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Reproducem 
în pagina a doua 
intervențiile semna-
te de dl Nicolae Ma-
nolescu, directorul 
revistei „România li-
terară”, și, mai apoi, 
de dl Gabriel Chifu, 
redactorul-șef, pe 
marginea articolului 
”Elegie pentru revis-
tele literare” al dlui 
Ion Simuț, publi-
cat în  Familia  (nr. 
5/2019).

Reținem, și 
de o parte și de alta, 
că revistele noastre 
literare, care apar 
cu mari sacrificii și 
fără răsfățul finan-
ciar insinuat de unii 
privitori la «strugu-
rii acri», constituie, 
iată, prilej de discuții pro 
și contra. Găsindu-le vina  
horribile dictu! - de a nu 
publica numai „capodo-
pere” nu am face decât 
să ridicăm o chestiune 
capricios de puerilă, 

neavând viziunea is-
torică de ansamblu a 
fenomenului și nici 
ideea deja legitimată, 
în planul geografiei 
literare, a tabloului 
național de valori, în 
sensul în care încă din 
anii '40 ai secolului 
trecut vorbeau André 
Ferré sau Lionel Du-
puy, mai recent Mi-
chel Collot ș.a. 

Că este loc de 
mai bine și de reali-
zări mai performante 
– asta este o altă ches-
tiune, care nu implică, 
odată cu apa din cova-
tă, și aruncarea prun-
cului... Fără a face pe 
advocatus in omnibus 
causis beatificatio-
num, vom îndemna, în 

acest sens, la acea reținere 
favorabilă creatorilor și 
făcătorilor de reviste: fa-
vente linguis! tradusă prin: 
linişte, nu tulburaţi solem-
nitatea! (P-M.)

Lupus in fabula!

Cultura noastră se împarte 
inegal între istorii și enciclopedii; 
la drept vorbind, este dominată 
de istorii iar marea enciclopedie 
îi lipsește încă. În domeniul li-
teraturii, mai ales, se vede acest 
dezechilibru: avem mai mult de 
o duzină de istorii ale literatu-
rii române de la origini până în 
prezent, sau între diverse repere 
temporale – dar o enciclopedie 
veritabilă nu avem. Istoria presu-
pune selecție, linii valorice (care 
sunt atâtea – câți autori de istorii 
găsim), scop; o enciclopedie cată, 
însă, a înregistra corect faptele 
și a le interpreta în context. Asta 
nu înseamnă că enciclopediile se 
dispensează de valoare, ci doar că 
nu o mai lasă pe primul plan; interesul lor este să 
înregistreze, să facă un inventar cât mai complet, 
să meargă în extensie pe întreg teritoriul spiritului. 

Resimțind această lipsă a unei enciclopedii 
generale, în ultimul timp intelectualul român este 
determinat să aducă în atenție dicționarele temati-
ce. Dl. Zenovie Cârlugea este unul dintre cei mai 
importanți autori de enciclopedii tematice emines-
ciene – și aduce, se poate spune, tema la normali-
tate tratând-o după metoda monografică gustiană. 
S-a mai scris despre prietenii lui Eminescu – desi-
gur, selectiv; avem chiar bibliografii și bibliografii 
dezvoltate privind prezența lui Eminescu în dife-
rite regiuni ale țării. Dl. Mihai Cimpoi ne-a oferit 
un excelent Dicționar enciclopedic Eminescu ce 

cuprinde categoriile operei poe-
tului definite și migălos urmărite, 
la care adaugă o necesară secțiune 
privind istoricii noștri literari și fi-
lologii care s-au ocupat de poet ori 
ziarist. Dl. Mircea Popa ne aduce 
riguroase bibliografii comentate 
despre traseul ardelenesc (și ger-
manic) al vieții și operei lui Mihai 
Eminescu. Se vede cum pe lângă 
„viețile” poetului se simte nevoia 
studiilor bio-bibliografice. Zeno-
vie Cârlugea tratează, în schimb, 
lumea lui Eminescu în sens mai 
larg, vorbind despre cei care-și 
întretaie numele cu cel al poetului 
sau ziaristului, al omului de teatru 
ori al omului politic, peste două 
sute de fișe de bază. Reiese o lu-

crare de mare anvergură literară (unde știința stă 
la locul ei doar în exactitățile mânuite profesional) 
care creează înainte de toate imagine. Biografiile 
tradiționale sau istoriile ne obișnuiseră cu scoate-
rea lui Eminescu din contextul său istoric și privi-
rea lui în sine, ca la un microscop valorizator. Nu; 
de data aceasta abordarea subiectului presupune 
readucerea lui Eminescu în lumea lui, ne arată un 
adevărat basorelief de oameni și fapte în care se 
țese și poetul ori ziaristul ori omul pur și simplu. 
Nu avem imaginea unui individ – ci a unei lumi, 
care este chiar lumea din care s-a născut România 
modernă, în care trăim și care trăiește în noi. 

NICOLAE GEORGESCU

Semnal

MIHAI EMINESCU – DICȚIONAR ESENȚIAL
Oamenii din viața lui

În editura „Banatului Montan” din Reșița, 
apare, în condiții grafice excelente, lucrarea do-
cumentară Monumentele Mihai Eminescu. E 
vorba de o nouă ediție, după aceea din 2015, 
tipărită în colecția inițiată de Editura Tim sub 
genericul „Eminescu” în care au văzut lumina ti-
parului studii, eseuri și comentarii privind opera 
marelui scriitor și gânditor semnate de G. I. To-
hăneanu, Eugen Todoran, C. Cubleșan, Gheor-
ghe Jurma, Mircea Popa, Ionel Bota, Ion Buzași, 
Ștefan Cazimir ș.a.).

Lucrarea de față este o carte-abum dedi-
cată „periplului (eminescian) prin Banat și im-
plicit prin Banatul Montan, atât de drag mie”. 
Precizarea aparține unuia din autori, documen-
taristul-fotograf Erwin Josef Țigla, originar din 
Reșița, orașul natal și al celui dintâi traducător 
al „Luceafărului” în limba germană, Ludwig Vin-
zenz Fischer (Morgenstern, 1889), colaborator 

al lui Corneliu Diaconescu la „Romänische Re-
vue” și medaliat cu aur de Regele Carol I.  

E. J. Țigla (bibliotecar și fotograf la Bibli-
oteca Județeană „Paul Iorgovici” din capitala 
Caraș-Severinului) aduce mulțumiri „celui mai 
important eminescolog al Banatului Montan, 
profesorul Gheorghe Jurma” (celălalt nume 
de pe copertă, autorul, desigur, al comentari-
ilor însoțitoare), care i-a oferit posibilitatea să 
editeze cartea în prestigioasa colecție a editurii 
reșițene:

„Albumul de față propune o panora-
mă reprezentativă a monumentelor închinate 
lui Mihai Eminescu, a tentativelor atâtor mari 
artiști de a descifra absolutul eminescian și de a 
se exprima pe ei înșiși în același spirit, ca dialog 
necesar în interiorul eminescologiei.

Gheorghe JURMA – Erwin Josef ȚIGLA:

MONUMENTELE MIHAI EMINESCU
(Editura „Banatul Montan”, Reşiţa, 2018, 146 p.)

Zenovie CÂRLUGEA

Atitudini
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În cel mai recent număr al revistei oră-
dene Familia, Ion Simuț a publicat un lung 
articol intitulat Elegie pentru revistele lite-
rare. Redacția a refuzat inițial publica-rea, 
dar a cedat până la urmă presiunilor (de fapt, 
amenințărilor voalate) ale autorului. Și rău a 
făcut! Ion Simuț n-a avut nicio clipă intenția 
de a-și face cunoscute opiniile despre revis-
tele literare, ci de a porni o campanie neco-
legială împotriva lor. Dovada? El s-a adre-
sat ulterior unui ziar orădean, care a făcut 
vâlvă în jurul articolului. Mai mult, criticul 
a trimis e-mailuri unor scriitori pe care i-a 
„alarmat“ cu privire la două subiecte legate 
de situația gravă în care s-ar afla revistele li-
terare. Primul subiect este calitatea proastă a 

majorității acestora, cu trei excepții: România literară, Dilema veche și Observa-
tor cultural. O astfel de apreciere („o sută de reviste și păcatele lor“) constituie 
o generalizare fără temei serios. Din suta (sic!) cu pricina fac parte reviste de 
toată mâna (și, nu în ultimul rând, Familia), unele foarte bune, câteva sub egida 
Uniunii Scriitorilor, multe în Provincie, unde, în jurul lor, se creează an de an 
evenimente culturale importante, atât pentru publicul local, cât și pentru un cerc 
larg de iubitori de literatură. Filiale dintre cele mai mari ale USR scot astfel de 
reviste, Cluj, Timișoara, Iași, Arad (unde se organizează un simpozion anual 
consacrat revistelor literare), nu numai în scopul de a face cunoscute operelor 
membrilor lor, dar și spre a întreține în cititorii lor, numeroși tineri, interesul 
pentru literatură. În fond, pentru cultură: extrem de puține sunt reviste literare în 
sens strict, cele mai numeroase acoperă un spațiu cultural și artistic. Ion Simuț 
se plânge de faptul că revistele n-au cu adevărat public sau că sunt dezinteresa-
te de publicul lor. Dă vina pe slabul „management cultural“, pe care îl explică 
prin aceea că „marea majoritate a directorilor și redactorilor-șefi, ba chiar și a 
redactorilor simpli, o reprezintă pensionarii reîncadrați, care de cele mai multe 
ori sunt deasupra și poeți“. (Nu dă nume, dar cum să nu te gândești tocmai la 
poetul pensionar care dirijează Familia, revistă în care profesorul pensionar Ion 
Simuț este redactor și colaborator permanent). Critic și istoric literar cu pretenții 
de sociolog cultural, lui Ion Simuț nu-i trece prin cap că, fără reviste de cultură, 
literatura însăși ar dispărea. Critica literară se petrece în mare parte în reviste. A 
uitat criticul orădean acest lucru? Mai ales fiind vorba de literatura actuală. Cea 
dintîi selecție, revistele o fac. Și ele sunt mijocul cel mai eficace de a o face.

Abia ceea ce urmează (subiectul doi) ne dezvăluie adevărata țintă a arti-
colului lui Ion Simuț. În loc să ofere soluții care, eventual, să stopeze „declinul 
presei literare“ de astăzi (altminteri, declin cu totul relativ: istoricul literar ar fi 
putut să compare revistele de astăzi cu cele din interbelic, care erau cu mult mai 
efemere și mai lipsite de public, deși până și cele mai anodine prezintă după de-
cenii bune măcar un interes documentar), Ion Simuț e de părere că „moleșeala“ 
de care ar suferi publicațiile literare actuale se explică prin finanțarea de la stat. 
Ceea ce ar fi o practică socialistă! Să citești și să te miri! În toată lumea civili-
zată, statul susține cultura. Chiar și la noi: teatrele, conservatoarele, bibliotecile 
publice și alte instituții de acest fel sunt plătite de la buget. Doar arta plastică 
(în lipsa achizițiilor) și publicațiile culturale, literatura, în primul rând, nu au 
avut multă vreme sprijin financiar de la stat. Are prea puțin cartea, editurile fiind 
private și beneficiind doar de fonduri de la AFCN. Și când parlamentul votează 
în unanimitate o lege de subvenționare a presei culturale, iată, vine unul din cei 
mai harnici profitori ai legii cu pricina și ne avertizează că suntem socialiști, 
deși ne dăm de dreapta, că legea creează dependență de oficialitate, așadar ne 
„moleșește“ instinctul civic.

Regretăm, la rândul nostru, „moleșeala“ intelectului și a caracterului unui 
critic literar care avea, sau cel puțin așa ni se părea nouă, bun-simț și o judecată 
onestă asupra vieții literare. Gestul public reprobabil pe care îl face astăzi îi 
va aduce aplauzele caracudei literare și, poate, niscai lauri academici, dar, cu 
siguranță, nu și aprecierea lumii literare. E șocant să pui în pericol revistele 
literare, coloană vertebrală a literaturii contemporane, de dragul unei ambiții de 
care nu ai absolut nicio nevoie. Îi închinăm lui Ion Simuț această elegie.

NICOLAE MANOLESCU,
(Ochiul magic, în „România literară”, nr. 27-28/2019)

O infamie de vară
O idee otrăvită, periculoasă, ca o ploaie cu broaște ivită din cer senin, a 

fost lansată la începutul verii în spațiul public de cineva iresponsabil sau doar 
mânat de un oportunism atroce: că sunt prea multe reviste literare, că ar fi slabe 
și că, deci, nu mai trebuie finanțate, cu alte cuvinte, că e cazul să dispară. (Sigur, 
aici e loc de un amendament: ele pot să apară în continuare, dacă la cârma lor se 
instalează el și ai lui!).

S-o luăm pe rând. Aceste reviste literare nu sunt niciodată prea multe. 
(Chiar în acest număr al „României literare”, Cronicarul prezintă două publicații 
din această categorie, una – nou nouță: le urăm amândurora viață lungă!). Sunt 

Elegie pentru un critic literar
exact atâtea câte trebuie să fie. Regula lor de existență este paradoxală și simplă: 
dacă apar, atunci e necesar să apară. Ele sunt utile și la limită, adică atunci când 
ni se par slabe, mediocre. Prin aceste reviste respiră, se ține vie literatura româ-
nă de azi și dintotdeauna, cu piscurile sale, dar și cu 
pedestrimea sa. Ele reprezintă supapa prin care se face 
reglajul de care literatura are neapărată nevoie, aici e 
spațiul de încercare, unde se alege, prin exercițiu critic, 
ce este viabil literar și ce se cuvine dat deoparte.

Aceste reviste sunt instituții de cultură. Așa și 
numai așa se cuvine să fie privite! Instituții sine qua 
non pentru cultura scrisă. Cum să vrei desființarea lor, 
și așa sunt niște cenușărese?!

Odată stabilit că reprezintă instituții de cultu-
ră, revistele literare trebuie puse pe același nivel și 
trebuie să aibă același tratament din partea statului ca 
instituțiile de cultură din diverse alte zone de manifes-
tare artistică. Or, își poate imagina cineva funcționarea 
teatrelor, a bibliotecilor publice, a muzeelor, a filarmonicilor, a institutelor de 
cercetare ale Academiei fără susținerea financiară a statului? Domeniul cultu-
ral, pe cât de prețios pentru orice națiune pe atât de fragil, poate fi el lăsat să 
funcționeze la voia întâmplării, „după vânzări și încasări”, prin „auto-finanțare” 
(e, cred, un termen vechi, din vremea comunismului!), iar dacă nu, n-are decât să 
piară?! Nu, bineînțeles nu, ar fi iresponsabil, sinucigaș. Și atunci, de ce literatura 
să fie vitregită? (Deși, chiar în aceste zile, avem semne de îngrijorare venite și 
dinspre alte sectoare: teatre, muzee…).

Să lovești revistele literare și să dorești, în fond, să le vezi puse la pământ 
echivalează cu o infamie.

Ceea ce surprinde la acest atac împotriva breslei este faptul că el vine din 
interior. Căci tomnaticul agresor este cineva care a primit foarte mult de la breas-
lă (prea mult!), iar acum iată cum mulțumește, încercând să dea foc la casă. Să 
nu uităm că el este, de zeci de ani, redactor tocmai la o astfel de revistă literară și, 
atât cât s-a afirmat ca literat, s-a afirmat tocmai publicând ori scriindu-se despre 
el în paginile revistelor pe care le pune astăzi la zid, din miopie sau din interes 
calculat și meschin.

Și ar mai fi o observație de făcut: din păcate, nu este unicul care se com-
portă astfel, dezonorant, inacceptabil. El se adaugă unei întregi galerii de întris-
tători mutanți care, în ultimii ani, așa înțeleg să se afirme: nu prin solidaritate, 
ci prin ură și violență, nu construind, ci demolând cu stranie, neobosită pasiune.

P.S. O reacție la această „cruciadă” împotriva revistelor literare a existat 
în numărul precedent al „României literare”, printr-un text memorabil semnat 
de Nicolae Manolescu. Găsesc subiectul mult prea preocupant și de aceea am 
considerat de datoria mea să intervin cu aceste rânduri.

GABRIEL CHIFU
 (”România literară”, nr. 29-30/2019).

Despre Ion Simuţ, Marius Chivu şi revistele lor literare 

În 2015, Marius Chivu scria în Dilema veche: „S-a cam ales praful 
de revistele literar-culturale de la noi. Nimic n-a mai rămas din audienţa, 
efervescenţa şi influenţa (deopotrivă literară şi ideologică) pe care-o aveau 
în anii ’90, nici măcar din diversitatea anilor 2000”. Și i-am dat atunci drep-
tate, însă doar în ceea ce privește calitatea grafică a publicațiilor, cu excepția 
câtorva: Alecart, Poes:s International, Noua literatură, Zona nouă, ca să dau 
doar câteva exemple. Între timp, unele și-au îmbunătățit cât de cât formula 
de prezentare și conținutul (Luceafărul de dimineață, România literară, Ori-
zont), altele au dispărut pur și simplu. Au apărut, în schimb, altele, mult mai 
multe, deși problema finanțării a rămas, în mare parte, aceeași. În 2019, Ion 
Simuț se întreabă „De ce nu mor revistele noastre literare?” și scrie în Fami-
lia nr.5: „Niciodată, din 1968 încoace, de când citesc eu presa literară/cultu-
rală, aceasta nu a fost mai neinteresantă, mai cenușie ca acum; niciodată, nici 
chiar în anii 1980, nu a suferit mai grav de mediocritate”. Dacă am înțeles eu 
bine, Ion Simuț e de două ori supărat: că revistele suferă de o mediocritate 
gravă și că nu vor să moară, deși pentru domnia sa, cu trei excepții (România 
literară, Dilema veche și Observator cultural), acestea au murit demult. Asta 
e prea de tot. Nu-i voi judeca eu pe cei care ne judecă pe noi, făcătorii de 
reviste, dar nu pot să nu mă întreb: 1. au făcut Ion Simuț sau Marius Chivu 
vreo revistă literară? 2. știu dumnealor cât de greu vin banii pentru aseme-
nea intreprinderi editoriale? 3. ce au făcut dumnealor pentru a îmbunătăți în 
vreun fel calitatea revistelor în care publică, pe care le critică, dar care îi re-
munerează? 4. știu dumnealor câți directori, redactori șefi, redactori lucrează 
doar din pasiune/pe gratis și cât de greu le este să atragă colaboratori care 
vor să trăiască în/din/pentru literatură? 5. se întreabă oare dumnealor cum ar 
arăta peisajul literar-publicistic cu doar trei reviste literare, dacă celelalte ar 
dispărea? Le spun eu: exact ca programul tv de două ore din ”iepoca de aur”. 
Problema revistelor rămâne finanțarea, care le-ar rezolva pe toate celelalte. 
(NICOLAE SILADE, „editorial” în Actualitatea literară, nr. 94, iulie-august 
2019, p. 2).
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Cînd, odată cu înaintarea în vîrstă, ireparabilul 
se desenează cu o crescîndă claritate, secvențele ma-
jore ale acestuia, spre a-și reduce tensiunea, amplifică 
secvențele sale minore. Micile contrarietăți devin tot 
mai greu de îndurat. 

*
Din fericire pentru condiția spiritului, cunoscu-

tul se transformă parțial în necunoscut, îndemnîndu-te 
a-l cunoaște mai temeinic.

*
A. E.: „X își prelungește tinerețea pur și sim-

plu din tembelism. Y își prelungește tinerețea din 
obligație, ca și cum ar fi un serviciu care îi asigură mij-
loacele de subzistență. Z nu vrea să știe de tinerețe și o 
zeflemisește”. 

* 
„Cel rău este ca și cărbunele; dacă nu te arde, 

măcar te înnegrește” (proverb spaniol). 
*

„Teoria lui Șalom Aș (în Der Krieg geht weiter): 
evreii nu l-au primit pe Hristos drept Mesia, pentru că 
nu se puteau învoi ideii că Binele final și Adevărul ade-
vărat s-au arătat și deci se știu. Voiau să le mai lase 
în viitor, grele încă de alte nădejdi, învăluite încă în 
nedezvăluite văluri. Nu contestau măreția învățăturii 
noi, dar a-L recunoaște pe Hristos înseamnă a admite 
că Descoperirea s-a făcut, că asta e. Ei preferau să-și 
păstreze mai departe visările neconturate; poate că va fi 
ceva și mai și…” (N. Steinhardt).

*
Te desparte de lume simțul posesiunii. Copil mic 

fiind, nu faci distincția între lucrurile tale și cele ale lu-
mii. Devenit adult, îți dai seama cu o uimire resorbită, 
dureroasă uneori, că percepția deosebirii de tine a aces-
tor lucruri, concrete ori abstracte nu importă, constituie 
un factor covîrșitor al vieții tale lăuntrice.

*
Îmi spune o doamnă abia întoarsă din Italia: 

„Pentru italieni, limba română e o italiană stîlcită, pen-
tru români, limba italiană e o română solemnizată”. 

* 
„Despre George Sand. Femeia Sand este un 

Prudhomme al imoralității. A fost întotdeauna moralis-
tă. Numai că altădată făcea o contramorală – de aceea 
nici n-a fost vreodată artistă. (…) E proastă, e greoaie, 
e flecară; are în ideile morale aceeași profunzime de ju-
decată și aceeași delicatețe de sentiment ca portăresele 
și ca femeile întreținute. (…) Că unii bărbați au fost în 
stare să se îndrăgostească de latrina asta e cea mai bună 
dovadă a decăderii oamenilor din acest veac. (…) Nu 
mă pot gîndi la creatura asta stupidă fără un anume fior 
de scîrbă. Dacă aș întîlni-o, nu m-aș putea împiedica 
să-i azvîrl în cap un aghiasmatar” (Baudelaire). 

*
În cursul unei călătorii îți dai seama de dramati-

ca coincidență a irepetabilului cu ireparabilul. Privești 
înfiorat un om, un animal, o pasăre, prea bine știind că 
nu-ți va mai fi dat să le revezi vreodată. Senzație fulgu-
rantă, semnal al fatalității.

*
A. E.: „Poezia? Un cîmp de luptă, din păcate 

plin de cadavre”. 
*

„O echipă de cercetători libanezi au studiat efec-
tul filmelor de groază asupra a 84 de voluntari de ambe-
le sexe, cu vîrste cuprinse între 20 și 30 de ani. Astfel a 
observat că stresul, nervozitatea și tensiunea din timpul 
filmului predispun la obezitate. (…) La polul opus se 
află comediile care ajută la slăbit, la întărirea sistemului 
imunitar și la de-stresare” (Click, 2019). 

*
La un post tv. cineva ne informează că principe-

le Radu Duda a căpătat cognomenul de Actrițel.
*

Avantaj intermitent în raporturile tale tîrzii cu 
lumea: te simți proaspăt în fața lumii în dimineața în 
care îi poți conștientiza amintirea, ca și cum ar fi un 
merit al tău. 

*
Natura incognoscibilă a lui Dumnezeu favo-

rizează neîndoios credința, deoarece dacă L-am asi-
mila cu strictețe unei doctrine, L-am supune setului 
de prescripții ale unui cult, am risca să-L acuzăm de 
partipriuri, de inconsecvențe. Insuficiențele umane s-ar 
răsfrînge asupra Sa. Misterul Său impenetrabil Îl apără, 
după cum ne apără și pe noi (v. „alteritatea absolută” 
a lui Karl Barth sau „diferența calitativă infinită” a lui 
Kierkegaard).

*
 „Extazele dionisiace: regăsirea Timpului dinain-

te de Lume, cînd «timpul» era doar prezență fără înce-
put și fără sfîrșit (cam așa îmi închipui eu «experiența 
timpului»     la animale)” (Mircea Eliade). 

*
 „Nebunie maximă la concursul melcilor din să-

tucul Novoie Pole, situat la 30 de kilometri de Minsk, 
Belarus! Nu mai puțin de 13 vietăți și-au aliniat cochi-
liile la linia de start pentru a termina într-un timp record 
o cursă devenită deja tradițională. Chiar dacă miza nu a 
contat, iar premiul cel mare a fost o cină pe cinste într-o 
grădină de zarzavaturi, melcii au încercat să se întreacă 
pe ei înșiși. (…) Cursa a durat aproape o oră, chiar dacă 
distanța pe care concurenții trebuiau să o parcurgă era 
de mai puțin de un metru” (Click, 2018). 

*
A. E.: „Lingușirea poate fi delicată ca o 

cunilincție ori efreiantă cum un act sadomasochist. 
Depinde de împrejurare și, evident, de reacția obiec-
tului asiduităților similierotice puse în joc de către 
lingușitor”. 

*
Calitatea lui X, aceea de-a fi atît de autentic în 

banalitatea sa. 
*

Imensele șesuri fertile ale copilăriei, imensele 
șesuri sterpe ale maturității. Altele sau aceleași în alt 
climat? 

*
Moment negru. Ce-ai mai putea scădea unei 

lumi sortite a rămîne integral, ce-ai mai putea adăuga 
unei lumi sortite a dispărea integral? 

*
„Nu cunosc minciună mai abjectă decît expresia 

cu care li se împuie capul copiilor: «Minte sănătoasă 
într-un trup sănătos». Cine a spus că o minte sănătoasă 
e un ideal demn de rîvnit? «Sănătoasă» vrea să-nsem-
ne, în acest caz, proastă, convențională, fără imaginație 
și fără maliție, uniformizată de stereotipurile moralei 
încetățenite și ale religiei oficiale. Minte «sănătoasă» 
să fie oare asta? Minte conformistă, de om beat, de no-
tar, de asigurator, de ministrant, de cercetaș. Asta nu e 
sănătate, e o tară. O viață mintală bogată și personală 
cere curiozitate, maliție, fantezie și dorințe nesatisfă-
cute, cu alte cuvinte cere o minte «murdară», gînduri 
rele, o înflorire de imagini interzise, de pofte care să 
te îmbie să explorezi necunoscutul și să redefinești 
ceea ce ai cunoscut, o nerespectare sistematică a idei-
lor moștenite, a cunoștințelor răsuflate și a valorilor la 
modă” (Mario Vargas Llosa). 

*
Te recapitulezi pentru că nu mai poți fi tu însuți, 

te recapitulezi pentru că nu mai poți fi decît tu însuți. 
*

Vise nocturne. Mai nou totul trece în caricatu-
ră, inclusiv textul la care ostenești. O caricatură ultimă 
acesta, cum o capcană din care nu mai ai scăpare. 

*
În zori, un văzduh cețos, doloric cum o suferință 

a cerului pe care-l învăluie în întregime către amia-
ză, cînd, la o adiere ușor ritmată de vînt, apare pe 
neașteptate Soarele, oferindu-ne un văzduh pur, vapo-
ros, dansant. 

*
„Sigur e că duminica nu-mi va fi niciodată mai 

utilă decît zilele săptămînii, căci ea, prin diviziunile ei 
de timp mai speciale, îmi dă peste cap toate obișnuințele 
și eu am nevoie de timpul acesta de prisos pentru a mă 
putea orienta măcar pe jumătate într-o asemenea zi spe-
cială” (Kafka). 

*
Nu m-am putut realmente atașa decît de persoa-

nele tinere sau bătrîne. A. E.: „Dar de cele întrupînd 
maturitatea?” Numai dacă, fiind eu foarte tînăr, ele pă-

reau vîrstnice, ori dacă, fiind eu acum vîrstnic, îmi pot 
părea încă tinere. 

*
Defectul tău descoperit la Celălalt te consolează 

sau te deprimă? Depinde  de individul în cauză; dacă 
acesta posedă o calitate care domină asupra defectului, 
e posibilă prima variantă. Dacă defectul e decisiv, e va-
lidă a doua variantă. 

*
„Cînd ai o avere de 45 de miliarde de dolari, 

unde ai locui? Miliardarul indian Mukesh Ambani (61 
de ani) și-a construit un ditamai blocul cu 27 de etaje 
în centrul Mumbaiului, a angajat 600 de servitori și s-a 
mutat cu familia în cea mai scumpă locuință din lume. 
(…) Timp de aproape 4 ani, mii de muncitori au lucrat 
non stop la proiectul de peste un miliard de dolari. Șase 
etaje au fost transformate în garaj pentru 160 de mașini, 
un etaj este o sală de cinema cu 50 de locuri, în rest vizi-
tatorul întîlnește grădini paradisiace, piscine, biblioteci 
și săli de conferințe demne de cele mai luxoase hoteluri 
din lume. (…) Clădirea are o suprafață utilă de 37.162 
mp, și este în prezent abandonată de familia Ambani. 
Și asta pentru că mai mulți experți în vastu shastra (n. 
r. varianta hindusă a feng shuiului chinezesc) au spus 
că proprietatea de un miliard aduce ghinion. Motivul: 
are prea puține ferestre pe partea estică” (Click, 2018). 

*
Moment negru. Pentru a cuteza să-ți împărtășești 

durerea lui Dumnezeu, aceasta nu se cuvine oare să aibă 
o anume coerență, un germene de armonie a propriei 
naturi? Ce te faci cu angoasele, cu coșmarele al căror 
inform terifiant cum o smoală clocotitoare taie orice 
speranță? Lipsite aparent de orice putință de izbăvire.

*
„Viața mea se oprise în loc. Puteam să respir, să 

mănînc, să beau, să dorm și nu puteam să nu respir, să 
nu mănînc, să nu beau și să nu dorm; dar asta nu era 
viață, pentru că nu existau dorințe a căror satisfacere să 
mi se pară rezonabilă. Dacă îmi doream ceva, știam di-
nainte că, indiferent dacă îmi satisfac sau nu dorința, nu 
are nicio importanță. Dacă ar fi venit o vrăjitoare și mi-
ar fi propus să-mi îndeplinească dorințele, nu aș fi știut 
ce să-i spun. Iar dacă atunci cînd sunt beat există în 
mine nu dorințe, ci obișnuința veche de a avea dorințe, 
cînd sunt treaz știu că toate acestea sunt amăgiri, că nu 
am ce să-mi doresc” (Tolstoi).

* 
A. E.: „Viclenia: inteligența stupidului”. Dar 

dacă ar fi vorba de viclenia nu o dată dovedită a unui tip 
socotit eminamente inteligent precum X? „Mă gîndesc 
la un produs pe ambalajul căruia e înscrisă o calitate 
superioară, dar care în fapt conține un procent scăzut al 
acesteia. Comerț”.

*
A. E.: „După ce criterii îți alegi citatele în acest 

jurnal?” În unele mă regăsesc, altele mă contraria-
ză (sper ca bunăvoința eventualului cititor să observe 
acest lucru), altele au o îndrăzneală la care nu mi-ar 
fi ușor a recurge; e ca și cum o ființă s-ar afla în zbor 
deasupra lucrurilor.

* 
 „Incredibil, dar adevărat! Un cîine abandonat de 

stăpînul său într-o stație de autobuz din apropiere de sa-
tul Mametkino din Siberia, l-a așteptat 6 luni. Animalul 
nu a vrut să plece nici la -30 grade C. Povestea maida-
nezului a emoționat întreaga planetă. (…) Recent, cu 
ocazia Crăciunului, o echipă de salvatori a venit de la 
400 de kilometri și l-a luat cu forța de la locul chinuri-
lor lui. (…) Noua stăpînă, Marusya Ivanovici, i-a pus 
numele de la un cîine din rasa Akita Inu, din Japonia, 
care l-a așteptat pe stăpînul său, care a murit la serviciu, 
într-o stație de tren din Tokyo, timp de 9 ani, începînd 
din 1925. Povestea lui Hachiko nipon a inspirat un film 
în care a jucat Richard Gere” (Click, 2018). 

* 
Timiditatea scriptorului în fața unui text al său 

pe care îl începe, precum în fața unei ființe necunoscu-
te. Abordarea lejeră în schimb a unui text scris mai de-
mult la care se întoarce spre a-l revizui. O „umanizare” 
a relațiilor cu textul.

*
„A ne ruga pentru altcineva, înseamnă a reuni 

cele două iubiri care fac deopotrivă legea și profeții. De 
asemenea înseamnă a atinge Centrul tuturor destinelor 
din Lume” (Monseniorul Ghika). 

*
Dimineață tonică. Încrederea în tine pare o în-

credere în Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu pare o 
încredere în tine.

„Defectul tău descoperit în Celălalt”
Gheorghe GRIGURCU 
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Chipul geniului am încercat să-l 
situăm în context, aducând adeseori 
și alte imagini ale ambianței naturale 
sau urbane. Firește că nu am reușit 
o arhivă exhaustivă, mai sunt statui, 
case, instituții, precum biblioteci, 
școli, muzee, colecții, care merită a 
fi cunoscute și consemnate în ima-
gini fotografice spre mai dreapta lor 
prețuire. O cartografiere a acestui pa-
trimoniu eminescian ar fi o datorie a 
tuturor.”

În albumul realizat color și pe 
hârtie lucioasă la „InterGraf”-Reșița 
sunt inserate „și câteva poezii sau 
fragmente eminesciene al căror mesaj 
de adâncime încearcă deschideri spre 
esența întemeietoare a operei, deci 
spre portretul hyperionic”. 

Cartea reprezintă „doar un crâmpei al întregului artei plastice dedica-
te lui Eminescu, ce poate fi completat în fiecare moment”, preciza E.J. Țigla în 
considerațiile introductive de la prima ediție, făcându-ne cunoscut și ajutorul 
primit de la câțiva prieteni, inclusiv sprijinul Bibliotecii Județene în editarea lu-
crării. 

Odată lămurite aceste chestiuni, E. J. Țigla urmărește iconografic, cu in-
dubitabil profesionalism, amintirea poetului, mai întâi, „Pe meleagurile natale” 
botoșănene, reproducând imagistic monumentul ridicat în curtea bisericii Us-
penia (Oscar Han, 1964), apoi casa părintească din Ipotești cu bustul din grădi-
nă (Gheorghe Anghel), bisericuța cu mormintele părinților, Memorialul Ipotești, 
bustul din Parcul central din Botoșani executat de Ion Georgescu (1890) și cel 
din fața Teatrului Național, străjuind „nu numai clădirea ci și actele de cultu-
ră organizate aici” (1960), precum și cel din fața colegiului ce-i poartă numele, 
executat de R. P. Hette, amplasat mai întâi la Cernăuți (1924) și adus în 2012 la 
Botoșani, în urma unei acțiuni de vandalism a șovinilor rusofili locali… 

Dacă sejurul ieșean al poetului este amintit atât de „Teiul lui Eminescu” 
din Grădina Copou (cu o vârstă multiseculară) cât și de statuia ridicată în 1929 
de sculptorul Ion Schmidt Faur, perioada bucureșteană constituie un bun prilej 
de ridicare a unor viitoare monumente de către Gheorghe Anghel (Statuia de 
la Ateneu), Ion Jalea (Rotonda din Cișmigiu, 1943), Mihai Onofrei (Herăstrău, 
1953), Ionel Stoicescu (Liceul „Mihai Eminescu”, 2003), Ion Georgescu (efigia de 
pe monumentul funerar de la Bellu, 1890). 

Capitolul „În inima Transilvaniei” comentează și reproduce imagini cu 
bustul poetului ridicat în 1991 la Blaj, amintind de „popasul Luceafărului” în 
Mica Romă, dar și cele aflate în Parcul „Sub Arini” din Sibiu (Radu Moga, 1938), 
Vatra Dornei (Ion Irimescu, 2002), Deva (Tudor Panait, 1970), Alba Iulia (Nicolae 
Pașca, 2000), Cluj-Napoca (Ovidiu Maitec, 1976), Târgu-Mureș (Izsac Martine) 
etc. 

Și în Banat, amintirea lui Eminescu este încă vie, de la Sânnicolaul Mare 
(I. C. Dumitru-Bârlad, 1925), la Oravița (Romul Ladea, 1933), Lugoj (placă me-
morială pe fațada fostului Teatru Orășenesc și bust (Dumitru Pasima, 1993), Bă-
ile Herculane (Oscar Han, 1948), Timișoara (de același vrednic O. Han, care l-a 
întruchipat pe poet cu consecvență și în monumentele de la Putna, Constanța, 
Timișoara, Băile Herculane). Banatul mai are bustul poetului la Moldova Nouă 
(G. Dima), la Baziaș, Jimbolia, Dumbrăvița… De menționat și busturile din Bana-
tul Sârbesc, de la Coștei (D. Pasima, 1993) și Uzdin (Florin Musta). 

Observația că „toate localitățile marginale au crezut de cuviință să ridice 
statui poetului Mihai Eminescu” este foarte interesantă, identificându-se ast-
fel de monumente la Dorohoi (Gh. Adoc), Suceava, Câmpulung Moldovenesc 
, Piatra Neamț, Vatra Dornei, Oradea, Arad, Șiria, Sânnicolaul Mare, Timișoara, 
Orșova, Drobeta Turnu-Severin, Giurgiu, Galați, Brăila, Vaslui, Bârlad, Târgu-
Mureș, Brașov, Ploiești, Focșani, Slatina, Craiova, Tg.-Jiu, Râmnicu-Vâlcea ș.a. 

Să reținem că „cea dintâi statuie din România închinată Poetului este cea 
de la Galați” (F. Storck, 1911), inaugurată în prezența lui Nicolae Iorga, Mihail 
Sadoveanu, Duiliu Zamfirescu, Emil Gârleanu. 

Dincolo de fruntariile țării, monumente care amintesc trecerea poetului 
pe acolo avem la Cernăuți, busturi și efigie (artist Marcel Guguianu, Dumitru 
Gorșcovschi), Chișinău (Lazăr Dubinovschi, 1958), Odessa (Marcel Mănăstirea-
nu), Viena (placă memorială și bust), la care se adaugă cele ridicate mai recent 
la Budapesta, Paris (artist Ion Vlad), în Canada (Montreal 2004 – Vasile Gorduz) 
și Venezuela (Caracas), la Hamilton (Nică Petre, Windsor-Ontario), New York...

Desigur, monumente dedicate poetului se pot întâlni mai peste tot în 
țară, inclusiv în Oltenia, autorii întregind, acum, ediția cu busturile poetului din 
localitatea Florești-Gorj (lângă Filiași), unde Eminescu și-a petrecut săptămâni 
bune din vara anului 1878 (lunile iunie și iulie), cu o misiune precisă din partea 
Academiei, pentru care a fost remunerat (ea est: traducerea primului volum 
din Documentele Hurmuzaki, Fragmente zur Geschichte der Rumänen, apărută 

în 1879). Popasul floreștean de o vară 
merită amintit la loc de cinste în itine-
ranta biografie a poetului, noi înșine 
dedicând o carte prezenței poetului 
pe meleagurile Gorjului, ținut de stră-
vechi românism străbătut de pașii Po-
etului în două rânduri, în 1866 și 1878 
(aici la Muzeul „Mihai Eminescu” din 
Florești și la gara din Filiași sunt câteva 
busturi). 

Recenta ediție a cărții-album 
Monumentele Mihai Eminescu apare 
în cadrul proiectului România Cente-
nar 2018-2019, sub egida Forumului 
Democratic al Germanilor din județul 
Caraș-Severin și al Asociației Germa-
ne de Cultură și Educație a Adulților 
Reșița, cu sprijinul Guvernului Româ-
niei – Departamentul pentru Relații 
Interetnice. 

În mod paradoxal, însă, la Reșița „nu există un monument Eminescu”, deși 
interesul manifestat față de poetul național datează încă din ultimii ani ai seco-
lului al XIX-lea, când în capitala Banatului Montan ființa redacția și tipografia 
revistei „Romänische Revue” a bănățeanului Corneliu Diaconovici (prin 1881, 
acesta edita la Lugoj revista „Südungarischen Revue”, la care a colaborat Ludwig 
Vinzenz Fischer).

În periodicul reșițean au apărut în mai multe rânduri versuri ale lui Emi-
nescu în traducerea localnicului Ludwig Vinzenz Fischer, ba chiar un portret al 
poetului făcut de graficianul Curții Imperiale de la Viena, Th. Mayerhofer (nr. 
6/1890). Și nu e lipsit de interes faptul de a consemna aici că, în elaborarea 
Luceafărului, Eminescu a avut în vedere un basm popular originar din zona 
Oraviței, popularizat de Richard Kunisch (1828-1885) în binecunoscuta lucrare 
București și Stambul. Schiţe din Ungaria, România și Turcia (1857), tradusă re-
cent și la noi („Saeculum”, 2000), însoțită de prefață și note de Viorica Nișcov 
(„Humanitas”, 2014).

Este o lucrare de referință în domeniu, de felul celor realizate de regreta-
tul cărturar gorjean Petre Popescu-Gogan - arhivar și cercetător cu state vechi în 
Academia Română, autor al masivului Album documentar Ecouri eminesciene în 
arta plastică (Meridiane, 1992), reeditat în 2000 sub titlul Rezonanţe eminescie-
ne în arta plastică (Ed. Litera Internațional, Chișinău) -, Victor și Cristina Crăciun 
(Imaginea Poetului în arte, 2000), Constantin-Liviu Rusu – Olga Rusu (Mihai Emi-
nescu – o monografie în imagini, 2000) ș.a.

De reținut comentariile de istorie literară ale criticului Gh. Jurma și efor-
tul itinerant al lui Erwin Josef Țigla care mărturisește că în ultimii cinci ani a stră-
bătut „toate regiunile României și alte țări, precum Ucraina, Republica Moldova, 
Ungaria, Austria și Germania, parcurgând peste 15.000 de kilometri pentru a 
realiza mii de fotografii, adică tot atâtea mărturii despre spații în care există 
monumente și plăci comemorative dedicate lui Eminescu”. Și încă o mențiune 
pentru vrednicul de laudă documentarist reșițean: realizarea unei ediții liliput 
a Luceafărului, reprezentând prima traducere în limba germană a reșițeanului 
Ludwig Vinzenz Fischer (1889), dar și a unei monografii dedicate acestui impor-
tant traducător și promotor al poeziei românești în spațiul limbii germane.

Să remarcăm, deopotrivă, acuratețea imaginilor, sugestiva lor așezare în 
paginile albumului, precum și explicațiile, mai succinte sau mai detaliate, care 
asigură la un loc o bună informare în domeniu (desigur, ele ar fi putut fi iscălite 
cu inițiale!). Nu lipsesc anumite considerații critice și deopotrivă de ordin estetic 
pe marginea acestei ample cartografieri artistice: „Busturile, efigiile, statuile au 
plecat de la imaginile păstrate de cele câteva fotografii ale poetului, au promo-
vat mai cu seamă figura de tinerețe, mai interiorizată sau mai senină, dar au des-
coperit și figura de maturitate, au ținut cont de poeziile și de semnificația operei 
eminesciene, dar și de viața și de mitul brodat în juru-i”. Așadar, de la „figura 
astrală” a poetului din tinerețe, la cea a maturității bucureștene din 1878, iar 
de aici la chipurile târzii (din 1884 și 1887) marcate adânc de suferințele omu-
lui iremediabil pierdut, artiștii plastici (sculptori, pictori, graficieni) s-au străduit 
a surprinde trăsături esențiale menite a-i releva personalitatea, spiritualitatea, 
geniul, în morfologii artistice care de care mai expresive și irepetabile („dacă 
fotografia și tiparul au arătat cele dintâi chipul poetului, precizează Gh. Jurma, 
monumentele publice au promovat în timp o imagine complexă și simbolică 
până la dimensiunea unui «paznic de far» al comunității cu care se identifică sau 
de apărător al granițelor sale”).

Apărut, evident, cu semnificații speciale, în Anul Centenarului Marii 
Uniri, albumul-documentar Monumentele Mihai Eminescu este un binevenit 
omagiu plastic itinerant adus poetului nostru național, al cărui geniu reverbe-
rează, mai de mult și deopotrivă, atât în conștiința românității noastre carpati-
ce precum și în aceea a românilor de pretutindeni, îndeosebi a celor din spațiul 
euro-atlantic.

MONUMENTELE MIHAI EMINESCU
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* 
Comportament. Nu mai caută încercările 

existențialului, ci de-a dreptul decepțiile. Nu mai 
caută stările conflictuale, ci de-a dreptul înfrîngeri-
le. Intenționează s-o ia într-un fel înaintea Destinu-
lui, de-a cărui inclemență și-a dat seama. 

*
 Procentul fie și infim dintr-un numitor co-

mun pe care-l poate promite cunoașterea Celuilalt.
* 

Scriptorul care, din motive de igienă esteti-
că, se ferește de influența unui autor cunoscut, dar 
care de-atîtea ori consimte la influența unora pe 
care nu-i ia în seamă…

* 
„Nimic nu este mai fantastic decît precizia” 

(Alain Robbe-Grillet). Întrucît, s-ar putea consimți, 
precizia reprezintă proxima metaforă a realului.  

* 
„Sculptorul Brâncuși a încercat să reducă la 

forme și linii ultime o pasăre și a creat o stranie 
divinitate a extazului. Același sculptor a cioplit și 
a cizelat un ou, preocupat exclusiv de problema fi-
gurilor fundamentale, și totuși, depășindu-se, el a 
întruchipat oul cosmic, ce amintește nu se știe de ce 
teo- și cosmo-gonie orfică. Cu ajutorul cui – opera 
de artă reușește să-și întreacă propriile intenții? – 
Cu ajutorul întregului univers, mai puțin conștiința 
autorului ei” (Blaga).   

* 
În America sunt mai multe păsări flamingo 

de plastic decît păsări flamingo adevărate.
*

Uneori te întorci spre banal cu fiorul solemn, 
izbăvitor pe care s-ar cuveni să-l ai în fața increa-
tului.

Defectul...

I.
De la începutul lumii 
venim unul spre altul

Femeia mea, te aștept de atâta timp!
De la începutul lumii venim unul spre altul,
Nu ne știm, nu ne vedem,
Ne adulmecăm doar
Așa cum cerbul de perechea lui despărțit
Peste șapte munți o adulmecă...

Unul pe altul fără glas ne strigăm.
Dorul meu în văile tale
Bate tot mai adânc. Mai îndelung
Zăbovește, el, în târziul serii, acasă...

Mereu zarea ta
Se face de zarea mea mai aproape,
Văzduhul meu de miresme e tot mai plin
Și mai greu. Între noi depărtarea se mistuie,
Timpul e o amiază înaltă și ea, întâlnindu-ne,
Cotropindu-ne...

II. 
Pe ea numai privirile 

mele pot să o mângâie
Pe ea numai privirile mele pot să o mângâie,
Să o lăcomească și, flămânde mereu,
Cu nesațiu adânc să o mistuie.
Ea e mireasma pe care numai eu pot să o respir,
Balsamul de care rănile mele pot să se vindece.
Ea e lacrima pe care sufletul meu poate doar 
să o plângă,
Norul suav pe care, de la răsărit la apus,
Privirile mele pot doar să îl poarte.
Ea e durerea care pe mine poate doar să mă doară,
Deznădejdea care pe mine doar deznădăjduiește-mă,
Tristețea care pe mine doar întristează-mă;
Ea e flacăra care, ca într-un incendiu, mă arde
Și în lacrima ei mă stinge și mă ucide suav
Și cu mâinile, cu glasul și cu privirile ei
Ca oricând mai frumos poate iar să mă-nvie...

III.
Lumină vie neînserată

Undine, Undine, Undine!
Deznădăjduită a mea nădejde,
Tristețe care tristețea mea luminează-o,
Țărmur pe care mă duc și îmi plâng
La capătul tuturor rătăcirilor, deznădejdile...

Undine, Undine, Undine!
Cu numele ei în auzul meu înflorind
O chem, pierdut, și o mie de mii
Glasuri, deodată, cântând
Și în mine ecouri, apoi,
Ca o ninsoare
Multluminoasă...

Undine, Undine, Undine!
Răsărit am meu și amurg,
Lumină mie neînserată...

IV. 
Mai tristă ca decât cea 

mai tristă tristețe
Mai suavă ea decât aburul curcubeelor
Și mai blând glasul ei
Decât cea mai blândă mâhnire.
Pe buzele ei lină e nașterea zeului
Și trandafirul blând înserează.

Numai în vis zâmbetul ei înflorește,
În vis zăpezile numai dinspre ea ning,
Privirea ei e o apă mult prea albastră
Unde malurile ei dulci
Singure flaute cântă...

Mai tristă ea decât cea mai tristă tristețe,
Mai stins sunetul numelui ei
Decât sunetul lacrimei...

V .
Inima mea numai pe ea 

o murmură
Inima mea numai pe ea o murmură,
Ochiul meu numai pe ea o lacrimă,
Sângele meu numai pe ea o curge,
Ea e o pajiște în munți peste care îmi pasc 
privirile,
Lanul de flori peste care în chip de zefir
Sufletul meu într-o mireasmă de iunie...
Ea e iubirea, tristețea, mâhnirea și 
deznădejdea,
Amintirea care în tot și în toate
Ca o apă albastră lin unduie...

VI. Cum cenușile 
fluturilor

Ofilitu-s-au pleoapele ei,
Risipitu-s-au
Ca cenușile fluturilor.

Trupul său se topi

TEOFIL RĂCHIȚEANU UNDINE

Și curse
În potirele florilor...

Pe buzele mele
Se mai naște ea, uneori,
Ca o mistică floare...

VII. Precum raza 
pierdutu-s-au

Precum raza pierdutu-s-au
În întunericul norilor,
Precum gândul
În noianul tăcerilor,
Precum roua
În luncile Soarelui,
Precum șoapta
În murmurul mărilor...

pag. 3
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Este îndeobște cunoscută importanța 
corespondenței în viața unui scriitor. Avem, iată, 
puține epistolare în literatura română, unele venind, 
destul de târziu, să completeze ediția de OPERE 
COMPLETE. E cazul Integralei Eminescu, al cărei al 
XVI-lea volum este destinat scrisorilor trimise și pri-
mite de poet, atâtea cât s-au păstrat. Nu același lucru 
se întâmplă cu marii scriitori moderni Tudor Arghezi 
și Lucian Blaga, nemaivorbind de alții, mai puțin de 
Liviu Rebreanu căruia Niculae Gheran i-a dedicat o 
ediție completă în câteva zeci de volume (23), din 
care foarte bine reliefat este epistolarul rebrenian.

Nu mai încape îndoială, corespondența în 
viața unui scriitor este foarte importantă, din mai 
multe puncte de vedere. 

În primul rând, prin aceasta putem cunoaște 
mai bine viața scriitorului respectiv, oamenii cu care 
acesta a venit în atingere, în contact, în relații mai de 
durată sau chiar itinerante, pasagere. Scrisorile expri-
mă în substanța lor gradul de «socializare» al artistu-
lui, implicarea sau detașarea, activismul sau rezerva 
în anumite probleme, spiritul familiar sau protocolar 
în funcție de care scriitorul se poziționează. Prin scri-
sorile trimise sau primite un scriitor se definește pe 
sine atât ca persoană umană cât mai ales ca artist, 
dincolo de conivențe, rețineri, rezerve. 

În al doilea rând, epistolarul poate consti-
tui o mai bună cunoaștere o operei, furnizând date 
despre credințele, proiectele, realizările scriitorului 
respectiv, chiar păreri și convingeri critice, esteti-
ce, morale, filosofice etc. Prin scrisorile primite sau 
trimise, circulă acel fluid al creației, acel sentiment 
înalt al propriei conștiințe artistice, cu preferințele, 
opțiunile și exigențele respective. Căci, alături de 
referințe existențial-comune, raportabile la locul 
geografic și timpul istoric, un scriitor nu poate să 
nu comunice interlocutorului său epistolar gânduri 
și idei despre propria-i operă, date uneori foarte 
prețuite de istoricii și criticii literari, de comentato-
rii operei, în genere de monografiști. Cultivat în mod 
constant, epistolarul poate duce la romanul de acest 
gen – și aici ne vine în minte romanul epistolar editat 
în 1978 dintre Ion Negoițescu și Radu Stanca, întins 
de prin 1945 până la moartea poetului baladesc de 
la Sibiu, în 1962. Câtă bogăție de informație umană, 
intelectuală, spirituală, socială, istorică etc. la care 
noi înșine am apelat când am scris despre „oamenii 
din viața lui Lucian Blaga”, despre membrii cercului 
literar de la Sibiu și relațiile lor cu mentorul și pro-
fesorul Blaga.  Sau corespondența lui Ion D. Sârbu 
cu I. Negoițescu, Virgil Nemoianu și Mariana Șora, 
de regăsit în volumul epistolar Traversarea cortinei. 
Sau Epistolarul lui G. Liiceanu apărut după „Jurnalul 
de la Păltiniș”, venind să-l completeze întrucâtva cu 
„vocile” tuturor celor care trăiau în cultul lui Noica, 
față de care un NIcu Steinhardt a scris Catharii de la 
Păltiniș, o memorabilă intervenție critică (apărută în 
„Familia” de la Oradea). Sau Scrisorile întredeschise 
ale disidentului Paul Goma, care ating uneori coar-
da profesiunii de credință, a unui crez artistic călit în 
pârjolul exilului...

În al treilea rând, epistolarul constituie și un 
fel de literatură marginală, de frontieră, precum me-
moriile, jurnalele, confesiunile, fără de care viața și 
opera scriitorului respectiv nu pot fi cunoscute în 
profunzime. Așadar, literaturitatea epistolarului (să 
luăm, bunăoară, vol. XVI din ediția integrală Emi-
nescu) trimite deseori într-un mod firesc-uman, fără 
intenționalitate artistică, la starea de spirit a scriito-
rului, la momentul genezic al unor creații, raportări 
fără de care nu putem avea o înțelegere mai com-
pletă, nuanțată și de profunzime a operei respective, 
a vieții artistului/ scriitorului în momentul respectiv. 

Acest gen de literatură epistolară a dat roade 
și în literatura română, care la originile ei feudale se 
sprijină pe o epistolă de la începutul sec al XVI-lea, 
atestând apariția scrisului în limba română. E vorba 
de acel mic raport secret din 1521, prin care boie-
rul Neacșu din Câmpulung îl informează pe judele 

Brașovului, sasul Hans Benkner, despre manevre-
le turcilor pe Dunăre și despre intenția lui Suliman 
Magnificul de a-și mâna corăbiile pe Dunăre în sus 
către Viena, ceea ce s-a și întâmplat istoricește fără a 
se reuși cucerirea cetății Viena. 

Pe de altă parte, folosirea documentului epis-
tolar are o bună tradiție în literatura română, de 
la epoca romantică a lui Alecsandri și Eminescu, la 
romanele lui Camil Petrescu (Patul lui Procust) sau 
G. Călinescu (Scrinul negru), bunăoară, până la Rap-
sodia epistolară a lui Anton Galopenția (a se vedea, 
totodată, și Un roman epistolar al exilului românesc 
de Alexandru Busuioceanu).

În acest sens e foarte important să vedem 
interesul față de literatura epistolară manifestat 
de-a lungul curentelor literare, epistola ca și satira 
ori fabula devenind specii ale dignității afișate de 
clasicism. Romantismul, modernismul, dar și post-
modernismul vor duce mai departe modalitățile de 
implementare a epistolarului în varii structuri artis-
tice, literatura epistolară fiind engramată nu numai 
de ecouri cultural-istorice, dar și mitologice, biblice, 
religioase (o spiritualitate din care referențialitatea 
epistolară nu poate fi eludată). 

Se poate glosa mult și variat pe seama literatu-
rii epistolare, identificate fiind aici nu numai o retori-
că specifică ci și o poetică a genului, cu toate figurile 
și mărcile compoziționale, cu toată hermeneutica 
alterității de care ne asigură teoreticieni moderni 
francezi și anglo-saxoni...

*
Revenind la dl Gh. Grigurcu, avem până acum 

cele două cărți editate de poetul-actor George 
Drăghescu, ediții-album ce reproduc în facsimil scri-
sori primite de la scriitori de prim-plan ai epocii, de 
la Nicolae Steinhardt, la Paul Goma și Radu Petrescu.

SAMURAIUL CRITIC – Cronici și articole (Editu-
ra Revers, Craiova, 2016, 80 p.) cuprinde, în principal, 
scrisorile trimise de „monahul de la Rohia” criticu-
lui stabilit în Amarul Târg de pe Jiu, de-a lungul unui 
lustru din deceniul al nouălea al secolului trecut. Da-
tând, mai exact, din perioada 1983-1988, cele zece 
epistole ale lui Nicolae Steinhardt (12 iulie 1912 – 29 
martie 1989) exprimă o atitudine caldă, prietenoa-
să și plină de o îndatorată recunoștință, arătându-se 
foarte sensibil la articolele în care confratele de la 
Târgu-Jiu îi comenta cărțile sau îi amintea numele cu 
diferite prilejuri. 

Prima scrisoare datează din 19 mai 1983, fiind 
prilejuită de eseul Nicolae Steinhardt ori samuraiul 
critic, publicat între alte „portrete” dedicate unor 
critici români contemporani (Între critici, Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca, 1983). Foarte mișcat de comentariul 
asupra Incertitudinilor literare (Ed. Dacia, 1980), în 
care Gh. Grigurcu admira stăpânirea de sine, curajul 
intelectual și „savoarea” referențială literar-filosofi-
că, monahul-autor Nicolae Steinhardt era încântat de 
a i se aprecia „aerul de trăire intelectuală” ce-l situa 

într-o aleasă familie de spirite: Alexandru Odobes-
cu, Garabet Ibrăileanu, Paul Zarifopol, Mihail Ralea. 
În epistola sa, „monahul de la Rohia” îi mulțumește 
„mult stimatului” confrate, care se arătase „prea bun 
și îngăduitor cu mine”, mărturisind că „folosirea ter-
menului samurai nu numai că mă bucură și mă ono-
rează, ci mă și încântă”, dând satisfacție „orgoliului” 
său intim „însetat de înălțare”.

La 29 august 1983, monahul-autor trimite 
iarăși „mult stimatului și iubitului” critic de la Tg.-Jiu 
un mesaj de gratitudine: „Mă copleșiţi cu bunăvoinţa 
și prea indulgenta Dvs. amabilitate. Și cât de iscusit 
detectiv vă dovediţi a fi (Dvs. și Lucian Raicu: amân-
doi m-aţi dibăcit perfect!).” 

La 23 aprilie, Steinhardt îi trimite criticului 
de ziua onomastică „cele mai sincere urări și felici-
tări”, iar în epistola datată 31 mai 1984 (trimisă din 
București) îi comunică numărul de telefon al mănăs-
tirii și-l invită la Rohia, situată la jumătate cale între 
Baia-Mare și Dej, explicându-i cum poate ajunge aco-
lo: 

„Dar mâine dimineaţă, foarte devreme, plec 
la Rohia, pe vreme mai îndelungată, probabil./ În-
drăznesc să vă întreb: n-aţi vrea să ne faceţi plăce-
rea și onoarea de a ne vizita mânăstirea? Puteţi veni 
oricând în iunie ori iulie (în august nu: e o perioadă 
foarte aglomerată), dându-mi de veste cu vreo câ-
teva zile înainte. Găzduirea va fi modestă și nu vă 
vom putea reţine prea mult timp, dar vă vom putea 
primi cu bucurie. (…) / Veţi avea prilejul să petreceţi 
câteva zile neiureșite și să constataţi că acel căruia 
bunăvoinţa Dvs. i-a conferit calitatea de samurai e 
și călugăr. Două ipostaze absolut necontradictorii!”

În 1984, iarăși de Sf. Gheorghe, Steinhardt îi 
adresase criticului Grigurcu „cele mai sincere urări și 
felicitări”, urându-i de Sfintele Paști „Hristos a învi-
at!” și iscălindu-se „Al Dvs. devotat și recunoscător, 
N. Steinhardt” (23 aprilie 1984). Felicitările și urarea 
de Sf. Paști se repetă și la 15 aprilie 1985, când îi co-
munică celui care își pierduse tatăl: „Am făcut pa-
rastasul pentru răposatul Dvs. tată.” Negăsind timp 
pentru a merge la Rohia, Steinhard își reînnoiește 
invitația: „Trag nădejde că veţi găsi prilejul să ne 
vizitaţi aici.”

La cumpăna anilor 1985-1986, N. Steinhardt 
transmite din nou, „din inimă și suflet”, „Sărbători 
fericite și La mulţi ani!”, urări și felicitări reînnoite la 
23 aprilie 1986.

Iar la 9 decembrie 1986, monahul-cărturar îi 
mulțumește criticului pentru volumul trimis (Existenţa 
poeziei, 1986), mărturisind: „Tare mă bucur că nu mă 
uitaţi.” Dorindu-i din suflet „tot binele posibil”, îi urea-
ză „La mulţi ani! Cu statornicie, aleasă și recunoscă-
toare afecţiune.” Aceeași urare trimisă în iunie 1987. 

Un consistent eseu despre Nicolae Steinhardt 
semnat de Gheorghe Grigurcu, Un estet al ființei, 
vine să contureze mai pregnant profilul de homo reli-
giosus de mai larg orizont intelectual al autorului Es-
calelor în timp și spaţiu („Cartea Românească”,1987), 
volum conținând comentarii asupra unor scriitori ro-
mâni și străini. Convingerea criticului Gh. Grigurcu 
era că, aflându-se pe „un drum al substanţei estetice 
care ia conștiinţă de sine după lăuntricele puteri ale 
fiecăruia dintre noi”, N. Steihardt rămâne „un reper 
de seamă al criticii și esteticii românești”. La 20 ianu-
arie 1988, Steinhardt, „copleșit de atâta mărinimie și 
bunăvoire”, îi mulțumește „din inimă și cuget” pen-
tru „prea îngăduitorul” articol publicat în „Steaua” 
(Nr. 12/1987).

În ultima epistolă publicată, datând din „Ziua 
de 23 aprilie 1988”, N. Steinhardt își reîmprospătea-
ză „felicitările și urările cele mai sincere cu prilejul 
zilei onomasticii”, semnând „Devotatul Dvs. N. Ste-
inhardt”.

Apărând în condiții grafice și materiale de-
osebite (format de album, hârtie lucioasă, re-
produceri foto protejate cu pergament), lucra-
rea conține și articolele semnate de Gh. Grigurcu 

Cronici literare
GHEORGHE GRIGURCU – Epistolar confratern
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și Nicolae Steinhardt, comentarii reciproce care 
au generat, de fapt, schimbul epistolar respectiv. 

Îndrăznim a crede că mult mai interesantă ar 
fi o ediție în care am avea, față în față, de s-or mai 
păstra, și scrisorile (mesajele) lui Gheorghe Grigurcu, 
deși rezultă destul de clar din această carte-album 
„relația” dintre cei doi, îndeosebi prețuirea, respec-
tul, amabilitățile și atenția din anumite zile de peste 
an (onomastica, Sf. Pași, Anul Nou) înregistrate de 
mercurialul sensibil al criticului și esteticianului mo-
nah de la Mănăstirea Rohia. 

Nicolae Steinhardt încetează din viață în spi-
talul județean (30 martie 1989), din cauza unui in-
fact suferit în aeroportul de la Baia Mare, unde se 
afla pentru un drum ce urma să-l facă la București. 

*

Noua ediție-album Unsprezece epistole către 
Gheorghe Grigurcu (Ed. Revers, Craiova, 2019, 86 p.), 
păstrând formatul și exigențele tipografice, de la hâr-
tia lucioasă la reproducerea în facsimil a scrisorilor, 
ba chiar a plicurilor cu adresele respective ale desti-
natarului și expeditorului, constituie o nouă revelație 
documentară. Este vorba de scrisori (unsprezece la 
număr) primite de critic, între 1979 și 1999, de la 
câțiva confrați, nume care mai de care de rezonanță: 
Șerban Cioculescu (2), Ștefan Augustin Doinaș (1), 
Paul Goma (1), Virgil Ierunca (1), Gellu Naum (1), Ion 
Negoițescu-Nego (2) și Radu Petrescu (3).

Dincolo de vreo specializare în editologie, dl 
George Drăghescu – poet el însuși și vechi prieten al 
d-lui Gh. Grigurcu – procedează foarte loial și defe-
rent, oferind imaginea facsimilată a textului epistolar 
cât și plicurile respective cu adrese, ștampilă, timbre 
(să menționăm că pe coperta a IV-a sunt reproduse 
semnăturile confraților condeieri).

Iată, mai întâi, scrisorile criticului și istoricului 
literar Șerban Cioculescu, cunoscut îndeobște prin 
savuroasele sale „expertize filologice”. Adresându-
i-se „stimatului domn Grigurcu” la «6 mai 1979», 
Șerban „cel Rău” răspunde cu întârziere de șapte zile 
„la scrisoarea dvoastră din 7 aprilie”, exprimându-
și o „nedumerire” în legătură cu Arghezi: „Din scri-
soarea primită, reţin o singură nedumerire pe care 
o exprimaţi: de ce-l consider pe Arghezi nu tocmai la 
curent cu filosofia lui Blaga. În genere pe Arghezi nu-l 
interesa mișcarea de idei și cred că n-ar fi putut duce 
la capăt lectura gânditorului Blaga. De altfel, de când 
se ocupa de gospodăria din Mărţișor, nu mai era la 
curent nici cu literatura franceză, pe care o frecven-
tase pe vremea relaţiilor lui cu Macedonski și mai 
ales cu Bogdan-Pitești.” Foarte interesantă remarca 
(veridică) a criticului Cioculescu față de „cultura ge-
nerală a lui Arghezi”, à propos de comparația care s-a 
tot făcut între acesta și autorul Poemelor luminii și al 
Verii de noiembrie: „Fără a prejudicia asupra valorii 
operei argheziene, cred că nu mă înșel afirmând că 
nu se poate vorbi de cultura generală a lui Arghezi, 
deși el «tranșa» în multe probleme (necum în cea fi-
losofică!)”

În următoarea scrisoare din «3/6/983», cu o 

adresare jucăuș familiară conformă cu „dialogurile 
«geniului»” („Stimabile”), Cioculescu mulțumește 
pentru cartea primită, considerându-l pe dl Gh. Gri-
gurcu „cel mai fidel călinescian”, cu o referință la 
tăișurile diferite ale lancei achileene: „Ca Achille, a 
cărui lance rănea cu unul din tăișurile ei, dar lecuia 
cu celălalt, manevrezi cu deliciu elogiul perfid și sen-
surile biunivoce.” Confratele de la Târgu-Jiu i se pare 
deopotrivă „critic al actualităţii și arheolog”, care nu 
desconsideră „fosilele”: „Dintre aceștia, mă bucur 
că-i aplici un regim special fratelui meu de arme, Vla-
dimir Streinu, dar cred că te înșeli afirmând că mai 
mult se aseamănă cu mine, decât se deosibea. Era 
un estet, un artist incomparabil. Ne complementam 
poate, dar difeream radical.” Și o «recomandare» în 
finalul epistolei: „să-ţi aerezi scrisul, prea complet ca 
să-i îmbie pe cei mulţi (sau ţi-e totuna?)”.

În epistola sa datată «27 nov. 1975», Ștefan 
Augustin Doinaș îi comunică „figura foarte urâtă” ce 
i s-a făcut la „Secolul 20”, redactorul însuși conside-
rându-se „tras pe sfoară”: neincluderea de către Dan 
Hăulică a articolului despre Thomas Mann trimis: 
„Am protestat, iar Hăulică mi-a spus că nu mai poate 
face nimic”. Articolul dlui Grigurcu nu a apărut nici 
în numărul următor (9) la „cromica traduceilor”, de 
unde precizarea lui Doinaș: „Voi veghea ca să apară 
totuși, într-un alt număr. Cel despre Rilke va apărea 
sigur.” Nici ajutorul solicitat „n-a putut fi rezolvat 
decât pe jumătate” (un împrumut de 1000 lei de la 
Fondul literar al Uniunii Scriitorilor), din pricina certi-
ficatului mai vechi care trebuie „înnoit”...

În legătură cu pensionarea, Doinaș îi comu-
nică criticului de la Tg.-Jiu că „perspectivele nu sunt 
prea strălucite, judecând după atmosfera în care ne 
scăldăm în momentul de faţă”. Scrisoarea însoțește 
„volumul meu ultim” care reproducea pe coperta a 
patra „câteva rânduri din cele pe care mi le-ai con-
sacrat”...

Un alt confrate, poetul Gellu Naum, îi scrie 
de la Comana la 12 iulie 1980, invitându-l pe critic 
să-l viziteze, așa cum dorise și „monahul de la Ro-
hia”. Cu siguranță, o asemenea vizită nu a fost făcută, 
mai viabilă dovedindu-se întâlnirea din toamnă de la 
București. Reținem, totuși, „criza depresivă” de care 
poetul Gellu Naum a suferit în urmă cu cincisprezece 
ani, în urma căreia obișnuia a se refugia la Comana, 
din primăvară până în toamnă, „când frigul mă alun-
gă la București”. Și încă o mărturisire a poetului neo-
suprarealist: „nu există chin mai mare decât scrisul 
(firește, nu e vorba de poezie)...

De la Paris, i se adresează dlui Grigurcu Paul 
Goma și Virgil Ierunca, primul, într-un stil pitoresc, 
menționând „mizeria izolării în Amarul Târg, cum 
îi zici”, precum un I. D. Sîrbu într-o „Craiovă de că-
cat” cu amicii de păhărel la vorbă-lungă, departe de 
„țărănoismul” de la „Contemporanul – ideea breba-
nă” (9 martie 1999), celălalt răspunzând cu căldură 
unei scrisori în care îl felicită pentru „textul despre 
Rusia și – mai ales – pentru interview-ul din «Vatra»”. 
Virgil Ierunca îi trimite „două exemplare din ultima 
noastră convorbire”, revista fiind interesată de aces-
te convorbiri „la care suntem pe cale de a răspunde – 
Monica le-a și trimis”... Dorind amânarea unui dialog 
promis pentru „Viața Românească”, pe teme alese 
„tot de Dumneavoastră”, Ierunca îl invidiază pentru 
„puterea de muncă”, mărturisind că-i farmecă „prin 
prezenţa sa stenică și atât de necesară în aceste 
vremi de restriște și confuzii”. Încheind nu înainte 
de a-i mulțumi „pentru totul” și a transmite „Mamei 
Dumneavoastră toate urările noastre de sănătate”, 
Virgil Ierunca se dovedește același spirit prob, rec-
titudinal și atent, interesat desigur de imaginea pe 
care împreună cu Monica Lovinescu o cultivau în 
presa literară românească («Paris, 23 februarie 94»)

Două scrisori îi adresează de la Műnchen Ion 
Negoițescu – Nego, un mai vechi prieten, solicitând 
unele volume de poezie și critică „ca să-ţi definiti-
vez portretul în Ist. Lit. Rom. Vol. 2, pe care îl pun 
acum la punct. Te rog deci să nu mai întârzii!” Nego 
îl întreabă dacă a primit numerele din „Dialog” ex-
pediate prin Regman, cerându-i colaborări, și-l ține 
la curent cu publicațiile sale din „Viața Românească”. 
E indignat de lentoarea cu care i se răspunde de unii 
confrați: „Doamne, ce greu merg toate cu România, 
parcă ar fi o ţară undeva în lună!...”(«18 ian. 990»). 

Peste un an, la «17 sept. 991», Nego răspunde scri-
sorii din „9 și primită în 16” (septembrie), precizând 
că „textul de la Free Europe este conceput pentru Is-
toria literaturii vol. 2, în curs de redactare (peste 80% 
gata)”: „Mă bucur mult că te-a satisfăcut: în orice caz 
reprezintă exact modul în care te văd eu și n-a fost 
scris ca să-ţi facă plăcere... În Istoria mea nu ţin cont 
de prietenie, consideraţie etc. ci doar de textele ce le 
am sub ochi.” Aceeași dorință de a-l avea colabora-
tor la „Dialogul” lui de la Műnchen și, în perspectivă, 
dorința de a se reîntoarce definitiv în România („pen-
tru totdeauna”), problema importantă rămânând, 
însă, locuința, „având în vedere biblioteca de mii de 
cărţi ce-mi stă în cârcă (alta decât cea din București, 
pierdută în întregime)”.

Ultimul partener de dialog epistolar este pro-
zatorul Radu Petrescu, care în cele trei scrisori am-
ple își dezvăluie preferințele și proiectele literare. 
Mulțumindu-i pentru onoarea de a-i fi comentat 
Ocheanul întors, atât cu „vigoare expresivă” cât mai 
ales cu „substanţa preţioasă și acerbă a portative-
lor lui Rameau, în perfectă concordanţă cu marea 
concentrare de energie vizionară a poeziei pe care o 
instituiţi cu strălucire”, prozatorul Radu Petrescu se 
dovedește de o locvacitate pasională în privința scri-
sului său, oferind detalii în legătură cu aparițiile sale 
editoriale, într-o ordine anume, precum și explicații 
privitoare la unele intervenții revuistice rămase „fără 
niciun ecou”. Romancierul face judicioase remarci 
asupra prozei românești și franceze, precum în arti-
colul său citat, Altceva despre naturalism, cu reflecții 
asupra spiritului flaubertian, definit cam superficial 
„până acum”... Pentru viitorul monografist al scriito-
rului, dar și pentru o receptare corectă a operei lui 
Radu Petrescu, mărturisirile din aceste epistole sunt 
foarte prețioase, considerațiile autorului atingând 
probleme centrale ale creației: „teoria romanului ca 
manifestare a Trinității”, reevaluarea „raportului din-
tre ficțiune și realitate”, „caracterul cosmofag al ero-
ilor”, „permanenta parafrazare de sine”, „operația 
de absorbție a elementelor noi, care constituie pre-
zentul viu, etern, al ființei”, „permanenta constituire 
în viul prezent al obiectivității”, personajul ca „erou 
macro cosmic”, raportul dintre personaje (creaturi) și 
trinitatea prezentă în carte (creatorul), noul balzaci-
anism și perspectiva unei noi „comedii umane”, mo-
tive și teme recurente ș.a.m.d. («București, 14 mai, 
1980»).

Nevăzând niciodată Târgu-Jiul, Radu Petres-
cu cere, de la masa lui de lucru din Pitar Moș, cât 
mai multe detalii («gara, statuile lui Brâncuși, piaţa 
de alimente, librării etc. etc.»), pentru a și-l fixa pe 
partenerul de dialog în anumite situații și împreju-
rări: „Despre acest oraș știu doar că are onoarea de 
a poseda mari sculpturi de Brâncuși, în aer liber, și 
că pe străzile lui Dumneavoastră vă plimbaţi splee-
nul în compania unui câine Tera nova.” Caracteristi-
că prozatorului din Școala de la Târgoviște, această 
curiozitate privind reificările toposului urban devine 
trăsătură specifică sine qua non a poeticii noului ro-
man scris în cheia ironiei gidiene, în care „personajul 
e liber să povestească parcă în absența autorului” 
(Dana Dumitriu).

Foarte interesante în contextul unei istorii li-
terare recente, cele unsprezece epistole aparținând 
celor șapte scriitori de prim-plan din țară (Șerban 
Cioculescu, Șt. Aug. Doinaș, Gellu Naum, Radu Pe-
trescu) și diaspora (Paul Goma, Virgil Ierunca, Ion 
Negoițescu) ne restituie, secvențional, relațiile cri-
ticului literar cu acești confrați de breaslă, ale căror 
nume, foarte cultivate în epocă în mediile cultural-
scriitoricești, au devenit, iată, istorie literară...

Cele două epistolare avându-l «actant» pe cri-
ticul literar și poetul Gheorghe Grigurcu – el însuși 
un virtuoz templier al Jurnalului ca stare cultural-in-
telectuală de spirit -, rămân, desigur, fragmente im-
portante de istorie literară, la care se pot raporta cu 
încredere și într-un mod punctual viitori comentatori 
și cercetători ai literaturii noastre postbelice.  n
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În eminescologia de azi, numele dlui Ni-
colae Georgescu este nu numai bine cunoscut 
dar și prioritar în sensul că domnia sa, venind 
dinspre filologia clasică, a purces la citirea 
minuțioasă a creației poetice eminesciene, mili-
tând pentru forma originală a textelor, necorup-
tă de numeroasele editări câte au avut loc de-a 
lungul timpului.

