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Memento - Decembrie '89

Iisus cu o mie de brațe
Așez, obstinat, în 

titlul editorialului de față, 
metafora-simbol a lui Va-
rujan Vosganian, ca poet 
(în ciclul cu același titlu 
din volumul Iisus cu o mie 
de brațe, Editura „Dacia, 
2004, care mai cuprinde și 
ciclurile corelative: Por-
tret de femeie și Dansul 
cu moartea), pentru cei o 
mie de civili neînarmați 
și în marea majoritate ti-
neri, uciși în cruntul car-
nagiu din decembrie ‚89. 
(Soluție tragic-gratuită, 
dar cinică, prin care noua 
putere post-ceaușistă / 

neo-comunistă ce se instala - prin lovitură de stat, crimă 
și minciună abjectă - a vrut să se legitimeze, acel act de 
terorism va fi fost și un avertisment pentru posibile alte 
revolte populare contestatoare, pe care era dispusă a le 
înăbuși, la fel - cum s-a și petrecut în cele două mineria-
de, ca și în 10 august 2018)

Autorul nu pornește de la și nici nu ajunge la 
conotațiile etice și politice exprimate de noi dintru în-
ceput, în baza adevărului expus de cercetători istorici 
onești și curajoși; nici nu invocă, precum Iisus, pe cruce: 
„Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac!”; ca un artist 
veritabil, el mizează pe impactul imaginilor evocând pă-
timirile celor „o mie de brațe” pe crucea libertății, ca și 
surâsul de speranță din lacrima mântuitoare. 

La Editura Fundației România de Mâi-
ne, a apărut recent lucrarea distinsu-
lui scriitor - fost diplomat, Nicolae 
Mareș, O stea pe cerul românesc: 
Regina Maria a României, șase 
schițe, care readuce în atenție 
și la adevărata valoare „perso-
nalitatea complexă, plină de 
afecțiune, de dăruire și dra-
goste față de poporul român, 
față de cauza istorică a națiunii 
române” (n. 29 octombrie 
1875, Eastwell Park, Regatul 
Unit - d. 18 iulie 1938, Castelul 
Pelișor, Sinaia; domnie: 10 oc-
tombrie 1914 – 20 iulie 1927).

 Contemporană cu evenimente 
care au configurat și definit pentru tot-
deauna destinul poporului nostru în granițele 
lui firești, Regina Maria a României a fost prin-
tre personalitățile cele mai importante „care 
au înțeles locul României ca țară și aspirațiile 
ei naționale în toată profunzimea”. Implicată în 
toate aceste evenimente ale vremii sale, Regina 
Maria („soacra Balcanilor”) a fost „cap de afiș 
pe front în Războiul Balcanic și în cel de Între-
gire a neamului, mereu alături de soldații răniți 
în spitalele de campanie”, reprezentând în mo-
mente „critice” interesele majore ale țării, in-
tuind că „situarea României de partea Antan-

tei, și nu a Puterilor Centrale, va putea 
asigura, în ciuda oricăror opreliști, 

constituirea unui stat național 
românesc unitar”.

Motto-ul cărții re-
prezintă un citat din Tes-
tamentul Reginei Maria a 
României, din care rezultă 
atașamentul de suflet și 
conștiință al acesteia față 
de „frumoasa Țară” pe care 
a avut norocul de a o vedea 

„întregită” și „împlinită”, do-
rindu-și-o veșnic situată cu 

cinste printre națiuni, iubită și 
respectată:

„Te binecuvântez, iubită Ro-
mânie, țara bucuriilor și durerilor mele, 

frumoasă țară, care ai trăit în inima mea și 
ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă 
țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă 
mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veșnic 
îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai 
veșnic falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubi-
tă și pricepută.” Coborâtoare din ilustra familie 
țaristă a Romanovilor (mama ei Maria Alexan-
drovna Romanova fusese mare ducesă a Rusiei, 
unica fiică a țarului Alexandru al II-lea), regina 
Maria era nepoata reginei Victoria a Marii Brita-
nii, drept care a cunoscut și s-a împrietenit cu 

Zenovie CÂRLUGEA

O stea pe cerul românesc –

REGINA MARIA A ROMÂNIEI

Ioan St. LAZĂR

Din Târgu-Jiul brâncușian, Zenovie Cârlugea propu-
ne specialiștilor și cititorilor deopotrivă un nou proiect literar: un 
dicționar esențial monografic, Oamenii din viața lui.... După ce an-
terior, la editura ieșeană TipoMoldova (condusă de Aurel Ștefanachi) 
a tipărit Lucian Blaga. Oamenii din viața lui (vol. I-2017 – vol. II-
2018) și Tudor Arghezi. Oamenii din viața lui (2019), recent a scos, la 
aceeași prestigioasă editură, o carte de o însemnătate deosebită, având 
în vedere protagonistul ei: Mihai Eminescu. Oamenii din viața lui 
(2019). Este un volum masiv, A4, de 752 p., remarcabil nu numai prin 
masivitate, ci mai ales prin conținut. Este o carte de autor, lucrată cu 
acribie științifică, ce numai o instituție de specialitate o putea elabora. 
Este o carte de referință, un dicționar monografic despre oamenii din 
viața poetului (membrii și rudele familiei, prieteni și neprieteni, cola-
boratori), menit să aducă în prim-planul istoriei literare (dar și cultura-
le și politice) personalitatea „omului deplin al culturii românești” (C. 
Noica) și opera sa, în contextul social-politic al epocii, văzută „într-o 
ipostaziere poliedrică și multirelațională”.

O lucrare inedită, ca realizare și concept, a elaborat savantul ba-
sarabean, Mihai Cimpoi: Dicționar enciclopedic Mihai Eminescu (ediția 
a II-a, revăzută și adăugită, Chișinău, Editura Gunivas, 2018, 800 p.), despre care Eugen 
Simion sublinia cât de important pentru cultura română este acest proiect ambițios, „o 
lucrare, dar, vastă, primejdios de vastă, îndrăzneață, o lucrare necesară. Ea apare în 
cultura română într-un moment în care Eminescu este disputat, zgomotos și inutil, de 
detractori de serviciu, și zelatori de serviciu, deopotrivă de înverșunați și aberanți”.

 Aceleași aprecieri se potrivesc și dicționarului monografic 
Mihai Eminescu. Oamenii din viața lui, scris de cărturarul Zenovie 
Cârlugea. Lucrarea cuprinde 180 de articole-eseu despre oamenii 
importanți sau mai puțin importanți, efemeri în biografia Poetului, 
lumea lui Eminescu fiind, scrie Zenovie Cârlugea, „bogată, varia-
tă, plină de freamăt, [care] evocă, în consistență și devălmășia ei, 
o societate românească în care savoarea Orientului este estompa-
tă de atitudini, convingeri și forme ale civilizației occidentale”.

Acești oameni din viața lui Eminescu sunt scriitori, ga-
zetari, literați, artiști, politicieni, colegi care l-au cunoscut și au 
interacționat cu el, prin această catagrafiere Zenovie Cârlugea 
deduccând „întregul complex de împrejurări al relaționării sau 
expectativei, al implicării mai mult sau mai puțin în viața poetu-
lui”.

Unii dintre acești „actanți” sunt „impenitenți inevitabili ca 
Grigore Ventura, D. Teleor ș.a.”, dar ei trebuiau incluși în acest 
dicționar și pentru a ilustra o societate cu toți membrii, onești sau 
impertinenți.

 Orânduiți alfabetic, ca-n orice dicționar, Zenovie Cârlugea fixează în arti-
colul-eseu succinte date biobibliografice, axându-se pe relația respectivului cu Emi-
nescu. Firește, întinderea fiecărui articol depinde de personalitatea fiecăruia și de 
relația (mai mare sau mai mică) cu Poetul. 

Oamenii din viața lui Eminescu
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Așezându-se ca sub un zăbranic al demnității ultragiate, poetul își asumă interio-

rizarea durerii tragice și catharsis-ul ritualității creștine pentru cei decedați, paginile sale 
fiind, rând pe rând, litanie, baladă lirică, reportaj crud, pietà, bocet, prohodire, proiecție 
spre înviere / revenire la viață și înălțare în memoria spiritului - secvențele unui inedit 
și original recviem (în zece părți). Totul într-o perpetuă stare dramatică a eului liric-
evocator, măcinat între sentimentul de culpă fiindcă e viu, nu între cei dați morții lângă 
el atunci și sentimentul datoriei de a nu-i uita, a le cinsti memoria, a le rosti necurmat 
idealul în numele căruia s-au jertfit:

Gloanțele au curs pe umerii mei ca mierea sălbatică.
Iar între toate curată și tămăduitoare, zăpada
s-a așezat pe frunțile lor înghețate;
numai pe fruntea mea s-a topit. (...)
Aud în somn și trezvie cum se încarcă puștile și tresar.
Îi strig, le fac semn să-i feresc, dar zadarnic,
În mine ei mor din nou și mereu
așa cum Iisus se jertfește în fiecare zi de duminică
pe altar.
Întâmplă-se orice, îmi voi lua carnea în dinți.
Acum știu! Eu am fost hărăzit să povestesc.
Astfel a venit timpul să îmi cer iertare
pentru vina de a fi rămas viu. (Prolog)
Dualitatea contrariilor (moarte și viață, eu și ceilalți, pământ / suprafață - subpă-

mânt / „adâncime”, „cuvântul care ucide” / propaganda - tăcerea ce l-a îngăduit / „somn 
fără vise”, omul - Iisus, planul uman - planul divin, vină - iertarea ei, realitatea concretă 
- idealitatea alegoriei ș.a.) devine, desigur, principiul poetic care animă „construcția” în 
fiecare secvență („Pe mine nu m-ați pus laolaltă, în adâncime, / Iosife și Nicodime!” - în 
Prolog și către final), în fiecare text, ca și la nivelul întregului ciclu. Această esențializare 
este percepută și relevată lângă fiecare poezie de excelenta ilustrație grafică a Mihaelei 
Șchiopu, cu corpuri din linii crispate în poziții bizare, apocaliptice, cu cercuri trunchia-
te - pentru capete, cu semicercuri - ca aure de sfinți, în două culori tari: alb și negru, ca 
lumina purității și, respectiv, umbra ori întunericul lutului.

Trebuie spus totodată că aceste contrarii nu rămân niciodată total opozitive, ci, 
în crisparea neprevăzutei întâmpinări, se întrepătrund perpetuu, chiar până la confuzie. 
Astfel, poetul rememorându-se în clipele de groază ale represiunii, laolaltă cu cei ce au 
murit / acești „eroi adevărați”: Fugim. Sunt totuna cu urmele tălpilor mele. / Singura 
șoaptă care se mai aude e strigătul, / singura încredințare că ești încă viu. / Moartea 
dansează printre noi. Nu se grăbește, alege încet. / Suntem la vârsta la care o putem iubi 
/ ca pe o femeie frumoasă / ... / Pe asfalt, moartea vine cu un ceas mai devreme (Aici 
au murit eroi adevărați), iar aceștia, prezenți mereu în coșmarurile lui, în viața lui altfel 
decât înainte: Nimic nu-ți cer acum pentru mine / decât ca pasul să-mi fie cât mai ușor / 
pe caldarâmul unde s-a așternut / umbra sângelui lor. / Nu-ți cer decât ca lacrima mea 
/ să fie atât de curată, / încât căzând peste frunțile lor înghețate / să se preschimbe în 
zăpadă. / Aici, pe pământ, fiecare piatră / a devenit un altar / a cărui jertfă mă plec s-o 
ascult (Învierea); tot o îngemănare întrevedem în cele „o mie de brațe” atașate lui Iisus 
pe crucea răscumpărătoare: Cu adevărat / care din noi a murit nu mai știu. / Văd în jur 
pământul și cerul, dar totuși, / nu voi mai fi vreodată la fel de viu / (...) / Atâta pace / 
e-n văzduhurile cu aripi moi, / V-o aducem, pogorându-ne de pe lemn, / De n-o primiți, 
rușinați-vă de noi! (Prohodul - Starea a doua), precum și în modelul christic implicat 
organic în viața nouă, duală a poetului și a eroilor dăinuind în memorie: În mine ei mor 
din nou și mereu / așa cum Iisus se jertfește în fiecare zi de duminică / pe altar (Prolog); 
Iisuse acela / Cu o mie de brațe, / Prea puține pentru o singură viață, / Prea multe pentru 
o singură cruce (Prohodul - Starea întâi).

Exemple ale acestei conjuncții a contrariilor ajungând până la dramatice confuzii 
regăsim în continuare în aproape fiecare text din ciclu. În poezia intitulată chiar Victimă 
și călău, peste sângele eroilor vărsat pe caldarâm, agresorii vin ca și defilând cu steagul 
„roșu ca sângele”, invocând în batjocură o fraternitate istorică de-acum absurdă: Am 
crezut că e felul lor de a-și plânge morții, / dar pe uniforme nu era nici o urmă de sânge. 
/ Erau fără fisură, ca pregătiți pentru paradă, / nici măcar stropii rănilor noastre nu-i 
atingeau. / Ei nu-și plângeau, așadar, morții. Îi batjocoreau pe ai noștri. / Fiecare rană 
a noastră părea un steag de al lor, / fiecare mort devenea un purtător de flamură roșie, / 
înfiptă în inimă ori pe frunte. / (...) / Steagul lor era roșu ca sângele nostru, / ca să nu se 
știe deosebi călăul de victimă - ca și în întregul ciclu, poetul vizând un sens polemic, aici 
acuzând indirect trădarea idealurilor de libertate, egalitate, fraternitate de către dictatura 
comunistă și apărătorii ei agresivi. La fel de dură, și în modul poetic este confuzia insta-
lată între viață și moarte și / sau între moarte și viața de după moarte în poezia Înălțarea, 
unde ascendența catharctică a sufletului nu poate continua fiindcă memoria și vina tra-
gică apleacă „dintr-o margine” cerul către pământ și subpământul eroilor - „rădăcini”: 
Un pridvor e văzduhul, sprijinit pe viul din mine, / Iosife și Nicodime! / Cu cât suflarea 
vine mai din răsputeri / cu atât mai sus sunt păsările și stelele. / Dar simt cum cerul s-a 
aplecat dintr-o margine, / nesprijinit de morții cei noi, din decembrie de ieri / și simt, 
încovoindu-se, iarba / și vârfurile ei apropiindu-se de rădăcini, încât / nu mai știu, Iosife 
și Nicodime, / între viață și moarte, cine naște pe cine. Iar dilema continuă, amintirea 
sângelui tăind ca o sabie: Sângele sclipește ca tăișul de sabie, / focul foșnește la fel ca 
hârtia pe care o mistuie, / încât nu mai știu, între moarte și viață, / cine pe cine biruie. - 
dramatismul frântei înălțări implicând cititorului reflecție și atitudine.

Chiar și intertextul christic, mai evident în cele trei stări ale Prohodului, prin 
inserții de secvențe din Prohodul eclezial al Domnului („Laudă-ngropării”; „Cuvine-se, 
dar”; „Veșnică pomenire”) pentru prohodirea Celor fără păcat, abstrage de la condiția 
de procedeu poetic, fiind realmente, în fond, cum ar fi spunând Julia Kristeva, „ideolo-
gen” - aici, implicând starea teandrică, în care Iisus suferă omenește, primind în jertfa 
sa pe eroii ce s-au jertfit christic pentru un nou destin al oamenilor: Ca să înnoim / Firile 
oamenilor, zdrobite, / Cu moartea ne-am rănit trupurile, voind, / Deci nu ne jeliți, dar 
luați aminte!, sensul răscumpărător al sacrificiului fiind exprimat poetic explicit, deopo-

Iisus cu o mie de brațe

trivă cu dorința de a lupta în continuare jertfelnic - Iisus și oamenii (cei morți și cei vii) 
- pentru împlinirea idealului mântuitor: Cuvine-se, dar, / Mai frumos chip decât oamenii 
toți / Să dăm, Iisuse cu o mie de brațe, / Lumii pentru care să suferi mai poți. (Învierea). 
În context, angrenată organic și teandric mitului hristic în continuare viu, activ, jertfa 
eroilor uciși în decembrie ‚89, martiri pentru libertate și demnitate, poartă un nimb de 
sfințenie.

Ineditul și originalitatea ciclului poetic evocator - dramatic - și liric al lui Varujan 
Vozganian se susțin artistic și prin multe alte moduri. Ca, de pildă, prin imagini-simbol 
intens semnificative: Cercul se strânge și în lăuntru nimic nu ne apără - / Decât am 
văzut în mijlocul lui coborând / un înger cu capul în jos. / Cu fiecare bătaie de aripi se 
înfigea mai tare în pământ, / dinspre lumină cu fiecare zbatere ne trăgea spre întuneric. 
/ În ziua aceea totul a fost dus până la capăt / mai puțin mântuirea (Aici au murit eroi 
adevărați). Sau prin actualizarea unor instanțe mitice și reinterpretarea lor în spiritul 
istoriei recente, ca, de pildă, ipostazarea poetului în instanța Anei meșterului Manole, 
în care caz perioada comunistă constrângătoare este resimțită personal drept înzidire de 
sine într-o construcție fără ferestre a eului însingurat, neparticipativ, pentru ca perioada 
pregătitoare revoluției (furate!) din decembrie ‚89 să fie o revoltă nemaistăpânită a eului 
asediindu-se „pe sine” spre a ieși la lumina libertății, ambele perioade cerând autosacri-
ficiu (vezi, excelentă, Jertfa deszidirii)

Ne oprim aici, nu înainte de a reitera acel memento final al luării aminte ca un 
avertisment spre veghe pentru ca istoria tragică să nu se mai repete: Nu părăsiți cetatea 
până veți îmbrăca putere de sus / Iisus cel cu o mie de brațe mai zise. / Dar, pentru asta, 
deșteaptă-te, frate al meu, / din semnul cel de moarte, / căci e somn fără vise.

Rămânem cu speranța că, într-un alt context analitic, fiecare poezie din ciclu va 
fi interpretată deopotrivă cu ilustrația ei grafică de către, empatică, Mihaela Șchiopu, co-
participantă la sensul profund al întregului ciclu.

OCTAVIAN DOCLIN – 
laureat al Festivalului de poezie 

de la Smederevo - 2019

Aflat la a 50-a ediție, unul din cele mai 
cunoscute și importante festivaluri de poezie din 
lume, „Toamna poetică la Smederevo” (Serbia), 
s-a desfășurat pe parcursul mai multor zile (14 – 
18 octombrie 2019), fiind invitați cincizeci de poeți din numeroase țări (Argentina, 
China, Ecuador, Franța, Italia, Germania, Belgia, Rusia, Bulgaria, Polonia, Israel, Slo-
vacia, Macedonia, Republica Srbska și, bineînțeles, din țara gazdă, Serbia). Româ-
nia a fost reprezentată de poetul reșițean (invitat a doua oară) Octavian Doclin și 
de poeții de limba sârbă, din Timișoara, Slavomir Gvozdenovici și Liubinka Perinaț-
Stankov, care au citit în prima parte a recitalului „Seara Internațională de Poezie”, pe 
scena Centrului Cultural Smederevo. 

În cadrul Festivalului a fost lansată antologia Slobodne pesme / Poeme libere, 
de Octavian Doclin, volum bilingv (sârbo-român), apărut în Editura Meridiane, Sme-
derevo, 2019, prezentat de poeții Goran Georgevici (directorul Festivalului), Rado-
mir Andrici (fost președinte al Uniunii Scriitorilor din Serbia) și de cel care a asigurat 
traducerea poemelor, Slavomir Gvozdenovici (co-autor, alături de Ada D. Cruceanu, 
și al selecției din creația lui Octavian Doclin).

Lansarea-vedetă de carte, ca de fiecare dată, a fost antologia acestei ediții 
jubiliare, sub titlul Smederevo-50, care se deschide cu nimeni altul decât cu Peter 
Handke, recentul Laureat al Premiului Nobel pentru literatură. Antologia include și 
poeții din România invitați la această ediție.

Trebuie să amintim că printre cele mai importante premii ale Festivalului, de 
la înființarea lui (1970), se numără „Cheia de Aur” a orașului Smederevo, obținut 
și de scriitorul român Geo Bogza la vremea sa. Biblioteca Națională din Smedere-
vo a organizat o amplă expoziție retrospectivă foto-documentară a Festivalului și a 
cărților apărute în Editura Meridiane. Organizatorii au oferit participanților și un im-
presionant spectacol de poezie și muzică medievală sârbă în Fortăreața Semendria/ 
Smederevo, care străjuiește de secole această parte a ținutului dunărean.

Ada D. CRUCEANU

NB: Vestea de ultimă oră că poetului OCTAVIAN DOCLIN, prietenul și colabo-
ratorul nostru, i s-a decernat premiul pentru poezie pe anul 2018, din partea Filialei 
Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, ne bucură. Precizăm că în timpul cel mai 
scurt (cu prilejul împlinirii de către poet a 70 de ani de viață – 17 februarie 2020), lui 
Octavian Doclin urmează să-i apară o antologie lirică în colecția „100+1 de poezii”, 
coordonată de scriitorul Dumitru Radu Popescu în Editura Academiei Române, cu 
referințe din partea criticilor literari Mircea Martin, Cornel Ungureanu și Alexandru 
Ruja și cu o consistentă prefață semnată de noi. (Z.C.)
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mai toate capetele încoronate ale Eu-
ropei de atunci, impunându-și cu înal-
tă diplomație imperativele regale în 
favoarea țării sale (președintele Ray-
mond Poincaré și prim-ministrul Cle-
menceau ai Franței, Wilson al Statelor 
Unite ale Americii ș.a.). Fusese crescu-
tă la Curtea „cea mai aristocratică” și 
va avea față de Țara sa de adopție, Ro-
mânia, un sentiment plenar de adâncă 
prețuire, după cum a lăsat mărturie în 
lucrările sale, precum și în Testamen-
tul din 29 iunie 1933 („a îndrăgit viața 
și frumusețea, a fost prea cinstită ca să 
fie cu băgare de seamă, prea miloasă 
să fie învingătoare, prea iubitoare ca 
să judece”).

Puține popoare din lume se pot 
mândri cu asemenea Regină, scrie 
dl Nicolae Mareș, amintindu-i pe cei 
care au cunoscut-o „vreme îndelun-
gată”, printre care s-a aflat I. G. Duca, 
ministru de Externe, prim-ministru și 
om de cultură, care a participat la eve-
nimentele istorice din timpul războ-
iului dar și la cele imediat următoare 
conflagrației. Ilustrul om politic o ve-
dea pe Regină de-a dreptul „străluci-
toare, fizic ca și moral”, inteligentă, pli-
nă de talent pentru pictură și scris, de 
o frumusețe „încântătoare”, iubitoare 
de adevăr, de frumos și bine, sclipitoa-
re în conversație, cu vervă, umor, spon-
taneitate în gândire, neșovăielnică în 
acțiunile sale, în totul un cap încoro-
nat incomparabil: „Nu cred să fi fost în 
Europa multe femei care să se fi putut 

asemui cu dânsa.” Reținem în context 
și aprecierea ambasadorului Franței 
în România, în timpul Marelui Răz-
boi: „Există un singur bărbat la Palat și 
acesta este Regina.”

La moartea ei din 18 iulie 1938, 
marele istoric Nicolae Iorga scria des-
pre cea care și-a înțeles și iubit țara 
„atât de deplin și de adânc”: „Româ-
nia s-a împuținat cu tot ce-i aducea ca 
prestigiu, ca mândrie, ca inteligență 
și voință, ca mari și neuitate amintiri, 
femeia de însușiri excepționale, care 
cu greu se întâlnesc în istorie, Regina 
Maria. Toată viața ei a fost o taină, în 
care supranaturalul apărea neconte-
nit, uimind, de la frumusețea anilor ti-
neri la imperiala mândrie, unită totuși 
cu atâta grație, care i s-a păstrat până 
la sfârșit.”

Autorul Nicolae Mareș își 
structurează cartea în „șase schițe”, 
evocând pe rând activitatea de „di-
plomat desăvârșit” a acestei „stele 
de pe cerul nopții românești” (I), co-
laborarea cu președintele american 
Wilson Woodrow („homme du mon-
de” cum îl numește în Povestea vieții 
mele) întru „defrișarea relațiilor poli-
tice dintre SUA și Regatul României”, 
în aprilie 1919 (II), inițierea primelor 
contacte româno-poloneze după Ma-
rea Unire, cu vizite reciproce la nivel 
înalt, precum și distingerea Reginei cu 
Ordinul „Vulturul alb” în semn de înal-
tă prețuire (III). Capitolul al patrulea 
este dedicat Reginei Maria – scriitor, o 
fațetă mai puțin cunoscută pentru că, 
scrie autorul, „nici până în prezent (la 
cei 81 de ani ai trecerii Reginei în Eter-
nitate, n.n.) istoricii și criticii literari 
români nu s-au aplecat cu îndemâna-
rea și profesionalismul cuvenit asupra 
textelor literare lăsate posterității de 
Regina Maria a României, pagini care 
merită din plin atenția lor”. Este vor-
ba de cele trei volume din Povestea 
vieții mele, dar și Jurnalele zilnice, În-
semnările din ultima parte a vieții sau 
Capitolele târzii, unele chiar texte ine-
dite, care grăiesc despre un condeier 
„născută cu pana de scris în mână...” 
și situabilă „printre marii memorialiști 
români”, portretist de vocație în „me-
dalioane veridice” ale personajelor cu-
noscute (portretul lui Carol I și al Elisa-
betei, al lui I.I.C. Brătianu, al prințului 

prieten Barbu Știrbey ș.a.). Capitolul 
al cincilea, Regina Maria și Enescu 
sau un imn înălțat unui muzician ro-
mân, pune în lumină personalitatea 
lui George Enescu, cu prilejul împlinirii 
unei jumătăți de veac a violonistului 
și compozitorului pe care îl considera 
„nemuritor”, regina petrecând multe 
ceasuri lângă vatra Mărucăi „în tăcere, 
sub vraja arcușului său fermecat”. Re-
gina îl considerase pe muzicianul „mai 
tânăr ca mine (...) un copil-minune” și 
era convinsă că „gloria enesciană este 
universală”. Ascultându-l, Regina se 
simțea ridicată „în înaltul cerurilor”, 
artistul „putea stabili contactul între 
noi, cei muritori, și eternitate”: „El 
este un mare Român și suntem fericiți 
că este contemporanul nostru. Și cu 
atât mai mult, cu cât vedem că numele 
lui nu se stinge. Numele lui își găsește 
locul printre nemuritori, numele lui 
Enescu, al băiețelului din Dorohoi.”

Ultimul capitol (VI), Regina 
Maria și monseniorul Vladimir Ghi-
ka, cel „prin firea lui un sfânt”, reține 
mărturia protestantei Maria, Regină a 
României, care l-a cunoscut pe preo-
tul „misionar în sensul cel mai înalt al 
cuvântului (...) coborâtor din voievozii 
români de demult” Vladimir Ghika, în 
1913, în timpul Războiului Balcanic, 
atunci când pentru prima oară Regi-
na s-a implicat în acțiuni de caritate 
pentru a alina durerile oștirii române, 
ajutându-i și salvându-i pe răniții de pe 
front, pentru ca în bătăliile din 1917-
1918, încoronata încă din 1914 să de-
vină o energică și curajoasă Mamă a 
răniților de la Mărășești, Mărăști, Oi-
tuz și de pe alte câmpuri de luptă.

Într-o secțiune de final, autorul 
reproduce emoționantul poem Regi-
na crinilor s-a frânt de Vasile Militaru, 
scris cu prilejul trecerii în Eternitate, 
în iulie 1938, a Reginei Maria, urmat 
de Testamentul acesteia din 29 iunie 
1933 și adresat „Țării mele și poporu-
lui meu”, o vibrantă și emoționantă 
mărturisire de credință și iubire față 
de Țara adoptivă și neamul românesc, 
de castelul părăsit de la Bran dar și 
de Balcicul (Tenha-Juva) de care s-a 
atașat atât de mult încât a lăsat „fiu-
lui meu, Regele Carol II ca inima mea 
să fie adusă și așezată la Stella Maris, 
biserica ce am clădit-o la marginea 

mării”: „Cu trupul voi odihni la Curtea 
de Argeș lângă iubitul meu soț Regele 
Ferdinand, dar doresc ca inima mea 
să fie așezată sub lespezile bisericii 
ce am clădit-o (...) Și acum vă zic ră-
mas bun pe veci: de acum înainte nu 
vă voi putea trimite nici un semn; dar 
mai presus de toate amintește-ți, Po-
porul meu, că te-am iubit și că te bi-
necuvântez cu ultima mea suflare.(...) 
Binecuvântez Țara, pe copiii și nepoții 
mei. Rog pe copiii mei să nu uite ni-
ciodată că încrederea în Dumnezeu 
este o călăuză în fericire și mângâiere 
în suferință. Îi rog să fie uniți, să susție 
Țara și să se susție între ei.”

Inima Reginei a fost adusă, 
după retrocedarea din 1940 a Cadrila-
terului, în capela castelului Bran, pro-
fanată de comuniști, pentru ca la ora 
de față să se găsească la Pelișor, acolo 
unde și-a dat ultima suflare.

În totul, noua monografie dedi-
cată Reginei Maria a României, cu ac-
cent deosebit pe demersurile rodnice 
din planul diplomației la Paris, Londra, 
New York, Varșovia, realizată de diplo-
matul Nicolae Mareș, este nu atât o 
evocare biografistă cât o carte bine ar-
ticulată, documentată, densă, scrisă flu-
ent și cu sentimentul prețuirii depline, 
reușind a oglindi „la adevărata valoare” 
personalitatea unei figuri de prim-plan 
a istoriei naționale, cap încoronat sin-
gular și fascinant, prin felul de viață și 
meritele incontestabile, din seculara 
existență a Regatului României.

REGINA MARIA A ROMÂNIEI

Înscriindu-se în amplul proiect cultural național „România – Centenar“, Fo-
rumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin împreunã cu Asociația 
Germanã de Culturã și Educație a Adulților din Reșița au dat curs inițiativei dlui 
Erwin Josef Țigla, președintele al Forumului Democratic 
al Germanilor amintit. Este vorba de o apariție deopotri-
vă inedită și insolită, de valorificare istorico-literară, care 
merită toată atenția: o ediție bibliofilã a Luceafãrului lui 
Mihai Eminescu, apărut inițial în Almanahul Societății so-
cial-literare „România Jună” de la Viena (aprilie 1883) și 
inspirat dintr-in basm originar din părțile Oraviței. Basmul 
- cules de călătorul german Richard Kunisch (1828–1885), 
în trecere prin Țările Române și publicat în culegerea Bu-
curești și Stambul: schițe din Ungaria, România și Turcia 
(1861), apărută și în românește în anul 2000 la Editura 
Seaculum I. O., în traducerea (cu prefață și note) Vioricăi 
Nișcov, reluată apoi la HUMANITAS Vintage în 2014 – a 
fost versificat de poetul care făcea alături în manuscris 
și însemnarea: „În descrierea unui voiaj în țările române, 
germanul K [unisch] povestește legenda Luceafărului. Aceasta e povestea. Iar în-
țelesul alegoric ce i-am dat este că geniul nu cunoaște nici moarte și numele lui 
scapă de simpla uitare, pe de altă parte, însă, pe pământ nu e capabil a ferici pe 
cineva, nici capabil de a fi fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc.“

Recenta ediție liliput de care s-a îngrijit E. J. Țigla, având dimensiunile de 
2,5 cm / 2 cm, înscriindu-se în rândul celor mai mici ediții de acest format din 
România, este una bilingvã, reproducând atât textul în limba românã al „Luceafă-

rului” cât și traducerea în germanã a bănățeanului Ludwig 
Vinzenz Fischer, apãrutã mai apoi în „Romanische Revue“ 
(august-septembrie 1889), periodicul apărut la Viena sub 
conducerea enciclopedistului Corneliu Diaconovici în peri-
oada 1885-1894. 

Ediția conține și două portrete ale poetului, cel de 
tinerețe (1869) și cel de maturitate, din 1884, precum și 
două dintre busturile dedicate poetului situate în spațiul 
bãnãțean. Inițiativa dlui Erwin Josef Țigla are un scop măr-
turisit: „În primul rând din dragoste pentru Mihai Eminescu 
și în al doilea rând pentru a demonstra bunele relații cultu-
rale dintre români și germani în aceastã parte de țarã, de-a 
lungul vremii.“ 

Reamintim, în acest context al prețuirii pe care Bana-
tul Montan i-i poartă poetului nostru național, și Albumul, 

în două ediții până azi, intitulat Monumentele Mihai Eminescu, realizat de același 
neobosit documentarist și fotograf reșițean Erwin Josef Țigla împreună cu criticul 
și istoricul literar Gheorghe Jurma, lucrare prezentară în numărul trecut al revistei 
„Portal-MĂIASTRA”. 

Semnal: Luceafărul  în ediție liliput bibliofilă

Red.
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De cele mai multe ori, găsim în aceste articole 
date noi, mai puțin cunoscute, unele chiar inedite.

Numit de Eminescu „rege-al poeziei, vecinic tâ-
năr și ferice”, V. Alecsandri (1821-1890) îi întoarce, cu 
îndreptățire, complimentul: „La răsăritu-i falnic se-nchi-
nă-al meu apus”. Este, apreciere reciprocă, justă și atesta-
tă în timp. Exemplar este însă gestul lui Eminescu de apă-
rare a lui Alecsandri (pe care-l cunoscuse personal în casa 
lui V. Pogor), la atacul specific macedonskian, pentru că 
Academia Română l-a premiat pe „bardul de la Mircești” 
(„împărțiri de premii între colegi”), zice Macedonski. În 
piesa Fântâna Blanduziei, Alecsandri îl caricaturizează pe 
autorul Nopților în personajul Zoil; Macedonski îi răspun-
de cu o epigramă, dar și cu un vers memorabil: „Poetul e 
un rege și i se cuvine un tron”.

Constantând cu amărăciune că „natura a fost ne-
dreaptă în privința lui”, Alecsandri citește la Ateneul Ro-
mân, la 14 octombrie 1883, Fântâna Blanduziei spre a-l 
ajuta financiar pe  „nefericitul Eminescu”. Zenovie Câr-
lugea găsește similitudini între poezia eminesciană De-aș 
avea și Doina lui Alecsandri, bardul contribuind la ser-
bările de la Putna (1871), inițiate și organizate în princi-
pal de Eminescu, cu două imnuri, unul închinat lui Ștefan 
cel Mare și altul „religios cântat la serbarea Junimei 
academice române”. Culegerea de Légendes et Doines. 
Chants populaires roumains (1879) a lui Alecsandri este 
apreciată de autorul Luceafărului ca fiind „îmbrăcate în 
mantia regală a poeziei”, iar Miorița „o inspirațiune fără 
seamăn”. Concluzia lui Zenovie Cârlugea: „departe de 
lumea intrigilor și coteriilor literare, Hyperionul poeziei 
românești are față de «bătrânul» Alecsandri o comporta-
re ireproșabilă de prețuire, simpatie, înțelegere”.

Privitor la V.A. Urechia (1834-1901), Eminescu 
îl persifla adesea nu numai că era liberal, ci pentru că își 
crease o descindere biografică din cronicarul Gr. Ureche, 
dar mai ales pentru că votase în Parlament cedarea a trei 
județe din sudul Basarabiei în schimbul retrocedării Do-
brogei („un smintit paralitic”, „un caraghioz”). Intenționa 
chiar să scrie o epopee cronică, Urechiada.

La numai nouă ani, Tudor Arghezi (1880-1967), 
urmașul lui Eminescu la gloria literară, este mândru și fe-
ricit că l-a văzut „în carne și oase”. Deși îl văzuse doar 
episodic, grăbit, în mulțime, această imagine („Se pare 
că poetul nu mai făcea parte din viața lui și că trăia o 
metempsihoză străină”) i-a marcat destinul literar, motiv 
de a susține la Ateneul Român, în 1943, conferința Mi-
hai Eminescu („primul scriitor de profesie român”) și de 
a scrie versuri memorabile („Pășiți încet, cu grijă tăcută, 
feții mei / Să nu-i călcați nici umbra, nici florile de tei”).

Un adversar, mai mult intrigant minor este gazeta-
rul conservator N. Bassarabescu (1842-1906), din cauza 
căruia Eminescu își depune, la 15 februarie 1883, demisia 
(neacceptată) de la „Timpul”. ( „E lesne de înțeles – scrie 
Eminescu în cererea de demisie – că nu pot primi solida-
ritatea cu asemenea pene, oricât de mare ar fi îndealtmin-
trelea credința mea în principiile conservatoare”).

Ioan Scipione Bădescu (1847-1904), poet și 
gazetar, are o atitudine de empatie pentru bolnavul Emi-
nescu, sosit la sora sa din Botoșani în aprilie 1887: „Poe-
tul Eminescu este oaspetele urbei noastre”, „iubitul amic, 
dulcele poet și distinsul concetățean între noi”,  „Bine-ai 
venit între noi, între ai tăi, dulce și nemuritor poet, cel mai 
ilustru fiu al cetății noastre” („Curierul român”, 1 octom-
brie, 1887). În același ziar, Bădescu oferă informații des-
pre starea sănătății Poetului, tratat de medicul botoșănean 
Francisc Isac.

Aflat la Băile Repedea de lângă Iași (11 iulie 
1886), Eminescu este găzduit în casa părinților Coraliei/
Riria Biberi (1869-1951), soția istoricului A.D. Xenopol, 
admirație deplină și îndreptățită, ea publicând Ultima rază 
din viața lui Eminescu (Iași, 1902), în care îi remarcă o 
altă fațetă: „Mulți au zis că era nepăsător, că disprețuia 
totul. Nu era nici una, nici alta, era numai mândru, prea 
mândru și nu voia să arate nimănui adânca lui durere”.

Samson Bodnărescu (1840-1902), așezat de 
Titu Maiorescu după Alecsandri și Eminescu, l-a găzduit 
pe Poet în locuința sa de la Pomârla (unde Samson era 
directorul școlii). Eminescu consemnează căsătoria lui 
Samson („cunoscutul poet liric care în curs de mulți ani 
au îmbogățit paginile „Convorbirilor” cu producerile sale 
înzestrate cu o deosebită adâncime și curăție de simtă-
mânt”) cu Eugenia Frongolea, prietena Veronicăi Micle.

Cu marele om politic, liberalul Ion C. Brătianu, 
a avut o relație profesională îndelungată, uneori sinuoasă. 

Eminescu lucra la un ziar conservator, de opoziție și ca 
orice ziarist care se respectă, privea cu lupa toate acțiunile 
politice ale guvernului liberal, condus de I.C. Brătianu, fi-
ind prezent la dezbaterile parlamentare, ca bun cunoscător 
al legilor și al oportunității acestora pentru tânăra noastră 
economie națională. La propunerea lui Titu Maiorescu, 
colaborează pentru lexiconul german Brockhaus, prezen-
tându-l pe omul politic.

Cu pictorul bisericesc Epaminonda Bucevschi 
(1843-1891) se cunoștea din timpul studiilor vieneze, 
Eminescu vizitându-i atelierul de pictură unde regăsea 
icoana „frumoasei Bucovine”; au legat o strânsă prietenie.

Coleg cu Ioniță Bumbac (1843-1902), la Școala 
primară din Cernăuți, și cu fratele său, Vasile Bumbac 
(1837-1918), fost bibliotecar în casa lui Aron Pumnul an-
terior lui Eminescu, au preocupări comune de culegere a 
folclorului, sunt membri ai Societății „România jună” și 
participă la organizarea și desfășurarea serbării lui Ștefan 
cel Mare de la Putna.

Relația sa cu I.L. Caragiale (1852-1912) este 
complexă și controversată încă. Motivul principal este 
relația pe care dramaturgul ar fi avut-o cu Veronica Mi-
cle (în vara-toamna anului 1881), când legătura acesteia 
cu Poetul trecea printr-un moment de neînțelegere. Într-
o scrisoare din 7 februarie 1882, după ce o iertase, Emi-
nescu are numai cuvinte de ocară la adresa fostului său 
coleg de la „Timpul”:„pezevenchiul de grec”, „ingrata 
arhicanalie”, „șarpe veninos”, trădarea sa numind-o „cea 
mai neagră injurie”, chiar „injurie mortală”, bruscându-l 
fizic în casa lui Titu Maiorescu. Dar, mai grav, Caragiale 
l-a trădat pe Eminescu în redacția „Timpului”, furând do-
cumente din dulapul redactorial al lui Eminescu pe care le 
folosea în polemica cu C.A. Rosetti, ducându-le acestuia, 
fiind răsplătit, prin decret regal, la recomandarea lui V.A. 
Urechia, cu postul de revizor școlar pentru județele Su-
ceava și Neamț. Activitatea gazetărească a lui Caragiale 
la „Timpul” a fost considerată „anonimă și neremarcată” 
(Șerban Cioculescu) sau „mai mult formală și de oportu-
nitate” (G. Călinescu). Dar, nu astfel de aspecte imora-
le caracteriza relațiile dintre cei doi mari scriitori. De la 
conacul lui N. Mondrea de la Florești-Gorj, Eminescu îi 
scrie, cu umor, ironie și căldură, iar la aflarea veștii inter-
nării forțate a Poetului la stabilimentul lui Suțu (28 iunie 
1883), Caragiale a „izbucnit în lacrămi” (Titu Maorescu), 
iar articolul-necrolog In Nirvana este laudativ în genere, 
considerând că autorul Luceafărului era „un om osândit 
de la naștere să moară cum a murit”.

Pe domnitorul/regele Carol I (1839-1914) îl 
supune criticii sale de ziarist cu principii, numindu-
l „Îngăduitorul” pentru că a permis multora să ajungă 
mai iute la „pita lui Vodă”(vezi cazul republicanului de 
la Ploiești, Candiano-Popescu, ajuns consilier). L-a criti-
cat, cu argumente, pentru afacerea Mihălescu-Warszaws-
ky (care au concesionat calea ferată română pentru 
trecerea trupelor rusești în Balcani, în 1876-1878), Stro-
usberg, pentru încercarea de a crea o catedrală catolică la 
București (nejustificată prin numărul redus al enoriașilor) 
etc. Eminescu era un partizan a lui A.I. Cuza, „singurul 
domn vândut” din istoria noastră de către cei plătiți să-l 
apere („garda trădătoare”). Invitat la Palatul Regal de 
către Regina Elisabeta (toamna, 1882), Eminescu nu s-a 
bucurat și de prezența regelui.

