumarul unor culegeri ulterioare, de ace-
ea o reproduc integral, pentru splendorile ei de 
substanță și stil:

În geamul atelierului meu de cuvinte împodo-
bite, dăduse-n floare acum vreo patru dimineți, un 
puiandru de cais. Mănunchiul ramurilor lui verti-
cale, încărcate de bucurii trandafirii, mi-a urat în 
așteptarea creionului meu, o zi de daruri delicate 
ale pământului și luminii, chibzuite de-a lungul ier-
nii, la întuneric. Fermecata exuberanță a tinereții, 
izbucnită într-o singură noapte, mi-a surâs fericit 
din droaia de muguri cu petale. În splendoarea lim-
bii mute, puiandrul mi-a dat bună dimineața. l-am 
răspuns: iubitule, fii binevenit. Te aștept încă din 
octombrie trecut, să-ți înșiri giuvaerele pe cracă, 
mărgăritarele tezaurului tău tăinuit în rădăcini. E 
și buna ta și buna mea vestire, Făt-Frumosule din 
lacrimă și rouă.

Băiețandrul înflorit intra până-n ziuă, în po-
ezia proaspătă și fragedă, în tinerețe, care-i și a du-
mitale, puiandrule cititor.

Ce-i tinerețea, iubitule? Are ea vârstă? 
Tinerețea de timp se mlădie pe tinerețea de cuget 
și de gând. Muncește-o, ca să-ți rămâie proaspătă 
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întotdeauna tinerețea închipuirii, a speranței și a vi-
sării.

Poezia nu-i numai în stihurile cântate, care de 
puține ori ajunge poezie întreagă. Poezia-i și dra-
gostea, și prietenia, și credința, și munca, și lupta, 
învăluite în darurile scăldate zi cu zi în lumină. Po-
ezie-i țara, țarina, e căminul, e casa, e viața de toate 
zilele. Tu înfrumusețează-ți-o prin înnoirea neîntre-
ruptă a sufletului tău. Poezia e tinerețea dumitale.

Poezia începe cu nașterea, odată cu tinerețile 
de-odată. E cineva bătrân? Nu-i nimeni bătrân.

Poezia îți restituie treptat tinerețea cu care ai 
pornit în lume de-a lungul vieții, pe neștiute. Bucu-
ră-te gândule. Bucură-te tinerețe, bucură-te poezie!

Tudor Arghezi

Ținând pasul timpului, observ acum în cel 
de-al doilea volum al impresionantei an-
tologii L-am cunoscut pe Tudor Arghezi 
(Ed. Fundația Națională „Niște țărani“) 
inițiată de distinsul nostru coleg, poe tul 
și eseistul Nicolae Dragoș, încă din 1981, 
că, printre numeroasele și emoționantele 
fotografii din iconografia cărții, figurează 
una în care apar și eu, cu prilejul Con-
sfătuirii tinerilor scriitori din decembrie 
1960. Maestrul Arghezi, cu bastonul 
proverbial, alături de doamna Paraschi-
va, aflați în fața Casei Scriitorilor din 
Calea Victoriei 115, era înconjurat de 
câțiva reprezentanți ai vechii generații 
(Eugen Jebeleanu, Nagy Istvan, Mihai 
Davidoglu), dar mai ales, în mod firesc, 
de numeroși scriitori tineri, printre care 
disting chipul multora care nu mai sunt 
printre noi – Nichita Stănescu, Cezar 
Baltag, Mircea Zaciu și Vasile Rebreanu de la Cluj, 
Tita Chiper, Alexandru Oprea.

Ales „Președinte de onoare“ al Uniunii Scri-
itorilor, în 1962, președintele activ, Mihai Beniuc, 
ținea legătura cu Tudor Arghezi (care-l debutase în 
„Bilete de papagal“ în 1928), în numele Biroului din 
care făceam și eu parte, așa că nu-mi mai aduc amin-
te de câte ori l-am mai putut vizita acasă. în schimb, 
am fost cu toții emoționați când la 28 martie 1964, 
la aniversarea a 15 ani de la înființarea Uniunii Scri-
itorilor, președintele nostru de onoare se mărturisea 
public în acest mod inconfundabil.

Tabletă de April
La o vârstă când dragostea idilică s-a pierdut, 

începi să te consolezi cu onoarea...
Iertați-mă dacă mă intercalez între Dumnea-

voastră cu titlul de „președinte de onoare“.
Colegul nostru, poetul Beniuc, e mai fericit, 

în toate privințele, sper... El mă face gelos odată pe 
săptămână, citindu-i versurile de dragoste nestin-
să...

Ei e numai președinte...
Ziua de azi sărbătorește vârsta Uniunii noas-

tre. Are numai 15 ani. E o fetiță... Să ne mângâiem 
măcar cu atât... Numai că adolescența ei are o gră-
madă de pretendenți. Suntem, așa cred, vreo 400 de 
concurenți la grațiile ei minore, prozatori și poeți.

Dar în frăgezimile ei, e generoasă. Pentru că 
e săracă, are inima bună. Din batista înnodată și 
purtată în sân, ca o bunică, ea știe să ajute la câte 
un oftat, la câte un necaz...

Mi se pare însă că nu e de-ajuns ca Uniunea 
noastră să fie fată frumoasă. E de dorit să devie 
o instanță și o autoritate ascultată întru apărarea 
meticuloasă a membrilor ei, mai ales în legătură 
directă și fără intermedii, uneori indiferente și al-
teori insinuante, cu editurile din străinătate, pentru 
răspândirea cât mai vastă a scrierilor membrilor ei, 
lăsați să se „descurce“ singuri și numai pe seama 
lor, intimidată de prestigii de multe ori fabricate. 
Există o industrie a opiniunii.

Un serviciu special de propuneri susținute și 

de urmărire a lor, un serviciu neutru și dezinteresat 
de literatura proprie atașat la Uniune, ar fi mult ne-
cesar. Străinătatea se interesează din ce în ce mai 
mult de literatura românească, în faza ei actuală, de 
incontestabilă prosperitate.

Pentru colegii noștri ar fi un nou imbold de 
activitate și o satisfacție, la care sunt sigur că ei au 
toate îndreptățirile cu putință.

Tudor Arghezi

Mă bucur că am păstrat și această dactilogra-
mă, cu textul, de asemenea, neinclus în vreo culegere 
de tablete argheziene.

După un an, trecând de la Uniunea Scriitori-
lor la „Gazeta literară“, i-am făcut Maestrului (nu-i 

plăcea acest apelativ, chiar batjocorindu-l într-o fa-
bulă) o vizită acasă, mijlocită de Baruțiu, la aniver-
sarea zilei de naștere a celebrului său părinte, căru-
ia îi copiase și caligrafia, ca și pasiunea de-a folosi 
aparatul de fotografiat. Am primit, mai apoi, de la 
Baruțiu cinci fotografii în variantele cărora la mijloc, 
într-un fotoliu, se odihnește, la cei 85 de ani, Tudor 
Arghezi, îmbrăcat elegant, cu papionul la gât, cu 
ochelarii pe nas și proteza auditivă în urechea stân-
gă. în jurul său, noi, cei de la „Gazeta literară“, re-
dactorii șef-adjuncți Ov. S. Crohmălniceanu și Ion 
Brad, secretarul generai de redacție Haralamb Zincă, 
redactorii Valeriu Râpeanu, Milo Petroveanu, Tita 
Chiper, Toma George Maiorescu și nelipsita colegă 
Adriana Fianu, precum și avocatul Vasile Cameniță, 
socrul Mitzurei Arghezi. La o cupă de șampanie, ob-
serv că fumătorii aveau dezlegarea de-a ilustra parcă 
proverbiala formulă argheziană: „Una spunem și alta 
fumăm...“

După alți doi ani, când mă aflam ca adjunct al 
șefului Secției de Cultură și Artă, Ion Stoian, ambii 
coordonați direct de Manea Mănescu, secretar al CC 
al PCR, cei doi superiori ne-au încredințat, mie și 
lui Dumitru Ghișe, șef de sector, examinarea acestui 
document deosebit, trimis de Tudor Arghezi:

Foarte iubite Tovarășe Mănescu,
Scrisoarea pe care-mi permit să v-o adresez 

după multă gândire și răzgândire, aș fi preferat să 
nu vă producă nici o supărare, dar sunt silit să vă 
aduc la cunoștință unele lucruri foarte neplăcute, 
întâi pentru mine.

După o întreagă viață de. experiențe și ex-
ploatare din partea editorilor de tot felul, am socotit 
că o dată cu înființarea Editurilor de Stat, abuzu-
rile editoriale și neplăcerile scriitorilor au încetat. 
Situația literară prin care trec din nou astăzi, mă 
hotărâse încă de acum doi ani să vă fac scrisoarea 
de față.

Literatura mea pe care sper că o voi publica 
întreagă, se va ridica la cifra de 50 de volume. Din 
anul 1962 Editura pentru Literatură a început să le 
publice în colecția „Scrieri“. La început câte două 

pe an, apoi câte patru, dar după mari discuții inter-
minabile și reluate anual de la început: când este și 
când nu este hârtie, când tipografia nu culege, și așa 
mai departe.

În planul Editurii pentru Literatură din anul 
acesta, eram prevăzut să-mi apară patru volume de 
„Scrieri“, care se adăugau la cele 11 volume apă-
rute până acum. Cred că este de stricta datorie a 
Editurii să se ocupe ea de hârtia necesară tipăririi, 
de culesul tipografic și de toată bucătăria aparițiilor 
succesive.

În luna octombrie 1966 nu numai că nu că-
pătasem volumele ia corectură, dar Editura m-a 
anunțat că nu are hârtie, ca și cum eram dator eu să 
mă ocup să o găsesc.

Punându-i în vedere Editurii că mă voi plân-
ge mai sus, am căpătat în săptămânile următoare 

șpalturile de la volumele 12,13,14. Cât 
despre volumul 15 nici până azi nu mi-a 
venit în corectură.

În anul 1965 am încheiat un con-
tract general pentru toaie volumele mele 
cu Editura pentru Literatură, care va 
intra în vigoare la anul, adică în 1967. 
Acest contract asigură apariția ritmică 
de 5 volume pe an și siguranța apariției 
tuturor scrierilor mele. Ce încredere 
mai pot avea eu în respectarea acestui 
contract general, după felul în care Edi-
tura procedează cu obligațiunile luate 
față de mine până acum? Acest contract 
general l-am încheiat ca să fiu sigur că 
tot ce am scris în viața mea să fie pus 
la dispoziția cititorilor și ca o datorie 
față de literatura și limba românească. 
Eu, acasă la mine, am și pus la punct, 

corectat și adăugat toate textele până la volumul 31. 
Constatați vă rog ce distanțe goale sunt între munca 
mea și ritmul lent, inegal și nesigur de apariție al 
Editurii pentru Literatură. Nu știu câți ani îmi mai 
rezervă viața și era normal ca Editura să știe să be-
neficieze de această împrejurare de a putea personal 
să supra veghez apariția cărților mele.

În afară de colecția „Scrieri“, Editura pentru 
Literatură îmi tot propune de vreo doi ani editarea 
cărților mele pe hârtia cea mai fină, cunoscută sub 
numele de „ediție biblică“. Dar toate aceste proiec-
te se discută ani și ani și eu, cum v-am mai spus, nu 
mai dispun probabil de prea mulți ani de viață. În loc 
să se folosească integral azi de mine, îi sunt Editu-
rii indiferent. Este și cazul unui Album de fotografii 
propus de Editură cu 5 ani în urmă, care este încă 
într-o fază de început.

Vă rog să binevoiți să puneți la punct tergiver-
sările neîncetate și felul de muncă leneș și indiferent 
al Editurii care contrazice total stilul și energia ra-
pidă a Conducătorilor Partidului.

Permiteți-mi să vă aduc la cunoștință că m-am 
adresat Consiliului de Miniștri, hotărându-mă să las 
unica mea proprietate, casa cu grădina mea din str. 
Mărțișor Nr. 26, unde am scris și lucrat zi și noapte, 
peste 30 de ani. Locuința foarte încăpătoare, va fi 
sper destinată să devină „casă memorială“. Gră-
dina, foarte întinsă și care adăpostește osemintele 
soției mele Paraschiva, colaboratoarea mea de o 
viață întreagă și fără a cărei vigilență tot ce am scris 
ar fi fost imposibil să se rostească în spațiul literar și 
artistic – va rămâne în jurul casei ca un parc.

Primiți, vă rog, cu bunăvoință rândurile mele 
cât și dovada însuflețirilor unui mare devotat.

Al Domniei Voastre,
Tudor Arghezi
17 noiembrie 1966
P.S. îmi mai permit să alătur un exemplar al 

piesei mele „Seringa“, scrisă în anul 1943 în lagărul 
de la Târgu-Jiu, cu credința că veți citi-o și nădăj-
duind că veți da impulsul necesar la reprezentarea ei 
mereu întârziată. T.A.



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XV, nr. 1 (58)/2019
38

pag.37

Ar fi prea lungă evocarea drumului și rezulta-
telor care au urmat contactelor noastre cu Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, cu Alexandru Balaci, adjunctul său în-
sărcinat cu coordonarea activității editurilor – aceștia, 
la rândul lor, cu Ion Bănuță, directorul ESPLA – pen-
tru a găsi soluțiile tipografice și financiare, nu prea 
ușoare, cerute de accelerarea ritmului de publicare a 
„Scrierilor“ argheziene. (Nu știu dacă nu s-a ocupat 
și de acest episod redactorul responsabil cu îngrijirea 
uriașei ediții, cunoscutul și meticulosul G. Pienescu.). 
Textul piesei „Seringa“ tot noi l-am citit, avizând, 
firește, înscrierea sa în repertoriul Teatrului Național 
pentru stagiunea care începuse. Dar, în primăvara lui 
1967, am primit personal această scrisoare:

Iubite Tovarășe Brad,
Îmi permit să vă supăr cu o problemă. Piesa 

mea „Seringa“, actualmente în repetiții la Teatrul 
Național, urmează să aibă premiera în curând.

Festivalul închinat anului 1907 absoarbe un 
număr mare de actori ai Teatrului Național, prin-
tre care pe Gheorghe Cozorici și Traian Stănescu 
– amândoi cu roluri principale în piesa mea. Între-
ruperea repetițiilor „Seringei“ până după această 
festivitate a anului 1907 face imposibilă reprezenta-
rea ei. Lui Gh. Cozorici i s-a găsit un înlocuitor. În 
actorul Repan. Vă rog pe Dumneavoastră să binevoiți 
să dați dispoziție ca și Traian Stănescu să fie înlocuit.

Vă mulțumesc cu anticipație și dați-mi voie să 
vă îmbrățișez cu dragoste adevărată.

Al dumneavoastră, Tudor Arghezi 
9 martie 1967 tel. 173797

Cum era firesc, i-am anunțat pe cei doi superi-
ori, știind că nimeni nu și-ar fi putut permite un refuz 
față de o nouă cerere a lui Tudor Arghezi. Dar nici 
Manea Mănescu, nici ion Stoian nu-și puteau permi-
te neglijarea pregătirilor pentru spectacolul festiv de 
la Sala Mare a Palatului, dedicat aniversării celor 60 
de ani de la tragedia țărănească, atât de viu evocată 
chiar de Tudor Arghezi în poemul său „1907 – pei-
saje“. Cheia unei soluții cât de cât posibilă, se afla 
însă la Zaharia Stancu, directorul Teatrului Național, 
spre care m-am îndreptat îndată. Cunoșteam, nu doar 
eu, ci toată lumea literară, antipatia mai veche a lui 
Arghezi față de Stancu. De aceea, nu-mi închipuiam 
că vom obține vreo soluție ușoară. În biroul său di-
rectorial, vechi de pe vremea lui ion Ghica, aflat în 
partea rămasă după bombardamentul german asupra 
Teatrului Național din vara lui 1944, Zaharia Stancu 
m-a primit în felul său inconfundabil: „Te rog spune 
tovarășilor care te-au trimis la mine, că Zaharia Stan-
cu este numai un om, nu un zeu, ca să poată rezolva o 
situație imposibilă, de dragul Mitzurii Arghezi.“ Evi-
dent, el știa cât de mult ținea poetul la fiica sa, distri-
buită în chinuita piesă „Seringa“. „Totuși, vă rog, ca 
să nu întârzie premiera“, am insistat eu, cunoscând 
îngrijorările doctorilor în legătură cu sănătatea lui Ar-
ghezi. „Asigură-i pe tovarăși că voi face tot ce depin-
de omenește de mine...“, mi-a zis înainte de-a pleca.

Dacă spectacolul de la Sala Palatului a fost 
unul pe deplin reușit, în schimb pregătirile premierei 
s-au amânat, astfel că, ținut la curent cu amănuntele 
de fiica sa, Tudor Arghezi nu mi se mai adresa mie, 
ci direct:

Onorate Tovarășe Manea Mănescu,
Mi-aș permite să vă prezint o stare de lucruri 

ciudată din Teatrul Național, cu prilejul desfășurării 
repetițiilor piesei mele „Seringa“. La 23 februarie au 
început repetițiile piesei, urmând ca în cel mult o lună 
și jumătate să aibă loc premiera.

Vă alătur o hotărâre a Direcției Teatrului 
Național, afișată în luna martie, în avizierul teatrului 
care reprezintă planul de producție al sfârșitului de 
stagiune 1966-1967.

lată ce se petrece:
1. Piesa „Apus de Soare“, repetată numeroa-

se săptămâni, e amânată fără motiv pentru stagiunea 
1967-1968.

2. Premiera piesei „Romeo și Julieta“ – specta-
col dificil pentru un sfârșit de stagiune, ipso-facto se 
va reprezenta tot în toamnă.

3. Piesa „Idiotul“ aproape gata, e amânată și 
ea tot în toamnă.

4. Piesa „Martin Borman“, cu decoruri, costu-
me și repetiții generale, nu are în schimb aprobarea 
ministerului și deci, e un gol.

5. Piesa „Tartuffe“ – programată după „Serin-
ga“ are premiera de reluare ia finele lui martie.

6. În afara acestor piese hotărâte în decizie de 
însăși Direcția Teatrului Național, apare subit piesa 
„Margareta de Navarra“ a lui Scribe, socotită ca o 
salvare comercială în deficitul actual al teatrului. Alți 
actori din Seringa, au fost deplasați la această piesă.

Toate aceste încâlcite repetiții, între piese care 
se încrucișează, au absorbit mulți din interpreții Se-
ringii, care nu a putut avea suficiente repetiții seri-
oase.

Mi s-a comunicat în luna mai că piesa mea va 
deschide stagiunea viitoare de la Teatrul Studio, la 
15 septembrie, dar nici costumele, nici decorurile Se-
ringei, nu au intrat în ateliere, pentru a asigura buna 
desfășurare a repetițiilor din stagiunea de toamnă.

Vina întârzierilor și a amânărilor reprezen-
tării Seringei, a fost aruncată în spinarea regizoru-
lui Mony Ghelerter – complet nevinovat de aceste 
încurcături – de către directorul Teatrului Național 
Zaharia Stancu, unicul răspunzător de bunul mers al 
instituției pe care o conduce.

Cred că v-am expus foarte pe scurt o gra-
vă situație regretabilă și pe care cred că numai 
competința și autoritatea Partidului vor putea s-o 
corecteze.

Al Domniei Voastre, 
Tudor Arghezi 
3 iunie 1967 
Tel. 17.37.97

Text specific arghezian, cu tușa lui de venin, 
dar ceva mai potolit decât altădată. De altfel, dacă 
ne uităm atent la data memoriului bătut la mașină și 
semnat cu cerneală de autor, vedem că era, probabil, 
ultima depusă pe o asemenea hârtie.

Înainte de-a nota alte impresii, n-aș putea uita 
că în volumul Versuri, din 1959,

figura mai întâi „Cântec de adormit Mitzu-
ra când era mică“ („Doamne, fă-i bordei în soare, 
/ într-un colț de țară veche, / Nu mai nalt decât o 
floare / Și îngust cât o ureche“ etc. etc.), apoi „Cân-
tec de cununie pentru Mitzura când s-a făcut mare“ 
(,,Mi-a dat sarcini Dumnezeu / Să-ți înjgheb bordeiul 
eu / Cu o sută de pitici / Ți-I făcurăm de chirpici“ 
etc. etc.). Mirele ia această cununie fusese elegantul 
actor Mircea Anghelescu, pe care l-am avut colabo-
rator la Teatrul „Nottara“, până a cincea sau a șasea 
zi după evenimentele din 22 decembrie 1989, când 
participând la o adunare agitată, i s-a făcut rău și nu 
I-a mai putut salva nici un doctor. Piesa „Seringa“, o 
ascuțită satiră a lumii medicale, fusese prezentată pri-
ma oară, fără succes, în 1946, iar reluarea ei din 1967, 
la sala „Studio“ a Teatrului Național, din Piața Am-
zei, nu s-a bucurat nici ea de o soartă mai bună. Iar 
ideea de-a fi înregistrată și transmisă la Televiziune 
s-a lovit de temerile firești ale unei reacții publice din 
partea somităților medicale arătate oarecum cu dege-
tul. De reținut și amănuntul că doamna Mitzura era 
atunci căsătorită cu Dr. Marius Cameniță, vrăjitorul 
care s-a folosit de privilegiile familiei Arghezi de-a 
călători adeseori în Apus ca să-și ia definitiv tălpășița 
într-acolo. (Va urma)

TUDOR ARGHEZI
OGLINZI ÎN CUVÂNT

Despre EA

POEZIA  : țintă vie și astrală.
Bucuria de a scrie : ideală

Dor

Pământul din cuvânt nu-i românesc ?
Atunci cum să nu-l simt, să nu-l iubesc ?