Istoric și critic literar cu stăruință de ga-
zetar loial al vieții poetului „nepereche”, dl N. 
Georgescu este autorul unor lucrări menite a 
reconstitui ultimii șase ani din viața poetului, în-
deosebi calvarul trăit de acesta începând cu 28 
iunie 1883, data internării la Sanatoriul docto-
rului Șuțu din strada Plantelor, până la decesul 
din zorii zilei de 15 iunie 1889. Urmărită înde-
aproape, în conjunctura epocii și în relație cu 
cei apropiați, drama vieții lui Eminescu este una 
răscolitoare. Sub pana dlui N. Georgescu evoca-
rea capătă o autenticitate credibilă, evidențiind 
aspecte și idei probând o sagace argumentație, 
spre deosebire de alte abordări exagerate ale 
unor confrați urmărind acreditarea ideii de 
«asasinat politic», în care însuși „masonul” Titu 
Maiorescu ar fi jucat un rol important...

Cel mai harnic și redutabil eminescolog 
de azi a semnat în ultimii cincisprezece ani cărți 
de reală valoare, mult lămuritoare, privind viața 
și opera poetului nostru fundamental: A doua 
viaţă a lui Eminescu. Cu un album incomod 
privind ziaristica eminesciană în caricaturi de 
epocă (1994), Cercul strâmt. Arta de a trăi pe 
vremea lui Eminescu” (1995), Luceafărul. Ediţie 
critică (1999), Moartea antumă a lui Eminescu 
(2002), Cu Veronica prin Infern. Cartea regăsiri-
lor (vol. I), Cartea despărţirilor (vol. II), 2004, Un 
an din viaţa lui Eminescu (martie 1881 - aprilie 
1882), Cartea trecerii. Boala și moartea lui Emi-
nescu (2009), Eminescu și editorii săi (2000, 2 
vol.) Mihai Eminescu. Poesii antume (recent).

Editolog al poeziei eminesciene cu o soli-

dă bază clasicistă, criticul filolog N. Georgescu 
publică sub egida Academiei Române, Institutul 
de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădules-
cu-Motru”, lucrarea CUVINTE ȘI SEMNE (Ed. 
Academiei, 2018, 616 p.). Lucrarea detaliază 
Hermeneutica punctuaţiei în poezia emines-
ciană, adunând la un loc studiile și cercetările 
care au stat la baza elaborării ediției de Poesii 
(„ediție critică, studiu introductiv, comentarii fi-
lologice și scenariul probabil al ediției princeps”, 
802 p., apărută tot în editura Academiei Româ-
ne în 2012). În acest fel, lucrarea „se dorește un 
instrument de cercetare pentru eminescologi, 
pentru filologi în general, și un îndrumar de lec-
tură pentru iubitorii poeziei lui Eminescu”.

„Intenția noastră – mărturisește autorul 
- de a stabili un text al poeziei antume emines-
ciene cât mai apropiat de voința auctorială s-ar 
pierde în subiectivism și ar fi considerată doar 
o nouă manieră de a-l edita pe poet dacă n-ar 
avea întemeierea necesară, adică trecerea efec-
tivă prin nisipul fierbinte al tuturor experiențelor 
editoriale în domeniu.” Asta câtă vreme se știe 
că, încă din anii 40 ai secolului al XIX-lea, cer-
cetătorul I. E. Torouțiu „supunea unui examen 
critic comparatist foarte larg un număr de cinci 
poeme eminesciene, observând că dintre cele 
25 de ediții pe care le avea la îndemână nu sunt 
două care să semene între ele, fiecare editor în 
parte propunând formula sa de text fără a intra 
în comunicare cu editorii anteriori sau discu-
tând foarte rar cu ei și numai în cazuri conside-
rate litigioase.”

Între cei care s-au ocupat de editarea cri-
tică a poeziilor eminesciene, observa Torouțiu, 
„s-ar putea broda un interesant capitol de psi-
hologie; o bogată panoramă cu variante de ca-
ractere, îndeosebi de temperamente, dar mai 
ales se evidențiază ocupația de viață.” Criticul 
observă că, începând cu editorul Maiorescu, 
care a administrat elegantei poezii eminesciene 
o riguroasă punctuație în toate cele unspreze-
ce ediții, începând cu cea din decembrie 1883 
(„pronunțat spirit german în punctuarea texte-
lor lui Eminescu”), prin virgule, pauză, cu deo-
sebire punct-virgulă, două puncte etc., ca „un 
puternic baraj la mijloc de vers”, editorii ce au 
urmat au punctuat poezia lui Eminescu după 
cum au crezut. Astfel, Mihail Dragomirescu l-a 
„întrecut” pe Maiorescu în administrarea virgu-
lei acolo unde poetul nu o pusese („Parcă a adu-
nat un sac de pureci și i-a turnat peste paginile 
imaculate”).

În acest sens, pentru a restabili acuratețea 
textelor punctuate de poet, N. Georgescu, 
-  intenționând un „Eminescu par lui-même”, 
-  cercetează cu lupa filologică manuscrisele 
poetului (facsimilate de Academie) și le pune în 
relație cu textele publicate, inițiat, în „Familia”, 
„Convorbiri literare” și „Almanahul România 
jună”, apoi în edițiile Maiorescu și, desigur, la 
toți editorii ce au urmat. Bunăoară, consideră 
ediția V. G. Morțun „un scandal inabil”, acoperit 

de A. D. Xenopol prin „reacția cronologică”. Mai 
apoi, dacă ediția lui Matei Eminescu este con-
siderată „o cauză de familie”, cea realizată de 
Ioan Scurtu ar fi o „combinare a tipăriturilor cu 
manuscrisele”, iar întreprinderea lui A. C. Cuza o 
măsură a „faptei ziaristice”. Un susținător și edi-
tor al lui Eminescu a fost marele istoric și peda-
gog al neamului Nicolae Iorga, care constata că, 
după marele război, editarea scrierilor lui Emi-
nescu s-a făcut mai mult din motive comerciale, 
el însuși (dar și cumnatul său, G. Bogdan Duică) 
străduindu-se să culeagă poemele lui Eminescu 
din „Convorbiri literare” și să le publice în două 
volumașe (I, 1866-1879; II, 1880-1895). Dar nici 
edițiile Iorga nu sunt lipsite de greșeli de fond 
sau de formă, de erori de tipar, de inversiuni 
cronologice etc. Dincolo de alte ediții (Murnu, 
bunăoară), avem edițiile lui Ibrăileanu („un iz-
vor de sugestii”), C. Botez („un «rumeguș» ex-
trem de fertil”), Mihail Dragomirescu („tentația 
antologiei”), G. Călinescu („limitele pozitivismu-
lui... temperat”). De la aceste „limite” de pozi-

tivism temperat, se trece la Ediţia Perpessicius, 
care ar reprezenta „trecerea de la necropolă la 
Acropole”, autorul propunându-și totuși să ur-
mărească unele „diferențe minimale”. 

Dincoace de ediția monumentală Per-
pessicius, care – se știe – a fost continuată sub 
auspiciile Academiei Române (mai exact, după 
1968, „colectivul de la MLR”, în frunte cu Petru 
Creția, admonestat cam aspru de criticul nos-
tru pentru multe proceduri și lipsuri, precum 
eludarea „emendațiilor” lui Ion Crețu, editor al 
operei poetice și politice eminesciene) până la 
încheierea „integrală” sub coordonarea lui D. 
Vatamaniuc (de către colectivul de eminesco-
logi din anii ‚70-’80).

Mai aproape de noi, universitarul Gh. Bul-
găr readuce în atenție, în ediția sa (oprită, de 
altfel, de la apariție de câțiva intelectuali tocmai 
pentru a nu fi „discreditată” ediția Perpessi-
cius!, dar apărută azi, după două decenii), tex-
tul ca atare și discuțiile filologice pe marginea 
lui, formulând cu hărnicie nu mai puțin de 200 
de emendări la ediția Perpessicius din 1939, 
„niciuna dintre ele neintrată în circuitul edi-
torial”. Emendări pe care Perpessicius nu și le 
însușește invocând „tradiția editării” din „Con-
vorbiri literare”, „Familia”, „Almanahul România 
Jună”... „Despre Perpessicius – scrie N. Georges-
cu – știm că n-a participat la marele Centenar 

NICOLAE GEORGESCU:

CUVINTE ŞI SEMNE
Hermeneutica punctuaţiei în poezia antumă eminesciană

(Editura Academiei Române, 2018, 616 p.)
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din 1950 (...) când poetul a fost livrat oficial, cu 
surle și trâmbițe (cu surle și dobe, n.n.), prolet-
cultismului”, urmând ca abia în 1952 să editeze 
vol. IV și apoi alte două, în 1958 și 1963. 

Prilej pentru autorul nostru de a aduce 
un omagiu celor ce au statuat principiile editării 
textului eminescian de după al doilea război, din 
anii ‚60 (Gh. Bulgăr, Flora Șuteu, Petru Creția, 
Luiza Seche, Ion Gheție – „singurul nucleu de fi-
lologi care s-a aplecat vreodată din perspectiva 
filologiei asupra textului eminescian”, moment 
important în istoria eminescologiei care trebuie 
reținut).

Conștient că e imposibil să avem o ediție 
de Poezii eminesciene ne varietur – în ciuda 
ediției sale de antume, Poezii, care corelează, 
comparatistic, analiza filologică cu cea literară, 
ea însăși „insuficient îngrijită redacțional” – dl 
N. Georgescu declara într-un interviu: 

„Mai întâi ar trebui ca fiecare editor să 
declare ce ediție urmează, să ofere un aparat 
critic în care să arate ce anume preia de la pre-
decesori, ce anume respinge, așa cum sper că 
am reușit eu să fac (...) Apoi ar trebui ca acea 
cronică a edițiilor, care în perioada interbelică 
a funcționat la noi ca o adevărată instituție, să 
se reinstituie (...), să sancționeze abaterile, să 
«premieze» inovările, în general, să stimuleze 
dezbaterile (...) Mai bine în sălbăticia de acum, 
cu atâtea sisteme ortografice, de punctuație, 
de antologare – decât de loc. Eminescu se așază 
în mintea și sufletul românilor și așa, lăsând fie-
căruia dreptul și răgazul să-l regândească.”

În privința editării postumelor, a celor 
vreo 400 de titluri, se impune, crede edito-
rul, un tratament filologic asemănător, lucru 
făcut de d-sa pentru antume, care ar impune 
înființarea unui Institut Eminescu pentru valida-
rea generală a operei. Din păcate, completează 
N. Georgescu, „eminescologia a rămas o formă 
fără fond”, după dizolvarea „grupurilor de emi-
nescologi” care au lucrat în instituții diferite, 
precum cel sub redacția lui Tudor Vianu, apoi a 
lui Șerban Cioculescu (Dicţionarul limbii poetice 
eminesciene, 1967), sau cel având-o în frunte 
pe Aurelia Rusu, colectivul de la MLR sau cel de 
la Biblioteca Academiei...

Dl. N. Georgescu se întreabă, apoi, dacă 
„ne putem odihni în bogata antologie a Ediției 
Crețu-Vatamaniuc?”, gândindu-se totodată la 
„o ediție a ziarului Timpul”, în care s-ar afla și 
alte texte încă neidentificate și, deci, neincluse 
în ediția integrală... 

Oricât de retorice ar părea aceste între-
bări, un lucru e clar: Eminescu este un subiect 
încă viu, de actualitate, iar dl Nicolae Georges-
cu, care a lucrat ca o instituție în minele de aur 
ale acestui subiect, este poate cel mai de seamă 
eminescolog al vremurilor noastre, prin simțul 
filologic profund, intuiția creatoare și vocația 
demersului comparatistic fără precedent în am-
ploarea lui. Editologia eminesciană a marcat, în 
acest sens, o nouă etapă, în căutarea și identifi-
carea filologico-hermeneutică a spiritului iden-
titar eminescian. n

„- Dar, ce e cu obsesia asta mistică,/ scuză-
mă, cam tâmpită,/ pentru păhăruț?”, îl iscodește 
Îngerul pe poet într-un dialog de urgentă clari-
ficare. „Dacă nu ești creator de obsesii/ nu ești 
creator de nimic”, îi răspunde liricul, precizând că 
„Unul, Singur, a băut cu paharul,/ noi toți bem cu 
păhăruțul. Punct.”  (Dialog imaginar/ desigur că 
plin de har/ cu poetul G. Bacovia la un pahar, poem 
din Addenda volumului, având ca motto cunoscu-
tul vers din Poemă finală: „Eu trebuie să beau/ Să 
uit ceea ce nu știe nimeni”).

Iată, așadar, un prim sens metaforic de 
o gravitate expresă, „păhăruțul” uitării dezvol-
tând, sub această diminutivitate de esență le-
xematică, o rețea întreagă de imagini și trimiteri 
cu referențialitate autobiografică. A bea „până la 
fund” paharul suferinței înseamnă atât asumare a 
unei experiențe de viață, retrăire obsesivă a toate 
câte a trăit și l-au marcat pe poet, dar și despo-
vărare prin cuvântul care, odată rostit, deschide 
calea terapeutică spre quietudine și redempțiune, 
spre eliberare și pacificare. Iar 
acest fapt se produce la Marian 
Drăghici printr-o exorcizare a 
existențialității centrifugale în-
tru strângerea „piliturii” după 
anumite linii de forță tematică 
și motivică, desigur complexe 
metaforice obsesive, care, în 
spirit postmodernist, au nevo-
ie de registre poetice mai largi. 
De unde și amploarea poema-
tică cantatorie pe care este 
construit volumul Păhăruţul, 
care se deschide cu Poemul lui 
mo/ sau totul este o poveste, 
evocând în discursivitatea lui 
anamnetică o mai veche ob-
sesie legată de chipul iubitei plecată peste Medi-
terana în continentul negru al umbrelor, versuri-
laitmotiv de real sens structurant : „de când am 
trecut Mediterana/ pe negresa mea Mo-wana/ mă 
obsedează/ vai, ce mă obsedează/ imaginea Me-
diteranei/ din ochii mari ai Mo-wanei”... „Absolut 
singur pe mare” – marea fiind iarăși un lexem de 
gravă meditație – poetul poartă dialoguri hilare, 
solilocvii de retorică orgolios-jucăușă și totodată 
de fantasmatică reflexivitate, cu trimiteri biogra-
fice evidente, atenuând acuitatea percepției vizi-
onare cu intertextualități cantabile, cu relativizări 
verslibristice și chiar rime interioare, lansând mai 
peste tot discursul supravegheat al unor ars poeti-
ce, chiar acolo unde te-ai aștepta mai puțin, în pro-
zaizarea intenționată a mesajului creionând calcuri 
folclorizante: „trece bicla pe șosea/ cu păhăruțe 
sub șa/ singură, ea/ întrebând de dumneata” (Bi-
cla cu păhăruţe sub șa).

Uneori dicția poetică pornește din aluzivități 
absurde spre a reliefa un context al reamintirii, pe 
canavaua căruia se construiește textul, e un fel de 
declic cu funcționalitate motivică, precum grupa-
jul strofic „la margine de nicio apă/ stau/ și mă uit 
în apă”, care deschide fie inserții de biografism 
(„am avut heleșteu/ am avut casă cu heleșteu/ și 
nuferi galbeni pe heleșteu” – cântec de păhăruţ), 
fie acoladele programatice ale unei definiri onto-
gnoseologice în relația cu Dumnezeirea: „stau/ și 
mă uit în apă/ la margine de nicio apă: pot/ să te 
contemplu, Doamne/ în clipa asta/ veșnic/ tot” – 
Poemul aedului necunoscut –/ ce va fi scris peste o 
sută de ani se pare/ de stră-strănepotul meu po-
etul nu-știu-care)... Această relație cu Divinitatea 
devoalează însăși „facerea” poemului ca meca-
nism decantatoriu într-o ritualistică a repetitivului 
motivic: „te repeți una-două/ însă te repeți ca într-
o rugă/ până se face liniște în text/ și poetul-poet 

aude în pagină/ ce-i spune Dumnezeul poeziei/ lui: 
de când am trecut Mediterana/ pe negresa Mo-
wana/ mă obsedează/ vai, ce mă obsedează etc.” 
(Poemul lui mo)

Dar păhăruțul lui Marian Drăghici are și o 
sugestie christică, - chiar de potir al împărtășaniei 
ritualice, - desigur, atunci când precizase că „Unul, 
Singur, a băut cu paharul,/ Noi bem cu păhăruțul. 
Punct.“ „Noi” trimite la o confrerie de spirite ale-
se, congruente cu vecinătăți ale poeticii autorului. 
Trimiterile și adresabilitatea directă sunt evidente, 
fără protocolare demersuri, și ele grăiesc de la sine 
despre anumite afinități nu atât „generaționiste” 
cât de program poetic asumat. Iată, bunăoară, în 
acest sens, câteva „repere” ale poeziei lui Marian 
Drăghici, care, dincoace de Bacovia, se oprește la 
Mircea Ciobanu, autorul „Patimilor” (1991), evo-
cându-l în decantări laitmotivice: „poetul? Ca albi-
na înmărmurită/ așa ai spus. Raza mereu pe cale/ 
până la ziuă aprinse/ zidul de ceară al muncii sale” 
(Poemul lui Mircea Ciobanu/ sau stricarea lumii 

prin poezie: ultima variantă). 
Apoi, dacă Bicla cu 

păhăruţe sub șa, din care am 
citat mai sus, trimite la pro-
zatorul Ioan Groșan, alt text 
amintește de Ion Mircea, unul 
din „maeștrii” formării sale de 
până „la vârsta/ primilor oche-
lari de vedere”: „după cincizeci 
de ani iată citesc/ doar cu bicla 
pe nas inclusiv Evanghelile/ in-
clusiv epistolele pauline/ inclu-
siv, nepoților, din frații Grimm/ 
inclusiv, Mariei, din mine - // 
ca deodată s-apară Materia 
care ne desparte/ și să con-
stat, chiar din momentul/ prim 

al lecturii,/ oarecum perplex/ oarecum privind 
de departe// că Dumnezeule!, pot să citesc/ prin 
această nemaivăzută carte/ indiferent cum cade 
lumina/ ba în puterea nopții/ ba ziua-n amiaza 
mare/ doar cu vederea mea/ și nostalgia/ primilor 
ochelari de soare.” (Poemul lui ion Mircea). Pentru 
ca în Poemul lui Gabriei Chifu, Drăghici să recu-
noască cu generozitate valoarea confratelui, dar în 
aceeași notă de oralitate ironic-anecdotică și fami-
liaritate frustă: „iată-te titlu de poem./ ca mâine, 
titlu de carte/ nume de stradă etc.// da, Gabriel/ 
cum ți-am spus/ zborul tău este foarte sus// dar/ 
cât ne mai ții/ cu capetele date pe spate/ și ochii-
n soare/ să-ți urmărim/ volutele sclipitoare// nu 
te aștepta să murim/ toți/ de dragul tău/ excla-
mând:/ poet mare!/ nu murim/ și nu exclamăm.// 
pentru ultima oară/ spune-i Mariei ce ai de spus/ 
ia-ți bastonul de orb/ și te cară/ nu pe ușă: în sus.// 
înaripat.// ca mâine, nume de țară -/ sau ulicioară/ 
în Calafat?”

Pornind de la o discuție cu Daniel-Cristea 
Enache, poetul nostru afirmă pro domo că, după 
umila lui părere, „poezia se spune/ nu se citește”, 
simțind-o cum trece prin el ca „un păhăruț cu mă-
răcine/ și/ ca electricitatea/ prin te miri ce con-
ducte fine” (Schiavna), o precizare foarte impor-
tantă privind oralitățile și familiaritățile de limbaj 
care ajută la ridicarea acestei poezii pe canavaua 
unor narativități episodice devenite obsesii le-
xematic-simbolice, metaforice, ori de viziune 
compozițională contrapunctică.  

Un alt spirit confratern în ale păhăruţului 
este prozatorul de reale virtuți umoristice Dumitru 
Augustin Doman, căruia i se dedică Urma. O can-
tilenă, cu un motto din Rilke despre scrierea „ca 
păcat”, altele lui Mircia Dumitrescu, Angelei Ma-
rinescu, Aurel Pantea, Ion Mureșan, Florin Mugur, 

MARIAN DRĂGHICI:
Păhăruţul

(„Junimea”, Iași, 2019, 160 p.)

p.10
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părintelui St. L., Ion Zubașcu (memorabil poem), 
Lucian Vasiliu, Mihai Ursachi, Ioan Flora (iarăși de  
reținut), Ioan Buduca, Eugen Suciu, Nicu Sava, Ioan 
Moldovan, Ion Stratan (din nou de reținut), Gellu 
Dorian. Unii din aceștia, trecuți în lumea umbre-
lor, rețin atenția lui Marian Drăghici, prin aceleași 
raportări la mirabile  întâlniri, reținându-se – prin 
diferențiere afină și într-o cosmotică corespondență 
– trăsături umane și sensuri expresive ale operelor, 
în marginea cărora dezinvoltul aed vizionar și fante-
zist, rupt parcă din cununa de raze a lui Nichita Stă-
nescu, își face simțită prezența poetică. E totodată 
un fel de a trăi într-o  contemporaneitate, dacă nu 
funcționărească, cel puțin de diferențiere confrater-
nă. Căci, dincolo de toate aceste referințe livrești, 
chiar ironic-autocritice, poetul Marian Drăghici se 
caută și se exprimă pe sine, intrând în dialog cu re-
flexivitatea sinelui precum în poemul dedicat lui Ion 
Stratan și morții sale suicidare: „-Nino, Nino,/ cum-
necum/ am scris poezie sub teroare/ și nimeni nu ne 
poate lua asta/ și caii de la biclă (...)// mai ales de 
când te-ai aruncat în cuțit,/ mai ales de când te-ai 
aruncat/ cu inima ta de poet-poet/ în cuțitul proptit 
în tocul ușii/ tremură carnea pe mine/ ca între coli-
ne/ numai vânt și subțirime-/ a îngerului din vechi-
me/ singur lepădat de sine”(Caii de la biclă sau re-
capitularea. Poemul lui Ion Strătan).

De reținut că, în geografia liricii drăghiciene, 
„păhăruțul” (nu «păhărelul» aluziilor pur bachice) în 
care „a scuipat deja moartea”, este, ca multe altele, 
un lexem metaforic și simbolic de mai largă difuziune 
și de surprinzătoare abilitate contextuală, precum 
lumina sau cocoșul de tablă către care țintește lune-
tistul, negresa, partida de biliard, casa cu heleșteu, 
în general un complex de simboluri și metafore ce 
structurează imaginația creatoare, atinsă de hiero-
glifele unui jucăuș suprarealism postmodernist, chiar 
douămiist, căruia nu îi sunt străine expresivitățile 
virtuale, conative, ale jocului de limbaj, ambiguități 
intertextualiste, calambururi, repetiții, interogații, 
exclamații, eufonii, paradoxul, cathacreza etc. Nu 
trebuie uitate „vocile” interioare, întretăindu-se cu 
solilocvii și exhortații, cu introspectivități de maximă 
luciditate, chiar crude cu sine însuși, oferind impre-
sia unui spirit dedicat aventurii spirituale până la ca-
păt, stăpân pe maniera de creație și gata de a închina 
„păhăruțul” întru salvarea acesteia, neuitând de așa-
zisa ceremonie a libaţiei pentru cele pierdute (ani, 
topos natal, iubită etc). Poezia însăși e, sub acest 
aspect, o libatio întru amintirea și cinstirea celor 
trecute, de aluzive reverberații mistice în profana-i 
„spunere” de ceremonialități colocviale... 

Astfel marcată de locvacitatea discursului 
liric, de colocvialitatea plină de referențial, poe-
zia lui Marian Drăghici este de o specificitate ușor 
recognoscibilă în contextul liricii noastre de azi. 
Resimțindu-se de o ușoară detașare de contingent, 
precum și de o asumare aproape blazat-solemnă a 
propriului destin existențial, spiritul poetului (care a 
debutat cu Despre arta poetică, în 1988) recuperea-
ză până la sublimarea în varii artes poeticae lumea 
experienței de viață, a încercărilor și trăirilor sale, 
regăsindu-se și eliberându-se de propriile-i obse-
sii în cadrele poemului de mai largă respirație, dar 
foarte pliat pe ideea și tema vizată. Totul nu ar fi 
decât o poetică a reamintirii faptului trăit transpusă 
cu suplețe stilistică în fragmentări narative, menite 
a institui un mod poetic remarcabil, diferențiabil, 
original. Osmotică și fantasmatică în hieratismul ei 
biografic și vernacular, acestei poetici și se deschide 
cu necesitate un orizont al eliberării și redempțiunii.  

Marian Drăghici este un poet fixat pe dimen-
siunile tragicului și esențialului, iar cărările pe care 
vine către acestea sunt ale unui Kitairon/ Citaeron 
attic, ante-olimpian, obligatoriu de străbătut, fără 
togă și sandale de oficiant orfic, dar cu urgența unui 
discurs poetico-narativ deopotrivă despovărător, în-
cărcat de obsesivități hieratice și, într-o permanentă 
„exorcizare” a realiilor pierdute, redemptiv... n

Critic literar și eseist 
al modernității și postmo-
dernității noastre, univer-
sitara Delia Munteanu (n. 
19 mai 1964) - secretar de 
redacție la revista „Nord Li-
terar” de la Baia Mare - este 
cu Decalogul timpului meu 
(Ed. Mega, Cluj-Napoca, 
2019, 130 p.) la al patru-

lea volum, după: De la comunicare la cuminecare. 
Dimensiuni ontice în opera lui Vasile Voiculescu 
(2000), Provocări ale postmodernităţii. Pornind de 
la Mircea Cărtărescu (2010) și Incursiuni în lumea 
cărţilor (2018). Cronicar al actualității literare, dom-
nia sa s-a aplecat, în ultimii ani, asupra postmoder-
nismului, urmărind cu atenție aspecte din cele mai 
importante ale acestui curent, apărut în literatura 
română odată cu generația optzecistă și continuând, 
în varii forme, cu nouăzeciștii și douămiiștii...

„Trăim în postmodernitate”, scrie autoarea, 
privind-o cu „îngăduință” când nu ne „răzvrătim”: 
„O cosmetizăm cu discursuri. Îi punem la încercare 
puterile și ne testăm totodată limitele proprii. Stâr-
nim tensiuni și ne lăsăm tulburați de ispite.”

Iată de ce fenomenul postmodernității, cu ma-
nifestări în mai toate domeniile vieții și cunoașterii, 
este deopotrivă ispititor și instigator, eseul Deliei 
Munteanu născându-se „tocmai din încercarea de 
a-mi lămuri aceste prefaceri (...) atât ca om cât și ca 
specialist”. Prezentând, așadar, „condiția postmo-
dernului” (de la „individualizarea mentalităților” la 
„relativismul, frenezia consumatorului, managemen-
tul sinelui și relația cu celălalt”), autoarea își pro-
pune totodată să se pronunțe asupra „polemicilor 
generaționiste”, „dinamicii mentalităților” și „lepădă-
rii față de trecut” prin fuga de orice constrângere.

Preocupările Deliei Muntean în această 
direcție sunt mai vechi, ele trimit la lucrarea din 
2010, în care se regăsesc multe din ideile de acum, 
reluate, desigur, într-o înțelegere mai profundă și 
nuanțată, dar și într-o structurare mai nouă a unei 
bogate materii de studiu.

Mai întâi autoarea face câteva „circumscrieri” 
asupra postmodernismului și postmodernității, fe-
nomen a cărui aventură teoretică și practică ce se 
derulează sub ochii noștri, incitându-ne, intrigân-
du-ne, forțând uneori limitele sensibilității și inte-
lectului nostru în sensul „deconstrucțiilor” până 
la ultimele consecințe ale canonului modernist și 
impunerea unei noi paradigme, cu un întreg alai 
de trăsături și procedee artistice (poetice, prozas-
tice și dramaturgice). Asistăm, altfel zis, la un asu-
mat „antropocentrism” care reface relația omului 
cu condiția lui imediată, concretă, plină de dorințe, 
neîmpliniri, eșecuri. Fapt de regăsit în reificările și 
biografismul atât de pregnante, care au „uzurpat” 
acea mistică a transcendentului trăită de moderniști 
cu ardoarea și vocația redempțiunii spirituale.

Departe de a exprima o tipologie riguros con-
ceptualizată, postmodernismul se deschide în re-
lativismul spiritului său către libertăți de atitudine 
și limbaj pe varii registre, de la familiar și oralitate 
la fragmentarismul nu de puține ori compozit, iar 
de aici la fantezii vizionar ironice, parodice, sar-
castic, la jocuri combinatorii, pastișe, colaj etc. Nu 
trebuie uitat transferul de la spiritul auctorial la cel 
autoreferențial, precum și narativismul liric ori in-
tertextualismul, ca probă de livresc determinând ca 
„opera” și „tradiția” să comunice, în vederea reliefă-
rii unor noi aspecte... Este foarte greu a elabora un 
„portret-robot” al postmodernului, întrucât concep-
tul în sine tinde a le cuprinde pe toate, lăsând multe 

pe dinafară. Cea mai șocantă dintre toate ni se pare 
tenta polemic-ironică față de valori, acest spirit de 
frondă oarecum juvenil și avangardist exprimând, 
în context social, nu numai o atitudine de refuz a 
exprimărilor metaforice, orfice sau esopice, dar și 
o dorință de „reconstrucție” sui generis, dincolo de 
„deconstructivismul” derridian.

La o jumătate de secol de la apariția lui, post-
modernismul – construct cultural-artistic și teoretic 
întins pe o întreagă epocă - își continuă „aventura”, 
deloc confortabilă și pacifistă, chiar dacă „nu există 
consens” în ideea definirii acestuia, atât în exegeza 
străină (John Barth, Ihab Hassan, Linda Hutcheon, 
Gerald Graff, Jean-Francois Lyotard, Michel Maffe-
soli, Lionel Ruffel, Marc Gontard, Gianni Vattimo, 
Steven Connor, Anthony Giddens, Douglas Kellner, 
Frederic Jameson, Jean-Francois Petit, Serge Carfan-
tan ș.a.), cât și la noi, unde părerile teoreticienilor 
sunt împărțite (M. Cărtărescu, Corin Braga, Gh. Cră-
ciun, Ion Bogdan Lefter, Carmen Mușat, Nicolae Ma-
nolescu, Marin Mincu, Radu G. Țeposu, Ana Maria 
Tupan, Gh. Perian, Camelia Stan, Irina Stănciugelu, 
Adrian Oțoiu ș.a.). 

Cred că e destul să amintim de conștiinţa 
identităţii postmoderniste pe care au avut-o 
optzeciștii poeți și prozatori de la Cenaclul de Luni, 
condus de N. Manolescu, de la cel numit „Junimea”, 
condus de criticul Ovid S. Crohmălniceanu, sau de 
cei de la Cenaclul „Universitas” al lui Mircea Martin, 
apoi de Cenaclul „Litere” al lui Mircea Cărtărescu, 
acesta fiind autorul lucrării Postmodernismul româ-
nesc (Humanitas, 1999), căreia Delia Muntean îi de-
dică lucrarea din 2010.

Dar cât de rupt/ independent/ original este 
postmodernismul față de modernitate? În această 
privință, cred că punctul de vedere cel mai echilibrat 
este exprimat de Gerard Graff („cultura modernistă 
nu a murit odată cu apariția postmodernismului, ci 
mai degrabă (...) a atins un alt studiu (poate ultimul) 
al dezvoltării sale”) și, tot atât de ferm, de Jean-
Francoise Lyotard, care, răspunzând la întrebarea 
„ce este postmodernismul?”, ajungea la concluzia 
că „modernitatea e grea de propria-i postmoder-
nitate”. Prin urmare, „postmodernitatea nu este o 
epocă nouă. Ea este rescrierea câtorva caracteristici 
revendicate de modernitate” (Id.)

*
Dincolo de asemenea considerații teoreti-

ce, putem constata că miezul cărții Deliei Mun-
tean îl reprezintă secțiunea Un posibil decalog al 
postmodernităţii (pp. 25-85), urmată de Configuraţii 
de teren românesc (pp. 86-127), evocate în mod 
succint, dar reușind să surprindă o coerentă și sinte-
tizatoare perspectivă asupra postmodernității.

„Decalogul” desfășurat de autoare eviden-
țiază „felul în care este recuperat și asumat Tre-
cutul”, de unde ideea „dialogului constructiv” cu 
tradiția culturală, „trăsătură importantă a viziunii 
postmoderne asupra epocilor anterioare” axată pe 
conștientizarea caracterului de „construct al discur-
sului istoric, a dependenței acestuia față de surse, 
ideologii, centre de putere și, nu în ultimul rând, față 
de discernământul specialistului”.

Prima „poruncă” a decalogului este anunțată 
astfel: „Nu istoria ne învaţă, ci noi îi spunem istoriei 
ce trebuie să ne înveţe”, cu alte cuvinte „postmoder-
nitatea dezvăluie influența literaturii asupra istoriei, 
confirmând astfel dimensiunea creativă a discursu-
lui aferent și, nu în ultimul rând, incitând orgoliul 
autorilor de mataficțiune istoriografică, al căror 
nonconformism vizavi de trecut și de presiunea pe 
care o exercită asupra urmașilor a demitizat definitiv 
dialogul cu aceasta.” 

DELIA MUNTEAN:

Decalogul timpului meu
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Este exprimată astfel ideea demitizării a lui Gi-
anni Vattimo, ca moment de trecere de la modern la 
postmodern, în dinamica mentalităților postbelice.

Tot de un dirigent pragmatism, adus de astă 
dată în planul unui individualism ce își trăiește hedo-
nic și confortabil existența, este și porunca a doua: 
„Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri”, îm-
prumutată de autoare din profețiile lui Isaia asupra 
Ierusalimului (22:13). „Porunca” vizează desigur ca-
litatea și rațiunea supremă de a fi/ a exista cu bunăs-
tarea occidentală (le bien-être), schimbând, în era 
științei și tehnologiilor de vârf, modul de viață odată 
cu bunuri de consum, atitudine relativistă vizibilă și 
în relațiile cu oamenii, semenii... 

A treia poruncă, derivând din aceasta, Conec-
tat, însă la distanţă, preluată din Marcel Gauchet, 
privește „pragmatismul relațional” dintre indivizi, 
instituțional ori interstatal, supus și el revizuirii tem-
porare...

De asemenea, „Cool este să nu mai ţii la va-
lori, iar să fii cool e totul” (H.R. Patapievici), porunca 
a patra în ordine care vorbește de vacuumul ființei 
și lipsa de norme în societățile „anormative”, de 
„lookul” ca formă de adaptare la mediu, un fel de 
renunțare la una din expresiile identității care „nu 
ucide ființa postmodernă, îi lasă permanent deschis 
câteva portițe de salvare, de renaștere”... Dar până 
unde poate merge acest „cool”, dincolo de normele 
sociale impuse de familie, de credință, de morală, 
de determinarea sexuală?!... Astfel „lepădarea de 
trecut” este un periculos revers al medaliei cu efi-
gia ispititoare a plăcerilor nelimitate (Pierre Legen-
dre)...

Tot astfel, dar în registrul creației, Să te afirmi 
înseamnă să te detașezi (Marcel Gauchet), în sensul 
de a fi conectat la ceilalți, un „nou mod de a-fi-tu-
însuţi, de a-fi-cu-ceilalţi și a-fi-cu-lumea-din-jur”... 
„Cu structurile interioare date peste cap de multi-
tudinea și agresivitatea criteriilor axiologice en vo-
gue, admise tacit-complice de cultura oficială și de 
mai marii vremii - scrie Delia Muntean -, omul con-
temporan se pierde pe sine și pare tot mai lipsit de 
apărare în fața noii dominații. Și cum alternativele 
de supraviețuire nu sunt numeroase, e silit să învețe 

noile reguli ale jocului și să abordeze diplomatic 
semnele provenind dinspre societate (inclusiv din-
spre mijloacele de comunicare).”

Contează ce îmi place mie ar fi „porunca” a 
șasea, reținută din  lucrarea lui Olivier Bangerter, 
Misére et grandeur du postmodernisme, vorbind 
despre „acceptarea alternativelor și a hibridizării 
unor limbaje artistice (respectiv nonartistice) altfel 
incompatibile, prin manifestarea disponibilității de 
a înțelege nevoia de exprimare a tuturor categoriilor 
de consumatori”, ceea ce nu înseamnă „înlăturarea 
diferențelor”, a artelor înalte, canonice, asimilate 
comprehensiv de o categorie restrânsă de benefici-
ari...

„Porunca a șaptea”, A prăbuși ierarhii nu în-
seamnă e elimina distincţii, este preluată din Matei 
Călinescu (Cinci feţe ale modernităţii: avangardă, 
decadenţă, kitsch, postmodernism, 2005), refor-
mulând unele distincții, precum dreptul alterității 
feminine la competiție și valoare. Și ca un corolar 
al excursului argumentativ precedent, porunca a 
opta, preluată din Simone de Beauvoir: Femeia nu 
se naște, ea devine, dejucând tabuuri, idei precon-
cepute și reexaminând unele dualități (centru / mar-
gine, ordine / dezordine, spirit / trup etc.

În privința credinței, porunca a noua procla-
mă că Fiecare are dreptul de a-și bricola propria re-
ligie, preluată ca idee, ca și porunca întâi, din gân-
direa lui Lucian Boia, chestiune de interculturalitate 
și chiar de ecumenism în virtutea noului umanism. 
Postmodernismul a deschis larg porțile opțiunii con-
fesionale, dovedindu-se mai mult ateu, destructu-
rând viziunile mistice, relativizând idealurile soteri-
ologice, ale redempțiunii spirituale etc.

În sfârșit, porunca a zecea, preluată din Susan 
Sontag (Despre stil, 1965), ne încredințează că „Arta 
este seducţie, nu viol”, textul literar adresându-se 
deopotrivă spiritului și trupului, iar discursul critic fi-
ind obligat să țină pasul: „În locul unei hermeneutici, 
avem nevoie de o erotică a artei” (Dan Grigorescu).

„Registrul discursiv – observă autoarea – își 
schimbă lookul și ca urmare a actualizării termeni-
lor de strictă specialitate cu care se operează, din 
nevoia de a exprima cu mai multă limpezime noua 

perspectivă. Astfel, pierde teren noțiunea de operă, 
care e înlocuită cu textul, produsul se convertește 
în proces, iar scrisul devine scriitură. Conceptul 
de personaj se menține, dar suferă transformări 
de substanță (exersate, parțial, și de adepții nou-
lui roman).” Iar modificarea cea mai importantă ar 
privi, crede autoarea, „conștiinţa de sine a eroilor”, 
aceștia devenind ființe de hârtie, scriindu-se pe sine, 
experimentând pe cont propriu ideea de libertate, 
de autonomie ficțională, de disipare a identității în 
crearea metatextului... După cum s-a vorbit și de 
dispariția personajului în poietica prozei postmo-
derniste...

În acest fel, decalogul stabilit de Delia Mun-
tean, pe baza unei funcționale bibliografii, răspunde 
unei viziuni specifice noii paradigme, „acestea re-
găsindu-se în mod diferit de la un scriitor la altul și 
chiar ăn opera aceluiași autor”.

Atât de generos cu tehnici și viziuni cât mai 
diverse, postmodernismul a desfășurat în jumătatea 
de secol aflată în desfășurare „o paletă destul de di-
versificată de genuri, stiluri, viziuni, dintre care une-
le pot fi situate la mari distanțe în istoria literaturii, 
ceea ce fac dificile unele încadrări istorico-literare.

În cadrul Configuraţiilor pe teren românesc, 
pe lângă cunoscuții optzeciști (Mircea Nedelciu, 
Gh. Crăciun, Al. Vlad, Daniel Vighi, Școala de la 
Târgoviște cu M. H. Simionescu, Radu Petrescu, C. 
Olăreanu, Tudor Țopa ș.a., M. Cărtărescu, G. Chi-
fu, Traian T. Coșovei, Ion Lăcustă Liviu Ioan Stoiciu, 
Ion Moldovan, Aurel Pantea, Simona Popescu, Paul 
Aretzu, D. Aug. Doman, Octavian Doclin, Ion Zubașcu 
și încă mulți alții), autoarea face loc în câteva rân-
duri și generațiilor literare de după 90, nouăzeciștii 
și douămiiștii, înregistrând, după consemnările din 
presa literară, direcții ca: himerismul (Vasile Baghiu), 
neoonirismul (Corin Braga, Ruxansa Cesereanu), de-
primismul (Gelu Vlașin), utilitarismul (Adrian Urma-
nov, Andrei Peniuc), fracturismul (D. Crudu, Marius 
Ianuș), boierismul (Paul Bogdan, Felix Nicolau), neore-
alismul (Radu Aldulescu, Daniel Bănulescu), parabo-
licul (Al. Ecovoiu, Dan Stanca), ego-ficţionarii (Răzvan 
Rădulescu, Bogdan Popescu) ș. a. m. d.  n

Poet de structurante viziuni și reale profunzimi, 
dar manifestându-se cu o rară modestie ce a dat prio-
ritate ani buni unei fervente gazetării pe la Râmnicu-
Vâlcea și Reșița, Nicolae Sârbu – originar dintr-un 
sat bănăţean evocat în accente dolorice de «paradis 
pierdut» în volumul Eu, Nicolae de Ohaba, - și-a re-
cuperat în anii din urmă toate pierderile/ amânările/ 
indeciziile, afirmându-se pe deplin atât în poezie 
cât și în proză. Legată prin fire văzute și nevăzute 
de profesiunea de gazetar, proza lui Nicolae Sârbu 
aduce în prim-plan faptul de viață trăit în autentica-
i conjunctură și cu acea emoție de conștiință civică 
ce fac din autor personaj direct implicat, cu simțul 
unei datorii urgente față de oamenii și locurile despre 
care scrie. Autorul a crezut dintotdeauna în „destinul 
(său) de jurnalist”, revenind peste ani la...fața locu-
lui, nu numai pentru a da rotunjime unor povești de 
viață, ci mai ales pentru a retrăi fervoarea evocărilor 
de altădată scrise cu dăruire, cu suflet, cu conștiința 
unei profesiuni unanimiste verificabilă mai totdeauna 
în datele ei esențial-veridice.

Astfel este și cartea de publicistică La o vânare 
de dinozauri, un fel de reluare a Aurului din aripi 
(1986) care a marcat debutul său în publicistică, cu 
o admirabilă carte despre Anina. Am fost și noi re-
cent în vechea așezare minieră din Banatul Montan, 
la care se poate ajunge spectaculos, pe Semmerin-
gul bănățean, cu mai vechiul tren de linie mică, de 
fapt prima cale ferată din România, ce lega Anina 

de Oravița, orășelul cu cel mai vechi oficiu minier 
(1730) și cu clădirea după model imperial a teatrului 
păstrat intact, pe scena căreia a urcat, ca sufleur, și 
Mihai Eminescu în 1868... Prilej pentru generațiile 
următoare de a cinsti amintirea trecerii poetului pe 
aci, cu acel sentiment de mândrie ce pare la locul lui, 
pe care aproape că numai bănățenii îl au, în fireasca 
manifestare a evocărilor periodice, unde coloniști ger-
mani din Ştiria  au contribuit la ridicarea localității. 
După 1989, vreo 200 de foști locuitori ai Aninei s-au 
repatriat în Tombach-Dietmarz, din Austria.

Iată descrisă aventura călătoriei cu celebrul 
tren de epocă prin creierii Banatului Montan, de 
la Oravița la Anina, în această parte „poetică” și 
„cam neglijată” de țară. Peisajul este unic, ținând 
deopotrivă „de artă și de geografie”, iar trenul și 
calea ferată de istorie: „În plină aventură cu trenul 
celebru ce ne duce de la Oravița la Anina. Cu care 
ne târâm poetic, prin curbe periculoase, tuneluri și 
viaducte, într-un peisaj cu adevărat încântător. Iar 
scârțâitul din toate încheieturile al centenarelor va-
goane întregește, ca fondul sonor într-un spectacol, 
inedita atmosferă retro. Suntem doar într-un tren de 
epocă, descinzând parcă din filmele americane cu 
cow boy. Nu știu dacă, precizând că ne aflăm în 27 
mai 2016, nu scade cumva interesul pentru povestea 
mea. În care Festivalul Internațional Porțile Poeziei, 
organizat la Reșița, călătorește și el cu noi în tren.” 
(Popas lângă Porțile Poeziei).

La o vânare de di-
nozauri reia, așadar, mai 
vechea carte despre Ani-
na, cu întreaga poveste a 
apariției în vremurile de 
altădată, când funcționa 
draconica cenzură de la 
„direcția presei”, fiind ne-
voit să schimbe nu numai titlul cărții, intitulată inițial 
Ardere grea, ci mai ales să renunțe la câteva zeci de 
pagini. Fostul gazetar se reîntoarce „la locul crimei” 
– cum scrie în primul capitol - , constatând cum totul 
s-a distrus și s-a risipit, după desființarea Întreprin-
derii miniere de exploatare a șisturilor bituminoase, 
al cărei fost director Văcaru, indignat de desființarea 
Termocentralei din localitate, a devenit el însuși au-
tor al unei trilogii romanești, primindu-și oaspeții la 
manifestările Cenaclului „Virgil Birou” condus de 
Mihai Chiper, unde active şi regretata Maria Chiper, 
alături de un poet talentat ca Ion Rășinaru ș.a. 

Într-o secvență reportericească, Nicolae Sârbu 
evocă noua întâlnire de peste ani de la Steierdorf-Ani-
na, din 12 iunie 2009, a germanilor din Stiria-Austria 
cu cei din Banatul Montan. Vorbitorii au subliniat de 
fiecare dată – în accentele imnului european și al etni-
cilor germani -  „importanța legăturii spirituale firești 
cu urmașii celor veniți în aceste locuri, începând cu 
anul 1773, tocmai din landul Stiria.” Bucuria reîntâl-

Epopeea Aninei din Banatul Montan în oglinzi paralele
(Nicolae Sârbu, La o vânare de dinozauri, Editura TIM, Reşiţa, 2019, 380 p.)
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nirii în România a urmașilor din neamul „civilizato-
rilor” imperiali cu băștinașii bănățeni este, desigur, 
mișcătoare, autorul avându-l alături pe concitadinul 
Josef Erwin Țigla, președintele Forumului German 
din Caraș-Severin, un talentat documentarist în do-
meniul prezenței culturii germane pe meleagurile Ba-
natului. Autorul trăiește, în regimul unei melancolii 
al cărei secret numai el îl știe „un amestec de nostal-
gie și vinovăție”, căci, după atâția ani, „s-au schim-
bat multe lucruri, nu toate în bine (...), iar eu m-am 
ținut prea multă vreme deoparte”... Cu părere de rău 
că „lucrul promițător început în urmă cu trei decenii 
nu a fost dus până la capăt”: „L-au abandonat și l-au 
distrus alții. L-am neglijat și abandonat eu însumi. 
După ce, în 1986, am tipărit cartea Aurul din aripi, 
despre o lume ce mi se părea fascinantă, seducătoare. 
Era epopeea Aninei. Care a început în 1773, tocmai 
pe locul unde mă fotografiez în Trachtenrock, prin 
venirea primilor coloniști germani din Stiria, Aus-
tria. Iar peste două secole avea să înceapă aventura, 
nebunească după unii, a marii termocentrale pe bază 
de șisturi bituminoase. De la care a pornit și aven-
tura primei mele cărți de reportaj”, apărută la editura 
„Facla” din Timișoara. Autorul era pe atunci ziarist 
la „Flamura” din Reșița, - transferat de la Râmnicu-
Vâlcea, pentru care optase ca absolvent al Filologiei 
clujene, - „unde trudeam și mă risipeam ca tânăr 
visător și zevzec”. Noul titlu Aurul din aripi sugera 
„strălucire și înălțare”, fără a se observa, după remar-
ca unui confrate reșițean, poetul Gheorghe Zimțescu, 
„că aurul în aripi e mai greu ca plumbul”, noul titlu 
fiind, așadar, mai subversiv, mai anti decât primul, 
Ardere grea. Apariția cărții s-a dovedit „o ardere su-
focant de grea”, căci au fost necesare intervenții până 
la funcționari din Comitetul Central, unde un tovarăș 
Andrei Vela, fost gazetar şi trimis ca pedepsă drept 
secretar judeţean la Reșița, s-a dovedit „un adevărat 
domn”. Cartea, trasă în 9000 de exemplare și pentru 
care a primit cam trei salarii, a apărut cu regretabile 
amputări, comise de „vigilențe cenușii de birou”, ale 
unor pagini „cu o viață de șantier dură adevărată”, 
precum cel de la Crivina sau mina de la Anina, adâncă 
de peste 1000 de metri...

Recenta apariție, care constituie deopotrivă re-
luarea lucrării inițiale și continuarea acesteia în anii 
din urmă, în sensul unei recuperări terapeutice în 
substanță, este un „amestec de datorie și amărăciune”, 
căci, la trei ani distanță de la apariția primei părți, au 
loc evenimentele din Decembrie 1889, după care fai-
mosul obiectiv industrial, Termocentrala, a devenit 
„morman de fiare vechi”, conform declarației pre-
mierului post-revoluționar Petre Roman. „Mormanul 
de fiare” respectiv devenise, de fapt, unul național, 
pretutindeni fiind lăsate în părăsire investiții de zeci 
și zeci de miliarde de lei (vezi, spre exemplu, Călanul 
sau Reșița, alte cetăți ale siderurgiei românești, dar 
exemplele pot fi de pretutindeni).

Autorul cărții scrise „ca o ardere grea” își asumă 
el însuși vina față de cele întâmplate în peisaj region-
al, căci „prin schimbarea meseriei cu cea de director 
de bibliotecă, “a abandonat Anina”: „M-am mulțumit 
să aflu, din diverse surse, cum și ce se mai fură, cum 
se distruge și cum prinde a crește iar la loc pădurea”. 
La toate aceste „prefaceri” postrevoluționare, autorul 
a rămas pasiv – „din neglijență și lașitate nu m-am 
dus să scriu, să lupt, chiar și fără șansă, pentru oa-
menii pe care-i cunoșteam și îi respectam, nici atunci 
când a fost marele accident la mina Anina și când 
aceeași mină a fost închisă”...

Din marea epopee a Aninei, așadar, aproape că 
nu a mai rămas nimic, acesta e mesajul formulat de 
unii cunoscuți: „Din toată frământata și tragica utopie 
a Aninei, numai cartea ta rămâne”. „Munca și visul 
acestor oameni”, „viața lor și scrisul meu nu s-au dus 
chiar de tot și degeaba în neant”, apreciază autorul 
într-o asumată consolare de sine.

Dar, dacă „Utopia Aninei s-a pierdut”, atunci 
cu atât mai reamintitoare și trainică se dovedește 
noua carte menită „să ducă mai departe memoria 
Utopiei”. De aceea, întoarcerea „la locul crimei” este 
deopotrivă una dureroasă dar și recuperatoare, am-

plificatoare, generând o terapeutică spirituală, o nouă 
mărturie „despre cum se trăia, se scria și se construia 
atunci”, față de zilele ce le trăim azi, împotmolite 
într-un veros și scârbos politicianism, responsabil de 
„subminarea economiei naționale”.

La o vânare de dinozauri (titlu sugerat de 
străvechimea geologică a meleagurilor aninoșene, în 
care în alte ere viețuiau dinozauri, după cum atestă 
relicvele arheologice) reia „așa cum a fost tipărit” 
volumul din 1986, Aurul din aripi, ca document 
nepărtinitor „despre ce și cum a fost atunci” („când 
Anina și autorul se visau părți ale unei epopei cu 
trăsături eroice”), punându-l față în față cu „ceea 
ce regăsim astăzi, când meditez și mărturisesc de-
spre Anina ca într-o epopee întoarsă pe dos, aproape 

încredințat că nu eu, cel care nu am scris și publicat 
toate astea până acum, aș putea fi... criminalul.”

Este, așadar, vorba despre cartea „a două lumi”, 
a Aninei de ieri (antrenată în iureșul industrializării și 
dezvoltării socialiste a zonelor miniere devenite mici 
colonii sau orașe muncitorești) și a Aninei de azi, 
așezare deconectată de la industrializarea „forțată”, 
adusă în starea de supraviețuire, în care se găsește și 
cu reamintirea vieții de altădată, locul crimei fiind 
deopotrivă tablou social mai amplu al contrastelor 
și antinomiilor de suprafață istorică și adâncime 
sociologică. 

Această „epopee întoarsă pe dos”, care lasă 
a se citi ca într-o oglindă oameni, locuri, destine, 
întâmplări și fapte. Iată-i bunăoară pe foștii ingin-
eri încercați Iorga și Ion Văcaru, ajunși octogenari, 
primul lăsând în urma lui o văduvă (care din când 
în când merge în Canada, la copii și nepoți), celălalt, 
poet și autor al unei trilogii romanești despre Ani-
na, împăcat cu gândul că „subsolul s-a închis ca un 
nerentabil magazin cu vechituri” (Un autor de-a 
dreptul enervant). Sau pe nonagenarul vânător Ghe-
orghe Miclea, care încă din 1940 „nu pentru profit 
umbla la vânătoare”, ci pentru a face „mișcare în aer 
curat”... 

Un personaj îl cheamă pe altul, scrie autorul, 
precum o întâmplare „cere a fi continuată prin altă 
întâmplare”. Orice poveste are adevărul său, pre-
cum ideea Simpozionului internațional organizat la 
Anina „pe bază de urme de dinozauri pitici”, la care 
participă specialiști din Japonia, China, Polonia, Ma-
roc și, bineînțeles, România... Pe aceleași meleaguri 
dintre Celnic și Ponor, adevărat patrimoniu paleon-
tologic, ajunge și autorul, cu gândul (ironic desigur!) 
că „s-ar putea face un muzeu cu mari și senzaționale 
descoperiri, pe care ar veni să-l viziteze multe mii de 
turiști străini, care ar putea aduce milioane de euro”, 
putând salva Anina „de la prăbușire”...

Reflectând la „scheletul licitat la Paris”, au-
torul Nicolae de Ohaba se lasă păgubaș: „Un păgubos 

braconier în lumea scrisului, care-i tot un fel de 
vânare de dinozauri”, sau „vânare de vânt”, cum cân-
ta nobelizatul cantautor pentru Literatură Bob Dylon. 

Oamenii Aninei („un Eldorado expirat”) sunt 
personaje pe care autorul le urmărește în timp, în 
această „epopee întoarsă pe dos”, precum poetul 
locului Ion Rășinaru, sau  regretata aninoșancă Maria 
Chiper, poetă și activist cultural, cu inițiative memo-
rabile în viața comunității, care rămâne „o amintire 
frumoasă” (Amară-i cerneala de arin). De la acest 
arbore vine și numele Aninei: „Din scoarță aspră de 
arin se poate prepara cerneală. O cerneală amară, 
spun eu. Deși n-am gustat-o. Așa o simt acum. Tul-
bure și amară. După realitatea despre care scriu amar 
și tulburat. Fără să mai știu clar unde și când să pun 
punctul. Unde se pune corect Accentul.”

Prevăzut de o prefață semnată de criticu-
lui literar Cornel Ungureanu, nimeni altul decât cel 
care într-o cronică din „Flamura” (28 aprilie 1987) 
aprecia că „autorul cel mai calificat spre a scrie un 
nou reportaj despre Anina este chiar Nicolae Sîrbu”, 
volumul La o vânare de dinozauri satisface toate 
exigențele estetice ale reportajului literar, superior 
celui strict gazetăresc, îmbinând artistic documentar-
ea cu evocarea literară și memorialistica. Secvențele 
reportericești grăiesc deopotrivă despre conștiința 
unui scriitor, încercată moral și profesional de înt-
regul spectacol al „epopeii întoarse pe dos”, despre 
evocările punctuale cu sens structurant în oglindirea 
antinomică a „lumilor” evocate. Scriind, autorul are 
impresia din jurnalul domnișoarei R.T., „de parcă 
aș dialoga cu cineva din umbră”, neputând face 
abstracție „de starea de spirit a posibilului cititor”: 
„Nevoia de comunicare și mărturisire, de confesiune 
și dialog, devine tot mai vizibilă în aceste însemnări 
din miezul unei realități care are ce să comunice.” 
(Fericirea la paralele inegale).

Deloc idilică, viziunea despre Anina „social-
ismului românesc” și oamenii ei, dar și cea despre 
Anina dezolantă a zilelor noastre este, în fond, una 
de registru grav, autorul meditând și pe marginea 
unor nenorociri recente (vezi catastrofa minieră din 
14 ianuarie 2006, când șapte mineri au căzut pradă 
exploziei din subteran) sau, mai general, pe ruin-
ele „amputatului proiect” ce angaja întreaga Anină, 
stăruind incriminant asupra incapacității politicu-
lui de a salva istoria de două secole a orășelului din 
Banatul Montan, „fost important centru minier din 
România”, ajuns un „peisaj urban dezolant”. 

Așa cum șistul nu cunoaște o ardere ușoară, și 
această carte în oglinzi paralele este „o ardere fără 
fum și fără cenușă”, autorul fiind martorul și crono-
graful acestei epopei de viață minieră, cu avers și re-
vers, evocată în tușe puternice, memorabile, capabile 
a-i amprenta spiritul, conștiința, biografia literară.  

Ironia din registrul poetic, gravitatea din 
aceeași stirpe, referința directă, tranșantă, spiritul de 
observație cu relaționări lămuritoare, portretistica 
de linii vivace și memorabile, surprinzând, dincolo 
de trăsături personale, anumite linii caraterologice 
tipice, transcrierea cursivă a reporto-memorialisticii 
de acest gen, reflecțiile asupra scrisului ca dato-
rie morală și de conștiință estetică transfiguratoare, 
anumite accente de culpabilizare biografică și ideea 
unei restabiliri justițiare a adevărului, fie el personal 
sau general, racordarea scrisului la realitățile lumii 
de azi, ușor databile, și nu în ultimul rând o anumită 
demnitate a mândriei regionale și observația critică 
potrivit căreia lumea Banatului, în general, ar merita 
o mai justă luare în seamă, în cadrul mai larg al valo-
rilor naționale, deopotrivă cu convingerea puternic 
înrădăcinată că prin scrisul său autorul dă seamă în 
posteritate – toate acestea fac din La o vânare de di-
nozauri o carte echilibrată și bine concepută, scrisă 
cu nerv și menită a rămâne document memorialistic 
și reportaj literar de aleasă ținută, amintind de repor-
tajele lui Geo Bogza.     n
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Ediția de față, apărută sub îngrijirea Magdei 
Ursache și cu o postfață de Theodor Codreanu, rea-
duce în atenție portretul savantului etnolog, estetician 
și istoric literar Petru Ursache, în sensului care „tema 
martiriului” l-a obsedat pe autor încă din anii tineri, 
el însuși străbătând „infernul” unei epoci în care abu-
zurile de orice fel și amputarea morală deveniseră po-
litică de stat. Conștient că „drepturile omului implică 
necesar și logic drepturile neamului, adică adevărul 
general uman, același pentru toți, împotriva comu-
nismului distrugător de lume și de istorie”, Petru 
Ursache a militat pentru o analiză profundă a meca-
nismelor istorico-sociale și politico-ideologice, ce-au 
permis monstruozitatea unui simulacru de organizare 
statală, captivă unei rețete totalitare de import și total 
străină de tradiția românească, generând o societate 
pe măsura imposturii ideologice cu punct de plecare 
în „scriptura stalinistă” (cum aprecia L. Blaga în ro-
manul „Luntrea lui Caron”), cu racilele ei prelungin-
du-se până dincolo de revoluția postdecembristă. Mai 
concret, după „crima istorică de la 23 august – 12 
septembrie 1944”, a început procesul de comunizare 
a României în expectativa unui Occident către care se 
îndreptau, în zadar, speranțele rezistenței românești.

Toată această „radiografiere” lucidă și plină de 
avertismente amare o întâlnim în cartea lui Petru Ur-
sache, a cărei primă ediție a apărut în 2010, urmată 
de cea din 2017, iar acum, într-o „ediție integrală”, 
la Editura Eikon (2019, 582 p.) Sub noua formă aug-
mentată de acum, Istorie, genocid, etnocid readuce în 
prim-plan problematica marii reeducări, cu draconica 
sarabandă fantasmatică a metodelor și procedeelor, la 
care a fost supusă România postbelică, falsificându-
i-se istoria și distrugându-i-se fibra etnică majoritară, 
un atentat concentrat la statul național unitar...

Distrugerea „României Mari” prin criminalul 
program cominternist, implementat în acțiunea in-
ternă a satelizatului partid comunist, a dus la înge-
nuncherea unui popor sub teroarea ideologicului, în 
numele căruia s-au săvârșit genocidul și etnocidul, 
care de la stalinism la ceaușism au cunoscut varii 
metode, forme și manifestări din cele mai odioase și 
antinaționale.

Răpirea Basarabiei, Herței și Bucovinei de 
Nord de către „marea prietenă” de la Răsărit, Uni-
unea Sovietică, constituia un rapt teritorial râvnit de 
mult de expansiunea slavă, care și-a găsit în 1919 un 
sprijin în revolta bolșevică a lui Béla Kun (un fel de 
export de Revoluție bolșevică și în Occident), pentru 
care România constituia o adevărată piedică (din fe-
ricire, nu s-a verificat aserțiunea lui Engels, conform 
căreia românii ar fi „un popor fără istorie destinat să 
piară în furtuna revoluției mondiale”...).

Petru Ursache constată că, dacă ocupația 
bolșevică n-a reușit în intențiile ei experimentale, le-
genda neagră a venit asupra românilor ca o fatalitate 
istorică, cu toată mistificarea mitologică a „reeducă-
rii” poporului dintre Carpați și Dunăre, vatră multi-
milenară în care acesta s-a plămădit și s-a afirmat, 
ajungând la statutul de „zonă de contact/ tampon” 
dintre trei imperii (otoman, țarist, austro-ungar).

Toată istoria românească de după actul „crimi-
nal” de la 23 august este consemnată de Petru Ursa-
che în ample capitole analitice, cu referiri punctuale 
și exemplificări/ ilustrări de evenimente și întâm-
plări, în general cunoscute, dar care, puse în această 
perspectivă justițiar-incriminatoare, dezvoltă ideea 
rezistenței eroice, în plan martiric, a unui popor atât 
de încercat și care și-a revenit miraculos din agonia 
suferinței, nu întru totul curățat multă vreme de fari-
seismul „puterii postdecembriste”, volbură care a nă-
pădit speranțele de schimbare radicală și de autentice 
primeniri în toate domeniile.

Iată un prim capitol care evocă sinistrul Tribunal 
al poporului la lucru, cu toate abuzurile, în special de-
cimarea elitelor românești, autorul scriind despre „Lo-
tul Nicolae Mărgineanu” („un basarabean martirizat 
pentru limba română”) și „Cazul Anton Galopenția”. 
Urmează o radiografie a rezistenței anticomuniste, cu 

„harta” acesteia și figuri de excepție precum Ion Gavri-
lă-Ogăranu. Peste o sută de pagini sunt dedicate Celor 
două iaduri – „Detenția” și „Dislocarea/ Deportarea/ 
Colonizarea” – cu evocarea unor cutremurătoare as-
pecte și situații despre martirii închisorilor comuniste 
(„o oaste întreagă de martiri ai închisorilor”) și despre 
cei aruncați din leagănul familiei pe bărăgane îndepăr-
tate, în scopul decimării criminale.

De fapt, întreaga țară devenise o temniță, ceea 
ce subliniază autorul în cap. VI, Celularul mare: 
Țara. O întreagă literatură a adus în atenția conștiinței 
românești și occidentale „iadul” din închisorile co-
muniste, căruia i-au supraviețuit câțiva autori ale 
căror evocări sunt de domeniul incredibilului, în așa 
hal a fost încarcerarea trăită de ei în anii maltratărilor 
paranoice programate.

Exilul, zarca („celula grea”), schitul monahal 
au favorizat, astfel, o literatură „a limitei existenței” 
în vremea tensionată a Cortinei de Fier: „A fost 
aproape singura și adevărata literatură, din cel puțin 
primele două decenii postbelice, după ce monstrul 
bolșevo-comunist, instituit la București, a decis arde-
rea bibliotecilor cu zecile și sutele...” Și asta în timp 
ce „veteranii cu faimă, din buna tradiție interbelică, 
Arghezi, Sadoveanu, Călinescu, au ajuns biete cu-
tii de rezonanță în aparatul de propagandă”... Exilul 
(cu reprezentanți ca Mircea Eliade, Vintilă Horia, 
Emil Cioran, Al. Busuioceanu, Al. Ciorănescu, Aron 
Cotruș, Ștefan Baciu, Ștefan Lupescu, Pius Servien 
ș.a.), zarca (cu nume ca Radu Gyr, Nichifor Crai-
nic...) și schitul monahal (cu adăpostirea unor foste 
victime și martiri ca Sandu Tudor, Sofian Boghiu, 
N. Steinhardt, Tit Simedrea, Marcel Petrișor...) – au 
constituit forme în care s-a rotunzit destinul martiric 
al acestor eroi, mărturisitori ai experienței liminare 
tragice și creatoare, cum nu întâlnim în istoriile li-
terare „recente” și „canonice”... Deci o literatură a 
suferinței, exponențială și etnic, ce trebuie recuperată 
sub toate aspectele de cercetarea literară românească.

La fel subcapitolul Nașterea și Învierea în celu-
lar (cu accent pe „batjocorirea bisericii” și a preoților 
„obligați să glorifice din amvon pe atei”) este la fel 
de cutremurător, cu exemplificări de martirizați în 
mod bestial, față de care se cere „sanctificarea” ca 
eroi anticomuniști... 

Pretutindeni autorul apelează la fapte autenti-
ce, trăite și mărturisite, dar și la documente mărturi-
sitoare despre experiența carcerală din închisorile co-
muniste. De unde și imperativul unei acțiuni justițiare 
în cauză (O nouă pledoarie pentru Nurberg II), dar 
și Pledoaria lui Goma (cu accentul pe adevăratele 
expresii în Săptămâna roșie, care demontează unele 
teze privind antisemitismul românesc):

„Pe scurt: documentele vorbesc. Ele sunt chiar 
întâmplări vii, consemnate la fața locului sub presiu-
nea timpului și a faptei, ca să se arate concret, precis, 
chipul gol al călăului/ chipul gol al victimei. Aici își 
găsește suportul de maximă credibilitate cartea Săp-
tămâna roșie [documentarul lui Paul Goma, n.n.] în 
toate cele trei ediții. Multe arhive au fost jefuite, cum 
se știe, de către komisarii kaghebisto-comunisto-iu-
dei, în năvala lor furioasă. Au rămas, însă, destule. 
Astfel ca adevărul unic și de necontestat să iasă la 
iveală. Paul Goma a selectat doar câteva în «dosa-
rul» său, în raport cu marea cantitate de informație 
existentă; mi-am permis, pe urmele lui, doar puține 
ilustrări.” (p. 470). Sau aceleași „documente care 
vorbesc” din cărțile lui Radu Theodoru, cunoscute 
„istoriei inter și postbelice” (România ca o pradă, În-
vierea lui Iuda, A fost sau nu holocaust, Urmașii lui 
Atila ș.a.), ca răspunsuri „logice” și „de bun simț” la 
atâtea evidențe și provocări...

Pe marginea acestora, Petru Ursache scrie 
cele două subcapitole Proces contra Proces, în care 
se urmărește evoluția României de la „trădarea de 
Palat” (prin sacrificarea lui Ion Antonescu, la 23 au-
gust 1944), la România de după război („subjuga-
rea ruso-bolșevică), continuând cu lupta împotriva 
comuniștilor „în condiții precare”.

Odată cu 
comunismul adus 
pe tancurile Arma-
tei Roșii „elibe-
ratoare” – care „a 
intrat cu toate mo-
toarele apocalipsei 
în viața noastră de 
zi cu zi” ˗, s-a dat 
startul „arestări-
lor și condamnărilor la moarte printr-un ucaz din 19 
martie 1945”:

„Începuse masacrul cel mare împotriva Româ-
niei, cu elitele militare și politice, academice și cleri-
cale, continuând cu categoriile profesionale, până la 
masele de deportați, cu sutele și miile de rezistenți de 
la orașe, de prin sate, din munți. Genocid? Mai mult, 
etnocid. Nu pe asemenea grozăvii nemaiauzite și-a 
propus să apese Vladimir Tismăneanu în «raportul» 
său mistificator. Risca să dezvăluie cauza cauzelor, 
începuturile răului; să fie nevoit să-i nominalizeze 
pe inițiatorii și beneficiarii dezastrului. Îi revine lui 
Radu Theodoru să scoată adevărul la lumină. Titluri 
ca Nominalizările care se impun (p. 293) sunt dove-
ditoare.” (p. 482-483).

Se impune așadar o analiză sistematică a regi-
mului comunist, o etapizare a acestuia, de la formele 
incipiente și primitive, la apogeul ceaușist, ba chiar 
la starea de „remanență” de după 1989, după cum de-
scris fenomenul Șt. Aug. Doinaș. 

„Etapizăm, scrie Radu Theodoru, întreaga 
perioadă postbelică, din septembrie 1944 în decem-
brie 1989, și din decembrie 1989 la zi, în funcție de: 
1.Centrul de putere extern dominant; 2.Obiective în 
România; 3. Mijloace folosite; 4.Factori de transmi-
siune; 5. Reacția naționalului la agresiunea externă.” 
(România, Românii și Cominternismul, p. 483). În 
cadrul acestei mai largi etapizări-cadru se impun eta-
pizările propriu-zise, cu descrierea succintă a fiecă-
rui aspect conținutistic în parte: 23 august 1944 – 6 
martie 1945; perioada 6 martie 1945 – 11 septembrie 
1952; perioada 11 septembrie 1952 – vara 1958; vara 
1958 – primăvara 1965; perioada 1965 – Decembrie 
1989; după 1989...

Iată cum istoria comunizării progresive a 
României a dus la genocid și, mai mult, la etnocid, 
vizându-se nimicirea ființei naționale, falsificarea 
rădăcinilor, mistificările și simulacrele democrației 
populare în toate domeniile vieții sociale și de stat...

In totul, Istorie, genocid, etnocid este o carte 
zguduitoare, justițiară, recapitulativă, desfășurând, 
rezumativ și la modul unor abordări punctuale cla-
rificatoare, tragedia prin care a trecut România după 
întronarea regimului comunist adus pe tancurile Ar-
matei Roșii pentru aproape o jumătate de secol...

Carte de sinteză neagră, apocaliptică, Istorie, 
genocid, etnocid – „clopot și candelă pentru martiri 
și eroi”, cum stă scris în dedicația Magdei Ursache 
- este nu numai o „radiografie” a infernului real tră-
it de români, ci și un memento tragic, cu avertizările 
de rigoare implicite, demascând abuzurile și mistifi-
cările istorice ale totalitarismului de stânga, fie el în 
exercițiu sau într-o stare de remanență după revoluția 
decembristă, ceea ce ni-l recomandă pe autor drept un 
contemporan solidar cu aspirațiile naționale, în nu-
mele restabilirii adevărurilor, și totodată o conștiință 
etică de gânditor și scriitor profund, ridicat din etho-
sul românesc a cărui spiritualitate a definit-o magis-
tral în lucrările sale. Și căruia noi înșine îl comentam, 
încă din 1986, într-o revistă a Uniunii Scriitorilor, 
culegerea Eseuri etnologice, apărută la „Cartea Ro-
mânească”, a patra lucrare a sa, după care vor urma în 
jur de treizeci de titluri... „Largul orizont” ideatic în 
care se mișca etnoesteticianul Petru Ursache și „pro-
funzimea” interpretărilor, intuite în recenzia respecti-
vă, vor deveni mărci inconfundabile ale scrisului său 
elevat, cursiv, convingător, substanțial, unic și recog-
noscibil, plin de savoare cărturărească. n

Zenovie CÂRLUGEA

ROMÂNIA TOTALITARĂ:

ISTORIE, GENOCID, ETNOCID
de Petru Ursache
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Când mă străbaţi

La capătul trupului meu
aşteaptă o pasăre  
mai veche decât mine
mai grea de păcate
de n-ar avea colţi şi gheare
aş zice că-mi seamănă
aş vrea s-o ucid
ca în glumă
să pier şi eu, răzbunată
dar pasărea nu ştie să moară
deşi am ucis-o de sute de ori
deşi nu mai respiră, nu mai bea
nicio picătură din mine...

Puterea păsărilor

Păsările sunt sânge din sângele meu
inimă din inima mea
pământ din pământul meu încolţind
în palma goală
uşor sau durut
când ne naştem
îi recunoaştem strigătele 
păpădiile îmi dăruiesc haine de lumină
ca ale păsărilor din oglinzi
cu cât se înalţă şi mă respiră
devin mai subţiri, transparente
planez, visez
splendorile apar şi dispar
cu cât le priveşti mai intens
mai nedumerit 
noaptea, păsările poartă coroane înstelate
dimineaţa, soarele
se desface în păsări...

Păsările vijeliei

Lăsaţi păsările vijeliei să mă colinde
să mă cunoască
să mă guste, să mă sfâşie
lăsaţi păsările să se răzbune
pentru că le-am smuls nemurirea
pentru că am cărat în spinare munţii
scăpaţi din ciocuri şi gheare
pentru că am învăţat vrajba, gâlceava 
în graiul lor
şi ele s-au minunat
lăsaţi păsările vântoaselor să-mi ciugulească
ochii ca pe seminţe de leac 
lăsate pe acoperişurile fierbinţi... 

V-am iubit

V-am iubit încă din copilărie
v-am iubit cu toţi anii
strânşi în pumni
şi cu ce a mai rămas
după scurgerea lor
v-am iubit cu patimă, cu disperare
în fiece anotimp al iluziilor
v-am urmat pe stânci, în prăpastie
m-am făcut arbore
cu crengi noduroase
pentru cuiburile voastre
m-am făcut vârf de munte să priviţi de sus
m-am făcut pleavă şi mei
să vă hrănesc
am murit odată cu vrabia pierită în ger
v-am iubit 
chiar şi atunci când mi-aţi luat
carnea de pe oase
chiar şi atunci când v-au trebuit
inima mea şi ficaţii...

De sus mă strigă

De sus mă strigă un glas
la vreme de amiază
acorduri stranii
propagă numele meu secret
mă prefac, spun că n-aud, nu-mi pasă

de vocea detunând sub zarea castă
în anotimpul cel mai roditor 
sunt pe pământ, salut ciorile, sperietoarea
din lanul de secară
soarele apune târziu, obosit
pe florile de cicoare din poartă...

Pasărea singurătăţii 

Pasărea din palma mea 
nu se mănâncă, nu se bea
nu poate pleca pe tărâmul celălalt
nu poate emigra
n-o puteţi cumpăra
este magnifică şi bicisnică
nu se poate schimba pe nimic
n-o atingeţi, n-o rupeţi şi n-o furaţi
pasărea singurătăţii plânge mereu
plânsetul ei este cântecul meu. 

Copil de pasăre

Sunt un copil orfan
de pasăre
ivit dintr-un ou miraculos
la început a fost doar o schiţă
de zburătoare 
făcută cu creta pe asfalt
de un puşti
el a strigat şi pasărea s-a-ntrupat 
eu m-am ivit mai devreme
să-i cioplesc praguri şi trepte de infinit
din senin, din iarbă creaţă
să-i incrustez câte un vers de aur 
pe fiecare pană.  

De ce îmi plac cele singure

De ce îmi plac cele singure
cele vitregite de soartă
cele care se aruncă fulgerător
spre stâncile
măcinate de valuri
cele care se luptă şi pier luptând
dar nimeni nu le vede vreodată. 

Era uriaşă

Era o pasăre uriaşă
cu aripile mai mari decât cerul
îndurerată, 
tânjea după un cer
mai larg, pe potriva-i
a plâns, lacrimile
s-au făcut ocean
acum putea să plutească
să se privească în oglinda lucind
o aripă era pânza bună a corabiei
pe care se îmbarcase Pământul.