Petre P. Carp (1837-1919), conservator marcant, 
unul din fondatorii „Junimii”, a intrat în conflict cu zia-
ristul de la „Timpul”, pe tema „împământenirii” tuturor 
evreilor, așa cum cerea și condiționa Alianța Israelită 
Internațională, la Congresul de la Berlin. Ca ministru la 
Viena, P.P. Carp (al cărui mausoleu de la Țibănești-Iași a 
fost construit de Gustave Eiffel!) scrie colegilor de par-
tid, la 23 iunie 1883, „Și mai potoliți-l pe Eminescu”. La 
acuzația cancelarului Bismark că românii „sunteți niște 
sălbatici”, care aruncă „cu pietre în evrei și le spargeți ca-
petele”, replica diplomatului Carp pare cel puțin anemică: 
„Excelența sa nu trebuie să uite că românul a ieșit abia de 
curând din Epoca de Piatră”.

Casandra (1845-1864) este „iubita de la Ipotești”, 
prima în ordine cronologică, trecută la cele veșnice la 
numai 19 ani în 1864. Era fiica lui Gheorghe Alupului, 
cutreiera meleagurile natale cu adolescentul Mihai și este 
sursa de inspirație pentru multe creații poetice eminesci-
ene (Melancolie, Avem o muză, Cântecul Casandrei etc.).

Al. Chibici-Revneanu (1847-1920), memoralist, 
coleg cu Eminescu la Cernăuți și Viena, un prieten devo-
tat. Lui îi încredințează Titu Maiorescu misiunea de a-l 
însoți pe Poet la internarea de la Oberdöbling și în vo-
iajul european prin Italia. Din spitalul vienez, Eminescu 

îi scrie spre a se interesa de „lada cu manuscrise” și îi 
mărturisește de condițiile din spital („Tratamentul pare a 
consista în mâncare puțină și proastă”).

Gheorghe Chițu (1828-1897), liberal, publicist, 
primul primar al Craiovei. Ca ministru, îl destituie, la 3 
iunie 1876, pe Eminescu din postul de revizor școlar și 
dispune ca fostul director al Bibliotecii Centrale din Iași, 
M. Eminescu, să fie urmărit penal pentru proasta gestiona-
re al fondului de carte. Eminescu nu rămâne dator și-i face 
un aspru rechizitoriu în „Timpul” (25 octombrie 1878).

Apreciat de Titu Maiorescu drept „cea mai mare 
inteligență pe care a dat-o până la el neamul românesc”, 
filosoful Vasile Conta (1845-1882) era apropiat de Emi-
nescu ca structură sufletească, cu opinii similare. Îi trimite 
studentului Eminescu la Viena vol. Cântecele Basarabiei, 
gest apreciat. Opera filosofului face obiectul multor stu-
dii și articole eminesciene, inclusiv necrologul care este 
un model de analiză obiectivă și pertinentă a operei celui 
decedat.

Ion Creangă (1837-1889), cel mai sincer prieten 
al său. Se cunosc în 1875, revizorul școlar Eminescu îl 
inspectează pe institutorul Creangă, care alcătuise „Meto-
dă nouă de scriere și cetire”. „Bădița Mihai” îl îndeamnă 
pe „bădița Creangă” să scrie, îi recenzează cărțile, decla-
rându-l „cel mai originar povestitor român”. (Să amintim 
că, pe lângă prefețele lui A.D. Xenopol, Grigore I. Ale-
xandrescu, Ilarie Chendi, Kirileanu, E. Lovinescu, prima 
monografie despre humuleștean apare abia în 1930, scri-
să de francezul Jean Boutière, iar ultima, Ion Creangă. 
Cruzimile unui moralist jovial (2017) aparține lui Eugen 
Simion). Prietenia celor doi a devenit legendară încă din 
timpul vieții lor: „Eminescu și Creangă erau ca doi poli 
opuși în plăsmuirea frumosului; cel dintâi este reflexiv, cel 
de-al doilea întrupător al lumii aievea” (A.D. Xenopol). 
La transferarea lui Eminescu la „Timpul” bucureștean 
(toamna, 1877), Creangă este extrem de trist („Ai plecat 
și mata din Ieși, lăsând în sufletul meu multă scârbă și 
amăreală”). Îi urmărește cu îngrijorare evoluția gazetă-
rească bucureșteană („Ce-i cu Bucureștiul, de ai uitat cu 
totul Ieșul nostru cel oropsit și plin de jidani”), îi dă știri 
despre Micle („Veronica a fost azi pe la mine și mi-a spus 
că și cu dânsa faci ca și cu mine. De ce? Ce rău ți-am 
făcut noi?”) și despre Tinca sa, care a pregătit „de toate 
și mai ales sarmale, care ție îți plăceau mult”. Sfârșitul 
scrisorii este sfâșietor: „ Vino, frate Mihai, vino, căci fără 
tine sunt străin”.

Eminescu va veni la Iași la banchetele „Junimii” 
și pentru a se întâlni cu Veronica. Îl vizitează la bolnița 
mănăstirii Neamț. Creangă îl vizitează, la rândul său, la 
București, chemat la Consiliul General al Instrucțiunii 
(1880, 1882), participând împreună la o ședință a „Juni-
mii” (septembrie, 1882) sau însoțindu-și soția la un con-
sult medical. Creangă moare la 31 decembrie 1889, în 
același an cu Eminescu și Veronica.

A.C. Cuza (1857-1947), economist, jurist, acade-
mician, nepot de văr primar al lui A.I. Cuza, îl cunoaște 
pe Eminescu în 1886. A editat și prefațat un volum din pu-
blicistica eminesciană, punând publicistica în același plan 
cu poezia. A.C. Cuza a publicat și un volum de poezii, 
banii strânși din vânzarea cărții fiindu-i dați „în folosul 
marelui și nefericitului poet M. Eminescu”, motiv pentru 
care destinatarul banilor îi mulțumește sincer „pentru ge-
nerozitatea cu care mi-ai venit în ajutor”, „adânc mișcat 
de bunătatea d-tale pentru mine” (scrisoare din 5 decem-
brie 1887).

A.I. Cuza (1820-1873) este domnitorul pen-
tru care are o deosebită stimă și apreciere. Detronat de 
complotiști în noaptea de 10 spre 11 februarie 1866, este 
nevoit să părăsească țara, împreună cu Doamna Elena, 
cu amanta Maria Obrenovici și cu cei doi copii pe care-i 
avea cu sârboaica. Carol I refuză să-l primească în țară 
ca persoană particulară. Eminescu îl vizitează în ianuarie 
1870 la Döbling, lângă Viena. „Tânărul Eminescu va fi 
fost cuprins de o adâncă emoție când l-a vizitat pe acela 
care a realizat Unirea Principatelor”, scrie un gazetar su-
cevean. În studiile și articolele sale din „Curierul de Iași” 
și „Timpul”, Eminescu îi subliniază, cu argumente, me-
ritele, realizările epocale pe care domnitorul român le-a 
înfăptuit în doar șapte ani (ca Mihai Viteazul în domnia sa 
de șapte ani): „personalitatea fostului Domn răsare clară 
și mare, cum a fost în adevăr”, domnia sa a fost „cea mai 
însemnată de la fanarioți încoace, atât în bine, cât și în 
rău”, greșelile domnitorului fiind „pripa, răsărită din sila 
de temporizare”.

Elisabeta, regina României / Carmen Sylva 
(1843-1916) este suverana, care alături de urmașa sa, 

Oamenii din viața lui Eminescu
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Regina Maria, a fost devotată poporu-

lui român, pe care l-a cunoscut în desele sale peregrinări, 
consemnate artistic în numeroase cărți. I-a sprijinit moral 
și financiar pe G. Enescu, Elena Văcărescu (încurajându-i 
dragostea dintre aceasta și prințul moștenitor, Ferdinand), 
V. Alecsandri, N. Grigorescu. Voia să-l cunoască și pe 
Eminescu. Întâlnirea s-a produs în octombrie 1882, prin 
intermediul lui Titu Maiorescu. Domnișoara de onoare a 
Reginei, Elena Văcărescu, va consemna această istorică 
întâlnire. Însăși Regina va imortaliza acest moment: „În 
toată viața mea, el a rămas pentru mine imaginea poetului 
însuși, nici a celui blestemat, nici a celui inspirat, ci a celui 
poet aruncat dezorientat pe pământ, nemaiștiind cum să 
regăsească aici comorile pe care le posedă”. Oferindu-i 
„ceașca de ceai pe care i-am servit-o eu însămi, a fost 
singurul lucru care i-a făcut plăcere, ceva ce semăna cu 
sentimentul unui zeu servit de-o muritoare”. Regina Ro-
mâniei se înclină în fața regelui spiritualității românești!

Sub numele de  de F. De Laroc, Regina scrie Vâr-
ful cu dor. Baladă română în trei părți. Eminescu a tradus-
o în 1878, piesa fiind republicată în 1884 la editura cra-
ioveană Samitca. La rândul său, Carmen Sylva, împreună 
cu Mite Kremnitz, a tradus în limba germană 22 de poezii 
din Eminescu pe care le-a inclus într-o antologie. Sunt cu-
noscute trei scrisori pe care Poetul le-a adresat Reginei, în 
care își exprimă satisfacția pentru „deosebit de binevoi-
toarea apreciere de care s-au bucurat din partea Înălțimii 
Voastre neînsemnatele mele realizări”. Carmen Sylva va 
primi un exemplar de lux din Poeziile lui Eminescu, pu-
blicate de Maiorescu în decembrie 1883.

După ieșirea din sanatoriu (prin aprilie 1884), Re-
gina îi oferă 500 de franci și-l „îmbărbătă din toată inima; 
el însă era foarte liniștit cu ea, ca și cu mine, însă speranța 
că bucuria noastră caldă din cauza restabilirii sale l-ar 
însenina nu se îndeplini” (Mite Kremnitz). Nu se cunosc 
alte vizite la palat; fără îndoială, Carol I fusese informat 
despre activitatea patriotică a lui Eminescu la Societatea 
„Carpații”, de opoziția gazetarului la semnarea tratatului 
secret cu Germania și Austro-Ungaria. Casa Regală n-a 
trimis nicio coroană de flori la înmormântarea Poetului.

Bonifaciu Florescu (1848-1899), fiul nelegitim 
al lui N. Bălcescu, liberal, colaborator la „Românul” lui 
C.A Rosetti și fondator al „Literatorului” lui Macedon-
ski, a intrat în conflict gazetăresc cu junimiștii Maiorescu, 
Slavici și Eminescu, ultimul răspunzându-i cu o Epistolă 
deschisă către homunculul Bonifaciu. Spre cinstea sa, el 
ia atitudine față de epigrama macedonskiană: „am fost cel 
dintâi care a dezaprobat faptul. Și pornirea mea n-avea 
alt temei decât simțământul de fraternitate literară, fiind 
departe de a vedea în Eminescu ultimul cuvânt al poeziei 
românești. Eminescu a fost izbit de nenorocire și nimeni 
nu s-a bucurat de însănătoșirea lui mai mult ca mine” 
(„Literatorul”, 17 aprilie 1887). 

Moses Gaster (1856-1939), savantul evreu se-
fard, a fost un apropiat al lui Eminescu, fiind membru al 
„Junimii” și colaborator al „Convorbirilor literare”. Po-
etul i-a împrumutat manuscrise (pe care le-a restituit, la 
cererea lui Maiorescu), au discutat probleme de lingvisti-
că. Are o poziție fermă față de așa-zisul antisemitism emi-
nescian. „Se zice că era [Eminescu] antisemit. Pe atunci, 
antisemitismul era foarte răspândit, dar el n-a fost conta-
minat de acel virus, foarte rar a abordat chestiunea evre-
iască în ziar și numai o dată sau de două ori în poemele 
sale, unde i-a satirizat pe greci și a adăugat, de asemenea, 
un cuvânt despre evrei”.

Petre Grădișteanu (1839-1921), scriitor, gaze-
tar și om politic liberal și, firește, adversar al junimiștilor. 
La dezvelirea statuii lui Eminescu de la Dumbrăveni, a 
ținut un discurs patriotic în care își exprima speranța că „ 
într-un viitor mult mai apropiat decât ați putea crede, vom 
fi 12 milioane de români laolaltă”. La dezvelirea statuii 
lui Ștefan cel Mare (5 iunie 1889), în fața regelui a ținut 
un discurs în care arăta că din coroana regală lipsesc trei 
pietre scumpe, aluzie la Transilvania, Bucovina și Basa-
rabia. Eminescu a fost și el prezent la acest eveniment, 
dar a plecat dezamăgit de atmosfera rece, de discursul lui 
Grădișteanu, de vorbitorii care se proslăveau pe sine și 
nu pe Ștefan, a definitivat Doina și a citit-o la „Junimea”.

Al. Grama (1850-1896), canonicul din Blaj ca-
re-l atacă dur pe Eminescu într-un „studiu critic”, nu lip-
sit de elemente de erudiție. În poeziile lui Eminescu nu 
găsește „nemic, absolut nemic altă, decât sâmțul sexual 
sub formă de amor”, tineretul român trebuind să fie ferit 
de acest „erotism vulgar, carnal și sălbatic”, concluzio-
nând că Eminescu nu-i „barem poet”. Deși l-a cunoscut pe 
Eminescu la ședințele „României June” din Viena, este de 
neînțeles atacul său din acest volum, scris după moartea 
Poetului, studiu salutat și de Al. Macedonski.

B.P. Hasdeu (1818-1907), un spirit  enciclope-
dic al culturii române. Eminescu îi laudă piesa Răzvan-
Vodă („dramă în cele mai multe privințe bună”), vol. 
„Cuvinte den bătrâni” al «învățatului filolog», carte care 
„împlinește un gol simțit între materialele cercetărilor 
istorice asupra limbei și ca atare merită recunoașterea 
cuvenită”. Remarcabil este  necrologul pe care savantul 
român îl face la moartea Poetului: „Eminescu a lăsat mul-
te versuri admirabile; însă meritul lui cel covârșitor, un 
merit de principiu, este acela de a fi voit să introducă și 
de a fi introdus în poezia românească adevărata cugetare 
și adevărata artă ca formă”, „Poezia este o căsătorie a 
realității cu idealul în sufletul poetului, în acele momente 
când poetul e poet”. Deși Hasdeu nu era agreat în cercul 
„Junimei”, Eminescu îl citează în studiul său științific des-
pre Basarabia etc. 

Eudoxiu Hurmuzaki (1812-1874), baron, istoric 
și scriitor, a publicat, în 11 volume, Fragmente din istoria 
românilor în limba germană. În sejurul său de la Florești-
Gorj, Eminescu a tradus primul volum din această carte 
fundamentală, fără să-și menționeze numele ca traducă-
tor. I. Slavici, în calitate sa oficială de secretar al Comi-
siei speciale de editare a colecției Hurmuzaki, îi aduce la 
Florești o sumă de bani.

N. Iorga (1871-1940) ia cunoștință de vol. Poezii 
de Eminescu, în 1886, ca școlar la liceul din Botoșani, vo-
lum apreciat ca o „nouă Evanghelie pentru tineret”, care 
„era de fapt, nu o cetire, întovărășită de simpatie, de entu-
ziasm chiar, a unui poet, ci o inițiere, aproape religioasă, 
o prefacere sufletească”. Caracterizându-l drept „expresia 
integrală a sufletului românesc”, Iorga a scris mult și pro-
fund despre creația eminesciană, a luat inițiativa ridicării 
unei statui la București, a reparării bisericii din Ipotești și 
refacerea casei natale. 

Francisc Isac (1827-1907), medic emigrant po-
lonez, prieten de familie cu N. Iorga, „cel mai căutat 
medic din Botoșani”, medicul curant al lui Eminscu din 
anii 1887-1888, care i-a prescris un tratament discutabil 
cu injecții și frecții cu mercur. Sora sa, Henrieta, își pu-
nea toată speranța în acest tratament („de este Mihai în 
viață, numai lui Isac o datorește”). Presa locală îi laudă 
tratamentul, dar în cele din urmă, el s-a dovedit cel puțin 
ineficient.

Deși liberal, Eminescu i-a purtat lui Mihail 
Kogălniceanu (1817-1891) o sinceră și binemeritată 
admirație, îi urmărește activitatea parlamentară („om cu 
practica lucrurilor”, „La Cameră....nu există în toată 
adunarea decât doi oameni poate cari pot construi o fra-
ză corectă: Cogălniceanu și Maiorescu”), îl apără când 
I.C. Brătianu îl schimba, în 1878, ca ministru, „singurul 
om de o inteligență extraordinară din cabinetul trecut”, 
îi apreciază broșura Chestiunea Dunării, în care se dez-
văluie o „claritate de vederi, judecată cuprinzătoare, sin-
gură și fără șovăire, o mare inteligență unită cu talentul 
de-a se manifesta cu toată vioiciunea în scris și prin viu 
grai”. Privind propunerea acordării unei pensii lui Emi-
nescu, Kogălniceanu se pronunță răspicat. „nu cred că va 
fi unul aici în Cameră care să rămână surd și nepăsător la 
suferințele acestui mare poet al țării”. La funeralii, Kogăl-
niceanu este prezent, alături de Maiorescu, L. Catargiu, N. 
Mandrea, Al. Lahovary, Chibici-Revneanu, Tradem etc.

Mite Kremnitz (1852-1916), soția doctorului re-
gal Wilhelm, sora Clarei, soția lui Titu Maiorescu, doam-
nă de onoare a Reginei Elisabeta. Scriitoare și traducătoa-
re, a participat la ședințele „Junimii”. Se cunosc la Iași, în 
1876, ulterior, la recomandarea lui Maiorescu, Eminescu 
îi dă lecții de limba română în casa familiei Kremnitz, între 
ei se înfiripă o dragoste, care face obiectul romanului lui 
Eugen Lovinescu, Mite. Ea traduce din Eminescu în limba 
germană. Relațiile dintre cei doi se regăsesc în jurnalul 
Mitei, Amintiri fugare despre Eminescu (Încredințate fiu-
lui meu adoptiv).

Al. Macedonski ( 1854-1920), scriitor cu geniu, 
dar și cu multe bizarerii. Intră în conflict cu Eminescu 
(nu numai), gazetarul de la „Timpul” criticându-l pen-
tru abuzurile sale administrative ca funcționar public la 
Prefectura Silistra Nouă și Sulina. Macedonski scoate 
„Literatorul”, în care publică neinspirata Epigramă, ca 
o reacție la „Junimea” și „Convorbiri literare”. Am scris 
despre această relație conflictuală dintre cei doi, așa că mă 
rezum la opinia lui Z. Cârlugea: „Incompatibilitatea din-
tre cei doi mari poeți ținea nu numai de caracterul total 
diferit, dar și de viziuni artistice diferite, de sensibilități 
și structuri literar total opuse, de impactul dintre spiritul 
«histrionic» și abisalitatea celui «tragic».

Titu Maiorescu (1840-1917) are un spațiu gene-
ros și binemeritat în dicționarul lui Z. Cârlugea, el fiind 
personalitatea marcantă a secolului 19, care a influențat 

cultura română, nu numai pe Eminescu și pe ceilalți 
junimiști. A avut un rol „fundamental” în viața lui Emi-
nescu, „o legătură trainică și de mare respect”, i-a dat 400 
galbeni, ca ministru, să-și susțină doctoratul (pentru care 
avea să dea socoteală), îl numește director al Bibliotecii 
Universitare din Iași, apoi revizor școlar, redactor la „Tim-
pul”, se îngrijește de apariția singurului volum antum de 
poezii și de sănătatea și chiar de înmormântarea sa. Chiar 
atunci când Eminescu îl critică pe Maiorescu ca avocat 
al spoliatorilor Mihălescu-Warsawski, remarcabilul critic 
are o poziție demnă, superioară. Autorul Dicționarului 
înlătură cu argumente logice teza asasinatului maioresci-
an asupra celui numit „poet în toată puterea cuvântului”. 
În legătură cu acea carte de vizită a doamnei Szoke-Sla-
vici, lăsată criticului la 28 iunie 1883, „marți, la ora șase 
dimineața”, trebuie avut în vedere notele cu caracter intim 
ale Poetului din seara precedentă, 27 iunie, de fapt o cear-
tă grosieră, cu evidente conotații sexuale („trebuia să-ți 
escitez gelozia”), episod despre care am scris (vezi Tudor 
Nedelcea, Eminescu, București, Fundația Națională pen-
tru Știință și Artă, 2013, p. 337-340). Fiica sa, Livia Ma-
iorescu-Dymsza (1863-1946) a fost interesată de viața și 
creația eminesciană.

Nicolae Mandrea (1842-1910), un junimist mai 
puțin cunoscut, legat de Poet prin șederea acestuia la co-
nacul său  din Florești-Gorj, în vara lui 1878, unde Emi-
nescu a tradus din Hurmuzaki și s-a simțit confortabil. 
Mandrea era căsătorit cu Zoe, nepoata lui N. Bălcescu.

Baronul Ernst von Mayr, ambasadorul austro-
maghiar la București, face parte dintre „oamenii din viața 
lui” prin nota secretă din 7 iunie 1882 adresată Casei im-
periale de la Viena, prin care informa că „Eminescu, re-
dactorul șef al ziarului «Timpul» a făcut propunerea [în 
Societatea «Carpații», n. n. ] ca studenții transilvăneni de 
națiune română, care umblă pe la școlile de aici [Viena, 
n. n.] pentru învățătură, să li se încredințeaze pe timpul 
vacanței lor acasă ca să lucreze pentru pregătirea publi-
cului în favoarea unei Dacii Mari”.

Despre violonistul evreu Toma Micheru (1858-
1892), pe care Eminescu l-a cunoscut la Viena, a scris mai 
multe articole, i-a urmărit îndeaproape evoluția artistică. 
La moartea Poetului, Micheru a scris: „s-a prăbușit bu-
nul meu frate, s-a risipit în noaptea nemișcată a veșniciei. 
Plâng cu lacrimi amare pierderea lui Mihai. Plânge în tă-
cere și vioara, plângem amândoi fără simțire, după tine”.

Fără îndoială, între oamenii importanți în viața sa, 
Ștefan Micle (1817-1879 și Veronica Micle (1850-1889) 
ocupă un loc central. Dacă relația cu Veronica este mai 
cunoscută (eu însumi am scris: Mihai Eminescu-Veronica 
Micle. Corespondență, Craiova, Scrisul Românesc, 1992), 
Ștefan a trecut pe planul doi. Profesor universitar și rector 
la Iași, s-a căsătorit cu Veronica, când aceasta avea doar 
14 ani, el împlinise 44. Au avut două fiice reușite: Valeria, 
căsătorită Sturdza (1866-1929), solisă de operă apreciată 
(a cântat cu Elena Teodorini), a scris un volum de poezii și 
a declarat, în 1911, că „mama mea a avut un copil mort cu 
Eminescu”; cea de-a două fiică, Virginia Livia, căsătorită 
Gruber (1868-1937), profesoară de matematică și științele 
naturii la Botoșani. Ștefan Micle era rector când Eminescu 
a depus jurământul ca director al Bibliotecii Centrale din 
Iași, la 30 august 1874, și este autorul unor lucrări de fizică, 
chimie, astronomie. Spre a înlătura bârfa privind povestea 
de dragoste Veronica-Mihai, soțul îi cere soției să organize-
ze în casa lor un salon literar, din care să nu lipsească Emi-
nescu. Decedat inoportun, la numai 59 de ani, neavând anii 
necesari de pensie, astfel că Veronica nu putea beneficia 
de pensie de urmaș, Eminescu îi scrie necrologul, publicat 
în „Timpul” (11 august 1879): „În lunga și spinoasa lui 
carieră, dânsul și-a îndeplinit datoria totdeauna cu prisos 
și fără preget. Sentimentele lui dezinteresate pentru datoria 
și pentru țară, caracterul lui independent, inteligența lui 
superioară și cunoștințelor lui, după ce i-au atras în viață 
stima concetățenilor lui, i-a asigurat după moarte regretul 
tuturor acelora ce au avut fericirea să-l cunoască”. Spirit 
pragmatic, ziaristul Eminescu reușește să obțină pensie de 
urmaș pentru Veronica, cu dispensă, ca „un act de justiție”, 
având în vedere că „atât numele răposatului cât și al vădu-
vei sale sunt niște nume ce netăgăduit au dreptul la deose-
bită considerație și în privința cărora, în viața publică, se 
pot și trebuie a se face oarecari excepțium”.

V.G. Morțun (1860-1919), publicist și om politic 
de stânga, editorul operei lui Eminescu și Creangă a venit 
în sprijinul Poetului, când acesta era în grea suferință la 
Botoșani, în anii 1887-1888. A fost „cel mai mare închi-
nător al lui Eminescu”(N. Iorga).

Gheorghe Panu (1848-1910), avocat și om 
politic, a lăsat mărturii despre Eminescu și Creangă 
în Amintiri de la Junimea din Iași. Nu l-a prea agreat 
pe Eminescu, părăsind „Junimea” după citirea Scri-
sorii III (1881), criticând și nuvela Sărmanul Dionis 
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(deși nu fusese de față la acea ședință de cenaclu), iar ce-
lebra conferință eminesciană, Influența austriacă asupra 
românilor din Principate (1876) o găsea „rea”, fiind con-
siderată „propagandă politică”.

Dimitrie Petrino (1838-1878) și-a legat nume-
le de Eminescu în sens negativ. Urmându-l în postul de 
director al Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, pu-
blicistul liberal îl reclamă pe Eminescu pentru lipsuri în 
gestiune (cărți și mobilier). „Dacă n-ar fi avut o purtare 
incalificabilă față de Eminescu, azi nu s-ar fi pomenit de 
el”( G. Călinescu). Așa cum au intrat /vor intra într-un bi-
nemeritat anonimat sau chiar în lada de gunoi a istoriei și 
detractorii lui Tudor Arghezi sau Marin Sorescu.

Cleopatra Poenaru (1837-1900), fiica profe-
sorului, pictorului și editorului craiovean C. Lecca, este 
așezată în panoplia de femei adorate de Poet, atribuindu-i, 
ca sursă de inspirație, Pe lângă plopii fără soț. Partici-
pantă la ședințele „Junimii” bucureștene, îl cunoaște pe 
genialul poet, dar nu sunt dovezi concrete ale unei relații 
intime între cei doi, având în vedere două ciorne de scri-
sori (pe care Poetul nu le-a expediat însă) în care îi cere 
„o oară și să mor”.

Un personaj ironizat de Eminescu este avocatul și 
militarul Al. Candiano-Popescu (1841-1901), intrat sub 
pana ziaristului de la „Timpul” pentru trădarea lui Cuza 
Vodă, pentru pseudo „republica de la Ploiești” din 1870, 
devenit ulterior prefect al Poliției capitalei și adjutant al 
regelui Carol I. Trădător de profesie, a fost însă decorat: 
„D-lui colonel Candiano Popescu i s-a conferit medalia 
«Bene-merenti», clasa I pentru scrisorile sale poetico-mi-
litare (!). În adevăr, că și merită; ne mirăm numai cum de 
nu a primit această medalie mai înainte. Săracă țară!”, 
notează malițios Eminescu în „Timpul” (18 septembrie 
1882).

Celebrul compozitor Ciprian Porumbescu 
(1853-1883), un patriot în sensul real, adânc al cuvântu-
lui, era unul dintre apropiații Poetului, căruia i-a pus pe 
muzică unele poezii, au participat împreună la sărbători-
rea lui Ștefan cel Mare la Putna (15 august 1871). Poetul 
îi recunoaște geniul și idealul național, îi ia apărarea când 
i se desființează Societatea „Arboroasa” sau când compo-
zitorul este arestat. Amândoi recunosc fapta jertfelnică a 
domnitorului Grigore Ghica III, care a plătit cu viața pen-
tru că a refuzat tranzația din 1775 de cedare a Bucovinei.

Pentru Aron Pumnul (1818-1866), Eminescu a 
păstrat o impresie marcantă pe care orice elev îl poartă 
pentru magistratul său. A locuit în casa acestuia (azi în pli-
nă degradare), i-a organizat biblioteca. La moartea profe-

sorului, elevul Eminescu publică poezia La mormântul lui 
Aron Pumnul. Îi plăceau lecțiile de gramatică și literatura 
română ale lui Pumnul (nu și „purismul” său), de istorie 
românească.

C.A. Rosetti (1816-1885), publicist, scriitor, libe-
ral, traducător, mason, căsătorit cu Maria Grant (cea din 
tabloul „România revoluționară” a lui C.D. Rosenthal), o 
mare personalitate a epocii, cu care Eminescu a polemizat 
aproape zilnic, acuzându-l de sorgintea sa fanariotă și de 
conducerea „aripei roșii” a Partidului liberal, empatizată 
cu Internaționala I a lui K. Marx. „Publicistica lui C.A. 
Rosetti este citită, ascultată în epocă și a stârnit mari 
adversități. Eminescu, cum se știe, o judecă aspru și-i 
face jurnalistului un portret care s-a impus în imagina-
rul românesc. Retorica abundentă, agresivă și despletită 
a temutului jurnalist de la «Românul» trebuie publicată 
și analizată cu mai mare obiectivitate. Prin ea trec ideile 
epocii și se afirmă curentul de gândire al «roșilor» bizan-
tini, pe care, de pe poziții spirituale conservatoare, Emi-
nescu le combate cu regularitate”(Eugen Simion). Cu toa-
te aceste critici eminesciene, C.A. Rosetti citea cu interes 
articolele gazetarului de la „Timpul”: „în momentul când 
îi soseau gazetele, lua totdeauna întâi «Timpul» în mână 
și cetea articolele lui Eminescu de la un capăt la altul, 
declarând despre poetul nostru că are cea întâi pană de 
jurnalist în România, deși era cel mai înverșunat dușman 
al său”(Iacob Negruzzi). Spre cinstea sa, C.A. Rosetti, 
prin ziarul botoșenean „Liberalul”, susține acțiunea de 
ajutorare financiară a poetului, iar la moartea lui Emi-
nescu îi va scrie un necrolog obiectiv.

Ioan Slavici (1848-1925) va fi coleg la „Timpul” 
cu Eminescu și I.L. Caragiale, din 1877, dar și în Socie-
tatea „Carpații”, va sta, o vreme, în gazdă (de unde con-
flictul cu soția acestuia, Ecaterina Szöke Magyarosy, de 
care va divorța în 1885). Slavici, în calitate de secretar al 
Comisiei pentru valorificarea colecției Hurmuzaki, vine la 
Florești, în iulie 1878, spre a-i aduce Poetului 1000 de lei 
pentru traducerea vol. 1 din Fragmente din istoria româ-
nilor apărut în 1879, fără a se menționa numele traducăto-
rului. Nestăpânind la perfecțiune limba română, în multe 
din articolele scrise de Slavici a intrat pana lui Eminescu, 
astfel că unii editori au trecut aceste articole ca fiind scrise 
de autorul Luceafărului.

Un mare om controversat, dacă nu odios, intrat în 
viața lui Eminescu, a fost Grigore Ventura (1840-1909), 
jurnalist, scriitor, compozitor, tatăl actriței Maria Ventura, 
cum menționează Z. Cârlugea. A avut o activitate febrilă 
pe 28 iunie 1883, când Eminescu a fost internat, a decon-
spirat pe „x” din epigrama lui Macedonski și a vorbit chiar 

la înmormântarea lui Eminescu, la Biserica „Sf. Gheor-
ghe Nou” din București (spre surprinderea și stupoarea lui 
Titu Maiorescu), recomandând posterității citirea doar a 
poeziilor, nu și a publicisticii eminesciene. Discursul său 
ditirambic l-a inspirat pe Caragiale în realizarea persona-
jului Rică Venturiano din O noapte furtunoasă.

Iosif Vulcan (1841-1907) ar fi rămas mai puțin 
cunoscut istoriei literaturii române dacă nu avea strălu-
cita inspirație de a-l debuta în revista sa, „Familia”, la 25 
februarie/9 martie 1866, cu poezia De-aș avea și de a-i 
schimba numele de Eminovici.

Pe filosoful și istoricul A.D. Xenopol (1847-
1920), Eminescu l-a cunoscut în timpul studiilor de la 
Berlin și au devenit colegi-colaboratori la „Junimea”. Îl 
cunoaște și îi respectă opera de istoric și filosof, chiar dacă 
intră într-o polemică dură cu fratele acestuia Nicolae D. 
Xenopol.

Am stăruit doar asupra unor nume din dicționarul 
esențial privind oamenii din viața lui Eminescu, scris cu 
acribie și o documentare profundă de Zenovie Cârlugea. 
Sunt și alte nume importante din acest dicționar (217), pe 
care cititorul și cercetătorul în primul rând le va parcurge 
cu mult interes. Iată și alți oameni din viața sa: Zamfir 
Arbore, V. Babeș, T. Burada, V. Burlă, Șt. Cacoveanu, 
Lascăr Catargiu, M. Cerchez, Al. Cihac, N. Ciurcu, Ma-
tilda Cugler-Poni, N. Densusianu, Cornelia Emilian, fa-
milia Eminovici, Al. Flechtenmacher, Eugenia Frangolea, 
N. Gane, Artur Gorovei, Gr. Grandea, fam. Humpel, S. 
Isopescu, fam. Jurașcu, N. Krețulescu, D. Laurian, Ma-
tei Millo, Al. Obedeanu, M. Pascaly, N. Petrașcu, V. Po-
gor, C. Popassu, Eufrosina Popescu, I.H. Rădulescu, Ro-
netti-Roman, Th. Rosetti, Iuliu Roșca, I. Russu-Șirianu, 
I. Sbiera, C. Simțion, Th. Ștefanelli, Al. Șutzu, Fanny 
Tardini, Al. Tiktin, El. Văcărescu, V. Vineș, Al. Vlahuță 
etc. Toate aceste evocări întregesc biografia spirituală a 
celei mai ilustre personalități a culturii naționale, „un con-
struct imaginar memorialistic”, cum a scris Z. Cârlugea în 
„Cuvânt înainte”, în care transpare „ideea mereu vie de a 
decripta, din toate acestea, specificitatea și autenticitatea 
acestor gesturi, exprimări, comportamente ce au dat mă-
sura inconfundabilei personalități”.

Alături de alți exegeți, consacrați (Maiorescu, 
Iorga, Călinescu, Perpessicius, Vatamaniuc, Eugen Simi-
on, M. Cimpoi, Th. Codreanu, N. Georgescu etc.), Emi-
nescu și-a mai aflat unul: Zenovie Cârlugea, din orașul lui 
Brâncuși și în vecinătatea lui Arghezi, o personalitate a 
lumii literare contemporane ce merită evidențiată.

Oamenii din viața lui Eminescu

La Editura „Rediviva” din Milano 
(fondată în 2012 de Centrul Cultural 
Italo-Român, constituit în anul 2008), a 
apărut ediția în limba italiană a 
volumului „Identitatea românească” din 
2016 (L’identità romena, Colecția Culturi 
și civilizații, 243 p.), de Ioan Aurel Pop. 
Traducerea textului aparține italienistei 
Violeta Popescu, iar prefața cunoscutului 
profesor Cesare Alzati. Lucrarea – un 
proiect al Institutului Cultural Român din 
București și al Centrului Cultural Italo-
Român din Milano - cuprinde o serie de 
conferințe susținute de prof. acad. Ioan-
Aurel Pop cu prilejul unor simpozioane de 
istorie și cultură românească. Cartea este 

un proiect editorial apărut cu sprijinul Institutului Cultural Român din București 
și al Centrului Cultural Italo-Român din Milano. 

Cităm din cuvântul înainte al autorului: „Vă propun ca împreună, în acord 
cu sursele istorice, să căutăm calea de mijloc – numită de romani «calea de 
aur» – și să descoperim viața trecută așa cum a fost, aspră, roză sau gri. Așa 
s-a întâmplat peste tot, cu particularitățile de rigoare. Dacă vom descoperi 
adevărul trecutului – relativ așa cum putem, noi, oamenii, să facem –, atunci 
nici prezentul nu ni se va mai părea de netrăit și nici viitorul nu va fi lipsit de o 
undă de binevenită speranță. De sute de mii de ani trăiesc oameni la Dunăre și la 
Carpați, pe Olt și pe Mureș, pe Siret și pe Nistru și acești oameni, chiar dacă s-au 
perindat mereu, nu au lăsat vreodată acest pământ nelocuit și nechivernisit. 
De peste o mie de ani, românii s-au aflat, alături de alții, între truditorii gliei 

de pe aceste locuri. Nu este de prisos 
să le cunoaștem originile, taina limbii 
vorbite, credințele, dorurile și jalea, 
nuntirile și prohodurile, trecerile și 
petrecerile…”

Reținem, de asemenea, și 
aceste considerații ale prefațatorului, 
cunoscutul istoric italian Cesare Alzati: 
„Culegerea de eseuri, pe care acum 
Editura Rediviva o oferă publicului 
italian, a apărut la București în 2016 
[Ed. „Contemporanul”, n.n.] cu același 
titlu și un subtitlu foarte elocvent: 
Felul de a fi român de-a lungul 
timpului. Volumul, prin referințe 
accesibile se adresează publicului larg, 
fără o formare neapărat istorică și 
prezintă modul în care poporul român 
a trăit propria experiență istorică de-a lungul timpului.  Astfel, cititorului îi sunt 
prezentate instituții (precum Academia Română), figuri ale unor mari personaliăți 
ale culturii române (de la Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu la George Coșbuc), 
realități simbolice (cum este prin excelență Imnul național), aspecte ale spațiului 
românesc (în special satele transilvănene, marile orașe săsești din Transilvania, 
Dobrogea și vastul său orizont marin). Autorul acestor eseuri este una dintre 
cele importante figuri din peisajul cultural românesc actual: Ioan-Aurel Pop, 
președintele Academiei Române, cel mai înalt for intelectual din țară și rector al 
Universității din Cluj”. (Interim)

„Felul de a fi român de-a lungul timpului”
sau despre Identitatea românească
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Să fie durerea mai puțin relevantă în relația 
noastră cu Dumnezeu decît iubirea? Să nu repre-
zinte iubirea dureroasă liantul suprem al legăturii 
umanității cu El? „Uităm adesea că Dumnezeu însuși 
este implicat în tragedia umană și plătește tributul 
păcatului și al nelegiuirii înfăptuite de om. Acuzațiile 
umane îndreptate spre Dumnezeu atestă cît de im-
plicat este el: dacă este ținta acestor întrebări, pro-
teste și acuze ale omului, aceasta se întîmplă fiindcă 
el însuși se expune contestării omenești, se expune 
omului, acceptă să fie judecat, adică el însuși se lasă 
tîrît în viața oamenilor, pînă acolo unde tragedia 
omului devine tragedia divină, amîndouă unindu-se 
într-o unică tragedie universală” (Luigi Pareyson).

*
Obsesia ca o imperfecțiune ardentă, asemenea 

unei desăvîrșiri. 
*

A trăi înseamnă a fi solidar cu tot ceea ce este, 
a fost, va fi. A avea dubii, a te disocia, a te revolta 
înseamnă în fapt a-ți asuma secvențe ale morții. 

*
Dreptul de-a povesti e libertate, povestea, 

odată constituită, e rigoare.
*

Sănătatea e în sine o stare de libertate. 
*

„Se poate vorbi așadar (…) de un faliment al 
metafizicii antice. Terapeutica greco-indiană a dat 
greș; nihilism de o parte, resemnare de alta. Ambele 
altoite pe voința stăruitoare dar neputincioasă de a 
nega durerea. Creștinismul lichidează idealurile lu-
mii antice, între altele și prin aceea că recunoaște nu 
numai existența de fapt a suferinței, dar – atitudine 
fundamental nouă - și drepturile ei la existență” (Nae 
Ionescu). 

*
 Să fie cumva inspirat conceptul poeziei pure 

de cel al rugăciunii pure, devenind cea mai elevată 
formă a rugăciunii, rugăciunea care nu cere nimic? 
Înrudirea lor oricum verosimilă (v., desigur, Henri 
Brémond).

*
Scrii pentru a-ți confirma încrederea în tine 

însuți. A. E.: „Dar încrederea în cititor?” Dacă o ai în 
tine însuți, o ai, principial, și în cititor. 

*
Succes. Casa de Modă Versace din Milano se 

angajează a nu mai folosi blănuri pentru veșmintele 
pe care le oferă.

*
„Știri bune de pe planetă: oceanologii au întîl-

nit în Oceanul Arctic un rechin  din specia Greenland 
a cărui vîrstă a fost estimată, cu ajutorul izotopilor de 
carbon din țesutul ocular, în jur la 392 de ani. Rechi-
nul acesta hoinărește din anul 1627. Între timp, la noi 
în Dunăre au fost eliberați o mie de pui de nisetru, 
concepuți în crescătorie, iar în Coreea de Sud este 
moda ca fetele să se fotografieze cu peștișori de ac-
variu înotînd în scobitura claviculei” (Dilema veche, 
2019). 

*
Excesiva neofilie a epocii actuale ne face să 

bănuim o slăbiciune care dă alarma. O cerere de aju-
tor. 

*
Din ravagiile timpului. Recunoști, evident, 

ceea ce cunoști, dar se poate întîmpla să nu mai 
cunoști satisfăcător ceea ce recunoști. 

*
Iubești animalele, plantele, obiectele, inclusiv 

ca un efect al dezolării față de propria ta ființă. O 
revanșă discretă a acesteia prin intermediul lor.

*
Senectute. Să zicem așa, un progres. Plictisul 

se reduce. Actualizîndu-se, amintirile ocupă locul 
rămas vacant, ca și viitorul, un viitor spectral al lor. 
Astfel încît prezentul nu mai are decît un rol formal, 
birocratic.

*
„În Japonia și-a început recent testele cel mai 

rapid tren din lume. Versiunea Alfa-X a trenului 

Shinkansen atinge viteza maximă de 400 de kilome-
tri pe oră, însă va circula cu viteza de 360 de km. pe 
oră. Modelul futuristic este format din zece vagoane 
și locomotivă cu «nas turtit» de 16 metri, pentru a 
rezista presiunii imense a aerului. (…) Trenul-ghiu-
lea va intra în circulație curentă începînd din 2030” 
(Click, 2019). 

*
 Spiritul se poate măsura la un moment dat 

prin disprețul față de realizabil. 
x
Poezia inclusiv ca stare de libertate a unor 

idei. 
*

Scriptor. Simțul excesiv al ordinii poate disi-
mula teama mai din adînc față de tine însuți.