Dimineață

Sub gânduri proaspete  când te-ai trezit
De orice oaspete ești mulțumit.

Ochi închiși

Conștiința când  mă mustră uneori
Nu mailustruiesc splendori.

Saturație

E-o nouă zi aceea-n care -ți scriu,
Acoperită tot cu văl pustiu.

Hartă exterioară

Voiaj prelung prin tatuat pasaj
Ascunde la etaj și un mesaj.

Supărat

Sunt supărat pe Spațiu și pe Timp :
Au legături suspecte în Olimp.

Cărțile mele

Parcă nu-mi convine
Că privesc în mine.

Ultima descoperire

Plecăm târziu, lăsând terenul gol -
Dar observăm că stat-am în nămol.

Invocație

- Iubirea mea abstractă, te găsesc
În tot ce-atinge omul.. E firesc ...

Întoarcere

Fac eu ce fac – și iar ajung la tine,
Metaforă, cu mii de-oglinzi divine !

De regulă

Seduce, nu seduce
Frumosul tot se duce.

Remember

Destinu-i carte-nchisă. Se deschide
Când ți se face dor de aguride

Loc de pelerinaj

Sub cruci de piatră mai dorm cuvinte
Ce-au fost odată mari jurăminte.

Gest

Rămas-a gestul mâinilor spălate
Când îl omori pe cineva pe jumătate.

Poezie erotică

Tu ești o obsesie
Cu rol de compresie .

Adrian VOICA
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Printre locurile foarte greu de rezolvat, dacă nu imposibil, din poezia emi-
nesciană aş dori să supun atenţiei publicului finalul de la Mortua est! Este publi-
cată de Eminescu1 în „Convorbiri literare”, 1 martie 1871, comentată (cu citate 
ample) de Titu Maiorescu2 în studiul său „Direcţia nouă…“ din aceeaşi revistă, 
acelaşi an, 15 mai, de acelaşi3 în volumul de „Critice“ 1874, după care se regă-
seşte în ediţia princeps4 din 1883. Iată, aşadar, patru surse (tipărituri) — şi nu 
seamănă una cu alta. Primele îndreptări (de punctuaţie şi de termeni) le operează 
Titu Maiorescu în studiul citat din revistă; lucrul ni se 
pare interesant, pentru că repune în discuţie raportul 
lui Eminescu-poetul cu Iacob Negruzzi. Într-adevăr, 
poetul trimite Mortua est! de la Viena, însoţind-o de 
o scrisoare5 mult citată în care-i cere redactorului 
„Convorbirilor”: „Ştergeţi ce vi se va părea bun de 
şters“. Îndreptările lui Maiorescu (din studiul său) vin 
peste numai două luni, şi privesc chestiuni de fond. 
Deducem că Iacob Negruzzi nu s-a atins de aceste 
chestiuni, deci textul are girul lui Eminescu. Îndrep-
tându-l o dată, Titu Maiorescu îl va îndrepta şi a doua 
oară, în 1874, şi a treia oară, în ediţia princeps din 
1883 — şi chiar a patra oară, în ediţia a doua6 unde 
desparte prin spaţiu alb ultimele două versuri, ca pen-
tru a indica importanţa lor; textul îngheaţă astfel în 
celelalte ediţii Maiorescu.

Drept este că formele din „Convorbiri literare”, 
considerate de noi ca având girul lui Eminescu, nu se 
regăsesc în nici unul dintre manuscrisele păstrate ale 
poemului. Nu este, însă, motiv de îngrijorare: ultimul 
manuscris, acela după care s-a cules textul, lipseşte la 
mai toate antumele. Ştim că Eminescu făcea, uneori, 
corecturi şi în şpalt (corecturi, adică reveniri asupra 
textului, schimbări de termeni, punctuaţie, apostro-
furi).

În fine, urma alege, ca să zicem şi noi astfel, 
adică: dacă este un alt sens în textul tipărit cu girul 
lui Eminescu, şi dacă acest sens spune ceva în plus — 
locul merită discutat; dacă nu, rămâne să păstrăm ori 
să nuanţăm „contemporan“ ateismul tânărului poet, 
„resimţit“ de mulţi critici pornind de la acest final al 
poeziei Mortua est!

Redau ultimele patru versuri din prima publicare: Au e sensu in lume? 
Tu chipu zimbitoru / Trăit-ai anume ca astfeliu să mori? / De e sensu intr’asta 
e’ntorsu şi a tĕu; / Pe palida-ţi frunte nu-i scrisu Dumnedeu. Termenul care ne 
interesează este a tĕu, scris în două cuvinte şi cu căciulă pe -e. Citând textul peste 
două luni, Titu Maiorescu îndreptă: ateu, cuvântul cum îl avem astăzi. Peste un 
an, la 1 decembrie 1872, Eminescu va publica7, tot în „Convorbiri literare”, nu-
vela Sărmanul Dionis, cu poemul cunoscut unde versul — cunoscut, de aseme-
nea — este: Ah! atei, nu tem ei iadul ş’a lui Duhuri — liliecii? Mai menţionăm 
că în manuscrisele poemului Mortua est! se regăseşte termenul firesc: ateu.

Poate că nu ne-ar fi atras atenţia acest a tĕu, şi l-am fi considerat o scăpare 
de tipograf ori o îndreptare a lui Iacob Negruzzi, dar punctuaţia de care însoţeşte 
Titu Maiorescu, la retipărire, contextul ne face să revenim. Mai întâi pune două 
puncte şi virtulă la final de vers: De e sensu intr’asta: e’ntorsu şi ateu, / Pe 
palida-ţi frunte nu-i scrisu Dumnezeu. Reluând în Critice (1874) pasajul, pune 
virgulă în loc de două puncte şi elimină peste tot -u final (sens, ’ntors, scris). 
În ediţia princeps rămâne eliminat -u final, dar în locul virgulei de la sfârşitul 
versului găsim linie de pauză (aşadar, de un sens concluziv, pe care i-l dăduseră 
la început cele două puncte, are nevoie). Tot în ediţia princeps, cele trei puncte 
de suspensie din primul vers citat: Au e sens în lume?… Tu chip zimbitor (ine-
xistente în Critice, 1874, unde, în schimb, este virgulă astfel: Tu, chip zimbitor / 
Trăit-ai anume…) Maiorescu pare a interpreta continuu pasajul, ca şi când ar fi 
nemulţumit de posibilităţile pe care i le oferă punctuaţia şi scrierea. Prin reacţie 
firească, ne incită să interpretăm, la rândul nostru.

Important, în pasaj, este, desigur, semnul întors. Îl vom regăsi în Egipetul 
1 M. Eminescu: Mortua est!, „Convorbiri literare”, 1 mart. 1871, p. 15-16.
2 Titu Maiorescu: Direcţia nouă, I. „Convoribiri literare”, 15 mai 1871, p. 85-90; 15 
sept. 1871, p. 217-227.
3Titu Maiorescu: Critice, Bucureşti, Socec, 1874. Facem observaţia că autorul schimbă şi textul, 
nu numai citatele, în volum faţă de Convorbiri literare. În ediţia a II-a a Criticelor (Editura Socec, 
1892) încă intervine în Mortua est!, eliminând cele trei puncte în versul citat, până acum, astfel: 
La ce… Oare totul nu e nebunie? Desigur, ediţiile actuale din Critice refac citatele după ediţia 
Perpessicius. Lipsa unei ediţii critice a Criticelor lui Titu Maiorescu obligă la aceste verificări, 
făcând foarte importantă prima tipăritură, cea din revistă.
4 M. Eminescu: Poesii, Socec & Co, Bucureşti, 1994, pag. 69.
5 Scrisoarea, din 11 feb. 1871, în I. E. Torouţiu şi Gh. Cardaş: Studii şi documente lite-
rare, 1, 1931, p. 319; comentariile, la Perpessicius, în M. Eminescu: Opere, Vol. I, p. 99.
6 M. Eminescu: Poesii, Ediţia a doua, Editura Socec & Co, 1885, p. 69
7 M. Eminescu: Sărmanul Dionis. Novela. „Convorbiri literare”, 1 dec. 1872, p. 329-340; 15 dec. 
1872, p. 278-385. Poemul, la p. 333-334.

(1 octombrie 1872): Magul, paza resbunerei, a cetit semnul intors; în Scrisoarea 
III: … să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale etc. În Mortua est! se explică mai 
clar: sens întors, adică invers. Trebuie, în acest caz, regândit pasajul iar cele 
două adverbe: anume şi astfeliu înţelese în contextul sensului invers: Trăit-ai 
anume ca astfeliu să mori nu înseamnă să mori astfel, în acest mod (tânără, 
frumoasă etc.) — ci strict: ai trăit pentru ca, trăind, să mori, scopul vieţii este 
moartea, lumea merge invers, întors, din viaţă spre moarte, trăieşte anume, în 

mod special, ca să moară. Abia acest sens luminează, 
dinspre final, textul de mai sus: Văd vise’ntrupate 
gonind după vise / Pân’ dau în morminte ce-aşteap-
tă deschise. Viaţa e vis: tema cunoscută — adusă, 
însă, de Eminescu la ultimele ei consecinţe. Şi abia 
astfel, revenind la termenul a tĕu din prima tipări-
tură (şi numai de acolo!) găsim sensul etimologic: 
alfa privativ înseamnă lipsit de. Sensul acesta, spune 
poetul, este lipsit de zeu, nu se poate ca zeul să pună 
semnul întors în lume, să fie pentru moarte — când  
el este viaţă. Nu este aici nici o revoltă, ci doar o 
constatare — cu această marjă de siguranţă: De e 
sensu intr’asta, adică dacă (şi numai dacă) este sens, 
atunci el nu este zeesc (pentru că zeul vrea viaţa, nu 
moartea). Poemul se închide în dilema hamletiană pe 
care o dezbate, de altfel.

Departe, însă, de asta este sensul ateu, care în-
seamnă împotriva zeului (şi a dus la ateism, curent 
de idei, atitudine chiar etc.) Eminescu se apropie, 
mai degrabă, de sensul istoric: după câte ştim, primii 
creştini erau numiţi „atei“, cu sensul că nu au nici un 
zeu (numele zeului lor fiind ascuns, vezi simbolistica 
ştiută); vezi, în limba română, „om fără nici un dum-
nezeu“, unde dumnezeu a luat locul lui zeu (şi, deci, 
nu trebuie scris cu majusculă, Dumnezeu).

Abia ajunşi în acest punct al explicaţiilor 
noastre, însă, lucrurile se complică. Într-adevăr, de 
ce pune poetul căciulă pe e din a tĕu? Dacă e semn 
pentru vocală scurtă, înseamnă că nu vrea accent pe 
–e. Dacă e semn pentru – ă, înseamnă că vrea să se 
citească a tău, rimă la Dumnezeu următor. 

Ar fi o „rimă rea“ — şi cu asta revenim la studiul lui Titu Maiorescu din 
mai, 1871. Criticul spune că, dintre poeziile publicate de Eminescu până acum, 
Mortua est! este „cea mai bună“ — dar face, totuşi, observaţia că şi aici „sunt de-
fecte, ce trebuiesc neapărat îndreptate“. Aceste „defecte“ sunt: „abuz de cuvântul 
pală“, „uneori gândiri şi expresii prea obişnuite“, „rime rele“. Rime rele în Mor-
tua est? Poate sting/plăng — singura din tot ce citează criticul. Tău/Dumnezeu ar 
fi, însă, o rimă rea; criticul o îndreaptă: ateu/Dumnezeu.

Repetăm, considerăm că aceste sunt argumente că Eminescu a vrut textul 
iniţial aşa cum îl avem în prima tipărire. Problema este, însă, că rostirea/recita-
rea, în cazul cuvintelor despărţite formate cu alfa privativ, cere accent pe acest a 
iniţial. Grafia a tĕu se citeşte à tĕu. Și alfa privativ, și căciula pe -e o indică. Ca să 
iasă, însă, această lectură, ritmul cere o silabă în plus în piciorul anterior, aşadar: 
e’ntórsu şi à tĕu, cu accent pe o şi citirea lui -u final. O asemenea secvenţă ritmi-
că va cere, însă, la rândul ei, în versul următor: nu-i scrisu Dumnézeu, accent fi-
resc pe scrisu dar citirea lui -u final, accent nefiresc, mişcat, pe Dumnezeu. N-am 
fi insistat, dar am văzut că în a doua tipărire a poemului, în „Critice“ (1874), Titu 
Maiorescu elimină peste tot -u final — şi nu mai există nici măcar posibilitatea 
pur teoretică a unei astfel de lecturi.

Lectură care este, însă, în concordanţă cu amintita tradiţie istorică privind 
ascunderea numelui zeului suprem: se poate ascunde prin tăcere, ori prin evita-
rea numelui corect.8 Lectură care, apoi, este în concordanţă cu ideile din Sărma-
nul Dionis, nuvela publicată de Eminescu în 1872. La un moment dat, Dan are 
superbia să cugete asupra celor divine, şi atunci: „Vum! sunetul unui clopot urie-
şesc — moartea mărei căderea cerului — bolţile se rupeau, jumalţul lor albastru 
se despica, şi Dan se simţi trăsnit şi afumat în nemărginire“. Până aici, suntem 
în atmosfera din Mortua est!: Se poate ca bolta de sus să se spargă / Să cadă 
nimicul cu noaptea lui largă… Continuarea, însă, readuce în atenţie acea magie 
a numelui care ne preocupă: Dan-Dionis rosteşte pe jumătate numele zeului su-
prem, „şi un glas resună în urmă-i: nefericit,e ce-ai îndrăznit a cugeta? Norocul 
tău că n-ai pronunţat vorba întreagă…“9 Aşadar, în Sărmanul Dionis personajul 

8 Fenomen general lingvistic: D. Caracostea atrage atenţia că în limba română, de pildă, numele 
lui Lucifer s-a păstrat în denumirea stelei numite Luceafăr tocmai pentru că s-a schimbat accentul 
şi nu s-a mai făcut legătura nomen/omen) (în vest, numele fiind sinonim cu acela al demonului 
suprem, s-a pierdut prin interdicţia rostirii).( Apud Lucian Chişu: Prejudecata Caracostea, Editura 
M. L. R., 2002, p. 103)
9  O., VII, p. 254

Iarăși despre ateismul din Mortua est!

N. GEORGESCU
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este salvat pentru că s-a oprit la jumătatea cuvântului; în Mortua est! putem 
înţelege, deduce din logica faptelor (sau din ceea ce numim realitatea textului) 
că schimbarea accentului evită acelaşi contact cu numele adevărat al divinită-
ţii. Următoarea ocurenţă a termenului10 în „Convorbiri literare” va fi în poemul 
Înger şi Demon, din 1 aprilie 1873, unde este scris aşa: Ah! acele gânduri toate 
îndreptate contra lumei, / Contra legilor ce-s scrise, contra ordinii’mbrăcate / 
Cu-a lui D-zeu numire…

Desigur, se citeşte accentul firesc în ritm — dar nu este scris numele în-
treg.

Toate aceste explicaţii editoriale (nici nu îndrăznim a zice că este o „demon-
straţie“) îşi găsesc, de fapt, resortul în critica lui Anghel Demetriescu din 1874, 
la care ne oprim11. 
Printre destulele in-
epţii ale pedantului 
filolog găsim, aco-
lo, şi câteva obser-
vaţii despre ritm şi 
accente în vers care 
ne pot da măsura 
înţelegerii poezi-
ei lui Eminescu de 
către contemporanii 
săi — singurul lucru 
care ne interesează, 
în fond. El citea-
ză schimbat (parcă 
toată lumea vrea să 
schimbe versurile 
lui Eminescu, încă 
de la debutul poetu-
lui): 

Un vis ce îşi 
mòie aripa’n amar / 
Ast-fel a trècut d’al 
lumii otar şi comen-
tează: „Pe care silabă 
pune cineva tonul din vorba trecut, pe tre or pe cut? Dacă pune pe tre versul e 
negreşit corect, dar pronunciarea va fi schimonosită şi licenţa poetului nu poate 
merge până acolo“. Versul este, reamintim: Astfeliu ai trecut de al lumii otar (nu 
Ast’fel, d’al). Înţelegem că în epocă -iu final regiza accentul: àst-fel, dar astféliu, 
ceea ce Anghel Demetriescu nu vrea să accepte (ceartă pe ortografie). Tot el, 
însă, citează mai departe o revistă umoristică a vremii, şi abia aceasta ne atrage 
atenţia: „…Versurile ne aduc aminte ceea ce un glumeţ a scris în Perdaful12, foa-
ie umoristică ce se publică în Iaşi“. Urmează două strofe din parodia Perdafului 
(la Mortus est! şi la Împărat şi Proletar) — din care cităm, cu accentele puse 
de foaia umoristică: A fi sau a nu fi? E calambur, poveste / Scornită de anticii 
istorici muritori? / Căci à fi însemnéază aceea ce nu este; / A nu fi e o horă de 
candide neveste / Ce’n stele şi în lumină apare une-ori“. Anghel Demetriescu 
urmează: „Deşi glumeţul de la Perdaful se sileşte a arăta, prin versurile ce re-
produserăm, divagările poetului de la Convorbiri, noi din parte-ne însă mărtu-
risim că suntem departe de a-l blama într-atât“.

Nu ne interesează aşa-zisul adevăr ştiinţific al acestor critici de epocă (deşi 
chestiunea merită interes şi ar trebui cunoscută) — ci doar faptul în sine: contem-
poranii lui Eminescu citesc Mortua est! încercând să pună accente pe cuvinte, 
schimbând accentele poetului. A fost, oarecum, o discuţie, oamenii şi-au pus 
întrebări. Trist este că n-a răspuns Eminescu însuşi acestor critici (nu mă refer la 
Criticilor mei, ci la texte ziaristice). Ciudat este că cei care discută evită tocmai 
versul final cu acea grafie specială care cere accent pe a. Oricum ar fi, această 
grafie trebuie păstrată într-o ediţie Eminescu: toată bibliografia consultată şi cita-
tă mai sus sugerează concordant că ţine de voinţa autorului. Este, în fond, vorba 
de ceea ce ediţiile din autori clasici greci sau latini numesc un happax legome-
non, cuvânt care apare o singură dată în opera unui autor sau chiar în limbă. 

Să luăm, însă, punctuația poemului pentru a vedea dacă sensurile sunt în 
concordanță cu această grafie. Mai întâi, versul 22: De ce-ai murit înger cu fața 
cea pală. Titu Maiorescu este cel care instituie virgula după înger, păstrată la toți 
10 M. Eminescu: Înger şi Demon, Convorbiri literare, 1 apr. 183, p. 16-18 (termenul este reluat în 
toate ediţiile fără prescurtare)
11  G. Gellianu, Anghel Demetriescu: Schiţe literare. Poesiile D-lui Eminescu. „Revista 
contimporană”, 1 martie 1875, p. 268-288. Textul, mult remaniat (şi fără a mai permite 
discuţia care urmează) şi în Anghel Demetriescu:Opere, Ediţie îngrijită de Ovidiu Papa-
dina, Bucureşti, Fundaţia pentru literatură şi artă„Carol II“, 1937. Nu e găseşte în Cor-
pusul receptării critice a operei lui M. Eminescu, Ediţie critică de I. Oprişan şi Teodor 
Vârgolici, Editura Saeculum, I. O. Bucureşti, 2002 (3 volume). Vezi şi mai sus, nota 3: 
în lipsa unei ediţii critice devine indipensab il recursul la primele tipărituri, caz specific 
eminescian.
12 “Perdaful” apare la Iaşi, între 1873-1887. În Biblioteca Academiei colecţia are numeroase lip-
suri (lipsesc, desigur, şi numerele citate de A. D.).

editorii în lanț: în „Convorbiri literare” nu există această virgulă, sensul fiind ai 
murit ca, în chip de înger. Situația se repetă la v. 66: Au moartea ta înger de ce fu 
să fie?, din „Convorbiri”, devine, cu virgula vocativului instituită de acelaș prim 
editor: Au moartea ta, înger, de ce… 

Dar sunt alte sensuri, iar logica ne obligă să-l separăm pe poet de editorii 
săi. De două ori poetul spune ceva – de două ori editorii interpretează la fel, altfel. 
Pe scurt, în logica grafiei a tĕu de mai sus, și în contextul debutului eminescian 
la „Convorbiri literare” cu poeme angelice, dilema sufletului poetic în Mortua 
est! este dacă are, sau nu, de-a face cu un înger disimulat, dacă a murit „îngerul” 
sau „demonul”. Apostasia din Venere și Madonă („apostat-inima mea”) ori din 
Înger și Demon („el – un suflet apostat”), sau din Înger de pază  („Ești demon, 

copilă…”), ca osci-
lare continuă între 
angelic și demonic 
în viața omului în 
general – această 
apostasie este „a 
tee”, adică n-a fost 
încă însigilată de 
către zeu, definită 
de o parte sau de 
alta, numită; aces-
tei apostasii i se 
aduce un argument 
așa-zicând ontolo-
gic: îngerii ei înșiși 
se disimulează, iar 
acesta, de aici, nu 
știu, zice poetul, 
dacă este înger sau 
demon – dar, pentru 
că semnele divine se 
rostesc astfel, este 
mai degrabă demon. 