Pe urma unui foşnet 

Merg pe urma unui foşnet uşor
mângâi grâul de chihlimbar
merg fără griji
tălpile goale gustă iarba
la o răscruce
un porumbel alb
pe cumpăna unei fântâni
mă îmbie 
e vară, e pace, e linişte
aerul ca mierea
mă hrăneşte, mă fereşte
de nălucirile în chip de păsări
ce-n jocul lor mă ademenesc 
cu frumuseţea lor periculoasă
cele ce nu dorm niciodată
se hrănesc cu sufletele poeţilor. 

Durere

Într-o zi
se va rupe  de mine, 
din coasta mea
a şaptea, a opta, 
acustica
în care s-au încăierat 
odată
fluturi roşii, viespi şi 
balauri...
mă doare pasărea
care se zbate în tâmpla  mea – 
o colivie pe creanga unui copac uscat 
unde au stat captive  
faimoase cugetări amare
mă doare, mă doare
pasărea care a curs din cer
pe foaia de hârtie...

Rândunica-de-ziduri

Dorm adăpostită de păsări
ziduri calde pulsând
apărându-mă de fiarele
ce pândesc afară
în viscol
dorm alungându-mi visele proprii
visez doar visele lor 
sub răsuflarea precipitată
rândunica mă visează pe mine
visurile ei au rămas 
în ţara cu portocali înfloriţi.  

Să fii cum vrei

Ce minune
să fii iar pasăre
hărăzită înălţimilor
cu aripile larg deschise să te avânţi
încrezătoare în neant
să planezi fără mustrări, regrete
să nu-ţi aminteşti cum ai fost
nici ce vei deveni
să iubeşti când pluteşti
să fii pasăre ademenită
în capcana sunetelor, literelor
să dai din viaţa ta altora
să dai timpul înapoi
de la cine l-ai luat
să respiri aburul gurii
celui ce te salvează.  

Culoarea iubirii

Noaptea, păsările au culorile umbrei
dimineaţa, au culoarea răsăritului de soare
la amiază, prind în coşul pieptului
blând şi cald
raze portocalii 
penajul lor se schimbă 
după timpul iubirii
în căuşul palmelor unui copil
se odihnesc păsările raiului
uneori la fereastra de la stradă
vin mici vrăbii cenuşii, guralive
le pun firimituri  
din insomniile mele
Dumnezeu e pe-aproape
îl simt privind sever, insistent. 

O rană numită poezie

Aşază-mi-te
pe rana 
lăsată de păsările de omăt
care m-au părăsit
odată cu iarna singurătăţii.

VICTORIA MILESCU
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După mai multe antologii de autor, definito-
rii pentru biografia sa lirică, poetul Gheorghe Dăn-
cilă caligrafiază reveriile sinelui într-un nou volum 
de versuri, Plângeri la porțile raiului (Editura Uni-
rea, Alba Iulia, 2019), cuprinzând poezii scrise în 
perioada 31 mai – 12 decembrie 2018. Aproape un 
jurnal liric, volumul transcrie febril amintiri atinse 
de aripa nostalgiei, dar și închipuiri dintre cele mai 
fastuoase, cu alunecări în zona miticului, religiosu-
lui, eroticului. Sensibilitatea poetului percepe tirania 
timpului și o convertește în acceptare și împăcare. E 
cheia ce deschide ușa spre echilibrul ființei și spre 
sacralitate. Cuvântul rămâne mereu în substratul său 
profund, cald, nu lipsit de ceremonie, fiindcă erotis-
mul lui Gheorghe Dăncilă evoluează spiroidal, între 
carnalitate și spiritualitate, așa cum o vădesc anto-
logiile anterioare: Vraja sublimei nerușinări, Cartea 
lui Iov, La marginea cerului, Jocuri cu echinoxuri, 
Erotycon, Dionisiace. Chiar și traducerile din Omar 
Khayam, W. Shakespeare, P. Verlaine, A. De Vigny, 
S. Esenin îl situează pe autor într-o anumită zonă de 
interes, cea a poeticului traversat de multiple stări 
emoționale, specifice unei vieți intense.

Uneori povestea trecerii poartă vagi irizări de 
parabolă, ceea ce nu estompează suferința, doar o 
camuflează într-un teritoriu al fantasticului: ,,A fost 
tare demult, nu se mai știe/ Acea poveste-n care ne-
am plimbat/ Când tu amiroseai a iasomie/ Eu, a par-
fumuri grele de păcat/ Și tu păreai o tânără crăiasă/ 
Un fiu de împărat mă socoteai/ Toată-ntâmplarea a 
părut frumoasă/ Erai stăpână pe grădini de rai/ Însă 
există-o zgripțuroaică-n toate/ Poveștile pe care le-
am știut/ Ea m-a privit în ochi cu răutate/ Voise să mă 
piardă, m-a pierdut/ Și a venit un trist predicator/ Și 
te-a luat și ți-a trecut de dor.” (Poveste). După cum 

vedem, forma preferată rămâne sonetul, practicat de 
poet cu consecvență, atât pentru valențele sale muzi-
cale, cât și pentru sublinierea expresivă a sentimentu-
lui transmis. Sonetul și-a păstrat de-a lungul timpului 
clasicitatea, eleganța, o anume superioritate, și chiar 
dacă nu  mai este cultivat cu aceeași frecvență ca în 
vechime, totuși din forma sa fixă se naște rigoarea, 
frumusețea și se face astfel racordarea la generațiile 
trecute, la tradiție, amintind de marii autori de sone-
te, de la Shakespeare la Petrarca și de la Eminescu la 
Vasile Voiculescu.Drumul de la păcat la redempțiune 
presupune căderi și reveniri, agonizări de iad și calde 
speranțe, căci, în fața misterului universal, suprema 
înțelepciune rămâne iertarea, iubirea, credința: ,,Ca 
floarea-soarelui cu floare roată/ Spre sacru ne în-
toarcem dintr-odată.” (Soroc). Trăind o nouă vârstă 
psihologică, poetul își exacerbează sensibilitățile, le 
urmărește cu minuțiozitate, le pătrunde, descriindu-
și antinomiile, angoasele, luciditatea, apatia, criza, 
deriva trupului asediat de suferință, dar sfârșind 
printr-un preaplin de iubire, ca singur reper firesc și 
preferabil al unei vieți așezate în lumină: ,,Iubirea 
înțelege, nu condamnă/ Că-s înfloriri sau scuturări 
de toamnă/ Eterna lege toate le conduce/ Și toate 
drumurile duc sub cruce/ Și viețuirea are în crâm-
peie/ Esența de umană epopee/ Iubirea iartă tot ce se 
întâmplă/ Logica ei e sfântă și e simplă/ Consensul 
nu-i exclus e și eroare/ Întoarcerea e binefăcătoare. 
Că și fractura este scrisă-n fire/ Schimbarea nu e ca-
zul să ne mire/ Iubirea-i aluatul din sihastru/ Crede 
și-n dăinuiri și-n cer albastru.” (Iubirea).

Transpuse pe axa anului 2018, din înflorirea 
primăverii până aproape în prag de sărbători, poezii-
le de față trimit gândul spre momentul Centenarului 
sau spre alte evenimente cu caracter religios, istoric, 
politic, alcătuind un tablou simbolic de tonalitate me-

lancolică și reflexivă. Pregnanța 
meditativă vine la pachet cu 
imboldul dionisiac al percepției 
fiecărei clipe, simțite și resimțite frenetic în fuga ei 
memorabilă prin anotimpuri și prin trup: ,,Și ninge 
fabulos ca-n albul nord/ Și ninge cu fulgi mari de pu-
ritate/ Și liniștea e fermecat fiord/ Cu ape magice și 
neumblate/ Visul și-a dus corăbiile lungi/ În porturile 
albe să ierneze/ Și din povești se iscă nibelungi/ Dar 
și Brunhilde gata să ofteze/ Cuvântu-i ucenicul vrăji-
tor/ Amestecă mistere cu mistere/ În alambicuri cau-
tă de zor/ Să facă aur, Diavolească vrere/ Secundele 
au prins la sănii renii/ Și vântul cântă-n schitul vechi 
utrenii.” (Poveste albă). Acest pastel, foarte reușit, 
contrapune purității naturii înconjurătoare, cu irizări 
de alb și sacralitate, pornirile specifice lumii mate-
riale de ,,diavolească vrere”. Gândul salvator, me-
tamorfozat testamentar în poeme cu tensiuni și an-
goase, se deschide relevant spre cititor, asumându-și 
patetic trecerea: ,,Cu sufletul în palmă sunt/ Și îl ofer 
ca pâinea caldă/ El poartă ultimul meu cânt/ În care 
îngerii se scaldă/ Ca într-o mare de tăceri/ Sub soare 
de sinceritate/ Pare că e cum n-a fost ieri/ Și parcă 
sunt bătrâne toate/ Priviți-l, n-am nimic de-ascuns/ 
Luați-l vindecă angoase/ Și teama mare m-a pătruns/ 
Numai dezastrele-s rămase/ Și când voi fi pierit sub 
vreme/ Mă voi ascunde în poeme.” (Ofertă) Imagi-
narul retrospectiv, trimițând la bucuriile tinereții, la 
deliciile sentimentale și erotice se continuă într-un 
prezent al așteptării înfrigurate, al revelațiilor tragi-
ce, amplificând desenul escatologic al poemelor.

Ca niște Plângeri la porțile raiului, sonetele 
recentului volum al lui Gheorghe Dăncilă anexează 
la opera autorului o experiență poetică nouă, reifi-
când angoasele unui cotidian apocaliptic.

Preocupat îndeosebi de cercetarea operei și a 
personalității lui Lucian Blaga, cu toate aspectele pe care 
această muncă le implică, profesorul Zenovie Cârlugea a dat 
tiparului o nouă carte, adevărată sinteză exegetică, furnizând 
detalii prețioase și plasând într-un context mai larg viața ma-
relui poet și filosof din Lancrăm. Lucian Blaga. Dicționar 
esențial. Oameni din viața lui (Tipo Moldova, Iași, 2017) 
completează bogat șirul studiilor dedicate poetului de exege-
tul Zenovie Cârlugea, care și-a legat numele de creatorul din 
Lancrăm, unde este prezent în fiecare an, cu ocazia Festiva-
lului Internațional ,,Lucian Blaga”. Se întrevede, dincolo de 
cercetarea propriu-zisă, statornicia și meticulozitatea cerce-
tătorului de cursă lungă, precum și admirația pentru Lucian 
Blaga, pentru înfăptuirile vieții sale și dimensiunea spectacu-
loasă a întregii sale creații.

Cartea în discuție însumează două volume, impunând 
prin numărul impresionant de ,,personaje” antrenate în po-
vestea vieții lui Lucian Blaga, relevând aspecte mai mult sau 
mai puțin cunoscute, clarificând situații sau momente deli-
cate din biografia poetului. Aproape o monografie literară, 
cu o desfășurare atipică, acest dicționar reconstituie, documentar și psihologic, 
atmosfera din imediata vecinătate a scriitorului, diplomatului, profesorului Lu-
cian Blaga, favorizând o privire cuprinzătoare nu doar asupra unei vieți, ci și 
asupra unei epoci cu tendințele și oamenii ei. Pătrundem astfel în tumultuosul 
secol trecut, investigând, ghidați de autor, derularea unor evenimente, întâlniri, 
numiri în funcții, apropiindu-ne, prin detalii relevante, de existența acestei mari 
personalități transilvănene care a marcat literatura și cultura română. Indiferent 
de rivalitățile literare sau politice la care Lucian Blaga a fost expus, însemnă-
tatea operei și a profilului său spiritual răzbate, prin ricoșeu, din mărturiile sau 
afirmațiile, uneori malițioase și nedrepte, ale contemporanilor. În acest punct, este 
adusă în discuție raportarea la autorități, relaționarea cu anumiți reprezentanți ai 
regimului (Mihai Beniuc și nu numai), precum și alte presupuse rivalități sau 
orgolii literare.

Articolele dicționarului aduc în planul atenției oameni care s-au aflat la un 
moment dat în preajma lui Lucian Blaga, scriitori, diplomați, prieteni, membri 
ai familiei, artiști, muze, colaboratori apropiați sau simpli cunoscuți, această ra-

portare la ceilalți definind complex și semnificativ imaginea 
unei existențe de excepție (prin munca depusă, ostracizare, 
destin uman). Multe contexte evocate aduc lămuriri prețioase 
legate de opera poetului, geneza unor creații lirice, eforturile 
poetului de a publica și chiar de a supraviețui financiar într-o 
epocă în care spiritul său plurivalent incomoda. Unele me-
dalioane extind subiectul analizat până la nuanțe, bazându-
se deopotrivă pe mărturiile istoriei orale, pe documente sau 
extrase din scrisori.

Pagini însemnate sunt dedicate raportului Blaga-Ar-
ghezi, cei doi poli marcanți ai liricii interbelice, dar și mem-
brilor din familia Blaga sau Brediceanu, reieșind rolul aces-
tora, mai mare sau mai mic, pentru sprijinul moral și material 
acordat poetului în vremurile tulburi. Un frumos elogiu îi 
este adus Corneliei Blaga-Brediceanu, soția poetului, o ființă 
de o discreție aristocratică, nedezmințită nici în jurnal, care a 
sprijinit cu toate mijloacele posibile activitatea scriitoriceas-
că și profesională a lui Lucian Blaga. Sunt rânduri vibrante 
ce alcătuiesc o frumoasă poveste a dăruirii și a devotamen-
tului, dincolo de vicisitudinile istoriei sau ale relațiilor de 

familie. Este evocată apoi relația spirituală cu Constantin Brâncuși, cu diverși 
alți profesori universitari, cu traducători, editori etc. Articolele de dicționar fac 
dese referiri la deplasările poetului din anii tinereții sau de mai târziu, adăposti-
rile în casele unor rude sau prieteni (la Purcăreți, Pianu, Țețu, Șurianu, Măgura), 
precum și la bogata corespondență ce dezvăluie afinitățile și simpatia poetului 
pentru anumite rude sau pentru anumiți colaboratori și prieteni.

Adevărat op științific, Lucian Blaga. Dicționar esențial. Oameni din viața 
lui se constituie într-un instrument de lucru util și atrăgător ce oferă o panoramă 
istorico-literară de prim interes din punct de vedere bio și bibliografic. Articolele 
de prezentare a diverselor persoane/personalități cu care s-a intersectat viața lui 
Lucian Blaga sunt nu doar bine documentate și riguroase, ci și redactate într-un 
stil degajat și agreabil, fapt ce sporește farmecul lucrării. Același demers lexico-
grafic se repetă în volumul Tudor Arghezi. Dicționar esențial. Oameni din viața 
lui (Tipo Moldova Iași, 2019), subliniind un moment de apogeu în activitatea 
criticului și istoricului literar Zenovie Cârlugea, acela al marilor sinteze.  n

MONICA GROSU

Poetul – flămând de veșnicie

Lucian Blaga – o nouă sinteză critică
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CAMELIA ARDELEAN

Un roi de fluturi zboară-n mine

Un roi de fluturi zboară-n mine,
Dar ce folos, când sunt pierduţi
Printre pistiluri şi stamine
Şi de poieni necunoscuţi?

Se zdruncină şi face valuri 
În roua minţii-un alt tărâm,
Dar visul spumegă pe maluri,
În timp ce dorul mi-l sfărâm.

Îmi curge-n vene clorofila
Ascunsă-n câmpuri din Ardeal;
O mierlă-ntoarce verii fila,
Doinind în sunet de caval.

Zvâcneşte-un colţ de rai în oase,
De el cu fir de-argint m-aş coase...

Răbufnesc scântei din omenire 

(Răbufnesc scântei din omenire –
Suveniruri de la Prometeu;
Se încinge apriga ei fire,
În tranşee-adânci săpate-n eu.)

Se topesc şi măştile-n surdină,
Ne sufocă zgura de pe lut;
Abonaţi la doza de chinină,
Mai sperăm o rundă de barbut.

Crupierii-şi numără câştigul,

Culegând norocul din nimic,
Iar năluca sorţii rupe digul
De la iazul nostru tot mai mic.

Prin livezi de stele căzătoare,
Căutăm ieşirea din vâltoare...  

Ostatică-ntre vid şi Carul Mare

Ostatică-ntre vid şi Carul Mare,
Cu tolba de iubiri la purtător,
Pornesc tacit, în pas de defilare,
Ţintind în min(t)e ultimul cocor.

E-albastră calea, ca-nspre veşnicie,
De-atâta tihnă, iarba a-nlemnit,
Doar frunza cade aspră, arămie,
Şi în nervuri c-un geamăt ascuţit.

Captiv pe malul alb cuprins de soare,
Scrutează bietul vastul orizont,
Săgeata de fioruri încă-l doare,
Din inimioară i-a rămas un bont.

În crisalida stoarsă de tăcere,
Din amăgire şi-a făcut avere...

Umbre 

Cândva om fi sfioase umbre râvnind la izul de gutui,
Ne-om „vindeca” singurătatea cu simţăminte amărui.

Ne vom feri sub crugul zilei de rânjetul anxiogen
Al morţii, care smulge clipe din fiece ipochimen.

Vom sta la coadă la uiumuri* cu tolba plină de pământ
Şi-om fi iluziilor noastre cel mai fidel îngrăşământ.

Eliberaţi de vicleşuguri şi dezbrăcaţi de vechiul chin,
Spre infinituri vom purcede cu paşi mărunţi de Shaolin.
*uium: vamă (aici)

Poveste 

Trăiam cândva într-o poveste desprinsă parcă din 
azur,
Când bănuiam că paradisul puteam din alţii să-l 
procur.

Şi cercetam cu râvnă pomii, păzind Edenu-mi 
ambulant
De-atavice furtuni din colţii vr’unui năprasnic ele-
fant.

Creşteau în cuget portulace*, tacit din pietre risi-
pind;
Priveau de la hotar ciulinii înspre grădina mea cu 
jind.

Ţâşneau din mine cantilene cu forţa unui proiectil;
Nu bănuiam că şi cuvântul câteodată-i instabil.

*portulacă: plantă decorativă, care creşte printre 
pietre.

Toamna 

Pogoară toamna peste glie, tunând în marşu-i triumfal;
O lacrimă-şi transportă sarea dinspre amonte spre aval.

Natura iarăşi se îmbracă în haina-i trendy de brocart;
În mine zboară pescăruşii, aterizând cu ţipăt spart.

Un rest de soare adnotează pe frunze veştede-amin-
tiri –
Se iscă-n galbenul apatic, din când în când, nedu-
meriri.

Descopăr trapa spre tenebre şi o trântesc cu scrâşnet 
sec;
O pomostesc cu-ntârziere... şi-n faţa umbrelor mă 
plec.

Tudor Nedelcea se numără printre oltenii cei mai de vază ai spațiului cul-
tural și științific actual. Prodigios, informat, receptiv la fenomenul schimbărilor 
de temperatură ale climatului social-cultural la zi, el răspunde cu promptitudi-
ne la cele mai multe din invitațiile pe care le primește, astfel încât prezența sa 
în câmpul manifestărilor literare e impresionant. Despre această aderență a sa 
la actualitatea literară dă seama și una dintre cele mai recente cărți ale sale,  
Printre cărţi și oameni, ajunsă acum la volumul al V-lea, al serialului pe care l-a 
conceput  dimpreună cu Tipo Moldova, oferindu-i acesteia nu mai puțin decât 
491  de pagini.  Dacă avem în vedere că anul are 365 de zile, prestația literară 
a lui Teodor Nedelcea, pornind de la axioma nihil die sine linea, întrece cu mult 
acest deziderat al omului de cultură care se respectă pe sine și pe cititorii săi. 
Aria de cuprindere a volumului e deosebit de variată și de bogată în acțiuni și 
reflecții. Pe unele din aceste porțiuni, scrisul său are o apertură cu adevărat im-
presionantă : de la cartea veche, domeniu pe care îl stăpânește cu aplomb, dacă 
avem în vedere cărțile proprii precum Cartea și circulaţie ei, Civilizaţia cărţii sau 
Carte despre carte, până la clasici și la contemporani, trecând prin instituțiile de 
cultură cele mai apreciate ale țării. T. Nedelcea este un împătimit al cuvântului 
scris, un  culturolog care trăiește fenomenul Gutenberg ca un dat al propriei 
existențe, așa cum au făcut-o și dascălii săi întru carte, Al. Piru sau Florea Fi-
ran. El a avut șansa de a se forma temeinic într-un domeniu sau altul și nu pe 
apucate, cu scris foiletonistic și comentariu tras de ureche. Bibliografia lui T. 
Nedelcea face dovada că și-a făcut ucenicia literară la marile izvoare ale culturii 
scrise, precum biblioteca și arhivele, editura și cercetarea de tip academic.  Prin 
înzestrarea nativă, dar și prin cultura acumulată, el a ajuns să fie unul dintre 
purtătorii de cuvânt cei mai apreciați ai zonei de sud a țării, fapt dovedit și prin 
numeroasele sale funcții oficiale, precum profesor universitar, președinte al 
Fundației „Scrisul Românesc”, vicepreședinte al Ligii Culturale pentru unitatea 
românilor,  membru în  Consiliul Național Bisericesc al Patriarhiei Române. Legat 
de tradițiile cele mai luminoase ale ethosului național, Biserica și Cartea, Tudor 
Nedelcea trăiește în cultură și pentru cultură, fiind fie organizator fie participant 
la cele mai multe din manifestările culturale ale Olteniei, precum festivaluri li-
terare și de carte, simpozioane și manifestări aniversare sau comemorative.  Cu 
aceeași plăcere nedisimulată el poate fi întâlnit la Suceava și Dumbrăveni la sim-
pozioane închinate lui Eminescu, la Biblioteca „I. G. Bibicescu” din Mehedinți, 

, la Tg.-Jiu cu ocazia zilelor lui Brâncuși, la sărbătorirea revistei „Literatură și 
artă” din Chișinău, la comunitatea românilor din Serbia de la Uzdin, la Festivalul 
Internațional Mihai Eminescu de la Turnu Severin, la Muzeul Literaturii Româ-
ne și Academia Română  etc. Dovadă stau numeroasele premii și recunoașteri 
oficiale. De fiecare dată el duce cu sine ceva din ființa Olteniei și a tradițiilor 
acesteia, pledând pentru valoare, profesionalism, slujirea  idealului național și 
depășirea improvizației și diletantismului. Omul de cultură care este a dedicat 
mai multe cărți lui Eminescu, revistei „Ramuri”, reeditării operei lui I. D. Sîrbu, 
lui Adrian Păunescu, Creangă, Ispirescu, Batzaria, Vasile Militaru, Adam Puslo-
jici, Tudor Vladimirescu, Mihai Viteazul etc. Cărțile sale umplu câteva rafturi de 
biblioteci, iar prezența sa o continuă provocare.

Volumul al V-lea din Printre cărţi și oameni,  cu câteva mici excepții de 
la început în care reiterează câteva din textele mai vechi,  conține articole și 
contribuții publicistice din recolta ultimilor doi ani. Îl găsim aici pe T. Nedelcea 
poposind asupra unor cărți dedicate Centenarului Marii Uniri ( Geneza ideii de 
unitate națională, Regina Maria, Victor Crăciun, Mircea Popa), asupra unor eve-
nimente bisericești (Schituri și mănăstriri din Oltenia, Catedrala Mântuirii nea-
mului, Antim Ivireanul, Bartolomeu Anania), a operei unor scriitori (Marin So-
rescu, Adrian Păunescu, Nicolae Dabija, Al. Piru, Pamfil Șeicaru ), asupra unor 
evenimente și fenomene culturale.  O secțiune reprezentativă este închinată lui 
Eminescu, implicând nume ca Mihai Cimpoi, Th. Codreanu, D. Vatamaniuc, N. 
Mareș, dar și unor interviuri. Socot totuși că paginile conținute de Geografia spi-
rituală a Olteniei, constituite într- un fel de dicționar al celor care și-au legat nu-
mele de Oltenia, reprezintă elementul de referință al volumului de față. Prin el, T. 
Nedelcea își reconfirmă pasiunea sa literar-culturală, emblematică pentru starea 
de azi a Olteniei în expansiune. Astfel de cărți îndeplinesc și o misiune educativă 
de prim rang. Prin ele pătrundem în teritoriul plin de mărețe umbre al Olteni-
ei,  ne cuminecăm la izvoarele marilor oameni slujitori ai Credinței și ai Bisericii 
Naționale, luăm act de rolul marilor ctitori de idei și monumente naționale, ne 
readucem aminte de marile potențe ale versului eminescian,  și învățăm încă o 
dată, cu autorul cărții de față, să ne prosternăm în fața ctitorilor de limbă și uni-
tate națională. Cartea lui Teodor Nedelcea ar trebui să nu lipsească astfel de pe 
mas a niciunui bun român, fiind o elocventă lecție de patriotism. n

Mircea POPA 

Tudor Nedelcea: Printre cărți și oameni   (V)
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Rar mi-a fost dat să citesc o asemenea carte 
a dezamăgirii sociale şi a scârbei politice, un ase-
menea pamflet amar cu o descărcare sarcastică, de 
furie şi neputinţă politică. De la titlul pompos până 
la concluziile dominant politice, totul este covârşit 
de un sentiment zdrobitor, de o antică vină tragică 
şi predestinată care trebuie ispăşită. Ne aflăm în faţa 
unei acumulări atavice de neâmpliniri şi suferinţe, 
eşecuri şi dezamăgiri care care se adaugă şi o viziun-
je caricaturală care absurdizează tragicul. 

Vocea dramatică nu are nici măcar supoziţia 
îndoielii şi îşi regenerează amărăciunile despărţirii 
chiar în locurile în care a cunoscut gloria. Este o po-
ezie cu o mitologie proprie şi sacralizată, conturând 
un spaţiu personalizat cu mai multe distincţii: dună-
rean, oltean şi al câmpiei, şi generalizat sub denumi-
rea de SUD. În exprimare individuală, poezia locali-
zează şi specifică, fără ambiguităţi, o temă generală, 
adunată sub titlul pretenţios şi sever de „Scurt tratat 
de istorie contemporană”.

Cu toate acestea, trebuie să spun că am rămas 
surprins de numărul redus de volume de versuri al 
unui poet foarte cunoscut. În plus, cărţile nu menţi-
onează anii de apariţie. Dar, cel puţin cartea de faţă 
performează o poezie politică explicită, fără angoa-
se, fără a-i nominaliza pe adversarii conceptuali, cei 
care poartă responsabilităţi pe care nu le onorează. 
Dar şi fără să absolve pe cineva, fără să pactizeze în 
gura mare cu cineva. Nu e o poezie de prim ajutor în 
haosul politic, ci de pulverizare a haosului.

Poezia este direct, indirect şi subliniat patrioti-
că într-o temă generoasă, declanşată de noua situaţie 
privind identitatea europeană care creează apatrizi, 
apăsată de opresiunea istoriei care pare să fi înnăbu-
şit toate alternativele conştiinţei naţionale.  

Prin toate componentele sale lingvistice, titlul 
susţine o ironie sarcastică şi o crudă zeflemea. Ni-
mic nu e cum se declară: „Tratatul scurt” nu e de-
loc tratat, nici scurt, nici Introducere, ci o angajare 
răspicată. „Istoria” e doar actualitate, iar „contem-
poraneitatea” se referă la spaţiu, nu la timp. De fapt, 
„Tratatul” se vrea o epopee politică, chir cu subtila 

conotaţie de „ţiganiadă”, însă în cheie copleşitor tra-
gică. Aşteptările sunt din ce în ce mai mari la un poet 
ca N.D.Fruntelată, iar patriotismul sincer, de înaltă 
calitate este, la poet, un sentiment înnăscut, firesc, 
reprezentativ şi reprezentabil în cercuri concentrice: 
familia, comunitatea, regiunea, patria, toate pornind 
din nucleul fundamental care este iubirea, ca senti-
ment complex şi evolutiv.

Autorul interpretează miturile autohtone prin-
tr-o viziune clasică şi pune pe harta lumii referinţe 
marginale biografice care pot să personalizeze un 
destin în oceanul de fiinţe al contemporaneităţii. În 
plan liric, consider că în saturaţia de postmodernism 
pe care o trăim, N.D.Fruntelată a rămas poate singu-
rul poet care încă mai folclorizează, scrie aspre ver-
suri încrucişate şi înmiresmate de candoarea şi pro-
funzimea cuvântului neaoş. Poetul spune metaforic: 
s-a albit doina de ger şi îşi clamează apăsarea tragică 
cu vigoare: Coroană de spini e patria mea/ Pusă pe 
capul Regelui Somnului/ A Eminescului care doarme 
de viu/ Aici în Grădina Maicii Domnului.(Coroana 
de spini).

Zona reprezentativă este însă poezia politică, 
astăzi o temă curentă, deşi în urmă cu mai bine de 
un secol, pe vremea lui Titu Maiorescu, se conside-
ra că politica era interzisă în versuri. Peste ani, co-
munismul decreta că poezia trebuie să fie politică, 
cu o clară tendinţă de difuzare a tezelor partidului 
unic şi biruitor. Atitudinea cea mai firească rămânea 
asumarea libertăţii absolute de creaţie, conform afir-
maţiei lui G.Călinescu, din „Universul poeziei”, care 
spunea că în lirică „intră orice”. Şi iată, poezia lui 
N.D.Fruntelată o confirmă.

În fond, care este tematica volumului de faţă? 
Corupţia, infidelitatea, trădarea, conştiinţele „uşoa-
re” pe care vântul interesului personal le mută de 
colo colo, adică problemele cotidiene despre care 
toată lumea vorbeşte – dar nu în versuri.

Într-o vreme în care poeţii se feresc să mai 
scrie poezie patriotică din nişte considerente deloc 
literare – că ar fi desuet, că nu ar fi receptat ca o trăire 
sinceră, că „nu mai e la modă” să fii patriot în Uniu-

nea europeană – N.D.Fruntelată înfruntă prejudecă-
ţile şi rămâne în Sudul lui luminos, în Mica Valahie 
şi în Bălăciţa strămoşilor lui o voce inconfundabilă.

În lumea tehnologizată şi în civilizaţia imagi-
niivirtuale, poetul mai scrie scrisori lui Grigore Vie-
ru sau Nicolae Dabija, lui Tudor Gheorghe, Romulus 
Vulpescu şi Adrian Păunescu sub motto-uri din Ho-
mer. Cu Eminescu se sfătuieşte pentru fiecare poem. 
Toate aceste nume trebuie amintite pentru că mar-
chează familia de spirit şi credinţă căreia îi aparţine 
şi autorul, în epoca lui „homo ciberneticus”.

Am spune că modelul implicit, oricât de în-
depărtat, rămâne tot poezia lui Eminescu din „Scri-
sori” dar şi din creaţia din tinereţe. Acum, când au-
torul, ajuns la deplina maturitate, îşi poate permite 
să trateze tema epigonismului, dar aceasta este mult 
înăsprită. N.D.Fruntelată surprinde o decădere şi o 
marginalizare a ţării în Noul Mileniu, devenit un alt 
Ev Mediu, întunecat, sângeros, blestemat, încât bie-
tul poet nu mai reprezintă un cavaler în armură, cu 
un scrib modern, fără călimări la brâu.

Apartenenţa la noul timp, accelerat, al epocii-
neomilenariste este amprentat de nostalgia reveren-
ţioasă şi melancolică a unui spaţiumarginal, dar sa-
cralizat de puterea rădăcinilor. Aceasta îmi aminteşte 
de versurile unui poet – important – dar astăzi căzut 
în uitare: „La mine-n sânge/ Istoria contemporană 
plânge...” Această obscurizată autoreferinţă camu-
flată trimite la situaţia virtuală în care poetul şi-ar 
scrie autobiografia pe care ar rupe-o în fragmente şi 
o trimite prietenilor săi.

Aş spune că este reacţia cea mai firească a tu-
turor românilor de azi, conştienţi de vremurile incon-
sistente pe care le trăiesc. Însă mai e ceva: românii, 
chiar şi cei care au apucat şi alte perioade istorice, 
unele strălucite, nu au fost mulţumiţi de epoca lor. 
Ne place prea mult spaţiul acesta românesc pe care 
un Papă l-a denumit, şi el, „Grădina Maicii Dom-
nului”. Un spaţiu sacralizat al neamului, care poartă 
coroana de spini a Istoriei. n

AURELIU GOCI 

Coroana de spini în Grădina Maicii Domnului
Nicolae Dan Fruntelată, Scurt tratat de istorie contemporană, ed. Semne, Buc., 2018

Discursul tăcerii

Există uneori în noi 
o foame de tăcere.
O vreme a tăcerii.
Nevoia de-a vorbi fără cuvinte.
Atunci arbitrul eleganței 
fluieră finalul oricărui discurs.
Cuvintele, unul câte unul, 
se retrag discrete, 
istovite parcă de logorei sterile 
sau rodnice rostiri de duh.
Atunci tăcerea dispune și impune.
Privește-n jur cu degetul arătător la 
gură.
E tandră, candidă, 
ca un respect pentru cuvânt.
Alteori, perfidă ca o sfidare.

Da, există uneori în noi 
o foame de tăcere.
O masă a tăcerii, 
la care discursul continuă 
pe-o altă frecvență.

Inimă-clopot

Doamne, 
Ți-am cerut un turn 

și-n turn un… clopot.
Dar Tu mi-ai pus în piept 
o inimă!
Când Ți-am cerut o inimă, 
mi-ai dăruit un clopot.

De-atunci, mi-e pieptul turn.
Și-n turn, o inimă-clopot, 
ce bate zi și noapte… 

Ca Tine

Doamne, 
ca Tine nu-i nimeni.
Ca Nimeni, toți.

Ca Tine, toți am vrea.
Ca Nimeni, 
nimeni…

Tăcere sonoră

În spital nu râdea nimeni.
Pesimiști filosofi filosofau 
în paturi, pe holuri.
Orizontali, verticali,
cu pași timizi, de melc…
Bravi luptători cândva, 

capitulau acum în fața ultimei redute, 
vârând sabia-n teacă.

Invariabil, pe fiecare chip, 
dansau macabru rictus-uri, grimase…
Totul părea o Hiroșimă 
bântuită de fantome.
Moartea pândea în travesti.
Discretă, surâdea.

Peste tot, o tăcere sonoră, 
asurzitoare… devora.
 

Amendat c-un… premiu

Pentru c-am plâns transfigurat 
prin bălării o-ntreagă vară, 
drept premiu mi s-a acordat 
o… amendă literară!

Acum e toamnă în Eden.
Un anotimp cât un mileniu!
Acest volum – triunghi scalen –
fie-mi amendat c-un… premiu.

Haiku-uri
1

Evrica! Ce zici?
La grădina de cactuși –
paznic, un… arici!

2
Plin de furie, 
zvârrr. Am aruncat în far 
c-o… farfurie!

Visând pe… catafalc

Azi noapte 
m-am visat întins inert pe… catafalc!
Prietenii-au venit și-au stat tăcuți la 
căpătâi.
Și-au venit și-acei care m-au dușmănit 
și-au rostit discursuri elogioase!
Iar mie nu-mi venea a crede!
Căci nimeni niciodată 
n-a spus despre mine atâtea lucruri 
atâta de frumoase!
Când m-am trezit, mai că-mi venea să 
plâng, 
la gândul că totul a fost… doar vis!

O, Doamne, 
ce-ar fi să se repete visul?
Iar eu să nu văd cine vine.
Să n-aud cine, ce spune?
Chiar dacă somnul pe catafalc 
schimbă percepția, modifică 
discursul.
Chiar dacă.

Ticu LEONTESCU
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Suntem obişnuiţi cu imaginea unui Cioran neliniştit 
şi interogativ, dar după citirea cărţii d.nei Alina Diaconu, 
româncă naturalizată în Argentina, ne trezim în faţa Maes-

trului Cioran care, timid şi important, riguros şi amabil, prevenitor şi sigur pe sine 
răspunde la întrebările unei tinere doamne care consemnează cu mare exactitate şi 
artă nu numai răspunsurile, dar şi atmosfera intelectuală care-l învăluia pe intervie-
vat, în cartea Dragă Cioran – cronica unei prietenii.

Iată aşadar că d.na Alina Diaconu a făcut, din privilegiul de a-l cunoaşte per-
sonal pe Cioran, de a-l intervieva, de a sta de vorbă cu marele gânditor – nu filosof, 
pentru că el însuşi respingea categoria acestora – un volum care ni-l redă, prin „Frân-
turi”, inclusiv prin aforismele cuprinse sub acest titlu de capitol, pe filosoful sceptic 
al disperării.

O carte cu interviuri luate lui Emil Cioran? Dar parcă se generalizase ideea că 
Cioran Nu dă interviuri! Fiindcă formula omului aflat pe culmile disperării este: răs-
punde la interogaţii cu mirări şi exclamaţii! Într-adevăr, în diversele vârste, el oferise 
confesiuni explicite, sincerităţi şocante într-un context interogativ care se alăturau 
unei opere filosofice formată de fapt dintr-o memorialistică deghizată, inexactă şi 
uneori imaginară, dintr-o filosofie a vieţii care îi apropie opera de literatură.

Admirator al eternului feminin, Cioran acceptă interviurile şi conversaţiile cu 
d.na Diaconu şi se dovedeşte strălucitor, elegant şi prevenitor, poate îndrăgostit, aşa 
cum se poate îndrăgosti un filosof sceptic şi reţinut care cultivă, mai subliniat decât li-
bertatea, anarhia. Anarhia are substanţă filosofică, dar nu de esenţă academică, ci de o 
gândire-blitz, fractală, esenţializată în secunda strălucitoare. Pentru Cioran, aforismul 
înseamnă gândirea concentrată într-un text, un joc alunecos şi o emblemă identitară.

Citind separat, opera lui Cioran şi cartea d.nei Diaconu am putea face specual-
ţia că filosoful rămâne un înaintemergător, un agent al filosofiei postmoderne şi al 
perioadei milenariste, când ştiinţa se generalizează iar matematica tinde spre fizica 
cuantică. Acum trăim o epocă în care specialităţile se interferează şi domeniile in-
telectuale se contaminează reciproc. Vechile genuri şi specii îşi obscurizează domi-
nantele canonice iar Filosofia  se apropie tot mai mult de literatură, în timp ce istoria  
devine o meditaţie asupra condiţiei umane.

În altă ordine de idei, trebuie să amintim că în general, se crede că talentele 
se nasc ca supra-compensaţie psihologică şi morală, ceea ce rezultă şi din descrierea 
pe care d.na Diaconu i-o face lui Cioran: Acestui profil i s-a adăugat, ca unui portret 
robot, vocea aceea şoptită şi şovăitoare, murmurând la telefon cuvinte în franceză; 

o voce care îl făcea – după spusele lui Nietzsche – uman, foarte uman. Şi dacă spun 
“uman” spun “îndrăgit” şi spun şi “vulnerabil. (...) Un omuleţ, micuţ de statură, 
cu o claie de păr sur, cu o şuviţă căzută pe frunte, sprâncene stufoase, ochi limpezi 
şi gesturi cam neîndemânatice, dar afectuoase, mă invită să intru”. Prezenţa fizică 
este completată de portretul psihologic: Vocea îi este şovăitoare, aş spune timidă. 
(...) Îmi lipseşte enorm prezenţa lui caldă, învăluitoare, privirea lui, râsul contagios, 
scânteia, simţul umorului şi al ororii în faţa gravelor avataruri ale existenţei.

Vedem deci – Cioran este un personaj mic de statură, deşi – în conştiinţa mul-
tora – apare ca un uriaş de cel puţin 2 metri! Dar totuşi, cine a mai văzut un mare fi-
losof de dimensiunile unui jucător de baschet? Am putea spune că autoarea îl descrie 
pe Cioran ca pe un personaj cu care stabileşte dialoguri vii, concentrate, pline de 
miez. Cartea domniei sale cuprinde, într-un limbaj surprinzător şi o „Autogeografie” 
– o prezentare absolut necesară a propriei persoane, legate de cele trei „centre care 
formează geografia mea emoţională”, adică România, Franţa şi Argentina. 

Autoarea nu laudă literatura feminină, şi îşi califică propria opera ca fiind 
„androgină”, o „literatură infracţională” marcată de ambiguitate şi legată cumva şi 
de faptul că în Argentina a suferit din pricina cenzurii. Opera sa cuprinde trilogia 
„Îndrăgostită de un zid” (1981), „Patul îngerilor” (1983), „Ochii albaştri” (tradusă şi 
în limba română), (1986). Pentru aceasta din urmă a obţinut o bursă Fullbright, iar 
cartea le-a fost dedicată lui Cioran şi Ionesco, „maeştrii mei în arta perplexităţii”.

D.na Alina Diaconu scrie romane metaforice, cu spirit ludic şi proiecţii în 
universul absurdului şi cu semnificaţie de parabolă complexă. Nu-i sunt străine nici 
unele trimiteri onirice, aşa cum apar ele în cartea de faţă, în capitolul „Visurile mele 
cu Cioran” – adevărate călătorii fără frontiere, când acasă la Cioran, când la Buenos 
Aires. Şi-a exersat astfel o imaginaţie nelimitată, cu exaltarea uimirii şi o proiecţie 
fantastică de inspiraţie postmodernistă.

În această carte par să fie mai multe întrebări decât răspunsuri, fiindcă Cioran 
răspunde numai la ce vrea el, cât vrea el şi în rest, dacă e să amintim definiţia dată 
de G.Călinescu eseului,  „bate câmpii cu graţie”, adică eseizează strrălucitor. În plus, 
observăm că în aceste convorbiri Cioran nu mai este „pe culmile disperării” – o 
recunoaşte chiar el undeva – şi nu pare să mai susţină în sufletul său toate păcatele 
omenirii. Rămâne sceptic şi lucid, dar d.na Diaconu reuşeşte să-l scoată din depri-
mare şi să-l aducă, dacă nu la starea de zâmbet, atunci la o simplă  normalitate. n

AURELIU GOCI

CIORAN PRIN EL ÎNSUŞI
Alina Diaconu, Dragă Cioran – cronica unei prietenii, traducere din limba spaniolă de Gabriela Banu,  editura ICR, 

Bucureşti, 2019

REGENERARE

Vremea ȋşi susurǎ boabele
ȋşi sfârâie zimṭii
ȋnlǎuntrul buşteanului

un şuier se sfarmǎ spre cer
printre cetini

pe-o culme se frânge
o dârǎ de fum

sub coarne de cerb
ȋn vechea tavernǎ
sorb vinul şi-mi lunecǎ-n oase
plǎcute tristeṭi

odihnǎ curgând
zǎmislindu-se.

PIERDUSEM CEVA

Pierdusem ceva
uitasem prea mult

se alungea când şi când
pe urmele mele
botul umed al intunericului
de-o aşchie de lunǎ
ȋmi atârnau veşmintele rupte

cine eşti?
un glas şuiera prin spǎrtura
vǎzului meu

de ce nu miroase a mamǎ prin preajmǎ?

tot rǎtǎceam printre tumuli
sângerând
ostenind
de vechime.

ESCALADARE

Moara se macinǎ
ȋn purpura serii

voi gânduri cu toarta ciuntitǎ
ȋmi sunteṭi ispitǎ

trec pe la tâmple
zvonuri cu solzi de argint
mǎ bucur veghez şi mǎ mint

astǎzi tai venele
prea gelosului zeu
sǎ sorb tinereṭea cea limpede.

DOR SI RISIPÂ

Când sfâşiatǎ-i ceaṭa,
mai pot eu sa vǎd clar?
Când noapte nu mai este,
mai pot fi eu solar?

Gusta-vom iar din fructul
aceluiaşi cuprins.
Muri-vom iar de frigul
mǎceşului ȋnvins.

DISTANŢARE

Aplauzi şi viermii se strecurǎ lin 
femeie cu glas
şi zâmbet strǎin

pe scena mâncatǎ de vremuri şi frig
eu rolul mi-l strig

ȋmi sunt spectator amuzat sau amar
şi mǎştile zilei surâd prin cleştar.

CLIPA TA

Clipa ta e somn şi oglindǎ
lasǎ-ṭi frumuseṭea sǎ curgǎ
n-o ascunde-n pomadǎ

din coperṭile noastre
din filele noastre
atinse de fum şi uitare
mâzgǎlite sau clare
rugina cândva o sǎ roadǎ

ȋntr-o linişte smulsǎ din lucruri
puterea ascunsului jar
se cerne amar.

ECRANE SORB

Ecrane sorb din apele albastre
târâte lanṭuri zornǎie pe-asfalt
e-o linişte de veacuri ȋnspre astre
şi nu ajung la podul cel ȋnalt
mǎ strâng şi mǎ strecor şi nu-nṭeleg
pe-aceeaşi treaptǎ gândul se-nfǎşoarǎ
frânturi de chip şi niciodatǎ-ntreg
atâtea veşti si nicio undǎ clarâ.

PRECAUŢIE

Am luat o razǎ
şi am prins-o-n şuruburi
stai cuminte aici
i-am şoptit
mâncasem un colṭ de pâine
şi bǎusem o carafǎ cu apǎ
prinsesem puteri

stai cuminte aici
dacǎ nu
chem gardienii

ei sunt ȋnalṭi şi frumoşi
mǎ pot preschimba ȋn ce vor
cu un singur cuvânt
am scrâşnit

ȋn celulǎ e nevoie de linişte.

UNDEVA

Undeva pe o hartǎ
se face târziu
Ahile aṭipeşte lângǎ broasca ṭestoasǎ

desfac dopul de plutǎ
al unei sticle gǎsite pe ṭǎrm
ies din geometria ȋnvinşilor
sǎ fiu mai aproape de insulǎ 

copile nu sparge clepsidra
eşti tu ȋnsuṭi acolo
joacǎ-te râzi
numai joacǎ-te
dar nu sparge clepsidra.

RAZĂ, NE-ADUNI

Razǎ, ne-aduni,
şi totuşi rǎsunǎ arginṭi!
Ȋnca se cern
rugǎciuni.

Unduie-amar
clipa cea mult aşteptatǎ...
Zornǎie-n pripǎ
un zar.
 
Meşterul, nins,
ȋncearcǎ o formǎ sǎ-i dea 
lutului veşnic 
ȋnvins.

CLAUDIU  ROBERT  TOMA
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După debutul din 1991 cu Oglinda dintre noi, fiecare volum publicat 
de Spiridon Popescu – 21 de grame de suflet (1996), antologia Supliment de 
existență (1997), Eseu despre glorie (1998), Diavol cu coarne de melc (2003), 
Înger între scaieți (2004), i-a conturat imaginarul artistic, fixând drumurile prin-
cipale ale universului poetic în care el, poetul, diavol cu coarne de melc, se poate 
instala ca unic proprietar.

Volumul publicat în 2017, Diavol cu coarne de melc  reia, la 14 ani 
distanță, volumul cu același titlu, pentru ca, în oglinda timpului, poetul să se 
poată revedea, dar și pentru a întoarce, cu munificență, această 
oglindă către virtualul cititor, oferindu-și posibilitatea contemplă-
rii și autocontemplării.

Într-o altă secțiune, poetul propune alte oglinzi între el și 
cititor prin traduceri în șase limbi – franceză, engleză, germa-
nă, italiană, spaniolă și neogreacă, înmulțind reflexiile, dirijând 
refracțiile în sonurile altor idiomuri apte să-i primească roadele 
inspirației.

Sub semnul unei tristeți metafizice, Spiridon Popescu 
deschide volumul cu un monolog liric confesiv, un solilocviu 
imaginar, adresat Poeziei, căreia îi reproșează statutul precar al 
poetului, așezat sub semnul nenorocului, al provizoratului, al 
nerecunoașterii publice, obligat, ipso facto, la anonimat și nefe-
ricire: „M-ai sluțit, Poezie, (...)/ Nu mi-ai adus nicio satisfacție 
în timpul vieții./ Îmi spui mereu/ Să mai am puțintică răbda-
re/ Că moartea mea o să fie declarată Doliu național/ Și însuși 
Președintele țării/ O să-mi depună la mormânt o coroană de flori.// Află, toanto,/ 
Că nu mă încălzesc cu nimic toate acestea...”

Din acest punct, călătoria în labirintul poetului Spiridon Popescu își ur-
mează propriul traseu, cu reperele și temele lui obsedante, cu popasurile, obsta-
colele și miracolele sale. E un drum luminat de inteligența poetică, de locvacitate 
și vervă lirică, o călătorie care oferă mari bucurii, întrucât izvorul din care se 
adapă poetul nu pare să sece niciodată.

O temă obsedantă este cea a definirii eului în relația cu sine și cu propria 
creație, o alta cea care revelează poezia în procesul de materializare de la intuiție 
la cuvântul menit să creeze metafora și să exprime ideea. Poezia este universul 
spre care aspiră, universul pe care-l construiește imagine cu imagine, conotație 
lângă conotație.  Reperele fundamentale în această construcție lirică sunt Homer, 
Charles Baudelaire, Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Bacovia, Nichita 
Stănescu, Mircea Dinescu, introduși în ecuația poetică personală, nu pentru a-i 
mima, ci pentru a se descoperi pe sine prin celălalt. Autoportret (1, 2, 3), Scri-
soare către Charles Baudelaire, Scrisoare către George Bacovia, Artă poetică, 
Poetul, Orbirea poetului, Ochii lui Homer, Eminescu, Arghezi, Nichita, Dinescu, 
Poeții, soldați neinstruiți, Poem cu titlul negăsit (1, 2), Sunt un François Villon, 
Fereastra poetului, Diferența dintre mine și voi, Fragment de autobiografie (1, 
2), Sisif și Pasărea măiastră dau expresie neliniștilor, aspirațiilor, visurilor po-
etului care, ca un vânător pe muntele inspirației, își hăituiește metaforele, pen-
tru a fixa în cuvântul revelator, fantasmele care-l cutreieră și care cer drept de 
existență artistică.

Într-un vis, poetul are revelația identității, a consubstanțialității în plămada 
uman-divin: „Se făcea/ că eram o gaură de canal/ fără capac/ și Dumnezeu,/ 
care se plimba pe trotuar/ cu capu-n nori,/ a căzut în mine”... Șansa creației 

echivalează cu intuiția acestei identități, de unde răsare arta poetică: „...Mă urc 
în Dumnezeu/ Și sar în mine”. Dintr-o poveste, se deduce visul poetic ca modali-
tate de întoarcere a privirii către sine, către labirintul interior, acolo unde se află 
calea tainică: „Mi-am zidit o cas-albastră/ Și-am pus ochii lui Homer/ Fereastră”. 
Homer  este arhetipul, matricea originară, întoarcerea la el este autorevelație, 
conducând la cunoașterea și întâlnirea sinelui cu sine: „Am luat ochii lui Homer 
și i-am ascuns sub zăpadă/ să nu mă mai vadă,/ Fiindcă lumina lor mă deochea/ 
Și mă făcea să am dureri de stea”.

Și cum lăuntrul eului este singurul univers pe care-l conține 
și care-l poartă în lume, poetul poate recunoaște cu sinceritate: 
„M-am aruncat în mine îmbrăcat/ Fără să știu ce lac adânc e-n 
mine (...)// Și, cum lăuntrul meu era mai jos/ Decât lăuntrurile-
nvecinate/ În el s-au adunat, vijelios,/ Toate pâraiele învolbura-
te”. Ca simbol al omului în umanitatea lui fragilă și tragică, Sisif 
este, pentru Spiridon Popescu, prototipul omului/creatorului care 
transformă suferința în frumusețe.

O altă dominanată tematică este cea a revelației lui Dumne-
zeu, a meditației asupra raportului cu dumnezeirea, a singurătății 
neliniștitoare într-o lume dominată de profan. Spiridon Popescu 
spune o poveste lirică, a cărei neliniște are ceva din frământarea 
argheziană a eului scindat între a recunoaște și a respinge sacrul 
din vălurile profanului. Urmărim această confesiune liric-refle-
xivă în 16 Balade, într-o serie de Psalmi (1-7), într-o altă serie 
de Dialog-uri peste gard (1-3), Teamă, Mister. Se simte apăsător 

o temere, o aprehensiune, un freamăt al ființei copleșite de teama de a nu avea 
acces la mister, la taina identității dintre viață și moarte, dintre ființă și neființă, 
dintre existență și postexistență: „Mi-au împlântat cuțitul în inimă,/ Voiau să 
mă ucidă dar, vai,/ Dina rană/ În loc să curgă sângele meu/ A început să curgă 
sângele lui Iisus”...

Dialogul cu Dumnezeu, cald, apropiat, are ceva din firescul arghezian, 
în smerenia lui, omul adresându-I-se ca unui părinte empatic și comprehensiv: 
„Doamne, dacă-mi ești prieten,/ Cum te lauzi la toți sfinții,/ Dă-i în scris poruncă 
morții/ Să-mi ia calul, nu părinții.// Doamne, dacă-mi ești prieten,/ N-asculta de 
toți zurliii,/ Dă-i în scris poruncă morții/ Să-mi ia calul, nu copiii.// Doamne, 
dacă-mi ești prieten,/ Nu-mi mai otrăvi ursita,/ Dă-i în scris poruncă morții/ Să-
mi ia calul, nu iubita.// Doamne, dacă-mi ești prieten,/ Cum susții în gura mare,/ 
Moaie-ți tocul în cerneală/ Înainte ce culcare// Dă-i în scris poruncă morții,/ Când 
și-o ascuți pumnalul/ Să-l înfigă-n mine, Doamne,/ Și să lase-n viață calul”...

Bogăția spirituală este, fără-ndoială, comoara poetului pe care o afirmă nu 
atât orgolios, cât, mai ales, sincer: „Fără-ndoială,/ Cel mai bogat om din lume/ 
Este poetul Spiridon Popescu.// Am aflat/ Că are câte un turn de fildeș/ În fiecare 
colț de elefant”.

Poezia lui Spiridon Popescu este idealul și orgoliul său, este aventura sa 
de cunoaștere, în explorarea căreia pune un spirit temerar și ludic, naivitate și 
ingeniozitate stilistică, o solemnitate afectivă, o dulce tandrețe, contrarii în care 
se răsfrâng înțelegerea naturii umane, acceptarea ei. De pe aceste înălțimi, Spiri-
don Popescu se poate descoperi pe sine în fragilitatea condiției umane, dar și în 
superbia lui de diavol cu coarne de melc... n

ANA DOBRE

Diavolul cu coarne de melc se îmbracã în metafore...

Pictorul IOSIF KEBER – o monografie ilustrată este 
noua lucrare de 1300 pagini, format A 4, dedicată de dr. Ion 
Mocioi, cunoscutul brâncușiolog, marelui pictor gorjean. 
Urmând altor două «monografii», această ediție este una 
completă, de formula albumului, reproducând color pictu-
ra de șevalet a lui Iosif Keber, totodată pictor de artă mo-
numentală. În această postură l-a cunoscut și Constantin 
Brâncuși, prezent la târnosirea Bisericii „Sf Apostoli Petru și 
Pavel” din Târgu-Jiu (7 noiembrie 1937), a cărei pictură mo-
numentală a fost executată de artistul Iosif Keber, conside-
rat de autorul Coloanei fără sfârșit din apropierea lăcașului 
de cult «un Puvis de Chavannes al nostru»...

Cunoscându-l pe artist, profesorul Ion Mocioi – pe 
vremea aceea președinte al Comitetului de Cultură și Artă 
al județului Gorj, imortalizat într-un tablou-portret deopotrivă realist și suges-
tiv – i-a câștigat încrederea pictorului, care i-a lăsat în posesie și grijă testamen-
tară atât tezaurul de lucrări cât și casa din strada „11 Iunie” (actualmente „Io-
sif Keber”). Legatarul testamentar a donat apoi Bibliotecii Județene „Christian 
Tell” clădirea, ea însăși operă de artă, și Muzeului Județean de Artă din Tg.-Jiu 
tablourile:

«Aproape o jumătate de mie de tablouri, câte avea pictorul numai în lo-
cuința sa din Târgu-Jiu, preluate de către Muzeul de Artă din Târgu-Jiu, precum 
și cele aproape o mie de desene și cele câteva mii de repere de pictură murală, 
conferă iubitorului de artă impresia descoperirii unui diamant în uitarea vremii! 
Tablourile sale au fost în expoziții anuale ori case particulare sau se ascund sub 

fumul zidurilor de monumente cultice, fascinându-i, încă, 
pe cei care l-au căutat. Oriunde sunt, ele așteaptă să fie cu-
noscute, pentru a da din strălucirea lor privirea celui ce le-a 
creat pentru noi».

Monografia evocă biografia itinerantă și zbuciumată a 
artistului ai cărui înaintași de origine flamandă s-au stabilit 
în Transilvania, la Sibiu, iar el la Tg.-Jiu, devenind nu numai 
pictor de șevalet, dar și pictor autorizat de artă monumen-
tală cultică (sunt menționate nu mai puțin de 70 de biserici 
zugrăvite în maniera artei bizantine creatoare de tradiție 
murală românească) . 

Mai cunoscută marelui public este pictura expusă în 
atâtea expoziții, peisajele și portretele sale vibrând de o mu-
zicalitate «adâncă și gravă, în tonurile numeroase ale albu-

lui imaculat, roșului estompat, verdelui crud, galbenului azuriu și albastrului 
senin, cu o vioiciune reținută în pasta așternută riguros, care-ți caută privirile; 
portretele aduc duioșie și te invită a le fi prieten; desenele îți aduc amintiri, cu 
îndemnul de a te regăsi într-o lume proprie, de aleasă poezie».

Monumentală atât în execuția tipografică cât și în reproducerile cu 
acuratețe ale tablourilor keberiene pe hârtie lucioasă și color (carte „grea” sub 
toate aspectele, cântărind peste 4 kg!), lucrarea d-lui Ion Mocioi încoronează, 
desigur, un efort de câteva zeci de ani, constituind un omagiu binemeritat adus 
marelui artist clasic al Târgu-Jiului., personalitate inconfundabilă în arta româ-
nească din secolul al XX-lea. (P.-M.)  n

O monografie monumentală
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Alexandru Ciocioi a 
debutat la 53 de ani cu vo-
lumul de versuri Anticarul 
de gesturi (1996). După 
aceea, până în prezent, a 
publicat în ritm alert, peste 
10 volume de poezie. 

Debutând târ-
ziu, stilul său este deplin 
format, caracterizat prin: 
originalitate, lapidaritate, 
aluzivitate, discreţie şi 

gingăşie (în poezia de dragoste). 
Poetul aparţine generaţiei 70, este tradiţiona-

list din fire şi nu se lasă contaminat de postmodrrnis-
mul demolator a generaţiei 80.

Departe de lumea dezlănţuită, Alexandru Cio-
cioi îşi şlefuieşte versurile cu migală orientală.

În volumul Petale de zăpadă (Ed. Betta, 2015) 
– pe care îl comentăm în continuare – temele princi-
pale sunt: dragostea, viaţa, extincţia şi arta poetică. 

Dragostea
Poeziile de dragosre realizează o iniţiere dia-

fană în iubire.
Într-o primă etapă, dragostea izbucneşte la 

nivelul privirii, iubita legănându-se în patul genelor. 
Prin sărbătoarea privirii se realizează trecerea de la 
timpul profan la cel sacru: „Mi-s ochii/ îmbibaţi de 
tine/ şi irisul/ atât cât mi-a mai rămas/ te poartă ca un 
prunc/ în braţe/ lăsându-mă pierdut/ printre cuvin-
te.// Iubito/ adună-mă-napoi/ în patul meu de pleoa-
pe/ să pot dormi/ cu răsturnări de vise/ în toate dimi-
neţile/ deschise/ iar ca răsplată/ pentru amândoi/ îţi 
dăruiesc un drum/ de ploi/ oprindu-mi pentru mine/ 
o mângâiere/ apă, sare şi pâine...” (Mi-s ochii)

A doua etapă o reprezintă tăcerea, orbirea pri-
virii şi izbucnirea luminii divine care străluminează 
trupul iubitei în taina regăsirii în doi: „Iubito,/ sun-
tem orbiţi de tăcere,/ ferecaţi în haine stinghere,/ 
suntem furaţi de pe stradă/ pentru propria noastră 
ofrandă,/ suntem flămânzi de lumină/ bocet mân-
cat de vermină,/ suntem dezgropaţi din zare/ jertfe 
pentru plânsuri bizare/ şi mai suntem o taină de ape/ 
chemaţi îngrozitor de aproape.” (Destăinuire)

A treia etapă aduce elemente exterioare, zăpa-
da albă şi îngerii care relevă puritatea şi frumuseţea 
iubitei: „Zăpada se opreşte/ la marginea/ trupului 
tău!/ Îi este ruşine/ să te atingă,/ pentru că la margine 
de trup/ îngerii au coborât,/ unu câte unu/ pentru a te 
face/ mai frumoasă decât eşti.” (Zăpada)

 A patra etapă relevă iubirea ca ideal/dor: „De 
tine/ nu mi-e dor!/ Eşti prea aproape/ de inimă/ şi 
numai prin tine/ mai pot respira...” (De tine)

A cincea etapă coboară mângâierile ceeste: 
„Trupul tău/ arată întotdeauna nordul.../ cu zâmbe-
tul aşezat pieziş/ peste mângâiere,/ în urma căreia/ 
sărutul arde enigmă.// Trupul tău/ arată întotdeauan 
nordul.../ cu nopţile lui neterminate/ la marginea că-
rora/ rămâne gestul de a respira...” (Rămâne gestul)

Viaţa
Poeziile pe acestă temp relevă tradiţionalis-

mul structural al autorului, caracterizat prin patro-
tism şi credinţă.

O frumoasă poezie patritică (Baladă pentru 
piatra de hotar) personifică şi sanctifică această pia-
tră sfântă. 

Elogiul tradiţiilor se relevă într-o poezie sim-
plă dar profundă: „Pe masă/ o cană de lut/ sprijină 
veacuri,/ zâmbeşte şi cântă/ cuvintelor ce se iubesc / 
maramă făcându-se!” (Pe masă) 

La credinţa se ajunge firesc: „Fără a plânge,/ 
mă voi aşeza/ sub o rugăciune/ ştiind că mâine/ cine-
va va rupe o pâine/ şi fluturii vremii/ se vor ospăta/ 

LUCIAN GRUIA
Alexandru Ciocioi – 

Petale de zăpadă 
(Ed. Betta, 2015)

cu secunde!” (Ştiu) Pe filiară blagiană, Alexandru 
Ciocioi elogiază minunea germinativă a seminţelor, 
dar spre deosebire de acesta se uimeşte şi în faţa ro-
dirii organice: ”Nunta stelelor/ s-a încolăcit în jurul 
seminţei/(...))/ Carnea mamei este totul!” (Taina se-
minţei)

Bătrâneţea/trecerea timpului se împleteşte cu 
arta poetică:  „Sunt mai bătrân decât singurătatea/ 
din semnul stingher al uitării!// În braţul care scrie/ 
adoarme visul unei păsări/ născută din patima/ unor 
adâncuri/ pe care cuvântul le aruncă/ peste secunde-
le vii/ ale pământului.// În braţul care nu scrie/ neîm-
plinitul/ are întotdeauna cămaşa pătată/ de sunetele 
ascunse/ în frunze uscate.// Sunt mai bătrân decât 
singurătatea,/ şi totuşi,/ înainte de vecernie,/ pietrele 
mă caută/ să le doinesc zăpada/ dintre anotimpuri.” 
(Sunt mai bătrân)

Extincţia
Extincţia este privită de poet ca un fenomen 

natural, dorind ca în amintirea sa să dăinuie iubi-
rea sa de semeni: „Voi rămâne un semn/ o pată pe 
crucea de lemn/ culoare din mine desprinsă/ mâna 
întotdeauna întinsă.// Voi rămâne un labirint de cer/ 
strigăt prea greu de stingher/ jurământ spânzurat de 
vânt/ din ploaia de umbre strigând...// Voi rămâne, 
Doamne, răsărit boem/ nedemn pentru bunul tău 
poem...” (Răsărit boem)

„Dar.../ pământul din mine/ e prea demn de 
a plânge/ n-am loc pentru ură,/ tăcerea luminii e 
pură...” (Tăcere)

Arta poetică
Cea mai mare oparte a poemelor din volumul 

Petale de zăpadă sunt dedicate condiţiei şi artei po-
etului. Poezia se comite în singurătate, sub semnul 
Luceafărului poeziei noastre: „În odaia poemului/ 
ploaia se rotunjeşte/ până la frig,/ (...)// Peste tot şi 
peste toate/ într-un jilţ de întrebare/ stă poetul/ boltit 
de singurătate/ cu tâmpla tăindu-şi zare/ în memoria 
cuvântului, ca un astru de răcoare/ pentru pământul 
încins/ de păsări.// În odaia poemului/ printre gân-
duri celeste/ veşnicia se numeşte/ Eminescu!” (Prin-
tre gânduri celeste)

Poetul scrie noaptea, în linişte, cu gândul la 
oameni, puritatea trăirilor având curăţenia zăpezii: 
„Dă-mi mâna/ e ora când adoarme lumina/ pe frun-
tea poetului/ singura oră/ când fiecare cuvânt/ e o 
poartă către aproape/(...)// În răscruce/ frunzele/ îşi 
doinesc mugurii/ iar zăpezile mele/ îmbăiate în alb/ 
linişte se fac/ dincolo de ape.// Dă-mi mâna,/  e târ-
ziu/ şi nu vreau să adorm!” (Dă-mi mâna)

Poetul se compară cu un păianjen alb, pur şi 
rar, care doineşte  despre viaţa efemeră, eternizând-
o: „Acolo/ în pânza aceea/ de păianjen alb/ sunt eu,/ 
stingherul/ din ape/ cu doina ascunsă în os/ şi mâna 
întinsă/ spre ultima frunză/ alungată de vis.// Ne-
cuvântul mă caută/ să-l binecuvântez/ în ploaia de 
izvoare/ pentru a-şi striga evadarea/ ştiind că sunt 
şoapta/ care-şi caută umbră...” (Acolo)

Poezia lui Alexandru Ciocioi se rosteşte în 
şoaptă, aproape de tăcere: „Când poemul/ va deveni 
tăcere,/ o zăpadă se va aşeza/ pe umărul unui zbor/ 
de fecioară/ pe care culorile/ o vor arăta lumii.// 
Când poemul/ va deveni tăcere/ o cană de lut/ plină 
de anotimpuri/ se va sparge/ în piaţa mare,/ statuie 
făcându-se/ lângă o secundă/ mai vie decât inima.” 
(Când poemul...)

Iată şi reţeta lirică de a face un poem, din la-
crimi, pământ, rugăciune şi zbor de gând. Se scrie 
din inimă. Poemul este antologic: „Se ia jumătate 
de lacrimă/ şi o piatră de mărimea oului/ la care se 
adaugă/ un pumn de pământ/ după care se frământă 
cu o privire colorată/ şi se lasă la dospit/ timp de o 
rugăciune,/ tâmpla o mângâie/ până începe să devi-
nă/ pasăre.// Dpă ce inima o sărută,/ dându-i lumina 
sa,/ pasărea.../ pasărea îşi ia zborul/ având numele 
unui poem!” (Facere)

Concluzii
Alexandru Ciocioi scrie o poezie puternic me-

taforizată. Poezia pentru el este un ceremonial.
Mi-l închipui pe poet un înţeleprt îmbrăcat în 

alb rostindu-şi versurile inspirate.
Poezia reprezintă pentru Alexandru Ciocioi o 

modalitate de aface lumea mai bună şi mai frumoas

Aneta Pioară scrie teatru după ce a cercetat în-
treaga dramaturigie românească. Filolog, profesoară 
de limba română, autoarea a scris până în prezent 
trei volume de teatru viu, incitant. Din păcate aceste 
piese nu au fost jucate pe scenă. 

Cartea Din agora vremurilor noastre (Ed. 
Rafet, 2016) conţine cinci piese de teatru pe care le 
vom analiza succint în continuare.

Drama Gemenii are o structură poliţistă.  Dă-
nuţ, fiul profesoarei Marilena şi al ofiţerului de poli-
ţie Claudiu, este răpit dintr-un părculeţ din faţa blo-
cului. Negăsindu-l, după câteva luni de zile, familia 
înfiază un băeţel care-i seamănă, motiv pentru care îl 
numesc Dănuţ II. Dănuţ I fusese răpit de fostul soţ al 
Marilenei care se oferă să-l aducă înapoi în schimbul 
fiicei sale cu Marilena, Rita, până la urmă toţi fiind 
de acord cu schimbul. Fără acordul Ritei, pisa ar fi 
pus la îndoială moralitatea maturilor. 

A doua piesă, Licitaţia din vis porneşte de la 
o situaţie concretă şi anume lipsa locurilor de muncă 
din România contemporană. Din acest motiv, Maria 
Văleanu, absolventă de filologie Română – Religie 
şi cursuri de Modeling, din lipsă de bani, vrea să or-
ganizeze o licitaţie în care să se vândă pe ea însăşi cu 
condiţia ca cel care câştigă să-i cumpere şi soţul, pe 
Tănase Văleanu, absolvent  al Academiei de Studii 
economice.

Mai rar în teatru, licitaţia se petrece în visul 
Mariei. Participă: Van Gogh – care vrea să o cum-
pere  pe Maria pentru a o picta şi apoi să o îmbogă-
ţească dăruindu-i tablourile pe care le va putea vin-
de după moartea sa, iar pe soţul acestaia să şi-l facă 
impresar; Costache Giurgiuveanu personajul din 
romanul lui Călinescu, Enigma Otiliei, oferă cinci 
milioane de Euro şi casa pe care o vor moşteni eroii 
licitaţiei, el neavând moştenitori direcţi; Giovanni 
Boccaccio – o vrea pe Maria muză pentru o nouă 
carte, pe care să o scrie într-un castel de lângă Flo-
renţa, Maria dobândind drepturile de autor; Varvara, 
stareţa mănăstirii Văratic, o vrea pe Maria ca să pre-
dea limba română şi religie la studentele ei iar soţul 
Mariei, ca economist, să se ocupe de administraţia 
mănăstirii Secu; Eminescu şi Veronica Micle – le-ar 
da banii de drepturi de autor dacă i-ar primi poetul, 
dar consideră că e o ruşine astăzi această licitaţie. 

Maria şi Tănase aleg oferta lui Giurgiuveanu 
şi astfel ajung în poveste. Având bani de la Giurgiu-
veanu, Tănase va candida la primăria capitalei din 
partea PSD.

Subiectul mă duce cu gândul la fetele care îşi 
vând virginitatea prin internet, din cauza sărăciei,  
dar în cazul piesei Anetei Piară, jocul devine fante-
zist. În final avem o săgeată lansată la adresa poli-
ticianismul românesc contemporan în care funcţiile 
se cumpără. Piesa O întâlnire cam ciudată nu-şi dez-
minte numele. Ea face apel la subconştientul nostru, 
mulţi dintre noi visând la acest subiect. Este vorba 
că Burebista, Decebal, Vlad Ţepeş şi Ştefan cel 
Mare revin în mijlocul nostru să ne tragă de urechi 
pentru situaţia noastră actuală. Dialogul lor cu Cetă-
ţeanul permite o comparaţie între epoca noastră de-
căzută şi epocile lor glorioase. Ştefan cel Mare vrea 
să revendice castelul Neamţ, moştenirea din partea 
mamei, în care s-a mutat prefectul de Neamţ.

Ţepeş vrea să candideze la Preşedenţie şi să 

Aneta Pioară – 
Din agora vremurilor 

noastre
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facă legi cerecte consfinţite printr-o nouă Constituţie. 
Piesa devine un adevărat pamflet la adresa 

conducătorilor noştri care au dus ţara de râpă. Fina-
lul devine de un umor negru dacă ne gândim la atâ-
tea resituiri ilegale şi la hăţişul legislativ autohton.  

Piesa într-un act Trădarea aduce în prim plan 
corupţia mică. Textul ne introduce în lumea muzi-
canţilor de local şi a patronilor de restaurante. La 
un control de la ANAF, unul dintre controlori ia ciu-
bucul oferit de patron, dar celălalt, ofiţer SRI sub 
acoperire îl demască.

Drama romantică Bine ai revenit, bunico! 
Este mai complexă. Zenaida, actriţă pensionară, 
văduva unui mare regizor are o nepoată Priscila, 
studentă la arte dramatice care se mărită cu Liviu, 
absolvent de drept, tinerii îi cer bunicii să le done-
ze casa în schimbul întreţinerii ei. Cornel, ginerele 
Zenaidei, căsătorit cu o nemţoaică, voia şi el casa şi 
pune mâna pe actul de proprietate al locuinţei. Şi în 
această piesă se introduce un vis în care soţul mort 
al Zanaidei, Paris, îi cere acesteia să se mărite cu 
Hector, un actor care o iubea sincer încă din tinereţe 
şi care acum era la azil. În vila lui Hector locuia o 

familie tânără, foarte de treabă, care aştepta un copil. 
Zenaida este de acord să se mărite, nu va mai ajunge 
la azil, va avea grijă de copilul Priscilei şi apoi de cel 
al familiei din vila lui Hector şi nu în ultimul rând 
de noul ei soţ. Astfel încât totul se termină în pace şi 
armonie. Povestea are o tentă duioasă.

În cele cinci piese de teatru care alcătuiesc 
cartea, autoarea se dovedeşte un psiholog de 
calitate şi un observator fin al relaţiilor interumane. 
Subiectele sunt luate din actualitate, ceea ce face ca 
piesele să fie citite cu interes. Autoarea conduce cu 
mână singură personajele. Fantezia este dictatorială. 

Construcţia pieselor este de factură modernă. 
Structurarea şi alternanţa momentelor sunt elabora-
te cu talent.  Scopul pieselor este moral. Dacă s-ar 
pune în scenă ar avea succes. 

În prefaţa cărţii, criticul Aureliu Goci afirmă: 
„Dovedind egale disponibilităţi pentru dramă şi 
comedie, ca şi pentru tragicomedie, cu o bună ştiinţă 
a textului care poate oscila între 10 şi 50 de pagini, 
reuşind excelente portretizări tipologice, ca şi o 
îndemânatică gradaţie a acţiunii, d-na Aneta Pioară 
este un dramaturg complet, cu mult talent literar, 
poate să atragă publicul spre teatrul adecvat, autentic, 
problematic legat de condiţia omului de azi, întrat în 
lumea nouă, a mileniuli al III-lea, după experienţe 
sfâşietoare în regimuri politice şi ideologii antagonice. 
Apariţia unui dramaturg adevărat, implicat prin 
tematică în viaţa comunităţii, iar prin talent literar – la 
vârful literaturii actuale, nu poate fi decât salutată cu 
o reverenţă şi aplaudată cu putere.” 

Camelia Baciu – 
Drama dezrădăcinării 

În ultima 
vreme am ascultat 
de multe ori cân-
tece populare care 
exprimă dorul de 
casă al celui plecat 
la muncă în străi-
nătate. Am citit şi 
o cărticică, Balada 
lui Vasile, de Geor-
geta Oana Pârâu, 
despre avatariile 
personajui omonim 
plecat cu vărul său 
Nicu, la muncă în 
Grecia. 

Camelia Baciu însă, în volumul de versuri 
Drama dezrădăcinării, dezvoltă  acestă temă într-o 
dramă naţională, o mare parte a populaţiei româniei 
luând calea exilului pentru a supravieţui. 