*
„Cercetătorii de la Universitatea din Texas au 

observat că particulele emise în aer de prăjitorul de 
pîine sunt la fel de periculoase precum cele dintr-
o intersecție aglomerată. Compușii organici volatili 
din pîinea pusă la prăjit echivalează cu 20 de minute 
de inhalare a aerului poluat de pe șosele. Măsurători-
le făcute în bucătărie de oamenii de știință de la Uni-
versitatea din Colorado au arătat că particulele or-
ganice volatile din aerul respirabil din bucătărie pot 
depăși concentrația de 200 de micrograme pe metru 
cub atunci cînd prăjim pîine sau prăjim carne pe gră-
tar. În aceeași categorie a poluanților intră și lumînă-
rile aromate și sobele cu lemne” (Click, 2019).

*
Mă tem că orice excepție e pîndită de formali-

tatea stabilirii sale în contextul care o determină, act 
care să nu depășească acest context. 

*
Scepticismul poate include virtualitatea 

depășirii sale, dar aceasta să reprezinte o calitate sau 
un defect al său?

*
Instanța divină n-ar putea fi sceptică, întrucît 

creează. Conform paradigmei Sale, n-ar putea fi 
sceptic funciarmente niciun om al artei, chiar dacă 
își pune creația sub semnul tematic al scepticismului. 

*
Depresia, anxietatea, angoasa, stări suspecte, 

antisociale în ochii publicului, implicînd o anoma-
lie. Oamenii sunt înclinați a se feri de cel ce le ma-
nifestă. O reflexă distanțare profilactică. În cazuri 
excepționale, ajung a-i aprecia creația. Îl absolvă în 
absență. 

*
Atît de bune sunt pisicile pentru prins șoareci, 

încît în timpul goanei după aur din California minerii 
le cumpărau  cu 50 de dolari bucata, echivalentul a 
1000 de dolari actuali.

*
Mișcarea pedestră a inimii, mișcarea înaripată 

a spiritului, dar numai cu acceptul inimii.
*

Împăratul Caligula a decis la un moment dat 
să declanșeze un război împotriva zeului roman al 
mării, Poseidon. În acest scop le-a ordonat soldaților 
să-și arunce sulițele în apă, la întîmplare.

*
O mască atît de străvezie, încît vezi printr-însa 

mai mult decît chipul ascuns, vezi ceea ce ascunde 
chipul însuși.

*
Scriptorul: un trăgător la țintă. Nu o dată o ra-

tează. Se întîmplă să facă inimaginabil de multe, is-
tovitoare tentative pentru a o atinge în cele din urmă. 

x
„Măreția omului e mereu aceea de a-și recrea 

viața. De a recrea ceea ce-i este dat. De a modela 
chiar ceea ce îndură. Prin muncă, își produce propria 
existență naturală. Prin știință, recrează universul cu 
ajutorul simbolurilor. Prin artă, recrează alianța în-
tre propriul corp și suflet (cf. discursului lui Eupali-
nos). De remarcat că fiecare dintre acestea trei e ceva 
sărac, vid, fără rost, dacă e luat în sine și în afara 
relației cu celelalte două” (Simone Weil).

*

Ironia poate prelungi durata unor afirmații ale 
noastre cum a unor alimente. În raport cu ele, are 
rolul unui frigider.

*
Cinismul caută a fi o ingeniozitate, o artă sui 

generis, răutatea însă e răutate și atît. Cum în urmă-
toarele rînduri – triste nu prin ceea ce ar intenționa 
să spună, ci prin ceea ce realmente spun, ale mare-
lui Cioran: „Rudele noastre ar trebui să aibă grijă să 
moară într-un moment cînd nu trecem printr-o peri-
oadă de atonie. Altminteri, ce nemăsurat efort ca să 
arăți interes pentru ghinionul lor!”. 

*
Să-ți recunoști greșelile cu deplină sinceritate, 

dar fără a te înjosi, astfel încît din dezgust să se nască 
noi greșeli. 

*
O minciună care constituie expresia cea mai 

vie a nostalgiei adevărului.
*

Să te compari cu cel care ai fost odinioară, cu 
detașare și tandrețe, ca și cum ai citi un roman. 

*
Orice eliberare s-ar cuveni să devină o imen-

sitate. 
*

„În fiecare animal există o relație de simpatie 
cu alte ființe, mai exact cu oamenii de care s-a atașat. 
Uneori, animalele pot avea chiar presentimente sau 
viziunea a ceea ce urmează să se întîmple la distanță 
sau în viitor” (Plinius cel Bătrîn). 

*
O posibilă metaforă civică: culpabilizarea 

frunzelor care părăsesc copacul, nimicindu-se astfel.
*

Teribila facondă a vîntului se explică prin fap-
tul că-l ascultăm mai totdeauna distrați. 

*
Scriptor. Într-o creație literară e uneori bine-

venită acea ușoară imperfecțiune care te îndeamnă 
să visezi. 

*
„Un caz de telepatie între om și cîine, greu 

de crezut, este cel al constructorului de nave englez 
Georg Langham, a cărui poveste a făcut înconjurul 
lumii. Într-o zi, pe cînd se afla la birou, el a constatat 
că-și uitase acasă un carnet cu notițe de care avea 
urgentă nevoie. Acasă nu era însă nimeni și atunci 
i-a venit o idee pe care angajații lui au considerat-o 
o glumă: «E acasă cîinele meu Cook, care de ani de 
zile îmi citește gîndurile și-mi simte dorințele de la 
mare distanță». Landham le-a cerut celorlalți să facă 
liniște, a luat de pe birou fotografia lui Cook, a trecut 
ușor cu degetele peste ea și a început să-i vorbească 
șoptit, concentrîndu-se la maximum. I-a cerut cîine-
lui să ia carnetul de pe masă și să i-l aducă imediat. 
Inspirînd și expirînd încet, adîncit în sine, Landham 

„Obsesia ca o imperfecțiune ardentă”

Gheorghe GRIGURCU
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a repetat de încă două ori comanda telepatică. (…) 
Peste o jumătate de oră, secretara l-a anunțat rîzînd 
că Cook vrea să intre cu forța în birou. Să latre nu 
putea, firește, pentru că în bot ținea carnetul cerut, pe 
care i l-a «predat» stăpînului, dînd bucuros din coa-
dă. Două săptămîni mai tîrziu, credinciosul animal a 
reușit chiar să-i salveze, tot telepatic, viața stăpînu-
lui său. Într-o seară, tîrziu, acesta mai meșterea ceva 
în barca lui cu pînze, cînd a suferit un atac de cord. 
A căzut, iar cînd și-a revenit și-a dat seama cît de 
periculoasă era situația în care se afla. Disperat, a 
început să-și strige cîinele în minte, rugîndu-l cu ul-
timele puteri să vină la el. (…) Cook l-a trezit lătrînd 
puternic pe paznicul de noapte care s-a luat după cîi-
nele parcă ieșit din minți, l-a găsit pe Landham și a 
chemat imediat salvarea” (Formula As, 2019). 

*
Stări nebuloase în care interesul și indiferența, 

satisfacția și decepția, dorința și cedarea nu se dis-
ting cu ușurință, făcîndu-te pe moment a lua în con-
siderare un factor în locul celuilalt. Indistincția lor, 
totuși un mod relativ confortabil de-a supraviețui. 

*
Pînă și viața lăuntrică ajunge cîteodată să agi-

te sloganele sale. 
*

Observația e încurajatoare pentru că e debi-
toare realului, oferind acestuia responsabilitatea sa, 
pe cînd cogitația e o abstragere din real, asumîndu-și 
în chip riscant propria responsabilitate. 

*
„În autobuz, o evaluare a ofertei politice 

românești, în gura unei persoane care știe cum stau 
lucrurile și nu se sfiește s-o spună răspicat: «Toți 
sunt la fel, doamnă, PSD-ul, RMN-ul…»” (Dilema 
veche, 2019). 

*
Văzduhul se refuză Formei. E cel mai impre-

sionant aspect inform al lumii.
*

A. G.: „Nu se poate vorbi ușor cu Eugen Si-
mion. E prea ațos!”.

*
„Subiectul, aventura unui roman, îmi e totu-

na. Eu îmi pun în gînd, cînd scriu un roman, să redau 
o culoare, un ton, de pildă, în romanul meu Carta-
gina vreau să realizez ceva purpuriu. Ceea ce mai 
rămîne – personajele, intriga, - constituie amănunte. 
În Doamna Bovary n-am urmărit decît să redau un 
ton cenușiu, culoarea aceea de mucegăială a unei 
vieți aidoma acelor insecte care se cheamă molia zi-
durilor” (Flaubert, după E. și J. de Goncourt). 

*
 Oboseala anulează calitățile vieții, scoțîndu-i 

la suprafață insuficiențele: deruta, stîngăciile, erori-
le, neputința față de ea însăși. Un episod al sfîrșitului. 
Stare de factură demonică, opusă incipitului creator. 

*
Moment negru. Nu reprezintă oare o enormă 

parte a culturii umane o hermeneutică a Răului? Tră-
im deopotrivă, corporal și spiritual, în mediul Răului 
care ne-a modelat prin cedarea, ca și prin opoziția 
noastră. De ce să-l subestimăm neapărat prin  utopia 
unui final al său?

 *
„Scepticismul ne însoțește ca Mefisto și fără 

el ne-am simți straniu, ca Peter Schlemil cînd și-a 
pierdut umbra. Omul fără scepticism este astăzi cel 
gol, cel primitiv, prada batjocurilor și în cel mai bun 
caz o piesă de muzeu. Ochelarii sunt mai mult decît 
un auxiliar; ei sunt o piesă de vestimentație. Ochela-
rii aduc la realitate; vizionari nu se mai întîlnesc de 
mult decît printre naivii troglodiți. Numai în visuri 
nu avem nevoie de scepticism și toate încercările de 
a sonda imaginile nu ajung pînă la fund. Anticii cre-
deau că în vis noi gîndim și acționăm ca niște zei. 
Visul este un mediu mai puternic” (Ernst Jünger).

*
În memoria noastră trecutul tinde a se purifi-

ca prin momentele confuziei sale cu neîntîmplatul, 
a se mistui în cel mai pur mediu cu putință, cel al 
increatului. 

„Obsesia...”

* Capul pătrăţos mai greu se urneşte din loc.
* Atenție! I-ai dat de bună voie dreptul? 

Mâine-ți va lua cu forţa stângul.
* Generosul care împarte semenilor din expe-

rienţa lui pe el însuși se fericeşte.
* Marea deziluzie a arivistului: în ciuda datu-

lui vârtos din coate, n-a ajuns prea departe.
* Lucrurile pe degeaba primite, după un timp 

ajung să fie chiar neprecupețite. 
* Dragostea şi poezia se împletesc şi pe ori-

zontală şi pe verticală.  
* În bodegă, alocația copiilor, de tată băută, 

este o adevărată crimă, dacă nu o blestemată cucută.  
* Inşii, care doar în ei însişi cred, îi găsiți la 

mal, unde se împotmolesc. 
* Doar cei isteţi cred în ceva măreţ; ei până la 

urmă şi reuşesc.
* Orice-ai face, oricum vei da, din viaţă viu 

nu vei scăpa.
* Evadarea din cotidian te poate înșela, te 

poate înălţa; doar când ajungi în văzduh mergi pe 
căi neumblate.

* Mă-trebi, dacă a avea înseamnă totul? Am 
îmbătrânit şi m-am convins că nu a avea, ci a fi - e 
chiar totul. Restul e infinitul - neantul.

* Iubirea şi iertarea cei mai solizi piloni ai 
continuităţii.

* Înţelept mulţumit, greu de găsit; prost satis-
făcut pe toate drumurile am întâlnit.

* Cronica anonimului se dovedeşte a fi adevă-
rată. N-a dispărut din literatură niciodată.

* Azi pungăşia-i omniprezentă; o găseşti și la 
vlădică și la opincă. Dar mai ales la vlădică.   

* Alege ce-ţi e la îndemână şi-i pe gustul tău; 
înțelepciunea altuia greu se potrivește cu a ta.  

* Cine n-are draci, de ce să-i cumpere?
*  Mulţi deştepţi se află-n faţa mea. Pe puţini 

din ei îi ştiu, pe mulţi nu-i văd şi pe niciunul nu-l 
urmez.

* Lipsa de viziune a unor indivizi în mod de-
mocratic aleși, poate  ajunge chiar păguboasă, iar 
atunci cu greu o mai îndrepţi. 

* Înţelepciunea! Da e sfântă! Și pe Dumnezeu 
îl încântă.

* Preamărirea aduce după ea decăderea. Prea-
măritul greu se leapădă de preamărirea sa.

* Cu dictonul: merge și-așa!- deja ai acceptat 
imperfecțiunea.

* Știut e că până la urmă, cuiul îl scoți. Între-
barea-i: -  cu gaura ce faci?

* Fără meșteșug, artistul nu-i deloc artist.
* Mai greu întâlnești un netot, care să recu-

noască că-i prost. El din născare se crede deștept.
* Singurătate: un fel de moarte.
* Viitorul, nu trecutul asigură o eternitate si-

gură.
* De la vlădică la opincă mita la români îi de-

mitizează doar pe unii dintre  făptuitori ei; a nu se 
uita - practica mituirii se aprofundează şi nu înce-
tează.

NICOLAE MAREȘ:

Iluminări 
(maxime și aforisme) 

* Pentru gurmanzi. Cu o cină mai tot timpul 
uşoară scapi de boală.

* Idioţii cred că ei deţin monopolul deşteptă-
ciunii. Cu asemenea indivizi, cum să se mai îndrepte 
lumea? 

* Proştii, nu numai că sunt proşti, dar sunt și 
curajoși; cu insolență ies în faţă să-i admire netoţii.

* Nu mergeți pe calea aleasă de turmă. Nu tot-
deauna-i bună!

* Printre cei mici se găsesc mulţi, foarte mulţi 
vajnici inamici.

* Guvernanţii sunt precum gheparzii. Din cei 
supuși/răpuși nu îşi mai retrag ghearele.

* Adevărului nu-i plac legendele.
* Numai raţiunea şi experienţa îmbogăţesc 

aforistica.
* Se constată uşor că de la adevărul tău la ade-

vărul meu se-ajunge foarte greu. Uneori deloc.
* Aforismele și maximele bătrânilor sunt mai 

profunde şi mai pline de viaţă decât gândurile efe-
mere ale junilor. 

* Aforismele adevărate se nasc din lucruri vă-
zute, trăite, şi mai ales suferite.

* Din loc de-ngropăciune, cimitirul s-a trans-
format în teren de învârteli și de furăciune. Sub cru-
ce se fură cel uşor şi cel mai bine.

* Aforismele biblice sunt tari ca piatra, cele 
de azi, moi ca mămăliga. 

* Dacă aş putea, cu drag m-aş lepăda de buta-
da: drumul fără de ‚ntoarcere. . . 

* Istoricul e cel mai bun în a falsifica istoria – 
o face ca un veritabil  profesionist.   

* De l-ai înțelege, plin de învăţăminte-i dialo-
gul dintre cuvinte.  

* De la înălţime, mai greu poți scormoni în 
profunzime.

* Chiar și gândurile pe care le ai  cap, sunt 
bune de luat - din când în când - la scărmănat.

* De la lipsa de omenie la golănie nu-i decât 
un pas. 

* În cei care mai mult  s c r i u  decât citesc, 
să nu te-n crezi!

* Gândurile sunt înfrățite cu mine, sunt mereu 
în jurul meu. Gândul meu sunt eu.

* Tot ce se petrece are o cauză. Un început e-n 
toate, chiar și-n sfârșitul care - implacabil - urmează.

* Fără iubire, fără iubirea din start,  câți din 
noi ar fi existat?

* Numai prin ceea ce cu-adevărat crezi, prin 
aceasta te și realizezi.

* S-a dovedit că, ceea ce din inimă ai dat, 
până la urmă ți s-a întors, cu vârf și îndesat.  

* Să nu crezi că norocul ți-e dat, norocu-i doar 
al celui care l-a câștigat.

* N-o prețui prea mult, și nu vă uitați doar la 
cămașă, mai întâi de toate - viața contează!

*  Mai nou, la vîrf, în România, lucrul bine 
făcut se transformă, încet și sigur, în lucrul bine tă-
cut! Iar mai nou aflăm că lucrul bine tăcut a fost de 
procurori bine ascuns! 

* În zadar cereți statului să meargă....
* Greu s-a convins lumea că nu doar sub ghi-

lotină se pierd capete.
* Tremuratului din vine nu-i găsești rațiune.
* Crăpatul de ziuă îl vezi dar nu-l auzi. 
* Trist să cazi atât de profund pe gânduri încât 

să-ți rupi mâna.
* Nici Eva n-a fost în stare să-i întoarcă pe 

dos costumul lui Adam.
* Apă, nu consolare, și-ar dori salcia plângă-

toare.
* În viitor până și relativitatea devine relativă, 

pentru că lumea se schimbă.
* Viitorul nu-i ca trecutul. Chiar de-am vrea, 

în seamă a nu-l băga sau a nu-l  accepta, pentru că 
nu-l cunoaștem, de el nu ne putem lepăda.



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XV, nr. 4 (61)/2019
9

p.10

Constantin Noica și-a făcut un titlu de glorie 
din interpretările filosofice pe care le-a produs asupra 
limbii noastre. Lucrări precum Rostirea filosofică ro-
mânească (1970), Creație și frumos în  rostirea româ-
nească (1973) Sentimentul românesc al ființei (1973) 
au devenit repede clasice, transformându-se în mo-
dele pentru orice investigație în domeniul limbii. Si-
gur, unele creații pe acest teren au fost întrezărite de 
filologi și lingviști, dar demersul acestora n-a căpătat 
nici amploarea, nici argumentația celor din urmă,  și 
nici n-au creat un stil de interpretare așa cum a făcut-
o Noica. Viziunea estetică și filosofică, nuanțările și 
interpretările, reactualizarea înțelesurilor dispărute 
sau prezente ale unor cuvinte, raportările la etimonul 
lor latin au conturat un univers de dezbatere aparte, 
căruia Noica i-a conferit  o coerență și o valoare in-
terpretativă nouă, dovedind astfel că avem de-a face 
cu unul dintre spiritele analitice cele mai fecunde și 
mai inovative.

Și totuși... Consultând cu puțin timp în urmă ziarul „Tribuna Ardealului”, 
singurul ziar autorizat de autoritățile maghiare să apară pentru românii din Ar-
dealul de Nord,  ocupat de ei în urma odiosului Dictat de la Viena, am întâlnit 
sub semnătura lui Nicolae Iorga un ciclul de articole  cu o tematică asemănătoa-
re celor inițiate de Noica mai târziu. E vorba de șase articole care pot fi așezate 
sub cupola acestor preocupări de „rostiri filosofice” și „rostuiri filosofice” 
românești, în sensul că autorul întreprinde o cercetare a fizionomiei  unor serii 
de cuvinte, urmărindu-le devenirea și îmbogățirea de sensuri pe care acestea au 
dobândit-o în decursul exercițiului comunicării.  Cercetarea „sunetului interior” 
al acestora mi s-a părut că interferează  destul de apăsat cu felul lui Noica de a  
investiga universul etimologic al cuvintelor limbii noastre, urmărind cu atenție 
transformările și îmbogățirile pe care acestea le-au dobândit printr-o contami-
nare specială în decursul uzului zilnic al limbii. Această aventură a limbajului  la 
care sunt supuse cuvintele poate deveni astfel o operație cu multiple valențe, 
nuanțări și aprofundări filosofice, ale căror delicii produc ele însele beneficii de 
necontestat. Modalitățile, metamorfozele înțelesurilor cuvintelor, jocul special 
al nuanțelor, venind din vechimea antichității sau medievalității până la noi pot 
crea un spațiu privilegiat de sublinieri și atenționări, o procesualitate, în cadrul 
căreia cuvintele își schimbă „noima”, primind un alt „tâlc”, o altă îmbrăcămin-
te sintagmatică, a cărei motivaționare trebuie decelată cu grijă și dezvelită din 
multele ei straturi aluvionate (protectoare sau nu), asemeni foilor de ceapă. 
Până să se ajungă  la miezul oferit de uzul actual al limbii, acestea au parcurs un 
traseu care poate fi în parte reconstituit, apelând la cunoștințe de filologie, de 
istorie, de sociologie a limbii, de statistică și nu în ultimul rând, la înțelepciunea 
vorbitorilor, practicanților și creatorilor de universuri lingvistice.  Avem de-a 
face cu un joc plural, caleidoscopic, de imagini suprapuse, care, pornind de la 
sfera semantică inițială, o diversifică, o amalgamează, o amplifică, sau dimpotri-
vă, o chintesențializează,  atribuindu-i un sens fundamental, uneori cu un semn 
schimbat decât cel inițial.  Important e, prin urmare, ca organismul viu al limbii 
să fie cercetat, investigat în diferitele lui stadii sau etape, de la cărțile vechi la 
sistemul actual de topică și semantică, deoarece în procesul vorbirii cuvintele 
se tocesc, se opacizează, sau, dimpotrivă, se înnobilează, se șlefuiesc, devenind 
translucide, căpătând strălucire și dobândind o aură metaforică aparte prin po-
ezie. Pregătirea celui care întreprinde o astfel de operație presupune o bună 
orientare în  registrul filologiei clasice, dar și în istoria cărții religioase sau ju-
ridice, a povestirilor cu caracter folcloric, pentru a depista sensuri și aspecte 
semantice pierdute, forme corupte sau contaminate, care conservă înțelesuri 
uitate, expresii arhaice, ziceri paremiologice, pline de subtilități și răsuciri stilis-
tice derutante. Este nevoie, prin urmare, de o examinare atentă, comparatistă, 
a etapelor succesive prin care trec cuvintele, cu raportări obligatorii  la forma 
lor de origine, la arealul spectaculos al celorlalte limbi romanice, pentru a sur-
prinde analogiile și diferențele, asemănările și individualitățile.  Or, discuția pe 
care Iorga o deschide prin suita de articole amintite mai sus, produce o impresie 
de „deja vu”, de trimitere la sistemul  de cercetare viitoare a lui Noica, făcând 
astfel un fel de anticipare  „protocronistă” , care crește și se dezvoltă în timp. 
Nu ne-am putut însă explica cum au ajuns aceste texte  în portofoliul ziarului 
clujean, și nici  din ce lucrări au fost desprinse ele, întrucât la data la  care au 
apărut, marele istoric dispăruse de pe firmamentul culturii noastre cu trei ani 
în urmă, asasinat mișelește în 1940. Grupajul de articole pe care îl avem în ve-
dere a apărut în decursul anului 1943, și din motive, care ne scapă, ele nu sunt 
înregistrare nici la rubrica de Filologie a Biobibliografiei autorului alcătuită de 
biograful marelui istoric, Barbu Theodorescu.  Cum orice text apărut sub sem-
nătura lui N. Iorga merită osteneala unei re-lecturi, ni s-a părut important să 
semnalăm specialiștilor în limbă discuția purtată de N. Iorga aici, ca o formă 
clară de  precursor noicist pe acest teren.

 Textul începător, cel care dă tonul analizelor care vor urma în paginile 
ziarului amintit, se intitulează  Frumosul în concepția poporului și a văzut lumi-
na tiparului în nr. 861 din 18 septembrie 1943 al ziarului „Tribuna Ardealului” 
din Cluj. Autorul fixează aici cadrul general în care se va purta discuția inițiată 

de el, pe care o concepe ca pe o incursiune cât mai 
avizată în lumea plină de mistere a înțelesului cuvin-
telor, asigurând demersului său cadrul comparatist și 
istoric necesar, și beneficiind de o examinare sporită a 
sensurilor pe care cuvintele le-au dobândit în evoluția 
și fixarea lor în mentalul colectiv  general. Principiul 
esențial întrebuințat pentru a stabili ordinea și cri-
teriile asimilării cuvintelor este continua raporta-
re la limba vorbită de popor, aceasta fiind în ultimă 
instanță criteriul ultim de judecată,   ultima rațiune 
care consacră forma și înțelesul  unor cuvinte. Autorul 
numește acest prag al raportării o obligație necesară 
de a chema cuvintele la „o instanță mai înaltă”, adică 
aceea care poate da sentința cea mai justă. Rolul pe 
care el și-l asumă este acela de a urmări lungul drum 
al cuvântului (sau al unor sintagme cunoscute)  de la 
împrumutul accidental (sau  nu) până la forma gene-
ral acceptată. Este un drum lung și sinuos pe care el îl 
aseamănă foarte inspirat printr-o comparație revela-

toare, privind drumul parcurs  de picătura de ploaie ivită în univers din faldurile 
unui nor de ploaie de pe cer, până la intrarea lui în humusul de jos, căruia îi asi-
gură fertilitatea. Iată cum arată acest itinerar complicat al fenomenului încolțirii  
pe care  cuvântul îl străbate : „Acolo însă, spune el, se petrece același lucru ca 
și cu picătura de ploaie în tainițele roditoare ale țărăncei. Aceste adevăruri se 
amestecă îndată cu atâtea lucruri pe care le prefac, prefăcându-se ele înseși 
și dând în felul acest o formă nouă care se va isprăvi prin roade triumfătoare 
mult deasupra  pământului. Ideile filosofice, morale, estetice le primește acel 
popor, pentru a le pune împreună cu aceea ce simțea și știa înainte de aceasta, 
le supune fără să voiască   la transformări misterioase și de aici iese ceva care, 
în ce privește forma; se poate întâmpla să nu aibă curăția picăturii aceleia de 
apă venite din nori și poate să semene numai cu o migmă de noroi, dar produce 
lucruri pe care, în puritatea ei, picătura de ploaie nu le-ar fi produs niciodată 
(...) Poporul nostru va merge și mai departe. El va găsi o frumuseță și în lucrurile 
care-i strică, în lucrurile care-l înspăimântă. Va găsi frumoasă o furtună, va găsi 
frumuseță în linia de lumină arzătoare a trăznetului care distruge,  în revărsarea 
apelor care copleșesc și îneacă. Nimic din ceea ce poate face parte din harta cât 
de largă a frumuseții pe care am putea-o numi, cu un termen filosofic, estetică, 
nu-i scapă.”

Spre a da demersului său înțelesul necesar, el ia în discuție semantica 
noțiunii de „frumos”, raportând-o  la spaniolul „hermoso”, care are un înțeles 
mai restrâns,  pe când „formosus-”ul latinesc moștenit de noi asigură un cadru 
mai larg noțiunii pe care o reprezintă, o formă întreagă, armonioasă. Dacă ra-
portăm înțelesul cuvântului nostru la francezul „beau”, care vine de la „bellus”, 
nici aici nu avem de-a face cu o suprapunere totală de sensuri, explicând:   „Încă 
odată frumusețea nu poate fi niciodată un lucru de amănunt, ci face parte din 
concepția globală, și poporul nostru, ca și popoarele care au aceeași înzestrare 
sufletească, nu poate să rostească acest cuvânt de frumuseță decât în chip larg 
și deplin sintetic.” Adevăratul semantism al cuvântului iese în evidență atunci 
când îl  raportăm la „urât”, deoarece numai în acest cadru  „elementele de pe-
dagogie populară”, pot interveni pentru corecție, deoarece „în tot ceea ce face 
omul din popor la noi este totdeauna grija aceasta de a vedea dacă este frumos 
ori nu este frumos”, omul din popor fiind acela care consacră calitatea apreci-
erii.

Următorul articol din seria discuțiilor despre limbă este consacrat 
„Noțiunii de „bine” la poporul nostru (nr/862 din 19 septembrie). La fel ca și 
noțiunea de „frumos”, noțiunea de „bine” este o noțiune fundamentală pentru 
orice popor.  Se cuvine, arată el, ca în cazul acesta să facem distincție între lu-
crurile de ordin material și cele de ordin spiritual, pentru că și țăranul  nostru le 
judecă în acest mod. Astfel el nu spune că e „sănătos”, ci că „îi este bine”. Dar 
pentru a face „binele”, omul  trebuie să fie conștient de acțiunea lui,  deoarece 
„bine” nu este la români o noțiune abstractă, închisă în marginile unui cate-
chism moral, ci este „o noțiune generală, care cuprinde într-însa tot ce e normă, 
tot ce este potrivire, și iarăși, tot ce este frumuseță.”   E bine să distingem în 
înțelesul cuvântului de „bine” ideea de echilibru, precum în cazul lui „frumos” 
cea de „potrivire” : „Când francezul spune „bon”, aceasta înseamnă că o afacere 
este terminată”, pe când la români, ea indică doar drumul spre finalitate, deoa-
rece  pe „drumul cel bun” românul este dispus să acorde o  mai mare încredere 
celuilalt, decât o face francezul sau italianul, aceștia fiind mai tranșanți în luarea 
unor decizii imediate despre ceea ce este bine și nu este bine : „Francezul nu 
„face bine” altuia și nici italianul nu cere altui italian „să-i facă bine”. Sunt, aici, 
mici înțelesuri de nuanță, pe care orga le sesizează. Pentru a înțelege mai exact  
valoarea morală a acestei atitudini, el recomandă să se țină seama de frecvența 
cu care cuvântul  „bine” este prezent  în vorbirea poporului.  La români „starea 
de „bine” e generalizată și contaminează toate fenomenele și lucrurilor cu care 
ea vine în contact.: „De fapt ceasornicul „merge bine”, calul „merge bine”, afa-
cerile merg „bine”, aceștia sunt  termenii pe care-i întrebuințează un om care, 
umblând cu mintea în deosebite domenii se întoarce necontenit nu numai la 

De la Nicolae Iorga  la Constantin Noica.
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constatarea binelui, dar la afirmarea nezguduită că binele este una din regulele 
nestrămutate ale vieții”. Prin acest mod de a înțelege lucrurile, autorul sublini-
ază prezența în câmpul existenței de fiecare zi a românului prezența ideii gene-
rale de „ bine”, care trimite la cea de „omenie”, de toleranță și de încredere în 
parteneri, în armonia degajată în procesul muncii. 

Modul în care românul concepe înțelesul cuvântului „bine” e legat în 
continuare de  semantismul cuvintelor care determină acțiunile individului, 
trimițând  la cugetarea, la gândirea ce precedă hotărârea. În chip firesc autorul 
abordează cuvintele cele mai frecvente care definesc înțelepciunea populară. 
E vorba de articolul despre  „Minte” și „cuminte” pentru poporul românesc ( 
nr.863, 21 septembrie) . Discuția se va avea în vedere mai întâi înțelesul cu-
vântului de „cumințenie” și faptul că „mintea” are la români un rost esențial, 
determinant  în toate domeniile vieții. De unde derivă și educația copilului în 
familie, comportamentul lui, calificat de familie și societate prin adjectivul „cu-
minte”, definind  o atitudine corectă,  un chip  moral și prevăzător față de toată 
lumea, pentru ca, mai târziu, va trebui să dovedească că are „minte”, că poate 
judeca singur lucrurile.  Iată cum își susține autorul mai departe aserțiunea: 
„Mintea” nu „cumințenia” interesează de acum înainte, aceasta din urmă fiind 
rămasă departe în urmă, cu amintirea copilăriei. „Mintea”, care nu se stânge 
niciodată și care-și aruncă luminile peste toată întinderea înflorită ca și peste 
toate furtunile grozave, asupra valurilor întunecate ale vieții. „Mintea” aceasta 
este un far pentru alții, dar acela care stă acolo și le trimite raze, acela trebuie 
să cerceteze însuși postul de observație și felul cum raza pleacă pentru a lumina 
cărările altora.”

În discuție vine în chip logic și noțiunea de „cuget”.  Chiar dacă forma 
cuvântului nu trimite la semantica aceluia de „minte”, el se află legat intim 
de  modul în care omul acționează cu o minte deschisă și lucidă,  urmărind 
necontenit drumul care ține cumpăna de „chibzuială”, deoarece  prin ea se 
dă o  înaltă răsplătire lucrului bine făcut cel care determină direcția și morala 
acțiunii:  opțiunea „pe care nu o poate înlătura nici hotărârea cea mai apri-
gă.” În consecință:   „Cugetul” este la noi conștiința și „mustrarea de cuget” 
s-a păstrat așa de bine, încât nu s-a lăsat înlocuită cu ajutorul unui neologism, 
prin cărturăreasca „mustrare de conștiință”, ci ea rămâne în rostul ei cel vechiu 
neclintit, ca judecata cea mare, care apasă asupra întregii noastre vieți, cu tot 
ce pătrunde într-însa.” Autorul aduce în discuție și expresia consacrată despre 
„lipsă de chibzuință”, atunci când se face trimitere la înțelesul acelei ziceri care 
spune:  „Dă-mi, Doamne, mintea românului cea de pe urmă.”  Discuția  despre 
„cuget” implică desigur și o trimitere la înțelesul cuvântului „înțelepciune”, al 
cărui conținut  nu trebuie confundat cu acela de „înțelegere” , în sensul că dacă 
un lucru a fost bine cântărit și „înțeles”, fără îndoială că el a purces dintr-o chib-
zuită  judecată a „gândului”, prin  care s-au cercetat mai întâi condițiile  acțiunii.

 În aceste atente analize comportament ale, el introduce câte un distin-
guo foarte clar înțeles  :  „Suntem- spune el -  între popoarele care prețuiesc mai 
mult nu puterea care strivește și ține în chingi voința altor oameni, cercând să 
reglementeze până la desființare, ci  acel delicat, strălucitor fenomen interior 
care este înlăuntrul nostru. Putem lăuda  pe un om în multe feluri. Sunt proști 
care prețuiesc bogăția și sunt sclavi care se pun în brânci înaintea forței; dar 
dacă un om de oarecare vârstă, care știe ce este viața, vrea să deie cuiva certifi-
catul cel mai înalt, cred că nu se poate spune altceva decât că este pentru binele 
său și al altora, o „minte mare.”

Alte cuvinte și semnificații potrivite firii limbii noastre sunt luate în 
considerație atunci când ia în dezbatere înțelesul cuvintelor:  „Sfânt” și 
„sfințenie” la poporul românesc (nr.885 din19 octombrie). Analiza preconizată  
face mai întâi raportările necesare  la concepția creștină, când în cursul slujbe-
lor religioase s-a încetățenit la noi cuvântul „sânt”, având ca urmare denumirea 
sărbătorilor Sântoader, Sânpetru, Sâmedru.  Mai târziu forma „sânt” a fost înlo-
cuită cu aceea cărturărească de „sfânt”, decurgând  din nevoia înlăturării omo-
nimiei,  și din nevoia respectării textului scris: „Adoptarea cuvântului slav atât 
de asemănător, de altminteri, ceea e a fost încă unul din motivele adoptării lui, 
se datorește unei regule permanente, în ce privește alcătuirea, transformarea, 
lămurirea și înnobilarea lexicului românesc: dorinței de a nu avea un cuvânt 
cu două înțelesuri, și, deoarece, „sânt” este și o  formă verbală de la „ a fi”, 
era  natural să se prefere cuvântul luat de la vecini pentru a se înlătura această 
omonimie, atât de neplăcută spiritului clar al unui popor de noțiuni precise.” 
Forma adoptată o consacră rugăciunea, care vorbește despre faptul că :„Sfânt 
este Dumnezeu”, iar „Dumnezeu sfântul” reprezintă pentru poporul românesc 
însuși temeiul lumii, sensul ei cel mai înalt și puterea care nu poate fi tăgăduită 
și învinsă de nimeni. Cu „Dumnezeu sfântul”, cu ceea ce vrea el, nu se poate lua 
la luptăl” Ca atare  „Sfințenia” la poporul românesc nu se coboară pe pământ 
decât numai în domeniul material, suntem cu toți frați întru Hristos. Pe sfinți, 
poporul român este deprins a-i cinsti ”, așa cum se poate vedea pe pereții bise-
ricilor și mănăstirilor. 

Alte înțelesuri și semantisme ale cuvântului „sfânt” sunt identificate și 
clarificate pe parcurs. Astfel el susține: „Românul care nu zice niciodată „sfânta 
lege”, dar recunoaște o „sfântă dreptate”: „Sfânta dreptate” este din toate do-
meniile, ea nu privește numai procesele. Locul ei este înaintea unui mare tribu-
nal, însuflețit de sentimentele cele mai înalte și capabil de denumirea cea mai 
înțeleaptă.” Și mai departe : „Când un român spune : „pe sfânta dreptate”, el are 
în vedere un lucru care nu poate fi contestabil, pe care nimeni nu-l poate tăgă-
dui. Când îți va spune omul nostru că un lucru este „sfânt”, aceasta înseamnă că 
nicio putere din lume nu poate să-l aducă a părăsi ce a fost pecetluit cu terme-

nul întrebuințat în ce privește divinitatea și ființele cerești care o înconjură (...) 
Ceea ce este „sfânt”, ceea ce reprezintă „sfințenia”, ceea ce este „sfințit” scapă 
însă de obicei de această ironie populară. Cu toate acestea, când, la o națiune 
foarte vitează, este vorba de sentimente opuse vitejiei, capătă o expresie de 
groază deosebită, atunci se vorbește de „sfânta frică.” Acel care a fost prins de 
o „sfântă frică” trezește în mintea noastră icoana celui ce nu este urmărit numai 
de puteri omenești ce s-au luat după dânsul, ci pare că ar fi căzut asupra lui 
cine știe ce osândă și prigonire cerească. Este acel „horror sacer”, acea „groază 
sfântă”, de care  de vorbește în paginile literaturii latinul. Astfel, ne găsim între 
hotarele unei vechi tradiții și nu înaintea unor improvizații glumețe ale unor tim-
puri apropiate de noi. De altminteri, pentru poporul românesc, „sfințenia” nu 
rămâne numai în legătură cu ceea ce închipuirea lui  o așază materialist într-un 
loc anumit deasupra strălucitoarei bolte a cerurilor. Sfințenia  face parte din do-
meniul mai mărginit al frumuseții; ea trăiește în mijlocul nostru aici, pe pământ. 
Nu numai Dumnezeu și sfinții sfințesc, dar noi înșine avem în mijlocul nostru 
ceea ce trebuie pentru această situație.

Noi consacrăm prin felul cum trăim, prin ideile pe care le urmărim, prin 
toată puterea de credință  și de sacrificiu, prin toată munca pe care o punem în 
umărirea acestei ținte supreme, noi consacrăm totuși anumite  lucruri din cu-
prinsul vieții și al societății în care trăim.  Dar, de aceea, când socotim valoarea 
situațiilor și a omului care ajunge a le avea uneori și el prin meritele sale, alături 
de atâția alții care le au fără niciun merit, se rostește acel cuvânt de admirabilă 
înțelepciune populară că „omul sfințește locul”. Cine s-ar fi gândit vreodată să 
spună contrariul că „locul sfințește omul”? Prin atâtea locuri înalte au trecut 
oameni care inferiori acestor locuri și înaintașilor pe care i-au avut, n-au știut să 
se pună de acord cu tradiția întrupată în acele locuri și de aceea este o bucurie 
când se întâmplă câteodată și acest lucru mare, pe care conștiința publică îl 
aclamă; un om care într-adevăr „și-a sfințit  locul”.     

O altă sintagmă bogată în conotații, care presupune din nou întinse 
cunoștințe și incursiuni    în istoria limbii este  Noțiunea de „carte” la români 
(nr.886 din 27 oct.). Procesul adoptării acestui cuvânt este legat în cazul concret 
de sfera mai largă a culturii, a educației, când s-a trecut cu ajutorul școlii la un 
proces mai larg de învățare. Cuvântul acesta a suferit pe teren românesc trans-
formări mari, deoarece „Nimic în celelalte limbi latine nu corespunde românes-
cului „învăț”, „ a învăța”, „învățător”, rădăcina latină „invitiare” trimite la „vi-
tium”, ceea ce presupune o  oarecare obișnuință, deprindere.  De la acest nivel 
al învățării, el face trimitere și la grecescul „spudos” („spudi”),  care înseamnă 
„studiu”, de unde „spudeu”, cu sens de învățăcel.  Cuvântul „carte” este legat 
însă de procesul fabricării hârtiei,  când  în urma prelucrării hârtiei se obținea 
acea coală, numită „charta” în limba latină, care însemna și document. Expresia 
„Ai carte, ai parte” înseamnă, în concluzie,  tratarea afacerilor prin documente. 
Alte limbi l-au păstrat pe „liber”, din latinescul „libellus”, care la francezi a dat  
„livre” și la italieni „libro”(...) La noi, tocmai fiindcă se întrebuința cuvântul de 
„carte”, numai pentru documentele oficiale în secolul al XVIII-lea,  s-a încercat, 
pentru „cartea” cum o înțelegem noi, o expresie care se păstrează și până stăzi, 
dar numai în ce privește elementele legăturii, „trataj”, de unde s-a făcut „trata-
jele”, care,  pe vremea noastră, la elevii de școală, însemna copertele legăturii. 
Cuvântul vine firește de la „trataite”, tratat, manual. Dar ceea ce ne face să cre-
dem că  poporul din vechile vremuri a dat cuvântului „carte”,  dacă nu înțelesul 
unui număr oarecare de foi, de file, de „filade”, uscate sau legate împreună, cel 
puțin un sens „cărturăresc”, este expresia curentă de „a învăța carte”.

În această semantică apropiată dezbaterii înțelesului unor cuvinte  se 
așază și articolul  care atacă problema  diferențelor  dintre  „Înțelegere”, „price-
pere” și „înțelepciune” (nr.892 din 28 octombrie).  Pentru o înțelegere mai co-
rectă a termenilor, în cazul de față se pleacă de la noțiunea  de „om de înțeles”, 
adică  „omul cu scaun la  cap”, om pe care te poți baza. Mai departe intervin 
diferențieri care particularizează înțelesurile. Astfel,  „A  înțelege” presupune 
receptivitate pentru o idee, un interes sau o situație, putința de a pătrunde ce 
s-a spus.  Dar  „înțelepciunea” este cu totul altceva decât înțelegerea. Pe când 
atâția oameni „înțeleg”, unii mai bine, alții mai rău, „înțelepciunea” este un 
mare dar dumnezeesc de care se împărtășesc puțini. Noi am pierdut pe „sapi-
ens”, „înțelept” în latinește, din care francezii au făcut „sage” și italienii „savio”. 
Nimic din aceste frumoase cuvinte n-a rămas la noi, dar tot înțelesul lui „sapi-
ens”, care, de altminteri, la început  a avut și o altă nuanță, care este în legătu-
ră cu gustul, de unde „sapor”, „savoare”, a trecut asupra cuvântului „înțelept”. 
„Înțelept” este regele proverbelor sau „parimiilor” din Biblie,  regele pe care, 
după dublul înțeles al cuvântului grecesc de „basileus”, noi îl numim împăratul 
Solomon. Pe bisericile noastre sunt înfățișați înțelepții lumii.”