Am dreptul, 
în acest punct al 

demonstrației, să mă refer la versul 15 din „Convorbiri” : Când tocsul s-aude 
l-al vrăjilor caier, îndreptat în ediția întâi în Când torsul s-aude l-al vrăjilor 
caer, și devenit curent astfel (comentatorii eminescieni discutând, mai ales, un 
vers manuscris: Când torsul s-aude l-al vremilor caer superb, desigur, dar mult 
anterior datei publicării: se folosesc, în general, forme de prin 1866 pentru a su-
plinii tipăritura din 1871, patru ani diferență!). Redau sec fișa mea la ediție (mă 
autocitez pentru autenticitate, altfel știind că această ediție, într-un tiraj atât de 
mic, academic adică, nu putea să ajungă până la dl. Dorel Vișan, de pildă, înainte 
de a i-o fi oferit eu însumi – și nu fără strângere de inimă că rămân mai sărac cu 
mine): „Caierul vrăjilor nu pateu fi un caier moale, de lână. De vreme ce avem 
tocs, pentru tocsin, cu sensul: clopot de alarmă, sirenă, trebuie să acceptăm zgo-
motul strident al vrăjilor/vrăjitoarelor. Caier, scris caieru, după ce avea în ver-
sul anterior pept, vine de la încaier, încăierare (sens material: păruială, luare de 
păr/caier). Este vorba de încăierarea, încaierul, caierul vrăjilor la miezul nopții. 
Momentul e bine fixat în Melancolie, Se bate miezul nopții etc. (clopotnița, stră-
veziul demon).Vezi și aici v. 2: Un sunet de clopot în orele sfinte, cu observația 
că orele sfinte și al vrăjilor caier sunt în aceeași opoziție ca sunet de clopot și 
tocs, după modelul Înger și Demon etc. Manuscrisele nu oferă soluții (există 
acolo inclusiv forma S-aude torcându-se-al vrăjilor caër, care întărește tocsul 
dar atrage atenția asupra grafiei caër) – dar nici revista nu poate fi suspectată 
că a introdus un neologism atât de prețios: tocsul. Este voința autorului. Sensul 
gramatical: când se aude tocsul caierului vrăjilor, acest (în)caier fiind, de fapt, el 
însuși tocsul, clopotul de alarmă. În formele manuscrise anterioare pasajul are 
conotații magice mai accentuate: Atuncia când magic pământu-și deschide, iar 
în Memento miri întâlnim: Împărații sori se-ncaier”

Adaug: prin acest zgomot vrăjitoresc trec demonii în și dinspre rai – aici, 
poate că fură o oră sfântă…

Față de atâtea imponderabile ale textului – multe, reîngreunate forțat 
prin ediții – nu prea văd unde mai e loc pentru ateism la Eminescu în Mortua 
est! Este poetul ateu dacă descopere și afirmă că demonul întoarce semnul, 
disimulează, mimează sfințenia?  Este această disimulare atee? Surprinde el 
momentul exact al trecerii din înger în demon a „entității” pe care o plângea 
și acum este gata să râdă de el însuși? Orice interpretare totală trebuie să țină 
cont, însă, de sensurile parțiale, ca în Lucrețius (IV,500): când nu poți pătrunde 
adevărul ultim, pune-ți în minte să descâlcești, cel puțin, cât mai pe înțeles, 
adevărurile ivite pe parcurs.

Iarăși despre ateismul din Mortua est!

Aron Pumnul în mijlocul elevilor săi - 1863
(”privatistul” Eminovici - identifict de noi)
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Cuvinte memorabile a scris despre Eminescu, între mulţi alţii, Constantin 
Noica: „Dacă nu ne vom hrăni cu Eminescu, vom rămâne în cultură mai departe 
înfometaţi”, căci „măsura noastră este Eminescu”, îndemnându-ne  „a-l cunoaş-
te mai bine pe Eminescu noi înşine şi a-l face mai bine cunoscut întregii lumi”.

A-l face cunoscut lumii înseamnă, evident, a-l traduce, o treabă cu adevă-
rat patriotică, întrucât „rare ori un neam întreg s-a regăsit  într-un poet cu atâta 
sponteneitate şi atâta fervoare cu care neamul românesc s-a regăsit în opera lui 
Mihai Eminescu”(Mircea Eliade).

Eminescu a fost tradus încă din timpul vieţii sale, primele traduceri se fac 
în limba germană, datorită reginei Elisabeta (Carmen Sylva) şi Mitei Kremnitz, 
la îndemnul lui Titu Maiorescu,  în vol. Rumänische Dichtungen (Leipzig), în 
ediţia din 1881 figurând cu 21 de poeme, în ediţia 
a II-a, 1883, fiind inclus şi Luceafărul, tradus de 
Mite  Kremnitz după manuscris.

De atunci, Poetul nostru „nepereche” 
(„M. Eminescu ne rămâne în poezia noastră, 
neperche”(G. Călinescu) a fost tradus în „64 de 
limbi şi literaturi”, conform volumului omagial 
din 2000, Eminescu – peste nemărginirea timpului 
(alcătuit de Cristiana Crăciun şi Victor Crăciun) şi, 
ulterior, în 80 de limbi, conform Catincăi Agache, 
Însemne ale nemuririi eminesciene (2016). (Înlă-
tur cu bună credinţă aberaţiile unui bătrânel con-
form căruia Eminescu a fost tradus în peste 300 de 
limbi).

Recent, scriitorul şi diplomatul de excepţie, 
Nicolae Mareş, ne prezintă volumul Mihai Emi-
nescu în limba polonă. Studiu şi antologie româ-
nă-polonă (Bucureşti, eLiterature, 2018). „Practic, 
Nicolae Mareş regândeşte gândirea lui Eminescu, 
oferindu-ne un captivant spectacol intelectual”, 
cum precizează, cu temei, Alex Ştefănescu în pre-
faţa lucrării.

Născut în localitatea prahoveană Măgu-
rele, la 18 aprilie 1938, Nicolae Mareş îşi începe 
cursurile universitare la Facultatea de Filosofie a 
Universităţii din Bucureşti (1959-1960) şi le fina-
lizează la Facultatea de Limba şi Literatura Polonă 
a Universităţii din Varşovia (1961-1966), unde-şi 
susţine masteratul cu teza Tadeu Hasdeu, repre-
zentant al iluminismului polonez (1966, publicată 
în 1971). Îşi susţine doctoratul cu o teză despre Papa Ioan Paul al II-lea, su-
biect mult îndrăgit, acest papă cu origini româneşti, despre care aduce contribuţii 
esenţiale. (Ioan Paul al II-lea. Papă pentrtu mileniul al III-lea (2001); Recepta-
rea Papei Ioan Paul al II-lea în România (2004); Ioan Paul al II-lea – un Papă 
Sfânt (2009); Sfântul Ioan Paul cel Mare (2015). Îmbrăţişează de tânăr cariera 
diplomatică, pentru care avea vocaţie, remarcându-se în toate funcţiile de la mi-
siunile diplomatice din exterior cât și din centrala Ministerului Afacerilor Ex-
terne: ataşat cultural, consilier și ministru-plenipotențiar la Ambasada Română 
din Varşovia, primul șef al misiunii diplomatice a României la Skopje,  director 
al Centrului Cultural Român de la Paris, directorul Direcției Românii din Afara 
Granițelor din M.A.E.). 

A debutat la Varșovia în publicația ”Przeglad Humanistyczny”, în anul 
1965, cu un studiu-evocare despre Tudor Vianu, tot în revista respectivă despre 
”Receptarea în România a poetului Adam Mickiewicz” /Pan Tadeusz/ în traduce-
rea lui Miron Radu Paraschivescu, precum și a romanticului Juliusz Slowacki. În 
același timp a colaborat la Postul Național Polonez de Radio, la redacția de emi-
siuni muzicale /1965-1966/; la 4  iunie 1966 i-a apărut în ”Viața studențească„ 
reportajul ”Privește Craiul Sigismund” și poezii în ”Amfiteatru”. În 1971 a pu-
blicat la Editura Științifică, monografia ”Republica Populară Polonă”, iar la Me-
ridiane ”Varșovia”. În colecția ”101 cărți” a Editurii Junimea din Iași i-a apărut 
florilegiul aforistic al poetului Stanislaw Jerzy Lec: ”Gânduri nepieptănate”. Ca 
traducător, aforist, poet și eseist a colaborat/colaborează la „Steaua”, „Tribuna”, 
„România literară”, „Contemporanul”, „Familia”, „Convorbiri literare”, „Ate-
neu”, „Luceafărul”, „Argeş”, „Flacăra”, „Vatra”, „Viaţa românească”, ”Portal 
Măiastra”, ”Diplomat Club”, ”Punctul critic” etc. Dintre contribuțiile esenţiale 
istorico-literare aduse reținem volumele: Lucian Blaga – diplomat la Varşovia 
(2011) şi Lucian Blaga – epistolarul de la Academia Română (2012),  Eugen 
Ionescu – diplomat român în Franţa (2012), Relații româno-polone de-a lun-
gul secolelor (2013), Istorie – diplomație /eseuri/ (2013) Artă-literatură /eseuri/ 
(2014)etc. A tradus din Karol Wojtyla (Papa Ioan Paul al II-lea) piesa În faţa 
magazinului bijutierului (montată de C. Dinischiotu şi jucată din 1991 la Radio 
România), Poeme (1992), Triptic roman (2003), Cugetări (2003), Dragostea, 
totul mi-a explicat (2004), Sculaţi-vă să mergem (2009), dar şi din alţi scriitori 

polonezi, recent antologia 101 poeți polonezi la Editura Academiei. În anul îm-
plinirii a opt decenii de viaţă, Nicolae Mareş a publicat din Karol Wojtyla Exişti, 
Poeme alese şi Maxime militante.

Meritul fundamental al diplomatului şi istoricului literar Nicolae Mareş 
– pe lângă „dezvăluirea” profundă şi reală a celui mai celebru papă din istoria 
Vaticanului – este studiul exhaustiv privind prezenţa „românului absolut” (Petre 
Ţuţea) în cultură şi spiritualitatea poloneză.

Cum era de aşteptat, doritor de a cunoaşte nu numai istoria neamului său, 
ci şi a popoarelor Europei, Eminescu a studiat şi istoria Poloniei „cu multă acri-
bie”, cum consemnează N. Mareş, încă din timpul studenţiei. În 1874, vizitează 
Cracovia („Roma slavă”), apoi la Lwow vizitează Biserica moldovenească, cti-

torită de Vasile Lupu, Polonia fiind considerată ţară 
occidentală, învecinată cu Moldova. O însemnare  
eminesciană consemnată de N. Mareş fascinează şi 
azi: „Când simte cineva bătaia inimei polone, când 
simte sufletul naţional îmbălsămat de poezie, îndu-
ioşat de muzică, atuncea lumea are voie a-l taxa de 
nebun, dacă el ar susţine de exemplu că Polonia 
e pe moarte sau că va muri. Şi poate are să moa-
ră corpul naţiunei când sufletul ei trăieşte?” (Mss 
2262). Eminescu se referă la teritoriile poloneze 
aflate sub stăpâniri străine şi la cele trei dezmem-
brări ale ţării din 1773, 1792 şi 1795, sursele sale 
fiind de sorginte germană, istoricul Eminescu (vezi 
şi Tudor Nedelcea, Eminescu, istoricul, 1998) fi-
ind astfel precursorul lui Hasdeu, Bianu Iorga, P.P. 
Panaitescu, Grigore Nadriş şi Corfus în studierea 
istoriei poloneze. Eminescu îşi începe studiul său 
prin a desluşi originea numelui ţării ( de la cuvântul 
„pole”), primele forme de organizare statală (con-
ducătorul era un „piast”), de creştinarea polonezilor 
şi ajutorul dat de Sfântul Scaun, cronologia princi-
palelor evenimente istorice şi a conducătorilor (Lu-
dovic, Cazimir, Vladislav, Jan Sobeski etc.). Con-
cluzia autorului este edificatoare: „Cred că puţinii 
dintre contemporanii săi de pretutindeni erau atât 
de bine informaţi cu privire la istoria Poloniei”.

Nu întâmplător, N. Iorga, ales membru de 
onoare al Academiei de Ştiinţă din Cracovia /1923/, 
a ţinut la decernarea titlului, în iunie 1924, sub cu-
pola Universităţii Jagiellone o conferinţă despre 

Eminescu şi a prefaţat antologia eminesciană alcătuită de Emil Zegadlowicz, în 
1933, prefaţă încheiată  magistral: „Naţiunile se apropie unele de altele prin tru-
da celor de jos şi prin elanul spiritelor creatoare. Eminescu are, fără îndoială, 
partea sa de contribuţie la această comuniune de suflet între polonezi şi români, 
comuniune pe care vor fi visat strămoşii noştri, care s-au întâlnit nu o dată ca 
tovarăşi în frumoasa luptă pentru creştintate”.

Un capitol extrem de interesant şi inedit totodată Nicolae Mareş îl consa-
cră Sfântului Ioan Paul al II-lea cel Mare şi Eminescu. Muncitor într-o carieră de 
piatră şi întrt-un combinat chimic, actor, dramaturg, filosof, profesor universitar, 
episcop şi cardinal, Karol Wojtla a devenit cel mai carismatic Papă (1978-2005), 
cu un rol imens pe scena lumii, rol recunoscut de cei doi lideri mondiali G.W. 
Bush şi M. Gorbaciov (ultimul recunoscând că „a fost umanistul numărul 1 pe 
această planetă”). Pentru noi, românii este îmbucurător şi ne onorează faptul 
că Ioan Paul al II-lea este primul Papă care l-a evocat pe Eminescu al nostru. 
În Piaţa Sf. Petru din cetatea Eternă, Papa Ioan Paul al II-lea a rostit, în limba 
română, poezia lui Eminescu din 1879, Rugăciune ( Câţi din ţară cunoşteau că 
autorul Luceafărului a fost şi un poet creştin!?). Cu prilejul vizitei sale istorice la 
Bucureşti (7-9 mai 1999), îl invocă din nou pe Eminescu printre personalităţile 
„Grădinii Maicii Domnului”. Vorbind despre „feluritele suflete ale creştinismu-
lui” realizate „în decursul istoriei voastre”, Suveranul pontif a subliniat şi rolul 
Şcolii Ardelene „şcoala născută în acel Blaj, pe care acelaşi Eminescu l-a salutat, 
nu întâmplător, ca «mica Romă»”. Amintind de predica de la Parcul Izvor din 
Bucureşti, în care românii au scandat „Unitate! Unitate!”, Papa a mărturisit (şi a 
profeţit): „Aici am trecut pragul Speranţei!”. „Aşa a fost pusă ca stat -  comen-
tează N. Mareş -  România şi noi, românii ca naţiune, prin Eminescu, la temelia 
lumii noi şi a noii Europe. Poetul român figura deja, din porunca Pontifului, în 
Analele Vaticanului, printre marii gânditori creştini europeni”.

Întăresc această afirmaţie a lui N. Mareş cu scrisoarea primită de mine de 
la Vatican (Papa nu mai putea semna) după primirea cărţii mele, Eminescu, şi 
cugetarea sacră, (ediţia a II-a, 2000), scrisoare pe care o redau în anexă.

Nicolae Mareş despre
Mihai Eminescu în limba polonă

Tudor NEDELCEA
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Nicolae Mareş a identificat 20 de literaţi 
polonezi care s-au aplecat asupra creaţiei emi-
nesciene, făcând de fapt, radiografia unui secol 
de receptare a Poetului nostru naţional în limba 
şi cultura poloneză. Ne facem datoria de onoa-
re să-i menţionăm, cel puţin, pe aceşti literaţi 
polonezi: Emil Zegadlowicz (care l-a numit 
pe Eminescu „un strălucitor meteor”), Stanis-
law Dobrowoloski, Wiktor Wiecki, Kazimiera 
Illakowiczowna, Anna Kamienska, W. Lewik, 
L. Lewin, W. Slobodnik, Adam Kozlowski, 
Danuta Bienkowska etc., pe compozitorul Z. 
Lubicz (Skibowski), pe graficienii, L. Salmen 
şi W. Rola Piekarski.

Amărăciunea autorului, datorită faptu-
lui că „din 1989 până în prezent nimic despre 
Eminescu nu s-a mai petrecut în Polonia, în 
ciuda faptului că un institut aşa-zis cultural 
funcţionează de peste un deceniu la Varşovia” 
este îndreptăţită şi ea trebuie să dea de gândit 
autorităţilor româneşti şi să remedieze urgent 
această situaţie intolerabilă. În aceste instituţii 
trebuie să activeze oameni de cultură cu voca-
ţie şi dragoste de ţară şi de valorile naţionale 
şi nicidecum simpli funcţionari numiţi doar pe 
criterii politice sau clientelare.

Partea a doua a cărţii lui Nicolae Mareş, 
Mihai Eminescu în limba polonă, este, de fapt 
o antologie din poeziile eminesciene (Rugă-
ciunea unui dac, Odă (în metru antic), Împărat 
şi proletar, Se bate miezul nopţii, La steaua, 
Crăiasa din poveşti, Singurătate, Departe sunt 
de tine, Afară-i toamnă, Somnoroase păsărele, 
Şi dacă..., Pe aceeaşi ulicioară, Egipetul, 
Cugetările sărmanului Dionis, Pajul Cupidon, 
De câte ori, iubito, Adio, Ce e amorul?, Peste 
vârfuri, Rugăciune, Pe lângă plopii fără soţ, Ce 
te legeni, Lasă-ţi lumea, Criticilor mei, Sara pe 
deal, De ce nu-mi vii, Revedere, Kamadeva, 
Dintre sute de catarge, Mai am un singur dor, 
Scrisoarea II, Călin, Glossa, Scrisoarea III, 
Andrei Mureşan, Doina, Luceafărul, Hyperion, 
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!)  traduse în 
limba poloneză.

Ultima parte , a III-a, prezintă, cronolo-
gic, Eminescu şi epoca sa şi Reflexii şi gânduri 
despre Eminescu exprimate de Arghezi, Baco-
via, Alain Bosquet, Slavici, G.B. Shaw, Mircea 
Eliade, Nichita Stănescu, Emil Cioran, Veroni-
ca Micle, Silvia Pankhurst, Vlahuţă, precum şi 
necesară bibliografie.

Prin recenta sa carte, Mihai Eminescu 
în limba polonă, Nicolae Mareş se impune în 
rândul eminescologilor contemporani, aducând 
contribuţii esenţiale nu numai privind tema 
propusă, dar şi de istorie literară şi culturală, 
creând o autentică punte între cele două culturi. 
Scrisă cu acribie ştiinţifică şi într-un stil adec-
vat, folosind surse arhivistice şi bibliografice 
diverse, Nicolae Mareş dovedeşte, la cei 80 de 
ani, că este mereu tânăr şi surprinzător în cele 
ale creaţiei.

...Mihai Eminescu...