Iată momentul cumplit al plecării de acasă: 
„Îţi  cumperi o valiză sau iei un cufăr vechi/ Într-o 
călătorie ce seamănă-a priveghi./(...)// Doar cei din 
ţări străine ştiu şi trăiesc mereu/ Povara dragostei de 
casă ce apasă-n suflet greu,/ N-au cui spune durerea 
ce-o poartă după ei/ Şi blestemă puterea prea plină 
de mişei!” (Printre străini)

La plecare,  înghesuială la casele de bilete din 
aeroport sau gări, în sala de aşteptare o mulţime de 
bagaje, alegerea unei destinaţii la întâmplare: „Sunt 
chipuri obosite, plecate-ngândurate,/ Cu minţi stoar-
se de gândul, atât de greu, de ducă,/ Spre-o lume 
neştiută, de-o palidă nălcă,/ Lăsând în urmă fiinţe, 
prea mult îndurerate.” La sosire emigrantul telefo-
nează acasă mimând optimismul dar nicăieri nu este 
El-Dorado. (Bilet spre nicăieri)

Gândul la cei rămaşi acasă devine subiec-
tul unei poezii antologabile: „Am plecat în lumea-
ntreagă,/ V-am lăsat singuri şi trişti./(...)// Ai închis, 
măicuţă poarta?/ Ai tras ivărul la uşă?/ Că pe mine 
m-a dus soarta,/ Am pe suflet grea cătuşă.// Dar tu 
tată, la pădure/ Fosta-i să aduci un lemn?/ Du-te că 
vin vremuri dure,/ De mai bine niciun semn!// (...)// 
Blestemaţi să fie care/ Ne-au determinat acum/ Să 
plecăm în depărtare,/ Pe-al străinătăţii drum!” (Cer 
iertare)

Numai întoarcerea acasă, conferă un licăr de 
speranţă inimii îndurerate: „Sunt o inimă rănită,/ 
Că-s într-o ţară străină,/ Singură şi ostenită,/ Lasă 
lacrima să vină.// Şi când zbuciumul mi-e dens,/ 
Straşnic gândul îmi arată/ Să găsesc al vieţii sens,/ 
Întorcându-mă la vatră.” (Lacrima şi zâmbetul)

Dezrădăcinarea reprezintă singura posibilita-
te de existenţă pentru câteva milioane de români, în 
special tineri, care nu găsesc locuri de muncă potri-
vite specializării lor, în ţară: „Cin-nu moare pleacă 
afară,/ Am rămas flămânzi şi rupţi./ Nu  mai este trai 
în ţară,/  Cu politicieni corupţi!// Da, mor oamenii 
de-a valma/ Nu, nu este-ntâmplător,/ Meritaţi numai 
sudalma,/ Cei ce conduceţi ăst popor!” (Clopotul)

Autoarea compune chiar Imnul emigranţilor 
în care îşi revarsă tot năduful: „Noi suntem pribegi-
ţii,/ Deşi avem o ţară,/ Noi suntem rătăciţii/ Plecaţi 
peste hotară./ (...)/ Aţi luat identitatea/ Poporului ro-
mân,/ Îi ştergeţi demnitatea,/ În ţară nu-i stăpân.”

În final, poeta îşi exprimă speranţa că 
emigranţii se vor întoarce acasă şi vor reclădi ţara 
ruinată: „Milioane de români repatriaţi/ Cu viaţa 
democratică-nvăţată,/ Alăturaţi statornicior fraţi,/ 
Vor construi o ţară curată!” (Schimbări)

Cartea Cameliei Baciu nu descrie liric numai 
Drama dezrădăcinării ci devine un adevărat pamflet 
la adresa celor care au dus ţara de râpă. Versurile 
sunt scrise cu deznădejde de o poetă emigrată în Ita-
lia şi care îşi iubeşte ţara.  n

La Focșani 
apare, începând din 
2002, în format de vo-
lum, Pro SAECULUM, 
„revistă de cultură, 
literatură și artă”, di-
riguită azi de Rodica 
Lăzărescu (redactor-
șef). Apărută mai 
întâi sub denumirea 
de SAECULUM, perio-
dicul focșănean a fost 
obligat să-și schimbe 
denumirea „în regim 
de urgență”, la soli-
citarea cunoscutului 
periodic sibian (o 
serie nouă a mai ve-
chiului Saeculum, editat de Lucian Blaga prin 1943-1944). 
Astfel s-a ajuns la adăugarea în titlu a prepoziției latinești 
pro, fără a trece substantivul neutru «saeculum» la abla-
tiv, cum cer normele gramaticii latine (id est: seculo): 
„Cum demersul nostru pentru schimbarea denumirii este 
extrem de laborios, dar mai ales fiindcă revista noastră 
s-a impus la nivel național sub actualul nume – se preci-
zează într-o notă - , redacția a decis să nu opereze nicio 
modificare a titlului, asumându-și greșeala deloc fortu-
ită.” De unde deducem că nu este deloc o «greșeală»... 
fortuită, în menținerea titlului, ci un semn de distincție 
originală și de diferențiere în peisajul revuistic actual, sub 
genericul căruia, iată, ființează una din cele mai valoroa-
se publicații literare editate de entitățile administrative 
județene, în cazul de față: Consiliul Județean Vrancea, 
Centrul Cultural Vrancea și Primăria Municipiului Focșani.

Aflată sub egida Uniunii Scriitorilor din România, 
„Pro Saeculum” a ajuns cu numărul 3-4 (15 aprilie – 1 
iunie 2019) la 135-136 ediții, aparițiile acesteia consti-
tuind adevărate evenimente. Iată, bunăoară, numărul în 
discuție, însumând nu mai puțin de 262 pagini, în care 
semnează nume de rezonanță din cultura românească: 
Ioan-Aurel Pop (Academia Română la 153 de ani), D. R. 
Popescu (Muntele fericirilor), Cornel Ungureanu (Despre 
Eminescu, în poezia de azi), Răzvan Theodorescu (Ștefan 
cel Mare – 515), Niculae Gheran (Apa trece, pietrele ră-
mân), Mircea Popa (În laboratorul de creaţie al romanu-
lui «Luntrea lui Caron»; Iordan Datcu, erudit cercetător 
al revistelor literare), Constantin Cubleșan („Îmi e bine să 
mă știu legitimat cu această calitate: profesionist al scri-
sului”, interviu realizat de Rodica Lăzărescu), C. Stănescu 
(„În vreme ce gura mea latră”/ Adrian Păunescu), Iulian 
Chivu (Despre insuficienţele absurdului), Mircea Radu 
Iacoban (Harry Americanul), Theodor Codreanu (Emi-
nescologia lui Constantin Cubleșan), Gheorghe Glodeanu 
(Constantin Cubleșan, autorul de proză fantastică), Petre 
Isachi (Dostoievski și drumul spre centru, III), Magda Ur-
sache (Conștiinţa memoriei, în marginea unei cărţi de Ion 
Lazu), Ion Bălu (Criticul G. Călinescu), Monica Grosu (Dis-
cursuri ziditoare – Mihail Diaconescu) ș.a.m.d. 

Revista ține ștacheta valorică sus, remarcându-se 
prin eseuri, cronici, evocări, interviuri, publicând toto-
dată autori în general cunoscuți în prea literară de azi, 
precum Victoria Milescu, Nicolae Mareș, Dumitru Velea, 
Nicolae Cabel, Alexandru Cazacu, Șerban Codrin, Ana Po-
daru, Maria Nițu, Ion Roșioru, Alexandru Jurcan, Carmen 
Ardelean, Valeriu Birlan etc.

Revistă serioasă, riguroasă chiar, cu simț critic, 
cultivând fără ezitare valori naționale și locale, Pro Sae-
culum se dovedește implicată în fenomenul literar actual, 
printr-o rubricație ce dă seama despre tot atâtea aspec-
te ale culturii române de azi (editorial, corul morilor de 
vânt, viaţa după viaţă, academica, eseu, eminesciana, 
critica criticii, contemporanii noștri, aniversări, meridia-
ne, revista revistelor etc.)

Ne face plăcere să menționăm aici interviul reali-
zat de Dora Lazăr cu diriguitorul revistei noastre, istoricul 
și criticul literar Zenovie Cârlugea, în care sunt detaliate 
multe aspecte din cei 15 ani de apariție sine hiatu a re-
vistei, dar și chestiuni privind biografia literară a „directo-
rului (nostru) de proiect”, autorul, printre altele, al unor 
recente „dicționare esențiale” despre oamenii din viaţa 
lui Eminescu, Arghezi și Blaga (Revista revistelor: „Portal-
MĂIASTRA”, pp. 251-254). P.-M.  n

Un număr de excepție

„Pro SAECULUM”, 

nr. 3-4 / 2019
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Titlul acestui volum, ”Tic-tac, tic-tac...” relevă 
legătura dintre măsura incomensurabilă a timpului și 
tăcerea poetului, cu fiecare bătaie a ornicului interior. 

Există unii creatori care, chiar și atunci când 
tac, spun ceva. Tăcerile lor grăitoare sunt, cu atât 
mai semnificative, cu cât trăirile lor sunt mai acerbe. 
Nașterea de cuvinte e ca o facere de Lumină, țâșnită 
din adâncul ființei, la tăierea clipei în două bucăți 
gemene. 

Autorul acestui volum, cu titlu implacabil, 
dorește să ne amintească faptul că întunericul nu du-
rează o veșnicie, oricum se destramă și, la capătul lui, 
se ițește Lumina.

Se poate spune că Viorel Birtu Pîrăianu este un 
poet care pune mare preț pe suflet, căruia îi atribuie 
însușiri antropomorfice. În poezia lui întâlnim: arca 
sufletului, lacrima sufletului, aripile sufletului, văpaia 
din suflet, pleoapele sufletului, etc.

Personificarea este o modalitate de expresie des 
folosită. Adeseori ea se transformă-n metaforă. Astfel, 
vântul sărută, amurgul plânge, pașii unui gând, pe la-
crima gândului, brațul timpului, surâsul zărilor, palma 
râului, țipătul luminii.

La Viorel Birtu Pîrăianu, arderea cea mai inten-
să este iubirea. Buzele ard, inima arde, obrajii ard, tru-
pul, la fel, mângâierile sunt aprinse. Însă voluptatea, 
patima, nu întinează, ca la unii îndrăgostiți, ci purifi-
că. Și întrebările ard, și tăcerea. Este manifestarea cea 
mai intensă a sentimentului: (În arșița iubirii). 

Este interesant de remarcat, că aceste arderi, 
”în focul divin al iubirii”, transformă persoanele, le 
face mai curate, mai pure. Este vorba aici și de focul 
sacru, cel fără de cenușă, focul purificator.

Despre iubirea ideală, se poate spune că poetul 
încă nu a întâlnit-o.(Amurgul pustiu).

Tonul este adeseori elegiac, buzele rămân rătă-
cite ”pe țărmuri de dor”, amurgul se scurge, iar surâ-
sul iubitei devine și el ”dor curgător”(În arșița iubi-
rii), în timp ce sufletul rămâne ”sub pașii sărutului”. 
Poetului nu-i rămâne așadar, decât să scrie pe nisip, 
ceea ce și face:(În arșița iubirii).

Ceața este un element aproape omniprezent în 
poeziile poetului. De altfel, intervin în acest decor și 
elemente fantomatice (Un gând trecut). 

Și tot ceața îi apare poetului ca un ”abis ne-
cuprins”, generator de vise, de fantasme, de miraj, 
drept pentru care se întreabă:”să plec sau să rămân, 
în vis?”(Un gând trecut).

Iubirea, deși aparent voluptoasă, este idealizată 
adeseori, proiecție a unui vis ori a unui dor. (Șoapta 
unui trup).

Marea calitate a poeziei lui Viorel Birtu Pîrăia-
nu este muzicalitatea, ritmul interior, deși se înscrie în 
linia modernă, liberă de canoanele teoriei versificației. 
Cantabilitatea, rima întâmplătoare, bogăția mijloace-
lor de expresie, paleta de sensuri oferite, o fac plăcută 
și căutată. Poetul reușește în mod exemplar să creeze 
o armonie benefică a cuvintelor. Dar, cu câtă modestie 
afirmă poetul, în pofida atâtor avuții spirituale pe care 
le posedă: ”caut să fiu / doar un om între oameni”(O 
lacrimă într-un suspin). Și cu o luciditate specifică 
oamenilor care știu ce vor, autorul afirmă:”eu azi mai 
sunt / acel ce nu mai sunt”(Epistolă).

Sintagme arhicunoscute, trecute prin filtrul 
sensibilității poetului, devin oaze proprii de încântare 
și desfătare sufletească, înnobilate de prezența hiera-
tică a iubitei. Dar, dragostea devine unică, prin faptul 
că este imortalizată în memoria clipei (În iarba verde 
de acasă).

Iubirea este aureolată de sublimul purității 
imaginii:(Cronica unei iubiri).

În căutarea frumosului imortalizat în cuvânt, 

acest poet al cumsecădeniei asumate, e însetat de Lu-
mina pură a Începutului.

Cu toate acestea, autorul traversează și stări 
dramatice.

La Viorel Birtu Pîrăianu – tăcerea doare.(Prin-
tre gânduri amputate). Adeseori, tăcerea este echiva-
lentă cu tristețea:(Poarta).

Autorul face aici, legătura dintre Cuvântul prim, 
al doilea sistem de semnalizare și smerenia omului 
față de măreția copleșitoare a Universului, a creației 
universale. Eul liric își caută loc în acest Univers în-
depărtat, iar atunci când nu-l găsește, se cercetează pe 
sine.  În fața lui, a Universului, nu poți decât să taci. O 
tăcere germinativă, însă, deși poetul se simte stingher 
și copleșit, în micimea lui(Începutul). Însă poetul 
preferă ”aroma pură a iubirii”. Și totodată:”mă-
mpiedic de lacrima unui gând”(Parfum de orhidee), 
gândul fiind primordial. 

Preocupat de transmiterea ideii, autorul a decis 
să renunțe la forma clasică a poeziei și chiar la rigoa-
rea semnelor de punctuație care nu ar aduce nimic în 
plus mesajului său. Folosirea  minusculelor la început 
de frază sau vers este, în acest caz, îndreptățită. 

Se remarcă, în toată această căutare a idealului, 
preferința pentru puritate, ”în roua pură a dimineții”; 
”aroma pură a iubirii”; ”în răsăritul pur de soare”. 

Din imperiul floral, poetul a ales nufărul alb, 
floarea nobilă – orhideea, dar și maci roșii, simbolul 
dragostei aprinse, ș.a. 

El a ridicat iubirea la înălțimea altarului, prin 
aceasta, eternizând-o. Și totuși, profesiunea poetului 
își spune cuvântul prin folosirea unor termeni medi-
cali: valva mitrală, cordul, ”mă dor oasele sufletului”.  

Apelativele pentru iubită sunt: draga mea, mân-
dra mea.

Adeseori, poetul induce un fel de ambigui-
tate pentru a spori misterul poetic:”sunt un absent 
prezent”;”parcă dorm, parcă visez”;”să stau, să pier 
/ în universul efemer”; etc.

În contrapondere cu gândul și cuvântul, apare 
des, tăcerea, care ia diferite aspecte, adeseori cuplată 
cu singurătatea și cu dorul.

Despre sine, poetul spune că e:”cocor rătăcit 
într-o lume” (Aștept). Și despre intențiile sale creati-
ve: ”voiam să cioplesc universul/ cu un vers”(Vorbe).
Recunoscându-se un romantic autentic, poetul spune: 
”sunt trubadurul rătăcit / pe țărmul unui vis” (Săru-
tul în noapte). 

Un tablou idilic, aidoma unui pastel, 
emoționează prin frumusețea imaginii create din ele-

mente simple, naturale:(Pași). În general, titlurile sunt 
sintetice, alcătuite dintr-un cuvânt sau două, el rezu-
mând o stare, de fapt, lumea văzută cu ochi de poet. O 
afirmație neașteptată ”cuvântul meu / are vârsta sufle-
tului, a singurătății”(Un om printre stele). E vorba, 
desigur, nu de vârstele biologice, ci de vârstele spiri-
tului. Dar cuvântul poate împrumuta și alt veșmânt, 
cel mai puțin luminos:”în absența ta / cuvântul s-a 
îmbrăcat în întuneric ”(Pe câmpiile dorului).

Un întreg bagaj de elemente magice comple-
tează tabloul suprarealist: tărâmuri de vrajă, corăbii 
de vânt, sirene cu voci duioase. Din peisaj nu lipsește 
trubadurul cu chitara, care-și execută repertoriu.(Cu-
vânt peste ape).

Femeia, în viziunea poetică a autorului este 
”fărâmă pură de suflet / izvor de albă lumină”(Pe 
câmpiile dorului). Altădată, femeia este ”floare de 
lotus închis”.

În toate ipostazele propuse, apare lumina care 
ia diferite aspecte (În neliniștea timpului). 

Realismul, luciditatea trec uneori, dincolo de 
mirajul închipuirii și poetul se trezește pierdut în ma-
rasmul vieții (Vremuri vechi, vremuri noi).

Dovadă că și-a înțeles rostul în astă lume, poe-
tul spune: ”scriu și scriu / cu pana gândului și sângele 
trupului / pe scoarța sufletului”(Scrisoarea).

Așteptarea, visarea, dorul, plăsmuirea, tăcerea, 
lacrima de pe obraz, dezamăgirea și chiar trădarea, 
sunt ingrediente care compun iubirea. Din toate, po-
etul alege femeia, cu care poate să recompună lumea 
de la început:(Lacrima iubirii).

Sunt clipe când strigarea poetului devine pa-
tetică, rod al unei exasperări existențiale căreia nu-i 
găsește ieșire:(Drumul).

Unele poeme sunt incantații murmurânde, în 
care sugestia, repetiția iscusită, uneori inversată pen-
tru a obține efectul scontat, eufonia, crează cadrul unei 
povești de iubire. Astfel, poeziile devin mici secvențe 
decupate și apoi puse cap la cap, ca-n jocul puzzle, 
pentru a realcătui un episod romantic.

Un portret admirabil al femeii se află în poezia 
”Inelul. Pentru poet, dragostea are ca finalitate, pur-
cederea împreună la altarul iubirii, pentru a-și așeza, 
unul altuia, inelul de dor.

Într-un joc al contrastelor, poetul spune: ”tu, 
albă stea / în negura nopții”(Inelul).

Folosind în special fondul comun de cuvin-
te, într-o economie a mijloacelor de expresie, poetul 
reușește să obțină efecte neașteptate și mai ales, să 
transmită emoția, ceea ce este esențial în poezie. Aici 
se cuvine să amintim, acele jocuri ritmice, bazate pe 
repetiție:(Timp rătăcit).

În adorația lui nedisimulată, poetul vede feme-
ia, de multe ori, în chip de înger (Visul).

De dragul sonorității, eufoniei, în rima întâplă-
toare pe care o practică în vers alb, poetul acceptă și 
sintagme comune.

Volumul se încheie în chip optimist cu o 
speranță că, înaintând pe drumul drept, pas cu pas, ne 
îndreptăm spre fericire:(Un pas spre fericire). 

Întreaga lirică a acestui prodigios poet se învârte 
în jurul iubirii, care ia diferite chipuri, iubire de cuplu, 
iubire curată, iubire de sorginte divină ș.a. Cântând 
și omagiind iubirea, poetul nu face altceva decît să 
înalțe imnuri vieții, în tot ce are aceasta mai sublim. 
Și dacă, poetul a ales, cu fiecare măsură a timpului 
să tacă, așa cum reiese din titlu, poezia lui vorbește, 
aclamă, cheamă, îmbrățișează, unește sufletele și 
induce o stare de bine, care nu poate veni decât de la 
Dumnezeu.  n

POET – ÎNTRE CUVINTE NEROSTITE
VIOREL BIRTU PÎRĂIANU, Tic-tac, tic-tac..., Editura Singur, Târgoviște, 2017

CEZARINA ADAMESCU



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XV, nr. 3 (60)/2019
23

Mihail Soare a debutat cu volumul de versuri 
„Înger de prisos” (2007), după care a urmat acest ti-
tlu aproape imposibil de ținut minte: „Gâlceava mea 
cu Heydn sau despre Romanța pentru clopot la patru 
mâini” (2010), apoi „Eu, Nietzscheanul” (2012; scris 
cu majusculă, pentru că nu se vrea „nietzschenian”, 
ci nume propriu, cum ar fi urmașul aceluia), „Sfân-
tul Cutare Poetul” (2015; la fel, cu majuscule, pentru 
că, aici, anonimul este Cineva), după care scoate o 
antologie cu poeme din toate acestea la care adaugă 
și câteva inedite: „Zavera îngerilor”1. Ca un criteriu 
constructiv, organizează titlurile alfabetic (adică: 
alege alfabetic poeziile presărate prin volumele an-
terioare). Este doar o încorsetare formală a acestui 
volum care-și strigă, altfel, sălbăticia din toate înche-
ieturile refuzând obstinat supunerea la canoane. În 
interior, nici rima nu este criteriu clar de ordine, pen-
tru că este chemată în răspăr, adesea ironizată; doar 
ritmul se compune din așezări eufonice de secvențe 
accentuale – acestea, totuși, foarte cultural construi-
te, deloc sălbatice. 

Lucrul cel mai greu mi se pare să definesc 
această poezie a lui Mihail Soare, foarte abundentă, 
polifonică și policromatică. Aș zice că domină mai 
întâi aspectul ei ludic, pentru că, în pofida dialogu-
lui cu numele mari (Pascal, Shakespeare, Ovidius, 
etc.), se reazemă într-o continuă joacă, într-un dans 
nesățios de cuvinte, este hrănită de o poftă panta-
gruelică, nu ține seamă de opreliști. Nu este, însă, 
numai atât. Trebuie adăugată ironia și, apoi, para-
bola, mai vreau să vorbesc și de atitudinea/poziția 
nonconformistă în aparență față de cele sfinte – care 
se dovedește a fi, de fapt, un sentiment al vinovăției 
accentuat până la grotesc și care se iartă așa cum re-
gii își iartă bufonii, ca pe o glumă ce spune adevăruri 
1 Mihail Soare: Zavera îngerilor, Editura Betta, 2016

despre alții. Vorbirea în numele altcuiva se numește 
etopee, și așa înțeleg, în cele din urmă, atitudinea lui 
Mihail Soare față de ceea ce se poate numi realitate: 
persoana poetică, lirică, este distribuită mereu altuia. 
Textualismul, în fine – ca să mă opresc, totuși, din 
definiri – merge până dincolo de parodie, odihnindu-
se adesea în pastișa bine intenționată. 

…Am rezonat, până acum, chiar în siajul unui 
poem al lui Mihail Soare: „Sunt lucruri cărora, pen-
tru că nu prea știm ce sunt, le zicem chestii ? E un 
nume care ne scutește de alte întortocheate explicații 
? Filosofii mai fac pe deștepții scormonind printre 
trestii /  În japșe, după înțelesuri deșelate de-acrite 
aspirații…” (Iubirea e o chestie; Urmăriți, rogu-vă, 
cum ironizează/discreditează rima: chestii/trestii). În 
fond, pentru el însuși e mult mai simplu de explicat: 
„ Orice atingeam, drăcia dracului, devenea poezie 
/ astfel că ajunsesem, obsedat fiind că voi muri de 
foame, de sete, / să-mi ung mâinile-ntruna  cu spirt 
albăstrui și leșie / paharul de vin se-ntrupa-n vers, 
scaunul, foile cu sonete // toate obiectele, mai mari 
sau mai mici, aparatul de ras / hainele, altimetrul, 
până și ochelarii, adidașii, ceștile de cafea /  chiar 
și ființele, gălbuiul canar, Jean, motanul cel gras, / 
cățelul vecinilor, un bichon, stupoare: iubita și ea…” 
În acest mit al lui Cressus, însă, poetului nu-i con-
vine să locuiască – și găsește ieșirea (finalul): ce-o 
să zică lumea despre el când n-o mai fi? / „cum o 
să-i zicem, Sfântul Cutare Poetul?” Da, se-nchide ca 
o parabolă,  dar… nu are nume. Este și o filozofie 
a creatorului aici: el este „legiune”, vorbește la pri-
ma persoană dar privește toți poeții din lume, îi (re)
prezintă. Aș îndrăzni să apun că poetizează lumea, 
dar cu un orgoliu nemăsurat dacă revin la poemul 
său Acesta sunt: „Sunt netemeinic în ceea ce scriu / 
sunt orbul fără soartă, mortul viu,/ Zeroul nud și fără 

conștiință,/ sunt virgula de după pocăință,/ sunt tale-
rul mai ușurel ca pana,/ sunt recea pușcărie din Dof-
tana,/ analfabetul gângav fără creier,/ vioara ruptă cu 
arcușu-n greier / și sunt nedemnul fără preț la snop / 
vomat de marea strânsă-ntr-un prosop, sunt profitor 
de aburi și de vise / scuipate de omizi prin paraclise,/ 
sunt potlogar, tembel și derbedeu,/ sunt ce vreți voi, 
dar sunt și Dumnezeu.” Are, așadar, mândria de a-și 
fi creat lumea sa. Dar, atenție, în contextul deselor 
și lungilor sale discuții de zei cu numele lor, despre 
Dumnezeul creștin care nu are nume, este, deci, un 
anonim ca poetul de mai sus – ar trebui să-și impună 
o singură pretenție: să scrie cu literă mică. Este, cu 
alte cuvinte, un mic dumnezeu al unei lumi care nu 
este a sa, doar și-a cucerit-o din cuvintele altora – și 
ale tuturor, desigur, însigilând-o cu sine. A pune vir-
gulă după pocăință e grav, e ca și cum te-ai lăuda cu 
Doftana comuniștilor. Se…acceptă doar – pentru bu-
foni (iar poetul este definit adesea ca bufon ori mim, 
adică trăitor în locul altuia/altora; de acea, ca să-l ac-
cept sunt constrâns să-l înțeleg etopeic).

În fine, nu de etică și morală ne vorbește 
poezia în genere, și nici aceasta. Mihail Soare ne 
invită în lumea sa de metafore, scăldându-ne în cas-
cade de imagini și muzici, jucând fel de fel de roluri 
ca un Morfeu modern, dintre toate putând să-l iden-
tificăm doar, sau mai ales, prin pofta de a scrie, de a 
se mișca, de a dansa pe cuvinte ca pe cărbuni aprinși, 
adică repede, repede și luându-ți ochii prin străluci-
re, ca un șaman din India ce ai zice că  nu poate să 
ardă pe rug, chiar dacă e așezat pe lemn de santal, 
iar când te saturi privindu-l își strânge recuzita și se 
îndeasă între anonimii castei sale.  n

N. GEORGESCU

…Rețin, din această autopre-
zentare a D-nei Evelyne Maria Cro-
itoru ce însoțește recentul volum de 
poezii al dânsei1: „Având mama ro-
mâncă și tatăl german, este botezată 
în Biserica Neagră, impunător mo-
nument de artă gotică, în jurul căreia 
își petrece copilăria mică, ascultând 
adesea, pitită printre băncile catedra-
lei, nemuritoarele fugi de Bach inter-
pretate la orgă…” Aveam nevoie de 
un asemenea amănunt, pot spune, ca 
să-mi explic – nu neapărat fascinația 
în fața negrului (nopții, cafelei, ceru-
lui de după stele), și poate nici atracția 
magnetică pentru cerul înalt, gotic, dar 
mai cu seamă compoziția scripturală 
a poemelor sale, pe care foarte ade-
sea am fost înclinat să le compar cu  
stampele chinezești, ori cu miniaturile 
ce creionează oarecum marginal, ca o 
adnotație, ca un chenar continuu, rea-
litatea, unele dintre ele fiind ca o ghir-
landă continuă de imagini, altele – cele 
mai multe – ca o concentrare de teme 
agățată undeva, deasupra paginii, din 
care se prelungesc în jos și în lături 
ideile ce se pierd în franjuri, în fum, în 
stingere lentă chiar, susținute însă cu 
forță de legătura din care se desprind. 
Înțeleg, din această amintire sugestivă 
a poetei, că, în viziunea sa cel puțin, 
1 Evelyne Maria Croitoru: O cafea cu tine, Ed. Eikon, 2019

nu prin pictură se devoalează poezia sa 
– ci prin muzică, și asocierea cu fugile 
lui Bach mai că mă face să-mi recon-
figurez demonstrația. Rețin mai mult 
încă: în cenacluri și pe la diferite în-
tâlniri poeta își recită singură poeziile, 
și mărturisește că numai ea și le poate 
recita. Își resimte, așadar, muzicalita-
tea internă, una numai a ei. 

Totuși, recitesc, caut, și o 
muzicalitate obiectivă, o eufonie 
intenționată – nu găsesc în aceste po-
ezii.

Da, ca să fiu corect, recunosc 
intenția de a evoca ritmurile heiniene, 
în poeme ca acesta: „Ascultă, copile, 
/ cum cade / o carte și încă o carte, 
/ poteca e strâmtă / și-n glie / o frun-
ză / mi-e iarăși pe moarte.// Ascultă, 
copile,/ cum sună / târziu pe ramura 
goală ,/ și vezi fierăstrăul /cum mușcă 
/ cu grabă,/ din trunchiu-mi de smoa-
lă.? E lebăda, ragă copile,/din taine 
/ știute de mult,/îmi cântă / pe inima 
frunzei / și eu, ostenit,/ o ascult.” (As-
cultă) Aici, însă, este cântecul de lebă-
dă regăsit, dintre cărți, în Heine, este 
un destin al poetului; tema poetului, 
a poeziei,  revine ca o încrengătură 
în volum, și versuri, imagini, expre-
sii din Baudelaire, Rimbaud, etc. apar 
intelectualicește motivate în intenția, 

în sentimentul de frunză prinsă tainic 
în trunchiul cel mare.

    Dominante rămân, însă, în 
volum  tot liniile apăsate ale desenu-
lui marginal sau „letrina” din mijlocul 
textului sau imaginile caligrafic inci-
zate și răspândite dinspre rama vieții 
spre suflet. Ut pictura poesis, îmi spun 
acestea; muzica…un violon d’Ingres.

Ar trebui, poate, să consult 
interpreții (la cei tereștri, literari, mă 
refer) ca să aflu mai apăsat ce înseam-
nă „fuga” la Bach, ca să fixez mai bine 
imaginea despre copilărie a poetei ca 
prelungire în operă – dar bănuiesc că, 
la urma urmei, cuvântul e totul, adică 
„fuga” e fugă – și în conținutul aces-
tei poezii – repet: pregnant vizuale – 
asta se regăsește din plin. Totul este 
mișcare la Evelyne Maria Croitorul, 
deplasare lentă sau rapidă, pe nesimțite 
sau cu atingerea dură a simțurilor, din 
interiorul ființei ori către ființa apropi-
ată când este vorba despre dăruire. Ră-
mân, după volum, cu imaginea acestei 
poezii: „ Furtună / în noaptea noas-
tră.//Ciocârlii, păsări ale dimineții,/ 
Mă învață respirația soarelui,/ fo-
cul fără cenușa uitării.//În spumoase 
foșniri / se sparge tăcerea. / Strop de 
apă în pumnul tău,/ sete – cercetaș în 
lutul iertării.//Apoi, făgăduința pri-

virilor / Întoarce floarea-soarelui / și 
eu prind contur / precum în basme.//
Conturul tău.”

Nu este aceasta o mișcare de 
insinuare pe nesimțite în celălalt, un 
transfer – de simțire, de gând, de vis? 
Eu și celălalt sunt „personajele” volu-
mului, „o cafea cu tine” înseamnă, oa-
recum, poetic vorbind, aceeași ființă, o 
singură existență ruptă întâmplător în 
două – fuga de a se regăsi stând în toate: 
semnele lumii – copacii într-o anumită 
configurație, păsările, noaptea, stelele – 
sunt semnale că celălalt este aici, îndemn 
la mișcare pentru a-l cuprinde. Iarăși: nu 
fac confuzie, autoarea nu dezvoltă mitul 
androginului, nu este interesată de con-
topire, etc.; nu. Cu toată personalitatea 
lui, unul se regăsește în celălalt – care, la 
fel, își păstrează personalitatea sa. Este 
vorba de potriviri căutate în semnele 
lumii, cum ai ghici în cafea, de iden-
tificarea și trecerea în ele, de minunea 
continuă a șirului de potriviri.

În ereziile mele muzicologice, 
ascultându-l pe Bach cu teoria hybris-
ului în minte, așa îl înțeleg, ca o revol-
tă, ca să zic așa, împotriva acelui fa-
natic-medieval „Volo disolvi in Deo” 
(„Vreau să mă dizolv în Dumnezeu”). 

NICOLAE GEORGESCU

Joc pe cuvinte încinse

EVELYNE MARIA CROITORU

Cafeaua care ne transferă…
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Cum așa, tu, muritor, om murdar, să te di-
zolvi în El cu murdăriile tale? Nici tălpile picioa-
relor nu trebuie să i le atingi, e un păcat fără de 
margini. Să stai lângă, aproape de El, dar nimic 
mai mult. Asta ar fi Bach: o fugă continuă de-a 
lungul și de-a latul Lui, căutarea tuturor semnelor 
de apropiere – și abținerea, poate tragică, de a-l 
atinge, mângâia, etc.

Revin, în acest caz, la cele câteva situații în 
care poeta vorbește despre sine ca poet, la mascu-
lin: vezi chiar mai sus, în imaginea „cântecului de 
lebădă”, acel neobișnuit „și eu, ostenit, îl ascult”. 
Ce găsește, la capătul acestor „fugi” în jurul Dom-
nului, de fapt? Nu cumva este omul generic, nu se 
regăsește pe sine ca principiu? „Celălalt” este „el 
însuși”; cel care caută divinul ajunge la om – fără 
distincția masculin-feminin – aceasta pare a fi, în 
final, aventura unei asemeni cunoașteri prin darul/
harul poeziei.

Dincolo de aceste reflecții muzicale – la 
care m-a împins credința despre sine a poetei că 
îl moștenește din copilărie pe Bach în creație; de 
fapt, cum însăși spune, era „pitită printre băncile 
catedralei” îl căuta pe Domnul dinspre talpa casei 
sale, în ascuns – volumul „O cafea cu tine” este 
opera/lucrarea unui autor matur, deplin stăpân 
pe uneltele scrisului, capabil să dezvolte o artă 
poetică la fel de elevat teoretic cum ar construi un 
raționament din poemele care-l alcătuiesc, dorni-
că să comunice, dar și să trăiască în comunicare 
cu sine. Este o mărturie de om – pentru care ce 
există, inclusiv ca timp, este simplu pretext se ex-
primare. 

Alexandru Ciocioi publică volume de versuri 
după 1989 (Anticarul de gesturi, 1996; Arborele de 
viu, 2004; Ulciorul de cuvinte, 2006, Pasărea din 
secundă, 2009; Fântânarul de vorbe, 2009; Drumul 
ochiului, 2010, Zborul din clepsidră, 2011; Am uitat 
să vă spun, 2011, ediția a doua revăzută și adăugită, 
2013; Petale de zăpadă, 2015) - dar are state lungi 
de serviciu pe câmpia poeziei, opera sa strecurându-
se grațios printre reviste și edituri începând încă din 
anii 70-80 ai secolului trecut, fără a se agăța prea in-
sistent în ele – la drept vorbind, editurile refuzându-l 
iar revistele amânându-l; i-a rămas agora cenacluri-
lor literare, de unde n-a putut fi scos – și, desigur, 
grupul prietenilor care-l prețuiesc permanent. Așa se 
face că avem înaintea noastră un bărbat cu sertarele 
doldora de poezie – care ar fi trebuit să atragă atenția, 
cel puțin a acelora care ziceau că cenzura comunistă 
a însemnat stocarea operei la autor pentru a constata, 
apoi, că opera chiar nu exista, câtă s-a lăsat cenzurată, 
atâta s-a publicat. Ba…iată că nu, literatură de sertar 
există. Numai că nu este  insurgentă, scrisă împofidă, 
etc., ci – cazul de față – așternere liniștită de cuvinte 
adevărate cu inflexiuni mistice, dialog teologal, cău-
tare a poeziei prin definiții. Autorul nu pare a fi scris 
pentru publicare ci mai degrabă ca un act gratuit, o 
mângâiere de sine cu existență poetică.

Volumul pe care-l am în față, „Petale 
de zăpadă”1, este o meditație continuă pe tema 
singurătății, pornind de la poemul eminescian pe ca-
re-l evocă și pe care nu mă pot abține să nu-l redau 
aici: „În odaia poemului / ploaia se rotunjește /  până 
la frig, / cerul adus lângă silabă / din ore apoase se-
adapă,/ fructul zilei stă să cadă / peste nopți tăiate-n 
sare / mireasma de iasomie / legănând iluzii coap-
1 Alexandru  Ciocioi: Petale de zăpadă, Editura Betta, 2015

te.// Peste tot și peste toate / într-un jilț de întrebare / 
stă poetul / boltit de singurătate / cu tâmpla tăindu-și 
zare / în memoria cuvântului,/ ca un astru de răcoare / 
pentru pământul încins /de păsări.//În odaia poemului 
/ printre gânduri celeste / veșnicia se numește / Emi-
nescu” (Printre gânduri celeste).Singurătatea, la Al 
Ciocioi, nu este o stare psihologică, nici însingurare 
din punct de vedere social, ci mai mult o concentrare 
în sine, o întoarcere al lumii în individ – care, cunos-
cându-se, trăind în sine, cunoaște și trăiește lumea. 
Totul în cosmos este făcut (născut) din singurătăți: 
pământul, soarele, anotimpurile; aparent fără să co-
munice între ele, acestea stau în corespondențe, își 
răspund unele altora, „firea” , faptul de a fi, asigu-
rând acest dialog ca pe o continuitate. Iubirea însăși, 
ca un dat firesc, ne trece dincolo de noi: „Există un 
hotar / la marginea pleoapei / unde se termină omul! 
/ acolo / e bine să ne facem / câte un pat de zboruri / 
și între cearșafuri de crini / să ne așternem cuminți/ 
așteptându-ne unul pe altul.// Există un hotar / la 
marginea pleoapei / unde se termină omul!// Numai 
mâinile lui / cu un neastâmpăr / al firii / trec într-un 
dincolo / cioplindu-ne chipul / în treaptă de zare /
pentru ca pruncii / să meargă / o lumină mai sus!” 
Iubirea însăși este „ceva” la mijloc, între amândoi, un 
„acord”, o stare de grație ce asigură perpetuarea cu-
vântului ca logos universal: „…Când trupu-i o vioară 
/ cu mâinile strune / când fruntea-i arcușul / romanța 
ne spune: / niciodată / un verb nu apune.” Funcția 
poetului pare a fi aceea de a veghea ca această stare 
de grație să nu se repete în zadar: „Dă-mi mâna / e ora 
când adoarme lumina / pe fruntea poetului / singura 
oră / când fiecare cuvânt / e o poartă către aproape / 
cristal de chemare / din chemare cristal!// În răscruce 
/ frunzele / își doinesc mugurii / iar zăpezile mele / 
îmbăiate în alb / liniște se fac / dincolo de ape.// Dă-
mi mâna / e târziu / și nu vreau să adorm.” (Dă-mi 
mâna)

Poezia erotică a lui Al. Ciocioi are cosmicitate, 
evocă iubirea în sine ca funcție a firescului ce nu se 
consumă în clipă, nu „torturează” trupul cu bucuria 
trăirii,  ci asigură țesătura logosului prin ființa umană. 
Parabola și metafora sunt instrumentele sale poetice 
preferate. Iar această concentrare a metaforei – și, 
concordant, finalurile poemelor atât de rotund înche-
iate – fac din Alexandru Ciocioi un poet matur, înde-
lung experimentat, având un loc favorabil între poeții 
finalului de secol trecut – poate defavorizat astăzi, 
când pare un nume nou, dar fără îndoială va fi pus în 
lumea lui pe măsură ce îi va fi cunoscută opera – care 
îmi apare ca exemplară. Nimic de prisos în scriitu-
ră, nimic despre veșmintele lumii, doar idee poeti-
că, doar cunoaștere de sine și invitare la spectacolul 
acesta al cunoașterii de sine: poetul se dă lumii, se 
împarte prin crezurile, gândurile, simțirile sale alese.

*

„Doamnelor
 cuvintelor…”

…Citesc una dintre cele mai sugestive definiții 
poetice ale demagogiei în acest poem al lui Alexan-
dru Ciocioi: „Doamnelor cuvinte,/ atâta timp / cât 
nu stați / cu adevărul la masă,/ cît refuzați / culoarea 
inimilor voastre /să vă împodobească trupul / noapte 
lungă / și lungă ceață va fi! // Doamnelor cuvinte,/ 
degeaba ieșiți în stradă / și vă strigați înălțimea / 
și bogăția sânului vostru./ Vor rîde zidurile / și pie-
trele din morminte / îngropându-vă / într-o statuie 
stingheră / de vid…”2 Adevărul are culoarea inimii, 
vrea să spună poetul – care, iată, dă apăsat cuvân-
tului genul feminin vorbind de „strigăte” ca de un 
cor antic de Erynii. El nu scrie, totuși, o poezie „de 
baricadă” – și, după această deschidere a volumului, 
discută aproape exclusiv condiția poeziei în sine, a 
poetului, a creației ca iubire de oameni și de cos-
mos. Alexandru Ciocioi publică volume de versuri 
după 1989 (Anticarul de gesturi, 1996; Arborele de 
viu ,2004; Ulciorul de cuvinte, 2006, Pasărea din 
secundă, 2009; Fântânarul de vorbe, 2009;Drumul 
ochiului, 2010, Zborul din clepsidră, 2011; Am uitat 
2 Alexandru Ciocioi: Ecoul dintre gene. 111 poeme alese. Ed. 
Betta, 2015

să vă spun, 2011, ediția a doua revăzută și adăugită, 
2013; Petale de zăpadă, 2015 – și antologia de față) 
- dar are state lungi de serviciu pe câmpia poeziei, 
opera sa strecurându-se grațios printre reviste și edi-
turi începând încă din anii 70-80 ai secolului trecut, 
fără a se agăța prea insistent în ele – la drept vorbind, 
editurile refuzându-l iar revistele amânându-l; i-a ră-
mas agora cenaclurilor literare, de unde n-a putut fi 
scos – și, desigur, grupul prietenilor care-l prețuiesc 
permanent. Așa se face că avem înaintea noastră un 
bărbat cu sertarele doldora de poezie – care ar fi tre-
buit să atragă atenția, cel puțin a acelora care ziceau 
că cenzura comunistă a însemnat stocarea operei la 
autor pentru a constata, apoi, că opera chiar nu exis-
ta, câtă s-a lăsat cenzurată, atâta s-a publicat. Ba…
iată că nu, literatură de sertar există. Numai că nu 
este  insurgentă, scrisă împofidă, etc., ci – cazul de 
față – așternere liniștită de cuvinte adevărate cu infle-
xiuni mistice, dialog teologal, căutare a poeziei prin 
definiții. Autorul nu pare a fi scris pentru publicare 
ci mai degrabă ca un act gratuit, o mângâiere de sine 
cu existență poetică, ca în această „Stare de a fi” : 
„Stă de veghe poemul /  ce ninge cu veri / peste golf 
de dureri! // Vorbește! – îi zic - / și el mă preumblă / 
peste semne noi / încă dezbrăcate de / obișnuință, / 
mă împinge în cuvânt / să smulg țipătul / din vârful 
săgeții, / trupul meu de cerneală / cu zâmbetul unei 
viori /acoperindu-se. // Fără această stare / trupul 
meu nu există / și fără poem /eu nu mai sunt.” Este 
un suflu labișian aici („Eu nu mai sunt, e-un cântec 
tot ce sunt”) – dar câtă concentrare de gând în sem-
nele noi care sunt încă dezbrăcate de obișnuință, cât 
refuz al rutinei, al firescului în fond, pentru noutatea 
de sub fardul zilei prin care se preumblă poemul. 

    Această concentrare a metaforei – și, con-
cordant, finalurile poemelor atât de rotund încheiate 
– fac din Alexandru Ciocioi un poet matur, îndelung 
experimentat, având un loc favorabil între poeții fi-
nalului de secol – poate defavorizat astăzi, când pare 
un nume nou, dar fără îndoială pus în lumea lui pe 
măsură ce îi va fi cunoscută opera – care îmi apare ca 
exemplară. Nimic de prisos în scriitură, nimic despre 
veșmintele lumii, doar idee poetică, doar cunoaștere 
de sine și invitare la spectacolul acesta al cunoașterii 
de sine: poetul se dă lumii, se împarte prin crezurile, 
gândurile, simțirile sale alese: „Prieteni, / Ospătați-
vă cu mâinile mele! / Buze de dragoste / vă așteaptă 
pe fiecare deget, / fîșii de albastru / oblojindu-vă ră-
nile.// Ospătați-vă doi câte doi / simplu ca o noapte 
/ din care mirific /curg trandafiri./ Nu rupeți tăcerea 
albului / din răspântiile / ce-acoperă violențe înal-
te! // Treceți mai departe, / devorați de poeme...” 
(Ospăț). Este o împărtășire reciprocă, de vreme ce 
și poemele „devorează” prietenii care se ospătează 
cu eu-l poetului. Relația din poemul următor (mer-
gând până la dilema kantiană: cui dăm de pomană, 
cerșetorului sau nouă înșine) cred că definește ca 
viață acest eu poetic ce nu stă în real dar îl definește: 
„Omul / care întinde mâna / la marginea străzii / 
poate fi un pom buimac / pe care florile din grădină 
/ l-au aruncat dincolo de gard / pe strada în care / 
merg nălucile la târg.//Spatele său / e un semn de 
întrebare / cocârjat / peste semnul ce doare / că nu 
mai sunt amintiri,/ că zidul / de care stă rezemat / îl 
dezbracă de nume / ușor și jenat.//Omul care  / întin-
de mâna / să fie împodobită / cu banul aruncat / are 
în trup pe Dumnezeu / cum ai tu / în neamul tău, / iar 
la gesturile-orfane /el se roagă în icoane,/ dar întreb 
prietenește / cine dă, cine primește.” (Omul care…) 
Câte realități se stratifică în această relație! Diogene 
Cinicul, întrebat de ce lumea dă de pomană la orbi, 
șchiopi ori ciungi dar la filosofi nu, a răspuns cam 
așa: Pentru că oricine se gândește că poate deveni 
șchiop sau orb sau ciung – dar filosof nu se gândește 
nimeni că va deveni. În vremea de după război, un 
mare profesor universitar dat afară din învățământ 
obișnuia să se posteze lângă zidul universității, la in-
trarea în facultatea sa, cu o pancartă de gât pe care 
scrisese: „Sunt profesorul…Îi rog pe cei care mi-au 
fost studenți să-mi dea câte un leu.” Iată pomul dat 
afară din Paradis de florile lui. Parabola lui Alexan-
dru Ciocioi excede  domeniul strict al poeziei, ne in-
vită în istoria vie – din care toți facem parte, în fond 
– dar poeții în primul rând… n

N.GEORGESCU 
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Cafeaua
care ne transferă…

ALEXANDRU CIOCIOI

„Când trupu-i o 
vioară…”
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Am urmărit-o de la o oarecare distanță, dar întotdeauna cu admirație, pe 
Ela Iakab, în postură de exeget, de critic literar, cu prilejul diferitelor lansări de 
carte care au avut loc la Lugoj. M-a impresionat, de fiecare dată, pasiunea pe 
care o punea în ceea ce cu greu s-ar fi putut numi o „prezentare”, ci mai degrabă 
o pledoarie înflăcărată pentru autor și opera sa. E drept, își alegea cu mare grijă 
subiecții recenziilor sale, dar, odată citiți și înțeleși în „apele” lor profunde, Ela 
Iakab devenea mai mult decât un critic, devenea avocatul lor. Un avocat de 
prestigiu, având în vedere cultura generală, formația umanistă solidă, chiar și 
titlul de Doctor în Filologie, obținut în 2010, cu o teză asupra operei lui Arghezi, 
înțelegerea profundă a operei acestuia fiind transpusă în volumul Deșertăciune 
și asceză, care a văzut lumina tiparului în 2011, la editura timișoreană Eubeea. 
Descrierile plastice, vizuale, chiar și gestica, făceau din aceste recenzii vorbite 
un spectacol în sine. Ela Iakab nu numai că este capabilă să capteze atenția 
auditoriului, are substanță, știe să își dozeze mesajul, calităţi care transpar şi în 
noul ei volum de versuri, Cartea lui Athanasios, publicat în 2017, la o editură 
prestigioasă, Grinta din Cluj.

Ela Iakab propune un univers închegat, articulat, coerent. Deschizi Car-
tea lui Athanasios și intri pur și simplu într-o ţară, aidoma neasemuitului Waste 
Land al lui T.S. Eliot, aidoma ţinuturilor fantastice imaginate de Italo Calvino 
în „Oraşe invizibile”. Cum peisajele marine din „Oase de sepie”, cu ţărmuri 
aride şi dezolante, cu rămăşiţe sfâşiate de făpturi acvatice sub un soare mereu 
devorator, mereu însetat de agonie şi moarte, sunt embleme ale poeziei monta-
liene, aşa e şi deşertul lui Athanasios. Un tărâm populat cu inorogi şi păsări di-
afane, magi călători, tăietori de geme, oniromanţi, fii de cabalişti, copii egipteni 
- „negustori ai macilor de argint”, nomazi, caravane, trecători cu râs sălbatic, 
cerșetori de mană cerească,  damnați „rămași fără Înger”, saltimbanci pe frân-
ghii aeriene. Un univers compus şi descompus odată cu sensurile legendelor 
din vechime, ale vechilor hieroglife sculptate în piatră, ale runelor lăsate de 
mesageri misterioși la margine de deșert, ale piramidei albe, ale oglinzilor vii, 
ale îngerilor muzicieni, păzitori ai luminilor sephirotice, ale geometriei sacre 
dominate de cifra șapte. 

Interesant, în acest prim volum de poezie, nu am regăsit nimic din 
așteptata exaltare verbală și plină de imaginație a Elei, ci un alt ton, aflat mereu 
sub angoasa „întunericului prevestitor”. Un alt substrat, meditativ, punctat de 
interogații, de pauze fără răspuns, cu finaluri suspendate, care nu reduc tensi-
unea unui text care ar putea fi citit ca un întreg, ca o litanie. Farmecul lumii 
lui Athanasios, ca alter ego al poetei, îl face această amânare a răspunsurilor, 
deschiderea spre alte porți, la fel de misterioase, dramatismul, frisonul căutării 
în sine, drumul de la alfa la omega. Pribeagul, nomadul, clovnul, regele nebun, 

neînțelesul, cel care trece prin pustie purtând povara singurătății în căutarea 
„misterului neființei/ sau al întregului univers”. Fecioara-arcaș, un alt posibil 
alter ego - în oglindă - al autoarei, oferă o fericită contrapondere, o împrospă-
tare a peisajului, dar și o singularizare a unei conștiințe care se ridică, întrebă-
toare, din cortegiul de voci înconjurătoare, refuzând sau măcar amânând, cu 
tenacitate, postura de victimă. Despărţirea lui Athanasios de acest suflet stră-
vechi şi geamăn în ape lunare, retrăită cu ajutorul anamnezei e, poate, cea mai 
dureroasă renunţare dntre toate renunţările ascetului hotărât să îl întâlnească pe 
însuşi Dumnezeu. 

Căutare regăsită și în titluri, cum ar putea fi numite „versetele” din ciclul 
poetic final, Dansul elementelor – Apa, Aerul, Pământul, Focul, Eterul și alte-
le asemenea. Omniprezența Îngerului este asimilată unei sacralități „cu cifru 
pierdut”, sugerată din depărtare, similară unei luciri la margine de deșert, care 
aleargă, evadează, mereu la distanță de căutătorul însetat, patinând pe oglinzi 
înșelătoare.  

Al. Cistelecan remarca singularitatea poetei Ela Iakab, care, la debutul 
său în poezie, „merge oarecum în răspăr” și „nu intră în nici o echipă formată 
de ultimele valuri”. Singurul cuvânt cu care nu mă împac este cel de „debutant”, 
Ela Iakab având anvergura, siguranța și lipsa de ezitare a unui profil aparte, 
format de-a lungul anilor. În context, trebuie remarcat că lirica sa abundă de 
conexiuni arborescente, de trimiteri la lecturi temeinice, la tâlcuri sacre, la sim-
boluri destinate inițiaților.

Debut în volum, și nu în presa literară, prezențele sale în „Luceafărul de 
dimineaţă”, „Orizont”, „Steaua” „Poesis”, „Arca”, de pildă, au fost remarcate, 
cu aprecierile de rigoare. Mica sa „psaltire”, cum o numea Cistelecan, benefi-
ciază și de traducere în limba italiană, fapt binevenit, căci Ela Iakab se numă-
ră printre puținii creatori care înțeleg cât de important este un „port” deschis 
spre lumea largă, beneficiind de o inspirată tălmăcire într-o limbă de circulație 
internațională. De altfel, între cele două premii româneşti, obţinute anul tre-
cut, Premiul Festivalului Internaţional de Poezie Sighetu Marmaţiei şi Premiul 
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Arad, Cartea lui Athanasios a fost 
distinsă în Italia cu Menţiune de Merit în competiţia de avengură europeană a 
Premiului Internaţional „Salvatore Quasimodo”, prezidat chiar de fiul poetului 
sicilian. 

Deși se spune că un scriitor, un poet, trebuie să se reinventeze cu fiecare 
volum, mie mi-a plăcut într-atât universul „Cărții lui Athanasios”, încât aș dori o 
urmare în aceeași cheie, un „sequel” în aceeași gamă. În acest caz, nu ar fi vorba 
de repetiție, ci de consolidarea unui profil poetic care se anunță frapant. n

Ela Iakab şi ţara lui Athanasios

Cristian GHINEA

„Porni Luceafărul...” pentru a 19-a oară, sub 
egida revistei „Reflex” și a Centrului Județean pen-
tru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Caraș-Severin, stârnit de poetul Octavian Doclin și 
de alți scriitori și oameni de cultură din tot Banatul 
și din toate colțurile țării.

Cu bucurie și cu mândrie putem afirma că 
timp de trei zile Caraș-Severinul a fost în sărbă-
toare literară, scriitori din toate colțurile țării fiind 
găzduiți de Reșița și Oravița pentru împlinirea unor 
veritabile acte de cultură și emoționante recitaluri 
de muzică și poezie.

Joi, 20 iunie 2019, la Reșița, a avut loc 
deschiderea celei de-a XIX-a edițe a Colocviilor 
Naționale Reflex, într-un cadru elegant și primitor: 
sala de festivități și conferințe a Hotelului „Dușan și 
Fiul Nord”.

Cuvinte de salut au fost rostite de Titian 
Puichiță, reprezentat din partea instituției organiza-
toare, Liubița Raichici, directorul Direcției pentru 
Cultură Caraș-Severin, Clara Maria Constantin, ma-
nagerul Bibliotecii Județene „Paul Iorgovici” Caraș-
Severin și, evident, amfitrionul cu rol de moderator, 
poetul Octavian Doclin, fondatorul și redactorul-șef 
al revistei „Reflex”.

Invitatul special al acestei ediții a fost prof.
univ.dr. Gabriel Coșoveanu, redactorul-șef al revis-
tei „Ramuri” de la Craiova.

După cum ne-au obișnuit organizatorii, cea 
dintâi seară a evenimentului a fost dedicată editu-

rilor și revistelor, invitații prezentându-și aparițiile 
editoriale, revistele literare și culturale, dar și lectu-
ră publică oferită de scriitorii participanți.

Au fost prezentate de către redactorii-șefi 
reviste precum: „Actualitatea literară” (Lugoj, Ni-
colae Silade), „Anotimpuri literare” (Timișoara, 
Nina Ceranu), „Ardealul literar” (Deva, Mariana 
Pândaru Bârgău), „Bocșa culturală” (Bocșa, Gabri-
ela Șerban), „Interferențe” (Caransebeș, Nina Cera-
nu),  Portal Măiastra (Târgu Jiu, Zenovie Cârlugea),  
(„OltArt” (Slatina, Gabriel Coșoveanu), „Poesis” 
(Satu Mare, George Vulturescu), „Ramuri” (Cra-
iova, Gabriel Coșoveanu), „Rapsodia” (Sibiu, Ioan 
Gligor Stopița), „Reflex” (Reșița, Octavian Doclin), 
„Reșița literară” (Reșița, Marian Apostol) și „Seme-
nicul” (Reșița, Gheorghe Jurma). 

Cea de-a doua zi a evenimentului a fost de-
dicată deopotrivă poeziei și promovării obiectivelor 
turistice ale acestui mirif colț de Românie – Banatul 
Montan.

Participanții au fost invitați să viziteze „Mu-
zeul Locomotivelor cu Abur” și Centrul Civic al 
Reșiței, cu minunata fântână cinetică a maestrului 
bănățean Constantin Lucaci. De asemenea, versuri și 
povești au fost derulate și pe traseul Anina – Oravița, 
participanții bucurându-se de o călătorie cu trenul 
pe calea ferată monument istoric (Semmeringul 
bănățean, datând din 1863), cea dintâi și cea mai im-
portantă linie ferată montană de pe teritoriul Români-
ei, care oferă nu doar un traseu spectaculos, cu tune-

luri și viaducte, cât și un peisaj încântător, o vegetație 
amețitoare, numai bune pentru inspirația poeților.

Următorul popas turistic a fost la Oravița, un 
popas omagial în Parcul Central al Oraviței, la bus-
tul Luceafărului poeziei românești, bust realizat de 
Romul Ladea în 1933, apoi la Teatrul Vechi „Mihai 
Eminescu” (inaugurat la 1817), teatrul pe scena că-
ruia, la 1868, a urcat și poetul de geniu Mihai Emi-
nescu, sufleor și secretar în trupa lui Mihail Pascaly.

Vădit emoționați de încărcătura istorică a 
locului, poeții participanți la cea de-a XIX-a ediție 
a Colocviilor Naționale Reflex au urcat pe scena 
teatrului orăvițan și au susținut un regal poetic, ma-
gistral coordonat de poetul Octavian Doclin, bene-
ficiind de minunate interludii pianistice susținute de 
Andreea Olariu și Theodor Rădulescu, prezentarea 
tinerilor artiști aparținând Mariei Dragomirescu.

Au recitat din creații proprii poeții: Adriana 
Weimer (Lugoj), Costel Simedrea (Reșița), Ionel 
Bota (Oravița), Ion Reșinariu (Anina), Mariana 
Pândaru Bârgău (Deva), Ioan Gligor Stopiță (Sibiu), 
Dumitru Cristănuș (Sibiu), Mihai Posada (Sibiu), 
Paul Aretzu (Caracal), Simona Aretzu (Caracal), Ze-
novie Cârlugea (Târgu Jiu), Zoia Elena Deju (Târgu 
Jiu), Manolita Dragomir-Filimonescu (Timișoara), 
Maria Nițu (Timișoara), Paulina Popa (Deva), Elena 
Petruț (Deva), Victoria Milescu (București), Geor-
ge Vulturescu (Satu Mare), Nicolae Sârbu (Reșița), 
Marian Oprea (Timișoara), Raul Bribete (Oravița) și 
Octavian Doclin (Reșița). 

Gabriela Șerban Colocviile revistei „Reflex”,
 prilej de bucurie şi sărbătoare pentru cultura cărăşană
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De la prolifica eseistă basarabeană Galina Martea 
mai rețin (după cartea În dialog cu creația umană, despre 
care am scris) volumul „Universul umanității – evoluție 
și involuție” (publicistică, eseuri, Editura Anamarol, 
București, 2017), o culegere de studii și articole, majorita-
tea publicate în reviste literare din stânga dar și din dreapta 
Prutului, cu toatele răspândite mult pe Internet unde „fanii” 
autoarei le consultă și comentează de regulă silabic-imagis-
tic („Da”, urmat de un număr oarecare de stele), dar uneori 
și mai consistent. Autoarea este foarte atentă la fenomenele 
sociale, culturale și politice din Republica Moldova, dar și 
din România, analizându-le din două puncte de vedere oare-
cum fixe: acela al educației și al pedagogiei de grup. Galina 
Martea este convinsă că lumea se va schimba prin educație 
– și insistă ca aceasta să se desfășoare în siajul umanismului 
european. Delimitările sunt, desigur, importante. În fond, 
perioadele istorice de dinaintea noastră au avut, mai toate, 
modele proprii de edificare a omului social. Să ne amintim 
doar de obsesia omului nou, din perioada interbelică, când 
opunea lui homo sovieticus construit cu vorba și pistolul de 
lumea lui Stalin –  omul italian de sub semnul fasciilor, ori  
pe cel german al lui Hitler; a fost o dispută europeană la care 
a luat parte și cultura română, prin Mircea Eliade, Emil Cio-
ran, Mircea Vulcănescu (în mare parte, prin reprezentanții 
generației Criterion, la care s-au raliat intelectuali de vază 
precum Constantin Rădulescu-Motru cu teoria sa despre 
„românism”, dar și alți filosofi și sociologi ce discutau spe-
cificul național în genere). Acea dezbatere definea diferitele 
tipuri (imagini) culturale, pentru a se putea reconstitui un 
om nou european din cât mai multe modele subiacente – iar 
cultura română a simțit nevoia să participe  la ea atât din sen-
timentul egalității cu celelalte culturi sincrone, cât și pentru 
că știa că are ce să arate, că „omul românesc” este o sinteză 
europeană demnă de luat în seamă. A fost, repet, o obsesie a 
secolului, aceea că se poate construi un om nou dincolo de 
granițele politice, culturale, lingvistice chiar. Să ne amintim, 
însă, că după război modelele au fost puse în conflict, homo 
sovieticus fiind exaltat – iar în paralel revoluția culturală 
chineză creând un model nou, iar democrațiile populare din 
umbra împărăției de la răsărit încercând, cu timpul, să se de-
limiteze, să se individualizeze. S-au făcut, și la noi, congre-
se, s-au elaborat studii pe tema eticii și echității socialiste, a 
culturii și  educației socialiste, etc. Fiecare epocă pune ad-
jectivul ei lângă termenii de cultură și educație, iar acesta, al 
nostru de dinainte de 1989, era, desigur, la fel de paradoxal 
ca celelalte, pentru că dorea să împace un sistem global, so-
cialismul, cu unul local, specificul național. În general, im-
periile mizează pe construirea unui om nou, indiferent față 
de nația din care provine, de limbă chiar. 

Galina Martea discută, în articolele și conferințele 
sale, despre „evoluție și involuție” în preluarea și prelu-
crarea modelelor, și ne atrage, tocmai de aceea, atenția că 
orice nou sistem educațional trebuie să țină cont de cuceri-
rile mari, necontestate, ale umanismului european, de teo-
riile filosofice care și-au dovedit viabilitatea în timpul lung. 
Există, desigur, calități umane care se pot transporta din-
tr-un popor într-altul, mai ales în zona civilizației, dar mai 
departe de atât nu se poate vorbi de un „om global” – și în 
acest sens strădaniile eseistei mi se par, ele însele, pedago-
gice: știe că nu se poate și întinde plasa argumentației nu-

mai cât se poate. Ca să fim încă mai tranșanți, am putea să-l 
recitim pe inflexibilul, tonicul Eminescu vorbind, de pildă, 
despre o sinteză imposibilă, cea grecoromână: „ Expresia 
greco-român e atât de improprie, ca și afirmația că iedul 
e fiul zimbrului. Nu există greco-român precum nu există 
greco-spaniol ori greco-englez.(…) Ori cineva e grec, ori 
e român; una din două: amândouă deodată nu poate fi ni-
meni.” Raționamentul se poate repeta la relația ruso-român, 
din Basarabia, și ne dăm seama de ce este sfâșietoare drama 
basarabenilor când o privim cu ochi eminescian: în stânga 
Prutului nu poți fi „amândouă deodată”, ori ești român – ori 
rus. Autoarea nu abordează subiectul atât de tranșant, dânsa 
se sprijină în științele noi ale secolului, cum ar fi comuni-
carea interculturală, atât de profitabilă social pentru spații 
mari ca cele americane (și nu numai), știință în care s-ar 
încadra mai lejer această carte. Vreau să spun că Galina 
Martea îndeamnă la „să facem ceva”, să nu lăsăm lucrurile 
așa, să încercăm o comunicare după coduri moderne, eu-
ropene, după formula umanismului (în care să reintegrăm 
divinitatea).

Cartea este scrisă cu patos feminin aș zice, se citește 
cu încântare ca țesătură de raționamente, cuvântul Galinei 
Martea este cel al unui poet implicat în treburile mari ale 
cetății, găsind mai des frumosul din oameni; cum se spune, 
dânsa laudă cu două guri ce e de lăudat, și ceartă cu jumă-
tate de gură ce nu (-i) place. Convențiile pe care le propune 
sunt mai degrabă protocolare, un fel de cod social-deonto-
logic, dacă pot spune așa, iar pedagogia și educația ca punc-
te de pornire implică protocolul în vârstă, conștientizează 
copilul încă de la devenirea ca om că trebuie să fie el însuși 
în interior, în suflet, iar când iese în public trebuie să aibă 
comportament public, să-și uniformizeze, să-și standardize-
ze reacțiile. O experiență de viață profitabilă, în fond – cu 
condiția să fie respectată și de către celălalt – iar autoarea se 
adresează cu imperativul moral mai ales către celălalt. 

Rezumând esențialul despre cartea „Universul 
umanității – evoluție și involuție”, de Galina Martea, aș  re-
afirma (așa cum au remarcat și alți scriitori și oameni de 
știință în prefața cărții –mai ales intelectualul de aleasă 
simțire românească Nicolae Dabija) că aceasta este o lucra-
re de natură socială şi educaţională, cu eseuri jurnalistice 
pertinente, care reprezintă fenomenele existențiale ale omu-
lui și societății acestuia în epoca contemporană. Prin for-
mula „identitatea universului uman” autoarea evidențiază 
elementele principale ce definesc relația dintre identitatea 
societăţii şi cea a omului, cu toate componentele sale. Din-
tre cei care au referit la cartea autoarei, rețin opinia d-lui, 
Virgil Mândâcanu, pusă în fina : „Pe lângă descrierile rea-
lizate într-un stil destul de clar și minuțios, Galina Martea 
ne prezintă din plin noţiuni cu caracter filozofic prin care 
ne mobilizează să medităm asupra fap tului care este esenţa 
existentei umane în sistemul va lorilor/ în sistemul social şi, 
corespunzător, prin aspectele ce definesc rolul și importanța 
omului în societate, cu toate necazurile și nedreptățile vieții 
cotidiane. De o valoare aparte sunt ideile autoarei cu privi-
re la rolul clasei dominante într-o societate și despre efec-
tele guvernării statale în dezvoltarea omului și comunității, 
componente ce produc evoluția sau/și involuția dezvoltării 
factorului uman.”

Așadar, o carte ce se cuvinte salutată cu respect. n

NICOLAE GEORGESCU

„Omul nou” și interculturalitatea

Un moment special și deosebit de important a fost cel 
al lansării albumului „Monumentele Eminescu” (Reșița: Ba-
natul Montan, 2018), album realizat de Erwin Josef Țigla și 
Gheorghe Jurma și premiat la Gala UZPR 2019 la București 
(președinte Doru Dinu Glăvan, cu un laudatio al traducătoa-
rei și scriitoarei Nora Iuga).

Despre proiectele editoriale cărășene și despre al-
bumele realizate de cei doi importanți scriitori și editori 
bănățeni – Gheorghe Jurma și Erwin Josef Țigla – au vor-
bit Octavian Doclin, Gabriel Coșoveanu și maestrul Silviu 
Orăvitzan, evident și autorii împărtășind propriile impresii 
și mărturii.

Cea de-a treia zi a evenimentului a fost destinată 
concluziilor pe marginea celei de-a XIX-a ediție a Coloc-
viilor Naționale Reflex, 2019. Oaspeții din țară au părăsit 
Reșița cu promisiunea de a reveni întotdeauna cu bucurie 
și emoție pe aceste frumoase plaiuri ale Banatului Montan, 
dar și cu bucuria revederii unor dragi prieteni, confrați în 
ale condeiului și în ale preocupărilor culturale.

Așadar, sâmbătă 22 iunie 2019 s-a încheiat încă o 
ediție reușită a Colocviilor Naționale „Reflex”, organiza-
torii gândind deja următoarea ediție, una specială, revista 
„Reflex” și Coloviile acesteia împlinind 20 de ani.

Felicitări și la mulți ani și multe ediții! n
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Pridvor de septembrie

celestă

o scară semeață
spre cer 
cum umbra
poemului
peste mare

un dor amăgitor
vorbind cu sine
cu storuri lăsate
oglindă de lac
năpădită de nuferi
şi pretutindeni
spartă în copci
de gheață

departele

din nerostite
cuvinte
numele zării
şi împăcarea

din potrivirea
poemului
cu respirația
preajma zării
departe sinelui

drept înțeleptul

cine se naște 
drept înțelept
moare câte puțin
în fiece zi

cum lumea
pe căile-i ferate
își plimbă munții
și trece neostenit
prin clepsidră
dintr-o parte
în alta

vămuire

un galben
de fiecare
vamă

o ridicare
de pod
pentru fiecare
gând al tău

ferestruică

se scutură buchetele
de liliac și crinii
dinaintea
iconostasului 
aprinsă-i

ferestruica
gândului
prin vuietul
constelațiilor

ZOIA ELENA DEJU
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Dragostea nu are vârstă. E sinonimă cu eter-
nitatea. Nu este un produs finit. Precum rotaţia ano-
timpurilor în vârstele de aur ale poeziei. Ele, ano-
timmpurile, niciodată nu se opresc. Curg mereu 
înspre noi şi din noi, clătind simţămintele cele mai 
alese, pe care doar poezia, în sublimul ei, poate să le 
surprindă în cuvinte. Iubirea este dincolo de timp, în 
eternitatea fiinţei purtătoare de miracol divin, regăsit 
în pagini de o înălţătoare trăire poetică.

O simplă privire asupra literaturii române ne 
demonstrează că marea poezie a lumii este legată 
organic de ideea de anotimpuri, de frumusețea nea-
semuită a fiecăruia în parte. Mereu am spus însă că 
există cinci anotimpuri: primavară, apoi vară, toam-
nă, iarnă și, al cincilea anotimp, etern, anotimpul 
iubirii. Poeții s-au lăsat mereu conduși de cele mai 
nobile sentimente trăite prin vârstele magnifice ale 
anotimpurilor. De la I. H. Rădulescu sau Vasile Alec-
sandri și Dimitrie Bolintineanu și până azi, trec prin 
spirala anotimpurilor creației nume mari ale liricii: 
Mihai Eminescu, George Bacovia, Alex. Macedon-
ski, George Coșbuc, Octavian Goga, Lucian Blaga, 
Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, Nichita Stănescu, 
Ana Blandiana, Radu Stanca, Ileana Mălăncio-
iu, Ion Brad, Eugen Dorcescu, Gellu Naum, Aurel 
Pantea, Ion Mărgineanu, Valentin Marica, Nicolae 
Băciuț, Liliana Ursu și nenumărați alții pe care, cu 
îngăduința cititorilor, nu-i mai numesc, dar îi admir 
și-i prețuiesc pentru frumusețea fără de seamăn a cu-
vântului lor rostit. 

Poezia anotimpurilor este o axă verticală a 
frumuseții lirice: „A împrumuta frumusețe, iată unul 
din rosturile poeziei” spunea Liliana Ursu într-un 
volum antologic intitulat Visteriile Cetății. Într-o 
frumusețe absolută a Cuvântului se situează lirica 
acestei poete de excepție, supranumită „Steaua as-
cunsă a poeziei românești” (Cornel Ungureanu). 
Cuvintele, iubirile, anotimpurile, toate acestea sunt 
rațiunea de a fi a Creației surprinsă în inedite ipos-
taze lirice, într-o „Zonă de protecție” (volum de ver-
suri apărut la Editura Eminescu, în 1983). 

Născută la Sibiu, în 11 iulie 1949, Liliana 
Maria Ursu este poetă, prozatoare, eseistă și tradu-
cătoare. Realizator de emisiuni culturale la TVR și la 
Radiodifuziunea Română, profesor asociat la Facul-
tatea de Limbă și Literatură Engleză a Universității 
din București, la University of Louisville, la 
Bucknell University, la Pennsylvania State Univer-
sity, este autoare a numeroase volume de poezie din-
tre care amintim: Viața deasupra orașului, debutul 
său editorial la Cartea Românească în 1977, Piața 
Aurarilor, premiată în 1980 cu Premiul Uniunii 
Scriitorilor, Filiala Sibiu și tradusă în limba engleză 
la Editura Zephyr Press de Sean Cotter în 2009, Sus 
să avem inimile, Înger călare pe fiară, tradusă și în 
engleză la Editura North University Press de poetul 
american Bruce Weigl, Grădina din turn / Der Gar-
ten im Turm, în traducerea doamnei Beatrice Un-
gar, antologia sa de poezie  Loc ferit. Poeme alese, 
la Editura Baroque Books & Arts, 2014. Poeziile 
sale au fost traduse în engleză, franceză, germană, 
suedeză, sârbă, italiană și au fost publicate în re-
viste internaționale de prestigiu precum New Yor-
ker, American Poetry Review, Oxford Poetry, Poe-
try Canada, World Poetry Today. Poeta a susținut 
conferințe și recitaluri de poezie la Londra, Paris, Li-
sabona, Atena, Viena, Stockholm, Amsterdam, iar în 
SUA la Harvard, Princeton, Bloomington, Berkelly, 
Salisbury, Pacific University etc. A fost distinsă, 
printre altele, cu Marele Premiu „George Coșbuc“ 
(Bistrița, 2014, acolo unde am avut marea onoare 
de a o întâlni pe Doamna Liliana Ursu, la invitația 
Părintelui Ioan Pintea, poet și director al Bibliotecii 
Județene Bistrița), cu Premiul Societății Britanice de 
Poezie, Londra 1997, pentru volumul The Sky be-
hind the Forest, cu Silver Award for Poetry pentru 

cartea anului: volumul A Path to the Sea  tradus de 
Tess Gallagher și Adam Sorkin, iar volumul ei de 
poezie Lightwall tradus de Sean Cotter a fost declarat 
finalist la premiul Pen Club american în 2010. Lili-
ana Ursu a fost onorată cu Ordinul Național Meritul 
Cultural în grad de Cavaler. Este membră a Uniunii 
Scriitorilor din Romania - Filiala Sibiu, din 1980, 
de la înființare. A fost invitata Departamentului de 
studii românești al Universității din Strasbourg în 
programul academic Ecrire l›Europe, organizat cu 
sprijinul Institutului Cultural Român Bruxelles, în 
perioada 19 februarie – 7 aprilie 2017. De aseme-
nea, a fost nominalizată la Oxford Weidenfeld Prize 
și la Premiul Mondial pentru Poezie Mistică de la 
Madrid. 

Vara și iarna. Fulgi de nea și fulgi de cuvinte 
topite pe portativul poeziei. Iată anotimpurile prefer-
ate. Iulie este poemul verii, dar și al iubirii consacrate 
drept „o albie nesfârșită pentru soare, / o pârtie pe 
care numai din dragoste te avânți / spre prăpăstii și 
piscuri”. Iarna este anotimpul bucuriei lirice pentru 
Liliana Maria Ursu, e timpul când mărturisirea iubi-
rii curge mai liniștit, mai domol, pe calea Creației: 
„Pentru tine, poiana însorită din sufletul meu, / 
iarna nu există”. Mai mult, „în inima acestor sărace 
imagini de iarnă” e Lumină, e Pace sufletească, e 
Bucurie. Versurile Lilianei Ursu te umplu de bucurie 
fără de seaman. Într-un alt volum găsim Anatomia 
unei seri de decembrie, în care sacrul și profanul 
se regăsesc într-o simetrie a inimii preabune, care, 
în cotidianul omului simplu, simte importanța cli-
pei de Ajun: „Bradul cumpărat în Gara Mică / de 
la ceferistul beat: Tot am pierdut autobuzul / sos-
esc prea tâziu acasă, / Îl vând cu cât l-am luat. Mai 
neagră e noaptea pentru cei ca el / iluminați de o 
băutură. Despre sublim și frumos îmi vorbești pe 
drumul / spre casă. Și mâinile ceferistului cu unghii 
negre / înmânându-ne bradul și ele, ca și el, umile, 
împăcate, / cu Soarta”. Această seară specială de de-
cembrie, când se produce minunea Nașterii, e prilej 
de meditație gravă și de rugă: „El în iesle adoamne 
fericit / șoptești: sublimul și frumosul – pentru ele să 
fim oare pregătiți?”