 Sfera semantică a cuvintelor „pricepere” și„ înțelepciune” este pusă în 
evidență prin alte exemple. Aici el stăruie asupra câtorva delimitări, deoarece 
dacă în cazul „priceperii” poate fi ceva învățat, deprins prin stăruință, în cazul 
„înțelepciunii” acest sens  nu mai funcționeaază. Iată explicația : „Cine „înțelege”, 
firește se și „pricepe”, însă „priceperea”, care vine din latinescul „percipere”, 
nu înseamnă „înțelepciune”, aceasta  însemnând apercepție, pătrunderea prin 
simțuri a lucrurilor în forma lor adevărată, exactă. Ea are o nuanță sufletească 
deosebită de aceea a „înțelegerii” și a acestei „înțelepciuni”, care vine din mul-
tele „înțelegeri” grămădite, deosebite, apoi și, în sfârșit, armonizate între dân-
sele.  „Priceperea” înseamnă în cele mai multe cazuri experiență. Un om price-
put / e acela care a trecut/ prin multele greutăți pe care le-a învins, prin multele 
suferințe pe care le-a înghițit ( ...),Dar  un „om de înțeles”, iată icoana și în acest 
domeniu a românului de veche obârșie și de fericită permanență echilibrată.” 
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Pentru a  oferi o platfomă mai largă a înțelegerii semanticii cuvintelor 
legate de minte, înțelepciune, înțelegere, adică de sfera intelectului, el va sem-
na în final articolul intitulat Limba ca element al sufletului românesc (nr. 896 
din 3 noiembrie 1943), subliniind, precum Noica, faptul că limba este în mare 
măsură icoana sufletului unui popor. „Patria mea este limba română”, spunea 
mai târziu un mare poet, Nichita Stănescu, punând și el accentul pe semnificația 
profundă a limbajului național. Este și cazul lui Iorga, care, în acest articol final, 
concluziv,  caută să dea un înțeles distinct, apăsat, vorbirii  neamului, refăcând  
drumul de la individual la colectiv, de la singular la plural. Limba, în opinia sa, 
exprimă cel mai bine cel mai exact și mai cuprinzător, „sufletul”  unui popor, 
adică felul lui de a fi, de a gândi, de a se comporta, respectiv acea originalitate 
sau acel specific, pe care  cuvintele îl au încorporate în propriul lor trup, și care 
au graiul lor distinct, vorbind celor pe care îi servește, cât mai exact, dar  și 
cât mai luminat cu putință.  Ca popor latin, noi românii avem nu numai o lim-
bă subtilă și bogată, dar și o limbă ce păstrează claritatea strămoșilor, la care 
s-a adăugat adâncimea sufletului slav,  cu semantica ei aparte, îmbogățită cu 
un fond de cuvinte noi, recurgând la împrumuturi acolo unde a fost nevoie de 
sublinieri, precizări, nuanțări, diferențieri. Unde poporul a simțit nevoia unui 
cuvânt nou, care aducea o notă de delimitare, de finețe în plus, poporul a apelat 
la el și acesta a fost adoptat. Generalitatea de factură latină s-a completat prin 
parțialitate, prin adâncirea specificității, prin acoperiri cu sensuri simbolice noi.  
Jocul nuanțat al cuvintelor și-a avut aici rostul lui, accentele și distribuția  s-a 
exercitat fără restricții, astfel că limba cărților bisericești a putut, acolo unde a 
fost bine înțeleasă, să joace un rolul esențial de intermediar, de sursă, de me-
diere  între cărturari și popor.  Această legătură a fost folosită în permanență și 
ca un mod  de cernere, de selecție.   Acest lucru nu s-a făcut la întâmplare, ci 
folosindu-se legile limbii.  Așa cum limba în totalitatea ei este rezultatul unei de-
mers hermeneutic complex și îndelungat, așa și vorbele unei limbi au o origine, 
semnifică ceva și se rostuiesc  într-o sinteză unică de expresivitate și de utilitate 
practică imediată. În paralel s-a produs și un proces îndelung de salvare sau de 
omitere.  Asupra acestui  statornic proces de  lungă durată  stăruie și marele 
istoric  în  textul de față, încercând să ofere o bază de înțelegere mai largă, în 
concordanță cu un rezon cultural, sociologic și istoric explicit. Iată cum pune el 
problema respectivă:  „ Între elementele care formează comoara sufletească a  
unui popor, niciunul nu cuprinde mai mult și nu oglindește mai adevărat decât 
limba lui. Cu privire la acest grai românesc,  care s-a dovedit în stare, cu adăugi-
rile sale firești, să îmbrace orice idei cât de înalte  și orice sentimente cât de fine, 
fiind supt foarte multe raporturi, și, mai ales, supt acela al varietății și al unei 
armonii cu desăvârșire subtilă, mai presus de limbile asupra cărora s-a executat 
înrâurirea atâtor oameni de geniu ai popoarelor celor mai mari din centrul și 
din apusul Europei, s-au ivit în cursul timpului, idei ce s-au prezentat poporului, 
care și până astăzi împarte spiritele între cei care cer o judecată mai asemănă-
toare cu a oamenilor de bun simț, decât cu cea a teoreticienilor și polemiștilor. 
Odinioară limba aceasta era deschisă pentru orice năvală de cuvinte străine. 
Ușile năvălirii se deschideau însă numai asupra cămăruței în care se găseau 
scriitorii și vorbitorii solemni din Biserica de la Curte. Cum ceilalți n-au scris, dar 
au păstrat, și pe calea aceasta a unei păstrări neclintite, se poate vedea cum au 
judecat generațiile care au urmat marile prefaceri, amestecurile cu grămada, 
copleșirile nesăbuite și prin aceasta chiar trecătoare, fără să aibă o adevărată 
înrâurire asupra felului de a vorbi al mulțimilor.  Reducându-le la adevărata va-
loare, aceste învârstări  și întortocheri au trecut prin două faze. Cea dintâi, mai 
veche, este aceea în care nu se pleacă de la o „idee”, ci de la o „neputință” și 
de la o „nepricepere”.  Scriitorii nu sunt introducători cu voie a atâtor cuvinte 
slavone care ne par astăzi, la cetire, așa de greoaie și de urâte și pe care le-a 
semnalat cu dispreț Școala Ardeleană de la începutul secolului al XIX-lea și le-a 
luat în batjocură, cu destul humor popular, după 1820, poetul muntean Paris 
Mumuleanu. E vorba de liota de traducători  care nu înțelegeau bine cuvintele. 
Cum ele au pătruns în cărți, acolo au și rămas, deoarece poporul nu le-a luat”. 
Și mai departe : „Niciodată un țăran, un negustor, un boier, un domn n-a vorbit 
către cei de seama lor cu acest vocabular străin”. Măsura exactă dintre necesar 
și stihial a dat-o  poporul, cel care  „nu fusese supus la niciuna din aceste schim-
bări și el n-a slavizat, n-a grecizat, n-a latinizat și n-a italienizat”. Numai acele 
cuvinte care au ajuns „de obște” sunt „dulci în auzul nostru”, și au continuat a 
fi folosite.

Sunt observații de bun simț care țin de istoria trecerii societății  noas-
tre prin mai multe faze de influențe cărturărești, cea slavonă, cea turcească, 
cea grecească, cea franțuzită sau italienească (Heliade), completată cu faza la-
tinească în Transilvania, care au favorizat, în consecință, și împrumuturi masive. 
Teoriile fortuite ale învățaților s-au izbit însă de zidul percepției populare, care 
a sancționat sau nu împrumuturile și care a avut rolul de for hotărâtor, căci lim-
ba nu se poate modifica după voia unuia sau altuia. Tot în procesul circulației 
cuvintelor s-a statornicit și sensul cuvintelor, înțelesul lor fundamental sau cel 
sugerat, îmbogățirea cu sinonime, cu metafore, cu ziceri și spuneri, cu lexic și 
semantică proprie care fixează și fizionomia limbii, caracterul ei filosofic subia-
cent.

 Iorga a propus aici un mod de analiză, un tip de abordare a relației noas-
tre cu limba, mod pe care Noica l-a dus la perfecțiune și strălucire. Cele câ-
teva mostre oferite de Iorga reprezintă  însă un mare pas înainte în procesul 
de înțelegere și de abordare a problemelor de „filosofie a limbii” și ca orice 
inițiativă pe un teren sau altul și gestul său merită  apreciat și pus în contextul 
pe care îl reclamă.  

Ochiadă 
Cineva privind pe furiș seninul,
cineva privind cu coada ochiului spre crâng,
cineva neștiut
privindu-ne așa...
Ori noi,
privind pe furiș
prin această spărtură
din zidul
nevăzut...

Izvoare și rouă
...Acela era un moment în care
se oprea lectura.
Se oprea lectura și se intra în timp,
într-un alt timp al frigului.
O clipă în care visai primăvara
(poți spune că visai frumos sau că
un vis frumos acela era).
Melancolii și abisuri.
izvoare și rouă.
Din când în când visezi diminețile imposibile
din noua carte mai adevărată
si-o altă carte mare visezi
în dimineața rotirii
și-n secunda rostirii ...
Mai știi luminișul acela
din pădurea copilăriei ?

Da, a fost plecat...
...Acum câteva zile începusem să visez
cu ochii deschiși, așa începusem
în pauza dintre lecturi
cu aluni și mesteceni ...
Dar, sigur, lipsea de acolo și socul,
nici frasinul meu prezent nu era.
Așa s-ar zice...
Aștept o vară
pe-afară
și pe dinăuntru
o primăvară.
(Din cele doua ultima e așa de rară,
aproape imposibilă s-ar zice).
Da, a fost plecat ...
Lăsați scriitorii în pace, domnilor critici !   

Lazar POPESCU
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La 14 octombrie 2019, de ziua Sfintei Paras-
cheva (de unde și unul din prenumele sale), istoricul 
și criticul literar NICULAE GHERAN, editolog emi-
nent, a fost sărbătorit la locuința sa din București 
(după ce de câteva zile, odată cu venirea frigului 
anchilozant – cum îmi scria într-un mail – scriitorul 
plecase de la locuința de vară din Breaza.

Încununat cu premii decernate de Uniunea 
Scriitorilor (1981, 2005), de Academia Române 
(2002) și de multe alte instituții culturale din țară, 
Niculae Gheran are marele merit de a ne fi restituit, 
cu acribie, perseverență, profesionalism, tenacitate, 
dăruire extremă INTEGRALA REBREANU, I-XIV (Mi-
nerva, Cartea Românească, Prisma ș.a.,1968-2004), 
într-o ediție critică de 23 de volume („monumentală 
sub toate aspectele” – Șerban Cioculescu), la care 
se adaugă altele cu studii, articole, prefețe, postfețe, 
note, documentare, realizate în aproape șase dece-
nii de viață. Este vorba de peste 5000 de pagini de-
dicate de criticul și istoricul literar dăruit ca nimeni 
altul acestei cauze (amintim: „Tânărul Rebreanu”, 
”Amiaza unei vieți”, „Cu Liviu Rebreanu”, „Caiete”, 
„Intime” - scrisorile soților Fanny și Liviu Rebreanu, 
- „Scrisori către Rebreanu” până la mai recentele 
volume „Rebreniana”, I-II/ 2018, de la Editura Aca-
demiei).

Cu prilejul dauritei aniversări, un grup de scri-
itori din Bistrița-Năsăud, reprezentând Societatea 
Scriitorilor din Bistrița (care editează remarcabila 
revistă „Mișcarea literară”), în frunte cu Andrei Mol-
dovan, poetul preot Ioan Pintea (directorul Biblio-
tecii Județene „George Coșbuc), Olimpiu Nușfelean 
(redactorul-șef al amintitei publicații), Menuț Ma-
ximinian (directorul cotidianului „Răsunetul”), Ro-
dica Lăzărescu (redactor-șef la „Pro Saeculum” – 
Focșani), Al. Câțcăuan (directorul Casei de Cultură 
a Sindicatelor din Bistrița), directorul Ioan Matei și 
secretarul de stat Al. Punga, oferindu-i o Diplomă de 
Excelență din partea Ministerului „pentru întreaga 
activitate depusă în slujba literaturii române”. Din 
partea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, scriito-
rul Ioan Pintea i-a conferit, de asemenea, o Diplomă 
de recunoștință: „Cu recunoștință și prețuire pentru 
contribuția adusă la editarea integrală și promova-
rea operei marelui prozator Liviu Rebreanu”. Iar din 
partea Casei de Cultură a Sindicatelor și Asociației 
Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor, di-
rectorul Al. Cățcăuan, apropiat al sărbătoritului de 
pe vremea când acesta optase pentru postul de mu-
zeograf la Bistrița, i-a oferit o Diplomă de Excelență, 
în care este menționat și prenumele de „Paraschiv” 
dat scriitorului la naștere, în ziua Sfintei Cuvioase, 
de către părinții Gheorghe și Profira Gheran.

Venirea distinsului grup de bistrițeni l-a 

emoționat până la lacrimi pe sărbătoritul cu 
tradiționale bucate/ băuturi și tort tradițional, asi-
gurându-l că „Năsăudenii și Bistrițenii îi sunt recu-
noscători pentru activitatea extraordinară depusă 
pentru promovarea operei marelui lor înaintaș”. 
Să menționăm că Niculae Gheran este Cetățean de 
Onoare al orașelor Bistrița, Năsăud, dar și Cetățean 
de Onoare al județului Bistrița-Năsăud, județul care 
și-l „dispută” pe drept cu preeminență. Născut la 
București în 1929, s-a afirmat adesea că N. Gheran 
„a devenit năsăudean de-al nostru.”

Cu acest prilej, scriitorii bistrițeni i-au pregă-
tit sărbătoritului o frumoasă surpriză – este vorba 
de antologia „Bulevardul” Niculae Gheran, gân-
dită și îngrijită de criticul Andrei Moldovan, care a 
văzut recent lumina la Editura „Școala Ardeleană” 
sub egida Societății Scriitorilor din Bistrița-Năsăud 
și Reprezentanței Bistrița-Năsăud a Filialei Cluj a 
Uniunii Scriitorilor din România. Reținem sugesti-
vul motto care-i aparține lui Adrian Dinu Rachieru 
(„...astăzi nu te mai poți apropia de Rebreanu decât 
pășind pe bulevardul Gheran”) și menționăm artico-
lele și eseurile semnate de: Ion Vlad, Irina Petraș, 
Ion Simuț, Cornel Ungureanu, Constantin Cubleșan, 
C. Stănescu, Ovidiu Pecican, Gheorghe Glodeanu, 
Rodica Lăzărescu, Ion Filipciuc, Mircea Popa, Andrei 
Moldovan, Mircea Muthu, Horia Gârbea, Constantin 
Coroiu, Theodor Codreanu, Zenovie Cârlugea, Petre 
Isachi, Monica Grosu, Dumitru Radu Popescu, Radu 
Voinescu, Mihai Neagu Basarab, Olimpiu Nușfelean, 
Vartan Arachelian, Virgil Rațiu, Menuț Maximinian, 
Dumitru Cojocaru și Icu Crăciun.

În articolul său din „Răsunetul” de a doua zi 
(15.10.2019), scriitorul bistrițean Menuț Maximilian 
reținea, în contextul omagial evocat, aprecierea lui 
Dan C. Mihăescu, pe care o transcriem și noi: „Până 
azi îl evocam pe Niculae Gheran «doar» cu un mare 
și sincer respect. Într-o lume istorico-literară care nu 
se poate mândri cu fidelitatea, priceperea și tenaci-
tatea textologică, Niculae Gheran este - alături de 
D. Vatamaniuc (pentru Eminescu), Mircea Handoca 
(pentru Eliade) și Nicolae Mecu (pentru G. Călinescu) 
- unul dintre marii și rarii noștri editori exemplari. 
Un om care și-a dăruit aproape patruzeci de ani din 
viață editării operei lui Liviu Rebreanu! Dar de astăzi 
îl evoc pe Niculae Gheran și cu reală plăcere”...

Bucurie și, pentru o personalitate ca Nicula 
Gheran, indignare... Iată ce ne declara a doua zi, pe 
15 octombrie, după ce-i trimisesem atât domniei 
sale cât și Rodicăi Lăzărescu rândurile de mai sus:

Dragă prietene,
Ce e mult nu-i bun, putând gheranja pe 

alții. Nu și pe mine care-s nevoit să-mi înmulțesc 
mulțumirile. Nu știu ce intenționezi să faci cu misiva 
trimisă Rodicăi Lăzărescu, ori să încârlugești textul 
prin Gorj, fiindcă ți-as semnala câteva greșeli de ti-
par.

Dacă nu-i târziu și scrierea îti aparține, m-as 
bucura să adaug observația personală că, pe cât de 
mult m-a bucurat surpriza antologiei, am regretat 
lipsa unor pagini, fie și fragmente, din textele sem-
nate de Cioculescu, Ciopraga, Papahagi sau Zaciu, 
din mulții repausați, iar din contemporanii mai 
de-aproape, Magda Ursachi, Grigurcu, Cistelecan, 
Manolescu și Săraru, care, indiferent cum se apro-
pie sau se resping între ei, nu pot fi jigniți cu elitiștii 
clasicizați de patronii în umbră. Antologia le justifica 
selecția din presa de dată recentă.

Toate brune!
N.Gh.

 
*

Cu același prilej, colaboratoarea d- lui Niculae 
Gheran, D-na Rodica Lăzărescu, redactor-șef al revis-
tei „Pro-SAECULUM” (în format „carte-document”), 
a pregătit un grupaj de studii, evocări, recenzii și ar-
ticole în docta revistă (ce apare la Focșani în al XVI-
II-a an de apariție neîntreruptă), din care amintim: 
interviul realizat de Virgil Rațiu cu marele editor, 
„Meseria de editor e o profesie de graniță” (PP.49-
52, cronica „Ex-temporale” de Theodor Codreanu 
(pp. 71-76), comentariul-portret al lui Mircea Popa, 
Niculae Gheran – de la caricatură la pamflet (pp. 77 
-80), evocarea Un uriaș din breasla cărțarilor – Nicu-
lae Gheran, de Zenovie Cârlugea” (pp. 81-83), Petre 
Isachi – „Când te-ai mărturisit ultima oară?” sau ce 
înseamnă sinceritatea în artă (pp.83-85), Monica 
Grosu – Amintiri dintr-o țară tristă, plină de umor 
(pp. 86-87), Ioan Adam – Scuze pentru gheranj (pp. 
88-89).

La acest mănunchi de scrieri se adaugă, câte-
va pagini mai la vale, grupajul sub genericul Mereu 
tânărul Niculae Gheran, alcătuit din poemul La ani-
versară al Passionariei Stoicescu (p. 133), urmat de 
consemnările Gheranizând... de Radu Voinescu (p. 
134), Dacă zici Gheran, zici Rebreanu, de Constantin 
Cubleșan (p. 135-136), Pe urmele lui Niculae Gheran, 
de Mihai Neagu Basarab (pp. 136-138), O adnotare 
(poate!) prea simplă, de Mircea Braga (p. 137-138), 
La o aniversare: Domnul Gheran nu răspunde la 
112, de Vartan Arachelian (pp. 139-140), Era într-o 
vară..., de Andrei Moldovan (pp. 140-142). Grupajul 
se încheie cu mesajele de felicitare la aniversare ve-
nite din partea unor prieteni: Alexandru Cățcăuanu, 
Doina Cherecheș și Ionel Popa.

Felicitări D-nei Rodica Lăzărescu pentru con-
vocarea tuturor acestor condeie (în „Pro Saeculum”, 
XVIII, nr. 5-6/ 137-138, 15 iulie – 1 septembrie 2019) 
întru omagierea unei personalități nonagenare de 
magnitudine incontestabilă, cu care literatura și cul-
tura română se află sigur în panteonul valorilor pe-
rene și de la care noi și multe generații ce vor urma 
avem și vom avea multe de învățat!

La Mulți și Buni Ani, iubite Vel Meșter Niculae 
Gheran!

(Portal-MĂIASTRA) 

De la stânga la dreapta (jos): Niculae Gheran, 
Șerban Cioculescu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 

Fănuș Băileșteanu. În picioare: Dimitrie Vatama-
niuc, Edgar Papu, Ion C. Chițimia, Nicolae Ciobanu, 
Eugen Simion, Paul Cornea (fotografie preluată din 

„Pro Saeculum)

La aniversară:

„Bulevardul ” Niculae Gheran
(Ed. „Școala Ardeleană”, Cluj-Napoca, oct. 2019)
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Într-o discuție recentă cu editorul și scriitorul Niculae Gheran, care mi-a 
trimis pe mail un articol dedicat apropiatului octogenariat al profesorului și criticului 
literar Nicolae Manolescu, scris pentru „Pro Saeculum”, mi-am exprimat părerea 
despre ce a însemnat în cultura noastră autorul Istoriei critice a literaturii române 
în ultima jumătate de veac.

L-am urmărit pe critic încă din ultimii ani de liceu și, mai ales, din anii 
estudiantini, citindu-i cu mult interes cronicile literare din „Contemporanul”, 
mai apoi cele din „România literară”, revistă la care a devenit prima voce critică. 
Judecățile sale critice erau citite și comentate și de grupurile în care mă aflam, fie 
că mă găseam alături de colegi de filologie bucureșteană, de scriitori din unele 
redacții, mai apoi de colegi de cancelarie, de cenaclu sau de breaslă.

Deși mi-am susținut teza de licență sub coordonarea conf. univ Eugen Simion, 
în 1975 (Temele poeziei lui Lucian Blaga), cerându-mi-se nu o redactare de tip 
călinescian, ci una în spiritul noii critic franceze (i.e. tematismul richardian), nu am 
încetat să-l urmăresc pe celălalt critic, care în 1977 avea să pună bazele „Cenaclului 
de Luni” (îl cunoscusem și pe Ov. S. Crohmălniceanu, încă din 1971 fondator al 
„Junimei”, cenaclu de proză). Ca profesor cu preocupări literare, desigur, urmăream 
viața literară a vremii, în care figuri ca Eugen Simion și Nicolae Manolescu îmi 
erau familiare, alături de alte nume ale foștilor mei profesori, de la latinistul Mihai 
Nichita, să zicem, la Pompiliu Marcea și George Gană... 

Am intrat în învățământ și m-am stabilit în Gorj, din 1976 la Tg.-Jiu, unde 
am predat până la pensionare la un liceu teoretic (pe care, ca director în perioada 
1998-2002, l-am transformat în colegiu național, pe baza unei 
frumoase tradiții și a rezultatelor obținute). Ca profesor de limba 
și literatura română am cunoscut multe manuale și auxiliare 
didactice (inclusiv cele coordonate de Nicolae Manolescu) și, 
în deceniile din urmă ale politizărilor totale, am ținut piept 
la atâtea și atâtea „reforme”, inclusiv la cele patru mandate 
de tristă amintire ale Ecaterinei Andronescu... Toți politrucii 
se pricep, azi, la învățământ, de unde și situația jalnică din 
școlile românești înecate în hârțogărie devenită planificomanie 
stupidă, unde au înflorit, pe fondul politizării excesive, relații 
și promovări dubioase, o clientelă partinică lipsită de pregătire 
și competențe profesionale, în general o faună toxică pentru 
formarea tinerelor generații. 

Și tot în calitate de profesor, cu elevi laureați la 
olimpiadele și concursurile naționale de creație literară, mi-a 
fost dat să cunosc o rețea întreagă de interese și manevre 
„colegiale”, de care nu erau străini inspectorii de specialitate, 
la rândul lor aducând elevi la competițiile de profil (de unde 
echipele de „evaluatori” aleși pe... sprânceană, care nu de 
puține ori constatat-am că au „mușcat” din meritele elevilor 
mei concurenți, depunctându-i oribil; nu mai vorbesc de alte 
mizerii observate nu numai de mine (unele de notorietate) pe 
la examenele naționale, îndeosebi la examenul de bacalaureat, 
subsemnatul fiind printre primii profesori ce am propus ca 
lucrările să fie corectate în centre de evaluare din alte județe ale patriei, întrucât 
spusesem cândva că „se fură” cu gardienii păzind ușa școlilor la examene)... Elevi 
mediocri, pe care i-ai urmărit patru ani, deveneau, în mod miraculos, peste noapte, 
„eminenții” examenului de bacalaureat, concurându-i pe colegii cu adevărat 
eminenți, care „confirmaseră” adeseori în varii contexte concurențiale, pe plan 
local și național. Ca să folosesc sintagma de „grup infracțional organizat”, proferată 
de o colegă de la alt colegiu, ar fi nimicitor pentru astfel de apucături, mârșăvii 
oarecum endemice ale sistemului, cultivate dintotdeauna, în interesul îmbogățirii 
„dosarului personal” cu astfel de „demerite”, cum spunea Eminescu într-un articol 
despre falsa meritocrație politică din vremea sa... 

Dar să las deoparte astfel de „metehne” și imagini hilare ale învățământului 
pe care l-am servit cu devotament și fără a-mi încărca conștiința cu tipice practici 
de servilism și corupție, vreme de peste patru decenii, și să subliniez că, în predarea 
literaturii, m-am folosit mereu și de lucrările lui Nicolae Manolescu. Unele din ideile 
critice ale acestuia pătrunseseră, destul de sumar, în unele manuale, în vreme ce 
altele aproape că nici nu-l pomeneau.

Spre exemplu, odată cu apariția trilogiei eseistice Arca lui Noe (1980-1983), 
noțiuni ca „doric” și „ionic”, referitoare la felul romanelor studiate, de la „Ion” al lui 
Rebreanu, la „Maitreyi” al lui Mircea Eliade, deveniseră aproape obligatorii. Și câte 
alte aprecieri critice asupra unor scriitori și opere din programa școlară (Maiorescu, 
Odobescu, Sadoveanu, marii noștri poeți clasici, moderni, contemporani ș.a.) 
veneau în sprijinul unei înțelegeri mai bune și complexe a acestora, desigur nu 
la clase de profesională și industrial, ci la acelea la care se cerea și se putea face 
performanță școlară.

Am frecventat „Temele” manolesciene (7 volume), ca și lucrările lui Simion ori 
ale altor istorici și critici literari în toți anii formării și desăvârșirii mele profesionale, 
de la obținerea gradelor II și I până la susținerea doctoratului în 2004, la Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, cu teza Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare 
(coordonator: prof. univ. dr. Mircea Tomuș), tipărită anul următor la Editura „Media 
Concept” din Sibiu.

Pentru bibliografia din portofoliul unui profesor de liceu, vreau să spun, 
numele criticului literar Nicolae Manolescu este azi de neocolit, indiferent că este 
vorba autori clasici, moderni sau contemporani. Diagnosticele criticii manolesciene 
din cronicile sale, întinse pe decenii întregi, au ajutat la limpezirea și modelarea 
literaturii în sensul emergenței estetice, numele criticului așezându-se de la sine 
pe o direcție estetică de tradiție, de la Titu Maiorescu la E. Lovinescu și George 
Călinescu, iar de la aceștia până la cei de azi, primus inter pares fiind de departe 
Nicolae Manolescu...

L-am cunoscut pe Nicolae Manolescu 
mai bine, devenind, în 2007, membru al Uniunii 
Scriitorilor, și participând la câteva întruniri 
electorale la Filiala Craiova a USR. L-am auzit 
vorbind, am conversat, ne-am tras în poză, 
păstrând mereu „distanța” admirației și prețuirii 
depline. Am publicat de câteva ori pagini întregi 
în „România literară”, titluri de articole anunțate 
pe pagina 1 a revistei (despre Eminescu, Arghezi), 
și regret că, fiind atât de ocupat cu cărțile mele și de vreo 15 ani cu editarea acestei 
reviste, nu am avut timp să trimit și alte materiale, inclusiv poezii (neîncetând 
niciodată să scriu poezie, dar mai puțin promovată din cauza preocupărilor de 
istoric, critic literar, editor etc.).

Am avut, totuși, marea bucurie ca pe ziua de 21 mai 1994, când mi s-a 
atribuit Marele Premiu al Festivalului Național „Tudor Arghezi”, în cadrul festivității 
de la Tg.-Cărbunești (pentru poezie și pentru eseul „Al. Macedonski – profil baroc. 
Eseu despre barocul macedonskian”), să fie de față Nicolae Manolescu și Ștefan 
Aug. Doinaș (aflați în Gorj în calitate de senatori PAC), care și-au pus și ei semnătura 
pe verso-ul diplomei ce a circulat la masa cu juriul (consilier al Inspectoratului 
Județean de Cultură: scriitorul Nicolae Diaconu). Cu același prilej, am avut bucuria 
să mă întrețin cu Ștefan Aug. Doinaș, care mă publicase în „Familia” încă din 1972 
(martie) cu un grupaj de poezii și pe care îl vizitam uneori, în deceniul al optulea, la 
sediul revistei „Secolul XX” de pe „Calea Victoriei” (a existat între noi și un schimb 

de scrisori cu păreri și recomandări în domeniul poeziei). Și 
asta după ce Ana Blandiana mă publicase în „Luceafărul” luna 
precedentă (februarie 1972). 

Peste mai bine de două decenii, anul acesta, pe 26 mai 
2019, tot la Târgu-Cărbunești, i-am oferit cu autograf lui N. 
Manolescu Dicționarul esențial TUDOR ARGHEZI. Oamenii din 
viața lui, lucrare distinsă cu Premiul de argheziologie în cadrul 
Festivalului Internațional „Tudor Arghezi”. Într-o discuție avută, 
m-a invitat să trimit un material documentar despre Arghezi 
corectând ediția academică în vigoare (vol. IX), care a apărut 
luna viitoare în „România literară”.

Gând la gând cu bucurie citesc recent, în revista „Neuma” 
de la Cluj (nov.-dec. 2019), rândurile calde, prietenești și exacte, 
scrise de criticul Gheorghe Grigurcu cu prilejul octogenariatului 
lui Nicolae Manolescu împlinit la 27 noiembrie 2019:

«Devenit, iată, proaspăt octogenar, Nicolae Manolescu 
este, incontestabil, primus inter pares între criticii români de azi. 
O fertilă și îndelungată activitate îi justifică acest loc privilegiat, 
similar cu cel deținut de-a lungul timpului de Titu Maiorescu, 
E. Lovinescu, G. Călinescu, în compania ideală a cărora se află. 
Destinul său însă diferă, din fericire, de cel al ultimilor doi. 
Întrucît patronul Sburătorului, deși a trăit într-o perioadă de 
normalitate civică și prosperitate culturală, n-a putut deveni nici 

profesor universitar, nici academician, conservîndu-și, din acest unghi, amărăciunea 
unei neîmpliniri. „Divinul critic“ a avut neșansa de-a se confrunta cu stihia regimului 
comunist, care, în pofida concesiilor nu puține săvîrșite de condeiul său, n-a ezitat 
a-l exclude din mediul universitar, a-l cenzura dur, a-l umili. Drumul parcurs de 
Nicolae Manolescu se dovedește, în schimb, mai apropiat de cel al patronului 
Junimii, ascendent de timpuriu, favorabil pînă la fine. Zeița Fortuna i-a surîs mereu 
contemporanului nostru. Puterea totalitară n-a izbutit a-l sub- ordona, a prejudicia 
în chip semnificativ traiectoria carierei sale critice, întemeiată pe principiul valorii 
estetice, pe asumarea unei misiuni de la care n-au intervenit abateri conjuncturale. 
În anii numeroși ai unei literaturi controlate ideologic, Nicolae Manolescu a făcut 
parte din rîndul acelor autori care, trecînd printre meandrele dificultăților, nu și-au 
pierdut identitatea, au rămas constant de „partea bună“ a conștiinței. O tactică între 
opoziție și rezervă, unica realistă, a reprezentat formula reușitei sale. Nu se putea 
mai mult. De altminteri a fost mereu lizibilă printre rîndurile criticului aprobarea sa 
față de postura nereținut protestatară, manifestată mai cu seamă peste graniță, în 
fruntea căreia se înscriu numele unor Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Oricum, 
Nicolae Manolescu a fost un învingător. Departe de-a fi ajuns în situația unor 
„schimbări la față“ precum destui scriitori, unii de bună condiție, ce n-au ezitat 
la un moment dat a se înrola în trupa tendențiozității oficiale, a rămas el însuși. 
Drept care, după 1989, a putut scrie întrutotul credibil despre compromisurile care 
au desfigurat atîtea cariere literare. Martor dar și justițiar care a așternut rînduri 
severe cu privire inclusiv la cîteva vedete ale „epocii de aur“ comuniste.»

Am adăuga la acest portret creionat atât de exact o mărturisire de credință 
a Criticului pe măsură: : „Hotărât lucru, nu sunt un scriitor. Am scris atâta critică 
în viața mea, încât tot ce ating acum, la bătrânețe, se transformă în critică. E un 
blestem. Și nici măcar nu pot fi sigur că am darul regelui Midas care prefăcea în aur 
tot ce atingea. Fie și bronzul lui Horațiu. Fac și eu ce pot. Adică, scriu.”

Subscriem la omagiul adus de criticul literar Gheorghe Grigurcu, președintele 
de onoare al colegiului nostru de redacție, din care am citat mai sus, și-i urăm 
Criticului-primus inter pares și Academicianului NICOLAE MANOLESCU: 

La Mulți Ani cu deplină sănătate, dimpreună cu satisfacțiile, bucuriile și 
recunoașterile binemeritate întru „păstorirea” nu tocmai ușoară a Literaturii 
Române de Azi!

Zenovie CÂRLUGEA
Tg.-Jiu, noiembrie 2019

NICOLAE MANOLESCU – darul regelui Midas
(n. 27 noiembrie 1939, Râmnicu-Vâlcea)
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Ovidiana Ars moriendi sau Surghiun la To-
mis (Editura Ars longa, Iași, 2018) este inspirată 
din surghiunul poetului latin la Tomis în timpul 
împăratului Augustus, relegatul trăind o adevărată 
dramă a rupturii de cetatea Romei, la caput mundi. 
Este o dramă existențială și totodată metafizică, 
precizează autorul într-un scurt preambul eseistic. 
Opera marelui relegat tomitan (43 a. Chr. – 17 A.D.) 
constituie o „capodoperă poetică”, exilul nereducân-
du-se la elemente exterioare (juridice, geografice și 
politice), ci relevând conțtiința tragică a expulzării 
„care presează omul spre înălțare sau spre decădere 
de la rostul său existențial”. La Tomis, elegiacul 
Ovidiu trăiește în amploarea semnificațiilor senti-
mentul dorului și al urâtului, (frecventedintotdeauna 
și în lirica noastră populară) poemele sale oglindind 
„pierderea lumii ca istorie individuală, dar și ca fi-
losofie”. Credința că va fi „iertat”, dacă nu de Au-
gustus cel puțin de Tiberiu, nu-l părăsește până la 
moartea, deși avea a se lupta cu însingurarea, aliena-
rea, clima ostilă, lupta pe metereze împotriva sciților 
asediatori, teama de moarte printre barbari, aici, la 

marginea lumii... Speranța grațierii sale arătându-se 
tot mai îndepărtată, Poetul se integrează în societatea 
compozită a Tomisului, fiind onorat cu funcția de ag-
onotet și scriind chiar și un poem în limba geto-dacă, 
pierdut în vreme. Prin puternicul fond de sentimente 
al operei poetice scrise pe țărmul Pontului Euxin, 
Ovidiu este și un „mare precursor al liricii romantice 
europene”, exilul său premergând formelor de exil 
modern, dorul și urâtul arcuind peste veacuri „punți 
de legătură cu poetul latin”:

„Înțelegând semnificația existențială și 
spirituală a exilului, pricepem mai bine condiția 
fundamentală a omului în lume. Platon spunea un-
deva că «Omul este un rege exilat, iar măreția lui 
constă în a căuta regatul pierdut». Cuvintele lui 
Platon sintetizează, după cum vedem, dimensiunea 
filosofică și metafizică a exilatului, transfigurată 
în opera sa de la Tomis a poetului latin.” Iată cum 
Ovidiu este un spirit complex al umanității: „peren și 
contemporan cu noi”.

În cele 134 de pagini, poetul consemnează 
gânduri, idei, sentimente, trăiri, stări de spirit care 

încearcă din plin conștiința și inima relegatului, în 
cei 9 ani de viețuire pe țărmul îndepărtat al Mării Ne-
gre, departe de casă și de Roma imperială. Grupate 
în scurte „emisii”, versurile exprimă vocea poetului, 
conformă cu scrierile ce ne-au rămas de la el, în care 
se consideră și vinovat și victimă, și iubind și urând, 
și încrezător și deznădăjduit, și jucărie în mâna des-
tinului și hotărât să reziste nenorocirii care s-a abătut 
asupra lui, și rugător către prieteni, în numele valo-
rilor morale, și îngenuncheat de „greșeala” săvârșită, 
așteptând ad infinitul grația cezarului... Iată-l cum 
gândește exilatul, cu icoana meleagului natal în su-
flet: „Marea/ În ceasul de har,/ Recită poeme.../ Un 
curcubeu,? Între Sulmona și Tomis,/ Sufletul meu.” 
Percutante, ritmând și rimând totodată, sunt versurile 
grupate laconic, degajând o intrinsecă muzicalitate 
și, de fiecare dată, „un ipostaz” existențial explicit: 
„Șlefuiesc/ Un vers peltic./ Tăblița/ Pe care scriu/ 
Se preface-n nisip./ Clipa, / Sfinx care plânge/ Peste 
coșnic.”  Conștiința predestinării, a unui „tragic 
sfârșit” încearcă sufletul poetului înfrigurat: „Nu 
știu,/ Sunt încă viu?/ De când am venit,/ Mîăpândește 
un tragic sfârșit.../ Luna/ Zuruie-n cer,/ Ca un scut 

In memoriam:

TRAIAN DIACONESCU – un virtuoz al Lyrei orfeice
Filolog, istoric literar, eseist și traducător, academicul ieșean 

TRAIAN DIACONESCU (14 iulie 1939, Bălcesti-Boghea, jud. 
Vâlcea – 24 noiembrie 2019, Iași) ilustrează profilul învățatului 
umanist de larg orizont, recunoscut pentru studiile și cercetările 
în domeniu prin premiile științifice și literare obținute în țară și 
străinătate, dintre care amintim: Premiul Academiei Române 1984, 
pentru lucrarea Seneca, Tragedii, vol. I-II, Bucuresti, Univers, 
1982; Premiul International „Francesco Petrarca”, conferit la Cer-
tamen Poeticum, Avignon 1979; Premiul Muzeului Național al Lit-
eraturii Române, București, 2010 etc. A desfășurat cu perseverență 
stagii de documentare în străinătate: Perugia, Italia (1972), Freiburg 
im Breisgau, Germania (1985), Viena (1985), Atena (1992), Madrid (1994), 
Salonic şi Ianina, Grecia (1995), Barcelona şi Murcia (1996), Lerida, Spania 
(1998), Atena, Creta şi Salonic, Grecia (1999), Padova, Florenţa şi Veneţia, 
Italia (2000).

Membru al Uniunii Scriitorilor din România (1980), al Societătii de stu-
dii clasice (1960), al Societătii de Filologie Română (1965), al Uniunii de Stu-
dii latine (1990), al Societătii de dramă antică de la Siracuza, (1992) etc., Traian 
Diaconescu este autorul a peste 35 de volume (studii și traduceri) și colabora-
tor la peste 50 de volume, în care regăsim contribuții temeinice și riguroase 

pe teme de literatură antică greacă și latină, din cultura europeană 
medievală și modernă precum și din literatura ecleziastică.

L-am cunoscut pe marele clasicist cu diferite prilejuri cultur-
al-festivaliere, îndeosebi la Alba Iulia și Târgu-Jiu. Era un prieten 
mai mai mare și mai de demult al nostru (când el termina Liceul teo-
retic din Balș, eu abia începeam acolo cursurile)... A devenit, apoi, 
un valoros colaborator al revistei „Portal-MĂIASTRA” cu traduc-
eri din literatura latină și studii de filologie aplicată. În mai desele 
noastre convorbiri telefonice, în care se desfășura cu o volubilitate 
academică, îmi împărtășea multe idei, teme, evenimente, invitându-
mă mereu la Iași pentru acțiuni culturale, proiect amânat mereu. Îi 

trimiteam regulat revista, pe care o aprecia sincer, precum concitadinul său 
Adrian Voica, poet și eminescolog, de vârstă apropiată... Credeam că, scriind 
luna trecută cronica de mai jos, îi voi aduce Magistrului clasicist o reală bucu-
rie, nebănuind o clipă că aceasta va veni ca un omagiu postum...

Dispariția lui Traian Diaconescu lasă un mare gol în cultura și literatura 
română și-i întristează nespus de mult pe toți cei care l-au cunoscut și i-au apre-
ciat olimpiana personalitate clasicistă. O mare pierdere pentru filologia româ-
nească! Domnul să-l odihnească și să-l așeze în rândul celor aleși!

Sit tibi terra levis, carissime Magister!