Când evoc personalitatea lui POMPI-
LIU MARCEA, criticul, istoricul literar, omul 
de acţiune implicat cu succes în atâtea fapte 
culturale şi profesorul universitar, nu-l pot 
uita pe tânărul cu înfăţişare de adolescent pe 
care l-am cunoscut în primele zile ale lui oc-
tombrie 1950. După examenul de admitere la 
Facultatea de Filologie din Bucureşti l-am în-
tâlnit pe cel venit de pe meleagurile Gorjului, 
cu care, timp de şase luni, am stat împreună 
în aceeaşi destul 
de mare cameră 
a căminului stu-
denţesc „Sfântul 
Andrei”, aflat la 
începutul Căii 
Călăraşi, nu de-
parte de inter-
secţia cu Calea 
Văcăreşti. Bi-
neînţeles, luam 
masa la aceeaşi 
cantină, situată 
în acelaşi local. 
Prietenia din-
tre noi s-a legat 
destul de repe-
de, pentru că am 
recunoscut în 
Pompiliu Marcea pe tânărul venit nu să cape-
te o diplomă, ci să înveţe. Prezent la cursuri 
şi seminarii, atent şi concentrat asupra caiete-
lor de notiţe, vrând parcă să nu scape o vorbă 
din ceea ce ne transmiteau profesorii – unii 
dintre ei, precum Tudor Vianu, Iorgu Iordan, 
Al. Rosetti, Jacques Bych sau Zoe Dumitres-
cu-Buşulenga -, Pompiliu Marcea s-a distins 
ca un student eminent ce nu-şi irosea timpul. 
Când nu se afla la orele de curs şi seminarii îl 
găseai fie la Biblioteca Facultăţii, fie la cea a 
catedrei de Literatură română.Am început cu 
această amintire personală pentru a arăta un 
fapt: la sfârşitul celor patru ani de studii a fost 
chemat să fie preparator la Catedra de istorie 
a literaturii române. S-a dedicat învăţământu-
lui, parcurgând toate treptele până la aceea de 
profesor universitar, şef de catedră a celei mai 
importante facultăţi a Universităţii Bucureşti.
Ani de zile a reprezentat ţara noastră peste 
hotare, fiind lector la universităţi de renume 
din Europa apuseană.Pompiliu Marcea a fost 
un eminent critic şi istoric literar. Lui îi dato-
răm monografii substanţiale despre Ion Sla-
vici (1965), distinsă cu Premiul Academiei, 
„Convorbiri literare” şi spiritul critic (1972); 
a publicat două lucrări fundamentale despre 
Mihail Sadoveanu: „Lumea operei lui Sado-
veanu” şi „Umanitatea sadoveniană de la A la 
Z”.A îngrijit şi prefaţat un mare număr de vo-
lume din operele scriitorilor români clasici, 

de la Calistrat Hogaş la Tudor Vianu. Perma-
nenţa activităţii de critic şi istoric literar a lui 
Pompiliu Marcea a fost promovarea valorilor 
culturii româneşti şi afirmarea spiritualităţii 
naţionale. A dovedit pe acest tărâm o largă 
informare de istorie literară, un simţ critic re-
marcabil şi, nu în ultimul rând, un curaj şi o 
demnitate pe care pot să le numesc fără nici 
un fel de exagerare – exemplare!Literatura 
română a fost rostul existenţei lui şi ori de 

câte ori împotri-
va ei se afirmau 
puncte de vedere 
negativiste, înjo-
sitoare, demola-
toare, Pompiliu 
Marcea nu ezita 
să ia cuvântul 
în presă şi să-şi 
expună răspicat 
punctul său de 
vedere.Aceasta 
şi printr-o sus-
ţinută activitate 
publicistică în 
paginile princi-
palelor reviste 
şi ziare din ţara 
noastră, la pos-

turile de radio, cu cronici, articole de atitudi-
ne, numai o parte dintre ele strânse în volu-
me. De aceea îmi permit să sugerez forurilor 
culturale gorjene să întreprindă o operaţiune 
de republicare a principalelor sale scrieri, de-
oarece ele aparţin patrimoniului naţional ro-
mânesc, el fiind unul dintre cei ce l-au apărat 
cu ardoare.Pompiliu Marcea a fost un om al 
cărţii, aşa cum l-am cunoscut de pe băncile 
facultăţii, cum a rămas ca profesor universi-
tar, ca istoric şi critic literar, ca şi în calitate 
de director al Editurii Univers, şef de secţie 
la Editura pentru Literatură şi Artă şi pes-
te tot unde a fost chemat să lucreze în prea 
scurta sa viaţă. Felicit autorităţile gorjene 
pentru orice iniţiativă vor avea ca memoria 
lui Pompiliu Marcea să fie cinstită aşa cum 
se cuvine în judeţul în care a văzut lumina 
zilei şi în oraşul în care a urmat cursurile 
şcolii normale. Opera şi numele său consti-
tuie modele demne de urmat pentru tânăra 
generaţie!

Conf. univ. dr. Valeriu RÂPEANU, 
membru al Uniunii Scriitorilor, 

membru al Asociaţiei Internaţionale a 
Criticilor Literari, Octombrie 2018

Pompiliu Marcea, promotor al valorilor 
culturii româneşti şi afirmării 

spiritualităţii naţionale
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Elegie pentru casa noastră

În seara aceea au venit doi străini
Și  ne-au lăsat o cruce de lemn
Ca toate crucile.
Mamei nu i-au spus niciun cuvânt,
Ci,proptind-o de colțul tindei,au botezat-ocu nume-
le tatei
Și s-au dus-
Dumnezeu știe und...

De atunci în casa noastră
N-a mai șters nimeni praful de pe icoane
Ferestrele s-au aburit d atâta tăcere
Până când,într-o zi,
Au orbit toți orbii...

Astâzi nici casa nu mai există.
A supt=o pământul încet ca pe o apă stătută
Și-a rămas numai stâlpul
Din lemn bătrân,crestat anume,
Ca să știm cu câ am crescut unul
Mai mult decât altul...
                     (1967)

Elegia per la nostra casa

In quella sera sono arrivati due stranieri
E ci hanno lasciato una croce di legno
Simile a tutte le croce.
Alla madre non gli hanno detto nessuna parola,
Ma appogiandosi nell’ angollo
Hanno botezzato con il nome del padre
E sono partiti-
Il Dio sa dove...

Dal quel tempo nella nostra casa
Non ha pulito nessuno la polvere delle icone
Le finestre si sono umidite di tanto tacere
Finchè,durante di un giorno,
Hanno cieccato come tutti i ciecchi...

Oggi la casa non esiste più.
La presa la terra lentamente come un’acqua stanzia
E’ rimasto soltanto ill palo
Da legno anziano, intagliato specialmente, 
Per sapere quanto ha cresciuto uno
Più dell’ altro...

O cerșesc numai plopilor

Dintre copaci Maicei mele
Îi plăceau în mod deosebi plopii.
Minunându-se ceasuri întregi îi privea
Cum fără de vânt,ușor,
Frunzele-și clatină...
 aceeaSunt molcome însrări
Când,amintindu-mi-o,

Inima mea tremură
Ca o frunză de plop...

Poae de acee
Sunt seri când în șoaptă,
O cerșesc numai plopilor...

La mendico soltanto ai piopi

Dagli alberi Madonna mia
Ammirava specialmente i piopi.
A meraviglia,ore intere li guardava
Come senza vento,leggermente,
Le foglie si muovono...

Forse a questa causa
Ci sono silenziose serate
Quando,rimemberandomela,
Il cuore mio tremala
Come una foglia di piopo...
Forse a questa causa
Ci sono delle serate quando in mormoro,
Lamendico soltanto ai piopi...
                                         

Îmi torc veșnicia

Fagul acela bătrân din spatele casei,
La creștetul căruia,Lăsând Rusalimul,
An de an
Cucul venea și striga tuturor
Că e primăvară.

Fagul acela bătrân,
În umbra căruia
Tata,Bunul, Străbunl
S-au așternut rând pe râns,
Și își dorm bătrânețele.
Fagul acela bătrân.
În umba căruia,
Obosit de tot și  d toate.M-oi așeza  și eu
Să-m torc veșnicia...
                     1967)

Mi filo l’eternità

Il faggio quello anziano dietro della casa,
Alla cima di quale,
Lasciando la Sacralità,
Anno di anno
Il cuco veniva e gridava a tutti
Che arriva la primavera.

Il faggio quell’ anziano,
Nella ombra di quale
Il padre, Il nonno, L’antenato
Si hanno coprito uno ed uno

Si dormono le vecchiaie.

Il faggio quello anziano
Nella ombra di quale
Stanco di tutti e da tutte,
Mi mettero anch’io
Per filarmi l’eternnità...
                            

Leagănul
Părăsit demult
Între lucruri vechi,într-o veche odaie,
Mă-ntroc câteodată la el
Și pe furiș îl ating-
Cu ochii ,cu tâmpla,cu palma-
Și-mi pare că însăși copilăria e-n el
Și o leagăn
Și- cânr
Șio îmbun
Să nu pângă...
                 (1971)

La culla
(Leaganul)
Abbandonato da molto tempo
Tra le cose vecchie, in una vecchia camera,
Mi ritorno alcune volte verso lui
A nascosto, lo tocco-
Con gli occhi, con la fronte, con la palma-
Mi sembra che L’infanzia stessa si trova in lui
E la cullo
E gli canto
E la accarezzo
Per non piangere...
                              

Dealul acela
Dealul acela
Peste cre Tata și Maica
Și cei zece prunci ai lor
Ținându-se de mâini
Pier
Topindu-se
În apele de foc
Ale asfințitului...
(1982)

Quella collina
Quella collina
Tra le quale Il padre e La madre
E quelli dieci bimbi di loro
Tenendosi di mani
Morono
Liquefandosii
Nella acque di fuoco
Del tramonto...

TEOFIL RĂCHIȚEANU
(n. 1943,Răchițele, Cluj)

Numele lui Teofil Răchițeanu este scris de Eugen Simion în ,,Dicționaul scritorilor români” 
fapt care te obligă să renunți la oricealtă referirință critică.S-a spus despre el că este un romantic, 
eminescian, elegiac, iar retragerea lui în Munții Apuseni, dă consistență afirmației. Așa se face că 
jalea adesea impersonală a poeziei se naște din istoria milenară.Cutreieră munții sub aura stele-
lor, ochii lui sunt în făgăduința Împărăției, umbra Domnului plutește către el, îi simte răcoarea ce 
îmbrățișează aerul din trupu-i. Versurile poemelor sale, venite printr-un cuvânt de lut, venite spre 
noi prin sevele plantelor trudite de veșnicie, poposesc triste și povestesc despre singurătatea care 
așteaptă blând. Prin seve ele ne cer să fim tandri și să le așezăm scut în drumul lumii spre Rai așa 
cum face și el.

Între volumele sale de poezii se află: ,Elegii sub stele” ,1969,,Scara de voevod”,1969,,Poeme 
pe-nserate”,1990,,Ora singurătății” 1998, ,,Efulgurații ”2002.
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ALBERT CAMUS – către o sociologie a revoltei
Existența ființei raționale dintotdeauna și de pretutindeni,  prin conflictuali-

tatea și prin determinările ei variate, cu preponderențe alternative  în plan person-
al, precum și în plan social, a condus la acutizări care nu de puține ori au primit 
răspunsuri grave, de dimensiuni variabile în funcție de unele constante emoționale, 
de unele insuficiențe raționale și de orizont cultural (socotind aici și credințele reli-
gioase). 

Așa ne întrebăm, cu argumentul statistic, de ce, de pildă, rata suicidului, în 
Europa de azi1 rămâne aproape constant îngrijorătoare la unele popoare (în 
2010, cea mai mare rată a sinuciderilor ne este dată de Ungaria; 21/100.000). La 
altele e cu totul accidentală (Lituania – 28,2; Rusia – 19,5; Belarus – 18,3), în timp 
ce Grecia, de pidă, are o rată de 3,8, Italia – 4,7, iar Macedonia – 5,2.

Antropologii, psihiatrii și sociologii2, scriitorii și filosofii au fost atenți la acest 
fenomen și l-au abordat din tot atâtea perspective, uneori încercând interpretări trans- 
și interdisciplinare3 pentru problema așa de complexă a eșuării ființei – fiindcă, în 
cele din urmă, interesează mai mult determinantele care converg în ființa rațională; 
animalele și păsările, cu toate încercările cercetării de a extinde fenomenul în toată 
lumea vie, oferă pilde discutabile atât timp cât suicidul se definește exclusiv ca act 
de voință în condiții de criză a rațiunii4. 

Sociologii, psihiatrii si scriitori se opresc însă predilect la ființele raționale, 
dar și ei ies uneori de sub controlul rațiunii și cedează emoțional: Seneca s-a sinu-
cis la comanda lui Nero, Ernest Hemingway s-a împușcat după ce supraviețuise în 
două prăbușiri de avion, tot așa sfârșește și Hunter S  Thompson, japonezul Yukio 
Mishima recurge la seppuku, Virginia Woolf s-a înecat după ce și-a umplut buzu-
narele cu pietre, John Berryman s-a aruncat în Mississippi de pe podul Washington 
Avenue, David Foster Wallace pune capăt depresiei prin spânzurare, Sylvia Plath se 
gazează etc.

Orice studiu de specialitate, orice anchetă5 însă nu ar fi suficientă, nu ar fi de 
ajuns dacă nu ar avea în vedere complexitatea determinantelor, chestiune care, așa 
cum se știe, i-a sugerat lui Dostoievski o galerie de personaje la limita patologiei 
psihice, într-un dramatism altfel structurat la Marcel Proust sau la Franz Kafka. 

Albert Camus, în Omul revoltat6, observând atent personajul literar, izbutește, 
simultan cu tipologizarea, o corectă diagnoză a cazuisiticii (omul absurd, absurdul și 
sinuciderea, libertatea absurdă, ori sinuciderea filosofică). El crede, de pildă, că ni-
meni nu și-a sacrificat până acum  viața de dragul argumentului ontic7 și ne amintește 
că însuși Galileo Galilei, când și-a văzut viața în pericol, s-a dezis cu multă ușurință 
de un adevăr științific în care a crezut foarte mult: într-un anume sens bine a făcut 
– conchide Camus (p.105). Cu o astfel de situație suntem deja în contextul absurdu-
lui, la a cărui extremă ipocrită Camus ne oferă pilda lui Arthur Schopenhauer care 
aducea în fața meselor îmbelșugate elogii neconvingătoare sinuciderii. 

     S-a spus totuși că pentru a finaliza o sinucidere trebuie multă personali-
tate; alte ori s-a scontat pe o pervertire irevocabilă a voinței, mai ales că e aproape 
imposibil să fii logic până la cap (p.109).  Kierkegaard o ilustrează amănunțit în Ju-
rnalul seducătorului chiar dacă ar avea să-l contrazică pe Husserl care nega puterea 
transcendentă a rațiunii. 

     Camus îl amintește frecvent la acest capitol pe filosoful rus Lev Șestov, 
elogiat mult de intelectualitatea franceză a secolului trecut: Singura ieșire adevărată 
se află tocmai acolo unde nu există ieșire pentru judecata omenească. Altmineteri, 
pentru ce am avea nevoie de Dumnezeu? Omul nu se întoarce către Dumnezeu decât 
pentru a obține imposibilul. Cât privește posibilul, oamenii îi pot face singuri față 
(p.125), atractiv prilej pentru a divaga puțin în problema Binelui și a Răului, în eseis-
tica lui Leibniz8 (Dumnezeu a putut să îngăduie păcatul și slăbiciunea, să concure 
și să contribuie chiar la ele, fără a dăuna sfințeniei și bunătății lui supreme; deși, în 
mod absolut, el ar fi putut evita aceste rele – p.35), în gnozele dualiste occidentale, 
în studiile cabalistice. 

Un lucru trebuie totuși precizat: nici ontologia, nici conceptele nu incumbă 
revolta, fiindcă ea nu se cauzează din abstract. Nici absurdul nu poate fi o cauză atât 
timp cât el presupune doar o constatare; pasul spre atitudine se face cu totul în alt 
plan. Camus vede în el doar un divorț, o contradicție a elementelor în confruntare 
cu un standard ridicat de exigență, cu o trebuință superioară; refuzul unei realități și 
chiar mai mult decât atât – o realitate refuzabilă. 

Așadar, absurdul, păcatul fără Dumnezeu (p.130), nu există ca atare în lu-
cruri, ci numai în conștiință și se prelungește astfel în registrul ideatic, de unde în-
cepe sinuciderea filosofică, în care este implicată și dumnezeirea din perspectivă 
existențialistă; de la Dumnezeul abstract al lui Husserl, la Dumnezeul necruțător al 
lui Kierkegaard, un  Dumnezeu care se susține prin negarea rațiunii umane: Rațiunea 
și iraționalul duc spre aceeași învățătură (p.135): omul absurd refuză învățătura 
(p.136). Cum însă în lumea fizică nimic nu este absurd, ci simplă existență, înseamnă 
că absurdul nu ține de obiect, ci de subiect. In subiect absurdul nu poate fi negat, iar 
dacă lumea are un sens care o depășește, până și libertatea poate fi absurdă în funcție 
1 potrivit EUObserver.  
2 Vezi, de pildă: Émile Durkheim, Le suicide, 1897; McGuffin, P., Katz, R. Nature, nuture and 
affective disorder.The biology of depression (1986); Gary J. Kennedy, M.D., and Stacey Ta-
nenbaum, M.D, SUICIDE AND AGING: INTERNATIONAL PERSPECTIVES; Vrasti, R., Ei-
semann, M. (1996) Depresii - Noi perspective., Editura ALL, Bucuresti; Sorin M. Rădulscu, So-
ciologia sinuciderii, Bucureşti, Editura Pandora, 2015; Beautrais,  A.L.,  Gibb,  S.J.,  Fergusson, 
D.M., Horwood, L.J.,  &  Larkin, G.L. (2009). Removing bridge  barriers  stimulates  suicides: 
An unfortunate  natural  experiment.  Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 43(6), 
495–497 etc.
3 Biblioteca ASTRA, din Sibiu, organizează expoziții anuale, începând din 1994, cu lucrările de 
artă ale bolnavilor psihic realizate cu scopul recuperării lor printr-un laborator de ergoterapie.
4 Cazul armăsarului care s-a aruncat în prăpastie, relatat de Aristotel, pare mai mult o extindere 
a mitului lui Oedip, iar unele experimente privind stresul la animale n-au nici relevanța acelora 
furnizate de ființele raționale în accese de paroxism și nici nu pot fi prevenite similar.
5 A se vedea concluziile cercetărilor efectuate de Fahs si Chabaud  asupra unor grupuri de tineri 
cu predispoziții suicidare.
6 Albert Camus; Fața și reversul; Nunta; Mitul lui Sisif; Omul revoltat; Vara, Ed Rao, Buc., 1994.
7 Martirajul creștin se situează într-o altă ordine de idei.
8 Eseuri de teodicee, Ed. Polirom, Iasi, 1997.

de limitele judecății subiective, de pricepere, de acceptare, de adaptabilitate. 
Sinucigașul, prin renunțare, izbutește eradicarea absurdului și se epuizează 

odată cu el, dar nu este și aceasta o varietate de revoltă, una cu prețul în interior? Ca-
mus avertizează că sinuciderea nu urmează totuși revoltei, fiindcă aceasta din urmă 
este tocmai refuzul explicit al renunțării și are prețul în afară de sine. 

 Sinuciderea însă este un subiect uneori lăsat cu precădere în seama psihiatriei 
care tinde să și-l asume aproape întrutotul prin studii asemenea celor ale slovenului 
A. Marusic (British Journal of Psychiatry, 2001). Cercetătorul pune rata înaltă a 
acesteia la unguri și finlandezi pe seama efectului asimilării, în sec. al IX-lea, a unei 
populații uralice de migratori a căror structură genetică nu era compatibilă cu consu-
mul de alcool (cauză importantă a suicidului la aceste popoare); rușii, care au și ei o 
rată crescută a sinuciderilor, împărtășesc altfel zestrea genei ADH2-2, responsabilă 
de consecințele dependenței de alcool.

  Literatura s-a sensibilizat și ea la acest subiect, încât în august 1877 poetul 
Janos Arany închina un poem sinucigașilor de pe podul budapestan Sf. Margareta, 
preferat pentru „spectaculosul” suicidar. 

  Sociologul francez Emile  Durcheim  crede că între suicid și factorii psiho-
logici nu ar exista nicio legătură, de aceea preferă să se concentreze pe determinanta 
socială, de unde și tipologia specifică: sinuciderea egoistă, sinuciderea altruistă, si-
nuciderea anomică și sinuciderea fatalistă. 

  El găsește că protestanții au o astfel de predispoziție din cauză că dogma 
este mai puțin autoritară și individualismul devine permisiv (celibatarii sunt mai 
predispuși decât familiștii) – cazul sinuciderii egoiste. În constrast cu aceasta e sinu-
ciderea altruistă, ca gest al omului care nu mai poate dispune de sine fiind asimilat 
total de societate (cazul societăților panteiste). Societățile în criză, dar și în progres 
vertiginos, produc dezechilibre în viața indivizilor dornici de echilibru, de certitu-
dini, de reglementare – sinuciderea anomică. Opus acestui tip este cel al excesului 
de reglementare, respectiv sinuciderea fatalistă. 

  Iată, deci, că sinuciderea este totuși un mod de a răspunde revoltei. Dostoi-
evski nuanțează: Kirilov (Demonii)  duce sinuciderea într-un alt registru făcând-o 
pedagogic, ceea ce este de acum un sacrificiu, pentru că la el domnește luciditatea 
atât cât să anuleze canoanele etice, reglementarea  valorică. Și asta, amintește Ca-
mus, probează că, dacă nu suntem liberi, Dumnezeu este responsabil de tot răul din 
lume; iar dacă suntem cu adevărat liberi, Dumnezeu nu mai este atotputernic. Atun-
ci, omul absurd nu poate admite decât o singură morală, aceea care nu se desparte 
de Dumnezeu: aceea care se dictează. Dar el trăiește în afara acestui Dumnezeu (p. 
151). 

Marele artist, ca om viu în climatul absurdului, trăiește cel puțin revolta 
metafizică, exprimarea lui ca atare urmând să înceapă tocmai de unde se termină 
gândirea ca parcurs (Geistesbahn) spre a începe apoi înălțarea spiritului (Geiste-
serhebung), mai ales ca tendință a sufletului (Seelenregung). Marii romancieri sunt 
romancieri filosofi (p.177), contrar scriitorilor cu teză, notează Camus,  cu gândul la 
un Kafka sau un Dostoievski. 

 Acesta din urmă face din reflexivitate artă a spiritului: Am fost singurul care 
a scos în evidență tragismul subteran, un tragism al suferinței, al autoflagelării, al 
conștiinței de mai bine și, în primul rând, al convingerii de necontestat al acestor 
nefericiți că toți sunt ca ei, deci la ce bun să se mai îndrepte! – notează el scriind De-
spre literatură și artă9. La el diferența între sinucigaș și criminal este tranșantă din 
toate punctele de vedere: În povestirea mea nu mai există, în afară de asta, o aluzie la 
ideea că pedeapsa juridică a condamnării îl sperie mult mai puțin pe criminal decât o 
cred legiuitorii, parțial și din cauza faptului că el însuși simte, moral, nevoia de ei10. 
Sinucigașul, spuneam, crede că rezolvă prin faptul său absurdul; criminalul condam-
nat abia îl descoperă (condamnatul lui Kafka, din Colonia penitenciară, primește 
osânda exclusiv ca experiență absurdă). 