Într-un volum de Poeme alese, intitulat Loc 
ferit (apărut în 2014 la Editura Baroque Books & 
Arts), poeta Liliana Ursu relevă cititorilor o Operă 
deschisă, menită să aducă Bucuria Cuvântului și Lu-
mina aleasă a Creației: „o carte de poezie poate fi 
/ precum o cheiță / de la o grădină mult visată / și 
poate avea dincolo de copertă / o ușă la Împărăția 
Cerească.” Regăsim iarna în rotirea cuvintelor din lu-
mea neiertătoare, vindecată însă de puterea credinței 
și a jertfei creației: „Rănim, rănim zăpadă / strigă 
sub fereastra lui / o lume nemiloasă, / dar el, poetul, 
/ vindecă până și zăpada, / oprește fulgerul / cu acele 
mici cutii luminoase / în care își păstrează uneltele.” 
În „Zile rupte din Rai”, când frumusețea se confundă 
cu „un ram de liliac alb / în floare”, poezia Lilianei 
Ursu devine asemănare cu Raiul, revelând și iubind 
Lumina: o Scrisoare din America e taina necuprinsă 
a Poeziei îndreptate spre viitor, spre esența testamen-
tară a Cuvintelor care se rotesc stănescian între noi: 
„Îți scriu pe o rază de soare, / îți scriu pe o rază de 
lună, / pe o aripă de pasăre, / pe un cântec de frunză 
/ ce se desprinde lin, de ram. / Septembrie, septem-
brie, / lună a roadelor, / a fericitelor zile / cu soare 
molcom / și dealuri adumbrite de vii, / cu nașterea 
Domnului, / frumoasa și buna / și miloasa pruncă 
Maria / cu toate binecuvântările Ei”. 

Poemul Punctul de rouă la 11 iulie 2012 
definește starea de a fi, „când intri copil / și ieși 
bătrân”; trimiterea la ziua de naștere e paratextuală 
și dezvăluie frumusețea unei zile în care albul zăpe-
zii se topește pe boabele de zmeură ale inimii verii: 
„fiul prietenei schiază în plină vară / pe câte o limbă 
de ghețar. / De aceea poate când coboară / schiurile 

lui au mireasmă de zăpezi inocente / dar și de boabe 
de zmeură. / Vorbindu-i / e ca și cum / m-aș întoarce 
/ la o altă viață”. În Cântec pentru o vară impresio-
nează același amestec imaculat de anotimpuri unite 
în eternitatea iubirii, de liniștire și de pace interioară: 
„Noaptea e un pod de maci / și te iubesc / cu stelele 
în păr, / cu razele pe umerii curați, / cu trupul râu în 
jurul tău. / Cămașa ta, / mai albă ca zăpezile dintâi, 
/ e un steag de pace între noi.”

Poezia Lilianei Ursu este apolinică și umple 
anotimpul Iubirii cu bucuria eternității. Te regăsești 
în cuvintele scuturate de podoabe, dar pline de 
semnificații adânci, legate de taina vieții și a creației, 
de împlinirea prin iubire și prin credință. Loc ferit as-
cunde semnificații nebănuite și revelează un veritabil 
poet al Luminii. O ipostaziere tainică a poeziei deve-
nită rugăciune: „Cu câtă candoare împletește Liliana 
Maria Ursu cuvintele arătând spre satul cuibărit în-
tre dealuri cățărându-se umil spre bisericuța de lemn 
/ luminând nopțile planetei, în poemele Un cântec 
pentru bunicul din Apold, Șura sau Scene din Apoldu 
de Jos. Le simt ca pe o adiere prin pene de îngeri, 
alintare și iubire caldă, ca mâna mamei trecută peste 
obrazul meu seara după rugăciune, învățăturile buni-
cului meu, poemul ca o rugăciune: puf de rață pentru 
perne / (ce somn dulce trebuie să fie cu urechea / 
culcată într-un cuib cu trei ouă calde, / ca adierea 
aripilor de pui). Stelele plescăiau de lumină în po-
vestea nocturnă de la Mănăstirea Nicula, din 2014, 
când cerul ne umplea în cea mai tainică tăcere. Ur-
mele pașilor, ele singure pot să depună mărturie asu-
pra umbletului literar-religios din frântura unei clipe 
care ne-a adunat împreună, unde am avut plăcerea 
să o întâlnesc pe autoarea acestor poeme magice. În 
patriarhalul tărâm al amintirii se ascund adevăratele 
nestemate, încântătoarele aduceri aminte. Toate alcă-
tuiesc o hartă a sufletului, iar ca loc central rămâne 
mereu spațiul natal al copilăriei. Despre Apoldu de 
Jos vine să depună mărturie întru frumos poeta Lilia-
na Maria Ursu, de loc din acest spațiu idilic pe care îl 
umple cu candoare și magie. Și ce mirodenii poți să 
afli dacă te cuibărești cu grijă sub aripile poemelor și 
te lași furat de harta copilăriei?”1. 

Deloc întâmplător, lirica Lilianei Ursu a fost 
propusă pentru acordarea Premiului Mondial de Po-
ezie Mistică de la Madrid, din 2003. Răzbat ecouri 
de poezie mistică în fiecare gând așternut pe hârtie. 

1  Lorinczi Francisc-Mihai, Grădinile raiului pornesc 
din poteca spre biserica din deal. Poezia Lilianei Ursu, 
în „Lumina literară și artistică”, Anul 2, Nr. 3, martie 
2015, p. 2.

Liliana Ursu și Locul ferit din spațiul poeziei românești contemporane
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Observator fidel și lucid, cu ochii ațintiți asupra zilei, asupra unui coti-
dian autohton spectacular, balcano-mioritic, spațiu mereu surprinzător, umplut 
de fascinație, niciodată căzut în monotonie, scriitorul Nicolae Suciu așază pe 
scenă personaje dintre cele mai pitorești, în situații 
care frizează absurdul. Prin lucarnele celui obișnuit să 
vadă dincolo de vălul cortinei, cu obiectivul fixat în 
agora, în parcul cu cioate al orașului, cu arbori ciun-
gi, topos preferențial al scriitorului, după cum reiese 
și din scrierile sale anterioare, reliefuri recognoscibile 
devenite familiare, radiografiază un teritoriu larg al 
diformului, al informelor interioare, o lume sufocan-
tă, paradoxală, aventurându-se în infrastructuri pro-
funde ale trăirilor umane, insistând pe senzoriumul 
personajelor, pe fizionomii și fiziologii dintre cele 
mai diverse. Fațete peste fațete se succed, ca într-un 
amplu montaj teatral, surprinzând grotescul, difor-
mul, ludicul, absurdul. De fapt, scriitorul se simte 
confortabil în ipostaza acestor proze scurte. I se potri-
vesc ca o mănușă. Reușește să sintetizeze un derulaj 
evenimențial ca pe luciul unei oglinzi retrovizoare 
rotindu-se un titirez. Așadar, un maestru al disimulă-
rii. Toată panorama acestor proze scurte reprezintă în 
realitate o construcție parabolică, haloul cotidianului 
fiind doar o modalitate de a plonja în miezul unor pro-
blematici majore: dezbateri profunde despre libertate, 
religie, conviețuire în societate, onoare, educație, pa-
triotism, nedreptate socială, moarte, însă toate într-o 
elasticitate a experimentării teatrale, grefate pe relie-
furile nebănuite ale absurdului, într-o organizare mul-
ticerc. 

Scriitorul află, în cotidianul divers, situații de 
imposibilitate de pe care ridică vălul enigmatic ca pe un Abziehbild și îi dă o 
altă coloratură sau, uneori, încifrează un fapt banal  și-l duce până în cotloane-
le absurdului, pentru a clinti pe omul adormit în fața lumii roz, legat la ochi și 
manipulat, pe televizionistul încremenit în fața ecranului. Forțarea realului până 
la maladiv, excentric, nebunesc, absurd se realizează pentr a-l face să deschidă 
ochii cât cepele pentru a vedea ce se ascunde sub vederea dintâi. Dezlipirea de 

virtual și ancorarea în realitate. Pentru aceasta este scena încropită în centrul 
orașului unde personajele sale, provenite dintr-un mediu sordid, sunt ghidate 
într-o dinamică teatrală regizată cu iscusință de către dramaturgul din spatele 

prozelor scurte. Actorii sunt mereu de o prospețime 
și o rodnicitate a limbajului suculentă. 

Prin dialog, scriitorul intră în miezul lucruri-
lor și cere socoteală, satirizează, ironizează, printr-o 
recuzită largă de gestică și mimică, grimase, ticuri, 
printr-o paletă extinsă a ludicului și ironicului vi-
rulent, întins uneori până la sarcasm; alcătuind un 
proiect aparent cu elemente disparate, dar, fiind un 
corpus închegat despre cum arată o societate a unei 
tranziții nefirești, cu unele metehne care nu se mai 
vindecă, dovadă că maladia e invazivă și nu poate 
fi tratată în ambulatoriu ca: furtul, mântuiala, delă-
sarea, prefăcătoria, indolența, grosolănia, lâncezeala, 
tărăgănarea, ca să amintesc doar câteva, care au o 
cauză endemică, sangvină. Comicul de limbaj și co-
micul de situație îi stau la îndemână pentru a surprin-
de absurdul situațiilor din lărgimea miezului zilei, at-
mosfera sufocantă a societății de azi aflată în derivă, 
cu derapaje în tot locul, până la alienarea persoanei, 
o lume cu raita-n sus, titlul unei cărți de povestiri a 
scriitorului, sintagmă care apare în această carte de 
două ori, dovadă că îndreptarea cere timp îndelungat. 
Numele personajelor poartă mereu sigiliul satiricu-
lui, vulgar sau comic, trimițând spre periferie, țintind 
incultura. 

În primele proze, Febra secretului și Pulsul 
parcului deja suntem întâmpinați de o lume pestriță 
de personaje, din categorii sociale periferice, dar care 

au un spațiu comun unde socializează, un teritoriu fizic-afectiv care îi unește, 
definindu-i ca tipuri umane reprezentative, cu nume sugestive pentru lumea din 
care provin: Tungi, care este înlocuitorul lui Michael Jackson pe pământ,  dar 
cunoscut și ca Gheorghe Ion Vasile Crampon, Puți, Sobar, Tata Zeno, Bubi, 
Tenzi, Vâncu, Frântu, Stinghie ș.a. Atmosfera întreagă pare suspectă, o mani-

Foarte bună cunoscătoare a cuvântului scripturis-
tic și a canoanelor liturgice, autoarea dovedește că 
reverberațiile divine sunt o constantă a liricii sale. 
Recitind-o, cu ochiul critic al celui care trăiește viața 
în ritm liturgic, simți că „sunt zile rupte din Rai/ când 
te rogi curat”. Această rugăciune lirică este dovada 
că azi, în deformarea limbajului poetic și dezarticu-
larea voită a cestuia, se poate scrie la cel mai înalt 
nivel, poezie autentică, cu fior religios. 

Dincolo de șabloane, de îndepărtarea lumii de 
esența divinității (deși suntem chip și asemănare a 
acesteia), ne regăsim în versurile Lilianei Ursu. Iu-
birea este mesajul suprem pe care ni-l transmite. Ne 
simțim Acasă, în „Grădinile Raiului”, în petecul de 
pământ în care viețuim (fie Apoldu de Jos, fie Sibiu, 
fie San Francisco sau Văratec), în „seninul ochilor 
/ mereu în căutarea celor de Sus”, în urarea pe care 
bunătatea fără de semăn a bunicii o face nepotului: 
„precum creșterea curatului aluat / sub blânda priv-
ire a lui Dumnezeu / să-ți fie viața mereu”. Din acest 
univers înduhovnicit nu lipsesc poemele dedicate ve-
nirii în Lumină, în locul binecuvântat, în care Acasă 
înseamnă Sibiu, înseamnă „locuri feri(ci)te”, locuri 
ale bucuriei de a trăi miracolul ființării. În „Piața Au-
rarilor”, de exemplu, poeții sunt aurarii cuvintelor, 
șlefuitori divini ai curgerii întru devenire, sunt cei 
care, împreună, alcătuiesc „breasla”, mărturisitorilor 
Luminii, ai Iubirii: „Cum stăruie zorile, curioase, la 
geamurile lor,/ breaslă magică, poeții și aurarii! / În 
atelierele scunde din turn distilează fulgii de nea, / 
câmpul cu fragede viorele și aroma câtorva șoapte. / 
Ale cui?/ Ale cui?/ Ale zeiței cu pasul ușor,/ ale foto-
grafului sau vânătorului/ pe când se pregătesc pentru 
iubire./ Urmează apoi șlefuirea metalului până la or-
bire,/ până la pierderea minților, uneori”. Miracolul 
însă se produce în „Vremea mierlei”, când „În cuvânt 

ca-ntr-o chilie mă închid, / aici lumina nu piere, nici 
zumzetul albinelor./ Zgomotul și furia lumii prin 
flaut de lemn trecute / liniștitor plutesc, sunete tan-
dre.” Închiderea în chilia sufletului nu e altceva decât 
nevoia de tine însuți, de regăsire a echilibrului sufle-
tesc, de reîntâlnire, prin cuvânt, cu muzica sferelor, 
universuri compensative platoniciene. Rugăciunea 
inimii este a unui practicant autentic, care înțelege că 
toate ale firii sunt de esență dumnezeiască.   În mersul 
spre adâncul inimii, „Sfântul Seren grădinarul adună 
stele de  prin grădini / și tot el le așază pe raftul din 
cămară lângă mere / și le citește rugăciuni / până ce 
ele se urcă iar la cer”. Și ce ar fi stelele așezate lângă 
merele din cămară (asocieri inedite des întâlnite în 
lirica Lilianei Maria Ursu) dacă nu chiar cuvintele 
așezate pe podmolul gândurilor divine împărtășite 
prin rugă binecuvântată cerului? Într-un alt poem, 
intitulat Turtă dulce cu oglindă și Sibiu, ne întâlnim 
cu Sibiul de altădată, topos sacru, menit să ne reamin-
tească viețuirea în Lumină, starea de anamnesis pla-
tonician, starea de naștere pământească într-un Acasă 
etern, pe care-l purtăm cu noi, în gând și în cuvânt, 
toată viața. Legătura dintre spațiul sufletesc și spațiul 
cuvintelor este asemenea întâlnirii îngerilor cu „ce-
tele stelelor”. Părinții amintesc de cuplul adamic, ei 
refac ritualul paradisiac, ei recuperează eternitatea 
prin noi, prin întruparea în cuvântul zidit, poematic, 
pe coardele sensibile ale vieții. Răsfățul paradisiac 
(din care nu lipsesc poamele vieții – amintiri de aur 
de pe retina copilăriei) ne poartă pașii în locuri spe-
ciale, pe care mintea le cuprinde în versuri de mare 
precizie și finețe. Poveștile bunicului sunt duse mai 
departe, sunt rememorate simbolic, uimitoare reînvi-
ere a memoriei spirituale. Ele trăiesc prin poezie, ele 
devin Poezie: „În Turnul Scărilor am viețuit cândva / 
pe când treptele lui uneau Orașul de Sus cu Orașul de 

Jos, cetele / îngerilor cu cetele stelelor. / Pe vremea 
aceea scriam tratatul despre iarbă / și despre suflet 
care este un abur închis / într-o lăcriță a inimii pus 
acolo / de Bunul Dumnezeu. / în Turnul Sfatului când 
viețuiam / eram copilul cel cu nume de împrumut (...) 
/ Dar de venit pe lume am venit în Turnul Grădinii / 
de pe strada Balanței / cu coacăzele și agrișele ei ca 
niște note pe partiturile lui Albinoni / pe care mama 
îl asculta în iernile prea lungi”. 

 Așadar, în „cuvintele ce se rotesc între noi”, 
cum ar spune Nichita, curg liniștit cinci anotimpuri, 
culminând în anotimpul Iubirii, semnificând viața, 
frumusețea, împlinirea, bucuria și eternitatea. Și 
acestea pentru că, așa cum ne spune atât de frumos 
Liliana Maria Ursu, „lumina vine numai și numai din 
cărțile de poezie, / din Lumina Lui.” Cea considerată 
de profesorul american Reamy Jansen2 „o mare voce 
lirică din Europa Europa Centrală, o voce în care 
vom auzi ecouri din Rich și Celan în egală măsură 
și vom asista la alăturarea Lilianei Ursu puternicei 
companii a lui Alexandr Blok, Joseph Brodsky, Zbig-
niew Herbert, Czeskaw Milosz și Wislawa Szymbo-
rska”, Liliana Ursu și-a câștigat locul binemeritat 
în contemporaneitate. Poezia românească de esență 
mistică este mai bogată, locul ferit este spațiul mental 
în care impresionanta lirică a Lilianei Ursu ne invită 
într-un anotimp al Iubirii, al Celui ce ne-a descoperit 
„Grădinile Raiului ce pornesc din poteca spre biseri-
ca din deal”. Liliana Ursu scrie o poezie de mare pro-
funzime, a cărei esență curge înspre mistică. Trăirea 
lirică se accentuează în densități poetice unice, în 
care sentimentul dominant este Iubirea, singura cale 
adevărată de a ajunge în Lumină. În Lumina Lui. n

2 Reamy Jansen, în vol. Loc ferit, Poeme alese, Editura 
Baroque Book & Arts, București, 2014, coperta 4. 
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pulare generalizată, iar acești cărțași sunt cei care 
supraveghează camerele de filmat: Reține, pretene: 
muritorii de rând a orașului nostru habar n-au că 
această cameră de luat vederi e supravegheată spre 
a nu fi deteriorată, la rândul ei, de noi, de cărțași. 
[...] iar acești oameni din lumea pestriță a orașului, 
ajunși în rândul de jos, cu nume conspirative precum 
Tata, Taticiu, Tăticiți Tătița și Tataia, în funcție de 
rangul lor, veghează la bunul mers al centrului aces-
tui orășel de care se spune că e uitat de Dumnezeu 
de la Revoluție încoace; camere care, de fapt, sunt 
mincinoase, ca să creadă lumea că funcționează 
și că cineva anume vede tot ce se întâmplă. Aces-
te peronaje apar ca judecători din pasiune, care au 
acest hobby parcă, stau și privesc, comentează, su-
praveghează, dezbat probleme de o largă coloratură. 
Notații zilnice sunt îmbrăcămintea ideală pentru a 
face transferul spre dialoguri subtile despre libertate, 
politică, atitudine față de muncă. Este un șah literar. 
În Bretagne, în vestul Franței, acești gânditori care 
discută și pun țara la cale stau într-un loc pe țărmul 
mării numit la papotiere, iar în Olanda, în Urk, locul 
se numește Insitutul de înțelepciune a vieții: poate 
că acest lucru mi-a lipsit, fără să realizez aceasta, 
toată viața: să stau aici, fără telefon, fără internet, 
fără ziar, fără anumite prejudecăți. Sunt respirații 
de subtilă luciditate intelectuală, întâmplări dez-
bătute într-un centru, dar de către personaje venite 
din periferia societății, tocmai pentru a ajunge mai 
repede în sâmburele problemei și uzitând un limbaj 
nepretențios, dar bine țintit: el schițează un zâmbet 
firav și-mi întinde o mână, ca o bucată de telemea ori 
în alt loc: să zicem bine-mersi că-i avem ca condu-
cători, pe ăștia, așa cum sunt. Că de veneau ăilanți, 
la putere, era vai de capu’ capului nostru. Este un 
fel de fast-life, totul în viteză, cu capu-n pământ. Ui-
tarea de celălalt. Doar muncă goală, fără nudul bu-
curiei: toți lucrează cu viteză de colo colo, de parcă 
ar fi avioane cu reacție. Ca nebunii lucrează și nu se 
mai satură. Ca și cum   n-ar ști că odată și odată, vor 
merge și ei acolo în deal, pentru totdeauna, și vor 
lăsa vraiște tot ce-au agonisit. Problema trecerii tim-
pului este atinsă și ea în grabă, într-o scurtă remar-
că bergsoniană: ca și cum dacă n-ar bate gongurile, 
timpul nu s-ar mai zvârcoli cu așa nervozitate chiar 
și aici, în parc, unde oricine are senzația că ar fi mai 
puțin expus trecerii lui. Am putea spune că acest loc 
din centrul orașului, parcul cu cioate, ar fi asemenea 
sanatoriului dintr-un „munte vrăjit”. Pauză, plus încă 
o pauză mai mică, respirații teatrale, altfel de didas-
calii. Nicolae Suciu gândește scenic, este un jongleur 
care mișcă actorii pe scenă. Uneori le mai arde câte-
o joardă ca să se simtă usturimea cuvântului până 
la cititori. Strungarul rămas fără loc de muncă după 
restructurarea fabricii devine om al străzii: și de-aș 
lua și eu măcar un ajutor social ca toți troglodiții din 
lumea asta, ar mai fi ceva. Sau de-aș lua măcar un 
ajutor de ajutor social! Sau de ce nu, un ajutor de 
ajutor de ajutor social. Lumea strâmbă, ca și numele 
personajelor, arată spre silueta diformă a societății. 
În parc mai există dialogul față în față, comunica-
rea reală, în timp ce, în lume, socializarea se mută în 
virtual: aparent îi o lenevire ca toate lenevirile. Dar 
nu îi așa. Aici, pe bancă în parc, s-o știi de la mine, 
profesore, poți să te-ntâlnești cu sănătatea. Adică, 
stând aici, scapi de anumite boli care seceră mai 
nou, lumea pe capete... [...] Ține minte de la mine că 
nimic nu-i mai fain pe lumea asta de nimic, decât să 
vii aici, fain-frumos, pe centru [...] și să te bucuri că 
vezi lumea, [...] liniile caselor vechi de când Buna 
și faimoasele coafuri a copacilor ornamentali. No-
ile coroane a copacilor, ieri ciungi, azi extrem de 
bogați. Plini de frunze. Plini de viață! Ăsta-i, stimate 
domn, pulsul parcului. O lume diversă underground 
a parcului, cu cărțașii, cu oamenii străzii, care discu-
tă despre problema timpului, despre socializare reală 
vs. cea virtuală, despre plictiseală, familie, evoluția 
prețurilor, magazine second-hand, care să închidă 

cercul acesta al sărăciei: hăinăraie second-hand, în 
fond lepădături de lepădături, domne. Lepădături de 
la muribunzii din occidentul Occidentului Europei. 

 În scrierea Înlocuitorul lui Michael Jackson 
pe pământ, Tungi și Puți par cetățeni emancipați, care 
îi dau lecții lui Vâncu, polițist comunal, care descin-
de la adresa lui Tungi, locuind într-un cartier mizer 
al orașului, pentru a rezolva o serie de reclamații din 
partea vecinilor pentru faptul că nu mai pot respi-
ra de aerul înecăcios pe care-l produce cu arderea 
gunoaielor în sobă, cu pamperi. Citatul explicit: 
șobolanii vor salva omenirea de gunoaie face trimi-
tere la piesa „Șobolanul rege”, a lui Matei Vișniec, 
care vorbește de coabitarea omului cu șobolanul 
ori alte scrieri, spre exemplu „Dezordinea preventi-
vă” care tratează problematica prădătorilor, omul și 
șobolanii în confruntare pentru teritoriu. Cuvântul se 
înșurubează în metalul realității ca un filet de mare 
precizie. Absurdul erupe din orice element textual: 
Tungi vrea neaparat să vă dăruiască ceva din inima 
lui de înlocuitor al lui Michael Jackson pe pământ. 
Aici e Piramida lui Keops, domule Vâncu, constru-
ită, să știi, cu mare migală, de Tungi, din gândaci 
negri, puturoși de bucătărie, dar aspectuoși. Ce ziceți 
de valoarea acestui om-șobolan care iată, că mai are 
și talent?  

Schițele sunt ca niște proiecții pamfletare des-
pre lentoarea maladivă a tranziției, când mișcările 
oamenilor devin grotești, se descompun încet, o 
degradare umană și o strujire, o ruinare convulsivă 
pe un fundal de nepăsare firească a liderilor statu-
lui, o șaradă, o devălmășie, peisaj uman dezolant, în 
descompunere, care nu mai are repere, ceva nu se 
mai încheagă. O tendință spre deluvial, de alunecare 
spre subuman. Personajele sunt toate din lumea de 
jos, din rândul unei periferii nebăgate în seamă, un 
slum în care există o ierarhie a puterii, între cărțași 
și bancagii. Lipsa de educație duce la malformații 
endemice. Personajele redau grotescul și absurdul 
situațiilor, delăsarea, indolența, lâncezeala și groso-
lănia. În proza care poartă titlul cărții, Un selfie pen-
tru U.E., același Tungi este protagonistul, care oferă 
un circ ieftin, un dans pentru turiștii străini veniți în 
oraș să viziteze catedrala gotică și în timp ce ei fo-
tografiau acest obiectiv Tungi le oferă un spectacol 
demn pentru aparatele lor de filmat. Tata Zeno fos-
tul securist explică ce este un selfie: selfie e atunci 
când iei, fără permisiune, ceva de la cineva și acel 
cineva te-ar putea numi hoț, dar nu te numește, că 
așa-i filmu’, să nu te numească. Declanșator al eve-
nimentului este momentul în care Tungi face o criză 
de epilepsie, când străinii pleacă spre autocar, doar 
Tata Zeno, știind despre boala acestuia îi sfătuiește 
pe ceilalți: - Ia-i deștiu ăl mic întră dinți, repede! 
Această proză scurtă pune pe tapet mai multe mo-
mente pline de umor, dar și de ironie fină: dar ni-
meni nu îi sare în ajutor. Tata Zeno recunoaște că îi 
este scârbă: Cel puțin securistu’ ăsta e sincer – ar 
fi vrut să spună Tata Zeno- Nu se ascunde băiatu’ 
după dești, cum fac ceilați care nu-l ajută pe leșinat, 
dar nu catadicsesc nici să se justifice de ce... Și un 
detaliu acrobatic de mare efect vizual și nu numai: 
Tungi este luat pe brațe de niște cetățeni și dus unde-
va, pe iarbă. Între timp, un copil care tocmai trecuse 
în viteză pe un skateboard, pare a șterpeli monedele 
de eurocenți și se face nevăzut. 

 Schița Ambuteiaj în sensul giratoriu pune 
față în față naratorul și pe un fost elev al acestuia, 
șoferul perorând despre ce înseamnă libertatea și 
patriotismul: patriotism înseamnă să avem cu toții 
ajutoare sociale cât mai mari și, eventual, să ne eli-
berăm fiecare dintre noi, certificat de handicapat 
oricând, așa cum cere o democrație care se respectă 
[...] Înseamnă să înțelegi Era în care omul trebuie să 
lucreze cu capul, nu cu „poponeatza” [...] să ajungi 
în „Libertatea pușcăriei” unde ai tot confortul și 
mai multe drepturi decât „Libertatea propriu-zisă” 
aceasta din lumea așa-zis normală. [...] Patriotism 
mai înseamnă să avem, până la urmă, și gratii. Fără 

gratii s-ar confunda libertățile, nu? Orice situație 
banală se poate constitui într-un loc de dezbatere. 
Temele sunt introduse direct, fără ocolișuri. Liber-
tatea e înăuntru sau afară? Parcă am face o intrare în 
salonul numărul 6. 

 Când și morților le este foame ne vorbește 
despre nivelurile de realitate, despre problemati-
ca morții și a existenței de după moarte și despre 
invenția unui sistem de supraveghere video care să 
vadă dincolo de enigmatic, avându-l în prim-plan pe 
Vâncu. Camera de tortură aduce în prim plan pe pri-
marul Titu Frântu care dorește amenajarea unei ca-
mere de tortură tip Ev Mediu în muzeul orașului. În 
dialog cu Meda, soția lui, aceștia parcurg mai multe 
teme de interes: problema libertății, a democrației, 
dialoghează despre politică, penali, miting până 
ajung la camera de tortură intimă, propriul lor living. 
La una dintre replicile soției, Titu se simte șocat, iar 
limbajul prin care Nicolae Suciu redă furia acestu-
ia este unul personalizat, cu efect scenic: Titu simți 
că parcă un lighean din tablă zincată îi turti moale-
le capului. Încercă să mascheze lovitura nevăzută, 
soldată cu o ușoară amețeală. 

 Camerei împăcării care exista în fiecare ce-
tate săsească din Transilvania, Nicolae Suciu opune 
Camera furiei, unde, pe o taxă de nimic, puteau rupe 
și sparge ce voiau mușchii lor. Vreau să zic, adăugă 
sfătos cel din scaunul cu rotile, că nu mai trebuia ca 
să-i bată ei pe jandarmi ca pe hoții de cai, iar celălalt 
răspunde: - Te rog, Puți, scumpule, [...] Zi pardon. 
Ai uitat că te afli într-o țară civilizată, europeană și 
ețetera, ețetera, în care jandarmii trebuie, înainte de 
toate, ca să-și facă datoria?... – Adică vrei să zici, 
să-și facă datoria rupând oase și băgând oameni 
nevinovați în spital? Scriitorul atinge probleme re-
cente interne social-politice.

 Manoilă Caraiman este protagonistul prozei 
intitulate Virtutea îndoielii. Profesorul care suferă 
o dramă, diagnosticat greșit cu cancer, apoi revenit 
acasă cu un suflu nou alege să trăiască într-o ghe-
retă în vârful unui castan, un Zaheu modern din se-
colul al XXI-lea, care, chiar după ce este paralizat 
de ambele picioare și trăiește în cărucior, continuă 
să îl preamărească pe Dumnezeu, în timp ce vecinii 
din jur îl declară țicnit. Reținem mesajul: în viață, 
mare lucru e să observăm că ochii orbului nu sunt 
mai puțin importanți decât ce ai văzătorului. Dar fi-
rul povestirii este un moment bun pentru a strânge 
vecinii laolaltă și a discuta despre probleme cu care 
se confruntă societatea de azi, despre democrație și 
educație. Toate prozele cuprind astfel de întâlniri ad-
hoc ale oamenilor de diverse coloraturi, care sunt arii 
de polarizare ale unor idei ale scriitorului pe care le 
așază în gura personajelor sale. Sunt discutate pro-
bleme confesionale, libertatea religiei, a credinței, 
democrație, educație: astăzi toți proștii se fac profe-
sori, zice la un moment dat un perosnaj al schiței, de 
asemenea se fac aluzii fine la scriitorii din pușcării. 
Iar, în final, apare exclamația: în lumea asta, toate-s 
cu raita-n sus! 

 În Libertatea de a fi normal îl vedem pe te-
levizionistul fidel, Octavian Triumfu, funcționar pu-
blic, manipulat după bunul gust al societății de con-
sum. Delirul mediatic și influența asupra omului în 
civilizația actuală: de ce o să-și permită televizorul 
să-și bată joc de telespectatori, cum îi aud pe unii 
că insinuează tot felul de idei de astea, retrograde? 
[...] Cu alte cuvinte, eu sunt convins că televizorul 
nu minte, iar dacă tu, ca om vaccinat și cu capul 
pe umeri, nu crezi nici la ce se spune la televizor, 
atunci la ce să mai crezi într-o lume foarte reală ca 
aceasta? De ziua șefei, Gorj joacă un teatru de prost 
gust, în Răbufnirea. Dragostea dintâi nu se uită nici-
odată, dar e prea târziu să se mai schimbe ceva. După 
câteva pahare de alcool în plus Gorj ajunge poftit în 
stradă de la chermeză. Este și momentul de a dezba-
te problema avortului, nu fără nuanțe acide despre 
un fenomen major cu care se confruntă omenirea 
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mileniului III: ce legătură credeți că ar avea refuzul 
berzelor de a rămâne aic, pe frigul acesta, cu ploaia 
de avorturi ce se înregistrează, an de an, la noi în 
țară? Repetiția este încercarea nereușită a lui Anton 
și Efemi de a storace câțiva bani statului, pe baza 
unei declarații false pentru a obține pensie de handi-
cap, dar sunt dezamăgiți și trebuie să plătească bani 
frumoși unor șarlatani, deghizați în membri comisi-
ei de evaluare a persoanelor cu handicap. Scriitorul 
pune pe tapet circul unei perioade recente referitoare 
la mania tăierii pensilor.  Traiul în sac este povestea 
ieșirii din banal, din stereotipii prin sacul de rafie tras 
pe cap de către Sebi și apoi Teni, soția acestuia: nu 
credeam că poate fi așa frumos într-un banal sac de 
rafie [...] și, mai ales când, de aici, lumea nu o mai 
vezi numai cum vrea ea și cârmuitorii ei s-o vezi...

 În Burgul din vitrină întâlnim motivul 
descompunerii eului prin dedublare, un alt „om 
cu oglinda”, după inspirație vișnieciană. Vitrina 
funcționează ca o oglindă, spațiu de discontinuitate, 
care îl trece pe om într-un dincolo, îl absoarbe din 
realitate: de n-ar fi vitrinele, poate că noi, murito-
rii, am muri mai des... Personajele sunt obsedate de 
reflecția burgului în vitrină și că realitatea ar avea un 
rol secundar: în vitrină, centrul orașului, destul de 
banal de altfel, pare mult mai înălțător decât în rea-
litate. Personajele dublet, unul cu mustață tip Țiriac 
și altul fără mustață tip Țiriac, un fel de simetrie 
imperfectă, privesc fiecare o vitrină a unui magazin 
de confecții-dame, situate de o parte și alta a străzii, 
ambele populate cu manechine de gips, ca și când 
s-ar admira în oglinda acesteia. Doar turnul cu ceas 
rămâne obiectiv și măsoară trecerea timpului: nu-mi 
imaginez cum ar trece timpul fără marionete, fără 
turn și fără ceas. Banalul și mistuirea într-o alergare 
dezordonată: marele secret e să   nu-ți iei ochii de la 
vitrină. 

 În ajun de centenar este un pamflet discret. 
Oamenii stau la rând la un magazin    secon-hand 
pentru a primi drapele tricolore gratuit. La coada 
lungă așteaptă și Gogu, personajul principal. Steagu-
rile sunt pe sfârșite, cu toate că se distribuie doar câte 
unul de persoană. Și începe gâlceava... Sunt drape-
luri de mâna a doua, aduse din Jărmania, drapeluri 
ieșite din uz și, decât să le arunce la tomberon, îți dai 
dumneatale seama... Aparat antiinfractori este acela 
care va determina o nouă diviziune a muncii. Fulga 
Lipea este tâlhărită de un șarlatan care îi prezintă un 
aparat antiinfractor al viitorului. Oameni renumiți 

îl recomandă: directorul de la Apă-canal S.A Hu-
nedoara, șeful de criminalistică din satul Ciufud, 
și mai ales patronul de Pompe Funebre Izbeliștea 
S.R.L. Suge și Ciute, doi vecini, au o dispută tărăgă-
nată pe seama unui șobolan în Spune cum stai cu I.Q-
ul? În dosul fiecărui lucru stă cineva care te poate 
urmări este problematica din Duhul ghilotinei azi. 
Un alt „firman orb” al lui Kadare: - Iată, domnilor, 
cum va trebui să locuim  în propriile noastre aparta-
mente, ca să fim în siguranță. În-că-tu-șați! Rețineți: 
eu n-am zis că acum, la noi în țară e dictatură. Eu 
am zis că s-ar putea ca doamna Libertate a noastră 
poate fi decapitată cu ghilotina libertății unor Cre-
oni care se joacă cu legile ca și cu Lego. 

 Problematica școlii și a educației este dez-
bătută în prozele: Doar buzunarele legii! și Corido-
rul: tu nu observi, că în școala de azi e mult mai 
importantă activitatea  profesorului în afara orelor 
de curs, mai ales în pauze, decât cea de la orele de 
curs? Numele personajelor induc comicul: directorul 
Măcel, profesor Vețeanu, doamna Guranda, Frone, 
Biba, Ghebenele. Doi profesori discută, la o partidă 
de șah, problematica libertății, despre modalitățile 
de condamnare de-a lungul timpului în Libertatea 
grațierii și despre manipularea mediatică de azi: va-
săzică libertatea spectaorului de altădată e compa-
rabilă cu cea a telespectatorului de azi. [...] Că doar 
sistemul democratic modern așa a și fost gândit, ca 
omul de rând, prostimea, să aibă numai iluzia că se 
implică în conducerea societății.  

Proza scurtă intitulată Strania făptură este 
iarăși o scriere de inspirație viscieciană, despre des-
compunerea umanului. Personajul este urmărit de o 
mână amputată de femeie pe care a găsit-o pe scau-
nul din mașina personală și această mână îl urmărește 
obsedant, halucinant, la granița, parcă, dintre vis și 
realitate: din acest moment nu vei mai fi om, vei fi 
un simplu organ uman. O mână. Și vei conștientiza 
numai și numai ca o mână. Este analizată starea de 
frică și de manipulare a ființei umane. 

 Șperțarul este colecționarul de fier vechi, pe 
numele lui adevărat Care Rotulă, cel cu dinții de oțel. 
Este omul cu bicicleta care se ocupă cu negoțul sub-
urban cu obiecte metalice.  Este omul care dă o raită 
în fiecare zi de joi prin Piața Păduchilor (deja un to-
pos recurent la Nicolae Suciu, tipul de piață pe care 
scriitorul o cunoaște bine) pentru a-și spăla puțin 
retina și a vedea care e pulsul. Are afaceri cu cor-
turarii, mai ales cu moghior-țiganii, cei mai versați 

în negoțul cu astfel de metale. Șperțariu, Câlțiu și 
Covii, prieteni și vecini povestesc despre afacerile 
la limita legii din regimul trecut, când scoteau din 
fabrică diferite obiecte, apoi despre întreg mersul 
unui troc: cu oăle mă duceam la cel mai mare aba-
tor din orașul vecin, de unde mă întorceam cu pă-
sălăgile pline de salam refuzat la export [...] Abia 
după aceea urma drumul la Târgu Mureș de unde 
mă întorceam, în sfârșit, cu chiloți de damă. Chiloți 
de chiloți, măi fraților. 

 Volumul de proză scurtă se încheie într-o 
notă plină de umor, dar și de ironie, într-un spațiu to-
nificant, Izbeliștea, unde un coșar, în noaptea de Cră-
ciun a fost bătut măr de copii needucați și a rămas 
neputincios în șanțul de pe marginea drumului. Dar 
cum minunile nu-s puține în aceste zile, dau peste el 
câteva crăciunițe mortal de frumoase, care-l invită să 
meargă să împartă cadouri copiilor. 

 Nicolae Suciu realizează incursiuni în rea-
litatea imediată peste care suprapune o lupă și astfel 
mărită, acesteia încep să i se vadă detaliile, care sunt 
diforme și creează impresia de confuzie; acele as-
pecte care nu se observă la o privire panoramică sau 
alteori ne surprinde cu decantări sufletești sublime, 
cu declanșări profunde de conștiință și ne poartă de 
la prejudecăți, stereotipii, manipulare până la absurd 
și nefiresc, la acea realitate tremurândă, până la des-
compunerea în forme primare. Scriitorul sondează 
teritorii abisale ale conștiinței. Practică un fel de cu-
bism literar, la limita de sus a sensibilului. Substanța 
evenimențială  este absurdul, așezat peste întâmplări 
banale, ghiluite bine de asperități de umorul și ironia 
nativă a scriitorului, fiecărui personaj atribuindu-i 
o grimasă specifică, alături de o caracterizare fizică 
pe potrivă. O lume tragico-comică și ludico-ironică, 
semnătura autentică a malițiozității temperate a au-
torului. 

Caracteristică acestor proze scurte este mean-
drarea din spații reale, rupte din cotidianul imediat, 
cernute mărunt prin filtrul imaginației, înspre un te-
ritoriu la granița cu paranormalul sau fabulosul, când 
un eveniment capătă dintr-o dată o turnură ciudată, 
spiralând în locuri claustrofobe, în care domină alie-
narea, buimăceala, confuzia, translucidul. Este oglin-
direa absurdului din lărgimea cotidianului, atmosfera 
sufocantă a unei societăți aflate în derivă. n

LŐRINCZI FRANCISC-MIHAI  
   

Ioana Pârvulescu este o scriitoare cunoscută pentru eseurile ei, publicate 
cu ani în urmă, în revista România literară (Cronica optimistei/Cronica pesimis-
tei) sau în volum (În intimitatea secolului al XIX-lea, Întoarcere în Bucureștiul 
interbelic), dar și pentru cărțile de literatură ( Viaţa începe vineri, Viitorul începe 
luni, Inocenţii). Pentru romanul Viaţa începe vineri a primit Premiul pentru lite-
ratură al Uniunii Europene. 

Acest ultim volum unește epoci istorice diferite și spații culturale la fel de 
diferite printr-un element comun, care este rugăciunea. Cartea cuprinde 37 de 
autori, cărora le rezervă câte un capitol, fiecare fiind precedat de o ilustrație gra-
fică, realizată de Mihail Coșulețu și de textul rugăciunii. Interpretările autoarei, 
pornite de la acest text, pun în relație viața și opera scriitorului, căutând esența 
lui, ca om și creator, născută din lumea în care a trăit.

Oricât de diferiţi am fi, ne unește rugăciunea în momente dramatice din 
viață.

Subiectul este fascinant, iar abordarea, cronologică, începând din a doua 
jumătate a secolului VII î. Hr. până în 2015. Vorbind despre cartea sa, scriitoarea 
spune: „Literatura este locul în care intimitatea se dezvăluie. În această carte, 
cortina se ridică de pe cuvintele spuse în mare taină: scriitorii se roagă (în pagini 
de jurnal), iar personajele lor se roagă  (în ficțiune). Adunate laolaltă, cuvinte-
le cele mai sincere și mai puternice li se transformă într-un teribil spectacol al 

omenescului, în momente pline de dramatism. Am ales 37 de autori din marea 
bibliotecă a lumii, de la Homer și Platon până la Ionesco, Cioran, N. Steinhardt 
și Mircea Cărtărescu, și am încercat să-i citesc ca și cum aș face-o pentru prima 
oară... bănuiala mi s-a confirmat: m-au recucerit prin actualitate și prin câteva 
detalii care – mi s-a părut – schimbă totul. Punctul de pornire este întotdeauna 
o rugăciune din cărțile lor, iar comentariul liber prin care m-am legat de acestea 
trece firesc de la literatură la viață.”

Autoarea își consideră cartea preponderent epică, deși, așa cum 
menționează în Precizare, rugăciunea e mai degrabă un episod liric, ea făcând 
parte din genele noastre spirituale. 

Cartea începe cu Homer, rugăciunea unei mame (Thetis), adresată lui 
Zeus, pentru fiul ei, Ahile, fragment din Iliada. Urmează Platon, cu rugăciunea 
lui Socrate, care cere frumusețe lăuntrică și o avere nici mai mare, nici mai mică 
decât aceea pe care numai omul cumpătat poate să o poarte și s-o mâne.

În literatura română, prima rugăciune este aceea a diaconului Coresi, din 
Cartea de învăţătură, apărută în 1581. 

La Athanasius Kircher, întâlnim o rugăciune în rime perfecte: CLAMO-
RE, AMORE, MORE, ORE, RE, care este interpretată de autoare astfel: „în-
treaga rugăciune o strig prin dragoste (amore), prin fapte, obiceiuri (more), prin 
rugăciuni (ore), prin lucruri, înfăptuiri (re).”

IOANA PÂRVULESCU – Dialoguri secrete

Cum se roagă scriitorii și personajele lor 
Cu desene de Mihail Coșulețu. Carte dedicată mamei, apărută la Editura Humanitas, București, 2018
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Sunt prezenți Williaam Shakespeare, Blaise Pascal, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Johann Wolfgang von Goethe, cu rugăciunea Margaretei, din Faust,  Al-
fonse Lamartine, dar și Ion Budai-Deleanu, cu rugăciunea îndrăgostiților, din 
Țiganiada, Ion Heliade-Rădulescu, Petre Ispirescu, Ion Creangă, Mihai Emi-
nescu, Vasile Alecsandri, I. L. Caragiale, Alexandru Macedonski.

Nu lipsesc scriitorii rușii, Lev Tolstoi (rugăciunea lui Karataev, din Război 
și pace, considerată cea mai criptică dintre toate rugăciunile rostite de persona-
jele literare de-a lungul timpului, interpretată ca frăgezire sufletească în timpul 
somnului: - „Culcă-mă, Doamne, pietricică, și scoală-mă colăcel” sau, din Jur-
nal, „De fiecare dată când stau de vorbă cu un om, ajută-mă să mă văd pe mine în 
el) și F. M. Dostoievski, cu rugăciunea lui Alioșa, din Frații Karamazov: „Doam-
ne, pogoară mila ta asupra tuturor celor pe care i-am văzut azi, izbăvește-i pe cei 
nefericiți, iar celor aprigi la mânie călăuzește-le pașii!”

  Secolul al XX-lea aduce în prim plan omul rătăcind neajutorat, fără rost 
și fără repere, și rugăciunile cele mai  dureroase. Rainer Maria Rilke spune des-
pre moarte că „ne ia cu sine și ne duce-n muțenie” și-i adresează lui Dumnezeu 
o rugă prin care-i cere să-i dea „oricui doar moartea care e a lui”. Ion Vinea, în 
Rugăciune, din 31 iulie 1916, îl imploră pe Dumnezeu să vindece „o fată care e 
singură într-un spital din câmp.” 

La Tudor Arghezi găsim Rugăciunea lui Coco, din 28 iunie, 1928: „Dum-
nezeule, puternicule și gingașule, au ești pasăre, au ești gând, au ești stea călătoa-
re; au ești munte peste luceafăr, au ești vis, au ești fără să fii, te ghicesc... Vino la 
mine cu vântul, vino cu raza, vino cu vuetul lin al întunericului, din pământ, din 
holdă, din foc și din gheață, din mugetul vacilor și din scuturarea frunzelor, vino 
cu morții, vino cu viii și cu cei ce nu vor fi...”

Poemul Rugă, al lui Eugen Ionescu, din 1931, adresat unui Dumnezeu al 
copiilor, dechide volumul Doamne mic, ridică-mă și fă-mă fericit, în care imagi-
nea îndrăzneață a Dumnezeului mic contrazice literatura mistică. 

În 1936, Emil Cioran scria Rugăciune-n vânt: „Ferește-mă, Doamne, de 
ura cea mare, de ura din care izvorăsc lumi... Scapă-mă de lumile născute din 
ură, eliberează-mă de nesfârșirea neagră sub care mor cerurile mele. Deschide o 
rază în această noapte și fă să răsară stelele pierdute în ceața deasă a sufletului 
meu. Arată-mi calea spre mine, deschide-mi poteca în desișul meu. Scoboară-te 
cu soarele în mine și începe lumea mea.”

   Nu putea lipsi, din această carte Nikos Kazantzakis, cel mai im-
portant scriitor grec contemporan, cel care a scris Viaţa și peripeţiile lui Alexis 

Zorbas, Hristos răstignit din nou ( a doua oară, într-o ediție mai veche), Ultima 
ispită a lui Hristos, Raport către El Greco, ultima sa carte, în al cărei motto spune 
că există trei tipuri de suflete, cărora le corespund trei feluri de rugi: “I. Doamne, 
sunt un arc în mâinile tale; întinde-mă, altfel voi putrezi!; II. Doamne, nu mă 
întinde prea tare; altfel mă voi rupe!; III. Doamne, întinde-mă cât poți de tare; 
cui îi pasă că mă voi rupe!”

La 24 august 1946, în pagina de Jurnal, Gala Galaction scria: „Ajută-mă, 
Doamne, să-mi păstrez sărăcia și independența sufletească! – o rugăciune izvo-
râtă dintr-un context care se anunța tot mai tulbure.”

Nicolae Steinhardt, în Jurnalul fericirii: „Mergi înapoia Mea, Satano, știu 
că toate acestea vin de la tine... dar iată, există ceva ce pot face și eu. Îmi pot face 
semnul crucii. Te pot alunga...Te-am izgonit. Și-acum, da, pot rosti liniștit și cu 
smerenie: Cred, Doamne, ajută necredinței mele.”

  Mircea Cărtărescu, Un om care scrie Jurnal: 2011-2017. 23 aprilie, sea-
ra, privind cerul: „Sunt pregătit. Mă poți lua oricând. Eliberează-mă, scapă-mă 
din coșmarul lumii, fă-mă să văd realitatea, să înțeleg enigma. Adu-mă-n lu-
mea Ta (îi scriu numele cu majuculă, deși nu e absolut nimic mistic sau religios 
aici), ridică-mă deasupra biologiei mele și a firului de praf pe care viețuiesc. Nu 
permite unei conștiințe să dispară.” Încheind prezentarea lui Mircea Cărtărescu, 
autoarea consideră că Un om care scrie  este, în egală măsură, jurnalul vieții scri-
itorului și jurnalul romanului Solenoid.

Volumul care începuse cu rugăciunea unei mame pentrun fiul ei se încheie 
tot cu o astfel de rugăciune, a unei mame din zilele noastre, Ajută-l, Doamne, pe 
copil, rugăciune care dă titlul romanului lui Toni Morrison, scriitoare americană, 
laureală a Premiului Nobel pentru Literatură, în 1993, o carte care se vrea stri-
gătul de furie al inocenților lumii de azi. Legat de subiect, scriitoarea a făcut, în 
anul apariției romanului, următoarea remarcă: „Cred că bunătatea e mai intere-
santă. Răul e constant. Poți să concepi feluri diverse de a ucide oameni, dar asta 
poți s-o faci și la cinci ani. Însă trebuie să fii adult ca să fii bun în mod conștient 
și voit, iar asta-i complicat.”      

  Într-un articol despre Dialoguri secrete, Alina Partenie își exprimă opinia 
că „scrisul Ioanei Pârvulescu creează o poveste despre tăria individului, printr-o 
temă inedită și profundă, printr-un îndemn cultural la rugăciune, printr-o regăsire 
a firescului, dar și printr-o captivantă istorie a literaturii române care poate crea 
legături neașteptate, amintindu-i, în final,  cititorului, cuvintele lui Emil Cioran: 
Tot ce nu este rugăciune este nimic.” n

                                                                                                Mariana AL-SALEH

  BUIEŹÉL, buieźéi s.m. neconsemnat în marile lucrări 
lexicografice românești. Înseamnă „copil din flori”, adi-
că din afara căsătoriei, nelegitim, natural, bastard, făcând 
parte din bogata sinonimie dialectală conținută în atlase-
le noastre lingvistice ca răspuns la întrebarea indirectă 
[519]: „Cum îi zice la acela născut de o fată nemăritată?” 
De pildă, în subdialectul bănățean, pe lângă copíl din flori, 
NALR – B II, h. 173 și notele aferente, p.22: bitang; cópil/
cópilă; copíl de/din cópilă, acesta pe o arie foarte întin-
să, de el ocupându-se mai demult Eugen Beltechi, Note 
asupra accentului în subdialectul bănățean (I). CL, XXIX 
(1984), nr. 1, p. 21–26; copíl de copiléț/copileáță; copíl de 
curvă; copíl de la/dîn arghélă (erghélă) „herghelie” („luat 
dă la/dîn argh(i)elă”); copíl de lélenț („copiii orfani se nu-
mesc lélenț” – pluralul de la leleánț ˂ lele+-anț); copíl 
din găsit; copíl din vânt; copilitúră; copilńác, -ńéś; corś; din floare; din scăiéț; 
fată copilítă; făcut la gard; fiśor din flori; foć și foť; priculíś (la Cornereva CS: 
pricolan, inf. prof. Ion Irimescu, Biled TM). Am lăsat la urmă pe: făcut în buiéz 
(pct. cart. 62, Vălcani TM) și dîm buiéḑ (pct. cart. 52, Chevereșu Mare TM, și 
53, Bucovăț, com. Remetea Mare TM), pluralul lui buiéde (literarizat), cu var. 
băn. buiéđe, buiédźe, boéde, buiadă (folosit mai ales la plural: buiéz(i), buiéḑ, 
buiéđ, bu(i)eți) „buruiană” (cf. din aceeași familie: liter. buiegiós,-oásă, var. băn. 
buieźós, -oásă „buruienos, cu buiezi”) (DSB IV, p. 181–182). De la acest fitonim 
+ diminutivalul -el s-a format cuvântul buieźél (liter. buiegel), atestat la Racovița 
TM, unde există și termenul buiéđe (deci în aceeași arie cu Chevereșu Mare și 
Bucovăț, TODORESCU2 20), cu pl. buiéḑ (TODORESCU1 30). De fapt, acest cu-
vânt nu prezintă atât interes lingvistic prin formă, cât mai degrabă prin conținutul 
său, fiind o expresie artistică aptă să ne tulbure profund. Sufixul diminutival -el 
trădează atitudinea celui care l-a creat și apoi a celui care alege să-l folosească 
din mai multe sinonime. Vorbitorul înțelege pe deplin situația copilului venit pe 
lume în afara căsătoriei,  în „decor”, în natura primitoare, darnică, protectoare, el 
neavând nicio vină, ba chiar, în cele mai multe cazuri, este frumos și inteligent, de 
aceea el nu trebuie să suporte niciun oprobiu public și nici mama nu este incrimi-
nată (peiorativul curvă este utilizat doar în Banatul montan o dată, în nota la pct. 
cart. 18, și de două ori în Bucovina, în notele la pct. cart. 478 și 484), oamenii 
o tolererază, privesc totul cu tandrețe și compasiune. Deh, și omul este natură!

     Cuvântul copil din flori este utilizat în toate zonele din Ro-
mânia. Cele mai multe sinonime ale acestuia provin din nume 
de plante, procedeu cunoscut și el în toată țara. Dăm în continu-
are, în formă literarizată, lista sinonimelor de origine fitonimică 
(inclusiv din câmpul lor semantic) aparținând celorlalte regiuni 
românești, întocmită pe baza hărților corespunzătoare din atlase-
le noastre:

     ALR – M I, h. 199, f. pag.: doar furcoi „furcă mare”, care se 
asociază cu fân și cu cerealele din care se fac snopi.

    ALR – MD II, h. 142, p. 51–52: boz, buruiană, frunză, grădină 
(„din grădina lui Dumnezeu”), mărăcine, tufăriș, tufean.

     ALR – T II, h. 249, p. 198–199: frunză, tufăriș.

     NALR – C II, h. 235, p. 40: zádie; presupunem că e vorba de zadie2 din DLR, 
sensul 3: „așchii subțiri de zadă (arbore conifer rășinos), de brad sau alt conifer; 
tulpini de plante foarte uscate”).

     NALR – MB II, h. 129, p. 44–45: băietul florilor, buriiană, buruienaș, bu-
ruiană, buruienar, ficiorul urzicilor, florar, floricel, născut prin pârloage, prunc 
din flori, urzâcar.

     NALR – O II, h. 167, p. 22: băiat de tufă, bojan, buruiană, câștigat prin „bu-
iază”, prin grădini, copil făcut de tufă, crescut prin buruieni, crânguș (crâncuși, 
de fapt), dudaie, dudăian, dudăiaș, făcut din boji, făcut în crâng, făcut prin du-
dăi, făcut prin tufe, luat din flori, tufar, tufăriș, tufean, tufoi.

     Dintre acestea, cele care, alături de genericul și panromânescul copil din flori, 
exprimă cel mai bine profunda duioșie a oamenilor față de asemenea destine 
provenite din „grădina lui Dumnezeu” sunt derivatele cu sufixe diminutivale: 
-aș: buruienaș, dudăiaș; -el: buiegel, floricel; -uș: crânguș. 

     Iar cea mai frumoasă creație lirică românească pe această temă e una auto-
biografică a lui Tudor Arghezi, care a fost publicată postum în zilele noastre 
de Mirel Anghel în volumul Anii tăcerii. Coordonat de Baruțu T. Arghezi, cu 
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o prefață de Eugen Simion. Arad, „Vasile Goldiș” 
University Press. Centrul de Cercetare a Literaturii 
Argheziene, 2010. Dată fiind – deja –raritatea acestei 
cărți, reproducem integral tulburătoarea poezie: „Din 
flori // Eşti palid, băiatule mic. / Ți-e faţa mânjită, tu-
şeşti, niţeluş, / Şi singur în casă te uiţi pe fereastră, / 
La ploaie, la ceaţă, la viaţă. / Şi nu vezi nimica din 
ce se ascunde / În uliţa strâmbă cu casele scunde. / 
Trăieşti ca un înger lăsat într-o seară / Din cer într-un 
leagăn de ceară. / În uliţa strâmtă, săracă, / Trei raţe 
se scaldă-n băltoacă. / Dar luntrea ta, iată, se-neacă. 
// Durerea e mare, dar are să treacă... / Era de hârtie. / 
Cu mâneca şterge-ţi obrazul şi nasul. / Aşa vine ceasul 
– / Şi până la urmă sunt ceasuri mai multe... / Închide 
urechia, să nu ţi le-asculte. // Dar ce frumos eşti în 
fereastră! / Scânteia-ntre gene stufoase, albastră, / Dă 
zare senină, / În uliţa fără lumină, / Ivire de zmalţ de 
icoană. // Îţi trec pe la geam / Poverile trase cu jug şi 
cu ham, / Trec oamenii strânşi subt umbrele, / Luptând 
cu picioarele grele. / Mai bine să nu ştii ce zic ei de 
tine, / Că tată ţi-ar fi orşicine... // Şi şoapta mea-i tot 
de hârtie. / Vorbim împreună şi nimeni nu ştie. / Nici 
tu. / Cucoana aceea să nu ne auză. / Ea n-a fost lăuză 
/ Şi n-are să fie. / Că-şi dă pe chirie / Mijlocul şi sânii 
/ Să-i ia cocoşaţii bogaţi şi bătrânii. / Pe ploaie-n tră-
sură, cucoană frumoasă / Întreabă de-o cărturăreasă. 
// Eşti singur în casă, cu câinele creţ, / Bărbate de-o 
şchioapă, isteţ, / Bărbatul nădejdilor mamei curate. 
/ Ea pleacă la muncă la cinci jumătate. / Şi-n cuibul 
tău cald, de lăstun, / Te-acoperă bine: somn bun! / Şi 
ochii, prin somn, ţi-i sărută, / Mâhnită, pribeagă prin 
lume, tăcută. / Din porţia ei de la prânz, / A pus de o 
parte ceva şi a plâns, / Friptură şi o prăjitură. / Ea n-a 
spus nimic / Că are acasă un om, un voinic, / Şi că o 
aşteaptă ibovnicul mic, / Să-i cânte, să-l legene lin... 

// E cam pe la toacă... / Te cheamă copiii la joacă. / 
Tu stai singuratec şi nu ţi-e urât. / Iei câinele-n braţe, 
de gât... / Şi el înţelege / Că judeci, moşnege, / Ca un 
gospodar. / Ai tablă şi abecedar. / Ai pus gaz în lampă 
şi ai măturat / Cu mătura mare cât tine. / Şi toate sunt 
puse la locul lor, bine. / Şi-i pusă şi masa, cu pâine. / 
Câţi sunteţi diseară la cină? / O fată, o candelă, tu şi 
un câine. / Şi taică-tu mort într-o ţară străină.”

SIGLE ȘI ABREVIERI
     Siglele județelor, notate după numele de localități, 
sunt cele uzuale în administrație.
     ALR-Mar. I = Atlasul lingvistic român pe regiuni. Ma-
ramureş. Vol. I, de Petru Neiescu, Grigore Rusu, Ionel 
Stan. [Bucureşti], Editura Academiei 1969.
     ALR-Munt.-Dob. II = Atlasul lingvistic român pe 
regiuni. Muntenia și Dobrogea. Vol. II, de Teofil Teaha 
(coordonator), Mihai Conțiu, Ion Ionică, Paul Lăzărescu, 
Bogdan Marinescu, Valeriu Rusu, Nicolae Saramandu, 
Magdalena Vulpe. București, Editura Academiei Româ-
ne, 1996.
     ALR – Trans. II = Atlasul lingvistic român pe regi-
uni. Transilvania. Vol. II, de Grigore Rusu, Viorel Bidian, 
Dumitru Loşonţi. Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1997 (Academia Română. Institutul de Lingvistică și Isto-
rie Literară „Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca).
     CL = „Cercetări de lingvistică”. Cluj, I (1956) ș.u.
     DSB = Dicţionarul subdialectului bănăţean. [Vol. I.] 
Introducere. Alcătuirea Dicționarului. Abrevieri bibli-
ografice. Litera A: A – ALBOCALMIN. 1985. Vol. II. 
ALBOMINĂ – ĂSTALALT. 1986, de Sergiu Drincu. 
Referenți științifici: Vasile D. Țâra, Rodica Suflețel. Re-
dactor coordonator: Vasile Șerban. Vol. III. BA – BIZUI. 
1987, de Maria Purdela Sitaru, Referenți științifici: Rodi-
ca Suflețel, Petru Livius Bercea. Redactori coordonatori: 

Vasile Șerban, Sergiu Drincu. Vol. IV. BÎCA – BUZU-
NAR. 1988 de Maria Purdela Sitaru. Revizia etimologii-
lor: Vasile Frățilă. Redactori coordonatori: Vasile Șerban, 
Sergiu Drincu. Timișoara, Tipografia Universității (Uni-
versitatea din Timișoara. Facultatea de Filologie. Cercul 
de Științe Sociale).
     inf. = informator
     liter. = literar

     NALR-Ban. II = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. 
Banat, vol. II, sub conducerea lui Petru Neiescu, de Eugen 
Beltechi, Ion Faiciuc și Nicolae Mocanu, București, Edi-
tura Academiei RSR, 1980.
     NALR-Criș. II = Noul Atlas lingvistic român. Crişana. 
Vol. II, de Ionel Stan şi Dorin Uriţescu. Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2003. 
     NALR-Mold. Bucov. II = Noul Atlas lingvistic al Ro-
mâniei. Moldova şi Bucovina. Vol. 2, de Vasile Arvinte, 
Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuţă, Adrian Tur-
culeţ. Bucureşti, Editura Academiei, 1987 (Academia Ro-
mână; Universitatea „Al. I. Cuza”; Centrul de Lingvistică, 
Istorie Literară și Folclor, Iași). 
     NALR-Olt. II = Noul Atlas lingvistic român pe 
regiuni. Oltenia. Vol. II. Întocmit sub conducerea lui 
Boris Cazacu, de Teofil Teaha, Ion Ionică şi Valeriu 
Rusu. Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1971
     pct. cart. = punct cartografic     
       TODORESCU1= Simion Todorescu-Răcoviśa-
nu, Glosar de termeni dialectali din comuna Racovi-
ţa, judeţul Timiş. Cu un argument de Simion Dănilă. 
Timişoara, Editura de Vest, 2009.
     TODORESCU2 = Simion Todorescu-Răcoviśa-
nu, Glosar de termeni dialectali din satul Racoviţa, 
judeţul Timiş. Timişoara, Editura Eurostampa, 2013.
     var. băn. = variantă bănățeană  n

Începuturile preocupărilor profesorului Gh. Pavelescu pentru 
pictura populară pe sticlă sunt consemnate, prin ceaţa amintirilor, cu 
unele amănunte care, azi, stârnesc oarecari confuzii, însă acestea nu 
afectează informaţia majoră. Astfel, în studiul său Pictura pe sticlă la 
români, publicat în 1945, precizează că „a început în 1936 studierea 
centrelor de pictură din judeţul Alba”.1 Mult mai târziu, în articolul 
Elogiu ţăranului zugrav, publicat în Revista de Etnografie şi Folclor, 
în anul 1991, confirmă, mai la amănunt, că „în decembrie 1936” a 
început „cercetările în domeniul picturii pe sticlă”.2 Mai vagă este 
precizarea din autobiografia semnată sub titlul Contribuţii la cunoaş-
terea folcloristicii româneşti din anii 1934-1990 şi publicată în volu-
mul Studii şi comunicări, V, Sibiu 1990; aici, se menţionează „în iar-
na anului 1937”, exprimare ambiguă, şi „în această vacanţă”3 – ceea 
ce nu poate fi înţeles decât luând în seamă informaţia că a început 
„în decembrie 1936”, când s-a dat vacanţa de iarnă, care s-a prelungit, fireşte, şi în 
ianuarie 1937. De aici aflăm, logic şi concret că: „Iniţiativa a aparţinut lui Romulus 
Vuia, care a programat în cadrul seminarului de etnografie şi folclor o lucrare cu ti-
tlul Pictura pe sticlă la români4, reputatul etnograf, ctitor al Muzeului Etnografic din 
Cluj fiind, de fapt, cel care, alături de Şcoala sociologică a lui Dimitrie Gusti, a avut 
– sublinia Ion Muşlea – „meritul <<descoperirii>> lor (a icoanelor pe sticlă – n.n.), 
al punerii în valoare pentru marele public”, întrucât „încă din anul 1928 a expus, la 
Muzeul Etnografic din Cluj, o mare parte din ele”.5

Studentul Gheorghe Pavelescu a primit un îndemn concret din partea profeso-
rului său: „Înainte de a pleca în vacanţa de iarnă, Vuia mi-a dat următoarea însemna-
re: „Prodănoaie din Alba Iulia a pictat pe sticlă”. Nicio altă indicaţie bibliografică”.6 
Plin de râvnă, tânărul s-a orientat imediat spre acest prim indiciu. „Chiar în prima 
zi de vacanţă, venind de la Cluj, am coborât din tren la Alba Iulia, căutând urmele 
„Prodănoaiei” în cartierul Maieri, descoperind în casele locuitorilor mai multe icoa-
ne făcute de Prodănoaie şi fiica ei. În cursul aceleiaşi zile m-am oprit în Lancrăm, 
1 Gh. Pavelescu, Pictura pe sticlă la români, în vol. Gh. Pavelescu, Ethnos, Studii de 
etnografie şi folclor, I, Sibiu, 1998, p. 175 (Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Sibiu). 
Precizăm că, în continuare, pentru toate studiile în domeniu ale lui Gh. Pavelescu, vom 
face referinţă la acest volum, în care ele sunt antologate. 
2 Gh. Pavelescu, Elogiu ţăranului zugrav, în vol. Gh. P., Ethnos (…), I, Sibiu 1998, p. 
197.
3 v. Gh. Pavelescu, Contribuţii la cunoaşterea folcloristicii româneşti din anii 1934-
1990, în vol. Studii şi comunicări, V, sub redacţia Ilie Moise, Sibiu, 1990, p. 13 (Asoci-
aţia Folcloriştilor şi Etnografilor).
4 Gh. Pavelescu, Contribuţii …, în vol. Ethnos (…), 1998, p. 13.
5  v. Ion Muşlea, Icoanele pe sticlă şi xilogravurile ţăranilor români din Transilvania 
(…), 1990, p. 81.
6 Gh. Pavelescu, Contribuţii …, în vol. Ethnos (…), 1998, p. 13.

culegând informaţii despre zugravii din familia Costea, apoi la bise-
rica din comuna Răchita…”7 – itinerar ce, totuşi, pare imposibil de 
a fi parcurs într-o zi scurtă de iarnă, în care se fac şi halte. În 1991, 
în articolul Elogiu ţăranului zugrav, informaţia este astfel: „am po-
posit mai întâi la Lancrăm”8 – evocă Gh. Pavelescu, amintindu-şi 
de versurile lui Lucian Blaga, scrise În amintirea ţăranului zugrav, 
(probabil, Ilie Costea din acelaşi sat) – versuri evocate şi de către Ion 
Muşlea9. Unde a fost prioritatea deplasării lui Gh. Pavelescu nu are, 
totuşi, importanţă.

Important este că, în numai o lună de iarnă, făcând cercetări 
în Alba Iulia, Lancrăm şi, pe valea Sebeşului, la Căpâlna, Laz şi Săs-
ciori, studentul de aproape 22 de ani a realizat un manuscris de 97 de 
pagini (care, totuşi, după mărturia autorului, „n-a putut cuprinde tot 
materialul şi în special consideraţiile despre valoarea artistică a pic-

turii pe sticlă”) – referat susţinut în seminar la 1 februarie 1937, cu titlul Icoanele pe 
sticlă la români şi subtitlul „lucrare la seminarul de Etnografie din Cluj, 1 februarie 
1937,. Mss. 97 p. + 8 anexe, (aflat în) Arhiva M.E. din Cluj, nr. ?10

Rezultatul acestui prim demers a fost dublu. Mai întâi, Profesorul Romulus 
Vuia l-a propus pe studentul din anul I Gheorghe Pavelescu în postul de preparator 
la Muzeul Etnografic din Cluj, cu data de 15 februarie 1937 – poziţie excepţională 
pentru documentarea unui cercetător de vocaţie. Totodată, acelaşi notoriu etnograf 
şi profesor universitar l-a propus pe studentul său la al 17-lea Congres Internaţional 
de Antropologie şi Preistorie, organizat la Bucureşti, unde cel mai tânăr cercetător 
va susţine, la 4 septembrie 1937, comunicarea intitulată Contribution a l’étude de la 
peinture sur verre chez les Roumaines de Transilvanie (trad. text de prof. Irina Vuia) 
– mss. de 11 pagini dactilografiate, aflat, de asemenea, în arhiva Muzeului Etnogra-
fic din Cluj. A fost, totuşi, publicat, în redacţie românească, în Apulum. Buletinul 
Muzeului Regional Alba Iulia, I, 1939-1942, în 15 pagini, cu o hartă, un rezumat în 
franceză şi 33 de reproduceri.11

De la 1937, timp de un deceniu, Gh. Pavelescu va continua cercetările sale, 
amănunţindu-le şi devenind unul dintre specialiştii vremii în ceea ce priveşte pic-
tura ţărănească pe sticlă, îndeosebi aceea din sudul Transilvaniei (Precizăm, însă, 
că niciodată Gh. Pavelescu nu a folosit sintagma „pictura ţărănească”, ci doar „pic-

7 Gh. Pavelescu, în op.cit., p.14.
8 Gh. Pavelescu, Elogiu ţăranului zugrav, în vol. Gh. P., Ethnos (…), I, Sibiu 1998, p. 
197.
9 v. Ion Muşlea, op. cit.
10 v. Bibliografie la Gh. Pavelescu, Contribuţii la cunoaşterea (…), în Studii şi comuni-
cări (…), 1990, 9. 81. 
11 Ibidem, p. 82.
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tura populară”, fiindcă aceasta avea un înţeles mai complex şi de valoare, legat de 
conceptul de artă populară pe care, în 1939, îl statuase Al. Dima). De reţinut că, în 
perioada  când debutează cercetările lui Gh. Pavelescu privind pictura populară pe 
sticlă, s-au manifestat, în legătură cu aceasta, două atitudini diferite, ce s-au succe-
dat: mai întâi, o atitudine nefavorabilă, pe considerentul că reprezintă „un gen de 
pictură de prost gust şi lipsit de orice valoare artistică”12 apoi, începând cu deceniul 
trei, una la antipod, marcată de Nicolae Iorga (care a avut tăria să-şi revizuiască o 
poziţie anterioară negativă), de George Oprescu, de Romulus Vuia şi, mai ales, de 
Ion Muşlea, care, după opinia lui Gh. Pavelescu, a avut meritul întâilor cercetări 
ştiinţifice în domeniu.13 

În comparaţie cu Gh. Pavelescu, cercetătorii mai noi contextualizează 
fenomenul acestei receptări, explicându-l prin schimbarea paradigmei de înţelegere a 
procesului creator în gândirea estetică modernă, pornind de la curentele avangardei. 
„Tot aşa cum, la începutul secolului trecut, curentul literar al romantismului a creat 
premisele pentru înţelegerea şi aprecierea folclorului, nu numai ca expresie literară 
a sufletului naţiunilor, dar şi ca mijloc de investigare a psihologiei şi spiritualităţii 
populare, în secolul nostru evoluţia artei moderne a eliberat ochiul contemporan 
de prejudecăţile adânc înrădăcinate ale canoanelor artei clasice, făcându-l apt de 
a percepe, de a analiza şi de a desprinde cu uimire mecanismul creaţiei şi legile 
riguroase care stau la baza manifestărilor plastice populare, legi şi canoane la fel de 
ferme şi de evidente ca cele ale artei culte – subliniază Iuliana şi Dumitru Dancu, în 
excelentul lor album de Pictură ţărănească pe sticlă (1975). Gustul pentru culoare, 
tendinţa spre esenţializare şi abstractizarea formei în scopul atingerii unui maximum 
de expresivitate, descoperirea importanţei semnului plastic şi urmărirea unui con-
ţinut simbolic în artă de către mişcarea plastică modernă a(u) netezit drumul spre 
înţelegerea artei populare, cu precădere în a doua jumătate a secolului nostru”.14

Să precizăm că, şi la noi, schimbarea viziunii privitoare la pictura ţărănească 
pe sticlă, ca parte a artei populare, s-a produs în anii ‚30, în primul rând, în lumea 
artistică. Emanoil Bucuţa  , în 1931, în revista „Boabe de grâu”, prezintă o suită 
de Iconari ardeleni, pentru ca, în anul următor, cu concursul Lenei Constante, să-l 
scoată în relief pe vestitul iconar din Arpaş Savu Moga. În acelaşi deceniu, şcoala 
sociologică de la Bucureşti a profesorului Dimitrie Gusti, organizând o campanie 
de teren în Drăguşul făgărăşan şi satele din jur, a descoperit o seamă de zugravi, 
îndeosebi din Arpaş şi Cârţişoara; unul dintre rezultatele concrete semnificative va 
fi lucrarea Pictura pe sticlă de la Drăguş, întocmită de Lena Constante, iar un altul, 
marea expoziţie de icoane organizată în anul 1943 de către Ministerul Propagandei 
Naţionale – fapte consemnate apreciativ şi de către Gh. Pavelescu în evocările sale.15  

Faţă de aceste deschideri de perspectivă în planul estetic, care se vor amplifica 
şi aprofunda în a doua jumătate a secolului XX, Gh. Pavelescu, pe cât se poate per-
cepe din materialele sale publicate (ar fi de dorit publicarea manuscriselor din arhive 
pentru o mai justă apreciere!), va rămâne un cercetător caracteristic pentru prima 
jumătate a secolului trecut, când imperativul – asupra căruia el însuşi insista de fie-
care dată – era „cunoaşterea integrală a acestei arte populare”, pentru care era strict 
necesar să fie „continuate cercetările de teren cât mai intense şi cât mai curând”.16 El 
însuşi se va supune acestui imperativ, investigând toate centrele de pictură pe sticlă 
din sudul Transilvaniei şi extinzându-şi cercetările – după modelul magistrului său, 
Ion Muşlea – la întreg arealul românesc; dovadă – este chiar studiul concis intitulat 
Pictura pe sticlă la români, publicat la Bucureşti, în Revista Fundaţiilor Regale, în 
1945, la pp. 634-647, cu 16 reproduceri foto – acesta din urmă fiind apoi tradus în 
limba franceză (de către Marcela Freşa) pentru anul 1947, dar rămas nepublicat.17

Foarte bine structurate – spre exemplu, studiul Pictura pe sticlă la români 
(1945) are drept subcapitole: „Ce s-a scris la noi despre pictura pe sticlă”, „Originea 
picturii pe sticlă la români”, „Centrele de pictură” (cel mai extins subcapitol), „Teh-
nica icoanelor pe sticlă”, „Subiectele icoanelor pe sticlă” şi „Frumuseţea icoanelor 
pe sticlă” (ceea ce ne evocă studiul princeps al lui Ion Muşlea, neîmpărţit, totuşi, 
în asemenea secvenţe) –, materialele publicate de către Gh. Pavelescu vădesc un 
spirit ordonat, concis şi lapidar, interesat să realizeze din câteva elemente un tablou 
sugestiv al temei abordate, să caracterizeze  succint un centru sau altul, un meşter 
sau altul, să le reliefeze prin câteva „tuşe” expresive valorile, pentru aceasta folosind 
şi contribuţiile însemnate ale altor cercetători şi situându-se totdeauna în căutarea 
adevărului.