Traian Diaconescu este, totodată, și un poet modern de sensibilitate și vi-
ziune clasicistă. Cele aproape douăzeci de volume de poezii editate, începând 
din 2009 (toate la Editura „Ars longa” din Iași), învederează o mare iubire față 
de clasicități greco-latine. Aplecându-se îndeosebi asupra mitologiei grecești 
dar, în câteva rânduri, și latine, poetul decantează în retortele poeziei sale teme, 
idei, semnificații, sugestii, sensuri și aluzii privitoare la viață, moarte, iubire, 
creație, prietenie și multe alte aspecte, reușind a cristaliza, în general, un bogat 
și complex univers poetic. Poezia sa de această factură e o mirifică „baie de 
clasicitate”, generând un apăsat sentiment onto-existențial și cultural-artistic, o 
referențialitate livrescă pliată perfect pe autentica sensibilitate a poetului-filolog, 
un clasic printre moderni care ne îndeamnă, prin întreaga sa operă de traducător 

din autori greci și latini, să cultivăm creator valorile cardinale ale culturii care 
constituie fundamentul celei europene. Titlurile volumelor sale de poezie grăiesc 
de la sine despre o anumită structurare tematică și în această direcție, trebu-
ie să recunoaștem, poetul este un virtuoz al lyrei orfeice: Anotimpul Acropolei 
(2009), Meridianul Socrate (2009), Flăcări în memorie (2010), Zodia clepsidrei 
(2010), Clopote în Atlantida (2010), Duh peste ape (2011), Pelerin la Tuscu-
lum (2011), Drum spre Eleusis (2011), Ferestre de solstițiu (2012), Fantoma 
lui Minos (2013), Patul lui Procust (2013), Inelul lui Saturn (2013), Sabia lui 
Damocles (2014), Pînza Penelopei (2014), Seminția lui Dedal (2014), Fum în 
Colchida (2015), Firul Ariadnei (2015), Lira lui Amfion (2016), Ovidiana. Ars 
moriendi (2018)...
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înghețat/ În mister.”
Amenințarea iernii scitice, a frigului getic, 

care face să înghețe Dunărea și însăși Marea Neagră, 
e cumplită, iar reliefarea lirice remarcabilă:„Istru/ 
Cară sloiuri în ceață./ Beau/ Vin cu așchii de gheață./ 
În vis, răsar zarzări/ În floare,/ Pașii mei rătăcesc și 
azi./ În eroare”. Iernile getice sunt copleșitoare: „La 
Tomis,/ Caravane polare/ Cară omăt/ Și îngroapă 
zidul cetății/ Ca pe un făt./ Ceas rebegit/ Și zbucium 
tectonic/ Fără sfârșit.”

Într-un „ceas de mătasă”, exilatul se desfată 
cu imaginea Romei, ipostază repede trecătoare, 
persistentă până la obsesie fiind imaginea relegatu-
lui, pendulând între propria-i „voce” și vocea auc-
torială, „din afară”: „Ovidiu,/ Sub un coif din Sciția 
Minor,/ Visează.../ Să nu-l treziți/ Urzește poeme în 
limba getă/ Și zeii/ Îl inspiră.../ În zare, ploi de come-
te peste lumea/ Traco-iliră.” Visele sale, cutreierate 
de fericiri, 

Singurătatea impusă în care se înfășoară sunt 
suprimate dureros când, dimineața, poetul se trezește 
în mijlocul unei crude realități: „Aripi/ Îmi cresc în 
vis, dar în zori,/ Le retez./ Clipe/ Cad sângerând/ Pe 
meterez./ Sufletul meu,/ Pescăruș sângerând? Între 
cer/ Și pământ.”

Marele Tomitan este de-a dreptul o „fărădele-
ge”, o cruzime sângeroasă: „Scriu/ Poeme la Tomis,/ 
Dar nimeni u mă înțelege./ Singurătatea/ Sângeră-n 
preajmă/ Ca o fărădelege.../ Clipa/ Înfige, în sufletul 
meu,/ Bricege.”

Pretutindeni tristețe, neliniște, așteptare, 
premoniții, bănuieli sumbre, suflet „sângerând”, ire-
mediabil rănit, poetul este prizonierul unui loc ma-
lefic, pe când Roma rămâne în strălucire divină, sub 
grație zeiască: „Străluce/ Roma divină/ Lumină,/ La 
Tomis, bubuie marea/ Un requiem./ Conversez/ Cu 
penați și cu muze/ Și sufletul meu/ E un cormoran 
sângerând/ Pe ecluze.”

Așa cum Orfeu a pierdut-o pe Euridice tot ast-
fel Poetul a trebuit să uite de dulcea-i soție („«Uxor, 
dulcissime uxor»,/ Ecumenic poem”), de Roma cu 
prieteni, chiar de Sulmona natală, amintită deseori, 
unde se toarce „alt văleat”... 

Conștiința prizonieratului, a captivității este 
atotprezentă, poetul definindu-se a fi un „Ulise legat 
de catarg,/ Amețit de Sirene” își asumă ontologic tra-
gicul sfârșit al lui Orfeu: „Cântece/ Ca niște comete,/ 
Zbor/ Peste Lethe, ca o pasăre? Din cretaceu./ Și luna, 
lebădă-n doliu,/ Plânge și azi/ Pe Orfeu.” Numele le-
gendarului animator a toate este mereu prezent, ba 
chiar un reper al apoteozei dorite: „Am învățat/ Să 

zbor/ De la Tomis la Roma,/ Peste Bosfor./ Dar nu 
mai am unde zbura.../ A dispărut/ Și cerul și glia și 
ziua și noaptea/ Și orice speranță a mea.../ Mâine, un 
zeu/ Mă va-nălța în constelații/ Lângă Orfeu.”

„Divina solie” de la Roma, așteptată îndelung 
cu înfrigurare, nu mai sosește, ceea ce îl determină pe 
poet să se adreseze, întru clemență și iertare, însuși 
Împăratului, nu lipsit de o undă de ironie atunci când 
îl invită să colinde împreună cetatea tomitană: „Îm-
părate,/ Mi-ai pus o povară prea mare/ În spate./ Și 
asud, zi și noapte./ Prin piețe.../ Preluminate,/ Vino 
să colindăm împreună/ Prin cetate./ Ai îndurare./ 
Când vei obosi,/ Te voi duce-n spinare/ Fără repa-
us.../ Poate ne va ieși în cale/ Mesia,/ Ca la Emaus.”

Foarte interesantă este intuiția că în sufletul 
lui Ovidiu încep a se înfiripa sentimente de creștin 
sui-generis: „Sufletul meu, metec în cetate,/ Se va 
roti/ Peste Tomis, ca Sfântul Duh/ Peste ape.” În altă 
secvență avem această tragică intuiție biblică asupra-
i propriei sorți: „Cain e-n Tomis, Abel/ La Râm.” Un 
învederat sentiment mesianic remontează imaginația 
liricului îngenuncheat în suferință: „Învăț/ Frunzele 
să vorbească? Apoi să cadă,/ Cu dangăt de clopot,/ 
În gând/ Sângeră/ Capul lui Ion Botezătorul/ Pe tip-
sia unui dans/ Bolând./ Veni-va, negreșit,/ Mesia/ Să 
vindece lumea/ Și glia,/ Călca-va pe nori și pe ape,/ 
Treziți-vă, clipa/ E aproape.”

Interesantă e și premoniția cuceririi romane a 
Daciei, a acestui tărâm barbar de la Dunărea de Jos: 
„Mâine,/ Acvila Romei se va roti divin/ Peste Istru și 
peste/ Pontul Euxin.”

Finalul lungului poem este pacificator, apote-
otic, poetul i se adesează cu „Salve, magister Ovi-
diu!”, invitându-l la o libație a uitării. Nu știm cum a 
murit Poetul, nici unde îi este mormântul, arheologii/ 
Sapă în vânt./ Poetul/ Are altar într-o stea/ Și lumi-
nează/ Izvoarele lumii/ Și litera mea./ Timpul/ Stă în 
genunchi/ În sufletul său:/ Și renaște din sine/ Ca un 
curcubeu.”

Ultimele strofe, revenind la catrenul clasic, se 
constituie într-un îndemn adresat Poetului, magister 
tomitan, să se împace cu soarta, dincolo de moarte, 
și să se bucure de lumina și cinstirea ce i-o aduce azi 
„țărmul euxin”: „înalță lira iar, magister,/ Îți suntem 
astăzi toți prieteni,/ Lasă tristețea ta căruntă/ Și soar-
be lacom iz de cetini.// Acum, în preajma ta e pace,/ 
Și noi vorbim în grai latin,/ Scandează un poem de 
slavă/ Pe țărmul nostru euxin.// Ți-aduce Istru del-
ta-n brațe/ Și zei și regi vin la festin,/ Înalță lira ta, 
magister,/ Martir și ctitor de destin.”

Așadar, de la Ars amandi (carte scrisă la Roma, 
care, se zice, incriminată fiind, i-a marcat tragic des-
tinul, cauza mărturisită cifrat de poet fiind  „carmen 
et eror”), la Ars moriendi, învățată pe meleagurile 
getice de la marginea orientală a imperiului augus-
tan, este o întreagă experiență de viață, reverberând 
în conștiința umanității ideea redempțiunii prin cu-
vântul izvorât din adâncurile sufletului și conștiinței, 
în definitiv ideea salvării prin artă. 

După 2000 de ani de la expulzarea sa la mar-
ginea imperiului, consiliul municipal al Romei, suc-
cesor de jure al autorității imperatorului Augustus, a 
ridicat exilul poetului (așa după cum orașul Gubbio 
din Umbria și-a cerut iertare pentru exilul lui Dante), 
într-o mai dreaptă postumitate în care, în cele din 
urmă, crezuse însuși autorul Metamorfozelor. (Z.C.)
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Viața
La Tomis?
Ars moriendi,
Veche cutumă...
Pe crestele clipei
Pândește
O pumă.

*
Marea,
În ceasul de har,
Recită poeme...
Un curcubeu,
Între Sulmona și Tomis,
Sufletul meu.

*
Șlefuiesc
În vers peltic.
Tăblița
Pe care scriu
Se preface-n nisip.
Clipa,
Sfinx care plânge
Peste colnic.

*
Istrul 
Cară sloiuri de ceață.
Beau
Vin cu așchii de gheață.
În vis, răsar zarzări
În floare,
Pașii mei rătăcesc și azi
În eroare.

*
La Tomis,
Caravane polare
Cară omăt
Și îngroapă zidul cetății
Ca pe un făt.
Ceas rebegit
Și zbucium tectonic
Fără sfârșit.

*
Ovidiu,
Sub un coif din Scyțhia Minor,
Visează...
Să nu-l treziți
Urzește poeme în limba getă
Și zeii
Îl inspiră...
În zare, ploi de comete peste 
lumea
Traco-iliră.

*
Scriu
Poeme la Tomis,
Dar nimeni nu mă înțelege.
Singurătatea 
Sângeră-n preajmă
Ca o fărdelege...
Clipa
Înfige, în sufletul meu,
Bricege.

*
Dorul
De Sulmona și Roma
Îl frânge,
Dar azi nu mai plânge,
Dansează
Pescăruși peste ape,
Ca niște penați,
Ovidiu
Pe țărmuri barbare
Respiră
Între frați.

*
Scrii 
Poeme în graiul
Geto-sarmat, 
Au miresme de stridii
Și duh de împărat.
Cetatea te-a înfiat
Și tu, ca un alt Orfeu,
Ești printre barbari
In mag
Hiperboreu.

*
Pe un sarcofag,
Dorm porumbei
Și-n roua din iarbă
Lacrimi de zei.
Tăcerea aprinde făclii
Până-n tării.

Pe țărm,
Cu pașii de profet,
Se plimbă incandescentă
Umbra unui poet.
*
Marea
Gură a Infernului,
Geme,
Istov fără saț.
Și tu, podidit de tristețe,
Pipăi
Cu cârja cuvintelor
Marginea lumii.
Te speli de țărână
Și moarte...
Iar larii te-așteaptă la Sulmo
Departe.

*
Ovidiu
Scandează versuri
În traco-dacă
Și sună ca măzărichea-n 
Fereastră.
Ursita îl ascultă,
Regele Cotyso îl proslăvește.
Inima bate
Și luna, burduf de lumină.
Revarsă ambrozie peste
Cetate.
*

Împăratul
M-a osândit la Tomis,
Să-nvăț a muri
În delir.
Visul meu
Își poartă fantoma,
La Roma,
Ca un fachir...
O, zei, stăpâni ai firii,
Sfințiți în lume
Legea iertării și a
Iubirii.

*
Geții,
Sub cer de iridiu,
Coboară în sarcofag urna
Lui Ovidiu...
Zuruie țurțuri în barbă,
Sarmații,
Ca niște frați,
Se izbesc cu pumnii în piept
Și clipe încep să fiarbă.
Bocesc
Munți și păduri și jivine
Și Venus și Istru și marea, 
Iar păsări cu torțe în plisc
Incendiază zarea.
Clipele ard
Și muzele înalță imne
Cu miros de nard...
Duhul e zeu
Și țâșnește în slavă
Spre Empireu.

TRAIAN DIACONESCU
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„Atlet al mizeriei”, figură emblematică a epo-
cii ante şi postbelice („Viaţa mea este tratatul meu de 
Morală şi Politică”), Ion Dezideriu Sîrbu se naşte la 
28 iunie 1919, în „colonia minerească polietnică şi 
mozaicată” Petrila, unde-şi începe studiile primare, 
cele gimnaziale şi liceale urmându-le la Petroşani. În 
vacanţa de vară a anului 1937, lucrează la Ateliere-
le Centrale din Petroşani, având ocazia să şlefuiască 
„nişte forme trapezoidale”, care formau Coloana In-
finitului. Aici a avut ocazia să-l cunoască pe C. Brân-
cuşi („un fel de popă mic şi al dracului”, care „venea 
şi ne înjura mărunt şi într-o oltenească repezită, de 
neînţeles [...] Şi popa ăla, de ne înjura gorjeneşte, 
era Brâncuşi, bagă-l-aş olteneşte «în infinitul mui-
că-sii»”). După susţinerea bacalaureatului la Deva 
(iunie 1939), a fost încorporat, devine elev al Şco-
lii de ofiţeri de rezervă din Craiova, lăsat la vatră la 
25 noiembrie 1940 ca sublocotenent. În septembrie 
1940, se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie a 
Universităţii din Cluj (mutată la Sibiu, datorită rap-
tului teritorial hotărât prin Diktatul din Viena). Aici 
îl cunoaşte pe Lucian Blaga, care-i va deveni părin-
tele său „moral-metafizic” şi are profesori renumiţi: 
Liviu Rusu, D. Popovici, O. Ghibu, D.D. Roşca, N. 
Mărgineanu. Devine unul din membrii marcanţi ai 
Cercului literar de la Sibiu (Radu Stanca, I. Negoi-
tescu, E. Tudoran, Şt. A. Doinaş, O. Cotruş, Cornel 
Regman, N. Balotă etc.). Cu simpatii proletare, pu-
blică în ziarul „Ţara” (Sibiu), articolul Muncitorii, se 
înscrie în PCR, este pedepsit prin trimiterea pe front, 
în iunie 1940. „A făcut războiul în Est şi Vest, este 
om de stânga şi, pentru că are simţul justiţiei şi nu 
îngăduie turcirea spiritelor este băgat în mai multe 
rânduri în închisorile comuniste”. (Eugen Simion). 
Un destin asemănător cu al lui Petre Pandrea.

În martie 1945, susţine licenţa cu teza De la 
arhetipurile lui C.G. Jung la categoriile abisale ale 
lui Blaga, chiar la idolul său, autorul Poemelor lumi-
nii, iar în 1947 îşi susţine doctoratul cu teza Funcţia 
epistemologică a metaforei. Devine profesor supli-
nitor la Academia de Muzică şi Artă Dramatică din 
Cluj, apoi asistent-suplinitor şi apoi titular la Catedra 
de estetică a Universităţii clujene şi conferenţiar  la 
1 febr. 1940, post din care e înlăturat după doar opt 
luni. Odată cu el, pentru „orientării idealiste”, sunt 
scoşi din învăţământ prin reforma învăţământului L. 
Blaga, Liviu Rusu, refuză categoric să-i demaşte pe 
L. Blaga şi L. Rusu (în dosarul său e menţionat „A 

afirmat că marxismul nu este moral”). Este atacat 
dur de stalinistul A.E. Baconsky („poet ultraj dano-
vist şi hiperproletcultist din anii 1945-1955”).

După o scurtă perioadă de profesorat la mai 
multe şcoli, se transferă la Bucureşti la „Revista de 
pedagogie”, apoi, din 1956, la revista „Teatru”. Este, 
din păcate, şi ultimul an când îl vede pe Blaga „plân-
gând. Fără lacrimi, fără cuvinte, rezemat de contra-
fortul bisericii reformate:« Toţi mă vor uita, opera 
mea va pieri, voi muri singur ca un câine». Este 
atacat dur de Andrei Băleanu, Horia Bratu, H. Zalis, 
apoi destinul său este marcat de o mare lovitură: la 
16 septembrie 1957, este arestat pentru „o misiune de 
denunţ”, pentru „nedenunţarea lui Doinaş” şi con-
damnat iniţial la un an, apoi la trei şi în final la şapte 
ani de închisoare şi patru ani de interdicţie, pentru 
„uneltirea contra ordinii sociale”. Destinul său, de 
la conferenţiar universitar la puşcăriaş, l-a inspirat pe 
Marin Preda în realizarea personajului Victor Petrini 
din romanul Cel mai iubit dintre pământeni. Trădat 
de propria soţie şi de prieteni, unii devenind martori 
în proces (Mihu Dragomir, I. Olteanu, Al. Mirodan, 
Şt. Aug. Doinaş („Doinaş – martorul fatal al acuză-
rii în primul meu proces”). Până la sfârşitul vieţii, 
I.D. Sîrbu a aşteptat cu bagajele la uşă să fie ajutat de 
Şt. A. Doinaş să revină în Bucureşti.

Ordinul de arestare este semnat de oribilul Ni-
colski, iar printre torţionari figura şi Tudor Vornicu: 
„Foarte calm, măsurat, dozându-şi hipnotic vorbele 
şi privirea, mi-a explicat că dacă nu renunţ la încă-
păţânarea mea, organele vor fi nevoite să-mi «rupă 
şira spinării»[...] pe Tudor Vornicu l-am reîntâlnit 
pe holul Televiziunii, prin 1983 (ultima mea vizită 
la secţia de teatru TV). El m-a recunoscut. «Eşti Sîr-
bu?», mi-a zis. Am făcut semn că da. «Cum,  s-a mi-
rat el, trăieşti!?» Şi, făcându-şi cruce, s-a îndreptat 
spre ascensor. Sit tibi, Tudor, terra levis”. În timpul 
efectuării puşcăriei, moare Lucian Blaga şi tatăl său 
(„o figură uriaşă, numai cu Blaga l-am putut com-
para”).

Este eliberat la 6 februarie 1963, dar nu i se 
perminte să rămână în Bucureşti, unde şi avea domi-
ciliu, ci e trimis vagonetar la Petrila. Graţie directo-
rului adjunct al Teatrului Naţional din Craiova, Al. 
Dincă (care-l ia pe propria răspundere) este transfe-
rat, la 1 august 1964, secretar literar la Naţionalul 
craiovean, unde are realizări notabile: festivaluri 
naţionale, organizează arhiva teatrului (cu C. Ghe-
orghiu), e fondatorul Societăţii Culturale „I.L. Cara-
giale”, iniţiază „conferinţe experimentale”. Nu i se 
permite, însă, să suţină conferinţe şi la Universitatea 
din Craiova. Primeşte drept de publicare abia în vara 
anului 1967. Se pensionează medical la 10 octom-
brie 1973.

În octombrie 1981 pleacă în Germania, Fran-
ţa, Belgia, Olanda, Danemarca, Elveţia, invitat de 
un nepot. Este prima şi ultima sa vizită în Occident. 
Şi întâlneşte cu Monica Lovinescu şi Virgil Ienunca 
(„cu totul altfel decât mi-l închipuiam din scrisori 
firav şi plângăreţ”), cu Paul Goma („eu nu citisem 
nimic mai de Doamne-ajută de el, ca să mă facă să-
mi schimb opinia proastă”).

După o grea suferinţă (cancer în gât), I.D. 
Sîrbu se stinge din viaţă la 17 septembrie 1989, la 
Craiova.

Făcându-şi bilanţul, I.D.Sîrbu i se destăinu-
ie lui Ion Jianu: „trebuie să recunosc că viaţa mea, 
biata mea viaţă, nu a fost nici tragică şi nici comi-
că, nici aventuroasă şi nici banală. Am supravieţuit, 
subexistând. Am durat şi îndurat, sperând”.

S-a vorbit mult despre exilul craiovean al ma-
relui scriitor, oraşul fiind numit „Isarlâk”. Deşi aici, 

în Cetatea Băniei, a publicat 10 cărţi şi avea pregătite 
încă patru, totuşi, el nu s-a simţit ca acasă. („Dintre 
toate puşcăriile mele, Craiova mi se pare astăzi a 
fi cea mai cumplită şi cea mai absurdă. Fiindcă e 
pe viaţă”). Aici a avut prieteni adevăraţi; în primul 
rând, pe Grigore Traian Pop, absolvent al Filosofiei 
clujene ca şi el, apoi pe cei din Naţionalul craiovean 
(Amza Pellea, Al. Dincă, Emil Boroghină, Marian 
Barbu, I. Jianu, Al. Firescu, C. Gheorghiu, Nataşa 
Raab, I. Colan etc.), pe unii intelectuali locali (Ovi-
diu Gherman, D. Velea, I. Jianu, Lucian Cherata, 
Marian Barbu, Romulus Diaconescu, C. Matei, Ov. 
Ghidirmic, T. Nedelcea etc., etc). Dar, din păcate, au 
fost unii, cu funcţii politice şi administrative sau cu 
mari relaţii securiste care l-au amăgit profund. Unul 
dintre aceştia, de pildă, i-a furat şi un post, aşa cum 
scrie, dezamăgit, I.D. Sîrbu Etei Boeriu: „am cerut 
aici un post de lector, a fost trimis un bou de învă-
ţător cu licenţă la seral, o lichea sinistră, predă Ro-
mâna la Pisa, stă la Roma, la Academie, a învăţat 
italiana în tren, nu m-aş mira, tocmai fiindcă nu ştie 
nimic, să nu fie ales membru al unei Academii, aco-
lo”.

I.D. Sîrbu este autorul unei opere însemnate: 
proză, dramaturgie, eseistică, memoralistică, el fiind 
unul (dintre puţinii) care a avut o literatură de sertar: 
Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, Lupul şi Cate-
drala, Adio, Europa! Ascensiunea sa reală a crescut 
post-mortem, după revoluţia din 1989. Au scris sau 
au editat din creaţia sa Marin Sorescu, I. Vartic, D. 
Velea, Marius Ghica, Toma Velici, Ov. Ghidirmic, 
Virgil Nemoianu, Mihai Barbu, Marian Barbu, Gh. 
Grigurcu, C. Cubleşan, Toma Grigore, I. Lascu, Le-
lia Nicolescu, Sorina Sorescu, Elvira Sorohan, N. 
Oprea, Antonio Patraş, Tudor Nedelcea etc.

Dar, cel care l-a impus cu argumente irefuta-
bile, a fost Eugen Simion. A rămas încântat la citirea 
primului volum din Jurnalul unui jurnalist fără jur-
nal. Ca atare i-a dedicat nr. 10-12 /1995 din Caiete 
Critice (244 p.), cu participarea lui Valeriu Cristea, 
Şt. A. Doinaş, Cornel Regman, Virgil Nemoianu, 
Grigore Traian Pop, Tudor Nedelcea, Daniel Cristea-
Enache, Viorica Guy Marica, Val. Silvestri, Marin 
Sorescu, Răzvan Voncu, D. Velea, D. Micu, Adrian 
Dinu Rachieru, O. Sovianuy, Călin Căliman, Ileana 
Berlogea etc. Apoi, în renumita colecţie „Opere fun-
damentale”  a Fundaţiei Naţionale pentru ştiinţă şi 
Artă, Eugen Simion a editat, în 2013, în două volu-
me, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal şi Corespon-
denţa (1598 p.), cu un pertinent studiu introductiv, 
din care cităm: „spirit acut până la vehemenţă, cu 
nuanţe mesianice, moralist de clasă pus mereu pe 
harţă, sarcastic până la cruzime, totuşi nu într-atât 
încât să suprime în el umorul. Pentru o vorbă de spi-
rit este în stare să sacrifice discursul tragic”.(Eugen 
Simion).

* *
*

La Centenarul I.D. Sîrbu, Filiala Craiova a 
Uniunii Scriitorilor, Teatrul Naţional „Marin Sores-
cu”, Consiliul judeţean Dolj şi Biblioteca judeţeană 
„Alexandru şi Aristia Aman”, au organizat colocviul 
naţional „Locul şi importanţa operei lui I.D. Sîrbu 
în literatura română postbelică, cu participarea unor 
scriitori locali sau din ţară: I. Lascu, N. Coande, Mi-
hai şi Luiza Şora, Antonio Patraş, V. Spiridon, O. 
Pecican, Al. Laszlo, Adrian Dinu Rachieru, M. Bar-
bu, N. Oprea, I. Dur, Sorin Lavric, Răzvan Voncu, 
I. Munteanu, Ionel Buşe, Horia Dulvac etc. Astfel, 
Isarlâkul se răzbuna în sens invers, benefic.

Tudor NEDELCEA 

Centenarul naşterii lui
I. D.  SÎRBU
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Când, înainte de 1989, publicasem în ”Lucea-
fărul” o recenzie la placheta de poezii ”Cartea cu fe-
restrele deschise”, nu știam că autorul fusese coleg 
cu Labiș la Școala de literatură „Mihai Eminescu”, 
absolvită în 1950, primind, în același an, din mâna 
lui Mihail Sadoveanu un premiu III la Concursul 
Național de Literatură organizat de Editura Tineretu-
lui. Angajat, după terminarea școlii, la secția de poe-
zie de la revista „Viața Românească” (fiind coleg de 
redacție cu Cicerone Teodorescu –şeful secţiei, Mihu 
Dragomir, Eugen Jebeleanu, Veronica Porumba-
cu şi Cristian Sîrbu), din cauza unor divergențe cu 
colegii își va da demisia în 1952. Regimul încear-
că reeducarea lui în batalioane de muncă forțată pe 
șantiere din Mangalia, Medgidia, Constanța (1953-
1956), după care este încadrat ca muncitor necalificat 
la Uzinele „Semănătoarea”, la a cărei publicație de-
vine redactor. În 1965 va fi exclus din Uniunea Scrii-
torilor, semnătura fiindu-i interzisă. În tot acest timp, 
tânărul Florian Saioc continuă să scrie versuri de o 
insurgență teribilă la adresa regimului, fiind „poate 
singurul poet care, din «zorii roșii» ai comunismului 
în România, până în 1989, a scris peste 10.000 de 
versuri explicit anticomuniste, pe care, în parte, le-a 
citit în câteva cenacluri bucureștene. Din cele 10 cărţi 
de poezie anticomunistă a tipărit, cu greu, în 1992, 
numai una: Coşmarurile din carcera comună.” (Mir-
cea Ciobanu). Cu prilejul sărbătoririi octogenariatu-
lui (2011), criticul literar Gheorghe Grigurcu releva 
faptul că Florian Saioc – „un monstru de vitalitate” 
- este nu numai „autorul unor foarte atracțioase sti-
huri eroticești” , ci și „autorul unora dintre cele mai 
expresive poezii anticomuniste din câte cunosc”.

Poetul debutase în 1949 în revista „Flacăra”, 
iar din 1952 până la debutul editorial de la „Litera” 
din 1971 nu-l mai publicase nicio revistă. Toate aces-
te lucruri nu-mi erau cunoscute în 1988, când, după 
cum spuneam mai sus, recenzam în hebdomadarul 
„Luceafărul” placheta de poezii Cartea cu ferestrele 
deschise (1988), care venea după alte apariții edito-
riale: Baladă pe rug (1971), Motive istorice (1973), 
Cerul perfect (1979), Ștefăniță Luminiță (1979), Ar-
borele de sânge (1986).

Au urmat: Coșmarurile din carcera comună 
(1992), În ogradă la bunici (1997), Dragoste la vâr-
sta întâi, dragoste la vârsta a treia (2001), Imagina-
ra paranghelie (2002), Psalmuii cenușii / Holocaus-
tul perpetuu (2003), Revelații sacre (2003), Divina 
creație (2003), Cu Diktatul şi Ucazul ne-au înlăcri-
mat obrazul (2004, 2007), Fericirea infinitei mirări 
(2004), Anotimpurile cuvântului (2004), Nocturnele 
(2007), Slugă la zădărnicie (2008), Carte de iden-
titate (2009), 101 poeme (2010), Casa fără pereţi 
(2011), Versete fără corsete (2011), Incantaţii lirice 
ludice (2012), Meditaţii la gura ninsorilor (2013), 
Geometria sentimentelor (2013), Pe strunele Gorju-
lui (2014), La capătul timpului (2014), Ningea pe 
Jiu, pe Motru, pe Gilort (2015), Rapsodia în DOR 
major DE ROMÂNIA (2015), La Centenarul Marii 
Uniri, poemele reîntregirii (2017), Noi versete pen-
tru margine și centru (2018), Umbrele tainelor cresc 
în amurg (2019).

În total, ar fi peste 40 de volume de poe-
zie la care se adaugă și o piesă de teatru „în patru 
coșmaruri” – Pedeapsă pentru bună intenție.

*
Am venit în contact cu poezia lui Florian Saioc 

recenzând Cartea cu ferestrele deschise, care mi-a 
lăsat o vie impresie, unele versuri rămânându-mi în 
memorie prin acea sensibilitate modelată prozodic în 

cantabilități ușor de reținut, mai ales dacă întâmpinai 
o asemenea poezie cu experiența nemijlocită a nos-
talgiei după un topos natal.

Descopeream, de la început, un poet înzestrat, 
venind din tradiția Teleormanului în cetatea litere-
lor, unde nu se simțea întru totul în elementul său. 
O anume nostalgie a meleagurilor natale în muzi-
calizări acute, ca și imagismul unei percepții mul-
tiple a cotidianului făceau deliciul acelei apariții de 
maturitate. Nu știam, așadar, că poetul venea dintr-o 
generație mai veche, că trecuse prin vestita și contro-
versata Școală de literatură din obsedantul deceniu, 
fiind coleg cu Nicolae Labiș și îi auzise vorbind pe 
Mihail Sadoveanu și Tudor Arghezi. Că lucrase în 
redacții cunoscute, fiind apoi din ce în ce mai margi-
nalizat pentru unele acorduri mai curajoase ale lirei 
sale, debutul fiindu-i cenzurat și întârziat, iar colabo-
rările la presa literară împuținate…

În fața acestei evidențe, Florian Saioc nu a 
disperat. S-a repliat într-o strategie inexpugnabilă 
a propriei individualități, iar după 1989 și-a pus 
încrederea într-o libertate deplină a expresiei 
lirice. Poezia sa s-a dezvoltat, apoi, pe trei paliere 
tematice, limpezindu-se în clasicități formale și 
de gând înnoitor. În paralel cu lirica unanimistă, 
a marilor respirații civice și a unui militantism de 
bun naționalism (vezi poemele despre Basarabia și 
Transilvania) s-a dezvoltat o poezie mai intimistă, a 
reflexivității și interogațiilor existențiale, „nocturni-
ene”, în vecinătatea căreia a înflorit marea sa poezie 
de dragoste. Muzical-anecdotică și jubilant-senzori-
ală, poezia erotică a lui Florian Saioc are limpezi-
mea clasică a cantilenei tradiționale, dar și tandrețea 
voluptăților, magia neliniștilor moderniste și aerul 
de romanță al poetului „mereu râvnitoriu”…

Florian Saioc este un poet de largă respirație 
deopotrivă civică și intimistă, ba chiar un poet-
cetățean, de atitudine, militant. Versurile sale se lasă 
când îngânate în acorduri de cameră, când rostite de 
la tribună, în fața vicisitudinilor istorice, în registru 
patetic și vizionar, vizând la un moment dat ipostaza 
oraculară și un anume profetism planetar…

Antenele poetului, vreau să zic, sunt multi-
ple și orientate în toate direcțiile… Și ele percep nu 
numai fireștile neliniști existențiale ale ființei, dar și 
pericolele ce amenință umanitatea azi, în condițiile 
globalizării, zonelor de influență, tehnicilor experi-
mentale.

Spiritul poetului este mereu activ, tumultuos, 
vulcanic, dinamitard, chiar mesianic pentru soarta 
românilor rămași peste fruntarii, în Transcarpatia, 
Basarabia etc. Lui Florian Saioc i-a lipsit, mai ales 
în ultimele decenii de libertate, o viață culturală pe 
măsura vocației sale civice, unanimiste. N-aș putea 
spune că Târgu-Jiul l-a echilibrat pe toate planurile. 
Devenind gorjean, a renunțat la viața culturală a Ca-
pitalei, tocmai pentru a se regăsi pe sine într-un mo-
ment de mari neașezări și vânzoleli socio-politice. Și 
cum tranziția se prelungește la nesfârșit, nici Florian 
Saioc nu poate fi împăcat cu sine și cu soarta operei 
sale. Încă neadunată într-o ediție definitivă… 

*
Stilistic, poezia lui Florian Saioc este de o 

limpiditate sinceră, netrucată, directă, cultivând cu 
efect simpatetic lexeme și sintagme caracteristice 
unei oralități neaoșe, suculente în mesajul lor ironic, 
autoironic, sarcastic, vecin cu mușcătura sprințară, 
hâtră și chiar caustică. Mergând pe o anumită turnură 
în general anecdotic-parodică, poezia aceasta își 
adaugă anumite finaluri post-scriptum («p.s.»), 
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din recuzita genului fabulistic, având menirea de a 
accentua mesajul engramat. Civic ori sentimental,și 
a îngroșa ideea, sporind „ecoul” semnificațiilor 
vizate. Este aceasta o marcă de specificitate a liricii 
saiociene, constantă a unui mod de concepție mereu 
cu deschideri referențiale în plan tematic.

Uneori poezia devine manieră persiflantă, haz 
de necaz, luare în răspăr a celor mai grave neputințe 
ale senectuții, decantare a unei sensibilități repliate 
într-un ipotetic autoconfort, cu o atotprezentă ironie 
hâtră  (o temă obsedantă în volumele din ultimele 
decenii): „iubito ţi-aş mai face curte/ din zilele ce 
mi-au rămas…/ dar unul râde ca un bou/  fă-ţi bă 
mai bine un cavou/ mai mare sau mai mititel/ că în 
curând te muţi în el (Idilele). Sau: „când mă gândesc 
cum arătai/ simt inima cum mi se frânge/ erai ca 
îngerii din rai/ erai ca iepele pur sânge…/ pe cei trei 
dinţi ce ţi-au rămas/ îţi e fixată-acum proteza/ dar 
pudră tot mai dai pe nas…” (Retro). Definițiile lirice 
ale feminității vin în cascadă cu aceeași vervă de 
ironie persiflant-demistificantă în câteva „meditații 
la gura ninsorilor”, turnate în ritmuri clasice:

„peste-ale Zidirii creste
peste marginile firii
tot femeia-a fost şi este
EVAnghelia iubirii”.
Sau: 
„frumoaso-ntâi ne scoţi din minţi
te joci cu noi şi ne alinţi
apoi doar gheare eşti şi dinţi”.
Fantele de Obor nu e departe de „mucegaiul” 

din florile argheziene, de un picaresc balcanic apăsat, 
când dă expresie unui hedonism lubric precum în 
Cântec pentru Giambolina: „şi Giambolina mai 
avea/ doi ochi cu-ntunecimi profunde/ şi pielea 
brună-catifea/ şi două şolduri bă rotunde… /mureai 
cu ochii-nfipţi în ele/ şi te-ngropai cu lăutari/ între 
superbele ei pulpe…” 

Moartea este și ea o temă obsedantă, 
abordată la „gura ninsorilor” în acest fel expozitiv, 
de atenționare exhortativă: „moartea-mi pare-o 
entitate,/ doarme-n noi ca pe-o saltea/ n-o vedem 
şi n-om vedea-o/ când ne-nhaţă şi ne ia/ -ai de tine 
grijă lume/ că eşti singură pe lume”. Sau: „prea 
trecătorule drumeţ/ ţi-e drumul cât vremelnicia/ vei 
fi cu-adevărat măreţ/ când ai să-ţi vezi nimicnicia” 
(Meditaţii la gura ninsorilor).

Opțiunea pentru „poezia vieții crudă” este un 
credo explicit în poemele lui Florian Saioc:

„de-o vreme poezia mea învaţă 
că viaţa-i o politică de viaţă
iar viaţa plină tristă şi zăludă
conţine poezia vieţii crudă”.
Frecventă este adresarea cu „bă”, implicând 

nu numai o popularitate jucăușă, plină de culoare, ba 
chiar o conștiință a superiorității vocei lirice. 

Zenovie CÂRLUGEA
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Vom exemplifica având la îndemână Meditații 
la gura ninsorilor și Geometria sentimentelor: 
„mare-i tristeţea pe la noi/ o vezi în ochi o vezi pe 
feţe/ bă fraţilor mă doare-n suflet/ bă moare ţara de 
tristeţe”(Tristeţea). Cu această oralitate «de stradă» 
este înzestrată și vocea divinității, care se arată ea 
însăși neputincioasă față de reaua stare de lucruri în 
care se află țara întreagă: 

„nu-Mi mai cerşiţi într-una de-ale gurii/ că Eu 
nu sunt ministru-agriculturii/ ştiu că necinstea, lenea 
şi prostia/ sunt în concubinaj cu sărăcia/ să nu muriţi 
de foame v-am dat minte/ ea-i cea mai sfântă dintre 
cele sfinte/ e prea destulă bunătatea Mea/ de minte 
folosiţi-vă de ea/ şi tot la fel de cele patru labe/ la 
rugăciuni lăsaţi-le pe babe” (Răzvrătirea). 

Poetul devine un tunet de acuzații 
incriminatorii la adresa „aleșilor”, a „politrucilor”, 
venind cu vajnică solidaritate în sprijinul poporului 
îngenuncheat de ticăloșii sau mințit, incapabil de 
acțiune, îndobitocit ca o „adunătură” de manevră: 

„poporul este baza spun politrucii/ el este 
sporul şi viitorul/ şi-l bat pe bietul popor/ cum se bat 
toamna nucii/ îi scutură şi-i fură cu toptanul tot rodul/ 
iar poporul-norodul/ tace nărodul/ cei care-l bat îl 
mint şi îl fură/ au băgat iute de seamă/ că poporul-
norodul/ a devenit de fapt o adunătură/ lipsită fiind 
de mintea cea de pe urmă”.

Conștiință tribună a neamului obidit, 
acest Coșbuc modern, poet cetățean, în elanul 
său mesianic, îndeamnă la revoltă și demnitate, 
condamnând „licheaua politică”. Astfel de manifeste 
civice și politice sunt de o nestăvilită revărsare de 
lavă caustică, recriminatorie:

„îmi strâng ca toţi durerile mănunchi/ şi-mi 
rog şi-mi strig poporul în genunchi/ spre mincinoşii 
care-i stau în frunte/ doar o sprânceană baremi să-şi 
încrunte/ şi pe corupţi, şpăgari sau neglijenţi/ să-i lase 
pe vecie repetenţi” (Determinări). Avem nevoie, zice 
poetul, de o „detoxifiere națională”, căci „minciuna 
poate să devină fatală”.

Imaginea unei țări captive în demagogia și 
hoția politicienilor revine adesea în vajnice acuzații 
recriminatoare la adresa „gogoșarilor de elită”: 
„România mi se pare o gogoşerie uriaşă/ în care 
de zor se prepară gogoşi fără cusur…/ plămădite, 
prăjite, servite/ de gogoşarii cei de elită” (Gogoşari 
şi gogoşi).

Conștient de rolul de tribun care-l expune, 
poetul face loc în poezia sa și altor „voci” ale 
colectivității, care-l întâmpină astfel: „în cor, un grup 
de tineri m-a strigat/ ce bă tu eşti cumva inchizitorul? 
/îţi spunem noi dar nu ne-ai întrebat/ de vrei s-o ducă 
bine tot POPORUL/ chiar EL, POPORUL trebuie 
schimbat” (Sondaj-eroare plus,minus 3%).

Ba chiar această „constatare” care vine să 
explice răul moral endemic de care suferim în 
neputința unei redresări : „din cer până-n pământ/ 
noi toţi aproape toţi/ avem apucături/ de trântori şi de 
hoţi…/ ne cumpărăm ne vindem/noi între noi pe noi/ 
după convenţii hoaţe/ sau după mici nevoi” (Tristă 
durere). Căci: „în ţara asta prea mulţi sunt puşi pe 
furate/ fură de-a valma case bănci căi ferate/ fabrici 
uzine asfalt combinate/ porcul oaia vaca găina din 
bătătură/portofelul poşeta totul se fură”. 

Avem de a face astfel cu un argheziasm 
de o porozitate teribilă, care pune degetul pe rană 
și răsucește în rană cuțitul. Rostirea poetică e de 
o directețe care vine din însăși observația crudă 
a individului comun caustic, rol pe care Florian 
Saioc și-l însușește cu efecte estetice exhortativ-
pilduitoare: „aşa e omul prost ce-ajunge la putere/ 
vrea totul vrea onoare femei maşini avere/ şi crede 
cu tărie că doar ce îl excită/ va face naţiunea fericită” 
(Punctul de orbire).

Și încă, fragmentar, acest Manifest al 
demnității, de o virulență diluviană, care nu mai are 
nevoie de niciun comentariu:

„românii mei dragi fraţii mei mioritici
pe gura de rai – şi ea mioritică
se prăşesc tot mai mult mincinoşii politici
şi monstru devine minciuna politică
minciuna politică-i cumplită teribilă
minciuna politică e inadmisibilă
minciuna politică e apocaliptică
e criminală minciuna politică

minciuna politică-i periculoasă –
serveşte un ins o clică o clasă –
minciuna politică distruge ucide –
minciuna politică se cultivă-n partide
partide politice – găşti haite mafii
de socrii de soacre de soţi şi soţii
cununaţi în biserici de-o droaie de popi
cu naşi de „elită” cu fini interlopi –
ce fantaste nunţi ce nunţi princiare
fac liotele-astea corupte şpăgare!
...................................................
afară corupţii! şpăgarii afară!
cu hoţii de voturi şi ei să dispară!
situaţia ţării şi-a noastră e critică
afară cu mahalaua politică
vrem omul politic exemplar şi decent
vrem spirit nu burţi de-acu-n parlament
vrem oameni de stat cinstiţi cu idei
ci nu adormiţi chiulăi derbedei
vrem făcători de legi şi de ţară
afară prostia şi lenea afară!
vrem omul simplu vrem omul normal
dar eu cum să fiu?
responsabil, moral!
când aleg păi s-aleg! la dracul cu mila!
să-mi tremure sufletul şi-n mână
ştampila.”