 La Kafka, el nu are nostalgia paradisurilor pierdute, ca la Proust, observă Ca-
mus, ci se definește ca un strigăt desnădăjduit ce nu mai lasă omului nicio scăpare 
(p.203). Suprarealiștii ar fi acceptat toate astea numai ca să apere până la capăt 
iraționalul și André Breton ar fi avut de ce să iasă în stradă cu revolverul în mână 
și să tragă la întâmplare în mulțime (p.290). Iar dacă marele artist trăiește cel puțin 
revolta metafizică, artistul lui Nietzsche nu tolerează realul, dar nici nu se poate dis-
pensa de el și de aceea opera sa este un refuz al lumii atât prin ceea ce ea este, cât și 
prin ceea ce îi lipsește.

  Revolta în artă, în excesele nihiliștilor (ucigașii delicați), însoțită de efuzi-
unile religiilor decepționate, sfârșește astfel în terorism (p.355). 

 Pilda lui Lautréamont (Isidore Lucien Ducasse, 1846 – 1870), unul din pre-
cursorii poeziei franceze moderne situat la confluența simbolismului cu suprarealis-
mul, îi arată lui Camus că, în revolta lor adolescintină, marii teroriști, ai bombei și ai 
poeziei, ies greu din copilărie (p.281).

 Iată de ce Camus, prin retrospectiva personajului într-o sociologie a revoltei, 
este statornic referențial: Suferința, între catholită și ahoretie, ar fi adăugat Noica, 
rămâne individuală, cu atât mai mult în paradigma experiențială a absurdului, iar 
când se pune în mișcare prin ființa colectivă își asumă responsabilitatea unei aventuri 
generalizate. În această aventură, sinuciderea și crima sunt răspunsuri grave, person-
alizate, date cu nefericită inteligență aceleiași rânduieli. Doar subiecții inca sau paria 
nu-și pun problema revoltei, fiindcă tradiția a decis în numele lor, înainte ca ei să și-o 
pună, iar răspunsul e sacru (p.225).

 Însă, în societatea modernă, etica conformității cu natura nu ar mai da nici 
măcar satisfacții stoice (pentru că nu în lucruri stă răul, ci în părerile despre ele). 
Amenințările cele mai înșelătoare stau însă, după avertismentul pascalian, în exce-
siv: a nu lua în seamă decât rațiunea sau a o exclude fără...judecată. 

Iulian CHIVU

9 Ed. Cartea Românească, Buc., 1989, p.284
10 Idem, p. 287
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Nicolae Breban e un scriitor demn de cre-
zul său. S-a scris mult despre megalomania lui, în 
fapt, orgoliu firesc de scriitor. Îmi aduc aminte cu 
un zâmbet de ce-mi spunea Petru Ursache, dis-
cutând despre orgoliul său supranormal : „Bre-
ban e mai orgolios decât Apusul şi-i bine că este 
așa.” Asta pentru că prozatorul a luptat şi luptă 
cu superbie pentru locul demn al scriitorului în 
lumea literară, pentru locul demn al cărții în via-
ța noastră cea de toate zilele.

Cei mai grosieri l-au etichetat grandoman, 
plin de umori şi de ifose. Oficiosul „Evenimen-
tul zilei”, prin gura Mirelei Corlățan, a decretat: 

„Cele 15.000 de pagini publicate de N. Breban vor fi acoperite de valul înfumu-
rării şi al slăbiciunilor neasumate.” Şi câți n-au încercat să-i dea şah mat fără a 
putea s-o facă? Breban reușește să irite, trezește aversiune, râcă, furie. În ce mă 
privește, nu ştiu mulți contemporani care să-şi asume slăbiciunile ca Breban. 
Megaloman? Nu. Iată afirmația doveditoare : „nu sunt convins de „absoluta va-
loare” a textelor mele şi cred, am mai spus-o în câteva rânduri, că adevărata 
valoare în cariera noastră „ciudată”, a artiștilor creatori, se arată abia în postu-
mitate” (Memorii, 4, pag. 387).

Contestatarii culturii române (şi-s puzderie) o duc mai bine decât ceilalți. 
Un tur de librărie la Humanitas sau la Cărturești arată că multe cărți de vitrină 
nu-s şi cele de primă mână. Cei sătui de Preda, de Breban, de DRP, de Buzura, 
de Goma nu pot scrie –de ce n-aș spune-o? –ca individualitățile reale citate, 
dar Star-Systemul poate fabrica personalități unde nu-s. Ca să se scape de ta-
lentul seniorilor „epuizați”, s- a pretextat că ei n-au public. Mai exact, că nu 
se vând noii direcții : consumismul. Ce-i drept, Mihaela Rădulescu, cu proza ei 
subfustată, e mai vandabilă decât Mircea Horia Simionescu, iar Chișu, gol sub 
duș, îl surclasează la vânzări pe Radu Mareș. Cenzura economică e la putere, 
iar rețeaua, filiera funcționează bine; singuraticii n-au nici o şansă sau au una 
minoră. Război cu Cartea nu se face? Ba da. Cum? Printr-o publicitate agresivă a 
literaturii –trash, alt soi de cenzură a literaturii înalte, de calitate, cu construcție, 
cu stil, în alte cuvinte, cu fond şi cu formă.

Literatura mare, adevărată primește ghilimelele deriziunii, recomandân-
du-se să-i dăm o palmă, dacă nu o flegmă. Reputația ei se vrea negată pentru că 
e al naibii de greu de scris. Citiți Singura cale (Ed. Contemporanul,2011),despre 
stalinismul care n-a însemnat pâine şi circ, ci pâine şi hoituri şi veți trăi ori retrăi 
acele vremi amarnice. Autorul, Nicolae Breban ,a traversat „acel timp enorm 
şi capricios, inventiv, care este timpul social”, deceniile crunte ale dosarului de 
cadre, i-a cunoscut pe cei care s-au dat după vremuri în folos propriu, le-a ştiut 
bolile : oportunism, cameleonism, carierism. Calistrat, „instructor ce-ce de rang 
doi”, e un personaj zdravăn, de rang unu, căruia i se dă învăţătură de la coman-
damentul PCR:  „Important e ca cuiva să-i fie frică de tine”, îi spune protectorul 
Const Buznilă. Cadrele viguroase nu erau stăpâne pe situație dacă nu-ţi sim-
țeau spaima. În ce mă privește, şi-au dat seama repede că nu eram la curent 
cu programul schimbător al directivelor. M-au provocat, m-au demascat, m-au 
anihilat şi au jubilat. Îşi arătau satisfacția că mă scoseseră, în fine, din presă. 
După momentul culminant al Ceaușescului, discursul din ’68 contra invadarii 
Cehoslovaciei, s-a făcut un pas înapoi: Jan Palach a ajuns nume interzis. N-am 
ştiut sau n-am vrut să ştiu, de unde mustrarea lui Genosse Ţăranu, de la Cabi-
netul de Partid.

 Tot mentorul lui Calistrat, din „plutonul fruntaș” al partidului unic,  se 
laudă : „mint, prefăcându-mă că mint”. Așadar, activiștii se prefăceau că mint şi 
când... mințeau, garantând dictatura pe care o declarau necesară, aducătoare 
de bunăstare, de  bine general. Calistrat face parte din lumea asta , dar se crede 
aparte, scuzându-se că situația e vremelnică. Şi a  fost aparte. Nu-i lesne să scrii 
un studiu de caz, ca al lui. La un moment dat, Nicolae Breban intră atât de adânc 
în personaj, încît Calistrat vorbește ca prozatorul : „eu  nu cred într-o existență 
în afara creației” (pag. 599).

După ce scriitorii s-au autocenzurat ca să nu bată la ochi, ( „ce se taie nu 
se fluieră” era lozinca de urmat), s-a trecut la lozinca opusă: să scrii ca să bați la 
ochi. De critica de întâmpinare profesionistă era nevoie mai mult ca oricând, mai 
mult ca-n comunism. S-ar fi putut opune valului de literatură de consum (egal 
deculturalizare), vulgarizării extreme, stupratizării poeziei şi prozei sau, mă rog, 
ar fi frânat/ micșorat viteza deculturalizării. O să-mi spuneți că subliteratura 
există şi fără critică de întâmpinare, dar e mai greu să intri în USR. Şi atunci, 
critici altruiști, ca să nu le zic altfel, au  aplaudat tot soiul de producții, premiate 
chiar, pentru autobiografism mizerabil, minimalism ş.a.m.d. Ca să ne simțim 
„ioropeni”, trebuie să nu fim pudibonzi. Nimic mai simplu. Un prozator, altfel 
stimabil, recomandă masturbarea , fie fizică, fie intelectuală, ca preocupare pri-
mă, într-o narațiune scrisă la persoana întâi, să fie mai clar. Vanitatea de mână 
cu vulgaritatea  sunt în trend.

Cu mânie postproletară, s-a vorbit de căderea lui eu în noi ; în zilele noas-
tre, s-a căzut din eu în jerk, așa cum vrea antiliteratura, a cărei mare dilemă e 
„ţâţe” ori „craci”. Şi asta pentru că, așa cum vede Cezar Paul – Bădescu, de-
tractorul cel mai cunoscut al lui Eminescu, „orice – o dată pus pe hârtie devine 
literatură. Na, c-am spus-o”. Trec peste parazitul verbal na, atât de prezent în 

în emisiunile de diverisment ieftin, ca să constat că zisa i s-a adeverit: orice e 
printat ajunge în vitrină de librărie.

Da, e de nesuportat ca într-o viață de om ( v. Viața mea, Polirom, 2017) 
să constați de două ori, în secolul trecut şi-n secolul XXI, cum se refuză  istoria 
etniei, tradiția, credința, litera scrisă chiar ( ce să mai înveţe copiii să scrie dacă 
pot bifa grila de examen?). Mesajul lui Mircea Daneliuc ? „De douăzeci de ani 
sărbătoriți numai eșecuri, tâmpiților!” Ca Unirea Mare, ca Unirea Mică? Mi-a 
fost dat să aud, de 24 ianuarie ăst an, că Moldova, în cei 160 de ani de Unire, n-a 
reușit să câștige decât un şir de pierderi : capitala, oameni de valoare plecați la 
Center... Şi ce-i mai important : Moldova nu mai e o ţară. Dar e România,  asta 
nu mai contează? Vrem autonomie şi autostradă, nimic altceva? Consumismul 
să trăiască! Maica Maria a ajuns păpușă Barbie, Iisus e dat jos de pe cruce şi 
înlocuit cu clovnul Ronald Mc Donald. În stalinismul după stalinism, desacrali-
zăm reperele spirituale, rolerii II susținând că preoții sunt morți fără cauză, ca 
şi eroii fronturilor. Cât despre clasicii de-clasați, nu putem decât să le blamăm, 
nu să le binecuvântăm, moștenirea. Ne lăsăm demoralizați că n-avem cultură 
sau îl urmăm pe N. Breban, care crede convingător şi definitiv în ea şi-n limba 
română? Precizare : a merge pe mâna redundanței e o calitate, nu un defect, iar 
neglijarea limbii este o aparență. Voi reveni la acest subiect.

E un plan de compromitere a valorilor culturale? Da, evident. Or, fără 
feed-back scriitorul se degaradează şi ,odată cu el, literatura. Piatra funerară pe 
care mulți o văd pusă pe istoria literaturii române e propria piatră tombală. În 
acest context, Breban opune romanul problematic prozei mărunte. Slujește li-
tera scrisă „european, dar românește”, așa cum spune Eminescu, „demitizatul”. 
La aniversară ( şi nu la aniversarea lui Eminescu din 15 ianuarie a.c. mă refer, 
ci a numărului din „Dilema” care-l blasfemia ca purtător de ploșniță pe guler, 
cum văzuse o floare albă de cireș, Mite Kremnitz), Marius Chivu pare enervat 
de omul deplin. „Strivit de propriul mit, dă soluția Chivu, Eminescu trebuie de-
mitizat.” Mai opinează Marius Chivu că „bietul Eminescu este în continuare stin-
dardul tuturor formelor de naționalism.” Mai lipsea să preia, deloc dilematic, 
eticheta de legionaroid. Vai, şi ce chinuiți au fost copiii în şcoală cu Eminescu  şi 
cu Somnoroase păsărele, de vreme ce ei ar fi vrut să recite poezii fără chiloți!

În urmă cu ceva vreme, am pus într-un foileton întrebarea: Cui i-e frică 
de N. Breban? Răspund din nou : multora. Vechilor proletcultiști, dar şi adapta-
ților la tânăra gardă roșie şi la noua gardă globalizantă, care i-ar scoate iarăși din 
cărți pe oamenii națiunii. Breban îi deranjează pe românofobi, dar şi pe dema-
gogii etnocentriști; pe adepții PC, ai politicii corecte, dar şi pe anticomuniștii de 
fațadă. Le-a fost frică de disidența sa şi au negat-o. Le-a fost frică de rezistența 
sa prin /pentru cultură şi au negat-o.

Lucidul Breban n-a crezut în darul revoluției, în basme sociale capitaliste, 
de aceea a refuzat să privatizeze „Contemporanul”;  „Scânteia” lui Brucan s- a 
transformat în „Adevărul” lui  CTP etc. Cu stofă de lider, cu calitățile necesare, 
lipsind politicienilor noștri , gramați ori agramați, Breban a refuzat să intre în 
politică. Influență? Putere?Nu le-a vrut. Şi crede că revoluție a fost ;  s-a dove-
dit, prin sânge şi moarte, că nu suntem un popor de lași, iar istoria românilor 
e mereu nesătulă de sânge şi de moarte. Ar fi vrut ca , după duo- dictatura 
Nicu- Elena, să nu apară alți „siamezi ideologici”, cum îi numește scriitorul, cu 
cădelnița pentru președinți în dreapta, așa cum au avut-o la îndemână foruri-
le socialiste. După căderea Ceaușescului ,trebuia ca scriitorii şi revistele lor să 
rămână în opoziție vie, nu să-şi facă partide şi partidulețe pentru a  conduce 
treburile statului în folos privat. Forurile politice şi sereistice au vrut să-i vină de 
hac lui Nicolae Breban. Ranchiuna confraților a stat în spatele procedurii „de-
conspirărilor” CNSAS. A pornit ampla dezinformare. S-au dat verdicte pe bază 
de zvon. „Acoperiți” Mircea Iorgulescu şi Nicolae C. Munteanu? Or fi fost, dar 
mesajul lor a trecut prin interstițiile Cortinei de Fier, ajutându-ne să rezistăm şi 
să gândim cu capetele noastre. Prin aceleași interstiții a trecut şi mesajul lui N. 
Breban contra totalitarismului totalitont, dar scriitorii nu s-au unit contra Teze-
lor de iulie, dimpotrivă, s-au intersăpat. Şi ce lung moment de îngheţ a urmat!

Ca să revin la tetralogia memorialistică Sensul vieții, N. Breban  a rezistat 
(cum o dovedește) acelor securiști care l-au amenințat sau l-au ispitit, „încer-
când să-mi stoarcă ,chiar şi într-un fel inaparent, dedus, colaborarea, dacă nu 
complicitatea (lucr. cit., p.273). Sunt vinovați prescriptibili  şi neprescriptibili. 
Unii, ca boierul Stolnici, sunt deculpabilizați şi scuzați /explicați, ca distanțați 
ideologic. Alții –scuipați. Mai ales cei cu operă, ca N. Balotă.

E clar acum că deculturalizarea a început cu sacrificarea cărții. S-a tras în 
bibliotecă, nu în balconul CC. Breban a reacționat cum a reacționat totdeauna 
: în favoarea cărții topite, arse, nimicite. Nu este un negativist, nici un relativist: 
crede cu patos în vitalitatea literaturii române.Cu orgoliu viril, în stil brebant. Şi 
nu-i o declarație ipocrită,așa cum şi proza este ne-ipocrită  (vocabula sa, des-
pre Stendhal). În bătălia dintre „caietiștii” lui Eugen Simion şi „22”-iștii lui Pavel 
Câmpeanu, e de partea lui Eugen Simion,așa cum se situează în Societatea de 
mâine, nu în GDS. Nicolae Breban disprețuiește fudulia „elitei” față de autohto-
niști; deși nu merge pe tema rurală, bine ştie că „veșnicia s-a născut la sat” şi că 
iarba de acasă e mai verde.

O viață –model de muncă asiduă , pentru locul demn al cărții şi al 
scriitorului. Şi sper ca lupta sa în desfășurare să nu fie, cu  vorba din Banat 
redescoperită de el însuşi, d’ aficea. Nu, nu va fi degeaba.

MAGDA URSACHE

Un scriitor demn de crezul său
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Poezia religioasă 
românească este una dintre 
dovezile existenței noastre 
pe aceste meleaguri, a for-
mării limbii și a poporu-
lui român în spațiul locuit 
de străromâni, un spațiu 

creștin. Imnurile religioase, psalmii,  cântecele de 
stea și colindele de Crăciun au fost primele mani-
festări lirice. Dan Horia Mazilu, în cartea sa 1700 de 
ani de poezie religioasă românească. Primii autori 
de poezie, inspirați din cântece de stea și colinde, au 
fost autori străromâni, care s-au exprimat în limba 
latină. Vorbim despre Niceta de Remesiana, Ioan 
Cassian, Dionisie Exiguul, cei considerați a fi pietre 
de temelie ale protoromânei, din primele secole d. 
H. Printre primii autori care au scris în limba româ-
nă s-au numărat Filotei Monahul, Nicolae Olahus, 
Mitropolitul Varlaam, Mitropolitul Dosoftei, Miron 
Costin. 

Colindele au avut o influență majoră în scri-
erea și apoi promovarea poeziei religioase, într-un 
„vast spațiu” (spunea Eugen Simion). Poezia colinde-
lor, spunea regretatul Părinte Profesor Ilie Moldovan, 
de la Sibiu,  „ne dezvăluie marea frumuseţe a inimii 
curate din gândirea şi viaţa neamului aninat de crestele 
Carpaţilor (...), pentru că fiinţa unui neam, vorbind de 
un neam creştin, nu este numai natură, adică produs 
al pământului, instinct întunecat şi năzuinţă oarbă, ci 
este mai întâi spirit, dar dumnezeiesc, vedere duhovni-
cească şi modelare conştientă. Ea aparţine Împărăţiei 
lui Dumnezeu. Izvor de energie spirituală, zestrea 
acestei fiinţe etnice se transmite urmaşilor drept virtute 
a învierii din partea celor adormiţi în dreapta credinţă 
în vederea continuării pe pământ a unui destin propriu, 
după un plan rânduit de Creator.”. 

 Colindele au influenţat sensibilitatea artistică 
a poeţilor din versificaţiile româneşti, ele înseamnă 
experierea Iubirii lui Dumnezeu, fiindcă prezenţa di-
vină este Iubire: „al cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă, 
în înţelesul bucuriilor pe care le trăim în sărbătorile 
împărăteşti, a recunoaşte că totul în lume, dar mai ales 
noi înşine, suntem darul iubirii lui Dumnezeu. Iubirea 
aceasta însă are un caracter cosmic, de care nui străină 
nici colinda românească”. Nu puţini sunt autorii de 
poezie care sau lăsat fascinaţi de ritmul şi muzicalita-
tea colindelor. Îi amintim astfel pe: Mihai Eminescu, 
Radu Gyr, Nichifor Crainic, Zorica LaţcuTeodosia, Ion 
Mărgineanu, Dumitru Ichim, etc.

„Poezia e creație și rugăciune”. De aici por-
nesc eu în analiza oricărei opere. Poezia este o cale 
de întâlnire a omului cu divinitatea, de regăsire de sine 
a Fiinţei care crede în prezenţa nemijlocită a lui Du-
mnezeu. Poezia devine, uneori, un spaţiu de întâlnire 
dintre divinitate şi umanitate iar: „adevărata inspiraţie 
religioasă care mai poate împreuna arta şi credinţa a 
rămas numai rugăciunea... Dar şi rugăciunea supremă 
se rosteşte, cum ştiţi, muţeşte, cu buzele sufletului”. 
Ceremonialul colindelor este autentic şi izvorâște din 
sentimentul apartenenţei la acea lume deosebită a sa-
tului românesc, care a păstrat cu sfinţenie obiceiuri de 
colindat atât de frumoase, unice poate, când copiii ves-
tesc Naşterea bucurânduse de „steaua călăuzitoare” a 
Mântuitorului: „Colinde, colinde! / E vremea colin-
delor, / Căci gheaţa se-ntinde / Asemeni oglinzilor / 
Şi tremură brazii / Mişcând rămurelele, / Căci noap-
tea de azi-i / Când scâteie stelele. // Se bucur copiii, 
/ Copiii şi fetele, / De dragul Mariei / Îşi piaptănă 
pletele, / De dragul Mariei / Ş-a Mântuitorului / Lu-
ceşte pe ceruri / O stea călătorului.”