Exemplificând, menţionăm că, în privinţa originii picturii pe sticlă la români, 
Gh. Pavelescu pune faţă în faţă opinia lui Ion Muşlea referitoare la pelerinii catolici 
care ar fi  adus tehnica picturii pe sticlă la Nicula, de unde s-ar fi extins spre alte 
centre, cu opinia contrară a cercetărilor I.C. Ioanidu şi G.G. Rădulescu din şcoala 
gustiană, autori ai unui studiu complex despre Icoane pe sticlă publicat în 1942, ten-
taţi să nege prioritatea Niculei faţă de alte centre şi să coboare începuturile acestei 
tehnici la noi cu cel puţin o jumătate de secol decât începutul secolului al XVIII-lea  
(opinie împărtăşită şi de Nicolae Iorga pe baza datării unei icoane anume).18 Această 
a doua opinie deschide drum ipotezei, sugerate de cei doi cercetători, privitoare la 
apariţia picturii pe sticlă la noi în mai multe centre, în funcţie de poziţionarea fabri-
cilor de sticlă în teritoriu şi de însuşirea tehnicii de către românii care au lucrat în 
ţările din centrul Europei – ipoteză tentantă şi pentru Gh. Pavelescu care, prudent, 

12 v. Gh. Pavelescu, Pictura pe sticlă la românii din Transilvania, în vol. Gh. P., Ethnos 
(…), 1998, p. 164-165. 
13 Gh. Pavelescu, op. cit.
14 Iuliana Dancu, Dumitru Dancu, Pictura ţărănească pe sticlă, Bucureşti, Ed. “Meri-
diane”, 1975, p. 7.
15 v. Gh. Pavelescu, op. cit. 
16 Ibidem, p. 175.
17 v. Bibliografie – la Gh. Pavelescu, Contribuţii la cunoaşterea (…), în “Studii şi co-
municări”(…), 1990, p. 83.
18 v. Gh. Pavelescu, Pictura pe sticlă la români, în vol. Gh. Pavelescu, Ethnos (…), 
1998, p. 175-176.

conchide: „Ceea ce se poate susţine cu siguranţă este originea ei (a picturii pe sti-
clă – n.n.) din ţările germanice şi perfecţionarea ei de către ţăranii români care au 
realizat uneori adevărate capodopere ale genului”.19 Concluzie ce se corelează cu 
un alt argument: „Dacă între (centrele) Braşov, Făgăraş şi Nicula au putut fi găsite 
unele filiaţii, între pictura din Valea Sebeşului, Poiana Sibiului, Sălişte şi Nicula pare 
a nu fi nici o legătură20 − ceea ce întăreşte ideea apariţiei genului în mai multe zone 
româneşti, în raport de anume condiţii istorice, economice şi cultural-spirituale, cum 
demonstrează cercetătorii recenţi (între ei, Iuliana şi Dumitru Dancu.

În legătură cu centrele de pictură pe sticlă, Gh. Pavelescu prezintă, în baza 
referinţelor lui Ion Muşlea şi ale cuplului Ioanidu – Rădulescu, mai întâi centrele 
mai cunoscute de la Nicula, Braşov (de fapt, Scheii Braşovului) şi Făgăraş (cu adia-
cenţele de la Arpaş şi Cârtişoara, dar nu şi Drăguşul studiat de Lena Constante – ceea 
ce poate surprinde!), iar apoi se raportează – foarte sumar, totuşi, la centrele din jurul 
Sibiului (Sălişte, Vale, Miercurea, Boiţa şi, mai ales, Poiana Sibiului), oprindu-se 
mai pe larg şi uneori în detaliu, la centrele din judeţul Alba: Măieri, Lancrăm, Laz 
şi Săsciori, îndelung cercetate  personal. În prezentarea sa, vizează, în genere, cro-
nologia centrului – după datări de ani şi nume de zugravi semnatari –, apoi filiaţia şi 
influenţele (pe cât se poate), câteva elemente de natură artistică (desenul, cromatica), 
precum şi difuzarea produselor, ca dovadă a „popularizării”.

Exemplificăm stilul său laconic cu următoarea referinţă privind centrul 
Lancrăm: „Pictura din Lancrăm se deosebeşte foarte mult de cea de la Nicula (care 
influenţase centrul vecin de la Maierii Albei – n.n.). Are culori mai stinse şi fondul 
în general alb la cea mai veche şi mai mult albastru la cea nouă. (Atât, în planul es-
tetic! – observăm noi). S-ar putea să fie un centru de pictură tot atât de vechi ca cel 
de la Nicula, sau chiar mai vechi. Dar în orice caz, indiferent de origine, dezvoltarea 
picturii pe sticlă din  Lancrăm s-a făcut mai mult sub influenţa celei din Laz şi jurul 
Sibiului şi chiar din Principate”.21 Exemplul acesta nu este ales întâmplător, fiindcă 
ne ajută să ne explicăm laconismul stilului prin prudenţa autorului (care ştie multe, 
dar nu le arată, preferând ceea ce i se pare cert). Astfel, referinţa la filiaţia centrului 
Lancrăm dinspre Laz nu mai este confirmată de cercetătorii ulteriori. „După părerea 
noastră” – consemnează, peste 30 de ani, Iuliana şi Dumitru Dancu –, situaţia este 
inversă: centrul din Lancrăm este mai vechi decât cel din Laz şi decât cele din Măr-
ginimea Sibiului, producţia sa artistică relevând, chiar la prima vedere, mâna unor 
zugravi profesionişti, deprinşi şi cu pictura pe lemn. Vechimea picturii din Lancrăm 
nu este atestată numai de icoanele din colecţia bisericii, ci şi de existenţa anterioară 
a mănăstirii, care a statornicit, în localitate, tradiţia picturii şi maniera sa stilistică, 
derivate din pictura românească de factură bizantină”.22 Or, Gh. Pavelescu, revenind 
asupra problemei în volumul I din ciclul „Valea Sebeşului”, nu şi-a însuşit pertinenţa 
acestei opinii, bazată, însă, pe presupuneri, chiar dacă logice; el, rămânând om al 
documentului, păstrează datarea centrului după icoana din 1787, semnată de Nicolae 
Zugrav, adică în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, deşi admite că „tradiţia 
poate fi şi mai veche”.23

De fapt, această precizare îndreptăţeşte cu atât mai mult apelul pe care l-a 
făcut totdeauna Gh. Pavelescu pentru lărgirea şi aprofundarea cercetării de teren 
asupra acestui gen de artă populară care s-a dovedit capabil de realizări artistice 
individuale deosebite şi care, totodată, a putut deschide „trape” spre adâncimi uitate 
ale culturii şi spiritualităţii noastre. O asemenea perspectivă, istoristă şi nu numai, 
pare că vizează Gh. Pavelescu şi când, în prezentarea centrului de la Laz, fără să 
ia în seamă lucrarea din 1944 a unui Ion Neda privitoare la Centrul de iconari din 
comuna Laz, insistă pe contribuţia sa personală în ce priveşte identificarea în timp, 
începând din 1740, a celor 14 zugravi descoperiţi, precum şi cronologia pe generaţii 
a principalei familii de zugravi, Poenarii, de la 1806 la 1914.

Un ultim aspect la care dorim să ne referim încearcă să explice laconismul 
sau poate inapetenţa profesorului Gh. Pavelescu în ce priveşte descrierea icoanelor şi 
valorizarea lor artistică pe dimensiunea creativităţii personale a zugravilor în raport 
cu canonul erminic. Acest aspect, ilustrat copios, deşi cu inerente limite estetice, în 
studiul magistrului său Ion Muşlea, apare palid în lucrarea de referinţă din 1945 a lui 
Gh. Pavelescu, chiar dacă îi destinează două subcapitole: „Subiectele…” şi, respec-
tiv. „Frumuseţea icoanelor pe sticlă”.

Exclusiv religioase, subiectelor icoanelor remarcă Gh. Pavelescu – au în cen-
trul secvenţelor biblice personaje semnificative: „Iisus Christos, prezentat în toate 
ipostazele, Maica Domnului, precum şi diferiţi sfinţi: Nicolae, Gheorghe, Arhan-
ghelii, Constantin şi Elena, Ilie, Haralambie, etc.”, la care se adaugă Adam şi Eva.24 
Acestea, în diferitele zone, cunosc anumite preferinţe sau ierarhii, în raport de care 
unele icoane „devin mai populare, iar altele mai puţin populare”; această „populariza-
re” (vorbim în termenii lui Gh. Pavelescu) diferă „după regiuni şi după epoci” – ceea 
ce nu poate fi explicat satisfăcător, devreme ce nu avem tot „materialul iconografic 
colecţionat sau, cel puţin catalogat” opinează autorul, simpla statistică – pe care şi el 
o face – nelămurind lucrurile.25

Reţinându-se de la „comentarii prea largi”, cercetătorul apelează onest la cri-
teriul funcţionalităţii, prin care năzuieşte să expliciteze „popularizarea” unor icoane 
anume în funcţie de calităţile pe care poporul le atribuie unor sfinţi, „presimţind în 
surdină credinţa despre puterea magică a icoanelor”.26 Astfel: „icoana Sf. Nicolae e 
aducătoare de noroc”, „Sf. Haralambie ne apără de ciumă şi alte boli (…), icoana 
Sf. Ilie, care la poporul român a moştenit atributele lui Jupiter tonans, apără de trăz-

19 v. Gh. Pavelescu, op. cit. 
20 Ibidem, p. 177.
21 Ibidem, p. 180-181.
22 Iuliana Dancu, Dumitru Dancu, op. cit., p.93.
23 v. Gh. Pavelescu, Pictura pe sticlă, în vol. Gh. P., Valea Sebeşului, I, Etnografie, 
Sibiu, Ed. Astra Museum, 2004, p. 168.    
24 v. Gh. Pavelescu, Pictura pe sticlă la români, în vol. Gh. P., Ethnos (…), 1998, p. 184. 
25  v. Gh. Pavelescu, op. cit.
26 v. Ibidem.
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nete, Sf. Gheorghe şi Sf. Ioan apără 
vitele”.27 Gh. Pavelescu exemplifică 
şi alte funcţionalităţi benefice ale 
icoanelor, între care aceea a „icoanei 
Naşterea lui Cristos, care în Maieri se 
numeşte Năsteriţă” şi care „mai de-
mult făcea parte din zestrea fetelor”, 
devenind „simbolul fecundităţii”.28 
Aceste semnificaţii sunt culese din 
folclor, care, după opinia autorului, 
„este cel mai indicat să ne dea expli-
caţii în acest domeniu”.29

Resortul folclorului este invo-
cat şi în continuare, de data aceasta 
în legătură cu „tratarea subiectelor”. 
Întâi, prin influenţa legendelor şi a 
cărţilor apocrife – ceea ce se resimte, 
remarcă autorul, în „Icoana Judecă-
ţii sau în Iisus cu viţă”30 –, înfluen-
ţă pe care Gh. Pavelescu o relevă 
citând din lucrarea semnată de I.C. 
Ioanidu şi G.G. Rădulescu.31 Tot de 
natură folclorică este şi „o anumită 
<<autohtonizare>> a motivelor”, 
pentru care Gh. Pavelescu citează 
din aceiaşi autori, spre pildă: „Zu-
gravul ţăran contopeşte în aceeaşi 
viziune datele evanghelice împreu-
nă cu legendele care îl înconjoară, 
proiectându-le pe fundalul peisajului 
autohton, prevăzut cu scene din viaţa 
de toate tilele. Elementele româneşti 
răsar ici şi acolo, încorporate în în-
tregul decorativ32 - exemple fiind 
chiar „motive luate de-a dreptul din 
viaţa  imediată”, respectiv: „cioban 
cu glugă şi fluier, ţărănci legănând 
sau torcând, costume regionale, că-
ruţe ţărăneşti etc.33 „Nu mai puţin 
importante sunt, (tot din registrul 
folcloric - n.n.) elementele mitologi-
ei populare, întâlnite în multe icoa-
ne: balaurul, fata de împărat, apa vie 
şi altele”34 – remarcă Gh. Pavelescu, 
de pe un teren prea bine cunoscut.

Aşadar, tematic vorbind, ele-
mentele de sorginte folclorică se ata-
şează scenelor erminice din Vechiul 
şi Noul Testament şi marchează o 
parte din originalitatea icoanelor pe 
sticlă româneşti. Creativitatea artis-
tică la care au ajuns o parte dintre 
meşterii zugravi – ţărani punându-
şi pecetea pe stilul diverselor centre 
este pusă în evidenţă de către Gh. 
Pavelescu, în subcapitolul despre 
„Frumuseţea icoanelor…”, prin in-
termediul unor citate din texte sem-
nate de Ion Muşlea, Nicolae Iorga, 
Lena Constante şi, finalmente, Luci-
an Blaga, opiniile sale proprii fiind, 
ca de obicei, sumare, totuşi, semnifi-
cative. Astfel, el afirmă că: „Icoane-
le de la Făgăraş, Sibiu şi Sebeş sunt 
fără discuţie superioare celor de la 
Nicula şi Braşov. Aceasta, din mo-
tivul că au fost lucrate cu mai mul-
tă grijă şi cu mai mult simţ artistic, 
dovedind că zugravul a pus ceva şi 
din inima lui”.35 La această opinie, se 
mai adaugă o aserţiune: „… în com-
paraţie cu icoanele pe sticlă ale ve-
cinilor noştri din Polonia, Cehoslo-
vacia, sau din ţinuturile germanice, 
27  Ibidem, p. 184-185.
28  Ibidem, p. 185.
29  Ibidem.
30  Ibidem.
31  I.C. Ioanidu – G.G. Rădulescu – 
apud Gh. Pavelescu, op. cit., p. 185.
32  I. C. Ioanidu – G. G. Rădulescu, 
op. cit., V, 14 – apud G. Pavelescu, 
Ethos (…), p. 185-186.
33  G. Pavelescu, op. cit., p. 186.
34  Ibidem.
35  Ibidem, p. 187.

icoanele româneşti, cel puţin o parte 
din ele sunt în mod vădit superioa-
re.36

Relevată astfel, concis şi sin-
tetic, „frumuseţea” icoanelor româ-
neşti pe sticlă era pândită, la anul 
1945, de o anume eclipsă, datorită 
schimbării gustului public – ceea 
ce scădea gradul lor de „populari-
zare” şi, deci, de caracter popular, 
id est folcloric. De aceea, credem, 
Gh. Pavelescu s-a arătat mai puţin 
preocupat de valorizarea estetică 
a icoanelor studiate şi mai mult de 
perspectiva folclorică asupra lor, aşa 
cum spunea, principal, în finalul ar-
ticolului din 1942 despre Pictura pe 
sticlă la românii din Transilvania: 
„nu atât valoarea artistică a acestor 
icoane, cât cea folclorică e valoarea 
reală”37. Funcţionalitatea folclorică 
şi apoi circulaţia creaţiei individuale 
întregesc, la rându-le, caracterul ei 
popular.

Pentru această perspectivă 
folclorică, prioritară în cunoaşterea 
şi valorizarea picturii populare pe 
sticlă „merită – scria Gh. Pavelescu 
– osteneala unui studiu ştiinţific amă-
nunţit şi fără întârzieri”.38 El, însă, nu 
a avut parte de acest studiu, din anul 
1950 începând un calvar profesional 
de peste 20 de ani până să reintre, în 
1972, pe făgaşul vieţii universitare. 
Un astfel de demers consistent au rea-
lizat, „continuând cercetările noastre” 
(ţine să precizeze Gh. Pavelescu), 
Iuliana şi Dumitru Dancu „în admi-
rabilul studiu Pictura ţărănească pe 
sticlă (1975), apreciat ca atare de că-
tre profesorul Pavelescu în, probabil, 
ultimul său text, cel despre Pictura 
populară (pe sticlă), publicat în pri-
mul volum din ciclul „Valea Sebeşu-
lui.” În acest text octogenarul cercetă-
tor prelucrează o parte din referinţele 
anterioare la pictura din sudul Tran-
silvaniei, inclusiv acelea din articolul 
Un caz de ereditate artistică în mediul 
rural („Sociologia Românească”, V, 
1943, nr. 1-6), în care evoca familia 
de zugravi Costea din Lancrăm.

Întrucât fiecare text despre 
pictura populară pe sticlă la români 
scris de către Gh. Pavelescu se 
încheie cu îndemnuri stringente 
pentru cercetători, pentru meşteri, ca 
şi pentru public în vederea cunoaşte-
rii, valorificării şi, mai ales, perpetu-
ării acestui gen de artă populară de 
mare vibraţie creativă. Noi,  românii, 
care mai dispunem de un remarcabil 
capital ţărănesc – scria el, în 19 –, 
am putea încerca o renaştere a pic-
turii pe sticlă în mediul sătesc”39, 
această „renaştere” apărând „ca o 
datorie de ordin totodată naţional şi 
universal”.40

Dincolo de istoricitatea lor, 
îndemnurile Profesorului Gh. Pa-
velescu rămân actuale, cu atât mai 
mult cu cât meşteşugul icoanelor pe 
sticlă s-a extins azi, în alte condiţii 
socio-economice, şi în mediul urban, 
rămânând ca deziderate productivi-
tatea, originalitatea şi performanţa 
artistică. n
36  Gh. Pavelescu, Pictura pe sticlă la 
românii din Transilvania, în vol. Gh. 
Pavelescu, Ethnos (…), 1998, p. 171.
37  Ibidem.
38
39  Gh. Pavelescu, Pictura pe sticlă 
la români, în vol. Gh. P., Ethos (…), 
1998, p. 172.
40 Gh. Pavelescu, op. cit., p. 188.

Volumul de versuri al Doamnei Elisa-
beta Bogățan, intitulat Iubirile (Timișoara, Ed. 
Eurostampa, 2018), frapează și impresionează 
prin amplitudinea spirituală a mesajului central, 
prin altitudinea estetică, dar și prin rigoarea 
construcției.

Autoarea confruntă două tipuri majore de 
iubire, aparent consubstanțiale, dar, în esență, 
ireconciliabile, între care percepe o falie, gene-
ratoare de tensiune: iubirea față de Dumnezeu 
– unică și salutară – și iubirea lumii – divizată, 
împovărătoare, chinuitoare, creând dependență 
de „idoli” și înstrăinându-l pe om de sine și de 
Dumnezeu. 

Tema volumului este indusă încă din pa-
ratext, fiind enunțată de autorul citatului-motto. 
Se plasează, astfel, sub autoritatea lui S.N. La-
zarev identificarea unei drame definitorii pentru 
ființa umană, incapabilă să își prioritizeze iubi-
rile: „Și fiecare dintre noi poartă în sine păcatul 
originar – tentația de a pune dorința și viața mai 
presus de iubirea față de Dumnezeu”. Aceasta 
este durerea profundă, trăită de subiectul poetic 
și exprimată cu sfâșietoare accente lirice. A nu-L 
iubi mai întâi – adică mai presus de oricine și 
de orice – pe Dumnezeu înseamnă a încălca o 
poruncă axială, a comite, deci, un mare păcat. 
Contextualizarea pe care o realizează artistic Eli-
sabeta Bogățan este edificatoare în acest sens, 
îndemnând la reflecție, în toate detaliile sale. 

Eul liric se prezintă, la început, ca scin-
dat: pe de o parte, este trup și suflet, iubind ple-
nar tot ceea ce-i oferă existența terestră, chiar 
dacă are sentimentul iluzoriului și al efemerului; 
pe de altă parte, aspiră să fie spirit, cu toate că 
își conștientizează neputința de a accede la iubi-
rea metafizică. Triada trup – suflet – spirit nu se 
reface pe parcursul secțiunii referitoare la tăria iu-
birilor pământene, dar este constant râvnită, fapt 
ce se resimte din „fierberea” subsidiară. Deși eul 
liric nu depășește, în zona pur afectivă, stadiul 
dualității, are, totuși, meritul de a-și recunoaște 
această carență demolatoare și de a concepe o 
strategie eficientă spre ținta spiritualizării. Lup-
ta împotriva dualității improprii condiției sale 
intelectuale este inițiată, în plan semantic, prin 
asumarea vinei de a se fi risipit în iubiri comune, 
în cvasidolatrii nimicitoare, iar, în plan discursiv, 
prin introducerea unui element de progresie, ac-
tualizat, cu minore variații, sub forma unui refren. 
Ambele mecanisme pregătesc metanoia finală. 

În prima parte a volumului, intitulată Iu-
birile, secvența propulsoare este rugăciunea, 
cu pondere și vibrație ritualică. Speranța de 
salvare se leagă, cu stăruință, de îndurarea 
lui Dumnezeu. Acestuia I se cere iertare pentru 
slăbiciunea omenească de a găsi satisfacție în 
iubirile terestre, veritabile piedici în calea spre 
adevărata iubire: „mă iartă/Doamne/că prea 
mult le iubesc/și le-am iubit” (Și câte Morgane); 
„mă iartă/Doamne/că prea mult/am iubit-o/și 
prea mult/o iubesc” (Carne frumoasă, Liadana, 
Mama); „iartă-mă Doamne//mereu prea mult/am 
iubit-o/și o iubesc” (Rămâi); „și mă iartă/Doamne/
că această lumină/prea mult/am iubit-o/și prea 
mult/o iubesc” (Lumina), „mă iartă/Doamne/că 
prea mult/l-am iubit/și-l iubesc” (Ochiul a toate-
le), „mă iartă/Doamne/că prea mult le iubesc/și 
prea mult/le-am iubit (Cărți, Drumuri); „mă iartă/
Doamne/că prea mult o iubesc/și prea mult/
cântecul ei/l-am iubit” (Bucuria);  „și mă iartă/
Doamne/că această locuire/prea mult o iubesc/
și înțelesul ei/prea mult/l-am iubit” (Locuind cu 
Făt-Frumos) etc.  

Zvâcnirile tematice, deductibile din titluri, 
se aseamănă valurilor din largul oceanului, stâr-
nite de zbuciumul din adâncul apelor, înșelător 
de calme la suprafață. Toate sunt risipite, în cele 
din urmă, de efectele liniștitoare ale rugăciunii, 
care departajează iubirile-capcană. Oricât de 
întemeiate, de intense și de sincer mărturisite ar 

fi, oglindind frumusețea unui trup și a unui suflet 
îndrăgostite, ele rămân iluzii, cum iluzoriu este 
tot ceea ce stă în puterea omului – trupul, ve-
derea, cuvântul, poezia, amintirea… Niște „Mor-
gane/la izvoare/de cântec”, în optica celei ce le 
declară. 

Confesiunile și, mai ales, rugăciunile de 
iertare, reiterate, sunt primii pași pe calea căutării 
spiritului, spre necesara și atât de dorita unitate 
ontologică a ființei, postulată, scripturistic, așa: 
„Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi 
desăvârşit, şi întreg duhul vostru, şi sufletul, şi 
trupul să se păzească, fără de prihană, întru ve-
nirea Domnului nostru Iisus Hristos” ( 1 Tesaloni-
ceni 5, 23).

Partea a doua a volumului poartă ca tit-
lu un simbol: Calea. Și aici autoarea mizează 
pe forța expresivă a elementelor propulsoare: 
în plan semantic, înaintarea, treaptă cu treaptă 
(Mărăcinișurile, Nisipurile, Labirinturile, Mulțimile, 
Oglinzile sinelui, Ispitele, Cuvântul), spre desco-
perirea spiritului și întregirea ființei întru mân-
tuire (v. Eugen Dorcescu: „Omul nu este  ființă 
întru moarte, ci ființă întru mântuire”, Poetica 
non-imanenței, 2009); în plan discursiv, repetiția: 
„căutam calea/cea nebătută încă/de gând”.

Coerența secvențelor este asigurată 
de noncontradicția dintre proiecțiile simbolice, 
expuse într-o ordine logică, evolutivă, cu ar-
gumente din ce în ce mai puternice pentru spi-
ritualizarea ființei. Se conturează înălțimea 
idealului – iubirea absolută. Urmărirea acestuia 
implică decizie, încredere și tenacitate („și totuși 
trebuia să merg/aici era doar foamea/și setea/
și teama crescând”), perspicacitate, fiindcă nu 
oricine recunoaște drumul drept, din mulțimea 
infinită a drumurilor („lumini fără număr/aprin-
deau ireale culori/în nisipurile/de sub picioare//
zarea mă îmbia/egală/din toate părțile/eram 
liberă/să merg spre oricare/din pleoapele ei/
căzătoare”); și „încrâncenare” în solitudinea pe 
care o reclamă un asemenea ideal („fiecare se 
avea ca misiune/pe sine însuși”). Întoarcerea 
este imposibilă. Iluzoria fixare de repere pentru 
eventualul retur eliberează eul de lestul trecutu-
lui derutant („îmi însemnam mersul/cu chipurile 
mele/lepădate în urmă/cu vederile mele/lepădate 
în urmă/cu făcliile strigătelor/lepădate în urmă”). 
Pe măsura înlăturării constrângerilor contingen-
tului („dar ce însemna înainte//îmi însemnam 
mersul/dar pentru care/întoarcere/și de unde”), 
se întrezăresc vagile contururi ale metarealității 
(„căci înțelesul/și rostul/erau mereu/în altă 
parte/mereu dincolo de ceva/de cineva/mereu 
dincolo de câte-o întrebare”). Prin transgresarea 
limitelor, prin dematerializare („eram/și parcă nu 
mai eram/eu”), ființa se îndreaptă spre Ființă, 
spre Cuvântul originar, spre Spiritul primordial 
(„drumuri către cuvântul/care-a ales lumina/de 
întuneric/și arătatul/de nearătat//drumuri către 
cuvântul/ce-a despărțit apele/de uscat”), parcur-
gând, precum Luceafărul în zborul său, „calea/
cea nebătută încă/de gând” (v. și tabloul cos-
mogonic similar din Scrisoarea I), calea Mân-
tuitorului („Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”) și, 
deci, a mântuirii. Traseul metafizic adaugă ființei 
componenta spirituală, întregind triada ontolo-
gică trup-suflet-spirit. Interogația existențială își 
găsește răspuns în spiritualitatea creștină, prin 
actul înduhovnicirii, în contextul Creației. 

Rareori mi-a fost dat să întâlnesc o vi-
ziune atât de clară asupra sensului existenței și 
o omogenitate discursivă atât de atent supra-
vegheată, admirabil asimilate ideatic și estetic. 
Succesul retoric al poiesisului Doamnei Elisabeta 
Bogățan se bazează pe calitatea temei (inventio) 
– calea spiritualizării prin credință, pe amploarea 
contextualizării și a argumentării (demonstratio) 
și, nu în ultimul rând, pe eleganța expresiei artis-
tice (eloquentia).  n 

Mirela-Ioana DORCESCU:

Despre metafizica iubirii
Gh. Pavelescu şi pictura...
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„De avem sau nu dreptate, / 
Eminescu să ne judece”

Grigore Vieru

După apariţia ediţiei academice a Operelor 
lui M. Eminescu (începută de Perpessicius, 
continuată de Al. Oprea şi finalizată de Pe-
tru Creţia şi D. Vatamaniuc, împreună cu 
colaboratorii lor) era de aşteptat un interes 
deosebit pentru adevăratul Eminescu; 
interes ce trebuia concretizat în studii exe-
getice printr-o recitire critică a întregii sale 
opere. Căci Eminescu este o instituţie na-
ţională, este „constelaţia care ne-a adop-
tat şi ne-a arătat cine suntem şi ce suntem, 
transfigurându-ne şi pe noi”, care ne-a 
scos dintr-o „pasivitate spirituală”. „Tre-
buie, prin urmare, - zice Edgar Papu -, să 
ne străduim în permanenţă să-l merităm pe 
Eminescu. În primul rând să ştim să sufe-
rim ca el. Să fim demni de Eminescu şi să 
căutăm mereu să fim la o înălţime la care el 
să nu se ruşineze de noi”.

Suntem noi, azi, demni de cel care 
«are meritul de a fi salvat onoarea spiri-
tuală a poporului român» (Petre Ţuţea)? Suntem 
noi, azi, la acea înălţime morală şi spirituală la care 
Poetul nu se ruşinează de noi? Sau încă „rămânem 
descoperiţi faţă de el”(C. Noica), deşi îl sărbătorim 
chiar de două ori pe an?

Fireşte, orice dezbatere a creaţiei sale este ori-
când binevenită, cu unele condiţii: să fie pertinentă 
şi obiectivă. Şi pentru îndeplinirea acestor condiţii 
apelez la metoda de lucru preconizată de Eminescu 
la 26 de ani şi expusă în Convorbiri literare  la 1 
august 1876: „vom trebui să ne înarmăm mintea cu o 
rece nepărtinire şi să nu surescităm cugetarea”, spre 
a nu ne agita „cu vehemenţă prin întuneric, în lupta 
cu fantasme”.

O astfel de dezbatere găzduieşte „săptămâna-
lul de tranziţie”, Dilema în nr. 265 din 27 febr. - 5 
mart. 1998. Cele şase pagini ale revistei dedicate lui 
Eminescu, încep cu articolul de fond al lui Cezar Paul 
Bădescu, care, cu candoare dezarmantă declară din 
capul locului: „Poezia lui Eminescu nu mă încântă, 
de fapt ea nici nu există pentru mine, decât cel mult 
ca obligativitate şcolară - era, deci, lipsită de sub-
stanţă”. La rândul lui, poetul însuşi era „ceva inert şi 
ridicol, ca o statuie de metal goală pe dinăuntru şi 
cu dangăt spart.” Acelaşi, remarcând că omul Emi-
nescu a devenit „obiectul unui monstruos cult al per-
sonalităţii”, „transformat într-o bancnotă, devenind 
astfel marfă”. Revista strânge, în cele şase pagini, 
semnăturile unor personalităţi (N. Manolescu, Al. 
Paleologu, Z. Ornea), alăturându-le unor cvasine-
cunoscuţi, deşi aceştia se autointitulează „scriitor”, 
„scriitor, critic, eseist, profesor, redactor,...”(Răzvan 
Rădulescu, Pavel Gheo Radu, T. O. Bobe, Cr. Preda).

Citatele de mai sus sunt preluate din Argu-
mentul lui C. P. -B. şi ele au menirea de a fi teziste, 
direcţionate în acest sens. Şi pentru a da - în acest 
scop -, „un sănătos aer de prospeţime”, C. P.-B. ape-
lează la autori care să-i răspundă acestei teze. Astfel, 
cum se explică că nici un eminescolog contemporan 
(D. Vatamaniuc, Mihai Cimpoi, Eugen Simion, Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga, G. Munteanu, Gh. Bulgăr, 
I. M. Ştefan, N. Georgescu, Th. Codreanu, Ovidiu 
Vuia, Victor Crăciun etc.) nu sunt solicitaţi să aducă, 
şi ei „un sănătos aer de prospeţime”?

Ce-i drept, unii din criticii solicitaţi nu se în-
cadrează întocmai în tezele propuse de alcătuitorul 
paginilor despre Eminescu.

De pildă, N. Manolescu pune unele întrebări 

deosebit de pertinente: se mai citeşte, azi, cu adevă-
rat Eminescu; cât de profund se reciteşte, cum şi cât 
de utilizată este ediţia academică, într-adevăr intru-
vabilă. Reputatul critic şi proaspăt academician răs-
punde că pe cititorul de azi nu-l mai preocupă „acea 

lectură spontană şi individuală, care să facă din po-
eziile lui Eminescu o carte de căpătâi”, poetul fiind 
„îngropat sub respectul datorat poetului naţional”. 
Recitirea creaţiei eminesciene „în stare să creeze 
un nou interes pentru o operă gândită şi scrisă în 
secolul trecut”, lipseşte, în bună parte, cercetătorului 
de azi, relectură care să ducă la studii exegetice. Şi 
„articolele politice ar merita şi ele o nouă lectură 
critică”, spune, cu dreptate, N. Manolescu şi nicide-
cum a le „exalta ca modele de gândire, sau a le com-
bate, ca naţionaliste şi antisemite”. Soluţie propusă;  
relectură critică atentă şi... despărţirea de Eminescu 
şi pentru a trece la studii pe text, cu toate componen-
tele acestuia (critică textuală, subtextuală, contextu-
ală, intertextuală).

Sintagma „despărţirea de Eminescu” este pre-
luată perfid şi iată-l pe „Eminescu văzut de departe” 
de Răzvan Rădulescu, adică „plutind într-un sos”. 
„Scriitorul” Răzvan Rădulescu este surprins, din ca-
pul locului (citeşte articolul lui) de „mediocritatea 
elogiilor” căpătate de Eminescu „cu scurgerea se-
colului”. Dar să vedem cine-s autorii „mediocrităţii 
elogiilor”. Ei bine, ei nu sunt nume sonore, precum 
T. O. Bobe, Pavel Gheo Radu, Cristian Preda & 
company din numărul 265/27 febr. - 5 martie 1998 al 
„săptămânalului de tranziţie”, Dilema. Aceşti elogi-
atori „mediocri” sunt reţinuţi de istoria literaturii ro-
mâne sub numele de Titu Maiorescu, E. Lovinescu, 
Garabet Ibrăileanu, N. Iorga, Lucian Blaga, Gala Ga-
laction, G. Călinescu, Tudor Arghezi, D. Popovici, 
D. Caracostea, Mircea Eliade, Tudor Vianu, Perpes-
sicius, Vladimir Streinu, G. I. Tohăneanu, Aug. Z. N. 
Pop, C. Ciopraga, Edgar Papu, Petre Ţuţea, C. Noi-
ca, Marin Sorescu, N. Steindhart, Al. Oprea, Amita 
Bhose etc şi mai aproape de noi: Svetlana Paleologu-
Matta, Rosa del Conte, D. Vatamaniuc, Ioan Alec-
sandru, Mihai Cimpoi, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 
Eugen Simion, D. R. Popescu, George Munteanu, 
Ioana M. Petrescu, Irina Petraş, I. M. Ştefan, Oc-
tav Onicescu, Aurel Avramescu, Solomon Marcus, 
M. Drăgănescu, Ilie Bădescu, Mihai Ungheanu, N. 
Georgescu, Dan Zamfirescu, Th. Codreanu, I. Nica, 
Ovidiu Vuia, Ov. Ghidirmic etc. Cam lungă lista, 
ce-i drept, dar recitind pe Eminescu, cum ne îndeam-
nă N. Manolescu, trebuie să-i recitim şi pe cei care 
l-au recitit, înaintea noastră, pe Eminescu.

De altfel, „despărţirea de Eminescu”, re-
comandată de apreciatul critic, nici nu este o nou-

tate. Virgil Nemoianu ne recomanda, imediat după 
decembrie 1989, Despărţirea de eminescianism 
(vezi Astra, nr.7/1990). De ce să ne despărţim de 
Eminescu? Foarte simplu: el, Eminescu, are asupra 
noastră o acţiune nefastă. „Din Eminescu au des-

cins Goga, Iorga şi Pârvan”, iar mai apoi 
„Eliade, Vulcănescu şi Noica, chiar şi 
universul blagian (cu mult mai autonom) 
ar fi greu de imaginat fără o genealogie 
eminesciană”. Mai departe, V. Nemoianu, 
după ce-i remarcă pe fruntaşii despărţiţi 
de Eminescu (I. Negoiţescu, Ileana Vran-
cea, Culianu, S. Damian, M. Berindei, 
Vlad Georgescu), „precum şi la destui al-
ţii”, conchide categoric: „Din moştenirea 
politică a eminescianismului s-a constitu-
it una din pietrele de temelie ale mişcării 
legionare: utopistă, radicală, «tiermon-
distă»”. Citeşti şi nu-ţi vine să crezi! Pe 
alt plan, Nietzsche ar fi vinovat de apariţia 
nazismului.

Tradiţia antieminesciană şi, impli-
cit, antiromânească, începe cu canonicul 
Grama (cine îl mai cunoaşte?!), ajunge la 
rabinul Moses Rosen, care nu recunoaşte 

prozei jurnalistice eminesciene „nici o valoare lite-
rară”, ca fiind „proză de reporter, în care se revarsă 
un antisemitism”. „Eminescologul” Moses Rosen 
devine grijuliu şi se pronunţă pentru cenzurarea ope-
rei publicistice: „este o profanare a lui Eminescu pu-
blicarea acestor articole”, care ar fi fost „plătite cu 
o bucată de pâine”. Bietul Eminescu! Şi iată cum ra-
binul şef îl apără pe Eminescu: „Eminescu nu a fost 
fascist, el n-a ştiu ce este fascismul”, ca mai departe 
să se contrazică: „dar tot ce scrie el acolo e fascism 
(...) Eminescu a fost victima boierimii de atunci care 
dorea să extermine pe evrei”. Şi pentru că sfatul ra-
binului spre a nu se tipări publicistica eminesciană 
(care este, nu-i aşa, „o profanare a lui Eminescu”) 
n-a fost ascultat, i se aplică şi editorului o etichetă: 
„Aparatul critic a lui Oprea a fost un aparat fascist”. 
Dacă Moses Rosen ar fi avut curiozitatea să răsfoias-
că nu întregul volum IX din Operele lui Eminescu, ci 
doar pagina de titlu, ar fi constatat că Al. Oprea sem-
nează studiul introductiv, iar comentariile şi notele 
de istorie literară, pertinente şi obiective, aparţin lui 
Dimitrie Vatamaniuc. Şi nu întâmplător şi fără temei 
doctor Moses Rosen s-a opus tipăririi şi apoi difu-
zării volumului X din Opere, volum apărut în 1989 
(după apariţia vol. XI-XIII) şi difuzat abia în 1990 
şi pentru că intervenţiile „eminescologice” ale doc-
torului Moses Rosen (onorat cu titlul de membru al 
Academiei Române) să nu intre în conul de umbră 
(ele au fost tipărite, sub formă de interviu, Să trăim 
cu toţii în armonie, în nr. 6/1990 al revistei Tribuna), 
a fost necesară o nouă sacrificare a lui Eminescu, în 
anul de graţie 1998. „Plutind într-un sos”, Răzvan 
Rădulescu, „scriitorul” de la Dilema (oare ce-o fi 
scris?!) incriminează pe criticii care „se tulbură când 
vine vorba de opera lui Eminescu, devin serioşi (!), 
îşi pierd acuitatea şi înşiră platitudinii”. De la „înăl-
ţimea” sa, R.R. îi compătimeşte pe eminescologi: 
„Citind comentariile lor la textele lui Eminescu, îţi 
vine să crezi necondiţionat în acea teorie care spune 
că orice critic este un prozator sau un poet ratat”. 
Deci, după R.R., critici precum Maiorescu, Lovi-
nescu, Călinescu, Ibrăileanu, Tudor Vianu etc., etc. 
sunt... rataţi!

După critici, este rândul poeţilor „care se re-
vendică de la Mihai Eminescu”, să fie luaţi în obiec-
tivul lui R.R. Adrian Păunescu este incriminat că l-a 
recitat pe Eminescu în cenaclul „Flacăra”. De ce nu 

O NOUĂ ÎNCERCARE DE SACRIFICARE
A LUI EMINESCU SAU „DESPĂRŢIREA DE EMINESCU”

TUDOR  NEDELCEA
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este acuzat Adrian Păunescu că, în cadrul aceluiaşi 
cenaclu, a citit şi poemul Mistreţul cu colţi de argint! 
de St. Aug. Doinaş. Apoi vine rândul lui Gr. Vieru 
(vorba vine, căci nici nu-i pomenit numele ilustrului 
poet, ci doar un vers: „Eminescu să ne judece”). Cine 
nu cunoaşte poezia lui Gr. Vieru rămâne la opinia 
«eruditului» R.R. că versul „Eminescu să ne judece” 
este refrenul unui „cântec pe două voci cu acom-
paniament de chitară care s-a bucurat de o anume 
notorietate după revoluţie”. Cu alte cuvinte, versul 
este anonim, ca şi versul cel mai des rostit în timpul 
şi după evenimentele din decembrie 1989: „Ultima 
soluţie / încă o revoluţie”, vers ce face parte dintr-o 
poezie a „ceauşistului” Adrian Păunescu.

Pentru cultura „scriitorului” R.R. (dacă efortul 
din partea luminăţiei sale nu-i prea mare) îi spunem 
că refrenul cu pricina face parte din poemul Eminescu 
de Gr. Vieru (pus pe muzică şi cântat de regretaţii 
Doina şi Ion Aldea Teodorovici) şi el s-a constituit 
într-un cântec de redeşteptare naţională a români-
lor din Basarabia. Eminescu, ca şi Ştefan cel Mare 
şi Sfânt (făcut „curvar” într-o revistă bucureşteană) 
constituie simboluri ale luptei unioniste basarabene. 
Eminescu a fost interzis în Basarabia comunistă, în-
suşi autorul poemului mărturisea că „era un pericol 
dacă te prindea cu o carte de Eminescu”. Altfel spus 
de poetul basarabean, impunerea lui Eminescu în 
conştiinţa publică („Domnul cel de pasăre măiastră 
/ Domnul cel de nemurirea noastră”) a fost dificilă, 
întrucât „mancurţii” au sesizat pericolul eminescian 
şi de aceea, zice poetul în continuare „Mi-l furară, 
Doamne, adineaori / Pe înaltul domn cu tot cu lauri, 
/ Mă uscam de dor, în piept cu plânsul / Nu ştiam că 
dor mi-era de dânsul. / Nu ştiam că doina mi-o fu-
rară / cu străvechea şi frumoasa ţară.” Mancurţii nu 
sunt numai dincolo de Prut, ci şi pe Dâmboviţa, de-ţi 
vine să remarci, în spirit marxisto-leninist, lozinca 
«Mancurţi din toate ţările, uniţi-vă».

După Grigore Vieru vine rândul lui Marin So-
rescu, care nu este lăsat să-şi doarmă somnul veşnic. 
Marin Sorescu are marea vină de a fi scris un „poem 
lamentabil care continuă să facă deliciul profeso-
rilor de literatură română din licee”. Atotştiutorul 
R.R. cunoaşte, deci, şi atitudinea antisoresciană a 
profesorilor români (nu şi a profesorilor de şcoală 
generală sau universitari care sunt scăpaţi din vede-
rile lui R.R.). Ce mai contează în faţa lui R.R., opinia 
românistului Jean Louis Courriol, care a mărturisit 
că citirea poemului lui Marin Sorescu, Trebuiau să 
poarte un nume, i-a produs o mare bucurie şi sa-
tisfacţie („Rien n’est évidemment plus consternant 
s’agissant d’un créateur dont l’essentiel de l’oeuvre 
est resté exceptionellment modern et actuel”), senti-
mente exprimate în prefaţa la ediţia bilingvă a Poezi-
ilor lui Eminescu (Cartea Românească, 1987). Opi-
nia lui R.R. este decisivă însă.

Multilateralul Răzvan Rădulescu nu se opreş-
te aici. Vine rândul scriitorilor care „îl reprezintă 
pe poetul nepereche de predilecţie în picioare, gol 
puşcă (de ce?), sau cu sexul acoperit de o năframă 
incertă ce sfidează gravitaţia”. Din toată sărăcia mea 
dau un premiu oricărui critic de artă care se poate 
ridica la înălţimea cugetării lui R.R. Aşadar, jos cu 
statuia lui Eminescu de la Ateneul Român în faţa că-
reia îşi scotea pălăria (şi lăsa o floare în fiecare an la 
naşterea poetului) venerabilul Geo Bogza.

Nici pictorii nu sunt uitaţi; între aceştia, Sa-
bin Bălaşa reţine atenţia lui R.R. În celebra frescă 
din holul Universităţii ieşene „hipopotami graţioşi şi 
metafizici (cum o fi un hipopotam metafizic?!, n.n.) 
planează asupra unui peisaj apostâncos”, planare 
ce-i „trec fiori pe şira spinării” lui R.R. Cătălina din 
Luceafărul apare, în fresca lui Sabin Bălaşa, „călare 
comod şi totuşi incomod pe grasele zburătoare, îşi 
flutură părul în vânt. Părul pare fixat în această po-
ziţie cu clei.” Citesc şi recitesc fraza şi totuşi nu în-
ţeleg cum stă călare Cătălina: comod sau incomod?

Urmează actorii care-şi permit să pună „în 
scenă o melopee sau florilegiu” şi este amintit Ovi-

diu Iuliu Moldovan, remarcat nu pentru talentul său 
intrinsec, ci „profesioniştii acestei instituţii (televi-
ziunea naţională, n.n.) cu ajutorul butoanelor pre-
setate (sic) ale mesei de montaj”, aşa încât talentatul 
actor „se roteşte vâjâind şi lasă în urma lui pe ecran 
un şir de Ovidiu Iuliu Moldovani mai mici şi eva-
nescenţi”. De ce nu este inclus între evanescenţi şi 
Ion Caramitru, actor, de altfel, cu merite în recitarea 
poeziilor eminesciene? După această incursiune în 
istoria critică a artelor ce l-ar putea invidia pe Ovi-
diu Drîmba, „exegetul” nostru revine la literatură 
(semnează doar ca „scriitor”), mai bine zis la critica 
creaţiei eminesciene şi este de o sinceritate dezar-
mantă. În primul rând, spune franc că nu este „un 
fan al poeziei lui Mihai Eminescu”. „Fan” este un 
anglicism şi înseamnă „tânăr admirator al vedetelor 
ecranului sau ale cântecului; suporter al muzicii de 
jazz”. După ştiinţa mea Eminescu nu a fost nici cân-
tăreţ, nici actor, nic creator de jazz dar, spre a înlă-
tura orice confuzie, R.R. spune răspicat: „poezia lui 
Mihai Eminescu mă lasă rece. Mai rece decât poezia 
predecesorilor săi înşiraţi în Epigonii. Nu cred că 
Eminescu este un poet naţional şi universal (...). Şi 
proza lui Mihai Eminescu mă lasă rece. Este sub ni-
velul minimei lizibilităţi (...) Nu am nici o afinitate cu 
poezia lui Mihai Eminescu. Îi pot recunoaşte meritul 
de a fi fost nu mai mult decât onorabil poet (câtă 
mărinimie!, n.n.) de secol XIX (...). Părţile epice ale 
poemelor lui arată la fel de sec ca o carte de telefon 
versificată (...).” Fără nici un comentariu. De gusti-
bus non disputandum.

Şi, totuşi, „scriitorul” R.R. contestă şi 
ipotezele academicienilor Octav Onicescu, Aurel 
Avramescu, Solomon Marcus, M. Drăgănescu 
privind preocupările ştiinţifice ale lui Eminescu. Cât 
despre afirmaţia că Eminescu „în timpul vieţii sale 
nu a văzut marea” te înşeli, stimabile! La 16 iunie 
1882, Eminescu îi scrie din Constanţa, Veronicăi 
Micle: „Am venit ieri şi am făcut deja două băi de 
mare (...). O să mă-ntrebi ce efect mi-a făcut marea 
pe care o văz pentru-ntâia oară? Efectul unei nemăr-
giniri pururea mişcate. Dar, abia de două zile aici, 
n-am văzut-o în toate feţele - căci ea e schimbăcioa-
să la culoare şi în mişcări, de unde unii autori o şi 
compară cu femeia”. La întrebarea criticului Nicolae 
Manolescu „dacă se citeşte cu adevărat” Eminescu, 
din cele comentate de R.R., răspunsul aceluiaşi re-
putat critic este îndreptăţit: „cred, mai degrabă, că 
nu”. Şi dacă nu ai „nici o afinitate cu poezia lui Emi-
nescu” şi dacă zici că nu crezi „vreo clipă că el este 
poetul naţional”, atunci este bine, stimabile R.R., să 
te apuci de altceva, de vreo creangă, de pildă.

Că Eminescu nu este poet naţional, „scriito-
rul” R.R. nu e sigur. Ion Bogdan Lefter îi stă alături 
(lui R.R., nu lui Eminescu). Sintaxa poet naţional 
folosită de Lefter este pusă, cu obstinaţie, între ghi-
limele, iar Eminescu este plasat ca poet naţional (cu 
ghilimele) între comunism şi democraţie, adică în 
plină tranziţie, cum se subintitulează şi revista care 
găzduieşte aceste articole defăimătoare. Şi ca orice 
tranziţie este trecătoare, deci şi modelul cultural Emi-
nescu va fi trecător. Vor rămâne, fără îndoială, doar 
R.O. Bobe, Răzvan Rădulescu, and company. Opera 
lui Eminescu a constituit în epoca comunistă un opiu 
pentru popor, „a fost aproape integral acceptată de 
propaganda comunistă”. Ce a rămas neacceptată de 
„dictatura victorioasă a proletariatului”? Doar Doi-
na, zice I.B. Lefter, poezie „jenantă pentru notele 
xenofobe şi deranjantă pentru Uniunea Sovietică”. 
Eminescu „al naţional-comunismului dintre 1965 şi 
1989” a convertit, a murdărit imaculata conştiinţă 
a elevilor, obligaţi prin sistemul de învăţământ, să 
suporte „imaginea istorizantă şi «patriotică» a auto-
rului secvenţei cu Mircea cel Bătrân din Scrisoarea  
III”. Să fi rămas în conştiinţa publică românească 
doar cu cele două poezii, Viaţa şi Împărat şi proletar 
(fără final) din epoca proletcultistă, când Eminescu 
era învinuit de criticaştrii de atunci că a scris Mortua 
est şi nu Mortua vest (să moară vestul)? Şi bietului 

Nichita Stănescu, trăitor în timpul «naţionalismu-
lui grandilocvent» cât îi plăcea Odă în metru antic, 
Luceafărul, „elevat, dar şi «popular»” (citeşte: vul-
gar), cum ne învaţă a citi I.B.L. Ce gusturi avea Ni-
chita pentru un „june visător”, „cu succes la femei”, 
„utopist sublim, dar şi radical uneori, deviat la un 
moment dat în xenofobia de joasă speţă”. Am citat, 
se înţelege, din I.B.L.

Eminescu suntem noi... scrie, în josul paginii 
8, Pavel Ghe. Radu, sub sonorul său nume scriindu-
şi: „fiindcă aşa se obişnuieşte: scriitor, critic, ese-
ist, profesor, redactor...”. P.G.R. ne-a luat o piatră de 
pe inimă: e de toate. „Suntem noi”? Care „noi”? mă 
întreb nedumerit, aşa cum şi P. Gheo. R. se întrea-
bă: „cine l-o fi pus pe marele poet (concesie, n.n.) 
să scrie Împărat şi proletar?”. Acelaşi P. Gheo. R 
e speriat de „proliferarea eminescolatriei exprimată 
într-o limbă de lemn”, a „eminescofaniei dezvoltată 
cu sârguinţă de destui inşi pentru care Eminescu a 
reprezentat un mijloc de manifestare a pulsiunilor 
festiviste”. Printre aceşti „inşi” este arătat cu degetul 
C. Noica „autorul nefericitei sintagme «omul deplin 
al culturii române!»”, sintagma condamnată şi de Z. 
Ornea. „Oamenii deplini ai culturii române” sunt, 
după cum reiese din „exegezele scriitorilor” din Di-
lema: T.O. Bobe, Pavel Gheo. R., Cristian Preda etc. 
Să dăm câteva mostre de „limba de lemn” folosită 
de Constantin Noica în vol. Introducere la miracolul 
eminescian, ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Ga-
briel Liiceanu, apărută în 1992 la Editura Humanitas 
şi care cuprinde şi eseul Eminescu sau gânduri des-
pre omul deplin al culturii româneşti, eseu citat gre-
şit de P.G.R.: „Nu ştim cărei naţiuni i s-a făcut darul 
de-a avea în sânul ei un om complet - s-a spus doar 
despre Goethe aşa ceva, în limba germană, cum o 
aminteam -, dar ceea ce este limpede, dacă deprinzi 
această imagine, este că funcţia lui Eminescu în cul-
tura noastră are sensul universalului. După o sută 
de ani, poetul acesta îndărătul căruia stătea un om 
de cultură complet, încins de toate pasiunile spiritu-
lui şi deschis către toate formele de cunoaştere, nu 
încetează să ne apară drept un om complet” (p. 153). 
Şi tot C. Noica scrie, parcă pentru „eminescofanii” 
Dilemei: „dacă ai tăria să înfrunţi condiţia umană 
şi limitările spiritului, vei avea ceva de învăţat des-
pre puţinătatea ta, nu despre cea a lui Eminescu” (p. 
151), căci Eminescu, „un homo universale în versiu-
ne românească, este o lecţie pentru oameni de cultu-
ră adevăraţi, creatori sau specialişti” (p. 189).

„Colaboraţionistul” C. Noica vorbeşte despre 
lecţia eminesciană pe care o pot înţelege doar „oa-
menii de cultură adevăraţi”, ceea ce nu-i cazul lui 
Bobe, Preda, Radu etc. Şi totuşi, un cititor român 
„crede a şti ce este fenomenul Eminescu şi ce nu 
este el” (C. Noica, idem, p. 107). Se numeşte Cristi-
an Preda „asistent la F.S.P.A.”, Universitatea Bucu-
reşti care nu numai că face două observaţii despre 
Cultură şi incultură politică, ci ne îndeamnă ca un 
profet: „Eminescu trebuie contestat şi demitificat, 
dar nu pentru rudimentele sale de gândire politică. 
Din acest punct de vedere, el e realmente nul. Nu 
ai obiect”. Pentru ce trebuie contestat şi demitificat 
Eminescu, autorul nu ne spune şi nici nu-şi termină 
articolul cu „va urma”.

Şi tot aşa, răsfoind pagină cu pagină articolele 
Dilemei consacrate lui Eminescu, urmând îndemnul 
regelui „cugetării omeneşti” (cum l-a numit Titu 
Maiorescu) de a ne înarma mintea cu o rece nepărti-
nire spre a ne surescita cugetarea şi a nu agita „cu ve-
hemenţă prin întuneric, în luptă cu fantasme” (vezi 
Convorbiri literare, nr. 5, 1 august 1876, p. 168), 
ajungem la studiul lui Z. Ornea, un recidivist într-ale 
eminescianismului.

Opiniile lui Z. Ornea sunt cuprinse sub ti-
tlul, Poetul naţional, fără ghilimele şi el intră în 
contradicţie cu „eminescofanii” Lefter, Bobe, 
Radu, Preda, afirmând: „fără îndoială Emi-
nescu este cel mai mare poet al românilor”. 
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Obiecţiile lui Z. Ornea se referă la publicistica emi-
nesciană, la unele „exageraţii”. După Z. Ornea, 
„Eminescu a fost, în gândirea sa socio-politică, un 
paseist, respingând, cu intransigenţă de nimic oco-
lită, noile structuri (sau suprastructuri) create de 
liberalismul românesc, care s-a ridicat şi împotriva 
evreilor” şi „tot acest ansamblu de convingeri socio-
policice, negreşit, unul paseist şi, prin consecinţă, 
retrograd”. Sunt afirmaţii nefondate, infirmate chiar 
de Eminescu. În Timpul (din 3 aug. 1879 scrie Emi-
nescu: „Tendinţa de-a ne-ntoarce la teocraţia şi fe-
udalismul evului mediu în zadar am dovedi că nici 
prin vis nu ne-a trecut de-a fi ceea ce ni se impută 
că voim a fi şi că faptele noastre toate sunt contrare 
acelei aserţiuni gratuite”. Peste doi ani, în Timpul 
(10/22 ian. 1881), reafirmă: „Noi nu suntem dintre 
aceia care laudă trecutul în mod necondiţionat”. 
Asemenea etichetă i s-a pus şi de către adversarii săi 
politici, de vreme ce în Timpul din 9 dec. 1882 simte 
nevoia să se explice: „Din nou ni se spune bunăoară 
că dorim întoarcerea stării de lucruri înainte de 1700 
(...). Dacă ne place uneori a cita pe unii din Domnii 
cei vechi nu zicem cu asta că vremea lor se mai poa-
te întoarce”. Reiese din aceste citate paseismul emi-
nescian? Cât despre respingerea „noilor structuri ale 
liberalismului românesc”, adică a industriei, iată ce 
scrie gazetarul Eminescu: „industrie fără protecţie 
nu se poate înfiinţa. Protecţie fără putere policită a 
statului nu se poate exercita” iar „chestiunea econo-
mică la noi (...) e mai adâncă: e socială şi morală” 
(Timpul, 28 sept./9 oct. 1880). Era în deplin consens 
cu ideile burgheziei româneşti în formare când afir-
mă: „Două serii de idei sunt chemate a agita adânc 
opinia publică din ţară: 1) organizarea muncii agri-
cole; 2) crearea şi apărarea muncii industriale; 
amândouă de-o valoare egală chemate a asigura 
existenţa naţională a statului nostru în contra pri-
mejdiilor politice ce pot veni din nord-estul Europei, 
a cotropirii economice ce poate veni din Apus” (Tim-
pul, 15 ian. 1882). Utilizez şi alte citate în sprijinul 
ideii cum că Eminescu a avut o gândire economică şi 
politică în consens cu dezvoltarea ţărilor europene: 
„Ideea de progres, dezvoltarea noastră economică 
trebuie să fie pururea ţinta noastră pentru a ne întări 
înlăuntru şi a inspira încredere în afară” (Timpul, 
1 martie 1880): „Dezvoltarea industriei este desigur 
ceva absolut necesar într-o ţară, dar ea devenind 
impasibilă atâta vreme cât îi fac concurenţă ţări 
avansate cu secole, rezultă că un sistem de protecţie 
aplicat judicios este ceva necesar până în clipa când 
industria naţională, ajunsă până la un anumit punct 
de dezvoltare, să fie în stare a suporta concurenţa 
liberă”.

Orice cititor cu mintea liberă observă, nu nu-
mai din aceste citate, ci din cele aproape 150.000 
pagini eminesciene, că relevarea fondului retrograd 
al gazetăriei sale efectiv infirmat de istorie este o eti-
chetă pusă de Z. Ornea, fără nici un argument viabil.

Întoarcem foaia (din Dilema, bineînţeles) şi 
ajungem la „scriitorul” T. O. Bobe. Marele T. O. 
Bobe spune categoric: „Astăzi, Eminescu a încetat 
să mai fie perceput ca un scriitor (de va fi fost vre-
odată)”. Evident, în opinia lui T. O. B., Eminescu 
n-a fost, nu este şi nici nu va fi vreodată „scriitor”, 
ci doar un portret pe bancnota 1.000 lei. „Scriitor” 
este doar B.O.T., cum îşi semnează cugetările în pa-
ginile, generos oferite de Dilema (aici e dilema!): 
„Întotdeauna când mă gândesc la Eminescu îmi vine 
în minte statuia din faţa Ateneului, expresia celui 
mai trist caraghioslâc şi a divorţului tragi-comic de 
spritul critic în favoarea amantlâcului cu găuroşenia 
emfatică şi cu «ohtatul poeticesc»”. Pudicul T.O.B. 
îl apucă ruşinea şi râsul în „faţa unui Eminescu nud”. 
Spre disperarea lui T.O.B. că „totuşi în faţa Atene-
ului nimeni nu hohoteşte ţinându-se de foale”: (am 
reprodus corect, cititorului, „foale”), propunem spre 
a-l „satisface” pe T.O.B.: 1) găsirea unei macarale, 
care să demonteze „odioasa” statuie din faţa Atene-

ului, operă a sculptorului D. Anghel şi 2) acoperirea 
„nudurilor” din Capela Sixtină, executate de impu-
dicul Michelangelo. Cât despre îndemnul domnului 
N. Manolescu de a-l citi şi reciti pe Eminescu, zadar-
nic; T.O.B. tot nu l-ar înţelege. Pentru T.O.B., Emi-
nescu continuă „să stea în istoria literaturii române 
ca un fermoar» şi să «îndure pacient despuierea sa 
de croiala nemţească a poeziei şi înfăţişarea într-un 
prea sumar prosop encomiastic (sic!) pe sub care se 
nutresc cu sârg bigoţii literaturii”. Bigoţii literaturii 
sunt toţi eminescologii citaţi mai sus.

Coleg de pagină şi de idei cu T. O. Bobe, Mir-
cea Cărturărescu trece la Fapte. „Faptele” lui Mircea 
Cărturărescu se referă la omul Eminescu şi sunt atât 
de bine alese despre „odiosul” naţional. Ce „fapte” 
culege M.C. despre Eminescu: „era mic şi îndesat, 
foarte negricios, ca toţi fraţii săi”, „avea o frică pa-
tologică de stafii”, „era deosebit de păros”, „avea 
platfus la ambele picioare”, „om vagabond” (...) de 
„curgeau zdrenţele de pe el”, „la masă mănâncă cu 
zgomot”, „abuza de excitante: cafea şi tutun”, „viaţa 
îi era complet dezordonată”, când recita „ridica tot-
deauna ochii cu duioşie spre podele” (evident, pode-
lele erau un tavan, n.n.). Ce mai remarcă M.C.: „Nu 
arăta în nici un fel a poet» (din paginile dedicate 
lui Eminescu din Dilema reiese clar că nu era poet, 
n.n.), „figura lui cea plină şi dulce ca de mocan”, 
„bărbat cu înfăţişare neobişnuită”; după boală, Emi-
nescu „era micşorat, scăzut sufleteşte”, „manifestă 
în cele din urmă gatism şi tendinţe clastice”, cauza 
morţii fiind „alcoolismul şi supradozele de mercur”. 
(Parantezele ascuţite fiind folosite de I.B.L. pentru 
citate). Cu alte cuvinte, din aceste „fapte” reiese că 
Eminescu era un monstru. Şi atunci cum îndrăznesc 
unii (eminescologi de elită) să-l numească „poet na-
ţional” (fără ghilimele), căci vorba lui Ştefan Foarţă 
din pagina a 8-a a Dilemei): avem de-a face cu un 
Eminescu rustavelizat (de la poetul georgian Rusta-
veli). „Poetul naţional” (cu ghilimele puse de S.F.), 
în rest, e o sintagmă ce lipseşte în literaturologia 
diverselor naţiuni moderne”. Aşa o fi, numai că ru-
şii îl apreciază ca pe un poet naţional pe Puşkin (cel 
care are o opinie nu  tocmai bună despre români, 
bunicul său fiind sâltibanc etiopian adus la curtea 
ţaristă). Aşişderea, maghiarii despre Sandör (Petöfi, 
cel care scria în septembrie 1848, imnul  Viaţă sau 
moarte. Bietul Eminescu este sacrificat (a câta oară?) 
pentru „jenanta”, „xenofoba”, Doina, comparat doar 
cu Rustaveli!!! 

A curs multă cerneală despre xenofobia şi ca-
racterul retrograd al Doinei, „totuşi o poezie modes-
tă”, zice Z. Ornea. Versurile: „Şi cum vin cu drum de 
fier / Toate păsările pier” nu înseamnă că Eminescu 
era împotriva modernizării, a unei dezvoltări a in-
frastructurii, ca să folosesc un termen de tranziţie. 
O spune răspicat Eminescu: «Cel mai mare rău din 
toate e că statul nu (sublinierea lui Eminescu, n.n.) 
devine proprietar al drumurilor de fier, ci împarte 
acest tilu cu mii de acţionari cari vor pretinde ca să 
li se plătească anuităţile nouăzeci de ani de-a rân-
dul» (Timpul, 31 oct. 1879). Referirile lui Eminescu 
au ţintă precisă: afacerea Stroussberg şi afacerea 
Warsawski-Mihăilescu, care au concesionat căile fe-
rate române armatei ruseşti în timpul războiului din 
1877-1878, în interes propriu.

Este firesc, într-o oarecare măsură, ca Z. Or-
nea să creadă că Eminescu «s-a ridicat şi împotriva 
evreilor». Un ziar din epocă, «Curierul intereselor 
generale», îl etichetează pe Eminescu drept apărător 
al evreilor. Poetul se apără, fireşte: „Abstrăgând cu 
totul de la confuzia de idei şi de la reaua credinţă - 
scrie Eminescu în Curierul de Iaşi (29 sept. 1876) 
- declarăm că nici apărăm, nici am apărat vreoda-
tă direct sau indirect pe evrei, ţinta noastră este de 
a spune adevărul”. Eminescu abordează problema 
evreiască nu din punct de vedere al confesiunii reli-
gioase sau a rasei, ci doar din punct de vedere eco-
nomic. Şi nu priveşte pe toţi evreii din România, ci 
doar pe cei recent împământeniţi, care formează (la-

olaltă şi cu alţi români) „clasa superpusă”, dornică 
să ajungă grabnic la „pita lui Vodă”, adică să acceadă 
pe scara socială şi administrativă pe alte căi decât 
cele ale meritocraţiei. S-a pronunţat împotriva inge-
rinţelor Alianţei Izraelite Internaţionale în treburile 
interne ale tânărului stat român, în special după Con-
gresul de la Berlin din 1878. Manifestă simpatie pen-
tru evreii stabiliţi de mai multă vreme în ţară şi care 
s-au integrat în societatea civilă românească. „Noi 
credem că interesele reciproce sunt armonizabile, 
dar pentru aceasta se cere bunăvoinţă şi abnegaţie 
reciprocă”, scrie poetul în Timpul (29 ian. 1879). Nu 
Eminescu scrie favorabil despre primul teatru evre-
iesc din lume organizat la Iaşi? Nu Eminescu era 
prieten şi i-a sprijinit pe savanţii evrei H. Titkin şi 
Moses Gaster (cu toate că ultimul scrie în Enciclo-
pedia Britanica, ediţia din 1910, că Eminescu este 
pseudonimul „unui poet de origine turco-tătară”)?

Eminescu critică sistemul de legi liberale 
cosmopolite (forme fără fond), care permite ca ţara 
noastră să devină „o mlaştină de scurgere a ele-
mentelor economiceşti şi moraliceşte nesănătoase 
din Apusul şi Răsăritul Europei. Noi am răspuns la 
aceasta că n-am vorbit numai de evrei şi că aceştia 
nu sunt singurul (sublinierea lui Eminescu, n.n.) ele-
ment nesănătos venit în ţară.” (Timpul, 8 apr. 1879).

La afirmaţiile neîntemeiate ale lui Z. Ornea şi 
ale celor care semnează în Dilema, răspundem tot 
prin Eminescu: „Nu vă prefaceţi a vă supăra pe ceea 
ce zicem, supăraţi-vă pe ceea ce se-ntâmplă, pe re-
alitate (...) Realitatea aparţine ordinei materiale a 
lucrurilor, unde totul e pipăit, capabil a fi măsurat. 
Oricât de crudă ar fi forma în care ne esprimăm im-
presia, ceea ce e mai crud şi mai odios e realitatea 
însăşi (...). A modifica această realitate, nu a para-
fraza vorbele noastre; iată ce-aţi trebui să faceţi”. 
(Timpul, 12 sept. 1882).

Eminescu, „obiectul unui monstruos cult al 
personalităţii” (cum dă direcţia alcătuitorul acestor 
„pagini eminesciene”, un oarecare Cezar Paul- Bă-
descu) este supus din nou unui oprobiu public. Une-
le „apropieri fireşti” faţă de Mihai Eminescu şi care 
au „un sănătos aer de prospeţime” (vis-à-vis de du-
hoarea etichetărilor unor iluştri necunoscuţi: Bobe, 
Radu, Preda etc.) se observă în convorbirea pe care 
Alexandru Paleologu o poartă, în ultima pagină a Di-
lemei, cu Tita Chiper.

„Conu Alecu” este cel mai îndreptăţit dintre 
cei aleşi de Cezar Paul Bădescu (oare de ce n-a fost 
invitat nici un autentic eminescolog pentru acest 
număr al Dilemei?), pentru că bunicul distinsul 
cărturar, Mihai Paleologu, a lucrat cu Eminescu la 
Timpul şi chiar i-a succedat la conducerea ziarului. 
Din „depozitul familial”, Al Paleologu desprinde 
imaginea unui Eminescu total opus celei create de 
Mircea Cărturărescu, şi anume „imaginea unui Emi-
nescu om de lume, bine dispus, fermecător”, invitat 
la petrecerile lumii bune, unde „poetul nu se deose-
bea cu nimic de ceilalţi, purta cu eleganţă hainele de 
gală, era un bun valsator, ştia să participe la o dis-
cuţie amuzantă, mondenă şi frivolă etc. Ar fi greşit 
să perpetuăm o reprezentare falsă, închipuindu-ni-l 
pe Eminescu totdeauna mizer şi la limita subzistenţei 
(...) se supunea perfect limitelor etichetei: dacă era 
invitat la masă în case mari, la Maiorescu, de pildă, 
mergea în ţinută adecvată, când se ducea la Parla-
ment lua redingota”. Aceeaşi imagine ne-o oferă şi 
Slavici şi este atestată de notele lui D. Vatamaniuc 
la volumele IX-XIII din Opere de Eminescu. Pentru 
Al. Paleologu, Eminescu era «mare poet, mare ga-
zetar» şi nu se ruşinează citind cu voce tare Odă. În 
metru antic şi Memento mori, delectându-se cu poe-
tul naţional „în aceeaşi proporţie cum mă delectez cu 
Villon, cu câţiva poeţi francezi din secolul al XVI-lea 
sau cu poezia engleză de tip Keats, Colleridge, Shel-
ley”. Eminescu reprezintă, după opinia autorizată a 
lui Al. Paleologu, „o experienţă profundă de poezie 
şi de cultură”, opera lui fiind „garanţia noastră iden-
titară”.
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Alexandru Paleologu demontează şi alte cli-

şee: „cum să fii xenofob când eşti bucşit de cultu-
ra nemţească şi în bună măsură de cultura iudaică 
şi fiind sensibil într-un asemenea grad la mişcările  
spiritului şi la valori de mare diversitate?” Acelaşi 
cărturar contemporan nouă infirmă ideile lui Şt. Ze-
letin (din care extrage masiv, pentru propria sa teză, 
dl. Zigu Ornea) sau ale lui E. Lovinescu despre «re-
acţionarismul» publicisticii eminesciene.

„Conservatorii, mai ales junimiştii erau, în 
fond, tot nişte liberali care aveau, însă, o anumită 
poziţie mai critică, iar fiindcă aveau totodată şi mai 
mult gust, priveau dintr-un oarecare unghi detaşat 
toată retorica demagogică a epocii”, conchide Al. 
Paleologu cu îndreptăţire. Dar cu unele observaţii: 
pe timpul lui Eminescu practic nu exista un partid, ci 
mai degrabă „un club conservator”; apoi Eminescu 
nu se supunea rigorilor de partid („un rău au parti-
dele noastre: că se identifică fiecare din ele cu naţi-
unea”), ci era o fire independentă, chiar incomodă şi 
de aici îndemnul lui Petre Carp către Titu Maiorescu: 
„şi mai potoliţi-l pe Eminescu!”

Folosit şi azi, ca şi altă dată, în anumite con-
juncturi sociale şi politice, revendicat tendenţios de 
diverse curente ideologice sau contestat de altele, 
personalitatea lui Eminescu continuă, la mai mult de 
un secol de la trecerea sa în nefiinţă, să ne fascineze 
printr-o actualitate a gândirii sale social-politice, încă 
periculoasă pentru unii, devenind mustrarea noastră 
de conştiinţă. Suntem obligaţi „să ne străduim în per-
manenţă să-l merităm pe Eminescu. În primul rând 
să ştim să suferim ca el. Să fim demni de Eminescu 
şi să căutăm mereu să fim la o înălţime la care el 
să nu se ruşineze de noi” (E. Papu). „Suntem români 
şi punctum!” zice Eminescu. Cei care se simt altfel 
îngroaşă corul detractorilor săi şi se angajează în de-
molarea ideilor sale. Zadarnic însă.

*
Am reluat publicarea acestui articol scris în 

2002, după 17 ani aşadar, pentru că, din păcate, este 
încă actual. La corul detractorilor din Dilema (în care 
Andrei Pleşu apare ca director fondator, fiind în acea 
perioadă ministru de Externe) s-au adăugat şi alţii, în 
primul rând Horia Roman Patapievici, care a fost ani 
buni directorul Institutului Cultural Român (din Emi-
nescu, pe timpul mandatului său, s-a tradus doar o car-
te, pe când Mircea Cărtărescu beneficiază de 20 de tra-

duceri. Vezi Contemporanul, nr. 6, iunie 2015, p. 27).
Apoi, atunci când Eugen Simion a  materiali-

zat  gândul lui C. Noica de a facsimila toate manus-
crisele eminesciene din România în 38 de volume şi 
a le dărui marilor biblioteci publice din România, o 
filoloagă, Ioana Bot, pe atunci prodecan al filologiei 
clujene, consideră că aceste facsimile sunt un picto-
rial cu poze. Doamnei prodecan i se raliază anoni-
mul C. Vică care consideră  aceste volume „o glumă 
proastă, din bani publici”, motiv pentru un alt ins, 
om politic insipid, să-l reclame la DNA pe „ numitul 
Eugen Simion”, pentru facsimilare, întrucât aceasta  
„constituie fapte de corupţie”. Şi asta se-ntâmplă în 
România, nu într-un stat bananier!

Alţii ne cer „despărţirea de Eminescu” (Virgil 
Nemoianu), pentru că-i antisemit (Moses Rosen), „pa-
seist” şi „retrograd” (Zigu Ornea), „Doina” eminesci-
ană fiind „jenantă pentru notele xenofobe şi deranjan-
tă pentru Uniunea Sovietică” (I. Bogdan Lefter) etc.

M-a interesat care a fost evoluţia profesională 
şi politică a acestor detractori de profesie, care vor 
rămâne, fireşte, în istoria literaturii române, doar ca 
nişte frustraţi care şi-au legat numele de cel al lui 
Eminescu. Dacă n-ar fi scris Poezia putrefacţiei sau 
putrefacţia poeziei. Răsfoind volumele lui Tudor Ar-
ghezi în Scânteia, 5-10 ianuarie 1948, Sorin Toma 
(fiul lui A. Toma, poetul oficial al deceniului stalinist) 
ar mai fi rămas în posteritate?! Dar, contează cum ră-
mâi: ca un calomniator (= infractor) sau un exeget.

Fără doar şi poate, nimic nou nu-i sub soare. 
Toţi sau aproape toţi au ajuns la „pita lui Vodă” mai 
iuţi şi mai uşor, nu prin meritocraţie, ci prin...coate. 
Astfel: Cezar Paul Bădescu a avut contract cu TVR 
(cu televiziunea naţională, publică deci, plătită din 
banii noştri) pentru o emisiune literară (prezentare 
de cărţi şi de scriitori). Pe 15 ianuarie sau 15 iunie, 
Eminescu n-a fost prezentat nici măcar cu un basm. 
Pentru Cezar Paul Bădescu, Eminescu a rămas „ceva 
inert şi ridicol”.

Virgil Nemoianu a fost onorat cu titluri aca-
demice, inclusiv cu „doctor honoris causa” al Uni-
versităţii din Craiova (asemenea titlu neavând niciun 
autentic eminescolog).

Moses Rosen, cel care a pârât Academia Ro-
mână lui N. Ceauşescu c-a editat vol. X din Opere de 
Eminescu, s-a dus la domnul, unde va da socoteală 
(credem, sau sperăm) că a fost omul lui Stalin ( con-
form cărţii Simonei Vrăbiescu-Klebkner, Din exil, 

Lobby în SUA pentru România, cuvânt înainte de C. 
Bălăceanu-Stolnici, Bucureşti, Editura Ziua, 2006, p. 
162-163) şi l-a izgonit din ţară pe reputatul rabin Ale-
xandru Şafran.

Ion Bogdan Lefter este cadru universitar, di-
rector al secţiei române a postului de radio „Europa 
Liberă” şi este invitatul cvasipermanent al unui post 
de televiziune şi în care-şi expune ideile sale cel puţin 
discutabile.

T.O. Bobe, antieminescian prin credinţă, a pri-
mit premiul (însoţit de o sumă de bani) naţional „M. 
Eminescu”,  spre disperarea manifestată a lui Cezar 
Ivănescu. Mai bine nici că se putea!

Cristian Preda, asistentul Facultăţii postde-
cembriste de Ştiinţe Politice şi Administrative (care-
şi are sorgintea în Academia „Ştefan Gheorghiu”) a 
ajuns consilier prezidenţial şi, ulterior, europarlamen-
tar, care a votat recent împotriva României. Ulterior, 
l-a desfiinţat şi pe filosoful C. Rădulescu-Motru.

Mircea Cărtărescu, scriitor autentic, este pro-
punerea permanentă a Uniunii Scriitorilor pentru Pre-
miul Nobel pentru Literatură. (Vezi şi Th. Codreanu, 
Dubla sacrificare a lui Eminescu, ediţia a treia, revă-
zută şi adăugită, cu o prefaţă de Zoe Dumitrescu-Bu-
şulenga, Chişinău, Civitas, 2000).