Spiritul oral face casă bună cu o anumită 
„sorcovire” prozodică din poezia populară, fapt 
care explică în bună măsură audiența mai largă a 
acestei poezii, chiar una transfrontalieră (dacă avem 
în vedere poemele dedicate Basarabiel, Bucovinei, 
Ardealului): „că d-aia/ vremea iar întoarce foaia/ vin 
iar/ ploaia bruma ceaţa/ vremea iar întoarce viaţa/ 
vine iarna cu nămeţi/ şi guvernul cu ce vreţi/ vine 
vremea cu de toate/ iar guvernul cu ce poate/ numai 
noi şi numai noi/ venim veşnic cu nevoi/ hai nu vă 
mai izmeniţi/ important e că veniţi” (Pe dos).

La un moment dat dăm peste acest crez 
exprimat limpede și cu directețe, o profesiune 
de credință în numele căreia Florian Saioc a dat 
naștere acestei lirici devălmașe, revărsată anual în 
apariții editoriale multiple, de nestăvilit, coagulată 
pe două mari fațete tematice: social-istoricul grav 
și sentimentalul în ipostaze anecdotic-persiflante, 
ambele registre fiind totodată „meditații” la „gura 
Istoriei” și „a Timpului” (de unde și ideea de completa 
dualitatea menționată cu tema «metafizicului», 
nu în teoretizări lirice uscate ci în  același registru 
anecdotic și de oralitate sprințar-jucăuță.

Poetul se mărturisește drept un liric al 
«clarității» și «simplității», dezavuând maniera 
postmodernistă mai complicată, prin care literatura 
nu mai întinde tava cu mâncărurile gata porționate 
și tranșate, bune de îngurgitat, ci îl pune pe cititor 
într-o dificultate a percepției semantice, solicitân-
du-i capacități de înțelegere și decodare a textului 
față de care înseși spiritele cu instrucție filologică 
se află uneori în dificultate. Poezia sa, în varii re-
gistre tematice, transmite mesaje limpezi, directe, 
nevoalate, chiar dacă anecdotica își dă din plin con-
cursul la realizarea majoritară a textelor. Numai că, 
dincolo de această asumată „simplitate”, realizăm că 
Brâncuși avea dreptate când, într-un aforism, vor-
bea de acea simplitate care duce la complexitatea, 
deschizând perspective adânci și grave în percepe-
rea jocului de idei. Poetul este, în viziunea liricu-
lui nostru orchestrând adesea pe portativ baladic, e 
entitate „pură” precum lumina genezică, învăluit în 
taine și declamându-și cu har condiția predestinării 
referențiale, dar totodată rămânând intangibil față,/ 
el  de provocările contingentului: 

„el poate merge gol ca la-nceput,
el este pur cum e lumina pură,
că întru puritate e născut
și-ntru lumină-i frageda făptură.

el poate merge-nvăluit în taine,
el are atâta har întru cuvinte
și-atunci de ce să-i trebuiască haine
când poate merge gol ca și-nainte?...

dacă-l vedeți că umblă printre vetre,

că murmură ceva și se închină,
zvârlind în el cu pietre, acele pietre
le veți găsi mânjite de lumină.”
Poetul are orgoliul unicității, singularității, 

originalității exprese. Nici nu se lasă „înregimentat” 
în vreo grupare, școală, generație. Numindu-l într-
un comentariu „reper sigur pe harta generaționistă a 
liricii românești”, poetul a replicat că el nu are treabă 
cu „generațiile” sau „grupările”. A refuzat încadra-
rea în «generația Labiș-Nichita», asumându-și uni-
citatea și singularitatea destinului scriitoricesc. Din 
punctul de vedere al domniei sale, opțiunea orgoli-
oasei solitarități creatoare (dezavuându-se retragerea 
în „turnul de ivoriu”, desigur) rămâne valabilă, însă 
dintr-o perspectivă metodică și concret-existențială,  
clasificatorie și generaționistă, raportabilă la 
referențialitatea tematică a poeziei, chestiunea e dis-
cutabilă și mai specială, pe care e bine s-o lăsăm pe 
seama istoricilor și criticilor literari.

Și totuși, De ce mai scrie poetul? Iată crezul 
exprimat în această poemă:

„nu mai cred că eu cu versu-mi mai pot face 
vreo minune

nici că voi putea să-ndrept pe pământ vreo st-
rîmbăciune

dar mai cred în oameni încă mai văd oamenii 
frumoși

și mai vreau din somnul minții să-i trezesc pe 
somnoroși

ochii larg să le deschid ca să vadă mai departe
să le-arăt că-un om, o viață pot să-ncapă într-o 

carte
și că cel care-o citește ceva totuși mai învață
că citind în plus o carte mai trăiești în pșus o 

viață”
*

Noul volum Umbrele tainelor cresc în amurg 
(2019) adună în matca lui teme și motive deja cu-
noscute, puternică fiind acum obsesia thanatică, 
a extincției și iminentului final. Poetul evită însă a 
cădea într-un pesimism sentimentaloid al senectuții, 
de vreme ce spiritul umoristico-anecdotic este atot-
prezent dar într-o manieră așa-zis „ prendre à la 
légère”, de unde verva tonică și modul hâtru de a 
lua în răspăr evidențele. Face, altfel zis, haz de ne-
caz, lăsând înțelesurile grave să fie jucate pe porta-
tivul anecdotic al rostirii lirice. Poezia devine atunci 
gingășie mai mult jucăușă decât gravă, ludicul fiind 
de fapt o modalitate care face casă bună cu anecdoti-
cul și baladescul. În acest sens iată o definiție a vieții: 
„firul vieții omenești este prea de tot subțire/ Timpul 
meu pe-acest pământ/ este gata să expire/ uf! Și gata! 
Asta-i viața!/ a zburat puiul cu ața/ și s-a dus s-a dus 
s-a dus/ spusu-s-a ce-a fost de spus/ sori ca-n balta 
noastră nu-s/ să răsară din apus” (Viața)

O altă temă, de o constantă aproape structuran-
tă a spiritului poetic, este aceea a divinității, moment 
în care poezia lui Florian Saioc amintește de zbu-
ciumul psalmilor arghezieni. Mai întâi, avem a face 
cu impasibilitatea divinității la condiția existențială 
a omului, precum în Halucinanta plângere, o radi-
ografie lirică a trupului împovărat de senectute, față 
de care poetul îi propune Domnului o tovărășie, ba 
chiar o relaxare „la o cafea”, văzându-se refuzat: 

„dau să m-aplec și: au
mă doare
mijlocul meu troznește-ngrozitor
mă dor genunchii, tibia, peroneul
ah, oasele bătrâne toate dor
când scriu îmi pare că-mi aud trosnind
și sufletul și pe hârtie versul
și simt cum explodează-n hău o stea
cum se dărâmă-n mine universul
apoi în hohot râsul mă apucă:
ce facem, Doamne, toate sunt pe ducă
hai să le punem punct cu viața mea
și să ne relaxăm la o cafea
dar Dumnezeu n-a vrut
că nu mai vrea”
„Țărâna”, „lumea vegetală” țin de o natură 

care ne așteaptă. Iată cum percepe liricul nostru ide-
ea extincției și, ca un bun patriot în suflet cu întregul 
spațiu românesc pe care l-a cântat în ample regis-
tre retorice, mărturisește a-și amesteca și identifica 
„țărâna” cu „pământul” patriei străbune de la „Tisa 

POEZIA LUI FLORIAN SAIOC
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până-n Nistru”. De reținut ritmurile de-a dreptul ar-
gheziene încărcate de poet cu sensul confortabil al 
comunității de destin între el ideea de țară: „pe urma 
noastră-i veșnica natură,/ pădurea o s-o ia pe arătu-
ră,/ izvoarele s-or tupila în iarbă/ acolo or să-nghețe 
ba dincolo-or să fiarbă/ iar eu am să-mi usuc și albe 
și zoioase/ la soare niște zgârciuri ca ațele pe oase 
(...)/ e loc destul în lumea vegetală/ că-n lumea asta 
nu-i nicio scofală/ când soarele răsare întoarceți-vă-n 
voi/ iar când răsare luna făceți-vă strigoi/ eu n-am să 
plec la ceruri nici dacă mi-ar da mâna/ am să mă fac 
țărână c-am îndrăgit țărâna/ să facă tot românul ce 
va voi cu ea/ din Tisa până-n Nistru e tot țărâna mea/ 
să aibă mare grijă de ea că-n viitor/ țărâna toată a 
țării va fi țărâna lor/ adică vreau să spun din munți în 
malul mării/ ea-i veșnicia noastră, noi veșnicia țării” 
(Țărâna). 

Ideea de Dumnezeu este evocată pe toată 
gama, de la senzația de părăsire a poetului de către 
divinitate, la aceea de refuz al dialogului. Mutitatea 
în care se învăluie Atotcreatorul generează, desigur, 
ca la Arghezi, o dramă sufletească, poetul abordând 
o atitudine de tânjire, de adăstare hâtră a divinității. 
Când absent, așadar, când interlocutor căruia poetul 
i se adresează cu „tu”, Divinitatea e prilej de profun-
dă meditație într-o năzuință redemptivă a spiritului, 
de unde și aceste versuri programatice din poemul 
inițial umbrele tainelor cresc în amurg: „fără a face 
cu cineva vreo convenție/ să citiți cartea aceasta cu 
mare atenție/ trăiți-vă viața destul să v-ajungă/ că 
moartea se-anunță a fi foarte lungă/ ci când va fi să 
muriți/ să nu vă simțiți nici umiliți nici pedepsiți/ cu 
toate că teama persistă/ dincolo există altceva/ da si-
gur există/ stă scris pe blogul sfântului meu demiurg/ 
umbrele tainelor cresc în amurg -/ ne acoperă du-
hul trupul luna și steaua/ două aripi una neagră ca 
veșnicia alta albă ca neaua/ vremuri de foc vremuri 
de zloi -/ timpul și spațiul îngheață în noi/ îngheață 
și se dezgheață/ viață și moarte moarte și viață”

O „Anatomie”, dedicată scriitorului Gheorghe 
Grigurcu, pune în evidență ideea consubstanțialității 
cu Divinitatea, pe care nu o poate vedea dar căreia îi 
aparține ființialmente:

„din creștet mă dor toate și până-n calcaneu
cu ochii mei pereche nu-L văd pe Dumnezeu
pe El în schimb îl soarbe de la pământ la stea
și dincolo de ceruri toată ființa mea”.
Ultima secțiune a volumului este „poeseul” 

Divina Creație, scris în mai 1953 „când mă aflam 
într-un detațament de muncă al D.R.M.2-Constanța”. 
El exprimă răspicat „atitudinea mea, răspunsul meu 
la atacul furibund al comunismului ateu asupra BOR, 
asupra credinței noastre strămoșești”. Într-o „Ipote-
ză” inițială poetul o ia de departe, în plan cosmo-
gonic, de la idea genezei Universului, acel primum 
movens inițial care a antrenat materia cosmică („căci 
toate zăceau comprimate-ntr-un punct./ dar oricât vi 
s-ar părea ideea de comică/ universul era-n sine o 
bombă atomică!/ explozia lui a rupt toate chingile/ 
și-au sărit stelele ca mingile,/ ca niște ghiulele/ cu 
timpul și spațiul alergând după ele!/ din această mi-
nusculă ghiulea/ ne tragem și noi – planetă și stea/ 
și toate câte sunt astăzi în lume/ și cărora noi le-am 
dat nume/ și-am purces să facem apoi imitații/ după 
modelul DIVINEI CREAȚII!”

În această viziune materialistă de factură 
ludică, ce trimite la registrul romantic eminescian din 
Scrisoarea I, poetul evocă punctual câteva Revelații 
menite a ne lămuri asupra naturii Dumnezeirii, de la 
Sabaotul „sferic și dens, gânditor și tăcut” la «Dum-
nezeul cel fără-nceput» și «nesfârșit în lucrarea-i 
fără sfârșit», sintagme scrise cu majuscule, precum 
interogațiile esențiale: „El este clipă? E veșnicie?/ 
este Lumină? Super-Energie-Abstracțiune? (...)/ ce 
știu eu și știu toate făpturile-oneste/ ESTE CĂ ESTE”. 
Acesta e mesajul „poeseului”: existența Dumnezeirii 
(„revelația existenței divine”) în „nesfârșite fețe și 
izvoare”, cu legi „înțelepte/ și Dure, și Drepte” : 

„Dumnezeu – Nepătrunsul și Sfântul Mister
stă-n mine din temelii până-n cer –
sub noi uneltește mereu Lucifer
răscolindu-mi făptura și duhul
precum furtuna văzduhul.
cei doi se-afirmă negându-se unul pe altul,
Satana cu hăul, Divinul cu-naltul,
dar numai Dumnezeu guvernează!”
Lumea – născută din „atomul” ce a eliberat 

„DIN SINEA Sa Mișcarea” - este un amestec („in-
terferare”) de spirit „dumnezeiesc” și ispită „lucife-
rică” – „ca-n zori lumina cu întunericul”. „El fiind 
– ființează dintru totu-ntre toate/ UNIC – UNITA-
TE – ETERNITATE,/ GUVERNATORUL tuturor/ 
ÎNTRUPĂRILOR și-al posterităților,/ PĂRINTELE 
ETERNITĂȚII – ETERNITĂȚILOR! (...).”  Unic 
„Măsurător” și „Unitatea sa de măsură”, silabisindu-
și ritmat „Cuvântul de la Sine eliberat”, toate îl 
urmează „în curgerea lor/ dintre ZIDIRE în ZIDI-
TOR”... În următoarele Revelații, avem de a face cu 
același limbaj apoftegmatic, de enunțuri-majuscule 
definind Dumnezeirea: „tot El a-nsămânțat Adâncu-
rile Firii/ cu tot atâtea taine și legi ale zidirii/ de-olaltă 
dătătoare de viață și de moarte/ astfel în camplicatu-I 
laborator – prin spații -/ materia fluidă eterică sau 
dură/ se dislitează tainic în tainice vibrații/ și curge-n 
forme noi mai plină și mai pură/ etern spre împlini-
re...(...)/ Atunci Divina Forță ce-animă-ntreaga Fire/ 
s-a concentrat, văpaie, în bobul slab, plăpând...” 
„Părintele Zidirii” a hărăzit „Divina-Nsămânțare” 
în „Adâncurile Firii”. Apoi: „Mila – Iertarea și Iubi-
rea” (O altă revelație, Revelația predestinării jertfei, 
Revelația dintre taine).

E un fel de cosmogonie creștină în toată 
această  poemă/ „poeseu”, ce pune în evidență „a 
sferelor cântare, eternă și divină,/ de care parcă toate 
ascultă și-o urmează,/ că Dumnezeu există și în foton 
și-n rază!/ în roiul cel de stele și-aicea pe planetă,/ 
ființa Lui e vie, e-n noi, nu e secretă./ mărturisesc că 
este și în aceste versuri/ ca și-n răscruci de spații, de 
vremi, de universuri,/ în timpii ne-ncepuți și-n tim-
pii ce-i postumi,/ la început de lume și la sfârșit de 
lumi/ pe care El le-ncepe ți el le dă sfârșirea/ spre 
a-și desăvârși și-mprospăta Zidirea./ EL ESTE! Pre-
tutindeni! El e fără tăgadă!/ doar cei lipsiți de duh se 
poticnesc să-L vadă!” (A cugeta)

Entitatea Dumnezeirii există „dintotdeauna”, 
nu odată cu punctul pornit în mișcarea-i cosmică, 
prilej pentru poet de a ironiza un anumit tip de gân-
dire: „«gândirea mea a fost și-i materialistă!/ să știi, 
dintotdeauna materia există!»/ insistă să-mi fixeze 
un ins ideea-n minte/ i-am fost răspuns și eu văzân-
du-l că insistă:/ dar Dumnezeu există cu mult mai 
dinante/ decât dintotdeauna ba chiar decât toți vecii/ 
pe-atunci aveau semințe în capul lor zevzecii” (Ib.)

Întregul ciclu este scris într-o vervă nu numai 
conceptuală, ci și vizionar-anecdotică, amintindu-
ne iar de Arghezi din „Tablouri biblice” (1944). Ba 
mai mult, în secvența Imposibila despărțire, apare 
cuvântul Dumnezeirii, din care reținem: „EU SUNT 
CUVÂNTUL ÎNSUȘI; EU SUNT CUVÂNTUL/ 
SUNT/ ‹nainte de toți vecii! Eu sunt Acel ce 
sunt!/ în sânul Meu în care de-a pururi ai să vii/ 
veciile-n vecie se sting și-aprind vecii!/ Eu astfel 
le-am menit să fie născătoare!/ Eu nu mor în vecie, 
vecia-n Mine moare!/ Eu sunt Ființa lumii A TOT 
CUPRINZĂTOARE!”

 «Limbuția» Pantocratorului, șuvoi de precep-
te din dogma creștină, este de-a dreptul una scoa-
să din Cartea Cărților: „eu sunt Cel ce schimbă și 
Cel care Se schimbă,/ sunt CALEA – ADEVĂRUL, 
sunt VIAȚA ce te-nimbă./ Eu sunt ZIDIREA însăși, 
cum sunt și Ziditorul,/ sunt Legile ZIDIRII, dar și 
LEGIUITORUL!/ în unduirea lumii, în fiecare cută/ 
sunt apa nsfârșită și apa ne-ncepută!/ sunt Cel ce 
veșnic pleacă și Cel ce veșnic vine,/ numit sau ne-
numit din Sine întru Sine!/ și TOTUL – TOATE-n 
lume astfel le-am întocmit,/ încât cel ce mă neagă 
m-afirmă implicit!” (Imposibila despărțire)

Poetul aduce mulțumire Dumnezeirii ziditoa-
re, simțind adânc rosturile Creației: „eu, Doamne, 
cred că Ești că eu Te simt în toate/ ale Zidirii rosturi, 
atât de-ntortocheate,/ dar care-ating în sine Divina 
simplitate!” (Mulțumirea) Pentru ca în Altă vedere 
să ne încredințeze că vede „vertical și orizontal,/ văd 
în amonte și văd în aval,/ din oricare punct cardinal,/
în urcușul și coborâșul spiral,/ din toate unghiurile 
posibile văd/ și-a vieții-nviere și-al morții prăpăd,/ 
văd cu vederea ce mi-ai dat-o sacrală (sic!, n.m.)/ văd 
cu mâhnire cum scade-n spirală/ lumea credinței, lu-
mea morală/ și scapătă, scapătă/ ce nu se mai capătă/ 
și-ntr-una se leapădă/ de Duhul fără prihană/ și iată 
cum lumea devine o rană/ o viermuială și lungă, și 
lată/ mai degradantă, mai degradată,/ cu pofte telu-
rice, cu minte puțină/ cât o s-o ducă, cât o s-o țină/ 
această minune,/ dacă de vie se descompune?”

Cutezanța Poetului de a cugeta asupra naturii 
dumnezeiești sfârșește, însă, cu apropierea de Divi-
nitate, prilej de liniștire a spiritului, de împăcare și 
redempțiune: 

„iar eu am avut nesăbuința, Divine,
să-ncerc să-ți cuprind necuprinderea-n mine!
mântuit de această prea de tot cutezanță
văd că-ntre noi nu-i nici o distanță
nu ne despart mările, văzduhul, pustiul
ci iată că stăm ca tatăl cu fiul! (Ib.)
Pe calea intuiției și propriilor deducții logi-

ce, poetul afirmă în finalul poemului ciclic Divina 
Creație convingerea existenței Dumnezeirii „ziditoa-
re” și „legiuitoare”, ca într-o consacrare apoteotică 
ce încununează opera:

„urechea mea de har și minte-acestei țeste
au prins tot adevărul! Dar nu din cifre-ori texte,
ADÂNCURILE FIRII mi-au dat sublima veste,
iar eu am auzit pe-ale ZIDIRII creste
cum peste timp și spații și peste noi și peste
ETERNA-ALCĂTUIRE A LUMILOR CE-

LESTE
striga ZIDIREA-ntreagă: EL ESTE – ESTE – 

ESTE!
reverbera și HĂUL: EL ESTE - ESTE – 

ESTE!”
Poem dogmatic de concepție cosmogoni-

că, Divina Creație articulează o altă fațetă a poezi-
ei lui Florian Saioc, în care meditația filosofică, de 
substrucție romantică, sensibilizează, într-o manieră 
cunoscută, saiociană, imaginația abstractă a ideilor 
despre crearea Universului, a Lumii, în general a Zi-
dirii, peste care Pantocratorul biblic este suveranul 
legiuitor.

Meditația filosofico-religioasă este o preocu-
pare mai veche a liricului nostru și ea va rămâne o 
constantă a poeziei lui Florian Saioc (nu e de mirare, 
așadar, includerea poetului cu 11 poeme în Antologia 
de poezie religioasă românească din 2014, realizată 
de Cezarina Adamescu).

 În volumul La marginea timpului din 2014 
întâlnim, bunăoară, un poem, Atotfăcătorul, care 
rezumă, într-o schiță anecdotică rotunzită cu poantă 
(ce ne aduce aminte de Marin Sorescu), problemati-
ca Marelui și Nepătrunsului Pantocrator:

 
„în ceruri şade Atotfăcătorul
El a făcut lumea de la-nceputuri
a inventat şi atomul şi căderea şi zborul
şi vite şi fiare şi floare şi fluturi
 
dar cele mai mari invenţii divine
sunt scrise-n eterna şi sfânta lui carte –
una vine când pleacă alta se duce când vine –
viaţa superbă şi harnica moarte
 
şi-a mai inventat cu Marea Lui Milă
când i-a venit în minte ideea
întru Universala şi prea dulcea prăsilă
masculul-bărbatul şi femela-femeia
 
în rest a mai făcut nişte stele păduri şi tufişuri
oceane şi mări munţi şi podişuri
şi alte destule – să le zic mărunţişuri
eu Doamne te-ntreb ce nu Te aştepţi:
de ce nu i-ai făcut şi pe proşti mai deştepţi?
El mi-a răspuns pe un ton foarte subţire:
uite aşa ca cineva să se mire”

Cosmo-ontologia poetică a lui Florian Saioc 
este, în definitiv, un exercițiu liric de reținut, cu rea-
le disponibilități de metaforizare a ideilor, un fel de 
sensibilizare a conceptualului care, pe alocuri, este 
când de o fadă uscăciune, când de surprinzătoare to-
nuri și gravități. De reținut că antologarea poetului 
cu 11 texte în Antologia poeziei religioase realizată 
de Cezarina Adamescu este perfect legitimă și plină 
de recunoașterea virtuților sale poeticești și constan-
te în această direcție.

Socialul, sentimentalul și metafizicul reprezin-
tă rotirea în trei timp a liricii lui Florian Saioc, acest 
„june prim al poeziei românești” (G. Corbu), care, 
necruțând-o cu o cruzime sardonică de maxim efort, 
și-a supus Muza deopotrivă la maxime încercări pa-
radisiace și luciferice.
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Marele poet romantic rus, Aleksandr Serghee-
vici Pușkin, încercând să prezinte mai plastic trava-
liul insolit al traducătorilor literari, aportul acestora 
la dezvoltarea culturală a unei țări, cât și importanța 
activității lor în plan național, în nici un caz facilă 
chiar și pentru profesioniști, spunea /vai, cât de plas-
tic!/: - traducătorii sunt caii de tracțiune ai unei cul-
turi. Numai cei care au încercat și au reușit să trans-
pună artistic într-o altă limbă, fie și numai o pagină 
de literatură străină, să nu spun un poem de mare pro-
funzime lirică și de cunoaștere, poate aprecia zicerea 
aforistică pușkiniană de mai sus, și care - de două 
secole -, prin esența conținutului exprimat a vuit prin 
lumea largă. Am cunoscut asemenea cai de tracțiune 
în multe din țările prin care am umblat, cu alte cuvin-
te la origine, și am încercat la rându-mi să transpun 
unele din capodoperele universale în românește, cu 
sudoarea propriei frunți, cunoscând în ce constă tru-
da transpunerilor literare. Am doar cuvinte de laudă 
la adresa operei năvalnicului, nărăvitul traducător-
poet, Adam Puslojić, cel care de aproape o jumătate 
de secol s-a încumetat să transpună mai toate culmi-
le literaturi române, operele poetice esențiale, care o 
caracterizează. În cunoștință de cauză afirm că tra-
valiul ca și rezultatul muncii sale este cu atât mai 
provocator. Limba în care transpune, dar și a sa de 
poet s-a îmbogățit, cum ar fi spus Lucian Blaga, într-
o altă cheie: traducând – m-am simțit crescând. Am 
amintit de toate acestea pentru că despre transpune-
rea autorului din Lancrăm în sârbește ne propunem 
a vorbi, așteptând cu nerăbdarea un ecou din partea 
lui Adam, o vorbă prin care să îmi spună, oficial, pu-
blic, îm ce măsură, traducând din românește, trans-
punându-l pe Eminescu, Arghezi, Bacovia, Blaga și 
Stănescu și alți poeți în sârbă, a devenit și mai stăpân 
pe sculele și arta sa poetică. S-a simțit oare Adam 
Puslojić crescând – transpunând?

Pentru mine, poetul belgrădean face parte din-
tre cei mai n ă r ă v a ș i cai, căluț pur sânge, pentru 
literatura sârbă și română. El, sârbul român sau ro-
mânul sârb, de obârșie valahă de pe Valea Timocului, 
ocupă un loc de cinste în lumea poeziei sârbești și 
românești. Nu spun vorbe mari afirmând că, Adam 
Puslojić reprezintă cu cinste și pretutindeni în lume 
B  e l g r a d u l, capitală istorică europeană, mândră 
și eroică, pe care prin scrierile sale o poartă pretu-
tindeni ca pe un port-drapel sub flamurile căruia își 
înfășoară uneori de durere inima. În postura aceasta 
l-am remarcat, în ultimul timp, cât și faptul că nu îi 
displace a fie înțeles și simțit astfel. M-am întâlnit cu 
autorul florilegiului ”Există pământul” în mai 2017 
ca și 2019, la principalele Festivaluri internaționale 
de poezie din țara noastră, la Iași și la București.  
Mi-a fost dat din nou să mă conving că bunul meu 
con/frate, timoceanul contemporan nouă este unul 
dintre cei mai iubiți poeți din ”vatra” strămoșească 
românească, dar și de peste fruntariile țării, prețuit 
ca nimeni altul la noi, în România, dar și în alte cel 
puțin douăzeci de țări în care a fost tradus. Prietenia 
lui cu Nichita Stănescu a intrat deja în anecdotica și 
în analele celor două literaturi: română și sârbă. Nu 
avem decât a evoca din viața și creația lui A. Puslojić 
iarăși și iarăși faptul că el se trage de pe meleagurile 
lui Baba Novac, născut fiind în 1943, în satul Cobiş-
niţa, de peste Dunăre, la graniţa cu România, sat pe 
care pentru a-l înțelege mai bine mi-am propus să-i 
descifrez nu doar etimologia lui toponimică, convins 
că poate ascunde multe taine în adâncuri; să îl și par-
curg  în susul și în josul lui, și-asta de mai multe ori, 
să văd și să simt de unde a tras acest pisc liric cât 
vârful Moldoveanu din Făgărăș, el prezentându-se 

azi încă chipeș, într-o postura tolstoiană, dovedind 
multă înțelepciune și sevă poetică. Este un vis mai 
vechi al meu, care datează de prin anii 1990-1995, 
de ai cunoaște mai bine pe sârbi, atunci când m-am 
întâlnit cu alți frați de-ai lui și de-ai noștri, de pe Va-
lea Timocului sau în Republica Iugoslavă de atunci, 
dorință pe care însă nu am dus-o, cu regret, la bun 
sfârșit.

Este știut că după absolvirea studiilor de fi-
lologie ale Universităţii din Belgrad, Adam Pus-
lojić, având poezia în sânge, a debutat în 1967, cu 
florilegiul Postoji Zemlja (Există pământul). Ce titlu 
frumos! Oare nu explică din plin sintagma aceasta 
obârșiile poetului? Încă din acei ani, tânărul liric 
s-a făcut  remarcat ca un foarte bun traducător de 
literatură română contemporană, lista autorilor tra-
duşi de el în limba sârbă fiind impresionantă: Marin 
Sorescu, Nichita Stănescu, Petre Stoica, Geo Bog-
za, Adrian Păunescu, Mircea Dinescu etc., etc. Am 
înțeles recent că numărul volumelor transpuse de el 
depășesc peste 80 de cărți, deci câteva rafturi dintr-o 
bibliotecă sau mai bine de o carte publicată an de an.

Doar cei care știu ce înseamnă să traduci acest 
maldăr de cărți, pot realiza că travaliul respectiv re-
prezintă în sine o performanță trudnică. Probabil că 
și zece cai buni de tracțiune ar face-o cu greu. Dacă 
mai adăugăm la aceasta și calitatea transpunerilor, 
prin cunoașterea perfectă a celor două limbi de către 
poetul-traducător, performanța devine, nu greșesc 
când o spun: u n i c ă și irepetabilă. La aceasta tre-
buie adăugat faptul că  din rândul operelor traduse, 
mai ales atunci când poetul a ajuns la maturitate ar-
tistică deplină, în afara numelor amintite mai sus, nu 
lipsește creația eminesciană, argheziană, bacoviană 
și blagiană, cu alte cuvinte piscurile literaturii româ-
ne. 

Cel din urmă autor la care mă voi referi mai 
pe larg este Lucian Blaga, liricul lansat la București, 
la începutul lui decembrie 2018, în ediție bilingvă, în 
condiții grafice superbe. De reținut acest lucru, deoa-
rece privind volumul respectiv ai impresia că admiri 
un monument, atât din față cât și din spate. Iar poste-
ritatea va avea pentru totdeauna luminile și umbrele 
operei transpuse de Puslojić la scara 1/1. 

Lansarea din capitală a volumului Lucian Bla-
ga – Răsărit magic  /Magicino svitanie/ s-a bucurat 
de o participare de bun și cordial nivel, de la care n-a 
lipsit  academicianului Eugen Simion, critic de sea-
mă al literaturii române, de care traducătorul, acade-
mician  și el, îl leagă o prietenie  cordială. De subli-
niat că printre autorii traduși din română de Puslojić, 
Eugen Siminon nu putea lipsi.  

La noi, niciodată nu s-a subliniat îndeajuns că 
literatura românească s-a îmbogățit la rându-i, prin 
traducerea din creația lui A. Puslojić, a volumelor: 
Plâng, nu plâng (1991), Adaos (1999), Versuri din 
mers (2003), Trimitor la vise, (2005), Tăcere lustru-
ită (2006), Asimetria durerii (2009), Exaltare din 
abis,  Inscripţii abrupte, Culmea (2016). Aș adăuga 
că poeziile lui Adam Puslojić au fost traduse de-a 
lungul timpului în peste 20 de limbi, tălmăcirea poe-
melor sale în limba română fiind semnată de Nichita 
Stănescu şi Ioan Flora. În Serbia, Adam Puslojić este 
laureat al unor prestigioase premii pentru contribuţia 
lui adusă la cultura naţională, cât și al Premiului Ivo 
Andrić pentru Opera omnia (2014). În ce ne privește 
constat din nou că ochii Cotrocenilor prea încruntați 
și axați pe dispute sterile/politicianiste interne n-
ajung cu mintea și privirea până peste Dunărea, așa 
cum ajungeau în perioada interbelică, când Carol al 
II-lea decerna cele mai înalte distincții românește 

traducătorilor iscusiți de peste graniță.
Repet cu plăcere că poeziile lui Adam Puslo-

jić au fost traduse în peste 20 de limbi. Personal am 
cunoscut ediția poloneză, realizare de excepție a sâr-
bologului, Grzegorz Latuszynski, a polonezului care 
a găsit echivalențe fericite pentru graiul puslojicean, 
transpunând cu har poemele sale în limba lui Micki-
ewicz și a Szymborskăi;  traducătorul denumindu-l 
pe poetul belgrădean drept reprezentant al ”cloco-
tismului”; de aici și primirea cordială a volumului, 
publicat în presitigioasa colecție ”Agawy”, apreciată 
în întreaga Polonie. 

Subliniez - de la început - că volumul de tra-
duceri din lirica poetului din Lancrăm - realizat de 
Adam Puslojić - este de departe una dintre cele mai 
prețioase transpuneri realizate în străinătate. Culege-
rea este atent întocmită, încât nu-i scapă mai nimic 
traducătorului din poemele mari, cari îl reprezintă pe 
Blaga ca poet. Ca slavist, am termen de comparație 
transpunerile realizate în limba polonă în anii 1970 
de traducătorul polonez Zbigniew Szuperski sau po-
emele traduse cu mare grijă și publicate tot în pe-
rioada respectivă de Kazimiera Illakowiczowna.1 
Transpunerile într-o limbă slavă din Blaga, realizată 
de cei trei traducători în limbile lor surprind în pro-
funzime gândurile poetului din Lancrăm, inconfuda-
bilele matrice poetice blagiene, reținându-i cuvintele 
autorului în intențiile lui primare, drept: /lacrimile 
celor ce ar fi voit așa de mult să plângă și n-au pu-
tut/. (...) Amare, foarte amare sunt toate cuvintele/ 
de-aceea – lăsați-mă să umblu printre voi,/ să vă ies 
în cale cu ochii închiși/. (vezi primul poem cu care 
debutează culegerea, intitulat: Către cititori/1924, p. 
30), poezie care în edițiile poloneze lipsește.

Aplecat asupra acestei ”cărți frumoase”, cum 
ar fi spus Arghezi, cărți înțelepte, adaug eu, mă tot 
întreb, de ce oare ea  n-a fost prezentat volumul la 
care mă refer și la ediția din acest an a Festivalu-
lui internațional de poezie ”Lucian Blaga” de la 
Lancrăm și Sebeș? Mai ales că în mai 2019 s-au 
1 Nicolae Mareș, Lucian Blaga în limba polonă, Studiu 
și antologie lirică bilingvă română-polonă, eLiteratura, 
București, 2014

Nicolae MAREȘ Blaga în limba sârbă

ADAM PUSLOJIC – CAL DE TRACȚIUNE AL CULTURII 
ROMÂNEȘTI ȘI SÂRBE
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marcat cu pioșenie 100 de ani de la apariția Poeme-
lor luminii, florilegiu cu care urbea se identifică pe 
plaiurile mioritice din preajma orașului Marii Uniri, 
volum din care multe din poemele blagiene sale sunt 
prezente. Ce bine i-ar fi stat florilegiul în sârbă, ală-
turi de Poemes de la lumiere, transpuse în franceză 
de Jean Poncet. 

Să sperăm că această adevărată capodoperă nu 
va lipsi de la ediția jubiliară Blaga, a 40-a, pe care 
autoritățile și harnicii locuitori ai Sebeșului o pregă-
tesc pentru anul 2020. Poate fi un călduros omagiu 
venit de peste Dunăre, de la Belgrad; cu siguranță 
va fi  un veritabil act cultural și spiritual, aducând 
opera blagiană în atenția întregului public transilvă-
nean, inclusiv prin prezența ei în bibliotecile Ardea-
lului. Cu toată răspunderea afirm că, această carte nu 
trebuie să lipsească din Ardeal, chiar de va fi cazul 
de o extindere de tiraj. Cunoașterea și răspândirea 
ei poate deveni cu siguranță un veritabil eveniment, 
mai ales că Ion Miloș, prezent de atâtea ori la mani-
festările blagiene de la Lancrăm nu mai poate onora 
de câțiva ani festivalul, trecând în veșnicie. Pentru 
posteritate rămâne ca un reper în viață, Adam Puslo-
jić. Chiar mă înfioară gândul că nu știu, când și dacă 
se va mai naște cineva care să îl întreacă. Au recu-
noscut aceasta cei mai exigenți critici sârbi, anume 
că - poetul și traducătorul belgrădean e cel care: ”a 
transpus magistral în limba sârbă tot ceea ce Blaga 
a creat, operă ce a devenit și a rămas, de la un poet 
român și universal de vârf.” /p. 17/

Nu pot decât să mă asociez la aceste apreci-
eri pertinente, pe care le-am simțit în fiecare slovă a 
lui Blaga transformată de Adam Puslojić într-un imn 
sârb, această carte fiind o culegere de imnuri orto-
doxe, mai ales că este scrisă în alfabet cirilic. Sau 
cum a spus-o exegetul belgrădean Dusan Stojanović, 
confratele său sârb, Adam le-a ”pritocit magistral”.

Fără teama de a greși, opera lui Puslojić o pu-

tem denumi congenială, pentru că în sârbă fiecare 
poem în parte redă nu doar prozodia blagiană, ci în 
primul rând s p i r i t u l, ideile și mesajul poetic al 
autorului, transpus cu grijă și temeinic în cultura sla-
vă, în limbajul unic puslojicean, care a  dovedit întot-
deauna o aprehensiune la culturile romanice, dovadă 
exegeza cu care volumul este însoțit, semnată de un 
fin exeget și cărturar belgrădean - Dusan Stojković.

Subliniez că la rândul lui cărturarul, compa-
ratistul literar menționat face o analiză profundă, pe 
multiple planuri, inedită a liricii blagiene în ansam-
blul ei. Eseul său ar putea intra în cele mai exigente 
culegeri de studii privind poezia lui Blaga în lume, 
temă pe care o supun atenție cărturarilor români, în 
eventualitatea întocmirii unui asemenea florilegiu 
necesar.  

În mod fericit, Dusan Stojković, și-a intitulat 
studiul: Lumina albastră a poeziei-lacrimă a lui Lu-
cian Blaga. Iar eseul se deschide cu aserțiunea: ”Ma-
rea poezie a lumii în secolul al XX-lea cuprinde și o 
întreagă pleiadă de poeți români”,  Blaga făcând par-
te – potrivit acestuia – din patratul de aur al poeziei 
moderne la vârf, evidențiat fiind faptul că ”elemente 
de romantism, simbolism și expresionism liric fac 
parte din creația sa”./p.18/ 

Nu îi scapă profesorului sârb analiza cuvinte-
lor teme din lirica lui Blaga: floarea, lumina, steaua, 
somnul, noaptea, piatra, apa, sufletul etc., lucru pe 
care exegeții români au făcut-o mai puțin până în 
prezent. Personal, nu cunosc o analiză mai frumoasă 
a poemului Stalactitele, pe care Stojković îl compară 
cu cel al lui Prudhomme, primul laureat al premiului 
Nobel, poezie în care Blaga ”identifică cuvintele cu 
necuvintele, vorba cu tăcerea, astfel că nu se poate 
observa care-i fața și care reversul. Subiectul poe-
tic se împietrește și se identifică cu stalactita dintr-o 
grotă uriașă. Stalactita este, în nici un caz numai me-
taforic, o lacrimă de piatră, aceea care din timpurile 
arhetipale ajunge în clipa în care poetul o transfor-

mă în poezie”. /p. 26-27/. Sunt fraze care dovedesc 
o înțelegere aparte peste Dunăre, printre aromâni, în 
zona de obârșie a mamei poetului.

Comparând poezia ”Hotarul” semnată de Bla-
ga cu poemul cu același titlu al compatriotului său, 
poetul sârb Ducic, Dusan Stojanović, ajunge la con-
cluzia că ”..în tot ceea ce atinge cu bagheta sa poeti-
că /Blaga/ dobândește uneori acea adâncime abisală, 
se surpă în sine și/sau în abisul metafizic însuși”. Alți 
critici încă n-au sesizat profunzimea versurile citate 
de exeget: ...Acum ah, de trecere cine va începe cân-
tarea?/Acum ah, negrele ape cui îi dau tonul?/ (...) /
suflete în zbor de frunte mi se lovesc/ (...)/ De șapte 
ori răsucit/ răsuflă în somn Aheronul. / p. 24/

De asemenea, comparându-l Dusan Stojko-
vić pe Lucian Blaga cu poetul sârb Tin Ujevic, 
menționează că poemele românului sunt compuse 
din cuvinte: ”negre și întunecate, profunde, mature 
liniștite, țâșnite din întuneric, pentru a se scălda în 
lumină. Să scalde în lumină lirică pe cei care le ci-
tesc.” /27/

Tot Stojković spune că, traducerea volumului 
realizat de Adam Puslojić, ori cât de dificil ar fi de 
apreciat și de cântărit, este ”corola” activității de tra-
ducător a conaționalului său, dar și un argument in-
confundabil al măiestriei și abilității sale poetice. Și 
mi-a luat cuvintele din gură exegetul belgrădean cu 
privire la transpunerile din creația blagiană sub pana 
lui Puslojić, cu siguranță mai credibil decât oricine, 
spunând: ....sunt un dar inestimabil /al traducătoru-
lui/făcut culturii/poeziei sârbe.” /p. 28/

În încheiere, subliniez că, prin acest volum, 
„fabrica de traduceri” Adam Puslojić a mai făcut 
încă un dar Serbiei. A tradus și neîntrecutele gân-
duri și aforisme blagiene, esențe ale gândirii sale, pe 
care, iată sârbii le au, și care, de asemenea, ar trebui 
răspândite în lume, mărturie a literaturii sapiențiale 
românești de foarte bună calitate.
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După Oceanul de gânduri (Ed. Semne, 2005) și  Omagiind poetul (Ed. 
Teșu, 2019), D-na Maria Lulescu vine cu al treilea volum de versuri, Îngerii 
gândului1, care mă incită/atrage mai întâi prin metafora, spontană, poate chiar 
naivă, din titlu. La Eminescu, de pildă, îngerul gânditor este un înger întinat, 
căzut în pasiuni, cum spune poemul: „De-dată trece-o cugetare / Un văl pe 
ochii tăi ferbinți: / E-ntunecoasa renunțare,/ E umbra dulcilor dorințe.” Altfel, 
îngerul ca înger este apariție, lumină, simbol, nu „gândește” în chip omenesc, 
doar transmite un mesaj, o veste. Maria Lulescu vorbește, însă, de îngerii gân-
dului, și înțelegem că ar fi vorba chiar de fantezia, lumina, aparițiile din gân-
duri: „Îngeri coborau pe stele / Într-o zi pe la nămiezi / Cu perdeaua de lumină 
/ Să o lase la ferești./ În cascada Niagara / Apa iute vine, vine / De la deal 
prelung la vale./ Doar lumina celestină / Curge-n clipa ei divină. / Din văzduh 
doar Sfântul Duh / Se arată și grăiește / Eu știu cine mă iubește / Și în pilde îmi 
rostește / Din cuvântu-i izvorăște /  Harul gândului divin / În altarul dimineții 
/ Și în rugăciunea sfântă / Îngerii cuvântului / Se coboară.../ Se coboară...” 
(Îngerii gândului).Aici îngerul transmite/vestește un gând de iubire celestă, nu 
este încă întinat cu omenesc. Mai departe, însă, pe măsură ce se apropie de des-
tinatarul mesajului, de poet adică, iubirea va deveni tot mai laterală, având în 
vedere nu perechea, omenescul, ci lumea, semenii. Nu cade el însuși în patimă, 
dar îndrumă către patimă, este „complice” iubirii dintre oameni: „Pe maluri 
de lac  ./ E mare sărbătoare / Gânduri de îngeri .../ De stele-s luminate toate / 
Apoi... / Se pierd în noapte / Lăsând în urma lor / Gândurile noastre binecuvân-
tate.../ Și lacul cristalin.” (Pentru noi...) Avem, aici, un „noi” difuz, o „pierdere 
printre oameni” într-un sentiment general, dedicat; poemele se succed într-o 
mărturisire de credință în care îngerii sunt, de fapt, invocați să țină gândul cu-
rat. Această poezie calină, avântată în dorința de bine, este ca un descântec 
continuu, ca o urare de bine mereu reluată, întărită de prezența îngerului din 
spatele gândurilor, și desfășoară undeva dincolo de rai și iad, de trecut și viitor, 
într-un prezent/atemporal oarecum metafizic ținut în brațele binelui, luminii, 

1 Maria Lulescu, Îngerii gândului, Editura Teșu, 2019

frumosului, precum în acest poem oarecum emblematic pentru viziunea poeti-
că a autoarei: „De dincoace de lume / Pierdută în neant / Chip de umbră mă-
nconjoară / Ispită blestemată / Și pașii rătăcesc / Când dincolo de iad.../ Când 
dincolo de rai.../ Nu-i pot călca pe urme / Nici dincolo spre iad / Nu-i pot călca 
pe urme / Nici dincolo spre rai / Cu puterea minții / Doar dincoace privesc / 
Umbra se risipește / Chipul se destramă.” (Umbra sufletului). Teama de bine 
și de rău în același timp – ambele fiind umbre ale sufletului, materialități ale 
spiritualului, - duce la starea pe loc în gândire, în „puterea minții”, un fel de 
filosofie a eleaților, s-ar putea zice, dar care rămâne nerezolvată teoretic pentru 
că la capătul oricărei continuări a acestor raționamente stă nimicul, golul, acel 
„ca și cum n-ar fi” care explică și „risipirea” umbrei de vreme ce nu este luată 
în considerație. Maria Lulescu nu desfășoară argumente, doar se răsfață, ca 
să zic așa, în descrierea stării de non păcat, pe care dorește s-o păstreze prin 
invocarea la tot pasul a binelui. În fond, acest volum de urări de bine ar putea, 
dezvoltând fiecare piesă în parte la dimensiunile cerută, să fie unul de imnuri 
aduse divinului. În câteva locuri poeta găsește bine ritmul poeziei populare 
pentru a înveli în el urările sale: „Duce noaptea și aduce /Întuneric cu mistere / 
Lăsați răul la răscruce / Vântu-l spulbere pe drum ./ Zilelor în sărbătoare / Ple-
căciuni, închinăciuni./ Binele să poarte crucea / Și la casa de nebuni./ Pacea 
voastră, bunătatea,/ Zorii scaldă-le-n lumină / Feeria lor divină / Să coboare 
peste voi.../ Minunatele comori.” (Urare I).