George Coșbuc este un poet ardelean, autor de 
colinde, pe care, până azi impresionează ascultătorul 
creștin, Colindătorii, Pomul Crăciunului, Crăciunul 
în tabără fiind doar trei exemple. Poezia Colindăto-
rii (cea mai cunoscută interpretare a acestui colind 
aparține Vetei Biriș, celebra interpretă de muzică po-

pulară din zona Blajului, de acolo de unde sunt și eu) 
are în ea ceva deosebit, părând o istorioară biblică 
rostită de măicuţa cea bună copilaşilor care-l visea-
ză pe Pruncul născut în ieslea din Betleem. Seara de 
Crăciun este puternic marcată de prezenţa sacrului, a 
sfinţeniei şi a comuniunii tainice dintre Mamă şi fiii 
săi. Urmând tabloul descriptiv al unei seri de colin-
dat din satul transilvan de altădată (şi poate de azi), 
Coşbuc reia ideea de ceremonial. Poetul se opreşte 
în casa ţăranului ardelean, acea casă plină de copii, 
care ascultă oarecum vrăjiţi istoria Pruncului născut 
în iesle, istorie spusă cu „glasul rar şi dulce” de măi-
cuţa cea bună: „Cum sta pe paie-n frig Hristos / În 
ieslea cea săracă, / Şi boul cum sufla milos / Căldură 
ca să-i facă, / Drăguţ un miel cum i-au adus / Păsto-
rii de la stână / Şi îngeri albi cântau de sus / Cu flori 
de măr în mână.”

Sărbătoarea Naşterii Domnului Hristos îl de-
termină pe Octavian Goga să se gândească la vre-
murile copilăriei şi să scrie pentru acei copii colindă-
tori care vestesc Naşterea Pruncului din Betleem, o 
Colindă şi un Crăciun al copiilor. Dar Crăciunul nu 
este doar o sărbătoare a copiilor. Pe Moş Crăciun nu-l 
aşteaptă doar copilaşii, ci tot satul care îşi vrea de la 
Moş un alt fel de dar: pacea şi mângâierea lăuntrică 
în locul răzvrătirii amare. Mai mult de-atât, poetul 
îl invocă pe Moş Crăciun şi-l roagă să meargă şi la 
casa lui de-odinioară, din copilăria sa, unde: „Biata 
mamă-nsingurată, azi e singură la masă, / Tu măcar 
o rază-n suflet îi trimite pe fereastră,/ Când vezi nea-
tins şi vinul şi colacul de pe masă./ Apoi pleacă Moş 
Crăciune... pe oriunde-şi duce darul / Bătrâneasca 
şi cinstita şi curata noastră lege”.

Colindul lui Radu Gyr („Homer al închisori-
lor”) poartă în sine însuşi pecetea rugăciunii, a bucu-
riei Naşterii Pruncului Mântuitor dar şi al tânguielii, 
al bocetului, amintind de Plângerile lui Ieremia sau de 
doinele populare. Două texte poartă acest titlu. În am-
bele, refrenul poetic accentuează starea amalgamică de 
bucurie şi tristeţe, de Lumină şi nădejde, de resemnare 
şi salvare mântuitoare. „A venit şiaici Crăciunul/ Să 
ne mângâie surghiunul./ Cade albă nea/ peste viaţa 
mea,/ peste suflet ninge./ Cade albă nea/ peste viaţa 
mea,/ careaici se stinge./ Tremură albastre stele/ pes-
te dorurile mele./ Dumnezeu de sus/ în inimi nea pus/ 
pâlpâiri de stele./ Dumnezeu de sus/ în inimi nea pus/ 
numai lacrimi grele./ Maica Domnului Curată,/ ado 
veste minunată!/ Înfloreşten prag/ zâmbetul tău drag/ 
ca o zi cu soare./ Înfloreşten prag/ zâmbetul tău drag/ 
cei din închisoare./ Peste fericiri apuse/ tinde mila Ta, 
Iisuse./ Cei din închisori/ te aşteaptăn zori/ să leaduci 
lumină./ Cei din închisori/ te aşteaptăn zori,/ pieptul 
lor suspină.” 

Celălalt Colind capătă accente de legendă. O is-
torisire trăită însă pe viu, în care îngerii sunt singurii co-
lindători ai cerului careşi trimite mesagerii în carceră. 
Şi totuşi, colinda lor nu ajunge până al sufletul cel mai 
exilat, mai închis în sine însuşi, mai tainic şi mai trist: 
„Cerul şia deschis soborul/ Lerui, Doamne, Ler/ şiau 
pornit cu pluguşorul/ îngerii din cer./ Merg cu plugul 
de oglindă/ şi de giuvaer,/ toţi luceferii colindă,/ Lerui, 
Doamne, Ler/ Patru heruvimi în haine/ albe de oier/ 
răspândesc în lume taine,/ Lerui, Doamne, Ler/ Nau 
venit cu grâu la poartă/ ci au rupt din ger/ stele mari, 
ca să lempartă,/ Lerui, Doamne, Ler/ Singur tu aştepţi 
în tindă,/ suflete stingher,/ nesosita lor colindă,/ Lerui, 
Doamne, Ler/ Nici un înger nu mai vine/ fâlfâind mis-
ter,/ să colinde pentru tine,/ Lerui, Doamne, Ler.”

De altfel, „colindele noastre cântă pe un Hris-
tos care e al poporului acestuia. Un Hristos coborât 
din lumina Evangheliei şi îmbrăcat în haina pitoreas-
că, de mit idilic, a unei mentalităţi naive în cucernicia 
ei.” Acest concept se regăseşte şi în alte texte (chiar 
dacă nu sunt intitulate în mod expres Colind), precum 
în Steaua prinde să lucească (subintitulată O, ce veste 
minunată). Autohtonizarea spaţiului carceral îmbină, 

limpede şi dureros, motive biblice legate de Naşterea 
Mântuitorului cu motive legate de Înviere, trădând ne-
contenita nădejde în mântuire, în regăsirea identităţii 
şi a libertăţii furate: „Steaua prinde să lucească/ peste 
iesleampărătească/ şi din nou trei magi/ varsă din de-
sagi/ aur şi tămâie./ îngerii de sus/ magilor lea pus/ 
cerul sub călcâie./ Lumean cântec se deşteaptă,/ pe 
Mesia Îl aşteaptă./ Zâmbete cereşti/ intră pe fereşti,/ 
vin în orice casă/ şi în orice gând/ arde tremurând/ câ-
teo stea sfioasă./ Numai temniţa posacă/ ampietrit sub 
promoroacă./ Stăm în bezna grea,/ pentru noi nui stea,/ 
cerul nu seaprinde./ Îngerii grăbiţi,/ pentru osândiţi,/ 
nu aduc colinde./ O, Iisuse Împărate/ Iartă lacrimi 
şi păcate./ Vin sănchizi uşor/ Rănile ce dor,/ visul nil 
descuie./ Noi Teom aştepta/ Căci pe crucea Ta/ Stăm 
bătuţi în cuie.” 

Un altfel de colind este „Elegie de Crăciun”, 
prin care poetul reactualizează emoția sărbătorii gân-
dită și filtrată prin emoțiile copilăriei, cu bucuriile ei 
firești, în preajma Marii Sărbători a Nașterii Domnului. 
Cântecul de stea, bradul, beteala sunt simboluri împle-
tite cu daruri ce se disting în pomul de aur al copilăriei: 
portocala, mandarina, turta dulce întruchipând îngerii 
sau săniile sau pe Moș Crăciun, toate ilustrează Foa-
mea, ca stare naturală dar și ca stare de spirit, pentru 
că nimeni nu se oprește la casa zăvorâtă, închisoarea, 
ca să mai colinde... jucăriile, toba, păpușa, scrinurile 
vechi, toate sunt refugiu tainic în copilărie, ca o moda-
litate de salvare, de retrăire a unora dintre cele mai fru-
moase clipe din copilăria zilelor de aur, când copiii își 
confecționau steaua confecționată din carton, împodo-
bită frumos, cu care copiii colindă (din păcate aș putea 
spune colindau) pe la casele oamenilor: „Cine-a gonit 
din bradul cu inimi mici de stele / şi n-a mai vrut din 
aur să cheme înapoi / îngerii trişti de zahăr şi săni-
ile moi / zâmbind cu Moşi-Crăciunii de turtă dulce-
n ele?...// S-au stins în brad luceferi şi portocale-n 
mine. / Zac jucării de vise pe fund uitat de ladă./ În 
scrinuri vechi dorm îngeri şi inimi de zăpadă/ şi zile-
le de aur ca nişte mandarine./ Şi doar colinda cur-
ge... De ce atâta zvon,/ când mâna ostenită nu-i face 
semn să vină?/ E mai adânc, când ninge pe cântec 
şi lumină,/ peste colinda vieţii şi steaua de carton”.

Colindele Zoricăi Laţcu sunt modele de ver-
sificare din colinda autentică românească, expresie 
a unei spiritualităţi excepţionale a omului din popor, 
care na ştiut teologie dar a ştiut să păstreze, în de-
cursul veacurilor, colindul creştin care vesteşte lumii 
Adevărul Naşterii şi Învierii Mântuitorului Iisus Hri-
stos. Preluând refrenul atât de cunoscut cu lerui ler, 
Maica Teodosia reface, întrun alt Colind, imaginea 
unui paradis etnic, a unei Împărăţii a Iubirii pe care 
Fiul o primeşte de la Maica Lui, sau altfel spus, cerul 
primeşte pământul, divinul primeşte omenescul, întro 
relaţie de iubire desăvârşită. Maica Teodosia compară 
Împărăţia iubirii Fiului cu o ţară cernută întro covată, 
din care se face turta dulce pe care Fiul o va dărui, la 
vremea cuvenită celor care Îl mărturisesc şiL iubesc 
pe El: „Lerui, Doamnea Lerului/ Sus în poarta ceru-
lui,/ Şade Maica Domnului,/ Întro sită, sită deasă,/ Tot 
din fire de mătasă,/ Floare de făină cerne,/ Peste văi şi 
deal saşterne./ Încât pare ţara toată,/ Plămădităntro 
covată,/ Turtă din făină bună,/ Cu zahăr şi cu alună./ 
Şi Măicuţa Preacurată,/ Turta dulce o arată/ Şi o dă 
fiuţului/ Împăratul cerului,/ Să se joace El cu ea,/ Şi 
sompartă cui o vrea.”

Ioan Alexandru - Casa părintească, expresia 
poetică deplină a spiritualităţii creştine a satului arde-
lean. Casa din lemn şi de pământ este locul de intrare în 
lume a poetului dar şi locul îmbisericit, în care „mama 
deacum bătrână” şi „tata alb de tot” dospesc pâinea 
vieţii, „o parte pentru prunci şi alta la altar”, iar dumi-
nica măicuţa „în veşmânt cernit cu busuioc în mână” 
duce jertfa căsuţei sfinte a familiei ei, „o prescură de 
jertfă la icoană”. Casa părintească este simbolul gra-
iului de clopot transilvan, este Crucea Răstignitului 

Colindele inimii noastre 
Maria-Daniela PĂNĂZAN
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Hristos căruia i se închină, este salutul înveşnicit al 
ţăranilor (şi astăzi îl mai spunem în satele transilva-
ne): „Doamne ajută şi ziua bună”, este sfânta cununie 
a tinerilor ţărani careşi întemeiază căminul în marea 
familie a satului, este botezul pruncilor în biserica 
plină, este sărbătoarea creştină în toată semnificaţia 
şi bogăţia ei, este bucuria, Naşterea, Învierea, Maica 
Domnului: „Sat transilvan căsuţă de pământ/ Muşcate 
la fereastră busuioc la grindă/ Ştergar curat icoane 
pe pereţi/ Ziuanvierii şi noaptea de colindă.// Rusa-
lii, Bobotează, postul către Paşti/ Şi Maica Domnu-
lui în plină vară/ Holdeles coapte, secerători puţini/ 
Viaţa noastră, ţară milenară.” Satul este pentru Ioan 
Alexandru „cuibul ceresc” al iubirii şi omeniei, este 
mireasma Învierii şi a veşniciei. Aşa spune şi în Imnul 
orfanului: „Satul se coacen cuibul lui ceresc/ Miroasea 
smirnă şi a omenie/ Miroaseanviere şia curat/ Miroa-
sea om scăpat în veşnicie.”

Literatura contemporană înregistrează o iz-
bândă pe tărâmul poeziei religioase. De exemplu, 
în volumele de poezii din ultimii zece ani, colindele 
sunt nelipsite din lirica lui Nicolae Băciuț. Sincerita-
tea clipei trăite plenar, în mijlocul Sărbătorii Lumi-
nii, este revelatorie și încărcată de emoții profunde: 
„Dacă cerul mi-e scară / și icoana mi-e înger / nin-
ge-ne, Doamne, / cu lerui ler // Dacă ceru-i fereastră 
/ unde stelele nu pier / ninge-mă, Doamne,/ cu lerui 
ler // Dacă cerul coboară / dacă naltul e jos / ninge-
mă, Doamne, cu lerui Hristos”. 

Frumoase şi originale sunt poeziilecolind, în 
care Ion Brad reînvie spiritul Crăciunului şi relaţia gno-
seologică dintre naştere şi răstignire pe lemn de „verde 
măr dulce”. Colindul său relaţionează aceste două mari 
evenimente creştine reamintind de câteva credinţe 
străvechi legate de obiceiurile de colindat şi de refrenul 
poetic cu „flori de măr”. Asocierile sunt inserate subtil 
sub forma unor structuri antonimice cu efect surprin-

zător: „Stăpân peste geruri,/ Foc viu în avânturi,/ Co-
pil înălţat/ În chinuri pe cruce/ Colind peste sat/ Lemn 
sfânt la răscruce,/ Nemângâiatul,/ Mângâietorul,/ El, 
împăratul,/ El, cerşetorul/ În noi răstignitul/ În noi 
înviatul/ El, pururi iubitul,/ În veci căutatul.” Aceeaşi 
idee poetică liturgică, în care Naşterea presupune deja 
existenţa evenimentelor pascale, regăsim în poemul 
„Pe umărul stâng”. Suferinţa implică însă şi un pro-
ces de purificare lăuntrică, de eliberare prin lacrimile 
pocăinţei: „Îţi sărut picioarele şi plâng/ Nici nu pot 
săţi mai cer iertare./ Crucea Ta, pe umărul meu stâng/ 
O târăsc. Fruntea încă doare/ Dacă vrei din nou să Te 
mai naşti,/ Sănfrunţi din leagăn iar taifunul/ Răscolit 
în drumul greu de Paşti,/ Dăruieştemi, Doamne, doar 
Crăciunul.”

Cea mai frumoasă dintre toate este însă aceea 
care a atins cu aripi de îngeri vestitori Nașterea întru 
Cuvânt și eternitate, este cartea de Colinde scoase 
din chenarului sufletului Poetului preaplin de Cu-
vânt. Rostirea poetică la Ion Mărgineanu curge ca 
un izvor de apă vie, ce nu a secat și nu va seca nici-
odată. Doamne, Doamne, cât amar îndurat-a Maica 
Sfântă este o mărturisire de credință a iubitorului de 
Acasă, de veșnicie, de Dumnezeu. Colindele sunt ex-
presia sufletului creștin al unui popor, de aceea mare 
este însemnătatea scrierii lui Ion Mărgineanu, care a 
reușit să imprime un stil personal, original și plăcut 
foarte iubitorului de câtec creștin. Colindele lui Ion 
Mărgineanu se pretează acestei interpretări teologi-
ce, având în același timp valoare și valențe literare 
deosebite.  

În poeziile „Șoapta Îngerului” și „Poemul 
Nașterii” retrăim, alături de eul liric, bucuria și 
atmosfera Sărbătorii Nașterii Domnului. Lumina 
cea neînserată își face sălaș în inima smerită și 
iubitoare de Cuvânt, de divinitate. „Poarta” și 
„Bradul” sunt acoperite de „îngerii albi” care „ning”. 

Subiectivitatea discursului liric se accentuează. Între 
îngeri și „porțile închise” se află Iosif întrebând dacă 
primește cineva colinda... Sufletul celui însetat de 
îngeresc renaște o dată cu Pruncul și devine „peștera 
din Betleem”, devine Lumină și Lacrimă și Înger: 
„Și eu aș vrea să mă nasc.../ Și pământul peșteră Ce-
lui neapropiat aduce. / Iată inima mea – fusese cerul 
în care îngerii / se jucau cu mine de-a v-ați ascunse-
lea –/ e grajd de animale acum / cu iesle, bălegar și 
paie. / Trezește-mă dătătorule de lumină./ Lacrimii 
mele îi este de ajuns / chiar și o șoaptă de înger.”

„Poemul Nașterii” îmbină sintaxa afectivă re-
dată prin versurile din Troparul Nașterii cu nuanțe din 
colindul românesc. Inflexiunile sunt magistral inserate 
în operă, iar la nivel metatextual preconizează ardere 
lăuntrică, trăire autentic creștină, dor de AcasăLa Du-
mitru Ichim, colindul este creator de univers sufletesc, 
este rugăciune, este viu, este căutare și cunoaștere a 
Luminii Lui: „Stă sub icoana mea / precum e steaua 
talerele cumpănindu-și./ În mijloc e Iosif și Sfânta 
Fecioară / și clopoțeii care-au amorțit/ și totuși fără 
de ei/ Steaua sus răsare/ ca o taină mare... / Și fără 
să vreau mâinile întind/ spre raza de lemn;/ Aș porni 
din nou ca să rup omătul –/ dar, magilor, unde-mi 
sunt cărările?/ Cele trei cărări din Răsărit,/ trecând 
peste somnul meu,/ au ajuns să Te cunoască pe Tine 
–/ Răsăritul cel de sus”. 

 Numeroși sunt poeții români care s-au lă-
sat fascinați de colindele noastre tradiționale. Și 
frumoase foarte sunt poemele lor în care evocă 
Nașterea Mântuitorului în ieslea cea săracă. Acest 
scurt eseu surprinde doar câteva frânturi din imen-
sitatea scrierilor de esență religioasă, care au avut ca 
punct de plecare colinda. În sufletul nostru, Cuvântul 
sfânt devine rugăciune. Să ne învrednicească Bunul 
de bucuria colindelor inimii noastre!

Constantin Zărnescu este, pentru mulți dintre cei ce i-au citit cărțile, un 
ardelean așezat, care așterne fiecare cuvânt și fiecare rând după îndelungi căutări 
și meditații, care își alege cu inspirație și cu o anume știință temele, care are, prin 
talentul nativ și prin exersare îndelungată, puterea de a capacita cititorul, de „a-l 
lega” de cartea pe care a început s-o citească, până la ultima pagină.

Dar, pentru aceia care îi cunosc sorgintea oltenească, este posibil să ci-
tească și într-o altă cheie unele dintre neliniștile autorului, să descopere semne 
ale genelor temperamentale specifice sudului, să înțeleagă mai bine ritmurile și 
suprapunerile dintr-o viață tumultoasă și fericit încărcată de realizări literare. 

Mă număr printre oamenii care l-au cunoscut din primii ani ai afirmării 
literare și am avut bucuria de a păstra decenii de-a rândul firele unei prietenii 
(umane și literare) pe parcursul căreia cred că am descoperit multe dintre fațetele 
personalității sale. Mă voi opri, pentru această omagiere colegială la cei 70 de 
ani, mai ales la vremea începutului, pentru că, adesea, detaliile de tinerețe, deși 
importante, se pierd printre întâmplările de viață din timpuri mai apropiate. Con-
stantin Zărnescu venea la Craiova și la Târgu Jiu pentru că îl prinsese deja în 
mrejele sale pasiunea pentru marele Brâncuși. Iar acestea erau orașele și locurile 
care păstrau, înainte de toate, spiritul brâncușian, care, odată înțeles, l-a ajutat 
sigur în descifrarea gândurilor rămase notate de la demiurg, făcând ca mai apoi, 
cu pioșenie, cu un nemărginit respect și cu o imensă muncă să aducă la lumină 
Aforismele. Până la acestea însă, aceia care l-am cunoscut ne-am bucurat de bu-
curiile lui, cum s-a bucurat și el de ale noastre, toți tineri dornici de afirmare pe 
tărâmul literaturii. Când i-a apărut primul roman, Clodi primus, (și) nouă, priete-
nilor craioveni, ne-au dat de gândit și ne-au răscolit deopotrivă tema și acțiunea. 
Încununarea cu Premiul Uniunii Scriitorilor i-a adus autorului o aură care ne-a 
sporit admirația. Apoi un nou șoc, pe fondul tinereții noastre, a venit prin acel 
roman clocotind de viață, de frumusețe, de tinerețe, de imaginație și fantezie cre-
atoare: Meda, mireasa lumii. De nenumărate ori, îmi aduc aminte, discutam cu 
prieteni craioveni ai mei și ai lui – Dan Ion Vlad, Romulus Diaconescu, Octavian 
Lohon și alții – despre Constantin Zărnescu. Eram încă aproape de anii studenției 
și toată lumea aceea de frumuseți feminine încă adolescentine ne fascina, dar, 
mai ales, ne fascina „privilegiul” prietenului nostru, autorul, de a fi fost parte a 
acelei lumi, pentru că nu puteam gândi nicicum altfel.  

Când Constantin Zărnescu era de față, discuțiile deveneau interminabile. 

Și, cum spuneam, el venea adesea la Craiova, uneori rămânând timp mai înde-
lungat, pentru documentarea despre Brâncuși. O dată a stat mai mult de o lună 
de zile, locuind la Dan Ion Vlad, redactor atunci la „Scrisul Românesc”.   Toți 
aveam față de școala și de atmosfera literară de la Cluj o admirație cu totul 
aparte, prețuind vivacitatea cenaclului Echinox și deschiderea spre promovarea 
tinerelor talente de la revista Tribuna. Personal eram marcat, în plus, de anii 
petrecuți la Cluj, ca student la o a doua facultate, timp în care legasem acolo alte 
nenumărate prietenii. 