Acest cor al detractorilor vor să demonstreze 
că Eminescu este „incorect politic” (cum a demon-
strat Th. Codreanu în volumul cu acest titlul apărut 
în 2014). De ce este Poetul nostru naţional „incorect 
politic”? Întrucât concepţia eminesciană despre stat, 
naţiune, economie politică, patriotism etc., este pe-
riculos de actuală, stricând jocul de culise al marxo-
logilor contemporani, care vor reimpunerea lozincii 
eşuate „proletari din toate ţările, uniţivă!”, în noul 
context al globalizării forţate.

Iată, deci, un fapt îngrijorător: azi dacă înjuri 
România şi valorile ei naţionale eşti binecuvântat (cu 
funcţii, premii, traduceri etc.) şi nu dai socoteală ni-
mănui, nici măcar propriei tale conştiinţe, în timp ce 
semnatarului acestor rânduri i s-a desfăcut contrac-
tul de muncă de la Editura „Scrisul Românesc” (în 
timpul unui ministru sinistru) în perioada 1 august 
1998-1 nov. 1999. Ce vremuri! Înapoi la Eminescu, 
ne îndeamnă G. Munteanu, şi vorba Poetului nostru 
naţional: „Ceea ce istoria nici unui popor din lume 
n-a scuzat vreodată e laşitatea”. n

Ne-a părăsit un prieten: TOMA GEORGE MA IORESCU
(8 decembrie 1929, Reșița – 6 iulie 2019, București)

Profesor, poet, prozator, edi-
tor, eseist, publicist, militant ecolo-
gist, glob-trotter. Școala elementară la 
Reșița, liceul la Caransebeș și Timișoara 
(1939-1947). Licențiat în Litere și Fi-
losofie. A studiat la Universitatea din 
Cluj (1947–1948) și la Universitatea 
din București (1948–1949), avându-i 
ca profesori și mentori pe poetul Lucian 
Blaga și filosoful D.D. Roșca, respectiv 
pe criticul George Călinescu și estetici-
anul Tudor Vianu. În 1947 înființează, la 
Cluj, alături de A.E. Baconsky, Cenaclul 
literar „Poezia nouă”, al cărui secretar 
devine. În anii 1949-1954 urmează ca 
bursier Institutul de literatură „Maxim 
Gorki” din Moscova. Specializare post-

universitară la Universitatea din Cleve-
land (Ohio), 1992.

Un literat gentleman, cu mișcări 
firești și gesturi credibile, care, fără 
a mai avea nevoie de a epata, impu-
nea o siluetă scriitoricească aparte, cu 
o bogată experiență de viață. O viață 
plină de aventură a unui nonconfor-
mist purtându-și pașii prin America de 
Sud, Africa, Orientul Apropiat, Euro-
pa, apoi până dincolo de Cercul Polar, 
realizând filme TV despre locurile vi-
zitate, ca un gazetar globe-trotter care, 
îmbarcat «ofițer II» pe nave comercia-
le românești, străbătea meridianele și 
oceanele lumii (ca scenarist, operator, 
regizor). 

A tradus (din poezia poloneză, 
greacă, turcă etc.) și a fost tradus în nu-
meroase țări ale lumii (Rusia, Portuga-
lia, Franța, Grecia, Spania, Germania, 
Turcia, Ungaria, Bulgaria, în hindi și 
esperanto etc.), cunoscut fiind ca laureat 
al mai multor premii literare naționale și 
internaționale. 

Fondator, în zilele Revoluției 
decembriste, al  Mișcării Ecologiste 
din România, și președinte al Partidu-
lui M.E.R., membru în Biroul Executiv 
al CPUN, director al unor publicații de 
doctrină ecologistă, TGM este creato-
rul ECOSOFIEI, căreia i-a dedicat câ-
teva volume: Introducere în ecosofie 
(Fundația Europeană E.C.E., 2000; Eco-
sofia (Ateneul Român, U.E.B., 2001); 

Îmblânzirea fiarei din om sau Eco-
sofia, ediția a II-a revăzută și adăugi-
tă (Fundația Europeană E.C.E., 2001, 
ediția a IlI-a revăzută și adăugită, Ed. 
Lumina Lex, 2002)… 

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

Spiritul poeziei lui TGM a stră-
bătut mai multe etape, din anii 50 ai se-
colului trecut până azi în mileniului III, 

când „avangardismul” de care s-a tot 
vorbit s-a limpezit într-o dicție poetică 
ușor recognoscibilă, axată în principal 
pe două coordonate: năzuința metafizică 
în varii contexte existențial-metaforice 
și atitudinea unui civism universalist, 
a unui militantist globalist, obsedat de 
ideea deteriorării acute a lui homo hu-
manus căzut sub influența „fiarei” care 
i-a întunecat sensul existenței sale în 
lume și univers. Cu cât această lirică a 
incriminării este mai apăsată, cu atât po-
etul își vede spulberată credința în pro-
pria-i doctrină ecosofică (=„un sistem 
de gândire, un mod de a privi, de a citi, 
de a trăi și de a înțelege lumea”), vizând 
militantismul său larg umanitarist.  n

Red.
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Întru acest proiect laborios care s-a dovedit a fi încercarea la „integrala so-
netiană eminesciană“ – din cadrul programului sonet muzical iniţiat şi coordonat 
de compozitorul orădean Florian Chelu Madeva – am păşit cu dorinţa de a înca-
dra sonetul marelui nostru poet în această „capitală europeană“ ctitorită pe sone-
tul muzical, alături de sonetele muzicale compuse pentru William Shakespeare, 
Michelangelo Buonarroti, Francesco Petrarca, Dante Alighieri, Louise Labé, Ar-
thur Rimbaud, Johann Wolfgang Goethe etc. Urmând acest imperativ, ne-am dat 
seama că textele literare deja cunoscute nu ne mai erau suficiente/eficiente şi am 
hotărât să ne întoarcem la sursă, apelând la manuscrisele „Luceafărului poezi-
ei româneşti“. În acest demers ne-am sprijinit pe lucrarea Academiei Române: 
Manuscrisele Mihai Eminescu, ediţie coordonată de Eugen Simion, Preşedintele 
Academiei Române, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Biblioteca Acade-
miei Române, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004-2009.

Deoarece au ajuns la îndemâna publicului larg în urma fotocopierii elec-
tronice, noi am putut citi manuscrisele sonetelor lui Mihai Eminescu prin mij-
loace tehnice moderne, care – în mod special lupa electronică – ne-au permis să 
mărim imaginea filei de manuscris până la limita acceptată de o rezoluţie conve-
nabilă pentru desluşirea scrisului. Intensitatea diferită pe scara de gri a culorii şi 
grosimea urmei lăsate de peniţă ne-au ajutat să recunoaştem diferitele variante 
care coexistă pe aceeaşi filă de manuscris, iar acurateţea imaginii ne-a facilitat 
înţelegerea unor cuvinte şterse de poet printr-o linie sau în alt mod. Astfel, ne-am 
bucurat de fiecare cratimă, diacritică, virgulă sau linie de pauză care, după caz, 
există sau nu în manuscris, dar care completează/nuanţează în mod semnificativ 
conţinutul unui sonet deja cunoscut din ediţiile consacrate. Citirea prin mijloace 
electronice a manuscriselor marelui nostru poet s-a dovedit a fi utilă şi trebuie 
continuată, deoarece manuscrisele facsimilate ascund încă adevăruri filologice 
pe care tipărirea nu le poate reda în deplinătatea lor, dar nicio lupă electronică, 
oricât de performantă, nu-l va putea înlocui pe Perpessicius şi rar se va găsi vreun 
cititor care să descifreze textul manuscriselor eminesciene fără ajutorul ediţiei 
academice întocmite de Perpessicius.

Sonetele lui Mihai Eminescu, toate câte s-au identificat în manuscrise, se 
găsesc în volumele OPERE II–V, editate de Academia Română între anii 1943 și 
1958, în ediţia critică îngrijită de Perpessicius, dar au rămas necunoscute citito-
rilor îndrăgostiţi de sonet. Este de mirare cum variante excepţionale – adevărate 
nestemate culese de Perpessicius din adâncul laboratorului de creaţie emines-
cian, forme prozodice impecabile, care reuşesc să redea toată vibraţia inimii şi 
strălucirea spiritului originar – au rămas zăvorâte în ediţia academică atât de 
valoroasă, dar prea depărtată de ochii şi sufletul cititorului. 

Perpessicius a transcris manuscriptele lui Mihai Eminescu după un criteriu 
ştiinţific bine conturat şi temeinic argumentat, bazat pe cronologia scrierii sone-
telor şi pe filiaţia versiunilor, iar în volumul intitulat Din laboratorul lui Mihai 
Eminescu: SONETUL. Lucrare tehnică şi estetică de Florica Gh. Ceapoiu şi Flo-
rian Chelu Madeva, Editura Muzeul Literaturii Române, 2018, noi am prezentat 
versiunile preluate din manuscrise după acelaşi criteriu ştiinţific, recuperând fie-
care sonet în parte din rădăcinile lirice care l-au hrănit şi l-au susţinut, păstrând 
fiecare titlu de sonet într-un subcapitol independent.

În cadrul acestei lucrări, am întocmit Tabelul sonetelor lui Mihai Eminescu 
(anexa 1) care reprezintă oglinda grăitoare a laboratorului sonetului eminescian 
în întregul său, capabilă a evidenţia ramificaţii interesante, cuprinzând un spaţiu 
care, iată, se dovedeşte a fi tridimensional: timp–creaţie–interferenţe lirice, iar 
pentru conformitatea cu originalul am indicat în dreptul fiecărui manuscris şi 
pagina din lucrările OPERE II-V în care cititorul poate afla versiunea descifrată 
de Perpessicius. În acest tabel se vede clar că „paralel cu cronologia fiecărui titlu 
şi mai presus de ea, există o cronologie intimă, proprie fiecărei poezii în parte, 
spaţiul acela de timp în care textul a evoluat“, cu alte cuvinte „vârstele poeziei 
şi filiaţia lor, a căror determinare, fie şi cu aproximaţii“ a constituit preocuparea 
primordială a ediţiei Perpessicius. Pentru a pune în evidenţă acest fenomen care 
a marcat şi întreaga noastră activitate de cercetare a manuscriselor sonetelor emi-
nesciene este potrivită o reprezentare grafică, în care variabila timp ocupă axa 
y (ordonata), iar creaţia se aşază pe axa x (abscisa), fiindcă în acest mod fiecare 
sonet apare în propria lui curgere în timp şi putem constata cum Mihai Eminescu 
a lucrat simultan la mai multe sonete şi, în paralel cu acest proces creator, a trecut 
prin mai multe stadii de elaborare sonetul Veneţia. Astfel, în spaţiul necuprins al 
laboratorului sonetului eminescian, s-a creat imaginea unui pom fructifer care, 
dintr-o rădăcină adânc înfiptă în cultura şi filozofia omenirii, cu puternice ramifi-
caţii în istoria şi folclorul neamului, pe o tulpină înzestrată prin naştere şi destin 
să vibreze pe cea mai înaltă coardă lirică a spiritului creator, a dezvoltat această 
„corolă de minuni“ a sonetului românesc, menit a rămâne într-o veşnică „floare 
a tinereţii“. 

Urmând metoda generală de organizare a poeziei eminesciene în „poezii 
tipărite în timpul vieţii“ (OPERE volumele I-III) şi „poezii postume“ (OPERE 
volumele IV şi V), Perpessicius a grupat în mod similar şi sonetele, dar la nivelul 
lucrării noastre, care încearcă să analizeze evoluţia întregului sonet eminescian, 
cele două noţiuni: „antum“ şi „postum“ se contopesc în cuvântul „manuscrise“ şi 
odată cu primele trei volume, OPERE I-III (tipărite în anii 1939, 1943 şi 1944), 
dedicate „poeziilor tipărite în timpul vieţii“, în care mai multe „texte presupuse 
«postume» s-au dovedit a fi trepte embrionare prin care trecuseră“ unele dintre 
sonetele cunoscute, Perpessicius a făcut primii paşi în „reintegrarea“ postumelor 
în „plasma“ antumelor din care s-au desprins. Multe din aşa-zisele „postume“ 
sunt numai variante, mai exact „versiuni preparatorii“ ale unora dintre sonetele 

„antume“ şi în acest sens, filiaţia manuscriselor, stabilită 
de Perpessicius în volumele OPERE II, III şi V, conduce 
la o cronologie evolutivă a fiecărui sonet în parte.

Deşi este întemeiată pe tabelul sonetelor lui Mihai 
Eminescu (prezentat în anexa 1), care pune în evidenţă 
anumite vecinătăţi ale filelor de manuscris, operaţia aceasta, pe care, nădăjduim, 
cititorul/cercetătorul în cele din urmă o va accepta, n-a fost o operaţie chiar atât 
de lesnicioasă şi, de aceea, aşa cum s-a dovedit deja, nu a fost scutită de anumite 
observaţii critice; totuşi, trebuie să observăm că ea nu a fost posibilă decât după 
studierea volumului OPERE V, tipărit în anul 1958, când cunoaşterea sonetelor 
postume s-a finalizat.

De exemplu, în lucrarea OPERE II, tipărită în anul 1943, întâlnim sonetele: 
Când amintirea... (împreună cu alte 3 manuscrise dintre care: Gândirea mea în 
vremi trecut-noată şi Când mintea ta... au fost deja publicate), Afară-i iarnă.... 
(manuscrisul din care provine sonetul Afară-i toamnă...), Şopteşte-mi, Clara... 
şi Vorbeşte-ncet... (sonetul „tipărit încă din 1902 de Nerva Hodoş printre «pos-
tume», când locul lui ar fi fost printre versiunile sonetului Sunt ani la mijloc, de 
unde, spre disperata noastră uimire, am constatat că lipseşte“ spune Perpessicius, 
în Prefaţa la volumul V, p. 6), Sunt ani la mijloc… şi Când însuşi glasul… (sonetul 
din care s-au publicat deja mai multe variante desprinse din plasma lor creatoare).

În lucrarea OPERE III, tipărită în anul 1944, alături de cele cinci versiuni 
ale sonetului Iubind în taină… descoperim poezia Nenorocit noroc… şi acest lu-
cru ne-a determinat să păstrăm intact acest acest grup de sonete la care, pe baza 
vecinătăţilor filelor de manuscris, am adăugat sonetul Pe gânduri ziua… şi, în 
ordine cronologică, trebuie adăugate şi sonetele: De ce mă-ndrept…, Gândind la 
tine…, Sătul de lucru…, Părea c-aşteaptă… şi Stau în cerdacul tău...

Tot în lucrarea OPERE III, Perpessicius prezintă, în ordine cronologică, 
toate versiunile sonetelor Trecut-au anii... şi Veneţia, dar din anul 1890, după pu-
blicarea lui în Ediţia a V-a Maiorescu, sonetul Oricâte stele... va însoţi această 
pereche de sonete în toate ediţiile de poezii care vor urma, iar în unele dintre 
aceste ediţii: Ion Scurtu, 1908; A. C. Cuza, 1914; Garabet Ibrăileanu, 1930; Geor-
ge Călinescu, 1938, sonetele acestea vor fi publicate pe file învecinate, sub titlul 
SONETE.

Noi am păstrat cele două nuclee lirice sub denumirile Sonete de dragoste şi 
dor şi Sonete meditativ-filosofice, dar am ţinut seama de un fapt deosebit de im-
portant pentru evoluţia sonetului eminescian şi anume acela că metamorfoza so-
netului Veneţia s-a desfăşurat între anii 1871 şi 1880, cu ecouri târzii (reprezentate 
de manuscrisul publicat în Ediţia I-a Maiorescu, din anul 1883) şi că, aici, întâl-
nim primele sonete compuse de marele nostru poet, în care forma fixă începe a se 
cristaliza. Pe de altă parte, am pus în evidenţă interferenţele lirice care există între 
sonetul Veneţia şi poemele: Mortua est!, Fata-n grădina de aur şi Luceafărul.

Cu volumul OPERE V, tipărit în anul 1958, procesul de „reintegrare“ a 
sonetelor postume în plasma antumelor este continuat şi, aici, constatăm că pe 
aceleaşi file de manuscris sau pe file învecinate cu primele versiuni ale sonetului 
Veneţia, Mihai Eminescu a compus şi sonetele dedicate apelor: Adânca mare... / 
Sublimă-i marea..., Cum oceanu-ntărâtat... / Azi oceanu-ntărâtat..., Coborârea 
apelor / Izvor şi râu, precum şi sonetul Maria Tudor / Cât vis de vară..., iar aceste 
vecinătăţi demonstrează modul temeinic în care lucra marele poet. Nu întâmplă-
tor, în ediţia de Poezii postume din 1902, Nerva Hodoş tipăreşte una din versiunile 
intermediare ale sonetului Veneţia, anume Deasupra mării luna-n nouri joacă, 
integrată unui grup de patru sonete dedicate apelor.

Sonetele satirice reflectă aspecte din viaţa reală a poetului, simţăminte greu 
de stăpânit, precum şi realităţi sociale din perioada 1876 (Iaşi) – 1878 (Bucureşti). 
Acum, peste exigenţele formale ale sonetului se suprapun un conţinut dinamic, 
imagini autentice şi un limbaj fără cusur, dar usturător, astfel încât, însuşi sone-
tul capătă atributele morale şi spiritul preocupărilor de critică socială, reflectate 
de ziaristica vremii. Sonetele Ai noştri tineri... şi Demòν krateía  se află pe file 
învecinate, iar Sonetul satiric şi ciclul Petri-Notae îşi află ecouri comune, prin cei 
doi colegi de breaslă scriitoricească: V. A. Ureche şi Dimitie Petrino, în manuscri-
sul 2254, 90 – un fragment de versiune autonomă pentru Scrisoarea II. Sonetele 
Oricare cap îngust..., Albumul şi Sauve qui peut au fost finalizate cam în aceeaşi 
perioadă calendaristică (1877-1878), pe file învecinate din aceleaşi manuscrise.

Totuşi, am intitulat acest capitol Sonete satirice şi ironico-romantice 
încurajaţi de scrierile lui Ilarie Chendi (Eminescu, în volumul „Preludii“, Editura 
Minerva, 1903): „Legăturile lui Eminescu cu poezia romantică germană ne fac 
să insistăm aici şi asupra umorului şi ironiei romantice din poeziile lui. (...) Două 
părţi mai esenţiale constituie această noţiune, dintre care cea dintâi este identică 
cu convingerea, nutrită de toţi romanticii, despre deşertăciunea vieţii şi a fericirii 
pământeşti. A doua parte se caracterizează mai mult prin zâmbetul ce-l stârnesc 
anumite situaţii sociale sau sufleteşti, situaţii care silesc pe poet a căuta diferite 
simboluri sau categorii pentru exprimarea lor. Întâia parte este mai reflexivă şi 
aproape exclusiv satirică, iar a doua conţine o nuanţă bună de umor şi o notă mai 
mult descriptivă. 

La Eminescu întâlnim amândouă aceste însuşiri. Pe una o cunoaştem fo-
arte bine, căci s-a stăruit cu prisosinţă asupra ei şi se manifestă în acel lung şir de 
poezii şi satire, în care poetul hohoteşte asupra soartei nenorocitelor «muşti de o 
zi», cum numeşte el muritorii. Partea însă în care satira lui e mai blândă şi mai 
îndulcită, unde fruntea încreţită a apostolului se înseninează, este şi ea demnă de 
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a fi cunoscută, dacă nu din motive de artă pură, cel puţin pentru a avea o notă mai 
mult din individualitatea poetului.

Adevărat că poeziile, în care razele veseliei spulberă nourii grei ai unei 
vieţi dintre cele mai serioase, sunt puţine la număr şi aproape toate inedite, din 
cauza nedesăvârşirii lor“, dar sonetele: Oricare cap îngust..., Albumul, Sauve qui 
peut și Ușoare sunt viețile multòra ilustrează din plin acest tip de poezie.

Acum, mai putem aminti că în cele două ediţii ale sale, din 1991 şi 2012, 
Petru Creţia a grupat sonetele eminesciene în: Sonete lirice şi Sonete satirice, iar 
în lucrarea Etape în afirmarea sonetului românesc, Editura Universității „Al. I. 
Cuza“, Iași, 1996, p. 86, scriitorul Adrian Voica afirmă că: „Elaborate între 1872 
și 1879, cele 27 de sonete postume aparțin – de fapt – tuturor epocilor sale de 
creație, cunoscute după numele orașelor care au lăsat urme adânci în biografia 
sa spirituală: Viena, Berlin, Iași și București. Acestea cunosc cinci direcții te-
matice, foarte diverse, ceea ce denotă deopotrivă mobilitatea sonetului, dar și 
‹‹exercițiile›› de perfecțiune formală pe care poetul singur și le impunea“. Cele 
cinci direcții/categorii tematice pe care le menționează scriitorul Adrian Voica 
sunt: sonetele erotice, sonetele satirice, trei sonete generate de sentimentul nep-
tunic (Adânca mare..., Cum oceanu-ntărâtat... și Coborârea apelor), un sonet cu 
subiect istoric (Maria Tudor) și o ars poetica (Iambul).

În prima secţiune a volumului Din laboratorul lui Mihai Eminescu: SONE-
TUL, intitulată Versiuni din manuscrise, am transcris sonetele în forma eminesciană 
şi, cu acest prilej, am descoperit capacitatea sublimă a apostrofului de a „îndruma 
lectura“ prin poziţianarea lui corectă în vers şi trebuie să-i mulţumim Domnu-
lui prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, care ne-a ajutat să înţelegem că „Practic, 
apostroful devine, mânuit de Eminescu, ceea ce este bemolul sau diezul în notarea 
notelor musicale: indică tonuri şi înălţimi“ („Din misterele literaturii române“, vol. 
II, Mişcarea pe loc a poeziei, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2016, p. 7). 

Reforma ortografică din anul 1953 restrânge utilizarea apostrofului în lim-
ba română la cazurile absolute necesare, înlocuindu-l cu cratima, şi s-a impus ca 

o necesitate stringentă şi cea de-a doua secţiune a cărţii, intitulată Sonete & Vari-
ante, dar aici, pentru stabilirea unei punctuaţii corecte, a fost necesară studierea 
mai multor ediţii cunoscute. 

După cum a observat însuşi Perpessicius, „sunt (...) unele texte oarecum 
neretuşate, în care provizoratul se resimte, uneori cu violenţă, fie că anume ver-
suri sunt lecunare, anume acorduri, în fuga condeiului, neglijate, fie că e vorba 
de o prea mare servitute, la anume epoci, a ritmului în dauna accentului tonic, 
etc. Însă inconvenientele acestea, fatale (la a căror uşoară corecţiune editorul s-a 
văzut, uneori, nevoit să participe – nu însă fără a menţiona, întotdeauna, insolita 
intervenţie) sunt răscumpărate de valoarea documentară a textului, de vibraţia de 
care palpită, de flacăra nestinsă care se înteţeşte, de fiecare dată, cu fiecare nouă 
lectură. În astfel de cazuri, hotărârea n-a fost, totuşi, uşoară. Dar când după o 
serie de amânări, o lectură favorabilă ne-a pus în situaţiunea de a avea o recepţie 
mulţumitoare, n-am mai stat pe gânduri“ (Introducere, OPERE IV, p. XIII).

Prin cele două lucrări intitulate: Mihai Eminescu. Poesii. Cu formele şi 
punctuaţia autorului. Ediţie critică sinoptică – Editura Floare Albastră, Bucureş-
ti, 2004 şi Mihai Eminescu. Poesii. Ediţie critică – Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2012, Domnul prof. univ. dr. Nicolae Georgescu a devenit teoreticia-
nul literar care a instituit analiza comparativă a ediţiilor drept metodă de cerce-
tare a poeziei eminesciene şi pe această metodă de cercetare ne-am bazat şi noi în 
studierea sonetului marelui nostru poet. Am realizat, astfel, o lucrare tehnică în 
secţiunea Versiuni din manuscrise, dar totdeodată estetică în secţiunea Sonete & 
Variante, unde am ţinut seama de recomandarea lui George Călinescu: „se cade 
să studiem manuscrisele, să le comparăm şi prin felurite metode să ajungem la 
un text cât mai apropiat de acela ieşit din pana autorului. [...] Aici editorul are a 
stabili textul cel mai acceptabil pentru posteritate şi a da variantele. n 

În numărul din august curent al „Apostrofului” 
(Anul XXX, 2019, nr. 8 / 351), criticul și istoricul literar 
Mircea Popa semnează documentarul Camil Petrescu 
și literatura războiului, din care reținem următorul ca-
dru general privind atât „generația făuritoare a Marii 
Uniri” cât și aceea a „tranșeelor”, din rândurile căreia 
a făcut parte și marele prozator modern:

«Generația făuritoare a Marii Uniri a fost, mai 
ales pentru transilvăneni, o generație care a crescut 
și s-a format în anii luptelor memorandiste, în focul 
desfășurărilor electorale, întotdeauna dificile și ade-
seori epuizante (vezi drama Domnul notar de Octa-
vian Goga), în confruntările pe viață și pe moarte din 
parlamentul budapestan, în ieșirile zilnice în presă, 
din care s-au născut numeroase condamnări și pro-
cese de presă. Aproape n-a existat fruntaș politic 
transilvănean să nu fi cunoscut raiul închisorilor ma-
ghiare de la Vaț sau Seghedin, să nu fi plătit zeci de 
corone ca taxe penale, să nu fi pierdut chiar banii de 
cauțiune ai ziarelor. Această generație a fost prezentă 
în consiliile naționale, în gărzile militare, în sfaturile 
țării și în comitetele care au redactat proclamațiile 
și manifestele către popor, antrenând în jurul idea-
lului național toată suflarea, de la opincă la vlădică. 
Un lucru asemănător s-a întâmplat și cu generațiile 
de oameni politici din regatul român, precum Nicu 
Filipescu, Take Ionescu, Delavrancea, prezenți în nu-
măr mare la întrunirile din sala „Dacia“ și din alte 
locuri unde cereau ieșirea din neutralitate și intrarea 
în război pentru eliberarea fraților asupriți de peste 
Carpați. Atunci când s-a pornit efectiv războiul, a in-
trat în tranșee o altă generație mult mai tânără, aflată 
uneori la început de drum, care au devenit „generația 
tranșeelor“ și a experienței dure a războiului. Au fost 
cei care au dus cu adevărat greul războiului, care a 
cunoscut mizeria tranșeelor, frigul necruțător al nop-
ților de veghe, lipsa hranei și a îmbrăcămintei cores-
punzătoare, precaritatea armamentului, promiscui-
tatea lazaretelor și tratamentul superficial și barbar 
care li se aplica la intervențiile chirurgicale, din lipsă 
de pansamente adecvate și de material medical co-
respunzător. Mulți dintre scriitorii care s-au afirmat în 
primul deceniu de după Marea Unire aparțin acestei 
categorii de dezabuzați, de înșelați în speranțele lor, 
de inși traumatizați de cele văzute și trăite. Pentru 
mulți, experiența războiului a devenit decisivă, le-a 
marcat existența, modul de a gândi și de a vedea re-
alitatea. Realismul crud al Balaurului Hortensiei Pa-

padat-Bengescu, deziluzionarea și debusolarea per-
sonajelor lui Cezar Petrescu din Întunecare și Ochii 
strigoiului, drama acomodării din schițele și nuvelele 
lui Gib Mihăescu, eroismul temperat din Strada Lă-
pușneanu și Însemnările de război ale lui Sadoveanu, 
notele ditirambice ale lui Radu Cosmin, memorialisti-
ca reflexivă a lui Felix Aderca din Sînge închegat, trau-
ma liminară a eroului din Pădurea spânzuraților a lui 
Liviu Rebreanu etc., toate dovedesc trăirea acută, la 
temperaturi până la incandescență, a anilor lor de ti-
nerețe, marcată iremediabil de visul realizării statului 
național unitar și decepția lor în fața politicianismului 
deșănțat și nevoia punerii în practică a promisiunilor 
făcute în timpul conflagrației. Moartea, spaima mor-
ții, așteptările înfrigurate ale atacului, presiunea psi-
hică permanentă sub care se aflau tinerii combatanți 
care asistau la scenele crude ale rănirii sau decapitării 
tovarășilor și prietenilor lor de campanie, toate aces-
tea sunt însoțite de calvarul nesfârșit și impresionant 
de tensiuni și zguduiri interioare.

În lumea aceasta dezlănțuită și dură a războ-
iului, s-a consumat și tinerețea lui Camil Petrescu, 
destinat de la început unei cariere militare pe care 
nu și-a dorit-o, dar care i-a fost impusă (fiind orfan 
a urmat școala militară). Din acest motiv, multe din 
primele sale încercări literare poartă pecetea acestei 
experiențe de neocolit, experiență transfigurată ar-
tistic, sau numai transpusă direct, autentic, la modul 
reportericesc.»

Criticul descoperă o asemenea autentică „sce-
nă de război”, publicată de tânărul Camil în revista 
bilunară „Ilustrațiunea armatei“, apărut la București 
cu începere din 15 ianuarie 1919, sub redacția ge-
neralului Zaharia Constantin. În primul număr, apare 
schița Colonelul Băltărețu de Camil Petrescu „pe care 
n-am găsit-o semnalată de niciun cercetător al ope-
rei sale și nici n-am găsit-o în vreuna din antologiile 
de proză scurtă ce i s-au consacrat”. Incipitul schiței, 
intitulat Prima noapte de mobilizare, (ca în Ultima 
noapte de dragoste, prima noapte de război de mai 
târziu) evocă comportarea memorabilă a unui brav 
ofițer răpus de un glonț inamic. Schița este reprodusă 
în „Apostrof” spre a putea fi – scrie M. Popa – „rein-
trodusă în circuitul literar de viitorii editori”.

*
În numărul curent al revistei „Pro Saeculum”, 

istoricul și criticul literar Mircea Popa publică un do-
cumentar intitulat În laboratorul de creație al roma-
nului „Luntrea lui Caron” (în premieră, comunicare 
susținută în cadrul Festivalului Internațional „Lucian 
Blaga” de la Sebeș-Alba (8-10 mai 2019), în care sunt 
date la iveală nu mai puțin de 18 pagini manuscris „de 
rectificări și completări” din ms. 6958, aflate în fondul 
„Elena Daniello” depus la BCU – Cluj Napoca. Rescrie-
rea de către poet a acestor episoade au în vedere ur-
mătoarele patru aspecte de „istorie trăită” din viața 
acestuia: vizita demnitarilor de partid la Cluj pentru 
a-l convinge pe scriitor să „adere” la noul regim, în 
schimbul unor avantaje, chestiunea Premiului Nobel, 
episodul revenirii în țară a pictoriței Alina Stere (Mag-
da Rădulescu) ce va fi supusă unor suplicii psihiatrice, 
plimbarea în decor bucolic, cu reale transfigurări mi-
tice, a lui Axente Creangă alături de farmacista Ana 
Rareș, mama plantelor tămăduitoare.

Paginile aduse de Mircea Popa din arhiva clujea-
nă „completează în mod fericit unele părți din romanul 
blagian Luntrea lui Caron”. De acestea „amplificări și 
adaosuri” vor trebui să țină seama edițiile viitoare ale 
romanului, „fără să stânjenească cu nimic construcția 
epică de care vorbim”, textele respective venind „să 
sublinieze și să precizeze anumite momente ale roma-
nului, îmbogățindu-le cu noi semnificații și conferindu-
le anumite conotații simbolice, în măsură să lărgească 
aria interpretativă a unui roman de tip goethean, care 
îl reprezintă în cel mai înalt grad.” P.M.  n

Mircea Popa – revelaţii arhivistice

„Reintegrarea“ sonetelor postume...
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refugiu cu chip de femeie

mai presus de aplauze desenez parcursul agale 
miniatură înaintea destinului
tu ești parola unui timp
femeie ultimă

eu sunt tu şi-mi eşti un eu
un rost
aceeaşi tu – acelaşi eu
o clipă dintr-o seară
o vrere într-o astă vară

într-un apus desculţ cu buze roşii şi flămânde
ora stabilită 
se uită spre trupurile dezbrăcate de sărutări
ce vor înnopta-n adăpost 
cu umbră

nu mai vreau să pierd din sens
preţuiesc femeia timpului 
ce-mi fură din viaţă un verb.

metaforele destinului meu

în harta palmelor revăd inima timpului 
destinaţia din anotimp
destinul din metaforele cuprinse în necuprins
posibilul semn

cuprind miezul fructului ce mi-a hrănit 
mintea
într-un leagăn dintre cer şi pământ
femeia din ieri – femeia din mâine
un arc peste noapte
sunt bărbatul iubit

în locul dintre prezent şi viitor
ciclul unui trecător
cu aripi născute din frunze de seri
cu miros de fân cosit
ceasul meu se odihneşte puţin înainte de timp
îmi e dor iubita mea
de sensul nostru ce nu poate fi oprit

sunt zorit în despletitele dimineţi
să scriu despre culoarea timpului topit 
sunt atât de mâine – trăirea mă invită să alerg
spre tine – minunea mea
te prețuiesc.

misterul poemului șaizeci și șase

într-un colț din pântecul luminii
pășesc Doamne în vârful picioarelor
lângă Tine
nu sunt pustiu – fără rost și rătăcit
sunt poemul șaizeci și șase
sămânța unui cuvânt
gândul dintr-o carte

din rămasu-mi spațial
știut decât de Tine
mi-am așezat privirea către o icoană
Măria Sa – Femeia
îmbrăcată în straie de sărbătoare
o poveste fără sfârșit
atunci când există iubirea

scriu pentru tine prețuită femeie
pe faleza de eternitate a vieții 
cu fiecare cuvânt
meriți nenumărate poeme
îți datorez o iertare și-mi plec privirea
spre acorduri albastre o reverență
fecunditate – iubirea.

valsul luminii are mirosul tău

în curcubeul anotimpurilor
imaginea neegală a femeii pe care o iubesc
pură fântână
îmi potolește setea şi trăiesc sărutul fierbinte
din zarea braţelor sale
dansul nepereche

zboară spre lumină în desenul minţii
gemene gânduri rescrise
tu şi eu
rod logodit cu propriile amprente
dincolo de vise
în umbletul sărutului şi al trupurilor flămânde
clipa atâtor dorințe

deschid palma serii și o sărut
simt curgerea lină a înserării
înspre verdele ochilor din timp
pasiune ce mistuie ceasurile târzii

îmi strunesc degetele să atingă cuvântul 
ne strigă numele
ecoul răspunde
vin 
iubita mea
diseară voi picta pe buzele tale 
un incendiu de argint din imperiul trupurilor 
având un nume
floare de iris.

a iubi libertatea de a fi

scriu gândurile sufletului
iubesc să scriu – scriu să iubesc
sunt doar o nuanţă dintr-un curcubeu
undeva-n ideea de a fi jocul în doi
din umbre şi lumini – bărbatul și femeia – noi 

pictez cuvintele oriunde în lumina unei lumânări
alerg armoniile ochilor 
în cel mai îndrăzneţ vis din libertatea ce aplaudă
cea mai frumoasă lume
de după nelume

au înnebunit dorinţele 
le e sete cu fiecare vis de un val fierbinte
sculptează pe obrazul dimineţii
setea unui timp
în mireasme de crin fierbinte

dincolo de pasiune aniversarea zilei de naştere a 
iubirii
nerăbdarea de a ne vedea în camera de zi  
în dansul ca un zâmbet pentru o lecţie a dorinţei
în ritmul ochilor pătrunzători
buzele senzuale – trăiri în esențe.

liniște nocturnă

la ora nesomnului stau rever de timp
în braţele cerului întârziat
legământ cu rost în clipa nocturnă
superbă așteptare

în călcâiul de lumină al dorinţelor târzii
roată de lumină – rotire universală
izbitoare asemănare cu tine
destinaţie prezentă și viitoare
femeia timpului meu – parfumul dintr-o stare

ţi-am sculptat chipul din înserări și lin adorm
pe mâna serilor – imposibilă uitare
mă trezesc în palma dimineților
cu taina nupţială – neuitare

în trupul gândului ca un fluviu de lumină
plutea precaut luntrea noastră
meditaţie la dragoste – miezul matern de sens
dreptul unui timp – sentiment
zâmbet – cu sinceritate.

iubesc să iubesc iubirea

visăm în vremi venite
decolteul minţii ce ne rosteşte ademenirea
dorinţele ne ard
întindem mâinile după putinţa nedepărtării
infinită credință    
omului meu drag

deghizată-n preţuire
neîmpotrivirea
atât de ieri – atât de azi
atât de mâine – trăirea
ne așteaptă mereu – în propriul prag
    
culegem preţuire pentru clipele prezente
serile târziu – diminețile devreme
desenul minții – superbe culori
tu și eu – iubirea.

lumina acordurilor albastre 

ne-am legat mâinile cu gândul
timpul și sufletul cu serile albastre
în roata vieții
cu spiţele din degetele noastre

în curând ne vom strânge-n brațe
culori spre tăcere
buzele noastre nu vor uita să se joace

întindem braţele minţii într-o rază de lumină
imensă dorinţă
mireasă desprinsă din poveşti
cu numele - iubită

pe harta palmelor am aşezat inelul
din degetul promis
femeia timpului meu
cu umerii goi de nopţi în fiecare vis.

irepetabil – verbul a iubi

am deschis braţele minţii să mă pot învârti cu tine
într-o roată de lumină
am descoperit zborul și surâsul tăcerii cuminte
femeie specială

am pus la picioarele tale rămasul meu de viaţă
mersul pe fiecare treaptă al aceluiași cer
aşteaptă-mă-n parfumul tău
unica mea splendoare  

eşti fântâna din care-ncerc să-mi potolesc setea
beau şi-mi este tot mai sete
din ce în ce mai dor
de aripa care duce spre casă

oprește-mă în albul brațelor strânse
și spune ce simți
când trupurile noastre sunt legate de suflet
cu cingătoarea dorințelor

trăieşti cu majestate 
mă porţi cu privirea albastră
într-o demnitate a libertăţii din aceleași zori
spre şoaptele din fiecare dimineaţă.

Vali NIȚU
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VITRINA LITERARĂ
STAN V. CRISTEA – MARIN PREDA. 

Anii formării intelectuale (1929-1948), 
Craiova, Editura Aius, 2019, 486 p. 
Este a doua ediție, „revăzută și adău-
gită”, față de cea din 2016, despre care 
am scris la timpul respectiv, semnată 
de cunoscutul critic și istoric literar te-
leormănean. Remarcându-se prin ne-
obosita sete de investigare a arhivelor 
(pentru prima dată sunt date la iveală 
documentele școlarității lui Marin Pre-
da, în totalitate, identificând totodată 
colegii și profesorii), autorul stăruie 
asupra anilor ce au marcat „formarea 
intelectuală” a scriitorului, etape „fun-
damentale” în devenirea sa, începând 
cu 1929 (înscrierea la școala prima-
ră din Siliștea-Gumești) și sfârșind cu 
încheierea studiilor în 1948, când se 
produce debutul în volum. Sunt etape 

din viața scriitorului peste care s-a trecut în fugă, unele rămânând total necu-
noscute, iar ceea ce face autorul nu e decât scoaterea „la iveală a realității nude 
a vieții scriitorului, în deplina ei concretețe, adică văzută dimpreună cu zbaterile 
și izbânzile ei, cu împlinirile și dezamăgirile ei, predestinate totuși să împlineas-
că un destin scriitoricesc de excepție”.

Luminând „pe baza investigațiilor de arhivă” secvențe și aspecte impor-
tante din anii de formare ai lui Marin Preda, lucrarea aduce în atenție confe-
siunile scriitorului însuși, elemente desprinse din opera sa, utilizând „o serie 
întreagă de informații din bibliografia de referință cu privire la secvențele și as-
pectele în cauză”, fără a avea pretenția de a fi în abordarea sa exhaustiv și defini-
tiv. Astfel, dl Stan V. Cristea evocă într-o documentație strânsă și convingătoare 
anii școlarității la Siliștea-Gumești (1929-1937), anul ca elev normalist urmat la 
școala din Abrud (1937-1938), apoi la Cristur Odorhei (1938-1940) și București 
(1940-1941), după care are loc debutul publicistic (1941-1943, cu adevăratul 
debut literar cu proza Nu spuneţi adevărul în ziarul „Timpul” din 20 ianuarie 
1942, deși scriitorul l-a considerat pe cel din 15 și 16 aprilie cu povestirea Pâr-
litu’ adevăratul său debut literar!), anii serviciului militar (1943-1945), continu-
ând cu anii afirmării literare (1945-1948), volumul de schițe și nuvele Întâlnirea 
din pământuri (1948) reprezentând pentru autor – după cum se exprima Con-
stantin Noica – „o închidere care se deschide”. În 1955, Preda va da la iveală 
capodopera sa incontestabilă, Moromeţii (I).

Consistenta parte privind „anii formării” (pp. 13-438) este urmată de alta 
cuprinzând „Documente, facsimile și fotografii” (439-456), precizându-se mai 
întâi „lista și sursa documentelor, facsimilelor și fotografiilor”. 

Riguros ca și altă dată, autorul aduce la zi Indicele de nume și Indicele de 
denumiri, reușind astfel o lucrare bine documentată, exemplar structurată și pe 
deplin convingătoare în abordarea preferatului subiect, precum celelalte: Ma-
rin Preda. Repere bibliografice (2012, 2017), Marin Preda. Portret între oglinzi 
(2015), Marin Preda. Anii formării intelectuale (ediția I, 2016)...

ALEXANDRU RUJA – 
Confluenţe critice, David Press 
Print, Timișoara, 2017, 262 p. 
Autor al unei prime istorii literare 
privind fenomenul respectiv din 
partea de Vest a României (Parte 
din întreg, vol. I – 1994, vol. II – 
1999; Dicţionar al Scriitorilor din 
Banat, coordonator, 2005), dar 
și al altor lucrări despre literatu-
ra românească postbelică (Valori 
lirice actuale, 1979; Ipostaze criti-

ce, 2001; Literatura română prin vremi, 2004; Printre cărţi, 2006, 2009; Lecturi, 
cărţi, zile, 2012; Rotonde critice, 2015), inclusiv al unor ediții critice de format 
academic (Aron Cotruș, Ștefan Augustin Doinaș, Ioan Alexandru, dar și Gala Ga-
laction, St. O. Iosif, Liviu Rebreanu, Anton Pann ș.a.), universitarul timișorean 
se dovedește deopotrivă un enciclopedist de coloratură bănățeană și un foarte 
bun interpret și hermeneut în registrul creației critice. Cititor atent, observator 
al detaliului esențial și comentator al cărților tinzând la sinteza critică, dl Al. Ruja 
concepe „trăirea printre cărți, ca mod al unei filosofii existențiale”, dar și ca o 
„plăcere” cultivată din anii tineri: „Este o atracție a lecturii, un miraj care atrage 
cititorul înspre carte”.

Confluenţe critice este, astfel, „o carte rezultată din lectura și comentariul 
cărților, observate și valorizate printr-o grilă a interpretării critice”, indiferent că 
e vorba de scriitori „clasicizați”, de scriitori aflați în curs de afirmare sau de cărți 
„de înaltă și profundă exegeză critică”.

Nici de această dată – mărturisește criticul – „nu am ocolit cărțile scri-
itorilor de lângă mine, ale celor din spațiul meu de existență culturală, care 
a fost dintotdeauna unul marginal”. Dimpotrivă, totdeauna a scris despre 
confrații regionali în mod „consecvent”, căci „spațiul marginal este foarte im-
portant pentru a pitea configura și defini centrul, după cum partea are o mare 
valoare în configurația întregului”. În acest sens, cărțile sale Parte din întreg, 
din 1994 și 1999, dedicate acestei geografii literare, din Vestul României, pre-
cum și Dicţionarul amintit al scriitorilor din Banat din 2005, rețin și definesc, 
cu diferența ei specifică, o anumită contribuție cultural-literară a regiunii la ta-
bloul național de valori (cam ceea ce trata Robert Escarpit și „son équipe de 
Bordeaux”, acum mai bine de o jumătate de secol, dar înaintea lui Jakobson, 
în sinteza de referințe Sociologie de la littérature, având în vedere contribuția 
provinciilor la marea literatură franceză).

Culegere de cronici și recenzii la cărți apărute de-a lungul anilor din urmă, 
Confluenţe critice comentează atât reeditări din autori mai vechi (D. Cantemir, 
Duiliu Zamfirescu, Titu Maiorescu, Ion Agârbiceanu, G. Ibrăileanu, Ion Vinea, G. 
Topîrceanu), cât și scriitori de azi, unii deja consacrați (Solomon Marcus, Eugen 
Simion, Ion Pop, Mircea Muthu, Mircea Anghelescu, Ion Simuț, Wolf Aichelburg, 
Mircea Popa, Al. Cistelecan, Octavian Doclin, Dușan Petrovici, Robert Șerban, 
Titus Suciu etc.), alții în curs de recunoaștere, mai toți provenind din istoricul 
spațiul al Banatului sau al părții de Vest a României.

Iată, bunăoară, câteva sintagme menite a exprima esențialul privind scri-
itorii comentați. Reeditarea sub egida Academiei a scrierilor lui Dimitrie Cante-
mir este, desigur, un gest „normal și necesar, ca punct de reper și de relaționare, 
dar și pentru a nota diferențele de atitudine și de opțiune în traducere” (co-
mentatorul are plăcerea să rețină numele Timișoarei - „cetate plină de faimă” 
-  transcris în varii variante, în Istoria Othomană. Tot o cronică la ediția de Opere 
(I-IV, V-VI), realizată de Ilie Rad, este și textul despre Proza lui Ion Agârbiceanu, 
autorul Arhanghelilor, unul din creatorii și susținătorii prozei scurte românești, 
spirit creator „polivalent”, scriind „în registre diverse” și folosind „aproape toate 
modalitățile întâlnite în epică într-un timp atât de îndelungat pe care se întinde 
creația sa în proză”. Reeditarea lui G. Ibrăileanu, criticul de la „Viața româneas-
că”, tot sub egida Academiei, de același neobosit Eugen Simion, îi dă prilejul să 
observe cum autorul studiului Creaţie și analiză face, expresis verbis, „anato-
mia, fiziologia și etiologia” operei, tinzând la o „critică științifică”. Studiile de 
analiză despre scriitori români și străini sunt cu adevărat „revelatoare”, devoa-
lând „un critic sensibil la estetic, nuanțat în verdicte valorice, capabil de a duce 
analiza spre straturile de adâncime ale operei”, amintindu-se în acest sens stu-
diile despre Caragiale și Eminescu.

Alteori, anumite sintagme reușesc să surprindă spiritul scriitorului și spe-
cificul operei. Dacă Ion Vinea este comentat sub sintagma „poezie selenară”, 
G. Topîrceanu rămâne „baladistul vesel”, iar Ion Creangă, în viziunea lui Eugen 
Simion, ar exprima „cruzimile unui moralist jovial”. Urmărind traseul poeziei lui 
Ion Pop, criticul îl găsește nu numai „divers” dar și „încărcat de o anume simbo-
listică a tensiunii dintre existențial și cultural, dintre biografic și livresc”, tradusă 
într-un bogat polisemantism lexematic. Este, cum bine îl citează Al. Ruja pe cri-
ticul-poet o continuă „competiție adesea dramatică dintre biologie și filologie, 
dintre biografie și bibliografie, dintre realul brut și figurile lui imaginare”. Un 
poet important al Banatului Montan de azi este reșițeanul Octavian Doclin, nu-
mit „poetul subteranei”, după metafora eponimă a geografiei sale lirice în care 
„subterana” devine spațiul retragerii în uitare și meditație, o metaforă expri-
mând luciditatea unui spirit torturat de real. Alte recenzii îi privesc pe Wolf Ai-
chenburg (un cerchist), pe Solomon Marcus („savantul în Polis”), Mircea Muthu 
(„balcanismul literar”), Mircea Popa („prezențe literare”), Mircea Anghelescu 
(„călătorii și mistificațiuni”), Ion Simuț („literaturile” din literatură). Al. Ruja mai 
scrie despre literatura jurnalieră și memorialistică a lui Titu Maiorescu, Sabina 
Cantacuzino, Irina Procopiu, Vasile Th. Cancicov, dar și despre Aurel Bugariu/ 
Nicolae Novac (un talentat scriitor și gazetar al exilului românesc postbelic, în 
Germania și USA, recuperat târziu), Dușan Petrovici, Robert Șerban, Marcel 
Sămânță, Valeriu Drumeș, Vasile Barbu, Pavel Gătăianțu, Dorin Murariu, Ioan 
David, George Lână, George Schinteie, Aurel Gheorghe Ardelean, Titus Suciu, 
Mihai Murariu, Aquilina Birăescu, Crina Borcut. 

În general, Confluenţe critice, prevăzută cu un util „Indice de nume”, 
radiografiază o bogată producție editorială și dă seama despre un critic și is-
toric literar atent la fenomenul cultural și literar românesc, care își rotunjește 
astfel contribuția în domeniu, militând atât pentru readucerea în atenție, prin 
ediții critice de valoare, a clasicilor, cât și pentru o mai îndreptățită afirmare și 
recunoaștere a confraților contemporani, față de care rămâne empatic și just în 
evaluările sale axiologice.

De reținut scrisul limpede, argumentativ și rațional al criticului și istoricu-
lui literar Alexandru Ruja, văzând scriitorul abordat prin operă și raportând ope-
ra la viața scriitorului, cu observații juste, bazate nu numai pe citate din scrierile 
respective, dar și pe documente privind viața, crezul artistic, referințe din presa 
vremii, raportări epistolare, memoriale, jurnaliere etc. Comentatorul și inter-
pretul tinde în acest fel să surprindă spiritul auctorial și specificul diferențial al 
operei, originalitatea, dar și relaționările/ aspirațiile de continuitate sau discon-
tinuitate cu epoca, cu mișcarea de idei, cu ideologia și estetica dominantă.
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LAZĂR POPESCU, Povestiri din Dealul cu Ulmi 
(2015-2019), Editura Limes, Cluj-Napoca, 2019, 178 
p. Este o culegere de proze scurte care se armoni-
zează perfect cu evocări, oameni, locuri și situații 
evocate în trilogia romanescă Eșecul cartofilor cruzi 
(I, 2010; II, 2012; III, 2013), fiind „complementară” 
acesteia, după cum se precizează în nota de la pa-
gina 7. Tema povestirii este și de această dată tute-
lară, autorul aducând în pagină realități din lumea 
satului natal, aflat undeva între Gorj și Mehedinți, 
un topos generos izvorâtor de amintiri, personaje 
și întâmplări, printre care trece și silueta scriitoru-
lui care, revenit din lumea orașului unde este pro-
fesor universitar, redescoperă de fiecare dată satul 
copilăriei sale, în care viața, moartea, tradiția sunt 
atotprezente și lucrează spornic. Ceea ce nu înseam-
nă că am avea de a face cu o proză subiectivă, dim-
potrivă, Lucian Ionescu devine el însuși personaj al 
acestei lumi, un fel de „Macondo” din nord-vestul 
Gorjului, căruia i se „impută” de către un „Viorel 18 
Gorj” că s-a depărtat, ceea ce înseamnă că va trebui 
să revină mai frecvent „că să supără locu’”... (O zi de 
Crăciun, povestirea inițială). Comunitatea este una 
care își trăiește „agonia”, căci mulți s-au mutat în ci-
mitirul satului, iar alții devin amintiri-repere, când 
nu sunt implicați în tot felul de pricini, impasuri, 
metehne (Oameni supăraţi, Justiţia și distanţele, ). 
Timpul trece cu tăvălugul lui peste această lume, de 
multe ori băznitoare, din care scriitorul reține câte-
va chipuri expresive, inclusiv pe sora sa mai mică, 
Diana, învățătoare în Satul cu Ulmi, dar așezată la 
casa ei în satul vecin, Valea cu Trestii. Dialogurile cu 
aceasta relevă o conștiință vie a oamenilor și eve-
nimentelor, ba chiar constatări tragice privind feno-
menul emigrației românilor din cauza „hoților care 
ne conduc”, savuros fiind portretul făcut „doamnei 
prim ministru”, comparată cu „codoiul educativ” din 
comunism (ea est: Acad. Dr. Ing. Leana Ceaușescu) 
și care declară presei că „protestanţii (care manifes-
taseră în fața Guvernului pe 10 august 2018) erau 
drogați”. Nu este singura gafă de exprimare publi-
că a unui înalt demnitar al statului român, „ţara lui 
să trăiţi, șefu’!”, în care profesorul Lucian Ionescu 
se simte marginalizat ca urmare a „neaderenței” 
sale: „Atunci de ce să mă mai mir eu că mă țin ăștia 
conferențiar de 13 ani de zile, că tot felul de țoape, 
neveste de politruci hoți sau, mă rog, amante, sunt 
proafe unive dr... Știi cum zic eu mai nou? E bine în 
alte ţări de soare pline, vorba poetului... La ora ac-
tuală ne conduc un repetent și-o agramată. Asta-i!” 
Repetentul este, de vreo două luni, acum când scri-
em noi (iulie 2019), la pușcărie – ce se va întâmpla 
mai departe vom trăi și vom vedea... (Guvernul și 
cunoașterea).

Incriminând „catedrele de prostologie”, cum 
zic cei din Dealul cu Ulmi, - „la noi acum boul devine 
doctor” – autorul-scriitor, provenind el însuși dintr-o 
familie de învățători (Videoceasul), își mărturisește 
tristețea amicului său, colegul Vlăduț Ștefănescu, 
într-o secvență memorialistică incriminatoare la 
adresa „decanului de la Centru”, un nepot al recto-
rului (să precizăm că Lucian Ionescu, alias autorul, 
predă la o filială de la Tg.-Jiu), care-i propune să pre-
dea în Capitală „niște cursuri”, dar orele respective 
fiind „integrate în normă” și fără să i se asigure plata 
transportului: „dacă vreți așa, bine, domnule coleg, 
dacă nu, eu am oameni care să predea cursurile re-
spective”... Adică „să le fac ore gratis și să-mi plătesc 
și transportul”: „Și flăcăul ăsta, care de fapt e nepo-
tul rectorului, ajuns rapid profesor plin, venit de pe 

la o gazetă, și fără operă, dar cu cărți, știi, cărţi de-ale 
lor, avea și un râs sardonic... Știe el ce știe că mă ține 
tot conferențiar. Am vreo treisprezece ani de conf, 
vechime serioasă!” De unde și finalul, balzacian, ri-
mat desigur, al povestirii: Splendeurs et misères de 
la vie universitaire! (În parateză fie zis, ca om al cate-
drei contemporan cu „prefacerile” postdecembriste 
din sistem, cunoaștem atâtea și atâtea imposturi și 
racile din lumea universitară, „academică” cum se 
gratulează împricinații, încât am ajuns la concluzia 
că învățământul universitar este mult mai corupt și 
schimonosit decât cel din treptele precedente, unde 
se mai practică...măsura lucrurilor). (O invitaţie). 
Concluzia autorului-profesor se poate vedea și din 
povestirea Ambasadorii: „Păi, da! Am avut în peri-
oda interbelică un învățământ superior, în perioada 

comunistă un învățământ aproximativ superior și 
avem acum un învățământ așa-zis superior... Adică 
e mai prost ca în comunism, în care mai exista un 
anumit elitism, adică erau locuri puține în facultăți 
și fiind locuri puține era normal să se intre mai greu 
și pe merit...” Și nici „cadrele”/ „resursa umană” nu 
e mai prejos, precum vizatul general de învățământ 
Gicu Gologan, „propulsat politic”, cu nota de cinci și 
un sfert la titularizarea într-un sat: „Ce bună-i politi-
ca pentru unii! Ce reușiți îi face! Ce exemplare splen-
dide ale umanității și intelectualității române!”

Sunt și alte proze cu trimiteri directe la oameni 
ai școlii sau la vocația „pedagogică” a unor țărani din 
zona Drăgotești-Corobăi, undeva la nord de Filiași, 
zonă gorjenească de trecere înspre Mehedinți, cu 
hramul în ziua de Sânziene (Din învăţăturile lui Ion 
Capac, Ședinţă cu părinţii ș.a.)

Intenția e de a surprinde specificitatea satu-
lui natal, într-un timp istoric dat, altfel zis – oricât 
de persiflant zis cu oarecare gravitate: „uite cum 
ajung eu, încet-încet, ușor, ușor, să fac mitologie li-
terară, da... Mitologia Dealului cu Ulmi. Dar nu asta 
e problema acum. Acum e în actualitate o altă mi-
tologie... Sânzienele.” (Videoceasul). De fapt, după 
cum aflăm din bucata finală, „Dealul cu Ulmi e o 
ficțiune, un univers imaginar, e drept, nu fără unele 
corespondențe în realitate (Addenda. Panache Ale-
xianu).

Nu lipsește din aceste proze un umor învălu-
itor, „serios”, rezultat nu atât din partea atitudinii 
auctoriale cât a jocului de replici în care sunt impli-
cate personajele, plăcerea naratorului fiind aceea 
de a reproduce exact vorbirea din partea locului, 
subliniind nu de puține ori expresiile/ lexemele în 
pronunția lor neaoșă (Sfârșit de iulie cu controverse, 
S-a mai dus unul... ș.a.). 

Lumea din satele Drăgoteștilor este și ea 
deschisă la fenomenele pe care le trăiește societa-
tea românească. Fenomenul emigrației românești 
a ajuns la milioane de români. Mulți sunt plecați la 
muncă (prin Italia, Franța, Spania etc.), câștigă bani 
buni, chiar din practicarea videochat-ului cum este 
cazul nevestei lui Costică Suicu, pe care cârciumarul 
Sorin Armașu i-o arată pe leptop soțului intrigat (Vi-
deoceas). 

Alte proze se constituie într-un fel de amin-
tiri legate fie de propria-i familie (părinții și cimitirul, 
fiul Andrei „cu probleme”, frații și surorile), fie, nu în 
ultimul rând, de fosta iubită Nela Diana Codrescu, 
„marea iubire neîmplinită”, dottoressa, ajunsă pe 
meleaguri bretone (Intelectuali pe plajă). Alte proze 
urmează stilistica retorică epistolară, rotunzindu-se 
într-un fel de scrisori (sau dialoguri cu sine) către 
amicul coleg Vlăduț, plecat în Occident, căruia i se 
aduc la cunoștință tot felul de aspecte și întâmplări 
din viața satului (O invitaţie, Justiţia și distanţele, 
Boala umblatului, Popa și doctorul, Căldură și cu-
raj...).

Paralel, se regăsesc multe date și despre 
Târgu-Jiul acestor trei ani din urmă, orașul în care 
trăiește Lucian Ionescu, cu topografia și oamenii lui, 
unii din lumea învățământului universitar, cu multă 
„scrobeală, emfază și fals” (vezi imaginea de un ridi-
col grotesc a doamnei rector Afrodita Căpșună din 
Duios Doamna Căpșună vorbea..., un titlu persiflant 
dintr-o celebră nuvelă a marelui prozator Dumitru 
Radu Popescu, dar și a altor comilitoni...).

Prozele acestea sunt „fragmente de viață”, 
„concretism” curat, cum menționează autorul într-
un pasaj reflexiv din Urangutani în uniformă, în care 
evocă o vizită la Memorialul Victimelor Comunismu-
lui de la Sighet, tocmai de 10 august 2018, când la 
București avea loc „mitingul Diasporei” reprimat cu 
gaze lacrimogene! În totul, aceste narațiuni reușesc 
să redea o lume concretă și pitorească a satului con-
temporan din această zonă a Olteniei de nord-vest, 
în care autorul își regăsește rădăcinile, chemarea la 
matcă nefiind una de filon sămănătorist, ci o trăsă-
tură mai organică a unui spirit reflexiv, de asumată 
postmodernitate, obsedat oarecum de tema-cadru 
a timpului devorator. O conștiință de sine, aflată în 
marea aventură a regăsirii identitare, racordată la o 
terapie narativă și la o stilistică a creației asigurând 
autorului-personaj statut intradiegetic, uniscient și 
totuși heterodiegetic... 

De reținut frazarea de anumită țesătură 
postmodernistă, care absoarbe ca un burete fluxul 
narativ, alternând instanțele, în ideea unei cât mai 
complete aduceri în pagină a faptului trăit cândva, 
supravegheat de atitudinea unei conștiințe prezen-
te. Astfel, continuum-ul narativ, în oralitatea lui con-
fesivă punctuat ca atare, devoalează stări de spirit 
din cele mai intime, iluminând portrete și atitudini, 
vis-a-vis de subiectivismul supravegheat al unei 
conștiințe deopotrivă umane și artistice.
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IULIAN CHIVU: Predat sau Teroarea Absurdu 
lui (Contrafort, Craiova, 2019, 216 p.)

Afirmat, mai întâi, cu studii / eseuri de etno-
folcloristică și etnosofie, de paradigme estetice și 
morale (Studii și articole de etnologie, 2007; Homo 
Moralis. Mari paradigme etice și etosul românesc, 
2008; Spiritul pendulator. Eseurile de la Stuttgart, I 
- 2010; Solemnitatea ignoranţei, Eseurile de la Stutt-
gart, II - 2012), despre care revista noastră a scris la 
timp salutând preocupările aproape „singulare” ale 
confratelui roșiorean, Iulian Chivu a abordat și ro-
manul cu aceleași largi disponibilități creatoare, do-
vedindu-se și de această dată un prozator de toată 
mâna. Experiența de gazetar practicată în perioada 
imediat postdecembristă, dar și disponibilitățile de 
necontestat în registrul prozastic, cu ficționalizările 
verosimile ale unor personaje nu de puține ori de 
referențialitate autobiografică - după metoda unui 
postmodernism echilibrat, ferit de experimente 
„textualiste” inginerești -, sunt de găsit atât în  Cre-
puscul la Ullervad (2014) cât și în recentul roman 
Predat sau teroarea absurdului (Ed. Contrafort, 
Craiova, 2019, 216 p.).

Încă de la început vom observa o anumită 
ficționalizare referențial-autobiografică, ziaristului 
documentarist Tiberiu Cheldea din romanul prece-
dent corespondându-i acum profesorul de filosofie 
Constantin Burdeanu, în jurul căruia se structurează 
drama senectuții cu întregul ei cortegiu de anxietăți.

Departe de a repeta tehnica postmodernist-
compozițională, cu episoade cronologicește ames-
tecate, paralele și întrețesute, din „Crepuscul la 
Ullervad”, Predat are o cursivitate mai susținută, 
continuă, fără rupturi, de unde și aparența de scrie-
re „fără răsuflare”, de narativitate neîntreruptă, care 
curge ca o apă molcomă și nebănuit de adâncă, într-
o albie ce reflectă destinul unei familii de intelec-
tuali trecuți de senectutea septuagenară, încercați 
de boli grave și rămași singuri într-un București al 
zilelor noastre, în casa situată unde pe lângă parcul 
Cișmigiu. 

De remarcat tehnica rotunzimii în care este 
construit „Predat”, care începe cu evocarea respec-
tivului joc beligerant de copii într-un lan de porumb, 
la marginea unei lunci (căruia îi este martor docto-
rul Cezar Comănescu, plecat în excursie la Firențe) 
și sfârșește cu coșmarul fantasmatic premonitoriu 
al pacientului său, profesorul filosof Constantin Bur-
deanu, amenințat triumfal cu sabia de Mefisto cu 
ultimativul „Predaaat! Predaaat!”, un fel de „teroa-
re a absurdului”, revenită în amintirea medicului, 
ce-i asistă bolnavului de comoție cerebrală ultimele 
clipe de viață. 

Doctorul Cezar Comănescu, fiul unui deținut 
politic cunoscând detenția la Aiud și experimentul 
de la Pitești, este căsătorit cu Miruna, și ea medic. 

Au o fetiță crescută de bunici, pictorul Damian Co-
mănescu, fost profesor universitar la Arte și socrul 
său, devenind prieten cu profesorul Burdeanu, la 
rândul său pacientul ginerelui, fapt rămas necunos-
cut până la sfârșitul romanului.

Romanul se concentrează pe destinul profe-
sorului Constantin Burdeanu, ieșit la pensie de la un 
celebru liceu din „buricul” Capitalei, care își găsește 
oarecum liniștea în plimbările făcute prin Cișmigiu 
și în discuțiile cu noii săi prieteni: scriitorul „re-
marcabil” Octavian Costiniu, recent laureat al Uni-
unii Scriitorilor pentru o carte de proză, gazetarul 
Myki Marincea de la „România liberă” acreditat la 
Cotroceni, și, mai apoi, pictorul pensionar Damian 
Rădulescu, socrul medicului său curant. Deambu-
lările peripatetice ale celor „patru crai tomnatici”, 
prin Cișmigiu și anumite localuri, ating probleme din 
cele mai grave de filosofie, artă, literatură, estetică, 
religie, civilizația satului, geopolitică, nelipsind pri-
virea critică asupra avariatului sistem de valori din 
societatea contemporană și din lumea politică. Dar 
mult mai grave sunt simptomele senectuții cu care 
se confruntă atât Ticu Burdeanu cât și soția sa, Irina, 
ajungând să-și caute sănătatea la Dublin, acolo unde 
fiul său Andrei („fiul risipitor”) se afla într-o misiune 
diplomatică, iar nora lui, Raveca, conferențiar uni-
versitar doctor în fizică. Diagnosticul părinților pus 
la București va fi confirmat de medicii din Dublin, 
rămânând ca familia, revenită în țară, să urmeze 
medicația prescrisă. În timp ce profesorul „ținut 
sub observație” cu îngrijorare de soție trăiește sub 
spectrul bolii ereditare al senilității, ca un bătrân an-
xios, aceasta este suspectă de teribila boală, pen-
tru care i se oferă șansa chirurgicală la o clinică din 
străinătate. Până la urmă, romanul abandonează 
destinul femeii, concentrându-se asupra trăirilor de 
zi și noapte ale lui profesorului Ticu, om cu orgoliul 
prestigiului profesional, dar și filosof cu o conștiință 
problematică ce se vede „predat cu arme și baga-
je medicilor”. Este torturat de insomnii, coșmaruri, 
stări de vertij, anxietate, în general de toată gama 
de trăiri ale senectuții, pentru care spiritul lui supe-
rior-orgolios nu este deloc pregătit. Totul i se pare 
nedrept și discuțiile de larg orizont cultural și spi-
ritual, de areal filosofic și religios, ating problema 
privind existența, sufletul, moartea, ideea salvării, 
în general probleme esențiale de soteriologie și 
redempțiune creștină.  

Șansa mântuirii prin credință survine în acest 
moment dramatic al vieții, dar conștiința sa reali-
zează limitele deja date ale ființei alcătuitoare: „Oh, 
Doamne, singura libertate care îmi mai rămâne ești 
Tu. La Tine va trebui să cuget.” Deși nu este un ateu, 
profesorul „nu poate să facă pasul mai departe”, 
eșuând în absurd, căci „la Dumnezeu nu se poate 
ajunge de pe acest fundament”, cum bine vede și 
crede Irena, mult mai devotată rugăciunii și mântu-
irii creștine... În acest sens, nu puține din paginile 
romanului capătă o tentă eseistică, eseismul fiind 
un element structural așadar în economia romanu-
lui. Înzestrat în direcția etnosofiei și paradigmelor 
moral-estetice, autorul își construiește uneori per-
sonajele prin referențialități de context bio-biblio-
grafic. Astfel, prozele sale frizează profiluri umane 
distinse, în genere o lume a intelectualității, evocată 
în contextele societății de azi, cu trăirile și drame-
le specifice, opusă altor categorii și clase sociale cu 
preocupări și interese mai terestre (vezi lumea satu-
lui Grădinari din preajma Bucureștiului evocată cu 
prilejul vizitei făcute la rude și obârșii).

Evocând îndeaproape complexele bătrâneții 
și teama de moarte, cu care se confruntă zi de zi 
Ticu Burdeanu, autorul introduce, în conturarea mai 
accentuată a profilului său, și ideea unei editări din 
scrierile acestuia, culese din vreo 12 agende, la care 
se angajează amicul de preumblări Octavian Cos-
tiniu și Andrei Dorotescu, un fost elev devenit di-
rectorul unei prestigioase edituri. Faptul nu se mai 

produce, de vreme ce bătrânul care era pe cale de a 
ajunge octogenar suferă un fatal accident vascular, 
urmând a deceda la „Filantropia”, unde este inter-
nat de amicii deambulărilor sale, care o ajută și pe 
Irina să accepte tragica situație survenită. 

„Predat” devine, astfel, dincolo de o surdă re-
voltă a condiției umane împăcată până la urmă cu 
sensul vieții și existenței, un mesaj al capitulării ine-
vitabile, rotunzind acest roman despre senectute și 
anxietăţile ei, o radiografie autentică și verosimilă a 
unui destin împrumutând o bogată referențialitate 
de date și aspecte biografice (vezi drumurile la mă-
năstirile Lainici și Prislop ale cuplului central, unele 
cronotopuri ale habitatului chiar dacă acțiunea este 
plasată în „buricul” Capitalei, reflecțiile eseistice și 
trimiterile livrești ale autorului „Lecturilor reflexi-
ve”, titlul romanului însuși care s-ar fi putut lipsi de 
sintagma „teroarea absurdului” oricât de subiectiv 
angajantă etc. etc.).

Ținuta literară înaltă, aș zice, a frazării, den-
sitatea reflecției, ritmul susținut al unei continuități 
de registru narativ, observația socială și tipologică, 
cu accent pe individualizarea portretistică, tenta 
eseistică și suplețea unei întregi narativități dialoga-
te, toate acestea concură la realizarea unui roman 
concentrat, bine scris, substanțial, autentic, plin de 
o „savoare” trăită a senectuții, propunând nu atât o 
temă mai puțin frecventată cât o privire „din interi-
or” a problematicii fantasmatice ce răvășește sufle-
tele omenești în crepusculul vieții.

TITUS CRISCIU, Reverenţe pentru semeni (Edi-
tura TIM, Reșița, 2019). În această a 19-a carte a 
harnicului și cunoscutului publicist cărășean, - care 
ar constitui „o utilă enciclopedie a valorilor locale”, 
după cum precizează prefațatorul, criticul și istoricul 
literar Gheorghe Jurma,- sunt adunate „materiale” 
publicate de-a lungul anului 2018 în gazeta „Banatul 
azi”, din Timișoara

Trei sunt părțile componente ale lucrării. Mai 
întăi secțiunea de interviuri cu personalități care în-
tregesc tabloul de valori al culturii bănățene. Acto-
rul Marcel Iureș, distins cu titlul onorific  de „Doc-
tor Honoris Causa Artis” al Universității de Vest din 
Timișoara, evocând pe marii săi formatori (Marin 
Moraru, A. Pellea, O. Cotescu, Dem. Rădulescu) sau 
regizori (Mihai Mănuțiu, Al. Tocilescu, Liviu Ciulei), 
declară că trăiește pentru public „care ne place, ne 
îndrăgește, vine aplaudă, asta e cea mai mare bu-
curie”. 

Un prilej de mare bucurie este în tâlnirea cu 
scriitoarea Nora Iuga, iar interviul are loc în anul îm-
plinirii semicentenarului de la debutul cu poetic cu 
Vina nu e a mea. „Poezia la mine nu e născută după 
un proiect preconceput. Eu nu am un plan, nu am o 
temă, nu am un motiv, ea vine de la sine și din cau-
za asta este foarte normal să vină de la sine și dacă 
aceasta e cauza, ea este identică cu un act fiziologic 
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și ea se schimbă mereu și mereu, odată cu vârsta.” 
În privința prozei, autoarea mărturisește obsesia/ 
tema autobiografiei („Am senzația că toate romane-
le mele sunt scrisori”, „niște confesiuni, adică tu îți 
repeți mereu și mereu existența zi de zi.”).

Două alte interviuri sunt cu istoricul și criticul 
literar târgujian Zenovie Cârlugea, asiduu cercetător 
al operei și vieții lui Lucian Blaga, publicate inițial în 
„Banatul azi” din Timișoara (nr. 105/28 iunie 2018) 
și „Actualitatea literară” din Lugoj (an IX, nr. 82/ iu-
nie 2018), având ca temă referințe istorico-literare 
raportate la cei doi ani de sejur petrecuți de autorul 
Poemelor luminii la Lugoj (1924-1926), „stația Lugoj, 
alături de etapele Lancrăm, Sebeș, Brașov, Sibiu, 
Oradea, Viena, Cluj, Bistrița, constituie una din cele 
mai importante sejururi, în care s-a produs o adevă-
rată maturizare a scriitorului și gânditorului L. Blaga, 
«placă turnantă» de pe care își va lua zborul spre 
alte orizonturi, europene de data aceasta... Nu con-
sidera el oare sejurul lugojean de peste doi ani „sal-
tul decisiv al vieții mele”, convins că „acolo am făcut 
cele mai mari eforturi de gândire”?).” Discuțiile se 
poartă pe marginea cărții Lucian Blaga și Banatul, 
lansată la Colocviile revistei „Reflex” (Herculane, iu-
nie 2018), dar și a Dicţionarului esenţial. Lucian Bla-
ga. Oameni din viaţa lui (vol. I, 2017; vol. II, 2018). 
Interviurile au drept titluri formulări ale intervie-
vatului privind fie „adoptarea” poetului de familia 
Bredicenilor („Intrase într-o familie cu vechi tradiții 
în cultura și intelighenția bănățeană”, pp. 30-38), fie 
considerațiuni valorice privind spiritul enciclopedic 
al marelui poet, filozof și dramaturg („Pe bună drep-
tate, Lucian Blaga a fost comparat și considerat un 
Goethe al culturii române”, pp. 38-47).

În interviul acordat de Tudorel Urian, - având 
experiența revistei „Cuvântul”, vechea „Viață 
studențească” (redactor șef și cronicar literar vreo 
șapte ani, începând din 1995) și a „României lite-
rare”, ca secretar general de redacție, un timp (alți 
șapte ani, 2003-2009), și care se declară „însetat 
de cunoaștere și de nevoia de a înțelege cât mai 
bine lumea în care trăiesc”, - intervievatul pledea-
ză pentru gândirea liberă, dincolo de orice îngrădiri 
și impedimente: „Chiar nu e nevoie de niciun curaj, 
să gândești liber și să spui ce gândești.” În privința 
statutului său de redactor la „Viața românească”, 
Urian declară tranșant că „Nicolae Prelipceanu, 
redactorul-șef, selectează textele” și tot el „decide 
ce apare și ce nu în revistă”. Și că „salariul” este ceea 
ce îl motivează să facă critică literară... În privința 
harului scriitoricesc, T. Urian spune franc că dacă 
un condeier nu are talent deloc „nici mama mafiei 
nu va putea să demonstreze că acolo există genia-
litate”. „Există însă ceva – precizează intervievatul 
– care seamănă cu niște filiere de promovare reci-
procă pe plan internațional, care presupun, dacă nu 
existența unei mafii, apartenența la un grup select, 
sprijinit pentru reciprocitate, de instituții ale statului 
(ICR, primării, consilii județene). Până la urmă nu e 
nimic rău în asta, doar că promovarea în aceste gru-
puri de export mi se pare un pic aleatorie.” Nu, nu 
e vorba aici de Mircea Cărtărescu „a cărui operă se 
susține pe propriile-i picioare”, ci de alți inși destul 
de lucrativi „ale căror texte în limba română nu sar 
în ochi prin valoare, dar care sunt traduși în tot felul 
de limbi, bat mapamondul în lung și în lat, pretind 
recunoașterea unei universități, pentru mine greu 
de explicat”...