Maria Lulescu caută, în fond, o pietate fără o religie anume, o utopică 
stare de bine a lumii de dinainte de păcatul adamic, „îngerul” pentru ea este ca  
o entitate ce păzește această stare păzind, mai ales, cuvântul – acest „agent” 
care poate oricând s-o strice, și, pentru aceasta, invocând gândul să nu aibă 
cuvinte rele. Volumul s-ar cuveni urmat de altul, complementar, privind răul 
(din gând, din cuvânt: vezi-l pe Eminescu: Înger și Demon, unul fără celălalt 
nu prea se poate), pentru că binele se definește cel mai corect/palpabil prin 
raportare. 

NICOLAE GEORGESCU despre...

MARIA LULESCU 
Despre binele fără rău
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UMBRA

Am întâlnit o umbră nemaivăzută,
Umbla de una singură pe străzi
Bântuia aiurea, fără vreo ţintă,
Am privit-o nedumerit, contrariat,
A cui umbră ar putea să fie, mă-ntrebam.

Văzându-mă, nu s-a arătat  surprinsă,
S-a uitat la mine cu ochi de văzduh,
Doar puţin intrigată de uluiala mea.
Brusc mi-a făcut semn cu umbra mâinii
Să tac, să nu grăiesc nici măcar o silabă.

Apoi, aşa din senin mi-a întors spatele,
S-a depărtat alergând zăludă, despletită,
Lăsând în urmă o altă nefirească umbră,
Întocmai cum e o dâră ceţoasă, difuză,
Era propria sa umbră, dar mai sumbră.

Am alergat înfiorat pe urma paşilor săi,
Mergea tare abătută, de gânduri strivită,
Arăta cu mult mai întunecată şi-n vârstă,
Ca o biată bătrână-negurată, fără soare,
Mirată tare că e permanent umblătoare.

Poate a înţeles că este doar o ciudăţenie,
O stingheră, o bizară umbră a nimănui,
O umbră cutreierând mereu rătăcitoare,
Fără stare, aflată în permanentă căutare
A cuiva căruia să-i fie devotată umbră.

ÎNTREBĂRI

Am fost născut într-o bună dimineaţa,
Tocmai când mă pregăteam asiduu să ies,
Să respir, să inspir o gură de aer lumesc, 
Să adulmec, să-i miros acestei lumi rostul.

Şi de atunci am multe întrebări fără rost.

Dacă mi-a plăcut ce simt, sau ce miros ?
Greu de spus, lumea aceasta fiind la apus,
Se părea că am simţul blocat pe închis,

SILVAN G. ESCU

Silvan G. Escu a publicat până în prezent două 
volume de versuri: Necesare justificări (Ed. Amurg 
sentimental, Bucureşti, 2017) şi Minut infinit (Ed. 
Astralis, Bucureşti, 2017). În poezia care dă titlul 
celui de-al doilea volum, poetul afirmă: „Merg cu 
tălpile în sus.” Într-adevăr, aşa merg poeţii, şi lasă 
urme pe cer.

Poezia lui Silvan G. Escu este modernă, frustă, 
surprinzătoare. Modernismul este accentuat de „fante-
zia dictatorială” specifică poetului. (Hugo Friedrich)

Poetul este un nonconformist. Considerându-
se: „saltimbanc”, „gunoier al cuvintelor” sau „pro-
prietarul lunii”, Silvan G. Escu proclamă libertatea 
de expresie prin poezie.  

Lucian Gruia

Iar mirosul înfundat, de lume bine ascuns,

Dacă o să-mi placă ce anume am să văd?
Nu, nu mă întrebaţi, s-ar putea să vă mint,
Sau, aş răspunde ciudat: cârtiţa nu vede,
Sapă în permanenţă, sondează întunericul,
Ferindu-şi tot timpul ochii de lumina zilei.

De mă întrebaţi cumva de mi-a plăcut ce aud,
Voi răspunde: da, mi-a plăcut râul cum susură,
Da, mi-a plăcut s-ascult vântul cum şuieră,
Da, mi-a plăcut glasul mamei cel de-nceput
Şi mi-a plăcut ciripit vesel de păsări s-ascult.

Dar, vezi tu lume, ce eşti la apus, numai atât.

SUSPENDARE

Mă aşez la margine de timp,
Numărând ultimele sale secunde
Şi admir din nemărginire zările
Egal înveşmântate în alb nimb.

Stau sprijinit de al meu trecut
Uitând să-mi număr clipele,
Certându-mi delicat ispitele,
Că n-am putut să le pătrund.

O rană neînchisă-i viaţa mea,
De răsuciri şi împletiri de vreme rea,
Şi-o simt că nu mai poate adăsta,
Deşartă născocire-i vorba ce se vrea.

De-o vreme stau ascuns în necuvânt,
Agonizând  între - pe - şi sub pământ,
Din tot, doar simple amintiri rămas-au,
Aştept s-aud tăceri, ce încă nu s-au...

GUNOIER

Văzând murdăria din jurul meu
M-am apucat cu neştiută râvnă
Să mătur resturi de fraze, putrezite.

Strâng frunze de cuvinte uscate,
Şi bileţele de dragoste, mincinoase.

Mătur desene cu chipuri neterminate
Şi chipuri închipuite, niciodată desenate.

Mătur tot ce nu mai trebuie omenirii,
Aspir praful din plămânii oamenilor.

Am şi o bucată de cârpă, cât pământul,
Cu care şterg praful de pe suflete chinuite.

Iar în final, mă mătur şi pe mine,
Devenit prin strădanii des repetate
Un important şi nesuferit gunoi şef.

TIMP  COMPRIMAT

Am privit pe fereastra timpului
Şi am văzut o mulţime de secole,
Se prăvăleau peste mine-n tăcere,
Strivindu-mă lent, clipă de clipă.

Gâtuit, am întrebat unul dintre ele
Din care anume mileniu se trage,
Din care mare prinsă-n catarge,
Şi dacă are cumva rude-ntre ere?

Mi-a răspuns peste umăr, era grăbit, 
Fiindcă alt veac urma să vină la rând,
El trebuind de azi să treacă-n trecut.
Nu, nu mă cunoaşte, nu ştie cine sunt.

Dar, după-o clipă-ntreagă de gândit,
Şi după ce cu-ngăduinţă m-a privit,
Mi-a zis c-o umbră de regret în glas:
Pardon, îmi pare rău că te-am strivit!

CLANŢĂ

Sunt clanţa tuturor uşilor,
A căror deschidere permit intrarea.

Deşi ea, omenirea, nu-şi dă seama
Că de cele mai multe ori
Este chiar intrarea spre afară.

Desigur, am făcut cocoaşă
De la atâta rezistenţă,
Pe care o opun apăsărilor.

Conform vechii apucături,
Aşa cum îmi este obiceiul,
Întreb:

Se află aici, în  mica sală a lumii,
Printre dumneavoastră vă rog,
Cineva, indiferent cine ar fi, 
Care să-mi dea o mână de ajutor?

Să mă ajute să mă îndrept,
Să-mi netezesc încovoiala,
Să-mi întind zbârcitura spinării,
Să nu mai fiu clanţă?

Aud?

VIS  DE MARTIE 

Am visat că sunt pasăre
Şi când m-am trezit... eram
M-am pipăit şi m-am privit mirat,
Aveam doar început de aripi, 
Mai bine zis era minuscul puf. 

Apoi, întremându-mă uşor,
Plăpând, tremurând, temător,
Am zburat doar în interior,
În interiorul meu neliniştit,
În căutarea echilibrului...

Acolo, ceva îmi fâlfâia inima,
Făcând-o să bată cum voiau ele,
Aripile. Ale cui oare să fi fost ?
M-am (ne)liniştit, erau ale tale!

DUMIRIRE

În urmă cu ceva vreme,
Neavând ce face
Şi dacă tot rezemam timpul,
Cel care-a mai rămas din cel
Pierdut cu timp în urmă, 
Am decis să fiu atent
La ce se petrece în jur.

Şi iată, luând-o pe scurtătură, 
Ce mi-a fost dat să văd:
                                                                                                                            
Am întâlnit un bătrân
Cu o privire de copil,
Curioasă, naivă, candidă.

Normal, de la sine înţeles,
Nu putea să priceapă 
Ce se întâmplă cu ochii săi.

Se uita în oglindă nedumerit,
Fiindcă ceva din imagine lipsea.

Într-un târziu, după câţiva ani,
Aşa, deodată, s-a recunoscut:
Eram eu...
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Ocupaţia sovietică a constituit momentul în-
cepând de la care, în ţară, orice rezistenţa faţă de 
comunism devenise deja imposibilă. Se va înţele-
ge de ce intelectualii din exilul românesc aveau să 
îmbrăţişeze în corpore ideea, lansată de Eliade, prin 
care cultura devenea ultima şi unica politică eficace 
pe care cei desţăraţi o mai aveau la dispoziţie. Într-
adevăr în perioada anilor ’48 – ’50, atât în sfera poli-
ticului cât şi în planul acţiunilor cu caracter cultural, 
în exil, se declanşa o veritabilă efervescenţă. Astfel, 
pe terenul demersurilor politice la Paris avusese loc 
formarea Consiliului partidelor politice în exil (au-
gust 1948), cel care avea să editeze ziarul La Nation 
Roumaine, iar la data de10 mai a următorului an lua 
fiinţă Comitetul Naţional Român sub preşedinţia ge-
neralului Nicolae Rădescu. În paralel, tot la Paris, 
îşi făceau apariţia o multitudine de asociaţii şi enti-
tăţi organizaţionale cu caracter cultural. Între aces-
tea pot fi amintite, Asociaţia „Mihai Eminescu” mai 
1948 (căreia îi datorăm apariţia revistei Luceafărul),  
„Centrul Român de Înalte Studii” înfiinţat în anul 
1949 (avându-i la conducere pe matematicianul Pe-
tre Sergescu, pe istoricul Constantin Marinescu şi pe 
lingvistul Sever Pop), „Centrul Român de Cercetări” 
înfiinţat în1950 sub patronajul prinţului Nicolae şi 
– cea mai prestigioasă ctitorie culturală a exilului 
românesc – Fundaţia Regală Universitară „Carol 
I”. După desfiinţarea ei (în ţară) de către regimul co-
munist, aceasta reapărea în capitala Franţei în luna 
decembrie a anului 1950. Aşa cum se sublinia în 
nota adresată Ministerului francez al Afacerilor Ex-
terne de către Constantin Vişoianu Fundaţia Regală 
Universitară „Carol I” „timp de aproape un secol, a 
fost în România una dintre cele mai active instituţii 
culturale în serviciul dezvoltării Gândirii şi Ştiinţei 
în România.” Şi – preciza în continuare respectivul 
document – acum era destinată să se constituie, pe 
teritoriul francez, ca un centru de activitate cultu-
rală al refugiaţilor  români din Europa şi din toată 
lume. (Dobrinescu/ Pătroiu: 2003, 99)

 Direcţia Fundaţiei a fost încredinţată unui 
Comitet de conducere avându-l în frunte pe fostul 
rector al Politehnicii din Bucureşti, matematicianul 
Petre Sergescu, membru corespondent al Academiei 
Române şi secretar al Academiei Internaţionale de 
Istoria Ştiinţelor. De-a lungul timpului Secretariatul 
Fundaţiei avea să fie asigurat şi de George Cioră-
nescu, Emil Ciurea, Neagu Djuvara, Theodor Caza-
ban şi Constantin Cesianu. Din rândul consilierilor 
consideraţi „reprezentanţii cei mai autorizaţi ai cul-
turii şi învăţământului superior românesc” făceau 
parte nume de mare notorietate în sfera culturii şi ar-
telor: Matila Ghyka, Constantin Brăiloiu, Alexandru 
Busuioceanu, Constantin Amăriuţei, Mircea Eliade, 
Alexandru Ciorănescu, Virgil Ierunca, Monica Lo-
vinescu, Vintilă Horia şi mulţi alţii. Fundaţia va ser-
vi cu strălucire raţiunilor pentru care fusese creată şi 
prin editarea a numeroase cărţi şi broşuri, precum şi 
a unor publicaţii dintre care neapărat trebuiesc amin-
tite: Revue des études roumaines, Bulletin scienti-
fique roumain  şi Fiinţa Românească (https://mail.
yahoo.com/d/1/messages/50179)

Dan ANGHELESCU

Literatura exilului – o  supravieţuire în românitate
Motto: 
„…L’exil ne se constitue qu’à travers l’acte 

même de se raconter, qu’à travers son écriture”
(Augustin Giovanonni)  

„...Experienţa cea mai funestă cu care a avut 
de-a face umanitatea secolului nostru (sec. XX) este  
aceea că raţiunea însăşi este coruptibilă.” 

(Hans-Georg Gadamer )

Veacul XX , 
un veac al derapajelor raţiunii  

Fără îndoială, astăzi, încercând să desluşim 
sensurile – nici acum (deci mult mai târziu) prea 
limpezi – ca şi numeroasele semne de întrebare ce 
continuă să plutească deasupra evenimentelor din 
veacul XX, devine, parcă tot mai imperios necesară, 
o cuprindere în înţelegerea noastră a acelor situaţii 
colaterale care, întotdeauna, imprimă o indelebilă 
amprentă fiecărui eveniment şi tuturor întâmplări-
lor din care se constituie ceea ce, de la un moment 
dat încolo, se configurează într-o istorie. Cu atât mai 
mult cu cât nimic din tot ceea ce au trăit românii 
timp de mai bine de o jumătate de secol nu are – şi 
nu îşi poate afla – un precedent nici în trecutul lor 
şi nici în al altor popoare. Iată de ce, pentru a fi cu-
prinsă şi înţeleasă în întreaga complexitate a datelor 
ei esenţiale, apariţia literaturii şi revuisticii literare 
a exilului românesc presupune o decelare a princi-
palelor determinaţii care – înainte de toate – au in-
fluenţat în chip esenţial configurarea ei fenomenală. 

La finele celei de-a doua conflagraţii mon-
diale, poziţia Occidentului faţă de ţările din Estul 
european – oferite ca pradă Rusiei sovietice – era 
una de totală şi cinică indiferenţă. Politicienii ca şi 
intelighenţia (ignorând cu nonşalanţă distructivele 
şi costisitoarele efecte ce aveau să-şi facă apariţia 
în foarte scurtă vreme), apreciau că e mai profitabil 
să se păstreze într-o totală opacitate faţă de tragedia 
care deja devastase lumile Estului. Prin teroare şi 
ideologizare forţată, Moscova trecuse la o extermi-
nare forţată a elitelor politice şi culturale din fostul 
regat al României. Aici marxismul, în varianta lui 
cea mai toxică (cea stalinistă) punea în acţiune un 
experiment menit să confirme teza prin care îşi fun-
damentează strategia curentă (capitalismul nu poate 
fi reformat, ci doar distrus!). Erau confirmate ast-
fel afirmaţiile lui Karl Popper despre lipsa oricărei 
componente constructive şi – cu o aroganţă specifică 
– se ivea în adevărata ei lumină întregul  potenţial 
distrugător al utopiei, depăşindu-se chiar şi cele ca-
tastroficele previziuni ale unor Spengler şi Orwell ! 
Falsul concept al luptei de clasă inaugurase practica 
(orwellian pânditoare) a vigilenţei revoluţionare in-
staurând în relaţiile interumane delaţiunea, violenţa 
şi ura viscerală. Discursul pretins revoluţionar nu se 
ridica dincolo de nivelul unor invectivelor joase care 
incită – morbid şi obsesiv – la stârpirea  imaginari-
lor duşmani ai poporului. De unde şi sentimentul de 
coşmar şi nebunie ce va cuprinde – fără excepţie – 
şi va agita toate societăţile dominate de comunism. 
Se adeverea că întemeierea şi – mai ales – dăinuirea 
acestuia nu devin posibile decât prin teroarea pe care 
o creează cu imensa lui maşinărie de zdrobit şi ucis 
(Besançon: 2007, 30). Dintr-o asemenea perspectivă 
perfect semnificativă se va vădi însăşi elocvenţa cu-
vintelor cheie pe care a reuşit să le impună cu forţa: 
strategie, tactică, luptă, fronturi, bătălii, atacuri 
(ideea de Pace devine – evident – absurdul obiectiv 
al unei lupte (!?)…luptăm pentru pace!?), cultură 
duşmană (!?), idei duşmănoase, etc… Acestea ex-
primaseră deja, cât se poate de limpede, însăşi esen-
ţa malignă a relaţiei pe care comunismul ambiţiona 
să o proiecteze asupra umanităţii şi a lumii.

 Ar fi o certă dovadă de ignoranţă (deloc ino-
centă), dacă ne-am imagina că la mijlocul veacului 
trecut vocaţia distructivă a marxism-leninismului 
era o noutate surprinzătoare pentru cei care tocmai 
invitaseră bolşevismul să se extindă asupra unei ju-
mătăţi a Europei. Un discurs rostit de Winston Chur-
chill la Dundee în anul 1918, pe când era Ministru 

englez al înarmării, e cât se poate de edificator: „ 
…Rusia, spune el, este pe cale să fie redusă de bol-
şevici la un stadiu de barbarie animală. (…) Bol-
şevicii reuşesc să se menţină la putere prin acţiuni 
sângeroase şi generalizate. (…) Pe întinderi foarte 
mari, civilizaţia este complet distrusă, în vreme ce 
bolşevicii ţopăie ca nişte armate de babuini feroce 
în mijlocul oraşelor în ruină şi a corpurilor victi-
melor lor.” (Kersaudy, F., 2008, 103.) Nu mai pu-
ţin edificator era şi articolul despre Lenin, Troţki 
şi ceilalţi membri ai conducerii bolşevice  pe care 
acelaşi personaj îl publica în anul următor (22 iunie 
1918) în Weekly Dispatch:  „…Aceştia au declarat 
un război fără sfârşit societăţii civilizate. Pentru a 
continua să existe, ei încearcă să  distrugă instituţii-
le  existente, dar şi toate ţările şi guvernele lumii. De 
asemenea, ei încearcă să înfiinţeze o   organizaţie 
mondială şi internaţională formată din rataţi, cri-
minali, inadaptaţi, recalcitranţi, perverşi, dezechi-
libraţi, şi alienaţi din toate ţările; între ei şi tipul 
de civilizaţie pe care noi l-am putut construi de la 
începuturile istoriei, nu pot exista, aşa cum spunea 
Lenin, nici suspendare temporară a ostilităţilor, nici 
vreun pact.”(Kersaudy: 2008, 103)  

Înţelegem din toate acestea că viitorul prim-
ministru al Angliei era perfect informat şi asupra 
scopului  în care Lenin se străduia să înfiinţeze Ko-
minternul (organizarea revoluţiei mondiale) şi asu-
pra naturii politice şi morale a respectivului proiect. 
Cu alte cuvinte Vestul era edificat asupra bolşevis-
mului ca şi asupra faptului  că abordarea probleme-
lor omenirii din perspectiva lui nu promitea decât 
interminabile confruntări, lupte, export de revoluţie, 
războaiele civile, crime, violenţă nelimitată, experi-
mente sociale. În asemenea circumstanţe afirmaţiile 
pe care le-a avansat Churchill (în ultimele luni de 
război când viitoarea configuraţie a Europei încă se 
mai negocia), sunt greu de înţeles. Dar Iată şi textul 
unei scrisori pe care în 13 octombrie 1944 o adresa, 
din Moscova, soţiei: „Am avut discuţii plăcute cu 
Bătrânul Urs. Cu cât îl văd mai des, cu atât îmi place 
mai mult.” În ziua următoare (14 octombrie 1944), 
după discuţiile purtate la Kremlin cu reprezentanţii 
guvernului polonez în exil cu privire la viitoarele 
frontiere ale Poloniei, afirmă cât se poate de sec: 
„Relaţiile bune cu Stalin sunt mult mai importan-
te decât trasarea unor frontiere.”(Kersaudy:2008, 
117)  

Exilul şi inteligenţia occidentală  

Se va înţelege acum, de ce realităţile dure sur-
venite în viaţa ţărilor abandonate la discreţia Mos-
covei de la un anume moment încolo nu aveau cum 
să mai trezească interesul cuiva. Presa vestică păstra 
– şi chiar încuraja complice – tăcerea totală asupra 
tuturor subiectelor de acest fel. Mărturiile din epocă 
sunt edificatoare.
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Iată una consemnată în jurnalul lui Virgil Ie-
runca: „…Din toată presa franceză numai săptămâ-
nalul de extremă-dreaptă „Rivarol”, prin pana lui 
Lucien Rebatet, a evocat tragedia din ţările sateli-
te./…/… şi n-am să înţeleg niciodată pentru ce presa 
liberă şi liberală din Franţa şi-a făcut din amnezie şi 
ipocrizie un vinovat îndreptar. Dar atunci să nu se 
mire nimeni că noi, cei scăpaţi din Răsărit, alune-
căm la dreapta. Ce putem face dacă numai dreapta 
foloseşte limbajul nostru de revoltă şi demnitate, 
atunci când e vorba de ţările din Est (Ierunca 2000: 
327).

În aceste condiţii, existenţa şi manifestările 
(indiferent de forma pe care o îmbrăcau) aparţi-
nând  exilului românesc, evident, nu se situau zona 
situaţiilor convenabile. Protestele şi contestaţiile la 
adresa legitimităţii comunismului în teritoriile ocu-
pate, contrariau profund entuziasmul şi admiraţia 
pentru stalinism a intelighenţiei occidentale şi de-
veneau total indezirabile. Refugiaţii, consideraţi in 
corpore fascişti, pentru că părăsind Estul se opuse-
seră binefacerilor stalibismului, vor fi în totalitate 
supuşi unei drastice ostracizări. Mărturiile Monicăi 
Lovinescu sunt în acest sens deplin edificatoare: „...
cine n-a încercat – aşa cum au făcut-o câţiva din-
tre noi – să deschidă ochii intelectualilor de aici, 
să-i sensibilizeze la tragedia semenilor din Est, vă-
zându-se respins ca fascist de îndată ce se declara 
anticomunist (l’anticommuniste est un chien spunea 
drăgălaş Jean-Paul Sartre), nu-şi poate da seama 
de climatul în care s-au instalat primii exilaţi. /…/
Moscova dicta în viaţa intelectuală franceză nu nu-
mai prin membrii partidului comunist francez, dar 
şi prin agenţi intelectuali. (Lovinescu 2008: 119)

  Marginalizarea era una dintre modalităţile 
cele mai uzitate prin care întreaga presă franceză îşi 
manifesta pe de o parte antipatiile faţă de estici şi pe 
de alta adeziunea inflamată pentru stalinism, aco-
perind sub o densă tăcere orice publicaţie în care se 
aduceau atingeri, fie cât de vagi politicii staliniste. 
Exemplele sunt numeroase şi e suficient să amintim 
doar câteva: cartea despre Stalin a lui Boris Souva-
rine (respinsă la Gallimard şi boicotată după apariţia 
la altă casă editorială) demonstraţiile Idéologies et 
réalités ale valoroasei (fostă studentă a lui Karl Jas-
pers)  Jeanne Hersch, profesoară de filozofie la Uni-
versitatea din Geneva, ori celebra carte a lui Ray-
mond Aron L’opium des Intellectuels „implacabilă 
radiografie a mentalităţii elitelor pariziene drogate 
cu ideologie” cum o caracteriza Monica Lovinescu. 
(Lovinescu 2008: 119,121)

În asemenea condiţii, afirmaţia istoricului 
Tony Judt care spune că cea mai mare dintre iluziile 
apărute cândva pe bătrânul continent al Europei a 
fost însăşi civilizaţia europeană, civilizaţia care în 
veacul XX intrase într-un catastrofal stadiu implo-
ziv. (Judt: 2008,19). 

Încă din primele decenii ale veacului se vor-
bise despre Cultura Faustică a mileniului doi (d.Cr) 
ca despre o mare izbândă a gândirii eminamente 
tehnice . Totul se vădea acum înşelător. Contradicţia 
dintre o spiritualitate atât de complexă şi o atât de 
profundă sfâşiere interioară, proiecta asupra celei 
mai măreţe şi plină de pasiune dintre toate cultu-
rile câte au fost  pe pământ percepţia unui tragism 

fără margini. Se adevereau astfel premoniţiile unui 
Oswald Spengler, cel care desluşise la un moment 
dat o viitoare „ problemă a civilizaţiei”, aceasta 
atingând stadiul final al unui destin, din perspectiva 
lui, inevitabil pentru orice cultură. Termenii utilizaţi 
au fost de altfel cât se poate de elocvenţi: amurg, de-
clin implacabil, apogeu, sfârşit, încremenire a spi-
ritului la care se ajunge dintr-o profundă necesitate 
(Spengler 1996: 53,54). Dar între semnele fatale 
prin care irevocabilul soroc urma să-şi anunţe şi să-
şi definească esenţa, gânditorul întrezărea ivindu-se 
din viitor o uriaşă exacerbare a conştiinţei citadine. 
Şi, din perspectiva oraşelor mondiale, a cosmopo-
litismului, ideea de patrie urma să fie pulverizată la 
un loc cu întregul respect pentru tradiţie, pentru cul-
tură şi pentru orice capacitate de a mai înţelege şi a 
mai adera la valorile tradiţionale. Consecinţa directă 
a unei asemenea stări de lucruri se contura în ace-
ea că – în viitor – metropolele nu vor mai adăpos-
ti înlăuntrul lor un popor ci doar o jalnică masă!.. 
În acest fel urma să ia fiinţă ceea ce Spengler nu 
a ezitat să numească marea modă a semidocţilor, a 
adunărilor populare radicale, a marxiştilor şi scri-
itorilor de literatură etic-socială care se vor con-
sidera gânditori şi poeţi. În plus, potrivit aceloraşi 
viziuni spengleriene, toate acestea vor culmina cu 
instaurarea unei „forme complet nouă şi târzie, lip-
sită de viitor”, inexorabilă pentru existenţa umană 
(Spengler 1996:57). Asupra viitorului în veacul XX 
Spengler formula o lapidară şi dantescă imagine: 
„Orice mare cultură, spunea el, este o tragedie; isto-
ria omului este tragică în totalitatea ei. Însă păcatul 
şi prăbuşirea omului faustic sunt mai mari decât tot 
ce au putut vedea vreodată Eschil şi Shakespeare 
(Spengler 1931: 78)”. 
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Literatura exilului... Într-o viață de om călător

Într-o viață de om călător,
Ai lăsat prin lume un vaier,
Ca un gând, ca un fulg de ușor
Pe ape, pe drumuri, prin aer.

Drumuri presărate cu noi
Locuri încărcate de vise,
N-au murit. Au rămas printre ploi,
Printre raze de soare promise.

Nu regreți nimic. Nicio pagină-n plus.
Rana e adâncă, necruțătoare
Când nimic nu mai este de spus
Despre lucrurile amăgitoare.

Acum ești o statuie în vânt,
Nevăzută, ca un fulg de ușoară
Și-ți vezi viața întreagă, trecând
Fără regret și fără să te doară.

O, câte-ai lăsat pe unde-am trăit!
Fiecare loc e plin de povești
Viața continuă la infinit.
Mamă, unde-ai plecat? Unde mai ești?

În toamnă

Îți văd privirea caldă uitată-n porumbei
Ce-au ciugulit prin toamne ochii mei.
Cutreierând lumina, cutreierând iubirea,
Și peste toate mamă, s-așterne amăgirea.

Erau în toamnă gânduri și nădejdi și vise.
Sub ploile din veac, ele-au rămas nescrise.
Erau povești pe care le-ai păstrat
Să țină toamna noastră cu freamătul curat.

Eu freamătul acela și astăzi îl aud
Deși frunzișul toamnei pierdut e-n lutul ud.
Nu pot să mai întorc lumina care a fost
Și să-i sculptez în nemurire rost.

Tăvălugul de argint

Fiorul tainic iarăși mă străbate.
De ce m-ascund? De cine-mi este teamă?
Mă-ntreb mereu când orologiul bate.
Și-s trist că nu mai povestim iar mamă.

M-ascund în mine ca-ntr-un labirint.
Și versul meu nu poate să îndure,
Că trece tăvălugul de argint,
Iar luna, peste cer, e o secure.

Poveste de demult

Jupoaie tata mieii cu brișca de lumină
Și-mparte carnea-n satul flămând și fără vină.

Tot satul meu tresaltă, mușcat de ciuma foamei
Și mieii mor pe-altare și-n baierele toamnei.

Timpul e-n nemișcare, timpul cin’ să-l răstoarne?
Tot satul meu tresaltă, dar are astăzi carne.

Înfrigurată, mama aleargă printre stei
Și spune-o rugăciune pe prundul fără miei.
 

Dan DRĂGOI
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*
Mărturisim dintru început că antologarea 

producției poetice a scriitorului Nicolae Dragoș, în 
formatul ediției de față de 100 + 1 poezii, este pe cât 
de dificilă pe atât de restrictiv-ingrată. Dificilă, pen-
tru că, din cele câteva zeci de cărți de poeme, a fost 
reținut un număr minim, multe altele de același nivel 
valoric rămânând pe dinafară. Ingrată, din aceeași 
cauză selectiv-formală, care, oricât de „riguroasă” ar 
fi, ea nu poate împăca anumite păreri de rău, regrete, 
încercări sufletești, survenite firesc atât în conștiința 
antologatorului cât mai ales în mentalitatea autoru-
lui văzându-se astfel pus în patul procustian al unui 
reducționism de ordin numeric. Oricum, dincolo 
de „pactul” bănuit a fi al unei colaborări îngăduit-
pacifiste, antologia de față dă seama, prin aceste 
minime creste valorice, asupra unei opere poetice 
substanțiale, întinsă pe o durată de timp mai mult de-
cât semicentenară.

Afirmat în cadrul „generației ‚60”, poetul, 
gazetarul și eseistul Nicolae Dragoș a străbătut, cu 
o perseverență de destin literar demn de admirat, 
ultima treime de secol XX, aflându-se acum, către 
sfârșitul celui de-al doilea deceniu al secolului XXI, 
drept un poet exprimat pe deplin, menit a rezista, în 
engramarea tematică și realizarea artistică, timpului, 
cu minime pierderi pentru vama trecerii și petrecerii 
prin epoci de varii formate social-istorice...

Contemporan, așadar, cu varii ispite, tentații 
novatoare și exhibiții experimentaliste, poezia lui 
Nicolae Dragoș a rămas, în linii mari, egală cu sine, 
constantă, atât în viziunile ei tradiționalist-istorice, 
cât mai ales în reverberațiile perceptive ale chtoni-
cului, cu ecouri arhaice, pline de arome și sonuri co-
linare, în care elemente ale cerului și pământului își 
stau față în față, oglindindu-se unele în altele și dez-
voltând astfel simfonia nostalgică a unei conștiințe 
poetice încercate de nostalgia vetrei natale și a ori-
ginarului („Prin veacuri, satul a fost matca, leagănul, 
creuzetul în care s-a plămădit, cristalizat şi afirmat 
civilizaţia autohtonă”, afirma poetul într-un eseu pu-
blicat în „Biblioteca Bucureștilor, Anul III/ 2000, nr. 
11, pp. 20-21).

Numai de-am aminti aici titlurile a peste 10 
volume din veacul trecut (Moartea Calului Tro-
ian, 1968; Coloană de-a lungul, 1971; Zăpezi fără 
întoarcere, 1973; Scut de etern, 1974 ; Scrisoare 
în sat, 1975; Cu inima curată, 1977; Ritualuri in-
time, 1978; Îngândurat ca pietrele munților, 1979; 
Scutier la umbra clipei, 1982; Pentru eterna vatră 
românească, 1983; De veghe la anotimpuri, 1985; 
Fântâna din oglinzi, 1988),  ̶ volume din care s-a 
născut antologia Poeme dintr-un sfert de veac (Edi-
tura Eminescu, 1989, 508 p.), – și tot am realiza că 

este vorba de o poezie luminoasă, de un realism 
exhortativ, deopotrivă intimă și umanitaristă, înfiptă 
organic în temele tradiției: mitologia satului natal cu 
toate amintirile vetrei părintești, ale spațiului colinar 
sub zariște carpatină, reverberații de mituri istoric-
fondatoare și inaugural-culturale modulate de un au-
tentic sentiment patriotic, atitudini morale și civice, 
interogații existențiale, varii redefiniri de arte poeti-
ce, conștiința zădărniciei și revelațiile unei eterne re-
întoarcerii la rosturi primordiale, regăsirea identității 
pierdute, în general o întreagă geografie poetică de 
semne și repere îmbogățită de la un volum la altul și 
dând măsura unei opere robuste, mustind de o pa-
triarhalitate contemporană cu prefacerile sociale și 
imperativele timpului, departe, deci, de mioritismul 
și paseismul unui neo-sămănătorism fără orizont es-
tetic și civic. Nefiind un pășunist, ci un modern do-
minat de conștiința destinului creator, perceput când 
în notele dolorifice ale jertfei manolice, când în inte-
rogarea de noi sensuri ale dăruirii creștine întru sine 
și semeni, poetul se mișcă pe un registru larg de teme 
și motive, dar și în varii modalități de realizare ar-
tistică, de la tonalități clasice la versul liber, abrupt, 
spontan și savuros, modulând o retorică absorbind 
elemente eseistice și livrești.

Zidindu-se în întrebări „de la o stea până la 
flori”, debutantul anunța de fapt o poetică a meditației 
de largi ecouri și disponibilități. Stăpânit, așadar, de 
vocația creatoare, dar și a scrutării „fântânilor din 
oglinzi”, liricul își fixa imaginația reveriei sale poe-
tice pe ideea „zidirii sufletului în cuvânt”. Recitit cu 
atenție și în perspectiva unei aventuri poetice de am-
ploare, acest program era unul de substrucție ineluc-
tabil arghezian, precum într-un expresiv Autoportret, 
de o expresă referențialitate: „Întemnițându-mi su-
fletu-n cuvânt,/ Nici nu mai știu prea bine cine sunt.// 
Mă regăsesc bătrân lângă-o silabă, / O alta din co-
pilărie-ntreabă.// Un verb așterne ochiului tandrețe,/ 
Un altul printre lacrimi stă să-nghețe.// E-atâta timp 
cuprins între cuvinte/ Că-n loc de grâu se macină-
oseminte.(...)// Un fel de duh pe cer cutreierând/ Zi-
dit adânc cu sufletu-n cuvânt.”

Acest auroral moment al „zidirii” cu implicita-
i vocație a sacrificiului, anunța, așadar, un program 
de la care poetul nu se va abate niciodată. Tonică, 
lecția marilor moderniști interbelici, îndeosebi a lui 
Tudor Arghezi, i-a tonificat imaginarul, în direcția 
opțională a unui arghezianism asimilat, atât de cla-
rificator și structurant, explicabil nu numai la modul 
livrescului incitant, ci mai ales prin alutane afinități 
elective, un arghezianism ce și-a găsit drumul pro-
priu, specificitatea și diferențierea rostirii poetice.

Nu e volum în care această ispită a vocației 
programatice înnoitoare („ziditoare”) să nu fie bine 

reliefată, fie la modul expres al recuzitelor metafo-
rice frecventate de poezia noastră, fie în substrucția 
vizionară a unor revelații ce sugerează „creația”, „zi-
direa”, „inscripțiile”, gesturile aurorale, inaugurale. 
Bunăoară, arghezianismul de care vorbeam, este 
unul de substrucție pandură, solidar cu reformularea 
actului înnoitor, cu țara, istoria, tradiția și valorile ei. 

Din aceeași tradiție transfigurată estetic răsare 
și chipul Artistului, care de astă dată nu este decât 
cioplitorul de cruci din civilizația rurală, el însuși, 
prin dăruirea și meșteșugul său, substituindu-se des-
tinului christic din mitologia creștinismului nostru 
popular și cosmic: „Pe lemnul încă viu, cioplit de 
bardă/ calm aduna culorile pe rând/ în ochi le-ntârzia 
mai mult, să ardă/ el sfinții și-i picta din gând// cruci 
grele de stejar, sădite-n porți, ca niște simple semne 
de-ntrebare/ către cei vii aduse dinspre morți/ cum ai 
muta o zare-n altă zare// acum, când nu mai e mâna 
să-și poarte/ cu umbra răstignitului cel trist/ când și-a 
mutat culorile spre moarte/ din cruci parcă privește 
El, nu Crist!”

Muzicalizând uneori pe astfel de ritmuri fol-
clorice, poetul interoga, de fapt, o mitologie popula-
ră și o istorie întreagă, relevând gama largă de impa-
suri, trădări, aluzii și avertismente, în buna tradiție a 
poeziei noastre patriotice, cu mesaj limpede și adre-
sabilitate circumstanțială, departe de șablonul propa-
gandistic cultivat excesiv în epocă. 

Desigur, nu-i lipsea autorului un anume ci-
vism asumat, o anumită atitudine morală, angajantă, 
poetul fiind concomitent și un gazetar pliat pe co-
mandamentele epocii (chiar conducător de publicații 
literare în care noi înșine am publicat, id est Lucea-
fărul, revistă a tinerilor scriitori, mulți afirmați și 
reconfirmați și în „post-comunism”). Dar civismul 
și atitudinea morală, care nu absentează de la apel 
nici în poezia lirică dar într-o manieră transfigurată 
estetic, sunt de regăsit, în ecuații literare mai largi, 
în poezia umoristică-satirică a lui Nicolae Dragoș, 
fixată pe observația caracterologică și a moravurilor, 
cu adresabilitate directă sau mai voalată, în noul con-
text social-politic de după 1989.

Putem spune, astfel, fără teama de a greși, - 
faptul fiind de domeniul evidenței controlabile cu 
fiecare apariție editorială, - că marea ispită/ obsesie 
a poeziei lui Nicolae Dragoș au constituit-o artele 
poetice. Ideea de a da un sens programatic „ziditoru-
lui de cuvinte”, fie în sensul manolic al jertfei, fie în 
aparența facilă a ludicului inteligent orchestrat artis-
tic și vizionar, străbate de la un capăt la altul aceas-
tă creație lirică (lăsăm de o parte registrul poeziei 
umoristice, epigramatic, satiric și fabulistic, inclusiv 
a transpunerii lui Esop în prelucrări memorabile, o 

Semnal

O nouă antologie din poezia lui Nicolae Dragoș
La Editura Academiei Române a văzut recent lumina tiparului lucrarea NICOLAE DRAGOȘ – 

O sută și una de poezii, Antologie, prefață și selecția reperelor critice de Zenovie Cârlugea, 212 
p. (redactor: Magdalena Bedrosian).

În prestigioasa colecție au apărut până în prezent 49 de poeți români din diferite generații, 
după cum urmează: Petre Stoica, Ileana Mălăncioiu, Grigore Vieru, Radu Stanca, A. E. Bacon-
sky, Ștefan Aug. Doinaș, Ion Gheorghe, Gabriela Melinescu, Ion Horea, Ion Brad, Nichita Stă-
nescu, Zaharia Stancu, Ioan Alexandru, Anghel Dumbrăveanu, Mihai Eminescu, Camil Petrescu, 
Mihai Beniuc, Ion Miloș, Ion Creangă, Arcadie Suceveanu, Ion Luca Caragiale, Nicolae Tăutu, Va-
sile Tărâțeanu, N. D. Fruntelată, Florin Mugur, Ion Vinea, Victor Teleucă, Vasile Dâncu, Romulus 
Guga, Negoiță Irimie, Leo Butnaru, Mihai Morăraș, George Bacovia, George Alboiu, Cezar Baltag, 
Liubița Raichici, Emil Isac, Emil Botta, Rodica Braga, Și a fost Întâi Decembrie la Alba (culegere), 
Rodica Marian, Mircea Lutic, Nicolae Labiș, Aurel Gurghianu, Emil Giurgiuca, Horia Zilieru, Mar-
cel Mureșeanu, Adrian Păunescu, Leonid Dimov.