Constantin Zărnescu, cu politețe dar și cu o privire din exteriorul vieții 
literare craiovene, era mereu de părere că și în Cetatea Băniei lucrurile sunt 
asemănătoare celor de la Cluj. Prețuia în mod deosebit capacitatea de coagula-
re a talentelor literare a lui Ilarie Hinoveanu, pe lângă recent înființata editură 
„Scrisul Românesc” sau activitatea, devenită notorie, de la Cenaclul de literaturi 
științiifico-fantastică „Henri Coandă”. Nu-i erau străine preocupările de la re-
vista Ramuri, cu acea extraordinară rubrică a lui Miron Radu Paraschivescu, de 
publicare a unor tineri poeți, tot așa cum aprecia eforturile de istoric literar ale 
lui Florea Firan. 

În seri târzii discuțiile se purtau în legătură cu ceea ce scrisesem fiecare 
și cu ceea ce aveam încă în gând. Și aveam, toți, tolbele încărcate cu proiecte. 

Lui Constantin Zărnescu îi plăcea să vorbească despre ideile care îl fră-
mântau și se simțeau de pe atunci germenii unui destin scriitoricesc ce va ști să 
împletească istoria și literatura, întru beneficiul și al uneia și al celeilalte, dar, 
mai ales, în beneficiul cititorului. Revin la ideea de la început și aș zice că tot-
deauna înflăcărarea oltenească și fapta așezată a omului ardelenizat au creat în 
scriitorul Constantin Zărnescu un anume echilibru, dându-i imboldul de a plonja 
către teme diverse și importante, în același timp tratându-le cu mare rigurozitate, 
cu acribie, cu știința documentării și cu talentul literar al „punerii de viață“ a 
evenimentelor seci ale istoriei . 

Am avut totdeauna (și am și acum, la 70 de ani ai amândurora) senzația că 
pașii lui Constantin Zărnescu în Oltenia au fost mereu pentru o adăpare la izvoa-
rele unei fântâni pe care o simțea și o simte „a lui”, iar locurile acestea, mai ales 
cele ale Olteniei de sub munte, l-au primit și îl primesc ocrotitoare, gata mereu 
să îi ofere stropi de apă vie energizantă. 

Mircea POSPAI

Neliniștita tinerețe și prelungirea spiritului ei
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  Petru Solonaru a publicat până în prezent 
câteva volume de „poesie” („În”, „Or”, „Tetra-
ion”, „Zamolxeion”, și „Tetradele”) care îi atestă 
vocația de poet esoteric, al Invocației. Acum vine 
în fața noastră cu hermeneutica „Spre simfonia 
brâncușiană” susținând că „treimionul” de la Târgu 
Jiu nu are concursul întâmplător al matematicii pro-
fane, ci se întemeiază pe AmintireaTheometriei (Ge-
ometria Sacră) ce poartă în ea „Pronia Precogniției”, 
intuiția mistică, cea a simetriei quintesențiale între 
Parte și Întreg într-o Călătorie inițiatică a soterizării 
Omului.

   În ceea ce privește Realitatea („res” și „ali-
ter”) brâncușiană, eseul relevă că cei ce au scris până 
acum s-au ocupat excesiv de „cum este”-le/„chipul”, 
așadar de „aliter”-ul ei, morfologia, ființarea și di-
versitatea de la suprafața sculpturii și 
nu s-au poziționat către „ce este”-le, 
ca atare, spre „res”-ul/„asemănarea”, 
Ființa, tăcuta lăuntritate a „strămurării 
țipeniei”. Căci, iată, „Dumnezeu, prin 
Opera lui Constantin Brâncuși, a deschis 
pagină din Cartea-i Sacră, împărtășind 
cu cei aleși, cei ai fidelității/priinței, una 
din strofele fascinante ale Frumuseții 
Trezirii Omului”.

   Pentru a demonstra acest lu-
cru apelează la principii și concordanțe 
ale numerelor esotere, aratând că Di-
vinitatea înseși creează Lumea bene-
ficiind, în omnisciența-i, de simetrii și 
sincronicități matematice, prin urmare 
de Sfânta Geometrie. Astfel, Petru So-
lonaru intuiește în lucrările brâncușiene 
pentru prima dată în exegeza europeană 
a Sculptorului, ca „tipar al frumuseții 
divine”, acea frecvență exprimată prin ecuația: „I” 
=√20xɸ,  „I” = 2√5xΦ sau  „I” = 10 √Φ /√ 5,  sau  „I” 
= 19 x C („C” = Viteza Luminii în vid: 299792 km/
sec), unde „19” sunt Cercurile depline din Floarea 
Vieții, ori „I” = Φ² supra „46”, numărul cromozomi-
lor umani, sau „I” = Raza Pământului (6371 km) su-
pra 112, unde „112” reprezintă Numărul „Vicarius”, 
locțiitorul lui Dumnezeu, deci Omul, pe când Φ este 
Sectio Aurea. 

Astfel prin Geometria „eidetică”, a Ideii, în-
temeiată pe nouă numere: „Φ”, „5”- cvintitatea, „Π” 
- Dragonul polarității ascunse, „111”- Numărul Nu-
melui, „25920”- Metacosmesisul, „423/108”-ennea-
da pythagoreică, „666”- Omul, rădăcina spirituală a 
adamicului 36, „288”- Numărul lui Dumnezeu, „46” 
alături de „5,6886...” ( Constanta „I”) - Vibrația și, re-
spectiv, Frecvența Frumosului, calculează înălțimile 
față de Cer ale Tripticului de la Târgu Jiu: „Coloana 
fără de sfârșit” (20Φ : 1.11 = 29, 1246117975...me-
tri), „Poarta Androginului”/Sărutului (√20Φ  : 1,11 
= 5,12metri) și „Masa Tăcerii” (√20 Φ : 1,11: √20Φ  
= o,90m).

   La același rezultat ajunge prin Șirul 
„Brâncuși-Solonaru”, principala descoperire a au-
torului de față, Șir ce, de altfel, îl include pe acela 
cunoscut al lui Fibonacci, unde un număr median 
este egal cu radicalul produsului dintre membrul an-
terior și membrul succedent, iar primul termen ține 
de hierofanie, de primirea sălășuirii în sacru de către 
Inițiat, reprezentat astfel:

 Ʃ = m... m x I... m x I² ... m x I³...... m x Iⁿ ,  
unde „m” = matricea bază („numărul prin care Omul-
Ales este chemat să aleagă asemănarea cu Divinita-
tea”), iar „I” este Prototipul Frumuseții cosmice, ea 
venind să sublinieze următoarea esență: Creația este 
bipolară(2), Cheia ei se află în „legătura” de Aur (Φ 
= 1,618...!), Divinitatea o orchestrează („10”) prin 
Frecvența cosmică „I” = 19 x C, (unde „C” = Viteza 
Luminii în Vid), ca  urmare 5,6886!... Vom avea în 
cazul Căii Trezirii de la Târgu Jiu așezarea în acest 
Șir mistic: „Masa Tăcerii”  m = 90 cm („90” Petale 

ale Florii Vieții! „90” ca o diviziune a Axei Mari a 
Sistemului Solar, aceea de 9 miliarde de kilometri! 
iar „9”, drept Soarele și cele 8 planete, fără Pluto! 
), „Poarta Androginului”/Sărutului (m x „I” = 90 x 
5,6886 = 512cm, adică 111,111 x √5x206, „Oasele 
Omului”!), „Coloana fără de sfârșit” (m x I² = 512 x 
5,6886 = 2912,4 cm, anume 206 x √2!).

   Lucrarea prezentă, e cazul să amintim, se 
ocupă doar de Triada Sacră de la Târgu Jiu, ca atare 
de: „Coloana fără de sfârșit”...Înălțimea acesteia are 
29, 1246117975... metri ( adică 64,72 „coți egipțieni” 
comuni, un cot egiptean având 45 cm sau 24 de De-
gete hermesiene-jupiteriene) și este compusă din 
16,18...„module”, căci, iată, atâtea sunt! (semnifi-
când 10 x Φ) de câte 1,80 metri (însemnând simbolul 
Androginului, „108”, unde „1” este Androginul, „O” 

este Vidul/Vederea, iar „8” este nesfârșirea, coloana 
lui Ananke, deasemeni, „18” provine din noima 
enneadică a Sphinxului (9 pași de ducere și 9 pași de 
întoarcere în inițierea șamanică), totodată este „Tres-
tia de Aur” a Îngerului apocaliptic ce calculează 
zidurile Noului Ierusalim, acea „după măsura Omu-
lui”, vezi și Prothagoras). Statura „Coloanei” este a 
cincea parte din înălțimea Marii Piramide (145,6m) 
care, la rându-i, reprezintă a cinci-milioana parte 
din Distanța Pământ – Soare la solstițiul de Iarnă 
(Crăciun). După autorul Cărții de față, toate aceste 
dimensiuni pornesc de la „Degetul lui Hermes” ce 
are 1,875 cm (reprezentând un raport celest între Vi-
teza luminii în Vid și 4Φ..., totodată între Raza pla-
netei Hermes/Mercur - 4860 km și Metacosmesisul 
lui Platon – „25920”), iar „1,8”metri este înălțimea 
Omului vitruviano-îngeresc (Φ x „111” = 180 cm,  
ori altcumva ,      10Φ : 9 = 180cm). Înălțimea „Co-
loanei” mai stă și în formula 1,8 x 10Φ, unde 10Φ 
... este Energia spiritului, iar 1,8 („108”) Energia su-
fletului omului. Includerea dimensiunilor umane în 
„Coloană” îl fac pe autor să afirme că acest Complex 
Monumental se adresează celor inițiați care au primit 
Soteria (înturnarea la condiția spiritual paradisiacă), 
Brâncuși arătând celor „treziți”, cheia „întoarce-
rii acasă”, când numărul modulelor (16,18... 10Φ) 
indică Floarea de Lotus, echivalentă Frumuseții 
Absolute a Zilei și, în același timp „16.18”... pot fi 
sarcofagele octoedrice goale, așezate după „curbu-
ra” Meridianului Pământului mărturie a Învierii, a 
Anastazei (ieșirea la Lumina de dincolo de Lumină). 
Toate aceste stau sub Prototipul Frumuseții divine, 
„I” = 2√5Φ ... „5,6886”... unde √5 se regăsește în 
lungimile diagonalelor ce unesc vârfurile modulului 
ca Vesica Piscis, iar √Φ – revelația, se află în lungi-
mea semi-modulelor, toate acestea pentru a împlini 
simetria Numărului Doi. 

   „Poarta Androginului”/Sărutului are 512 cm, 
adică statura „Coloanei” (29,1246m) : 2√5Φ, în ea 
autorul deslușind proporția pithagoreică a Peștelui, 
Vesicei Piscis ca „Migdală a Tăcerii”. Și, iată, „Masa 

Tăcerii”, aceea prin care începe „Șirul” brâncușian al 
Frumuseții, având înălțimea de 90 cm ce simbolizea-
ză cele 90 Petale Albastre din Floarea Vieții.

   Prin Calea Învierii inițiatice de la Târgu 
Jiu, Contemplatorul, ca atare, într-un Concert în trei 
părți: Aurora, Amiaza, Seara, pe care-l ascultă din 
eternitatea-i Ziua, Brâncuși transmite lumii că viața 
are sens sub adăpostul unui cosmos al concordanței, 
că așezarea-i de geometrie spirituală este crezută de 
stelele Sirius-ului și aceea a Polului Nord, Kynosura, 
(vasăzică „puterea” și „frumusețea”!), că dumerirea 
din somn va dăinui în apele nesfârșite ale Tăcerii. 
Priviți cu stăruință „Coloana”!... Un stâlp alcătuit 
din propagări și circumscrieri de văpăi legate de o 
ardoare incombustă ce ține triada mistică a nume-
relor: „Φ”, „5” și „46”, ritm al lui Agni ce ne su-

gerează sincronia Omului cu Oglinda 
ce-l imaginează, când, acum și aici, 
„ce se pierde prin Minte se câștigă prin 
Inimă!”. Euritmia de la Târgu Jiu, o 
Cale a mântuirii dacice, Za Moksha, 
prezență Soteră a reîntoarcerii Aca-
să, ca îmbrățișare continuă de sacre 
proporții, atât în elemente, „prototi-
puri”, cât și între elemente și Întreg, 
amintește de Marea Consonanță a Fa-
cerii, ce după chip și, mai ales, după 
asemănare s-a statornicit în cumineca-
rea omului cu „Ordonatorul”...

   Concluzii: Marea revelație 
a Cărții constă în Șirul „Brâncuși-
Solonaru”, care dovedește prin Theo-
metrie, în sfârșit, că Opera brâncușiană 
este de sorginte divină, întrucât, ase-
meni Creatorului, Hiero-gliful, Meta 
– sculptor sapiențial (Sculptorul în 

Vid/Vedere! Unicul.) Brâncuși, căruia i s-a Transmis 
evoluția spirituală a Tradiției Dintâi ca Ales, folosește 
Constanta Kaliogenezei în „cuminția” celui ce trans-
lează triadic inițierea de la înțelegerea Cercului/sol-
ve, la deslușirea Razei (Luminii)/coagula și, apoi, la 
vederea Punctului/Centrului/Unimii, așadar re-face 
„Marea Operă” alchimică de la Nigredo, Albedo la 
Rubedo, ajungând la Soarele de dincolo de Soare.

   De unde titlul Cărții?... Constanta Kalioge-
nezei, „I” = 5,6886 = √528/10Φ, unde „528”Hz sem-
nifică rezonanța muzicală a Iubirii, sursa Creației 
celeste. „Nu întâmplător I.S. Bach, G.F. Händel, 
W.A. Mozart, A. Vivaldi s-au lăsat ocrotiți de aceas-
tă frecvență serafică”, spune Petru Solonaru. La fel, 
Constantin Brâncuși a creat la Târgu Jiu, Arcinna 
Daciei, o Cale a Trezirii (Za Moksha) pe ritmul aces-
tei frecvențe divine o „Simfonie a Logosului”.

   Stilul este deosebit de concis, densitatea 
informațiilor este copleșitoare, chemând observato-
rii neclintirii să pătrundă în interiorul acestui „Cer 
spiritual”, să devină parte a lui pentru a primi Piatra 
unghiulară, dantelata cheie a Frumuseții Genezei.

   Hermeneutica mai cuprinde o serie de anexe 
pentru inițiați în matematica sacrosanctă/ Theome-
tria care vorbesc despre mișcarea spiritului în Vid 
spre împlinirea hiero-kaliei.

Au mai scris cărți în care Brâncuși este consi-
derat un inițiat: Cristian Robert-Velescu, Dan Lupes-
cu, Pavel Floresco și Sorin Lory Buliga. Dar Cartea 
lui Petru Solonaru, „Spre simfonia brâncușiană” ne 
așează în profunzimea de gândului, într-o realitate ce 
deschide întrezăririi noastre amintirea Tradiției Pri-
mordiei, unde Matematica sacră simfoniza Principi-
ile Manifestării. În continuare, subliniez necesitatea 
unui studiu  temeinic de către învredniciți cunoscă-
tori. 

Petru Solonaru – „Spre simfonia brâncuşiană”... 
(Editura Sigma, București, 2018)

Lucian GRUIA
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La 13 martie 2019 se împlinesc șase ani de 
când Sfântul Părinte, Papa Francisc, cel de al 266-lea 
Suveran Pontif, cunoscut ca Jorge Mario Bergoglio, a 
fost ales Papă al Bisericii Universale /catolice/ și Epi-
scop al Romei, de către conclavul cardinalilor. Este 
primul Papă iezuit, neeuropean, după Papa Grigore 
al III-lea (731-741) și tot primul Papă originar de pe 
continentul american. 

Jorge Mario Bergoglio provine dintr-o familie 
modestă de emigranți italieni; a fost unul dintre cei 
cinci copii ai unui muncitor feroviar. A studiat chimia 
în orașul natal, apoi a urmat cursurile seminarul din 
Villa Devoto (Buenos Aires). La 11 martie 1958 a de-
venit novice în ordinul iezuit.

A revenit în Argentina, 
unde a obținut licența în filosofie 
la Colegio Máximo San José din 
San Miguel (Buenos Aires), după 
care a Jorge Mario Bergoglio s-a 
născut în Buenos Aires într-o fa-
milie de emigranți italieni, fiind 
unul dintre cei cinci copii ai unui 
muncitor de cale ferată italian. A 
studiat chimia la Buenos Aires, 
apoi a urmat cursurile seminarul 
din Villa Devoto (Buenos Aires). 
La 11 martie 1958 a devenit no-
vice în ordinul iezuit. A revenit în 
Argentina, unde a obținut licența 
în filosofie la Colegio Máximo 
San José din San Miguel (Buenos 
Aires), apoi a predat literatură și 
psihologie la Colegio de la Inma-
culada din Santa Fe și la Colegio 
del Salvador din Buenos Aires.

De subliniat că unul din formatorii spirituali ai 
lui Bergoglio a fost preotul greco-catolic Ștefan Cz-
mil, refugiat din Ucraina, care l-a inițiat în spiritua-
litatea creștină răsăriteană, apropiindu-l de Biserica 
greco-catolică.

Jorge Mario Bergoglio a intrat în Societatea lui 
Isus la 11 martie 1958 și a studiat pentru a deve-
ni preot la seminarul iezuit în Villa Devoto. Insemnul 
iezuit figurează pe stema de cardinal și pe cea de 
Papă.

În 1960 Bergoglio a obținut o licențiere în filo-
sofie de la Colegiul Maximo San Jose din San Migu-
el; în 1964 și 1965, a predat literatura și psihologia 
la Colegio de la Inmaculada, un liceu în provincia 
Santa Fe, Argentina, iar în 1966 el a predat cursuri 
similare la Colegio del Salvador din Buenos Aires.

A fost hirotonit preot în data de 13 decem-
brie 1969.

În anul 1992 Papa Ioan Paul al II-lea l-a nu-
mit episcop auxiliar de Buenos Aires. Consacrarea 
sa episcopală a avut loc în data de 27 iunie 1992; 
la 28 februarie 1998 a devenit arhiepiscop de 
Buenos Aires,iar la 6 noiembrie 1998 i-a fost 
încredințată suplimentar jurisdicția episcopală asu-
pra credincioșilor de rit bizantin din Argentina, in-
clusiv a celor aparținând Bisericii Române Unite cu 
Roma.

În consistoriul din 21 februarie 2001 Papa 
Ioan Paul al II-lea l-a ridicat la demnitatea de cardi-
nal.

La 13 martie 2013, cardinalului Jorge Mario 
Bergoglio a fost ales – se spune – cu 90 de voturi din 
115, Papă; și-a luat numele de Francisc, în amintirea 
slăvitului Sfânt Francisc de Assisi, cu toate că i s-a 
sugerat să își ia numele de Adrian  Slujba de inaugu-
rare a pontificatului a avut loc la 19 martie 2013 cu 
participarea Patriarhul Bartolomeu I al Constantino-
polului, ceea ce a constituit o premieră pentru epo-
ca modernă pe care îl va întâlni și la Ierusalim în anul 
următor.

Se știe că apreciază operele scriitorilor:  Frie-

drich Hölderlin /lucrarea de doctorat și-a scris-o în 
germană/, Jorge Luis Borges și Feodor Mihailovici 
Dostoievski. Îi plac filmele neorealismului italian. 
Iubește fotbalul și este susținător al echipei argenti-
niene San Lorenzo de Almagro din liga întâi.

La 24 noiembrie 2017, Papa Francisc a fost 
ales membru de onoare al Academiei Române.

În primăvara anului 2019 Sfântul Părinte Fran-
cisc este așteptat de întreg poporul român, cu dra-
goste, interes și prețuire să viziteze România pentru 
a continua cu autoritățile ecleziastice românești di-
alogul ecumenic avut de Papa de fericită amintire, 
Ioan Paul al II-lea, în 7-9 mai 1999.

În cei șase ani de Pontificat, Sfântul Pă-

rinte s-a dovedit a fi nu numai un mare lider al 
contemporaneității prin modul în care conduce 
barca credinței în vremurile atât de tulburi în care 
trăim, dar și un teolog și gânditor de mare forță, 
care abordează cu mare curaj și în mod novator pro-
blemele spirituale ale vremurilor noastre. Printre 
cele peste o mie de documente ale Pontificatului 
său amintesc enciclicele de largă cuprindere și pli-
ne de învățăminte: Lumen fidei (2013) și Laudato 
si’- 2015, așadar despre îngrijirea casei comune și 
despre credință. Prezentăm pentru cititorii Portal 
Măiastra un grupaj de reflecții din cea de-a două en-
ciclică, care este de la scrierile Conciliului Vatican II 
documentul programatic cel mai actual al  Bisericii 
catolice,  pentru a prefața atât vizita Pontifului pe 
meleaguri românești, probabil la începutul lunii mai 
2019, cât și cea de-a șasea aniversare  de la alegerea 
sa în jilțul Sfântului Petru din Cetatea Eternă.

 
 
 Criza ecologică
 
Criza ecologică și distrugerea la nivel mondi-

al al biodiversității pot amenința existența speciei 
umane.