Un alt interviu este luat informaticianului 
matematician Dan D. Farcaș, cetățean de onoare al 
Reșiței stabilit la București încă din 1967 (autor al 
volumului „Hoinărind prin Reșița pierdută” (2006), 
care se ocupă de „managementul întreprinderilor”, 
dar scrie și literatură SF (legată îndeosebi de „do-
meniul extratereștrilor”, de OZN-uri etc.), memo-
rialistică, articole de popularizare. Întrebat dacă e 
posibilă „o întâlnire cu civilizațiile extraterestre”, 
ufologul Dan D. Farcaș, altor al mai vechii lucrări De 
ce tac civilizaţiile extraterestre (1983), precizează 

după recenta carte lansată la Reșița, Enigma lumilor 
paralele: „Eu am privit fenomenul OZN cu totul al-
tfel. El nu poate fi rupt de folclor, de pitici, iele, zâne, 
mitologie, șamani care se întâlnesc cu diverse spiri-
te și mergând până la textul cărților sfinte, evident 
Biblia. Toată lumea bună din ufologie este de acord 
că toate acestea stau sub o singură cupolă și nimeni 
nu știe exact ce e dincolo, dar e un fenomen, o pute-
re sau niște conștiințe, care se manifestă sub aceste 
forme...” Alte răspunsuri privesc atât „dezavanta-
jele” informațiilor prin internet cât și „beneficiile” 
acestuia (corespondența rapidă sau on line, rețelele 
de socializare capabile de mobilizare instantanee 
pentru cauze de interes general, realitatea virtuală 
etc.).

A doua parte a cărții cuprinde Portrete și evo-
cări, dedicate unor personalități din istoria și cultu-
ra Banatului contemporan: Ion Sârbu, Ion Florian 
Panduru, Pavel Șușară, Cazimir Kurta, Vasile Tudor 
Crețu, Ioan Cărmăzan, Horia Pătrașcu, Constantin 
Lucaci, Ioan Luca, Ion Românu, Aurel Ciupe, Traian 
Vuia, Traian Doda ș.a.

Se adaugă la acestea, unele „note și consem-
nări diverse”, publicate inițial în periodicele aminti-
te, îndeosebi în „Banatul azi”, publicistică destul de 
interesantă care are în vedere, în primul rând, valo-
rile culturale, artistice și științifice pe care Banatul 
le-a dat de-a lungul timpului, cu accent pe substanța 
medulară a continuității în contemporaneitatea 
imediată. 

VLADIMIR UDRESCU, Boieri dumneavoastră. 
Hegemonice (Tipo Moldova, 2018, Colecția Biblio-
fil, A4, 354 p.). Cunoscutul poet și valorosul nostru 
colaborator, Vladimir Udrescu, a decis să-și publice 
acest manuscris de poezii, refuzat de Editura „Car-
tea Românească” (lector de carte: Mircea Ciobanu) 
în 1984, după ce în planul editorial ferm pe 1971 
al aceleeași instituții tânărul figurase cu un volum 
de versuri, Padre, „carte care însă n-a mai apărut”, 
întrucât „cenzura i-a stopat apariția”. Din discuția 
purtată cu „vechiul și noul meu editor de carte” 
Mircea Ciobanu, Vladimir Udrescu este apostrofat 
părintește și prevenit că o carte „cu un asemenea 
mesaj” și „tâlc politic păgubos” era imposibil să 
apară: „Cum să-i dau drumul la Cenzură, când am 
mai trecut printr-o experienţă similară, în ceea ce te 
privește, cu un alt volum al tău... Atât îţi spun: Nu mă 
băga în belele. Așteaptă și tu vremuri mai prielnice. 
Nu mai e mult. (...) Nu-mi purta pică, ţi-o spun spre 
binele tău. Deocamdată, taci. Și ţine minte: ai noroc 
că ai dat peste unul ca mine, care te preţuiește. Să 
rămânem prieteni...”

În ciuda tuturor acestor obstrucționări cenzu-

rale, poetul Vladimir Udrescu s-a impus în climatul 
libertății de creație postdecembriste cu frumoase 
volume dovedind un condei matur, format în cul-
tul cuvântului artistic, de un vizionarism profund și 
cărturăresc, domnia sa făcând totodată dovada unei 
vocații de comentator literar și eseist de mai larg ori-
zont (Telegarii de poștă, 2016). Volume ca scot ca-
valeria (2009), dolor (2010), îmblânzitorul de lumini 
(2013) și Ubi sunt... lamento (2017) au dat dreptul 
poetului de a-și recupera locul, nu atât în cadrul 
generației sale cultivând alte moduri de exprima-
re, cât în contextul poeziei române contemporane, 
printr-o voce singulară și fermă, simțind și trăind po-
ezia în registre de elevată meditație.

Boieri dumneavoastră este o restituire in 
integrum a volumului din 1984, obstrucționat de 
cenzură, „o ilustrată în alb-negru dintr-un timp cas-
trator și apter”, după cum ne precizează poetul în 
dedicația cărții oferite în primăvara acestui an. Pre-
cizarea „Carte respinsă de CENZURĂ în anul 1984” 
este consemnată cu litere roșii pe coperta volumu-
lui, care reproduce în paralel faximilele de atelier și 
textele poetice respective, în număr de 167, din care 
două, figurând în Addenda, aduc ăn atenție figura 
polivalentului actor de teatru și film, poet și drama-
turg, desenator și șahist, Vasile Nițulescu, unul din 
puținii oameni (și prieteni) care au avut cunoștință 
de existența respectivului manuscris în 1984.

Că Vladimir Udrescu a fost un nonconformist 
al regimului comunist se știe, dosarul său de urmări-
re informativă consemnând la un moment dat „ma-
nifestări și atitudini ostile regimului comunist încă 
din timpul studenției clujene”. Apoi, într-o notă-sin-
teză alcătuită de odiosul general Nicolae Pleșiță se 
preciza: „Și ca student, și ca cetățean, elementul a 
avut și are o atitudine și o poziție dușmănoase orân-
duirii socialiste”. Obiectivul – se specifica într-un Ra-
port al gen. Giani Bucurescu - „a făcut comentarii 
deosebit de negative la adresa politicii partidului 
și statului nostru, precum și a conducerii superioa-
re de partid și de stat”, criticându-l „dur și chiar pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu”, cum sună o Înregis-
trare a Departamentului Securității Statului.

În acest sens, putem constata ușor „mesa-
jul” anticomunist al volumului care l-a îngrozit pe 
lectorul Mircea Ciobanu. Iată, de pildă, poemul 
Fără anestezie: „Și eu am trăit între paranteze. Și 
eu am/ fost limbă legată. Fără/ Însemnătate la elo-
giile zilelor/ Jumulite și înfulecate/ Cu fulgi și oase 
și tot. Cu o pompă/ De foraj se scoteau măselele/ 
De minte – numai cariile se tratează/ (Nu-i așa, 
domnule doctor?)” (8 februarie 1980). Într-o Lecţie 
de anatomie a prezentului poetul scrie despre „un 
monolog prelung cu fața la/ Perete”, dar și despre 
„o capcană de cuvinte ca o botniță/ Pe mijitul unui 
soare” ori despre „simulacreele și/ Schemele co-
clite ale indulgențelor/ De tot felul”, precizând în 
final: „Numai că regele-poet, „sâlit/ A se înstrîina”, 
ne avertizează/ Că istoria, totuși, „se arată/ Și se 
prezentuiește”. // Cât despre versanții morții,/ Cu o 
torță alergând spre tine,/ Veacul se împotrivește.” 
(22 ianuarie 1980).

Poeziile de acum sunt, în general, străbătute 
de premoniții și vizionarism negru, spiritul poetului 
resimțindu-se din plin de un disconfort existențial 
cu evidente aluzii la o dialectică sumbră și strâm-
bă a lucrurilor: „Tu ești încă/ O literă sub lupa unei/ 
Iluzii. Dar dacă mai crezi în/ Înseninarea păcatului? 
Marele/ Pitic are picioare de miriapod,/ Alimentația 
rațională a declarat-o/ Festin național la gândaci.// 
Te-ai aștepta ca în camera obscură/ Să înflorească 
dialectica; însă/ Mâna ei lungă rupe lujerii/ Lacrimi-
lor tale...” (11 februarie 1984). 

Vladimir Udrescu trăia într-o lume în care re-
torica ideologică a libertății dădea în pârg, de unde și 
piese precum Vremea discursurilor, Doctrină despre 
generalizarea umilinţei, Curbe de sacrificiu, Îngheţ 
istoric, Ars doloris, Rezervaţie naturală, Orbi la cine-
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matograf, Colivie de papagali, Filtru total, Un feroce 
mehanism etc. etc. Iată, de pildă, în Îngheţ istoric, ver-
suri incriminante de felul: „Tot ce se poate: într-o chilie 
fără/ Ieșire mucegaiul politic/ Arde-n pălălăi; soarele se 
sinucide/ Într-o poezie monopolizată -/ Presimt apro-
pierea crizei/ și tu încă dormi asemeni/ Opiniei critice 
într-un parc/ Absolutist. Aștept să apară/ Scutierii din 
vremea marilor împărați, La curtea cărora-mi pieptă-
nam/ Singurătatea...” (29 septembrie 1980).

Istoria a intrat într-o iremediabilă vârstă de 
fier, teroarea pare invincibilă, „nicio boare, nicio 
scăpare pe oceanul/ encomiastic”, „Vârsta de fier 
vorbind de iubire,/ Mici jivine atotputernice ademe-
nind/ Cu agende electorale. Un urcuș pe brânci/ Spre 
martiriu – da, în zorii conștiinței/ De sine aventura e 
posibilă: rația/ Zilnică de droguri/ Revoluționare și 
alfabetul/ Monden cu care se scriu urmele/ Plebee.” 
(Fără felinar). Sau: „S-a publicat/ O carte în haos, 
anunță crainicul,/ Într-un singur exemplar. Dezno-
dământul:/Vin furtunile apocaliptice peste pajiștile/ 
Cu flori smălțuite; pe canale se refugiază/ Sumbrul 
corupt – o singură diligență/ Mai hurducăne spre 
moravurile/ Geometrizate ale unei epoci/ În deza-
gregare.” (Epocă în destrămare, 18 iunie 1983).

În ciuda terorii generalizate, „nu vor semna 
chiar toți pactul/ Cu diavolul; supușii voștri trag/ 
Steaua polară pe roată”, scrie poetul „îngropat într-
un potop de coșmaruri” în Casa de nebuni, conștient 
totodată că „un măcel e o trilogie/ A puterii și niciun 
pod nu/ E prea îndepărtat pentru fuga/ Unui înger 
ideal.// Zadarnic: gloria are acum/ Invaliditate de 
gradul trei.” (Haine de doliu, 25 iunie 1983).

În toată această istorie decăzută, „reglată/ 
după ceasornicul domnilor”, Oratorul „a uitat/ Iarăși 
că pâinea e pe cartelă, rații/ Rații, rații, o mare fe-
ricire se-anunță -/ Ah, dar unde sunt botinele de 
altădată/ Cu care ne feream de glod?” De unde și 
un sentiment de eliberare, un zvon mesianic de imi-
nentă prefacere: „Voi chema blând îngerul integru:/ 
Spune-mi, îngere, n-auzi o muzică/ Îndepărtată/ Ca 
un complot?” (O muzică îndepărtată, 20 iunie 1983). 

„Sunt de acord că prostituarea/ Politică a luat 
forme/ Fără egal în/ Dialectica naturii”, scrie poetul 
în Lovitura de graţie, observând totodată că „Dife-
rite faruri luminează mizeria atât/ De socială. De 
dimineață până seara/ Ideea națională îngălbenește 
în alcooluri/ Tari și nicio urmă de/ Democrație nu mai 
poate fi/ Recunoscută în decalajele/ Politice.// Ma-
rele magistru/ Așteaptă să dea lovitura/ De grație.”

Poetul știe să-și învăluiască temele în ara-
bescuri de imagini, de unde și aerul acesta când 
de directețe reținută și constatări apocrife, când 
de regăsiri distonante și acuze sarcastice. Sens în 
care „hegemonicele” lui Vladimir Udrescu vorbesc 
despre o lume a destrămării și a disconfortului de 
conștiință, în care salvarea este o ars doloris, poe-
tul având totuși sentimentul unei cauze mai gene-
rale  („Sufletul/ Meu e demult topit în roua de pe/ 
Pleoapele voastre”), dar și intuiția sacrificiului: „Vâ-
nătoare de vocale/ Între minus și plus/ E un somn 
de piroane-nroșite/ În soarele ce cade de spaimă-n/ 
Apus.” (Ars doloris, 26 iunie 1983)

În general, discursul liric e unul nervos, plin 
de freamăt apocaliptic și de urgențele unei noi or-
dini sociale, morale, existențiale. Astfel de poezii, 
desigur, nu puteau vedea lumina tiparului, ele fiind 
provocate de teroarea cotidianului trăit și având o 
tentă negaționistă, de răstălmăciri ironic-fanteziste 
ca niște „gloanțe incendiare” sau „tăceri în ștreang”. 
Aduse azi în fața unor „boieri dumneavoastră”, aces-
te hegemonice sunt nu numai „restituiri” în nume-
le unei justițiarități literare îndelung asumate, dar 
și „piese” de dosar personal, în care sunt de găsit 
opțiuni și însemne inaugurale ale unui lirism ener-
gic și pregnant, cu impresia maturizării sale de la 
începuturi, venind să confirme statura unui poet de 
seamă crescut în spiritul originalității și diferenței 
specifice, mărci inconfundabile ale unei poeticii in-
trospective admirabil elaborate. (Z.C.) 

IONUȚ CARAGEA, Iu-
birea mea abisală, Ed. Fides, Iași, 
2019, 84 p. 

De la placheta de de-
but, Delirium Tremens (2006) 
până la volumul de față, poezia 
lui Ionuț Caragea (n. 12 aprilie 
1975, Constanța) este expresia 
unei stări de spirit speciale, ge-
neratoare de viziuni și scena-
rii fantasmatice concentrate în 

direcția definirii de sine, mai exact a modului în care 
autorul înțelege poezia. Astfel, ideea artelor poetice 
străbate cele câteva zeci de apariții de până acum, 
de amintit fiind Donator universal (2007), Negru 
Sacerdot (2008), Guru amnezic (2009) până la mai 
recentele cărți apărute (și premiate) pe alte meridi-
ane, în formule bilingve, precum Cer fără scări/ Ciel 
sans escalier (2014), Festina lente (2014), Mon amo-
ur abyssal (Brest, 2018), Une étincelle dans le couloir 
des ombres (Ed. Stellamaris, Brest, Franța, 2018).

Iubirea mea abisală reia ediția franceză a vo-
lumului apărut la Editura „Stellamaris” din Brest și 
distins cu premiul Francois-Victor Hugo. Bine struc-
turat tematic și registru stilistic, volumul este com-
pletat cu o addenda de „aprecieri critice”, în care 
regăsim fragmentare judecăți de valoare exprimate 
de-a lungul vremii de critici și scriitori români asupra 
producției poetice, prozastice și aforistice de până 
acum, care nu e puțină, a autorului în cauză (Ana 
Blandiana, Ștefan Borbély, Al. Cistelecan, Theodor 
Codreanu, Daniel Corbu, Constantin Cubleșan, acad. 
Giovanni Dotoli, C. Dram, Jean-Paul Gavard-Perret, 
Ov. Ghidirmic, Adrian Dinu Rachieru, Maria-Ana Tu-
pan, Ion Simuț ș.a.).

De la generoase considerații precum aceea 
semnată recent în „Convorbiri literare” de Emili-
an Marcu („situându-se în prima linie a generației 
sale”) sau de acad. Giovanni Dotoli („atlet al poezi-
ei”, „lucrător asiduu al cuvântului”), la diagnosticul 
de „poet autentic, urmând a fi «redescoperit»” (A. 
D. Rachieru), care „are toate șansele să rămână în is-
toria literaturii” (Ov. Ghidirmic), receptarea poeziei 
lui Ionuț Caragea a surprins, în mare, specificitatea 
acestui „lider al generației 2000”, care, dincolo de 
a se juca ostentativ cu cuvintele, are un discurs liric 
susținut, structurat pe anumite linii tematice și în 
limpidități expresive de reală vocație, cu dexterități 
creative menite a-i legitima demersurile literare. 

Ideea e că avem de a face cu un autor de pro-
funzime, nu de suprafață, care s-a impus printr-o 
perseverență oarecum îndârjită, dând uneori cu tifla 
eventualilor contestatari, semnând deopotrivă vo-
lume de aforisme, de science-fiction, eseuri, lucrări 
de spiritualitate, antologii, apărute fie în țară, fie la 
Brest sau la Montréal (unde, cetățean canadian, a 
trăit în anii 2003-2011, fiind cofondator al Asociației 
Scriitorilor de Limbă Română din Québec, redactor-
șef al revistei ASLRO și realizator de antologii lirice). 

Din 2006 până azi Ionuț Caragea a semnat 
peste 40 de cărți, mai mult de jumătate fiind de-
dicate poeziei, pe care o concepe ca un exercițiu 
de meditație profundă, de-a dreptul abisală, 
descoperindu-și această vocație drept semnul risi-
pirii sale redemptive, salvatoare. Conștient că face 
parte din stirpea delicat-existențială și comunica-
tivă a creatorilor, poemul Genus irritabile vatum 
amintește de horațianul dicton din Epistole, adus 
într-o subiectivă circumstanțialitate referențială: „la 

a doua mea naștere/ când urletul meu amuțit de 
atâta urlet/ m-a învățat să urlu în mine/ din toate 
celulele mele să izbucnească/ un urlet tăcut/ m-am 
făcut poet fără voia mea/ se întrebau toți de unde 
știu atâtea lucruri/ de unde le scot de parcă aș fi un 
inventator/ un prestidigitator, o fabrică de idei, de 
concepte/ eram posedat de urletul meu tăcut/ ca o 
tăcere urlândă”... 

Concepând astfel poezia, ca o „tăcere urlân-
dă”, Ionuț Caragea se dovedește „un posedat”, iar 
această trăsătură pune un semn distinct întregii 
sale poezii. Poezia, creația în general, este pentru 
poetul nostru un „drog”, din această perspectivă li-
rismul se orientează, oarecum psihedelic, spre pro-
funzimi și esențial, intrând în rezonanță cu spiritul 
universal creaționist: „nu există drog mai puternic 
decât creația/ sentimentul acela când plutești/ și lu-
mea întreagă este la picioarele tale/ când ceea ce 
gândești capătă sens și se conectează/ prin flux lu-
minos/ cu restul gândurilor din univers (...) / drogul 
acesta nu se prizează, nu se injectează/ nu se bea 
pahar cu pahar/ și nu se învață/ drogul acesta exis-
tă dintotdeauna în tine/ îți curge prin vene/ respiră 
odată cu tine, iubește odată cu tine/ este Dumnezeu 
în stare latentă” (Dumnezeu în stare latentă) 

Uneori poemul devine o emisie discontinuă în 
care atotprezentă este obsesia creației convergen-
tă cu mitul christic, complex liric care structurează, 
în regim de artă poetică, intuiții sufletești de largă 
deschidere livresc-speculativă: „las poemele să vor-
bească în locul meu cu gura lor de îngeri mutilați las 
poemele să adulmece moartea neverosimilă mereu 
prea departe și totuși atât de aproape las poemele 
să fie avatarele ființelor închise în inimă și în creier 
las poemele să mă împartă tuturor așa cum Iisus 
împărțea pâinea la cina cea de taină las poemele 
să curgă năvalnic sau lin ca o lacrimă pe care nu o 
mai pot să o plâng cine să înțeleagă că poemele sunt 
viața pe care am trăit-o visând sufletul meu va ajun-
ge acolo cu ultimul cuvânt...” (Avatarul ultimului cu-
vânt)

Aceleași intuiții de sorginte filosofică și în 
Abisul metempsihozei, unde poetul amintește de 
„imperiala revelație” a unui Dumnezeu, cu care se 
sfădește în zadar, căci sensul răzvrătirii se dovedește 
defetist, regretabil până la flagelanta autoumilință: 
„vino înapoi și binecuvântează-mă/ cu prezența/ 
cu miracolul poeziei/ calcă-mă în picioare cu 
perfecțiunea/ și sădește-mi curcubeul/ în inimă// 
încoronează-mi nefericirea/ cu laurii unui sărut/ 
fantomatic// fă-mă să-mi umplu absența/ a ceea 
ce sunt”. Aceleași accente exhortativ-redemptive în 
Refuz să dorm, elogiu al unei stări de veghe întruchi-
pând poezia cu reflexe christice, prin care poetul își 
exprimă opțiuni ultimative consubstanțiale cu ideea 
creației sub protecția dumnezeirii: „refuz să dorm/ 
îmi plimb palma/ prin părul despletit/ al unei come-
te/ ia-mă cu tine, iubește-mă/ fericește-mă/ du-mă 
la marginea universului/ să-mi cunosc creatorul/ 
fiindcă și el/ refuză să doarmă// își oferă sufletul/ 
necontenit”.

Nu-i lipsesc poetului nici atitudinile mai re-
pliate, mai calme, regăsirile de sine, așteptând în 
liniște „venirea” poeziei, crez de la care nu abdică, 
dimpotrivă, încurajându-se („să nu-ți fie frică/ de 
tăcerea abisului/ acolo se coc pâinile agape/ ale ce-
lor mai profunde/ înțelesuri”). În astfel de „calme 
așteptări”, se străvede o luciditate limpidă care nu 
dispare nicicând din câmpul reflecției lirice, reco-
mandând un tip de raționalitate care supraveghează 
îndeaproape „abisalitatea” reflecției, îndemnând 
uneori la „calmul” necesar creației de acest fel: „să 
ai calmul așteptării/ știind că poezia/ oricum va veni/ 
să-ți mângâie tâmplele/ singurătății (...)// să ai cal-
mul așteptării/ să fii ca o insulă/ care-și oferă cuibul/ 
păsărilor cu aripi/ de foc celest” (Calmul așteptării)

„Numai poetul știe câtă singurătate/ este în casa 
cuvintelor sale”, scrie Ionuț Caragea în Casa cuvintelor, 
deopotrivă simțind „frigul”, „dragostea”, „speranța”. 
De aceea, uneori, nu mai are răbdare, simțindu-se a 
fi „chirurgul care ajută noaptea/ să nască prin cezaria-
nă/ o minune de poezie (...)/ o poezie ca o pasăre/ cu 
aripile desfăcute/ așteptând sufletul cald/ să o ridice 
la ceruri/ așa cum focul ridică/ un lampion// să devină 
una/ cu noaptea” (O minune de poezie)

Ionuț Caragea este un poet de substanță 
care, ferindu-și discursul de porozități, excese și 
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futilități specifice douămiismului, tinde către o liri-
că a esențelor, nu atât prin oralități și referențialități 
livrești cât prin intuiții și revelații de profunzime, 
sondând orizonturi metafizice și fantasmatice 
abisalități. 

TEOFIL RĂCHIȚEANU: Picătura deșartă 
a gloriei (ediție italiano-română), Ed. Scriptor, Cluj-
Napoca, 2019.

Retras încă de la începuturile afirmării sale 
în arealul obârșiei natale, poetul Teofil Răchițeanu a 
făcut din Cetatea Apusenilor un topos identitar, de 
incontestabilă specificitate, al liricii sale, atât de am-
prentată de duhul și văzduhul plaiurilor de la Vlădea-
sa, încât ar părea de-a dreptul atemporală și retrasă 
din istorie într-o transcendență a ritmurilor sempi-
terne, a htonicului și elementarului. Scăldată în „rouă 
de Răchiţele”, această poezie de freamăt originar și 
iz tradițional izvorăște dintr-o străveche geografie a 
montanității apusene, în care poetul se regăsește cu 
întreaga sa biografie și mitologie sufletească. 

Situându-se în afara „modelor” poetice, con-
comitente cu demersul său de poet șaptezecist, Te-
ofil Răchițeanu a rămas, de-a lungul biografiei sale 
lirice, el însuși, un virtuoz tradiționalist, cu teme și 
motive specifice arealului, asumate de conștiința 
dolorifică a unui Orfeu modern ce-și tânguie soarta 
pe plaiuri și cărări de brazi. Acest „Orfeu al Apuseni-
lor”, cum i-am zis cumva, care își asumă totodată și 
mândria aureolei voievodale în Cetatea tot mai aca-
paratoare și inexpugnabilă a munților săi, a devenit 
o voce distinctă a poeziei noastre de azi, curată ca 
o oază și nebiruită în „exorcismul” ființării sale, și a 
cărei substanță medulară preia atât fiorul cântecu-
lui de „dor” și „jale” din melosul popular, dar și o 
difuză eminescianitate cu prelungiri organice către 
grava meditație blagiană asupra omului carpatic, în 
spațiul săi de locuire.

Prezenta culegere, Picătura deșartă a gloriei, 
reia, într-o formulă convingătoare și ușor de trans-
pus în italiană, dincolo de tiparul prozodic cultivat 
in extenso în alte volume, temele fundamentale ale 
acestei lirici, fie în secvențe de un dramatic biogra-
fism (chipurile părinților, fratelui și surorii, pierdute 
pentru totdeauna în devălmășia peisajului înflorit), 
fie în evocări ale regăsirii de sine într-o solitară fra-
ternitate cu însemnele locului și semnele cerului. De 
remarcat deschiderea acestui spațiu înalt al locuirii 
către transcendent, cerul cu soarele, luna și puz-
deria de stele (cutreierat de un Dumnezeu absent, 
retras, zăvorât), exprimând o aspirație ascensională 
rămasă și ea oarecum suspendată...

Aflat, acum, într-un „Noiembrie” al vieții (An-
goasantul Noiembrie), poetul, cu o percepție tot 
mai acută a transcendentului, este înfiorat de Vână-
tul frig; silueta lui, deloc profetică, e a unui solitar 
dornic de certitudinea dumnezeirii care i se refuză: 
„Stau pe muntele acesta înalt/ Și te strig, Doamne,/ 
Și te chem/ Și te tângui.../ De nicăieri niciun glas,/ 
Niciun tremur în slavă măcar/ Al ecoului meu – ca 
de-un zid/ Se sfărâmă-ntrebarea,/ Se deznădăjdu-
ie./ Și se-nspaimă.// Parcă uși se închid.// Departe 
în stele/ Țiuie/ Vânătul frig...”

Cu tâmplele-n mâini, așezat pe-o piatră cea-
suri întregi, poetul privește norii, neîncercat de ni-
ciun „chin” și de nicio „jale”, pomenindu-se câteo-
dată plângând fără a ști dacă e în aceasta durere, 
dragoste, înălțime sau singurătate: „Și nu-mi aud 
decât sângele/ Spre Apus/ Ducându-mi aluviunile.” 
(Memento).

Deasupra bătrânilor Munți ai Apusului, un 
soare „dulce-amar” stăruie „iertător” (Soarele aces-
ta), nouri grei („stranii cirezi/ Ale Voevodului Ceru-
lui”) alunecă spre tăinuite dumbrăvi (Peisaj II), din 

care poetul percepe „glasul violet/ Al brândușelor”, 
florile preferate de poetul „Verii de noiembrie” (Gla-
sul violet al brândușelor).

Peisajele acestea, aparent contemplativ-pa-
cifiste, sunt subminate de reflecții grave, precum 
intuițiile perceptive din Sunetul morţii: „Stau cu ure-
chea la pământ:/ Sunetul morții/ În scoica auzului 
meu/ Ori, poate,/ Ca lui Homer,/ Murmurul/ Stra-
niu/ Al Styxului...”

Dincolo de astfel de referințe metaforice 
livrești, minime de altfel, atotprezent este peisajul 
specific habitatului carpatic apusean, cu cerul larg și 
atotprezentele „stele” către care se îndreaptă gândul 
poetului înnegurat, setos de repere ale stabilității și 
salvării, dar cu o angoasantă conștiință a zădărniciei 
și pustietății: „Cât de departe, voi, stelelor!/ Și între 
mine și voi/ Gândul meu, bietul,/ Ca o punte/ Între 
două/ Pustietăți...”

Un spațiu al înseninării și împlinirii androgine 
îl constituie, evident, erosul (Undine, I-VII), evoca-
re „cu nesațiu” a femeii iubite punând în vibrație 
o eminescianitate organică, în ritmuri imnice, de 
„cântarea cântărilor” și sfârșind în registre litanice: 
„Ofilitu-s-au pleoapele ei,/ Risipitu-s-au/ Ca cenușile 
fluturilor.// Trupul său se topi/ Și curse/ În potirele 
florilor.../ Pe buzele mele/ Se mai naște, ea, uneori,/ 
Ca o mistică floare” (VI. Cum cenușile fluturilor) 

Sau această ultimă secvență în care Orfeul 
Apusenilor își plânge iubita în tonul ieremiadelor bi-
blice: „Precum raza pierdutu-s-au? În întunericul no-
rilor,/ Precum gândul/ În noianul tăcerilor,/ Precum 
roua/ În luncile Soarelui,/ Precum șoapta/ În mur-
murul mărilor...” (VII. Precum raza pierdutu-s-au).

Pretutindeni sufletul poetului este încercat 
de semnele trecerii, destrămării, morții. Zădărnicie 
și pustietate peste tot, peisajul întreg intră sub o ne-
antizare pulverulentă. Stele cerului par lacrimi ale 
lui Dumnezeu pentru păcatele lumii. Sentimentul de 
vanitas vanitatum este plenar, trăit însă cu oarecare 
detașare ecleziarhică în solitudine: „Stihuri, stihuri, 
stihuri/ La orice oră din zi și noapte -/ Rouă a sufle-
tului,/ Sânge al lui -/ Lumii de cheltuială.// Risipă/ 
De sineși/ Nedrămuită.// Nimic, în schimb,/ Decât,/ 
Poate,/ Picătura/ Deșartă/ A gloriei...” (Picătura 
deșartă a gloriei)

Sub acest aspect, poezia lui Teofil Răchițeanu 
reface, în isihia sa, deci pe cont propriu și într-o me-
morabilă meditație de habitat originar, drama unei 
conștiințe moderne ce a sorbit, iată, cu luciditate și 
pacificare spirituală, „picătura (fie ea și deșartă) a 
gloriei”...

Cer și pământ, iarbă și stea, ape și nouri, toate 
sunt consubstanțiale cu un vizionarism deopotrivă 
contemplativ-imnic și cam resemnat-defetist al Or-
feului din Apuseni. Însă, în fața Timpului care ma-
cină existențele, toate rămân „transcendente” des-
tinului său existențial cu iz specific de montanitate. 

Viziunile unui diluviu neantizant terorizează 
conștiința. Totul se scufundă ca o Atlantidă mitolo-
gică, într-un crepuscul apocaliptic perceput cu pro-
funzimi dolorifice: „Crepusculul acesta,/ Cu spectrul 
tragic/ Al culorilor lui/ de parcă,/ Amurgind,/ Ulti-
mul/ Soare/ Al/ Atlantidei...”

Aparent, obstinat tradițional într-un demers 
poetic de areal circumscris, Teofil Răchițeanu este, 
în registrele liricii sale reflexive, un poet de o acută 
modernitate, situabil pe medularitatea spiritualității 
eminesciene și blagiene, stăpân atât pe intuițiile sale 
vizionare de limpidități expresive și cursiv metafori-
ce, cât și pe inedite resurse lingvistice, din cele mai 
subtile (creator de lexeme poetice chiar). E, în toa-
te aceste versuri, un farmec specific al montanității 
apusene, asumată de un destin poetic rămas credin-
cios duhului ce umple, atemporal, zarea și „istoria” 
locului, dând spiritualității arhaice sensul unei etno-
sofii, omul devenind congruent tradiției, iar aceasta 
resimțindu-se de pulsațiile cosmicului, transcenden-
tului.

Poet valoros, matur, pe deplin exprimat, de o 
autentică originalitate, Teofil Răchițeanu ilustrează, 
prin poetica sa bine articulată vizionar-tematic și 
expresiv, excepția de la regulă, prin care postmo-
dernismului i se dă încă o replică viabilă, una din 
puținele capabile să-i reziste... n

Zenovie CÂRLUGEA

Cu o floare nu se face primăvară, dar să nu ne gră-
bim: cu o floare se face o primăvară minimalistă, dacă nu 
pierzi prilejul.

Minimalismul, ca stil, este o prezenţă obsesivă în 
artele moderne; de multe ori atât de prezent încât nici nu 
îl observăm, sau, din contra, îl ignorăm. Muzica a ajuns 
la mari performanţe, s-au compus piese instrumentale, 
concerte, simfonii, opere (Arvo Part, Phillip Glass, John 
Adams), în arhitectură se construiesc vile, săli de sport 
şi de concerte, serialele în manieră minimalistă invadea-
ză ecranele televizoarelor, baletul minimalist ne modifică 
însăşi viziunea estetică asupra corpului nostru în mişcare, 
artele plastice sunt în aceeaşi poziţie. Constantin Brâncuşi 
este recunoscut ca un pionier în sculptura minimalistă, 
prin forţa de sugestie o formelor aparent simple inventate 
şi desăvârşite de imaginaţia sa, la fel Ernest Hemingway în 
proză, Samuel Beckett în teatru. Probabil în poezie, alături 
de muzică, s-a ajuns destul de departe. Dacă am analiza, 
dintr-o viziune modernă, textualistă „Poema rondelurilor” 
de Alexandru Macedonski, am descoperi puţin simbolism, 
în schimb minimalismul domină, prin forma desăvârşită şi 
redundantă, repetitivă, prin tendinţa de a reduce sensurile 
spre zero şi de a lăsa cititorul în situaţia de a extrage orice 
semnificaţii doreşte, aşadar de la orice la nimic. Poezia 
niponă este minimalistă, se bazează pe o estetică interi-
oară, aproape ezoterică, iar sensurile nu se difuzează în 
enunţuri explicite, ci numai sugerate. Aici apar capcanele, 
în aparenta simplitate, în realitate, în complicata simplita-
te. Practicarea acestei poezii de către cunoscători, nu de 
mulţimea aflaţilor în treabă, conduce la versuri reuşite în 
universul complex al acestui stil de poezie, unde sensul 
cuvântului „minimalist” presupune multă iniţiere, cunoş-
tinţe teoretice multiple şi cheltuirea unor intense resurse 
energetice de talent în scurtcircuitări violente. 

Prin „Bătrânul şi marea”, Ernest Hemingway a pri-
mit laurii Premiului Nobel. Această nuvelă sau un micro-
roman este un exemplu de artă literară minimalistă, cu o 
întreagă ţesătură de mijloace descoperite de prozator, şi de 
procedee specifice. Îmi face impresia că „romanul” (astfel 
subtitrat de autoare) „Contele de Madeira” de Elisabe-
ta Iosif este mai mult decât primul roman minimalist 
românesc, fapt cu totul excepţional, nu numai istoric, 
ci, în primul rând estetic, fără prea mari legături cu expe-
rimentul reuşit de autorul „Zăpezilor de pe Kilimanjaro”. 
Nu ştiu dacă autoarea este conştientă de ceea ce a realizat, 
dar indicatoarele romanului aflat sub observaţie arată o 
singură direcţie: minimalism.

Privit la suprafaţă, „Contele de Madeira” poate fi 
considerat roman biografic, despre tinereţea unei pianiste 
foarte talentate, Isabella, fiica lui Grigore Vrancea, un pri-
mar al capitalei pe la sfârşitul secolului al XIX-lea şi înce-
putul secolului al XX-lea, cam acelaşi timp istoric reţinut 
şi evocat de Mateiu Caragiale în capodopera sa „Craii de 
Curtea Veche”, de unde uşoara confuzie, foarte în spirit 
minimalist, că ambele romane ar avea ceva în comun. 
Romanciera depăşeşte biografismul (Isabella s-ar putea 
să fi fost pianista Cella Delavrancea, iar tatăl ei, binecu-
noscutul Barbu Ştefănescu-Delavrancea?) dar începe apoi 
să lanseze spre adâncime sonde cu graţie, cum se spune, 
o graţie de mare sugestivitate, schițând o poveste, unde 
aproape totul este sugerat, de la conflict, la personaje şi 
portretistică de personaje, la peisaje, la dialog. 

 În prefaţă, Aureliu Goci plasează romanul în preaj-
ma universului narativ şi filozofic al lui Mircea Eliade, un 
prozator de dimensiuni uriaşe, unde „Ceahlăul literaturii”, 
altfel zis Sadoveanu îşi pierde dimensiunile, însă le capătă 
Vasile Voiculescu. Se prea poate ca, în viziunile sale interi-
oare, Elisabeta Iosif să fi aruncat nu numai o privire, ci mai 
multe spre miraculosul esoterism afişat de genialul proza-
tor care a imaginat suprarealitatea de „Pe strada Mântulea-
sa”, însă autoarea noastră are energia să depăşească forţa 
devastatoare de gravitaţie eliadescă şi evadează esenţial, 
pretutindeni în literatură, sugerând totul, inclusiv fantasti-
cul, realismul metaforizat al lui Gustave Flaubert, folclo-
rul esoteric românesc, exotismul, heraldismul lui Victor, 
personajul principal, obsedatul de „sângele albastru”, no-
biliar, din venele bunicii sale, deci, din propria sa alcătuire 
fizică şi psihotică. Mai degrabă Elisabeta Iosif ar împărţi 
câteva apropieri cu realismul magic sud-american, al lui 
Gabriel Garcia Marquez, dacă ar fi să mai căutăm un reper 
şi să ne aflăm în treabă pe panta comparatismului. Cert 
este un fapt, oricâte orientări am căuta, oricât ar fi să nu 
credem, repet, să nu credem, „Contele de Madeira” este 
o creaţie foarte originală, probabil o bornă în literatu-
ra română: primul roman minimalist. De aici încolo nu 
avem decât să discutăm la infinit: cum reuşeşte prozatoa-
rea să scrie minimal, virtuţile excepţionale ale dialogului, 
care tinde de cele mai multe ori spre lipsa de comunicare, 

Şerban Codrin

Elisabeta Iosif – sau primul 
roman minimalist  românesc
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Recenzând recent Ex-temporale-le dlui Nicolae 
Gheran, observam că monograful și realizatorul ediției 
critice integrale „OPERE – Rebreanu”, în 32 de volume, 
cu anexele ei documentare de la Biblioteca Academiei 
(1969-2005), - unică în bibliografia domeniului în care se 
încercaseră multe serii inițiate și abandonate pe parcur-
sul unei jumătăți de veac, - se dovedește și un publicist 
de atitudine, incitant, plin de freamăt civic, documentat, 
foarte pliat pe evenimente, aspecte, oameni din vremea 
noastră.

Martor al unui timp istoric care, deși nu a dus la 
împlinirea tuturor așteptărilor, i-a oferit libertatea expri-
mării unor adevăruri deloc comode („cu cele mai crude 
referiri la realitate”), dl Gheran avea să deranjeze cu scri-
sul său anumite mentalități, care se regăseau oarecum 
direct în legătură cu lumea memorialisticii din romane 
sau cu referențialitatea socio-morală și caracterologică 
din publicistica sa. Națiunea română însăși, așezată la 
„hotarul dintre lumi, în zona întâi de pericol” – crede 
autorul – nu a avut niciodată un destin ușor în istorie, 
multe din treburile țării fiind încă neașezate.

 Inimitabilul farmec de memorialist, pe care-l 
întâlnim în tetralogia Arta de a fi păgubaș, e mărturia 
unui modus cogitandi, devenit figură a spiritului creator, 
căci domnia sa a avut prilejul să depună „mărturie”, vre-
me de aproape trei decenii, despre oameni cunoscuți 
bine și întâmplări trăite. Avem de a face cu o cronică 
„șugubeață” a celor 25 de ani de la Marea Revoluție 
din Decembrie, începută în 2008 ( (I.Târgul Moșilor, 
II.Oameni și javre, III.Îndărătul cortinei, IV.Bordel nou cu 
șteoarfe vechi), o narațiune în ramă istorică, cu persona-
je ușor de recunoscut sub identitatea unor nume „ușor 
alterate”, în general lumea pe care a cunoscut-o și în 
care a trebuit să-și caute „rezidența” când la București 
și Bistrița (unde participa anual la simpozioanele „Re-
breanu”), când la Breaza și, în ultimă ipostază, - întrucât 
la Bellu „e gălăgie mare, prea mulți deștepți pe metrul 
pătrat” -, într-un colț verde la Mănăstirea Dobric din 
județul Bistrița-Năsăud, dorință pe care mitropolitul 
Clujului, IPSS Andrei Andreicuț, i-a tot amânat-o...

Cu această vivacitate hâtră de lucid octogenar și 
într-un stil plin de savoare jovială și colorată oralitate, dl 
Nicolae Gheran scrie fără rezerve adevăruri crude, simi-
lare unei profesiuni de credință ce cuprinde în fasciculul 
de raze întreaga problematică a „ex-temporalelor” sale, 
scrise, așadar, oarecum cu detașarea senectuții care-i 
dă dreptul la incizii fără milă și exprimări tăioase:

„Exceptând libertatea cuvântului – mare cuceri-
re democratică – dacă nu și singura cu care ne-am pri-
copsit -, pentru mine bariera din Decembrie 1989 n-a 
însemnat mai nimic. Experiența trăită după 23 August 
– când Stalin, Churchill și Roosevelt se tocmiseră și pe 
pielea noastră -, mi-a anulat iluzia că, aflați la răscruce 
de drumuri, vom rămâne în afara oricărui obroc. «Nu 
spera și nu ai teamă» - zice Poetul – și m-am ferit ca 
de dracul de talciocul eșichierului politic (atent supra-
vegheat de-aproape și de departe). Așa că mi-am conti-
nuat activitatea pe șantierul Rebreanu, ca și cum nimic 
nu s-ar fi întâmplat. Despre contemporani și actualitate 
am mai scris câte ceva, de regulă zeflemitor, fără teamă. 
Adunând aceste slove, nimic din ce am publicat, între 
1990 și 2018, nu mă rușinează. Parcă le-am scris ieri, 
sperând nesmintit în vorba aceluiași Poet: «Ce e val ca 
valul trece.»”

Așadar nimic din cele scrise vreme de aproa-
pe trei decenii nu-l fac, acum, să roșească pe editorul 
și scriitorul Nicolae Gheran. Și despre ce anume scrie 
domnia sa în aceste „ex-temporale”? Lexem sui-generis 
grafiat, sugerând deopotrivă „detașarea” dar și pute-
rea libertății de exprimare, poate totodată sugestia de 
a rămâne... în afara timpului care macină, sub semnul 
unui memento de judecăți istorice și morale, drept artă 
„pamfletară”...

„Ex-temporalele” dlui Nicolae Gheran sunt, din-
colo de aplombul lor acuzator, grav, incisiv și în registrul 
„zeflemitor”, cum le consideră, niște tablete de atitudi-
ne social-culturală și politică pe varii subiecte, începând 

cu „cazul diplomatului Mircea Răceanu” (condamnat 
de regimul ceaușist la moarte pentru înaltă trădare și 
devenit liber după Revoluție), continuând cu trăitele 
evenimente ale Frontului Salvării Naționale (la victoria 
căruia a contribuit, fără îndoială, și trecerea în umbră a 
lui Silviu Brucan, „infatuat și ranchiunos”, cu rolul „unui 
Chișinevschi în gândirea politică românească, ridicându-
și în cap toată intelectualitatea autohtonă” și cultivat de 
„gazetărași de mâna a șaptea”), cu acțiunile C.P.U.N.-
ului, cu amintirea liderilor politici Radu Câmpeanu și Ion 
Rațiu, contracarați de fesenismul iliescian instalat con-
fortabil, după alegerile din Duminica Orbului (20 mai 
1990), cu considerații privind „misteriada” teroriștilor 

vărsători de sânge pe care puterea politică, în cârdășie 
cu justiția, presa etc., i-a „salvat” de genocid național, 
cu „dezindustrializarea” țării și vinderea proprietății pu-
blice bucată cu bucată, cu tabloul prefirării la guverna-
re a atâtor partide, puse pe căpătuială și prea puțin pe 
îmbunătățirea situației din țară, din care au luat calea 
străinătății nu mai puțin de patru milioane de români 
ș.a.m.d.

Nu puține sunt și subiectele culturale, însuși au-
torul, laureat al multor premii literare (Academie, USR) 
și posesor al unor înalte ordine de stat („Meritul Cul-
tural” în două rânduri, ultimul acordându-i „dreptul la 
fanfară pe ultimul drum, onoare la care renunț cu dărni-
cie”...), se vede marginalizat și chiar înlăturat de la unele 
premieri acordate unor „viteziști de cale lungă”... Chiar 
ultimul volum din seria integrală „Opere – L. Rebrea-
nu” i-a fost refuzat de la subvenționare de „Comisia de 
subvenții de la Ministerul Inculturii” pe motive hilare (că 
se suprapunea cu „un volum din planul Fundației dom-
nului Eugen Simion”!, ce era cu totul altceva, găsind, în 
sfârșit, sprijin la Dinu Săraru „care nu știu ce a învârtit, 
ce-a sucit, dar a găsit sprijin la niște francmasoni de mi-
au tipărit cartea” (nimeni din neamul său „nici eu, nici 
tata, viu sau adormit, n-a fost francmason – păcatele 
noastre”). Adresându-i-se „cu veche și sinceră prețuire” 
și mulțumindu-i lui N. Manolescu pentru cronica din 
„România literară”, dl N. Gheran precizează totodată 
că, în urmă cu 36 de ani, N. Manolescu și Al. Piru l-au 
recomandat pe tânărul editor pentru primirea în Uniu-
nea Scriitorilor (Scrisoare deschisă către domnul Nicolae 
Manolescu, pp. 324-334). Sunt și alte insatisfacții trăite 
de „breslașul” N. Gheran, dar, cu umoru-i caracteristic 
de om hârșit în ale vieții, domnia sa trece suveran pes-
te toate. Omul a cunoscut scriitori de seamă (Arghezi, 
Camil Petrescu, M. Sadoveanu ș.a.m.d.), personalități 
ale vieții noastre culturale (G. Ștrempel, Dimitrie Va-
tamaniuc, Teodor Vârgolici, Petru Creția, Al. Săndules-
cu, Tiberiu Avramescu, Nicolae Missir ș.a.), de unde și 
libertatea de a privi suveran peste unii contemporani 
„libricoizi”: „Parcurgând, zi de zi, fie și livresc, o epocă, 
alături de oameni mari, personalități ilustre din istoria 
civilizației românești, dobândești inevitabil un acut simț 
al proporțiilor și nu te mai interesează nimic, niciun lim-
bric dintre contemporanii din conducerea țării care vin 
și pleacă, de regulă după ce și-au chivernisit rostul, lă-
sând jale în urma lor și o mie de întrebări fără răspuns. 
Cu atât mai puțin un prezidențial, care, la o paradă, în-
toarce spatele președinților ce l-au precedat, refuzând 
să dea mâna cu ei de dragul întreținerii unei continue 

stări conflictuale. La sfârșit de mandat, mai vrea și-o 
moșie, o casă pe vecie, pe fondul unei sărăcii generali-
zate, falimentării economiei naționale. Fiindcă așa ar sta 
lucrurile în țara Marelui Licurici, unde, peste ocean, ale-
gătorii nu trăiesc în mizerie, nu-s osândiți să care-n spi-
nare o mafie de paraziți, ventuze ale bugetului de stat.”

Sau, indignat ca mai toți intelectualii de bună 
credință, văzându-se „neputincioși” în democrația 
postrevoluționară controlată politic: „Ca mai toți româ-
nii vedeam, auzeam și tăceam. Nu din lașitate, ci din 
neputință. În democrație, majoritatea hotărăște, iar 
votul meu este egal cu al leliței din Pantelimon. Proști, 
dar mulți, vorba lui Lăpușneanu! Reproșul că intelectu-
alitatea stă departe de viața partidelor nu rezistă, atâta 
timp cât, încazarmat, mi s-ar impune să cânt la ordin. 
În definitiv, care este deosebirea dintre baba amin-
tită mai sus și distinșii parlamentari obligați să voteze 
în bloc, «la vedere», arestarea unor colegi «la cererea 
justiției»? (...) Esențial este ca rechizitoriul procurorilor 
să fie bine probat, judecătorii să-și facă datoria potri-
vit profesionalității și conștiinței lor, fără un obligatoriu 
zornăit de cătușe. Fiindcă pe cetățeni îi interesează în 
primul rând recuperarea banilor furați din averea sta-
tului, nu spectacolul grotesc, de sunet și lumină, al unei 
noi «Cântări a României»...” (Cum și de ce? Întreabă-te, 
domnule!)

Când cineva i se adresează cu «Maestre», auto-
rul îl atenționează să renunțe, „nu de alta, dar ca editor 
mi-a fost dat să fiu în apropierea lui Arghezi, Bacovia, 
Adrian Maniu, Camil și Cezar Petrescu, Perpessicius sau 
Sadoveanu”. Cu vocabula respectivă autorul spune că se 
adresează „doar cizmarilor, croitorilor și altor meseriași” 
(De la București la Bistriţa - via Dobric).

„Trăim vremuri în care și proverbele se mai cer 
adaptate” (precum „trecutul glorios, prezentul căcăcios 
și viitorul misterios”), crede meșterul Nicolae Gheran, și 
multe din cele evocate în „ex-temporalele” sale vin să 
confirme din plin zisa publicistului, un moralist ironic în 
comentariile sale rotunzite de o colorată oralitate. Ob-
servator de tipuri, caractere, situații,  autorul e un na-
rator jovial, uneori indignându-se cu grave acuze, însă 
mai adesea făcând haz de necaz și trecând suveran pes-
te cele neplăcute, neîmpliniri și impedimente, eșecuri și 
situații reprobabile.

În publicistica de această factură, care îl înveci-
nează cu scriitoarea Magda Ursache, Nicolae Gheran 
(n. 14 octombrie 1929, București) este o voce distinc-
tă. Și de astfel de „voci” limpezi, lucide, analitice avem 
mare nevoie, azi, în societatea noastră atât de confuză, 
scindată, neașezată. Altfel zis, cum ar putea să rămână 
nepedepsite faptele bune ale dumnealui sau vorba unui 
personaj hazos de care autorul își amintește în tableta A 
fost să fie!: „Nu știu ce avea cu mine, că bine nu-i făcu-
sem niciodată!”. 

Sunt mândru că, iată, l-am cunoscut, atât cât s-a 
putut și mai mult prin corespondență on line, pe acest 
uriaș din breasla cărțarilor, care a făcut din viață o ade-
vărată artă de a fi păgubaș la toate... Oare așa să fie 
cu acest filolog de meserie, care, în sectorul editorial, 
a parcurs întreaga ierarhie profesională, „de la soldat la 
general”, cum însuși mărturisea într-un interviu acordat 
Luciei Negoiță?!

Desigur, Timpul, cernitor a toate, va reține truda 
de peste patru decenii a editorului care a reușit să ducă 
la bun sfârșit singura ediție critică integrală în 23 de vo-
lume, pentru un scriitor din secolul al XX-lea, Opere - Re-
breanu (plus alte două volume „Rebreniana” din 2017).

 
Urându-i Multă sănătate și vânt din pupa către 

Centenar!, îl încredințăm pe Scriitorul și Meșterul-editor 
Nicolae Gheran de mai vechea noastră prețuire și de 
toată dragostea, în numele celor ce trudim la realizarea 
trimestrialului de cultură din Țara lui Brâncuși, în coloa-
nele căruia numele domniei sale a strălucit nu de puține 
ori.  n

Portal-MĂIASTRA, Tg.-Jiu

Un uriaș din breasla cărțarilor - NICULAE GHERAN

arta descrierii grădinilor, a peisajelor din insula Madeira din Oceanul Atlantic, pe care 
autoarea nu le cunoaşte, însă le imaginează şi le transpune literar în stil minimalist, esen-
ţial. Aureliu Goci observa lipsa personajelor. Ba, dimpotrivă, există cu prisosinţă, însă 
reduse la ghinda de unde va răsări stejarul. În acest sens, pagina unde este descris grupul 
de prieteni remarcată de subtilul critic este antologică. Ar fi o invitaţie pentru critica 
literară preocupată până peste cap de genii optzeciste, douămiiste, postmoderniste, frac-
turiste să-şi mai schimbe creioanele şi să cerceteze, să definească structurile minimaliste, 
inclusiv în proză, fiindcă poeţii s-au grăbit şi şi-au marcat teritoriul.

Probabil romancierei noastre i-au scăpat unele amănunte în construirea subiectu-
lui, aşa îmi face impresia, calcă de câteva ori pedala unor exagerări, inclusiv stilistice. 
Posesor al unui conţinut redat cu mijloace poetice şocante, romanul se cere cu adevărat 
citit de mai multe ori, pentru a-i descifra nu atât subtilităţile de sens, cât ingeniozitatea, 

suprarafinamentul construcţiei şi al expresiei literare, nemaiîncercat, din câte ştiu eu, în 
proza românească decât fragmentar, intuitiv, în I.L.Caragiale, Urmuz. Dacă alt autor ar fi 
ajuns la o astfel de performanţă, oricine, inclusiv cei doi de mai sus, am fi discutat despre 
un mare scriitor şi minunatele lui creaţii, repet, minimaliste. 

Deocamdată să recunoaştem că numele Elisabetei Iosif, prozatoare, eseistă, poe-
tă, se plasează într-un loc unic, exact unde oricine s-ar aştepta mai puţin, un loc în stare să 
definească un important destin literar. Gellu Naum a publicat singurul roman suprarealist 
românesc, capodopera sa „Zenobia”, o carte exemplară; alături se instalează, stilistic şi 
structural, Elisabeta Iosif, cu singurul nostru roman minimalist, cel puţin momentan, cu 
un amendament: autoarea devenită foarte importantă prin ceea ce deja a realizat, să şle-
fuiască şi să construiască un al doilea roman, unde universul minimalist să fie explorat în 
toate dimensiunile sale abisale. n

pag.47 Elisabeta Iosif – sau primul roman minimalist  românesc
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Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” a muni-
cipiului Craiova și comuna Goești (Dolj) au găzduit, 
în zilele de 12-13 iunie 2019, ediția I a Festivalului 
„Alexandru Macedonski”, dedicată împlinirii a 165 
de ani de la nașterea scriitorului. 

Cuvintele de deschidere, din partea instituțiilor 
organizatoare, au fost rostite de: Remus Vlăscea-
nu (directorul Casei de Cultură „Traian Demetres-
cu”), Atanasie Adam (primarul comunei Goești), 
Ioan Lascu (președintele Filialei Craiova a Uniunii 
Scriitorilor din România), Horia Dulvac (director al 
Direcției pentru Cultură Dolj, reprezentanta Ministe-
rului de profil în teritoriu). 

Au participat, la toată suita de manifestări, 
stră-stră-nepoatele (de a patra generație) Irina Ma-
cedonski (32 ani) și Monica Macedonski (23 ani), 
amândouă fermecătoare și cu un aer dezarmant de 
prospețime, altitudine spirituală și  inocență conta-
gioasă, iradiind lumină și lăsând, parcă, să transpară 
vibrația teluric-celestă a chemării ”Veniți, privighe-
toarea cântă și liliacul a-nflorit!”. 

Ele au mărturisit că se află în premieră absolu-
tă la Craiova și Goești, că sunt impresionate de căl-
dura și generozitatea cu care au fost întâmpinate pe 
plaiurile Olteniei. Monica Macedonki a plusat: „Pes-
te tot, în aceste zile, m-am simțit Acasă!...”. 

În profilul lor fizic, cu înfiorări bizantine și 
de icoane tămăduitoare, de surori gemene (deși sunt 
doar verișoare), poți descifra – copleșitor – vuie-
tul chipului vibrant, de argint viu, al uriașului lor 
strămoș. 

Privirea lor are limpezimea cristalină și surâ-
zătoare a apelor jucăușe ale Amaradiei, care-și poar-
tă, cu temeritate, peste vremi, destinul de multe, de 
foarte multe ori milenar. Prezența lor, cu imbolduri 
serafice, poate fi considerată Lentila de Eternitate 

prin care se cuvine a privi personalitatea fascinantă a 
scriitorului Alexandru Macedonski.

În prima zi, la Craiova, am consemnat co-
municările științifice de impact deosebit prezentate 
de: Florea Firan, Aureliu Goci, Ștefan Mitroi, Ma-
ria Tronea, Ilona Duță, Tudor Nedelcea, Ioan Lascu, 
Gela Enea, Ion Militaru. 

Sesiunea omagială a continuat, a doua zi, în 
sala de festivități a noului sediu, ultra-funcțional, 
al Primăriei Goești, prin comunicările susținute de: 
Zenovie Cârlugea, Maria Dinu, Dan Lupescu, Horia 
Dulvac, Mihaela Albu, Dinică Ciobotea, Ion Mun-
teanu, Ionel Bușe, Geo Constantinescu, Petrișor Mi-
litaru, Toma Rădulescu, Gabriel Croitoru, Carmen 
Banță.

Mircea Popa (Cluj-Napoca) și Manuela Hă-
răbor (Brașov) au trimis, prin internet, comunicări-
le lor: „Al. Macedonski, necunoscutul”, respectiv, 
„Sentiment și emoție poetică în Rondelul plecărei”. 

Comunicările prezentate au fost percutante 
și pertinente (desigur, cu o excepție, care întărește 
regula), impunându-se atenției participanților prin 
punctele de vedere noi și novatoare, documentarea 
minuțioasă și îndelungată, acribia cercetării, arguția 
argumentării, propensiunea pentru inedit și judecăți 
de valoare bine conturate și contextualizate, stan-
dardul academic remarcabil. Calitățile sintetizate 
mai sus sunt cât se poate de firești, dacă ținem cont 
de faptul că mai mult de o treime dintre cei 26 de 

referenți sunt profesori universitari și conferențiari 
în învățământul superior din România și/ sau cerce-
tători științifici, cu vechi ori mai noi state, în institu-
tele specializate ale Academiei Române.

Moderator al întregii serii de manifestări, care 
a totalizat 14-15 episoade/verigi, a fost fiul comunei 
natale a poetului aniversat: scriitorul Ion Munteanu, 
prompt și concis în intervenții, mereu inspirat, cu 
zâmbetul pe buze și eclatant în argumentație, cum îi 
stă bine unui profesor de Retorică bine clădit.

Au fost semnalate două apariții editoriale: 
”Macedonski-Bacovia. Simbolismul românesc” de 
Florea Firan (Editura „Scrisul Românesc” Craiova), 
respectiv „Alexandru Macedonski. Palatul fermecat. 
Eseu asupra barocului macedonskian” de Zenovie 
Cârlugea (Ed. „Al. Ștefulescu” Tg. Jiu).

La Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” a 
fost vernisată expoziția documentară Al. Macedon-
ski – V. G. Paleolog.

Grădina Botanică din Bănie, unde familia po-
etului a avut locuința, în urmă cu peste un veac și ju-
mătate, a găzduit recitalurile de muzică și poezie, re-
alizate cu concursul violoncelistului Mircea Suchici 
(Filarmonica ”Oltenia”) și a doi foarte tineri actori-
studenți de la Departamentul de Teatru  din cadrul 
Facultății de Litere a Universității din Craiova.

Impresionant prin vigoare, energie debordan-
tă și bucurie a interpretării au fost suitele de jocuri 
populare și recitalurile folclorice prezentate, cu fer-
voare, de formațiile zecilor de elevi, de ciclu primar 
și gimnazial, de la școlile din Goești.

Pe gazonul din fața Primăriei natale și în 
preajma unei cavalcade de trandafiri cățărători, a fost 

dezvelit bustul lui Alexandru Macedonski, în al cărui 
bronz patinat răsună, parcă, ecourile din volumul său 
de poeme în franceză Bronzes. 

Alte două puncte importante din programul 
Festivalului: 

1. Inaugurarea Bibliotecii „Alexandru Mace-
donski” (compusă, mai ales, din volume donate de 
scriitorii olteni); 

2. Înmânarea oficială, din partea Direcției 
pentru Cultură Dolj, prin directorul executiv al aces-
teia, Horia Dulvac, a avizului de atribuire a numelui 
scriitorului Alexandru Macedonski Căminului cultu-
ral din comuna Goești.

La Casa-Muzeu ”Alexandru Macedonski” din 
satul Popeasa, sub adierea valurilor surâzătoare ale 
Amaradiei, curs de apă legendar între nordul Gorju-
lui și Craiova, și al colinelor cu vibrații carpatine, s-a 
desfășurat Slujba de pomenire a scriitorului omagiat, 
a fost dezvelită placa memorială din marmură, după 
care rapsodul Ion Crețeanu (directorul Ansamblului 
folcloric ”Doina Oltului” din Slatina), pe umeri cu o 
superbă ipingea în acorduri grave de roșu de purpură/ 
roșu cardinal/ roșu imperial,  a susținut un răscolitor 
recital de balade și cântece bătrânești din Oltenia, 
acompaniindu-se la cobză – străvechea liră a tracului 
Orfeu. Vocea puternică, bărbătească și patosul rosti-
rii, dicția și impostația expresive, trăirea vibrantă și 
capacitatea torențială de a transmite emoția artistică 
sunt doar câteva dintre virtuțile genuinului rapsod 
Ion Crețeanu, răsplătit cu aplauze înfocate, aici, pe 
culmile sartului Popeasa, ca și în China ori în țările 
europene pe care le colindă, deseori, ca ambasador al 
Institutului Cultural Român.

Prima ediție a Festivalului de la Craiova și 
Goești dedicat poetului de geniu care a scris Noap-
te de mai, Noapte de decembrie, Psalmi moderni și 
delicatele Rondeluri s-a încheiat cu un florilegiu de 
versuri originale prezentate de membri ai Filialei 
Craiova a Uniunii Scriitorilor din România.

De reținut că Goești constituie unitatea admi-
nistrativ-teritorială din Dolj cu cele mai multe sate: 
14 (acum un secol erau 43 !), plasate de-a dreapta și 
de-a stânga râului Amaradia. Până în acești ani din 
zorii mileniului al treilea - când inimosul primar Ata-
nasie (Sică) Adam a accesat fonduri europene, asfal-
tând drumurile și realizând trei importante (și foar-
te necesare !) poduri de beton spre satele Mălăești, 
Țandăra și Pometești – legătura (circulația) între 
cătunele componente nu era posibilă decât peste 
punțile evmezice ori de-a dreptul prin anumite punc-
te din vadul Amaradiei. 

Noul sediu al comunei doljene Goești este 
demn de un veritabil Palat Prefectural. O perlă arhi-
tecturală multifuncțională, lăstărită și pusă în operă 
sub coordonarea vigurosului primar Atanasie (Sică) 
Adam, oltean până-n plăsele, cum ar zice scriitorul 
și eseistul Nicolae Dan Fruntelată, cu obârșii peste 
două dealuri. În Bălăcița mehedințeană, de la poalele 
Piemontului Getic.  n

MACEDONSKI - 165

Festivalul Național „ALEXANDRU MACEDONSKI”

Dan LUPESCU
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Cu prilejul sărbătorii naționale Ziua Lim-
bii Române, Președintele României Klaus Wer-
ner Johannis, a semnat decretele de decorare a 
unor eminenți oameni de cultură din țară, „în 
semn de apreciere pentru activitatea meritorie 
pusă în slujba creaţiei literare româneşti, pentru 
talentul şi profesionalismul de care au dat dova-
dă de-a lungul activităţii lor”. 

În acest context, scriitorul ION CEPOI (n. 
13 august 1951, Bengești-Gorj), manager din 
2004 al Centrului Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, a pri-
mit Medalia „Meritul Cultural”, cl. a III-a, Ca-
tegoria A – Literatură. 

Absolvent al Filologiei de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (șef de promoție 
pe țară la secțiunea româno-italiană), Ion Cepoi 
a fost profesor la Sulina (Tulcea), întorcându-se 
în 1981 în Gorj pentru a prelua conducerea Ca-
sei Municipale de Cultură din Tg.-Jiu.

Este autorul a nu mai puțin de 19 cărți 
de poezii, proză și ample documentare privind 
tradițiile culturale ale Gorjului, alte lucrări 
aflându-se în diferite stadii de redactare.

Membru al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia din 2008 și secretar literar din 1994 al 
Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Tg.-
Jiu,, dl Ion Cepoi a inițiat o seamă de programe 
și proiecte culturale de mare impact județean, 
național și internațional, impunându-se prin-
tr-un profesionalism performant menit a duce 
la promovarea cultural-istorică și turistică a 
Gorjului. Între acestea se numără și proiec-
tul revuistic „Portal-MĂIASTRA”, pe care l-a 
susținut necondiționat încă din ianuarie 2005 
până azi, când trimestrialul de cultură gorjean 
se bucură deja, de câțiva ani, de „egida Uniunii 
Scriitorilor din România”. Adresându-i sincere 
mulțumiri și felicitări pentru toate strădaniile și 
succesele, colegiul de redacție al revistei își ex-
primă totodată convingerea că, având un aseme-
nea spirit creator, dinamic și echilibrat în frun-
tea culturii gorjene, aceasta nu poate decât să se 
bucure în continuare, indubitabil, de calitate și 
performanță, în contextul național de valori. n

(P-M.)

Omul de cultură și scriitorul ION CEPOI 
distins cu Meritul Cultural - Literatură  de președintele Klaus Johannis

Gala Laureaților

Premiul Opera Omnia pentru 
scriitori români, acordat de Uniunea 
Scriitorilor din România și titlul de 
Cetățean de Onoare al orașului, acor-
dat de Primăria Târgu-Cărbunești a fost 
atribuit: Vasile Spiridon (critică literară) 
și Nora Iuga (poezie); 

Premiul Opera Omnia pentru 
scriitori străini, acordat de Consiliul 
Județean prin CJCPCT Gorj și titlul de 
Cetățean de Onoare al orașului, acor-
dat de Primăria Târgu-Cărbunești a fost 
atribuit: Enrique Nogueras (Spania) și 
domnului Vojislav Karanovici (Serbia);

Premiul Opera Omnia pentru scriitori de 
origine gorjenească, acordat de Liga Culturală 
,,Fiii Gorjului” București, a fost atribuit lui Adrian 
Frățilă, Târgu Jiu;

Premii pentru promovarea operei arghezie-
ne (5), acordate de CJCPCT Gorj, au fost atribuite 
următorilor: Daniel Levente Pal (Ungaria), Mena-
chem M. Falek (Israel), Liliana Galor (Israel), Va-
sile Bâcu (Ucraina), Valeriu Țîbulențko (Ucraina); 
1 premiu similar, în valoare de 1.500 de lei, a fost 
acordat de Primăria Târgu-Cărbunești și atribuit 
lui Ion Anton (Republica Moldova). S-au acordat 
de către CJCPCT Gorj două premii speciale pentru 
promovarea Festivalului în presa literară națională, 
în valoare de 500 de lei fiecare, pentru Spiridon Po-
pescu și Adrian Frățilă – Târgu Jiu.

Premiul Opera Prima pentru debut în volum: 
Roxana Sorescu, ,,Noțiuni Elementare”, Ed. Cartea 
Românească, 2018, acordat de CJCPCT Gorj.

Premiul secțiunea Cuvinte potrivite (volum 
în manuscris), acordat de CJCPCT Gorj, a fost atri-
buit lui Sibechi Vlad Ionuț, Suceava

Premiul I secțiunea Bilete de papagal (gru-
paj poezii), acordat de CJCPCT Gorj, a ajuns la Cio-
banu Teodora Cristina.

Premiul al II-lea, aceeași secţiune, acordat de 
Biblioteca Județeană ,,Christian Tell”, a fost atribuit 
lui Mihăilă Gabriel Nicolae, Galați.

Premiul al III-lea, aceeași secţiune, acordat 
de C.C. Tudor Arghezi Târgu-Cărbunești, a fost atri-
buit Anei Paraschivescu, Craiova.

Premiul pentru arghezologie, acordat de 
CJCPCT Gorj, a fost atribuit lui Zenovie Cârlugea 
pentru volumul Tudor Arghezi, dicţionar esenţial - 
Oamenii din viata lui, Tipo Moldova, 2018.

Premiul revistei „Viața Românească”, con-
stând în publicarea unui grupaj de poezii, a fost 
acordat Cristinei Teodora Ciobanu. 

În cadrul secțiunii ,,Moștenirea Arghezi”, 
dedicată elevilor de liceu, s-au acordat următoare-
le premii oferite de Primăria Târgu-Cărbunești: Te-
bec Melinda Maria – cls. a XII A, secțiunea eseu; 
Dogaru Anca Maria – cls. a XII B, secțiunea eseu; 
Crețu Luiza Loredana – cls. a IX A, secțiunea eseu, 
eleve la Colegiul Național ,,Tudor Arghezi”, Târgu-
Cărbunești. n

Festivalul Internaţional de Literatură 
,,Tudor Arghezi” – 

Ediția a XXXIX-a, 24-26 mai 2019, Târgu-Jiu  -  Tg.-Cărbunești 
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Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

În perioada 7 august – 5 septembrie 2018 Ga-
leria Institutului Cultural Român de la Lisabona (Rua 
de Barão 10, Alfama) a găzduit expoziția „Manifest“ 
a artistului Mihai Țopescu. În toamna aceluiași an 
(nov. 2018), la Baia Mare, Mihai Țopescu a primit 
– pentru a doua oară - Premiul UAP, în semn de 
recunoaștere națională (Secțiunea Artă în spaţiul 
public – Land Art, pentru proiectul MANIFEST, 
„Pădurea Paradisului”, realizat la Poenari/ Gorj, în 
2017).

Recent, în vara aceasta (iulie 2019), „Manifes-
tul” Pădurii colorate a ajuns și în Belgia, la Chateau 
de Beloeil, un faimos castel din apropiere de Bruxel-
les, un fel de Versailles belgian. Expoziția-instalație 
de la Chateau de Beloeil, parte a Festivalului Euro-
pean de arte EUROPALIA, s-a bucurat de o deosebi-
tă audiență, artistul declarând: 

„Este cel mai important eveniment cultural 
din Europa. Festivalul internațional Europalia are 
loc la Bruxelles și reunește artiști din toate domeni-
ile. Am aplicat pentru acest proiect pentru că acolo 
nu te duci că vrei tu să fii prezent. Bucuria a fost 
mare când am aflat că proiectul meu a fost accep-
tat. Face parte dintr-un curent artistic aflat în trend 
în momentul acesta. E vorba de implicarea artistului 
în problemele din societate, în salvarea mediului, a 
naturii. Ce se mai poate salva. Artistul are armele 
sale, prin ceea ce face, se implică și trage un semnal 
de alarmă. Acest proiect MANIFEST a început exact 
cu doi ani în urmă în pădurea de la Poienari. Cu 4-5 
ani în urmă am realizat tot felul de „instalații” cum le 
zic eu. Pe lacul Sâmbotin a fost un protest împotriva 
poluării apelor, pe Dealul de la Bumbești Jiu a fost 
un manifest pentru natură, apoi la Marea Neagră 
am fost tot așa cu o „instalație” pentru o mare cura-
tă. Apoi am fost pe vârful Parâng, la Rânca, au fost 
mai multe locuri în care am fost cu acest MANIFEST. 
Așa am ajuns la Poienari, unde mulți colegi din țară 
și străinătate, voluntari, au venit și am vopsit 600 de 
arbori ca manifest împotriva defrișărilor, a tăierilor 
abuzive pentru că nu avem nimic împotriva curățării 
pădurilor. Au urmat alte expoziții în țară pe aceeași 
temă, dar și la Veneția, Lisabona, iar acum Chateau 
de Beloeil, care este un punct turistic extrem de că-
utat. Acolo vor fi expuse 100 de piese colorate la fel 
ca arborii de la Poienari. Sunt piese cilindrice de 6 
metri înălțime și așezate aleatoriu pentru a crea un 
volum. Oamenii au posibilitatea să se miște printre 
aceste elemente. E un fel de pădure mobilă, un fel 
de sculptură în spațiu public și un simbol al implică-
rii în salvarea naturii”... 

Proiectul este unul extraordinar de mare și cu 
un impact la fel de mare. Așa cum pădurea de la 
Poienari a devenit un punct de atracție turistică da-
torită impactului vizual și mediatic tot așa aș vrea ca 
și la Bruxelles acest semnal de alarmă pe care noi ca 
artiști încercăm să îl tragem prin armele noastre, să 
aibă un rezultat care să rămână în istorie, să zicem 
așa”, a precizat Mihai Țopescu reporterului Gelu Io-
nescu.

*
Vizitând atelierul și muzeul artistului de la 

reședința sa situată în apropierea Coloanei fără de 
sfârșit (un spațiu, desigur, impropriu, pentru uriașa 
cantitate de exponate), am rămas profund impresi-
onat de mulțimea și varietatea lucrărilor, uimitoa-
re morfologii de sticlă, lemn și metal (Anatomy of 
Glass) vizând simboluri și motive mitologice, litur-
gice, profane, cu sugestii sacrificial-jertfelnice de o 
gravitate extremă, dar și de o delicatețe aparte. O 
atmosferă fascinantă de interior, desfășurată în va-
rii seriale (Captive, Characters, Trees, Cocoons, Ana, 
Fish etc.), care se prelungește în exterior, în grădina 
casei, unde Mihai Țopescu a construit noi instalații 
de sticlă uriașe, de un colorit uimitor și în forme ge-
ometrice deopotrivă monumentale și zvelte.

Aflat, recent, la Tg.-Jiu, cu prilejul unor ma-
nifestări artistice, și vizitând atelierul artistului-sti-
clar, marele artist MIrcia Dumitrescu a declarat că, 
în acest oraș de mare tradiție culturală, pe lângă un 
Muzeu al lui Brâncuși, e nevoie și de un Muzeu al lui 
Mihai Țopescu:

„Am avut o revelaţie fantastică văzând lucră-

MIHAI ȚOPESCU...

rile domnului Țopescu în atelierul său. Ar fi bine să 
aveţi grijă de domnia sa și ar fi foarte bine să aveţi 
un Muzeu Țopescu aici la Târgu Jiu pentru că e un 
om viu și e bine să își facă muzeul așa cum a dorit 
și Brâncuși să aibă atelierul lui. Ar fi bine făcut nu 
în atelierul lui, ci undeva în centru, că nu ar strica 
deloc când are atâta reputaţie internaţională. Am 
rămas uimit când am văzut atelierul. Știam lucrările 

lui, dar le știam separate. Când vezi acum ce are zic 
că Târgu-Jiul ar putea să se mândrească cu calitatea 
acestui artist.” 

Publicăm alături lucrări aparținând artistului 
Mihai Țopescu, care, pentru originala și prodigioasa sa 
creativitate, a fost distins, la 25 aprilie 2019, cu Ordinul 
„Meritul Cultural”, clasa a III-a, de către președintele 
Klaus Johannis.  n (P-M.) 
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O expoziție itinerantă europeană

MIHAI ȚOPESCU
„Paradise Forest” / „Pãdurea colorată”

MIHAI ȚOPESCU (n. 21 
februarie 1956, Țicleni, Gorj) 
este absolvent al Institutului de 
Arte Plastice „Ion Andreescu” 
din Cluj, secția sticlă (1981). 
Specializare în cadrul Acade-
miei Kunst Baden din Viena 
(1985). Membru al Cenaclului 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
Târgu Jiu, al filialei UAP – Arad. 
Din anul 2000 este membru al 
Centro Studio-Vetro Murano 
din Veneția,. A expus în țară și 
străinătate, participând la nu-
meroase și prestigioase concur-
suri, simpozioane, expoziții de 
grup. Răsplătit cu multe premii 
naționale și internaționale, lucrările sale – remarcându-se prin mare 
rafinament artistic geometric și coloristic - se află în muzee de artă din 
România, dar și din multe țări europene (Germania, Italia, Belgia, Ce-

hia, Danemarca, Italia, Belgia, 
Olanda, Japonia etc.), precum 
și în colecții particulare.

În 2017, artistul Mihai 
Țopescu a inițiat la Poenari-
Gorj un proiect de land art in-
titulat „Paradise Forest”, con-
stând în colorarea unei păduri 
situată în imediata vecinătate 
a șoselei naționale cu ieșire 
spre Horezu-Vâlcea, în apro-
piere de Transalpina (DN 67, 
între Poienari și Alimpești). 
Gestul artistic s-a dorit un 
manifest pentru apărarea pă-
durilor, amenințată în anii din 
urmă de defrișări masive în în-

treaga țară. Proiectul a avut un succes imediat și de largă audiență, ast-
fel că artistul l-a transformat într-o instalație-expoziție itinerantă atât în 
țară cât și în străinătate. 

Veneția
Palatul Mogoșoaia

Belgia - Chateau de Beloeil