Martiraj
A vorbi despre martiri înseamnă a vorbi des-

pre oameni care au mărturisit până la capăt, mai 
exact, până la moarte

Iubirea

Iubirea este ceea ce ne apropie cel mai mult 
de Dumnezeu. Iertarea ne aseamănă dacă este vor-
ba despre un act de iubire.

Setea pentru putere
 
Egoismul și setea pentru putere și prosperi-

tate materială duc la folosirea greșită a resurselor 
naturale și la excluderea celor dezavantajați.

 
Reconciliere
 
Întotdeauna trebuie să renunțăm la ceva. Iar 

pentru a realiza o reconciliere, trebuie să renunțăm 
la ceva.

 
Tăcere
 
Doamne, fă ca în batjocură să știu a păstra tă-

cerea!
 
Lumea

 
Să privim lumea nu 

din dorința de a o vedea 
așa cum ne-ar plăcea să fie, 
ci văzând-o așa cum este 
aceasta, pentru că numai în 
felul respectiv o să ne dăm 
seama de nevoile ei.

 
Sacrificiu
Cu siguranţă, sacrifi-

ciul te face să vezi lucrurile 
altfel.

 
Bogăție
Bogăția ar trebui să 

slujească umanitatea, nu să 
o conducă.

 
Speranța

Speranță se adăpostește în ființă umană, în 
sufletul acesteia.

 
Învățare
Orice persoană ne poate învăța ceva și oricine 

poate fi învățat.
 
Evoluția/teorie
 
Teoria evoluției și cea a Big Bangului sunt co-

recte. Iar Dumnezeu nu este un magician cu o ba-
ghetă magică.

 
Despre creaționism
Când citim despre creaționism în Geneză, ris-

căm să ne imaginăm că Dumnezeu este un magician 
cu o baghetă magică, cu care poate face orice. Dar 
nu este așa.

 
Evoluționism
 
El /Dumnezeu/ a creat oamenii și i-a lăsat să 

evolueze conform legilor interne pe care le-a dat fi-
ecăruia, pentru ca aceștia să atingă împlinirea. Big 
Bangul, despre care azi credem că este originea lu-
mii, nu contrazice intervenția divinului creator ci, 
mai degrabă, o cere. Evoluția naturii nu este în con-
tradicție cu noțiunea de creație, pentru că evoluția 
presupune crearea unor ființe care evoluează.

 
Iad/dogme
                                        
Prin umilință, cercetarea sufletului și 

meditație, prin rugăciune, am reușit să înțelegem 
anumite dogme. Biserica nu mai crede într-un iad în 
care lumea trebuie să sufere. Această doctrină este 
incompatibilă cu iubirea infinită a lui Dumnezeu.

 
Iad/mecanism literar
 

Dumnezeu nu este un judecător, ci un prieten și un 

PAPA FRANCISC – al 266-lea Suveran Potif



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XV, nr. 1 (58)/2019
50

pag. 49

iubitor al umanității. Dumnezeu nu caută să con-
damne, ci să îmbrățișeze. Ca și fabula despre Adam 
și Eva, iadul nu este decât un mecanism literar. Iadul 
nu este decât o metaforă pentru sufletul izolat care, 
ca toate sufletele, va ajunge să se unească în iubire 
cu Dumnezeu.

 
Religie/credință
Toate religiile sunt adevărate, pentru că sunt 

adevărate în inimile celor care cred în ele.
 
Biserica/necredincioși
 
În trecut, Biserica a fost dură cu cei pe care 

îi considera că greșesc din punct de 
vedere moral sau că păcătuiesc.

 
Catolicismul azi
“Catolicismul este acum ”o re-

ligie modernă și rezonabilă, care a 
trecut prin schimbări revoluționare. 
A venit vremea să abandonăm 
intoleranța.

Adevărul religios
 
Trebuie să recunoaștem 

că adevărul religios evoluează și se 
schimbă.Adevărul nu este absolut și 
nu este predeterminat.

 
 
Ateism/divinitate
 
Chiar și ateii recunosc că exis-

tă divinitatea. Prin acte de iubire 
și caritate și ateul îl recunoaște pe 
Dumnezeu și își mântuiește sufle-
tul, devenind un participant activ la 
mântuirea umanității.

 
        Divinitate/iubire

 
Dumnezeu se schimba și evoluează, la fel ca și noi, 
deoarece Dumnezeu trăiește în noi și în inimile 
noastre. Când răspândim iubire și bunătate în lume, 
ne atingem propria divinitate și o recunoaștem.

 
Biblia
 
Biblia este o carte sfântă frumoasă, dar ca 

toate cărțile vechi importante, unele pasaje sunt 
depășite. Unele chiar ne îndeamnă la intoleranță și 
prejudecăți.

 
Minciuna
 
Unde este minciună nu este iubire, nu poate 

să existe iubire.
 
Bârfa
A bârfi înseamnă a ucide.
 
Binele
 
Nu suntem chemați să facem bine numai ce-

lui care ne iubește.
 
Nedreptatea
 
Nedreptatea este rădăcina perversă a sărăci-

ei.
 
Sărăcia
 
Strigătul săracilor devine în fiecare zi mai pu-

ternic, dar în fiecare zi mai puțin ascultat.
 

Adevărata înțelepciune
 
 
Adevărata înțelepciune, rod al reflecției, al di-

alogului și al întâlnirii generoase dintre persoane, nu 
se dobândește cu o simplă acumulare de date care 
ajunge să sature și să încurce, într-un soi de poluare 
mentală.

 
 
Dialogul Bisericii cu gândirea filosofică
 
Biserica Catolică este deschisă la dialogul cu 

gândirea filosofică și acest lucru îi permite să produ-

că diferite sinteze între credință și rațiune.
 
Doctrina socială a Bisericii
 
Cât privește chestiunile sociale, acest lucru 

se poate constata în dezvoltarea doctrinei sociale a 
Bisericii, chemată să se îmbogățească tot mai mult 
pornind de la noile provocări.

 
Armonia
 
Armonia dintre Creator, omenire și toa-

tă creația a fost distrusă pentru că noi am pre-
tins să luăm locul lui Dumnezeu, refuzând să ne 
recunoaștem drept creaturi limitate.

 
Ființa umană
 
Ființa umană, înzestrată cu inteligență și cu iu-

bire și atrasă de plinătatea lui Cristos, este chemată 
să conducă din nou toate creaturile la Creatorul lor.

 
Dreptul universal la folosirea bunurilor
 
Principiul subordonării proprietății private 

față de destinația universală a bunurilor și, de ace-
ea, dreptul universal la folosirea lor, este o „regulă 
de aur” a comportamentului social și „primul princi-
piu al întregii orânduiri etico-sociale”

 
Funcția socială a proprietății
 
Tradiția creștină nu a recunoscut niciodată ca 

absolut sau de neatins dreptul la proprietatea privată 
și a scos în evidență funcția socială a oricărei forme 
de proprietate privată.

 

Respectarea drepturilor
 
Sfântul Ioan Paul al II-lea a remarcat că „nu ar 

fi cu adevărat demn de om un tip de dezvoltare care 
n-ar respecta și n-ar promova drepturile umane, 
personale și sociale, economice și politice, inclusiv 
drepturile națiunilor și ale popoarelor”.

 
Demnitate egală
 
Bogatul și săracul au demnitate egală, pentru 

că „Domnul este cel care i-a făcut pe toți” (Pr 22,2), 
„el i-a făcut la fel și pe cel mic, și pe cel mare” 
(Înț 6,7) și „face să răsară soarele său peste cei răi și 

peste cei buni” (Mt 5,45).
 
Forțele oarbe ale 

inconștientului
 
Ființa umană nu este pe 

deplin autonomă. Libertatea sa 
se îmbolnăvește atunci când se 
încredințează forțelor oarbe ale 
inconștientului, ale necesităților 
imediate, ale egoismului, ale 
violenței brutale. În acest sens, este 
gol și expus în fața însăși puterii sale 
care continuă să crească, fără a avea 
instrumentele pentru a o controla.

 

Paradigma tehnocratică
 
Paradigma tehnocratică tin-

de să exercite propria dominare și 
asupra economiei și asupra politicii. 
Economia asumă fiecare dezvoltare 
tehnologică în funcție de profit, fără 

a acorda atenție eventualelor consecințe negative 
pentru ființa umană.

 
Criza deteriorării ambientale
 
Finanțele sufocă economia reală. Nu s-a 

învățat lecția crizei financiare mondiale și cu multă 
încetineală se învață criza deteriorării ambientale.

 
Fragmentarea științei
 
Fragmentarea științei își împlinește propria 

funcție în momentul în care obține aplicații con-
crete, dar adesea conduce la pierderea sensului 
totalității, al relațiilor care există între lucruri, al ori-
zontului amplu, sens care devine irelevant.

 
Filosofia și etica socială
 
O știință care pretinde că oferă soluții la ma-

rile chestiuni ar trebui în mod necesar să țină cont 
de tot ceea ce cunoașterea a produs în alte zone ale 
științei, inclusiv filozofia și etica socială.

 
Viața și tehnica
 
Viața devine o abandonare în circumstanțele 

condiționate de tehnică, înțeleasă ca resursa princi-
pală pentru a interpreta existența.

 
Baza existenței ființei
 
Dacă ființa umană se declară autonomă de 

realitate și se constituie dominator absolut, însăși 
baza existenței sale se fărâmițează...

PAPA FRANCISC...
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În compozițiile picturale expuse pe o anumită 
unitate tematică (a „mesajelor” epistolare „de aca-
să”), Florin Preda Dochinoiu (un nume cu rezonanțe 
de tradiție istorică și mitologică primordială, dacică) 
merge pe o artă combinatorie în care deconstrucțiile 
postmoderniste se conjugă fericit cu un insinuant 
surrealism, pe latura unor aluzii și simboluri translu-
cide, ipotetic traductibile. Artist al compozițiilor fi-
gurativ-cromatice ingenioase, uneori cu aer misteric, 
alteori în ipostaze hilare, dar totdeauna cu aluzii și 
deschideri simbolice, Florin Preda Dochinoiu pune 
în aceste călduroase „scrisori de acasă” o umanita-
te ușor recognoscibilă, care sugerează, prin penița-
cioc de pasăre, un laitmotiv reverberant de mesaje 
esențiale, dintre care nu lipsesc aluziile la sentimen-
tul național. De reținut tehnica texturii coloristice și 
inserția de document autobiografic în aceste pânze, 
în care culoarea ajută la structurarea simbolică și ex-
presivitatea tematică. Iată, bunăoară, imaginea Ro-
mâniei împrejmuită de «garduri» itinerante, expri-
mată de o femeie imobilizat agresată de hilare forțe 
virile, din ochii căreia se preling lacrimi tricolore. 
Aceeași sugestie de redempțiune naționalistă în pân-
za care evocă topirea ca o ceară de lumânare a trico-
lorului, între făclia acestuia și soarele plenar spațiul 
fiind parțial ecranat.

Gândul artistului merge către universul fami-
liei, al comunității strânse în jurul mesei, unul din 
tablouri sugerând masa brâncușiană a celor două-
sprezece locuri. Motivele brâncușiene, de fapt, nu 
lipsesc din aceste pânze, deopotrivă cu o încercare 
de portretizare a Marelui hobițean. 

În cuvântul luat cu acest prilej, dnii Florin Hu-
tium, Nicolae Dragoş și Zenovie Cârlugea au relevat 
câteva aspecte ale insolitului surrealism postmodern 
adus întablourile sale de graficianul Florin Preda Do-
chinoiu, care, în încheiere, a împărtăşit celor de faţă 
consideraţii privind concepția și viziunea artistică, 
relaţia cu lumea artistică şi aspecte privind promo-
varea operei sale în ţară şi străinătate.

Artist plastic de o concepţie/ viziune/ manie-
ră artistică distinctă, de originală amprentare colo-

ristică (admirator mai vechi al regretatului grafici-
an luceferist Florian Pucă), Florin Preda Dochinoiu 
realizează foarte interesante compoziţii picturale, fie 
că e vorba de portrete în rezonanță ori disonanță, fie 
că domeniul de referinţă (majoritar) îl reprezintă o 
anume viziune componistic-sugestivă despre lume, 
viaţă, cuplu, destin, creaţie…

Mergând pe esenţializarea imaginii prin de-
structurări şi fragmentări vizionare, prin insolite co-
laje cu evidenţierea, laitmotivică, in sepia a unor fo-
to-documente autobiografice, de grave sugestivități, 
lucrările sale propun o tematică ce poate fi menţio-
nată astfel: om & divinitate, animus & anima, intro-
specţii ale căutării de sine, eros & tanathos, mituri 
evanghelice centrate pe obsesia jertfei christice, alu-
zii motivice iniţiatice (ochiul, aripa, drumul, probele 
și consacrarea, iluminarea...), viaţa şi moartea etc. 

„Scrisorile de acasă” ale dlui Florin Preda-
Dochinoiu sunt, de fapt, mesajele unui suflet sensi-
bil, profund legat de reverberațiile tradiției și capabil 
să exprime, în gesturi umane și tehnici coloristice 
compoziționale, consistența unui talent autentic, 
lipsit de tehnicism academic dar plin de căldură și 
solidar cu năzuințele spiritului umanitarist, ceea ce 
pe latura diagnozei axiologice constituie supremul 
câștig al demersului plastic.

Z. C.

Un artist care supune realitatea contemporană 
unor decantări emoționale, obţinând compoziţii  de 
valoare, pictate pe pânză.

Florin Preda-Dochinoiu oferă privitorului un 
ciclu de lucrări de pictură intitulate „Scrisori de aca-
să”.  Cele scrise rămân, vorbele zboară, iată  picto-
rul.

Umanismul contemporan al artistului aparţi-
ne omului, supus talentului său nativ, lumea descrisă 
în aceste scrisori pictate devine mai adevărată, mai 
bine construită decât realitatea controverselor siro-
poase amestecate cu fumul banalităţilor bombastice.  
Inspirat de un cotidian cu oferte satisfăcute imedi-
at, şi neajunsuri pe toate canalele, autorul creează  o 
stare de indecizie în jurul concretului nesemnificativ. 

Se exprimă susţinut de talent şi imaginaţie folosind 
elemente ale culturii înconjurătoare.

   Încadrarea în curente şi tendinţe a artistului 
ar fi chemarea ,,expresionismului fantastic”. Critica 
de artă spune ,,suprarealism altoit pe academism”, eu 
spun ,,suprareal creştin-ortodox” permisiv, fără cen-
zură, într-o mare traversare a imaginaţionalului. Plu-
tirea înaltă a titlurilor oferite de autor, ca certificate 
de botez, pânzelor sale seamănă cu o tornadă de scri-
sori rătăcite în universul artei sale. Numele lucrări-
lor sale conferă compoziţiilor un statut esenţial. Arta 
pune întrebări de fiecare dată ,,Este arta un semn de 
sănătate al acestui popor, este un medicament? Sau o 
reţetă a evoluţiei ?”                                                         

  Florin HUTIUM
 22 nov. 2018, Tg-Jiu

„Afirmat în ultimul deceniu ca unul dintre cei 
mai originali artiști din generația tânără, Florin Preda 
Dochinoiu este un grafician și pictor postmodernist 
din categoria vizionarilor fantastici, care dezvoltă, în 
aglomerate caligrame surrealiste, un discurs grafic 
imaginar de profundă expresivitate. Artistul dă clasă 
multor consacrați ai genului atât prin originalitatea 
compozițională a viziunilor sale, deloc conformiste 
și comode, cât mai ales prin aceea acuitate a mesaju-
lui, adresat unei lumi în care sunt de găsit, laolaltă, 
sublimul și grotescul, feericul și demoniacul, între-
gul și partea fracturată…..”

 (Zenovie CÂRLUGEA, 
catalogul expoziției).

„Pictura și grafica lui Florin Preda Dochinoiu, 
unitare stilistic și cu o sursă bine stabilizată a imgi-
narului, se înscriu în spațiul mare al suprarealismu-
lui, dar nu al unui suprarealism crescut pe tulpina 
contorsionată a academismului, ci pe aceea, organi-
că, a unei trăiri poetice a realului, a unei meditații 
existențiale suficiente sieși”. 

(Pavel ȘUȘARĂ, catalogul expoziției)

Mythographii surrealist-postmoderne...

Oricine va citi proza Aurorei Dumitrescu va fi uimit, încă de la bun înce-
put, de o trăsătură definitorie a scrisului acestei autoare: sinceritatea. Asezonat cu 
formule care mai de care mai alambicate, neo- sau post-minimaliste, romanul de 
astăzi induce de multe ori confuzie cititorului, decât să îl petreacă într-o călătorie 
interesantă sau revelatoare. 

În sens contrar, romanul Drumuri, (ed. Portal, 2016, ed. a II-a) deschide o 
lume autentică și profundă din viața unei femei aflate, vreme de zece ani, într-o 
situație-limită, aceea de a încerca să își vindece copilul prin mijloace alternative, 
pusă în fața unui zid al diagnosticelor obtuze, și mai ales, confruntată cu gesturile 
de renunțare sau îndepărtare lașă ale soțului, eventualilor iubiți și cunoscuților.

Romanul, explicit autoreferențial—descoperim uimiți că autoarea a avut 
chiar curajul de a-și păstra numele și în scris—surprinde prin prospețime, curaj, 
și mai ales induce o reconfortantă stare de energie, din acest punct de vedere 
încadrându-și scrierea în ceea ce este cunoscut drept literatură motivațională, 
însă una de cea mai bună calitate. 

Drumurile făcute de tânăra Nicole sunt încărcate cu un sens simbolic, ace-
la al inițierii, al purificării, căci, încercând să găsească modalități de a-și vindeca 
fiul, ea de fapt se descoperă pe sine, învață să ofere iubire necondiționată și să 
comunice altfel decât prin limbajul obișnuit, la un nivel spiritual. În sens realist, 
drumurile sunt în toate direcțiile - de la localitatea în care trăiește tânăra Nicole, 
până la Cluj, Viena, Italia, Istanbul, Ucraina, Bulgaria, sau locuri din România 
(Cernavodă, Constanța, Vama Veche). 

Există și un spațiu al unei inițieri de tip șamanic, spre care femeia aspiră, 
prin aceste metode alternative, cât și prin pregătirea medicilor care o ajută să-și 

descopere sursele energetice, ale ei și ale copilului. Însă toate aceste experiențe 
inițiatice sunt măiestrit relatate în contrapunct cu poveștile de dragoste, realiste, 
dezamăgitoare, în fapt revelatoare, care o îmbogățesc pe Nicole.

Structural, romanul este construit sub forma unor capitole foarte sintetice 
- de regulă un substantiv - care pornesc și se încheie cu experiențele protago-
nistei (de la Prolog, până la Nicole, trecând prin capitole precum Italia, Copiii 
speciali, Terapii, Tudorașcu), pornind de la situația-limită care o determină să 
pornească pe drumul schimbărilor: „Azi am împlinit 26 de ani și aseară era cât 
pe ce să mor...Și nu înțeleg cum poți să mori la 26 de ani...”.

  Aceste drumuri, în care protagonista învață să aibă încredere și să spere 
o vor schimba și pe ea însăși, dar și pe copil. Notabil capitolul dedicat spațiului 
din Vama Veche, acest Woodstock pentru sufletele care se simt libere („În Vamă 
toți caută libertatea, nonconformismul. Regulile societății și cele religioase nu 
mai există. [..]Sufletul zboară liber și face ceea ce dorește”). Finalul romanului 
este plin de speranță, căci copilul, Tudor, a evoluat și îi răspunde mamei cu 
afecțiune, iar femeia, în dialogul ei oniric cu Creatorul, se simte tânără și puter-
nică: „Am aproape treizeci și șapte de ani și toți îmi dau mai puțin cu zece [...]”

Dacă citim și romanele ulterioare ale Aurorei Dumitrescu, Roata, Bipola-
ra, Cagliostro, vom pătrunde într-un univers al speranței și al încrederii în iubire, 
nu cea efemeră, ci aceea a vieții—un motiv pentru care scrisul acestei prozatoare 
reprezintă și o formulă creatoare, dar și un motiv de bucurie și optimism.

Eleonora MIRCEA

DRUMURI CĂTRE SINE
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Mythographii surrealist-postmoderne
Ecce Artifex!

Florin Preda Dochinoiu

Creatorul Salonului de pictură «Arte Mici» de la 
Motru, FLORIN PREDA DOCHINOIU, este un talentat 
grafician şi pictor. Autor a peste 20 de expoziţii personale 
la Craiova, Bucureşti, Tg.-Jiu, Motru, Drobeta Turnu-Se-
verin, Liubliana, Paris ş.a., la activ cu premii naţionale şi 
internaţionale, s-a bucurat de-a lungul timpului (mai bine 
zis în cele din urmă două decenii) de aprecieri elogioa-
se din partea unor scriitori şi oameni de cultură, precum 
Fănuş Neagu, Grigore Vieru, Tudor Gheorghe, Tudor Ne-

delcea, Florea Miu, Nicolae Diaconu, Dinu Săraru ş.a. 
Expoziţia de pictură „Scrisori de acasă”, vernisată la 22 
noiembrie 2018, la sediul Centrului Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, înre-
gistrând un real succes, a readus în atenţia publică per-
sonalitatea „unui artist adevărat, care şi-a înţeles nu doar 
menirea hărăzită de soartă, ci şi locul pe care trebuie să-l 
ocupe în rândurile comunităţii în care trăieşte şi creează.” 

Ion CEPOI