Fiind a 50-a antologie apărută în Editura Academiei Române, cartea d-lui Nicolae Dragoș 
își găsește locul binemeritat în constelația lirică de valori, conform unui program editorial con-
ceput de scriitorul Dumitru Radu Popescu. Despre poezia lui Nicolae Dragoș au scris de-a lungul 
vremii: Eugen Barbu, Marian Popa, Nicolae Balotă, Mircea Iorgulescu, Al. Piru, Dumitru Micu, 
Laurențiu Ulici, Ioan Adam, Barbu Cioculescu, Alex. Ștefănescu, Edgar Papu, Nicolae Georgescu, 
C. Stănescu, Ioan Moldovan, Mircea Micu, Ion Brad, Fănuș Neagu, Aureliu Goci, Artur Silvestri, 
Titus Vâjeu, Zenovie Cârlugea ș.a. Reproducem din prefața antologiei fragmentele de mai jos.
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altă fațetă a acestui Ianus bifrons, care, probabil, își 
așteaptă și ea antologarea).

Arghezi, însă (despre care eseistul a realizat 
două compacte volume de memorialistică, în 1980 
și 2007), l-a călăuzit pe liricul nostru întru o dez-
voltare organică a imaginarului poetic, rămas de-
parte de speculațiile metafizice și de experimentele 
generaționiste, postmoderniste, de obicei eșuând în 
zarvă futilă, ce-au succedat șaizecismul literar. Sub 
acest aspect, poezia aceasta a avut de câștigat, atât 
pe latura lărgirii registrului tematic, dar mai ales în 
amplitudinea unei mai acute meditații născătoare de 
clasicități și muzicalizări nostalgice și elegiace, de 
sonuri învăluitoare și culori calde.

Arghezianismul acestei poezii este deopotrivă 
unul de profunzime ideatică și de dicție cu îndem-
nuri programatice, în sensul armonizării și empatiei 
firești, dar cu soluții imaginare cu totul ingenioase, 
încât ne-ar putea convinge că discipolul își concu-
rează Maestrul:

„Te-apropii de cuvânt ca de-un arici
El te pândește tandru. Ce-ai să-i zici?
De vrei să-i pipăi haina ce-l apără de lume
Prea iute vei afla-o: țepii nu știu de glume.
Nu cerceta și crede-o făptura ce-ți stă-n față
De-i ființă-n trup și sânge, ori de-i un trup de 
ceață.
Provoacă-i taina sacră, pândind-o în tăcere 
Și lasă-ți ochiul liber să umble prin unghere
Nicicând băgate-n seamă, de nimeni cercetate
Sfidând candoarea lumii cu-o mie de lăcate.
Și când definitiv îți pare c-a trecut
Urechea – să te aperi – fă-ți-o un fel de scut
Și-auzi cum din cuvânt cad litere pe rând
Și fiecare-n parte devine chip și gând.”
Nu e vorba aici de vreo „tiranie a modelului”, 

cum s-ar crede, ci de o concurență a acestuia, de 
robustețea în replică a discursului poetic în corpusul 
căruia se pot identifica drept mărci ale arghezianis-
mului sui generis atât fibra oltenismului de obârșie, 
cu relief armonios de peisaj și grai, venit dinspre 
Țara Severinului, cât și un distinct carusel lexematic 
cu ideografii ale imaginarului congruente cu o geo-
grafie poetică ușor recognoscibilă de-a lungul între-
gii creații. Să amintim în acest context și cartea de 
poezii pentru copii Din grădina lui Arghezi (2005), 
care împreună cu alte plachete dezvăluie complexi-
tatea acestei poezii de mai largă cuprindere...

*
Reavănă și mustind de însemnele imagologice 

ale tradiției rurale, ale arhitecturii colinare în freamăt 
de seve devălmașe și orizonturi carpatice, sunând 
elevat nostalgic și laitmotivic din nevoia irepresibilă 
a reîntoarcerilor la vatră, la origini, la chtonicul dătă-
tor de puteri anteice, poezia lui Nicolae Dragoș este, 
în definitiv, o Scrisoare-n sat, trimisă cu toate doru-
rile, neliniștile, interogațiile, grijile și reveriile «co-
lindătorului prin lume», un mesaj adresat deopotrivă 
rădăcinilor și cuvântului investit cu virtuți „recupe-
ratoare”: „E grâul nalt în luncă? lucerna secerată?/ 
cum vă mai duceți viața? e bine? nu e bine?/ aud că 
geru-nvinse săracele albine/ că te-ai cuprins cu iarnă, 
ca-ntr-o minune, tată?// și ce mai face Motrul? tot 
tace și tot seacă/ lăsând în urmă pietre să-i povesteas-
că taina?(...)// dar ce mai face Motrul? ce șoapte ne 
mai spune/ cu nevăzute fire de apă și speranță?(...)/ și 
ce mai face Motrul? cum cântă-n dimineți?/ în seri ce 
glas mai are? același? s-a schimbat?/ mai tremură-n 
miresme lumina peste sat?/ zahăr, ulei și sare în casă 
mai aveți?”

Animată de atotprezentul spirit pandur al „me-
tafizicii alutane” (astfel fiind definită spiritualitatea 
Olteniei de Petre Pandrea), poezia capătă glas de clo-
pot vestitor peste evanescențe și circumstanțialități, 
evocând un memento jertfelnic de o insinuantă 
prezență istorică: „Tudore, haiduc de plai/ călărind 
pe șapte cai, strigă lunii să apună/ să treci Oltul fără 
lună!// Bate calea-n taină mare/ Tudore, semn de-
ntrebare/ și sub ochi aducă-ți stele/ să te-ascunzi de 
hoți în ele/ nu cumva într-o fântână/ capul sterp să îți 
rămână/ s-asfințești într-o lumină/ Tudore, floare cu 
vină.” (Elegie de pandur). 

Artist al cuvântului, preocupat până la obsesie 
de rosturile acestuia și de taina „zidirii” catedralei 
sale de cuvinte, Nicolae Dragoș este autorul unor 
arte poetice autentice și de reală profunzime. De 
fapt, cum deja precizam, toate volumele sale rele-
vă din plin această tematică-idee, o metafore-cadru 
de virtuozități artistice, reflexe ale mitului manolic 
irizând întreaga poezie, când sub tensiunea unei 
conștiințe apăsate de asumarea „cuvântului”, când 
sub reflecția oarecum detașată și lucidă a unui destin 
râvnitor de consacrare apogeică. Retrăind „coșmarul 
lui Sisif” și prins „prin var și cărămidă” cu mâinile 
„de umbra unor stele”, poetul își radiografiază astfel 
menirea, sfârșind printr-un îndemn la revoltă (o re-
voltă de gest arghezian întru restaurare a destinului 
în sens umanitarist), la ieșirea din condiția martiraju-
lui reiterat pasiv, întru eliberarea deplină și cucerirea 
eternității: „Ai fost și poți fi Meșter refuzat de cupo-
lă, / Întemnițat între cuvinte, între zbuciumul mării/ 
Și părelnica liniște a malurilor,/ Între zborul păsării 
și nepăsătoarea așteptare/ A dinozaurului pietrifi-
cat, conservat în sicriul de gheață (...)/ Dar trezește-
te! Revoltă-te!/ Mituri fugare, degradate,/ Cununi 
de spini ți-au pus pe frunte,/ Îndepărtând revelația 
propriilor adevăruri...// Tu ești secunda...// Fii dar 
veșnicia!” (Călătoria)

Uneori, vechi sonuri eminesciene răzbat în 
peisajul liricii, amintind totodată de revelațiile de-
cantărilor blagiene fie în „reavăna dumbravă a Vala-
hiei” plină de slavă, fie în peisajul unei „Arcadii de 
brume”, peste care luna își trece „chipul de ivoriu” 
retrezind în surdină imagini ale natalității. Totul într-
o ambianță de percepție a eternității, în acest colț de 
Mică Valahie din zona Motrului dragoșian: „Scriu pe 
o frunză/ Gând iluzoriu./ Luna-și arată/ Chip de ivo-
riu?//  Vine-nserarea,/ Vine tiptil./ Unde-i privirea/ 
Mea de copil?// Timpul se duse,/ Frunza e-n vânt,/ 
Glasul apune-n/ Amurgul sfânt.// Frunze-n priveghi/ 
Trec pe sub stele./ «Unde-i privirea?»/ Mă-ntreabă 
ele.// Scrisă-i pe frunză,/ Frunza e-n vânt,/ Cerul dea-
supra/ Etern mormânt...” (Pe o frunză).

Sau aceste solemne sonorități percepute ca 
mesaje peste vremuri din cetatea Albei Iulii, inima 
istorică din mijlocul Patriei: „La Alba Iulia-n cetate/ 
Etern și-ntotdeauna sfânt/ Drept amintire legământ/ 
O inimă mereu va bate.//La Alba Iulia-n cetate/ Pri-
virea-n veci îngândurată/ Se va roti spre-o sacră roa-
tă/ Urmând un drum de libertate.// La Alba Iulia-n 
cetate/ Un fluier va doini în veci/ Urcând cu munții, 
pe poteci,/ Spre timp de pace și dreptate. (...)// Etern 
și-ntotdeauna sfânt/ O inimă mereu va bate/ Drept 
amintire-legământ/ La Alba Iulia-n cetate.” (La Alba 
Iulia-n cetate).

O imagine de istorie integrală în ritmuri tro-
haice evocatoare și în Răsărindu-ne, reconfirmând 
acuratețea simțirii patriotice din volumul rămas în 
picioare valoric și azi Și-aud cum dimineața răsa-
re din stejari: „Curg din veacuri Jiuri, Olturi/ doine 
plâng în mersul lor/ până-n neaflate porturi/ până-
n depărtat Bosfor// umbre scad și cresc pe Argeș/ 
meșteri mari zidiți în râu/ sub uimire ochiul pare-și/ 
șoapte-n visele cu grâu (...)// cade vuiet în auz/ moar-
tea secerând nisipul/ cad eroii, la Oituz/ în statui să-
și spună chipul// facle ard pe chipul gliei/ răsărindu-
ne trecutul/ spus de Someș, spus de Prutul/ spus de 
trupul României.”

*
Realizând legătura cu etapa precedentă, volu-

mul Valul și malul (2001) face loc mai vizibil unor 
noi semne, registrele versului liber desfășurate într-o 
cursivă reflecție relevând teme mai vechi și, desigur, 
percepții ideatic-imagistice mai noi, „ziditorul” ma-
nolic mărturisind a se fi lăsat „robit de cuvântul/ năs-
cut din sângele meu/ tânjind să nu știe ce-i asfințitul/ 
să îmbrace hlamida nemuririi” (Cineva îmi șoptește). 
Un admirabil poem, Călătoria (1-23), rezumă sensul 
existențialității în profunde introspecții onto-poetice, 
dezvăluind totodată șansa destinului creator în fața 
Timpului devorator, născător de deșerturi nisipoase. 
O percepție acută a „Valului” unduitor, acherontic, 
dar și a „Malului” statornic, de care se sparge zbuciu-
mul Mării, îi permite poetului, devenit „scafandrul 
propriei ființe”, să radiografieze fenomenalitatea (și 

propriul sine) în ecuația ei intimă, în primordiile no-
umenale (Muma mumelor).

Cu Autobuzul de seară (2005) neliniștile po-
etului aduc înnegurări pe cerul sufletului, căpătând 
la un moment dat rezonanțe poești: „Vine-un corb 
croncănitor/ Și îți spune: «Nevermore!»/ El e țipăt 
smuls din zbor/ Dar și zboru-i muritor// Strigă cor-
bul: «Nevermore!»”.

Poezia instituie în surdină un apăsător senti-
ment thanatic „de sfârșit de veac”, ventilând ideogra-
fiile metaforice printr-un bogat și variat fond lexe-
matic și sintagmatic: „ceasul ultim”, „ceața lumii”, 
„noaptea dușmănoasă”, „liniștea zăpezii”, „covorul 
de iarbă”, „țintarul cu boabe albe și negre”, „hăul”, 
„somnul etern” ș.a.m.d. Iată cât de grav sună ima-
ginea „urmei” lăsate în pulberea „drumului”, o altă 
metaforă, de o oarecare expresivitate livresc-recu-
rentă și ușor de identificat în discursul liric al „marii 
treceri”: „Nu văd, n-aud/ Florilor gândul,/ Spre nord, 
spre sud/ Drumul trecându-l.// Talpa se-așază-n/ Pul-
beri tipar - / Drumul visează,/ N-are hotar.// Drumul 
își duce/ Veșnic destinul,/ Uită-n răscruce,/ Mut pe-
lerinul...”

Imaginea metaforic-simbolică a „autobuzului 
de seară”, care dă „ciudate târcoale” poetului, este 
iarăși prilej de reflecție pe seama „pasagerului încar-
cerat” în imperturbabilul „monstru metalic”. O ine-
dită și sugestivă expresivitate a motivului thanatic.

Povestea mai veche a Cuvintelor despre cu-
vânt revine cu toată forța complexului metaforic în 
volumul respectiv din 2007, accentul căzând acum 
pe „dreptul cuvântului de-a fi aripă”, dar și pe șansa 
acestuia de mirabilă consacrare apogeică, drept care 
invocarea laconică a unui Testament se impune cu tă-
ria opțiunii definitive: „Luați-mi, de vă e cu voie/ Din 
podoabe și merinde?/ Dar lăsați-mi versul liber/ Lu-
minând printre cuvinte.” Construită eminamente pe 
această obsesivă artă poetică, cartea face loc în final 
unui plenar omagiu adus culturii și literaturii româ-
ne, poemul Marii vremurilor oaspeți fiind un fel de 
„Epigonii” ai bardului nostru contemporan, poemul 
punând față în față două tablouri antinomice, primul 
fiind al maeștrilor clasici (între care „Viu nimbat în 
falduri albe, Eminescu duh romantic”), continuat cu 
simboliștii începutului de secol, cu moderniștii in-
terbelici și neomoderniștii postbelici (între care se 
include însuși șaizecistul Nicolae Dragoș), celălalt 
tablou incriminând pe „pigmeii” zilei de azi, „nevol-
nici” care împroașcă peste statui „mâzga vorbei lor 
nătânge”... 

Nu de vreun așa-zis «conflict între generații» 
este vorba aici, ci de o atitudine de demascare, incri-
minare și asanare a suficiențelor egotiste și imposturii 
agresive care, în numele unor iluzorii avangarde, fac 
tabula rasa din valorile tradițiilor noastre culturale. 
Această latură gravă a lirismului își va găsi „spânzu-
rătorile” potrivite în poezia umoristă, epigramatică și 
fabulistă, cealaltă fațetă de Janus bifrons a liricului 
nostru (care, probabil, își așteaptă antologarea).

*
O unitate de aspect tematic și stilistic, în or-

chestrări de mai strânsă viziune structurantă, o con-
stituie volumele din ultimii zece ani, începând cu 
Clipe din clipa cea repede (2008) și rotunzindu-se 
cu Casa din cuvinte (2013) și Omul din turn (2018).

Legătura cu etapa precedentă este făcută, însă, 
de volumul Călător spre nevăzute umbre din 2009, 
alcătuit dintr-o omogen-funcțională triadă editori-
ală (Copacul din vis, 1998; Poeme lapidare, 1999; 
Amintirea ca viață, 2000). Iată, bunăoară, imagi-
nea-metaforă a „copacul din vis”, crescut cu toate 
sevele anotimpurilor „din misteriosul leagăn al pă-
mântului”, exprimând un ideatic simbol al rodirii și 
al miracolului existențial dincolo de marginile ființei 
proprii, sublimându-și înțelesurile într-un „alfabet 
fără timp”. Avem a face în toate aceste volume cu 
aceeași reflecție, inedit varietur, asupra propriei 
condiții umane și artistice, în fond o percepție gravă 
asupra vieții, existenței, actului creator, fie în lapida-
ritatea unor catrene (Poeme lapidare), fie în ritmuri 
muzicale de suflu mai larg, pe varii teme și motive 
poetice, dar strunite în tiparul sonetului de formulă 
shakespeariană ce reține din toate sensuri și tâlcuri 
ale Amintirii ca viață. 

O nouă antologie din poezia lui Nicolae Dragoș
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Casa din cuvinte (2013) este, la rândul său, 
o expresie a maturități artistice, un fel de „clasici-
zare” ce-și pune amprenta pe volumele din urmă, 
consistente sub aspectul materiei tematice și pline 
de o robustețe în definirea ideatică a expresivității 
artistice.

„Călătoriile” sufletești și spirituale ale poetu-
lui prin «anotimpuri», prin anii ardorilor și tinereții, 
prin «anii nedumeriți», dar și «spre m(â)ine”, ori «că-
lătoria de dincolo de toate călătoriile» sunt, potrivit 
secțiunilor ce ordonează rememorativ cartea, etape ale 
unei clarificări, regăsiri și redefiniri de sine. Legătura 
cu valorile tradiției n-a încetat niciodată sub pana po-
etului și publicistului nostru, revenirea sa existențială 
la matcă a însemnat, dacă putem spune așa, etapa 
acostării la limanul ce i-a redat speranța, încrederea, 
liniștea și, odată cu acestea, mirabila disponibilitate, 
plină de har, de a-și definitiva opera poetică.

Revenirea la matcă, la spațiul natal, prin sta-
bilirea scriitorului în Cleșneștii Glogovei din Ținutul 
Motrului, nu a însemnat «retragerea» în izolare din 
forfota marilor aglomerații urbane, în care a tră-
it câștigându-și notorietatea, dimpotrivă, legăturile 
sale cu lumea culturală au fost reluate, prezența sa 
constituind, spre exemplu, la multe manifestări ale 
calendarului cultural gorjean, distincție agreabilă, 
aport substanțial și nu figurație decorativă ori plim-
bare de imagine, cum din păcate se mai întâmplă 
cu unii „maeștri” care-și mai aduc din când în când 
aminte de origini… Numai de-am aminti aici parti-
ciparea poetului la Festivalul de Poezie „Tudor Ar-
ghezi”, Simpozionul Național «Satul românesc – Sat 
european», Festivalurile Naționale de Umor „C. Al. 
Calotescu-Neicu” și „Ion Cănăvoiu” (în cadrul căro-
ra i s-au decernat valoroase distincții alături de mari 
nume din cultura națională), ori la alte mirabile „în-
tâmplări literare” petrecute la Tg.-Jiu, Râmnicu-Vâl-
cea, Turnu-Severin, și tot am realiza spiritul său al-
truist, marcat de un activism cultural, pornit din Mica 
Valahie în spațiul culturii naționale. Antrenat și în 
mișcarea umoristică gorjeană, dl Nicolae Dragoș face 
de asemenea dovada unui umorist de clasă. În cărțile 
domniei sale de Fabule și Epigrame, adevărate «in-
sectare» de tipologii, caractere, năravuri de tot soiul, 
vocația umoristă face casă bună cu ironia caustică, în 
registre literare de surprinzătoare creativitate și aleasă 
ținută. Foarte reușite, aceste creații – izvorâte dintr-o 
nemijlocită observație de viață, - mărturisesc despre 
un spirit activ și mereu treaz, într-o lume în care sunt 
de corectat atâtea mentalități confuze, atâtea compor-
tamente îndoielnice, atâtea ambiții pătimașe, atâtea 
neajunsuri, iluzii ori amăgiri deșarte…

Dar, cum spuneam, profilul poetic al scriito-
rului Nicolae Dragoș devine acum unul de o aleasă 
distincție, de o remarcabilă formulă estetică, ipos-
tază din care întreaga sa producție poetică de până 
acum se luminează mai articulat și într-o perspectivă 
a consacrării literare.

Producându-se sub această imperioasă nevoie 
de regăsire a tradițiilor și a redefinirii de sine, pe con-
stantele unei evoluții prodigioase, prin re-implanta-
rea în humusul mustind de ambianță și ecouri al Gor-
jului străbun, consacrarea poetului Nicolae Dragoș 
este una reală, plină de substanțialitate tematică și 
motivică, dar și de o reverberație ideatică de ținută, 
în ordinea valorilor.

În această etapă de rodnice coagulări, poetul 
își construiește Casa din cuvinte (după ce își ridicase 
una reală în Cleșnești Glogovei de Motru), optând 
acum, la altitudinile senectuții de albe deschideri vi-
zionare, pentru reinserția în spațiul natalității. Artă 
poetică, poemul Casa din cuvinte cristalizează într-
o clasicitate de ecouri grave și convingeri asumate, 
dezvoltată pe ideea că adevărata salvare a omului 
este arta, iar poezia, în calitate de «casă» a viselor 
sale, un monument spiritual care, atins de „aripa 
cerească”, capătă „mirosul” veșniciei: „Când mai 
modestă-n ziduri/ Și cât mai arătoasă,/ Pentru poet 
o carte/E ca un fel de casă.// Oricum ar fi, de-acolo/ 
E hărăzit să-și ducă/ Drumu’ spre lumea largă/ Prin 
cântec ori prin rugă.(...)// Palat de zile mari,/ Poa-
te-o colibă simplă,/ Clădită-i din cuvinte/ Într-o se-
cretă limbă.// Casa, prin ani, înfruntă/ Iluzii, neguri, 
timp…/ Pentru cuvinte sacre/ Îți cere viața-n schimb.
(...)// Încă din zori, din casă/ Îl cheamă să pornească/ 
Spre vaste orizonturi/ O aripă cerească.// Iar aripa-l 
înalță/ Din hăuri către stele/ Să-și logodească trupul/ 

Și sufletul cu ele.// Ea, Casa din cuvinte,/ Oricum 
ar fi să fie,/ Modestă, arătoasă,/ Miroase-a veșnicie.” 
(14 mai 2013)

O «Călătorie prin anotimpuri», în memora-
bile alămuri prozodice ori orchestrări de vers liber, 
se umple acum de imagini ale obârșiei gorjene, de o 
concretețe aparte, natura constituind inepuizabil re-
zervor de energii și reconfortări sufletești, precum în 
Rugă dinspre fluturi: „La ceasul când laleaua/ Potirul 
și-l deschide,/ Sorbind din cer răcoarea de lumină,/ 
Când fluturii închiși în crisalide/ Își poartă triști po-
lenul pe retină./ O, vino iar la mine în grădină,/ Tu, 
umbră cunoscută/ Și îndelung străină!”

Un proces de interiorizare rememorativă în 
substanță, cu ecouri de reconfortantă poetică a ch-
tonicului sub crugul azurului oglinditor, pe linia Ni-
colae Labiș - Ion Pillat – Ion Horea, ia în primire 
spiritul creației de acum, punând în decantare peisaje 
în varii anotimpuri, un sentiment de dragoste târzie, 
înfiorări accentuate în fața marii treceri, psalmodieri 
la ceas de taină, reflecții îndurerat de lucide asupra 
«călătoriei de dincolo de toate călătoriile», deopo-
trivă cu evocările unor figuri exponențiale de pante-
on cultural național (Eminescu, Arghezi, Brâncuși, 
Nichita Stănescu).

Întârziind cu lectura asupra unor texte de tran-
scriere ludică, asupra unor „psalmi” și „rugi” de mai 
acută urgență ori asupra spiritului gospodăresc, de 
chilim oltenesc, așezat din altele, gândul ne-a dus din 
nou la poezia lui Tudor Arghezi, autor căruia Nicolae 
Dragoș i-a dedicat câteva cărți documentare de re-
cunoscută audiență în lumea literară (L-am cunoscut 
pe Tudor Arghezi, I și II), astfel că apropierea liricii 
sale de spiritul și substanța poeziei argheziene este o 
realitate, nu în sens epigonic, firește, ci în congruența 
unor trăiri și ecouri de recognoscibilă paradigmă. Și 
asta în ciuda faptului îndeobște recunoscut că Ar-
ghezi, ca mare poet, nu a creat școală (a se vedea 
poeme precum: Un fel de testament, Cinci inscripții 
pe aceeași armură, Revelație, Logodnă, Nedumeri-
re, Psalm, Psalm de dimineață, Rugă ș.a.).

Există, diseminate în ciclurile cărții, exerciții 
reale de virtuozitate prozodică – e vorba de poe-
mele în distih, de admirabilele sonete ori de unele 
rondeluri asezonând geografic și ideatic mai vechi 
virtuozități macedonskiene. Spațiul nu ne permite a 
reproduce, spre ilustrare, dar sonetele sunt expresia 
unor viziuni poetice de acută percepție, dovedind 
că harul poetului poate să toarne în tipare trăiri și 
imagini ce conturează un univers poetic de articulată 
identitate. Aici se poate vedea mai mult decât oriun-
de acel „dar excepțional al îmbinării artificiilor cu 
firescul, al rafinamentelor vocii cultivate cu cântecul 
simplu, popular”, sesizat de Nicolae Balotă în aceas-
tă poetică a rememorărilor în planul sinelui creator, 
reconfortat de valorile tradiției.

 
Alături de spiritul reflexiv și grav, cel ironic 

vine cu o întreagă figurație satirico-sarcastică să in-
crimineze, în cadențe eminesciene, anumite aspecte 
din viața noastră literară, precum în poemul Ce timp 
de lupanare!, cu un motto din „Epigonii” – „Iară 
noi? Noi, epigonii?”. E, de fapt, o atitudine mai de 
ecou în cadrul liricii postdecembriste a lui Nicolae 
Dragoș, unele poezii devenind de-a dreptul rechi-
zitorii înspăimântătoare, la adresa stării de fapt din 
țară, încheiate, în spiritul arghezian din poemul ci-
clic „1907 – peizaje”, cu îndemnul la acțiune întru 
restabilirea ordinii sociale și morale, gen Radu Gyr: 
„Tu, Gheorghe, și tu, Ioane, luați coasa și securea/ 
Și curățați de bube și de omizi pădurea…”(Când…). 
Atotprezent, spiritul poeziei argheziene este omagi-
at în piese de felul Jocul de-a bijuteriile (Omagiu 
Domnului Cuvântului Românesc Tudor Arghezi).

Lăsând pe seama liricii sale sociale din fabule 
aspectele „criticii” și „revoltei” (poetul declarându-
se hotărât „de a nu lăsa condeiul, dacă e teafăr, să 
tacă vreodată”), preferăm să amintim aici piese de 
mare ecou atât la nivel compozițional, cât mai ales în 
ceea ce privește „fabula” gândită, întâmplarea trans-
figurată, esențializarea faptului de viață: Peisaj cu 
Vultur și Vânător (alături de Arghezi, Nichita fiind de 
amintit între „iubirile” lui Nicolae Dragoș), Păpușa 
de la țară, Tainic îndemn, Pe malul apei, Icoana vie, 
Peisaj interior, Poate că Demiurgul…, Samovarul și 
Frigul, Barcă în derivă, Semne, Reportajul unei ne-
întrerupte călătorii, Icoană târzie, Himera, Întâlnire 
cu Esenin și multe altele.

*
Așezat ca un bun gospodar al literelor ro-

mâne în arealul său de regăsiri nostalgice, Nicolae 
Dragoș este un poet de puternice limpidități clasice, 
în direcția unui reviriment al liricii tradiționaliste, 
un imagist în registrul unor neliniștite reflecții și, 
deopotrivă, un observator civic și moral, de nedisi-
mulată directețe mesagerială, precum și în cel mai 
recent volum, Omul din turn (2018). Din nou variații 
pe mai vechea temă a „călătorului prin anotimpuri” 
(congruentă cu tulburătoarele „mărturisiri ale lui 
Ulise”, grav-asumante), noi ideografii lirice despre 
„Copacii vorbitori și revoltata mare”, ipostazieri ale 
unor „păsări care își caută zborul”, „negrăbite cu-
vinte în drumurile spre izvoare”, dimpreună cu fru-
moase „balade, elegii și alte nostalgii”. „Postfața” 
în versuri Omul din turn, care dă și titlul recentu-
lui volumului, este clarificatoare pentru civismul și 
activismul poeziei lui N. Dragoș, care mărturisește 
deschis și programatic: „N-am vrut a-mi construi/ de 
tânăr – cum țin minte - / un clasic «turn de fildeș»,/ 
ci unul de cuvinte.” Anecdotica artistului care refu-
ză condiția izolării și retragerii nu are decât un sens, 
acela al sublimării propriu-i destin în creația ziditoa-
re a „sfântului miracol”, care-și scrie în pagini sacre 
„și trecătoarea moarte/ și neînvinsa viață”: „Privesc 
spre Om cu grijă și diurn,/ cu luminoasa ordine, din 
turn,/ sperând a crede că n-ar fi zadarnic/ la vechiul 
turn/ să te visezi nou paznic.” Paznic al propriului 
turn - iată o altă artă poetică, temă atât de activă și 
structurantă a întregii poezii.  

Poezia lui Nicolae Dragoș este, în gene-
ral, expresia unor autentice trăiri și a unei robuste 
expresivități, re-cutreierând și ea, în forme originale 
și de pregnantă diferență specifică, marile teme (cu 
varii motive și laitmotive) ale lumii și existenței, 
de la amintirea obârșiilor și regăsirea în spațiul 
natalității, la călătoria prin anotimpuri, dimpreună 
cu iubirea, moartea, salvarea/ „zidirea” prin cuvinte 
ca «artă poetică», civismul de tușă moral-sarcastică, 
imaginile devălmașei biografii, reîntoarcerile „ante-
ice”, incantațiile senectuții, neliniștile unui acut pre-
sentiment thanatic, reconsiderarea tradițiilor, „arghe-
zianismul” consubstanțial cu mentalitatea alutană (în 
cazul de față o sensibilitate firească, spontană și nou 
ipostazică a spiritului pandur), atitudinile contingen-
te manifeste și activismul civic...

Poezia aceasta se mișcă pe o gamă largă de 
tonuri, de la nostalgii, tristeți și amărăciuni litani-
ce, la vibrații psaltice și atitudini sociale, sporind 
cu zestrea-i de frumuseți estetice o direcție de reale 
consolidări valorice ai cărei reprezentanți, nu chiar 
mulți, au slujit-o în numele unui neomodernism al 
reîntoarcerii la tradiție și la versul care, vorba lui Tu-
dor Vianu, comunică și se comunică, în primul caz 
însă cu mai multă formă de predestinată pătrundere.

În climatul tulbure al vieții noastre culturale 
postrevoluționare, când mulți din «colaboratorii» ve-
chiului regim au sărit cu arme și bagaje în fel de fel 
de bărcuțe și fregate, Nicolae Dragoș a rămas într-
o asumată „penitență” (citește: rezervă). Credincios 
mai vechilor sale convingeri umanitariste, raportate 
la cultura și spiritualitatea românească, - „de a nu 
lăsa condeiul, dacă e teafăr, să tacă vreodată”, - scri-
itorul nu a putut rămâne în «turnul de fildeș», ac-
tivismul său cultural determinându-l să-și caute noi 
puncte de contact cu semeni angajați și ei în cauze 
culturale dezinteresate (vezi „Fundația Națională 
«Niște țărani», Revista „Albina Românească”, peri-
odic al Asociației Comunelor din România - ACoR 
ș.a.). Eminamente culturale, aceste gesturi rămâ-
neau, așadar, «inofensive», nevizând platforme po-
litice și nici posturi ori demnități.

Acum, la vârsta octogenară, la mai bine de 
un deceniu de la revenirea sa în Cleșneștii Glogovei 
motrene, Nicolae Dragoș a devenit, în poezie, grație 
și consistentelor sale volume din ultimele două de-
cenii, în total peste treizeci, un clasic al verbului 
evocator, învăluit în nostalgice rememorări, autor al 
unui discurs liric distinct, limpid, de mesaje deopo-
trivă umanitariste și grave. În poezia aceasta se regă-
sesc bine conturate spațiul geografic al Micii Valahii, 
lumea culturii noastre, istoria cu ecouri dramatice, 
deopotrivă cu un destin scriitoricesc asumându-și 
condiția ziditoare a creației, în decantări de gând cu-
rat și suflet românesc.
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Strigă dorul după mine:
Măi române, măi vecine,
De vrei vremea să te-aline,
Să te pui cu moartea bine.
N-o lăsa să te domine,
Nu-i cere să ți se-nchine!

Las-o-n vechea pustiire
Fără flori, fără iubire,
Și nu-i da nimic de știre.
Singură umblă prin lume
Și-o să te caută-anume
Să îți fure blândul nume,
Să facă din el tămâie
Nimeni să nu te mai știe.
Numai viermii prin sicrie.
Stai vremelnic lângă mine
Că sunt pus cu moartea bine.
 (Îndemn al cumințeniei)

Vreme frumoasă, cald desfrâu:
Sunt crucea apei pe pârâu,
Și orișicât m-ar întrista,
Un curcubei golit de flori
Tot piatra-i florăria mea –
Cutie sacră cu comori –
Moarte frumoasă, cald desfrâu –
Umbră psaltirii pe pârâu.
 (Instantanee golite de flori)

În surâs de stânci se-nghesuie holda.
O piaptănă vântul. Pântecul doare –
Îi țin isonul izvoare și bolta –
Argint biblic în ea să coboare!
Vai, în curând ți se mărită holda –
Rochie de mireasă cântîtoare!

Pietrele vindecă potcoave de cai –
Cățeaua-n călduri se freacă de lună,
Cimitirul de cuvânt se ține scai,
Tristețea-i din ce în ce mai nebună:
Pune pariu că se va duce în Rai
Ca bob răscopt și-l încunună.

(Printre vegetale comori)

 Mariei
Să stai la Dorna, ca un nufăr –
Al Rugăciunii dată-n spic –
Și cronicar să fie apa,
Să nu mă-ntrebe de ce sufăr
Când dintre îngeri mă ridic
Printre cuvinte dând cu sapa.

S-auzi fugind violoncelul –
Pleoapă verdelui stufos,
Prin fir tot ațâțând măcelul –
Că eu sunt carnea de pe os

Și el un somnambul, rebelul
Stins prin izvoare mătăsos.
Și ele bătucite-n palme

Ca niște bărbi de albe nopți
Să strige greierii: „La arme!”
Potcoavă-a cailor răscopți.
Să-ngădui paginii să-și sfarme
Lacrima dulce-n strănepoți,

Să fii udat de-o Mănăstire –
Doar cât o pojghiță de Rai
Ca semn de dar într-o Psaltire –
Și ea, piciorul sfânt de plai,
Sau prelungită amăgire
Prelinsă pojghiță de Rai.
 (Sub pojghița de nori)

Dintre surpările din mine –
înjunghierea pe la spate
a bucuriilor creștine,
cu-aroma brazdei presărate –
și ea, brățară cu aldine –
semințe-n sfinți mereu surpate.

Se-adaugă descreierate,
hulpave pajiști endocrine –
oglinzi stătute prin palate,
prin care șarpele revine
la sufletele greu mușcate,
cu izgonirea să le-aline.

Noaptea și Ziua se aleargă
ca două frunze orfeline,
surpările încep să spargă
atâtea schituri roase-n mine,
îngenunchieri duse pe targă –
meniu ferestrelor creștine.
 (Supliment la nemărginire)

Sare câte-un sân de fată
Să mă ție de povești,
Buza mea înlăcrimată
Face tumbe-mpărătești
Și ajunge o erată –
Ca un viespe sub ferești.

Și îi lași să te sfâșie
Călărind un fir de jar,
Îmbuibat de apă vie
Ce te fură la cântar.
Ești doar umbră dintr-o mie
Și el, stinsul felinar.

Sânul tău răstălmăcește
Grea răscruce trupul scund,
Și-obosit încreștinește
Albu-n care mă ascund.
Cer ce crește și descrește
Mă vrea prinț. Cum să-i răspund?
 (Din oracolele firii)

Nu știu, Doamne, nu știu, nu
Cum se-mparte sufletu’

Cât e cer și cât pământ –
Lacrimă unui înfrânt,

Cât e verde, cât uscat –
Când e-acasă, când plecat

Și cât înger se mai vrea
Până se va înnopta.

Nu vreau, Doamne, nu și nu
Să îmi mai vând sufletu’

Nicio stea, niciun mormânt –
Numai stratul de pământ,
Cât e cer și cât eu sunt!
 (Mioritică-n destrămare)

A strepezit moara pe vale.
Își face cruce. Nu-s bucate,
și doar rugină se prăvale
cu gustul de eternitate.

Sub dâmb e îngropat morarul,
și-i ține de urât făina
în care pui își crește jarul
să facă noduri rădăcina.

Pline de râie și cavernă
pietrele morii-și subțiază
lumina-n pâinea cea eternă,
o trag de păr și o trișează.

În cumetrie-i umbra seacă,
și dă cuvântul la o parte.
Această râie n-o să-mi treacă,
Rămâne perină prin moarte.
 (Secătuind tristeți diurne)

Numai umbră răsturnată
Lângă drum bătrâna casă –

Numai salcie plăpândă
La pârâu piatra să plângă

Numai lemnul mut din poartă
Dă din bici icoană moartă

Și-un rozariu păcălit
De un crez nemărginit

Și-o fântână, cap de zeu,
Smulgând cer din curcubeu.

Și o casă părintească –
Cruce să se prăbușească

În întoarcerile mele –
Cuțit de-ascuțit surcele,

Și uitarea stea pe-o dungă
Să mă scarmene s-ajungă

Ea în Rai, eu pe niciunde –
Înger ce nu-mi mai răspunde.
 (Tâmplă dezmoștenită)

Eu trăiesc durerile Unirii –
Spărturile în corpul bicefal –
Steag însângerat ce-l poartă mirii
s-astrângă rănile de prin Ardeal,
să cert durerile Unirii
călătorind pe albul unui cal.
La Alba Iulia prin umbra firii,
Mai rumegă-un imperiu bicefal.
 (Zorzoane la tâmpla istoriei)

ION MĂRGINEANU
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În fața paginii albe în fruntea căreia am scris 
numele iubitului meu, mă întreb pentru prima dată, 
ce știu despre bărbatul lângă care am trăit un sfert de 
secol și care a rămas în viața mea și după plecarea 
cea fără de întoarcere ?  

Nu știu mare lucru. Doar ce-mi povestea uneori 
fără să-l întreb. Știu, de exemplu, că în copilărie îi plă-
cea să construiască o colibă din crengi verzi în grădi-
nă, un fel de reședință  personală de vară, inspirată din 
lecturile cu indienii lui Fenimore Cooper or Karl May, 
publicate în foileton între cele două războaie sau că 
în studenție făcea lungi drumeții împreună cu Sandu 
și Berdj zis Barbă. Într-o fotografie de la Scărișoara, 
zac toți trei pe podeaua peșterii, răpuși de oboseală 
dar fericiți . Acolo avea și Florin o barbă frumoasă 
în formă de colier, ca a lupilor de mare, care-i dădea 
un aer jucăuș și misterios . Pentru mine, totul mi se 
părea foarte romantic . M-am născut cu doisprezece 
ani mai târziu decât el și când am început să învăț al-
fabetul, era deja student în primul an, la Medicină . 
Începuse războiul și lumea se schimbase din temelii, 
până să ajung eu la litera „Z”...de la Zid, așa cum se 
numea lecția. N-am uitat-o din cauza unei  întâmplări 
lipsite de însemnătate : Colega mea de bancă era fiica 
Șefului de Post ( de jandarmi; un sergent, presupun) și 
când l-am întâlnit o dată, m-a întrebat sever : „La ce 
literă ați ajuns ?” „La Zid”, am răspuns intimidată.” 
Ahaa! Vă c… pe lângă zid!”. Limbajul vulgar al ace-
luia m-a șocat; șeful postului de jandarmi făcea parte, 
în percepția mea de copil de țăran, din elita satului  și 
mă așteptam să fie mai civilizat. Am și acum, în timp 
ce scriu, privirea uimită și disprețuitoare de atunci. De 
fata jandarmulu mai e legată o altă amintire din școala 
primară.. Aducea pentru gustarea din pauză tot felul 
de lucruri bune, în timp ce noi, ceilalți, aveam două 
felii de pâine unse cu magiun sau cu untură. Dulciurile 
se găseau foarte rar la prăvălia din sat, iar halva nici nu 
gustasem vreodată. Ei și într-o dimineață, în timp ce 
așteptam să se deschidă clasa, Tanți ne anunță încânta-
tă, că are halva! Nu-mi amintesc să fi comentat cineva 
și, dat fiind că eu nu știam ce-i aia, nici nu m-a im-
presionat, dar după ore, eram de serviciu la curățenie, 
împreună cu Argentina și Marina. Strângem hârtiile 
de pe jos, măturăm și aliniem frumos băncile pentru a 
doua zi, când o auzim pe Argentina; „Am găsit ceva! 
Halvaua!”. Se pare că stăpâna ei uitase s-o mănânce, 
dar pentru noi a fost un deliciu nesperat și o dulce, 
la propriu și la figurat,răzbunare. Mult mai târziu am 
mâncat tot soiul de halvale, cu cacao sau de susan, dar 
gustul și aroma aceleia, n-a fost egalat niciodată. Și 
am avut parte doar de câte o lingură de firimituri pe 
care le-am mâncat încet, din căușul palmei !

În timp ce eu „mă ridicam copăcel” cum zice 
Creangă, Florin era student la Sibiu (Universiatea de 
la Cluj se refugiase acolo din calea războiului), purta 
pantaloni golf și mustață subțire ca Ramon Novarro, un 
actor de film despre care voi afla abia după douăzeci-
și-ceva de ani din filmele de Cinematecă, dansa , schia, 
făcea curte colegelor poate și mânca uneori o tartină în 
sala de disecții, după cum îmi vor povesti prietenii lui, 
ca să uite că după examenul de la medicină a leșinat 
în timp ce asista la incizia unui furuncul. Povestea cu 
leșinul mi-a spus-o soacra mea care se speriase foarte 
tare. În târgul în care locuiau, exista un spital și proas-
pătul aspirant s-a dus să vadă cum va fi. Nu știu cum 
a fost pentru el, n-am vorbit despre asta, dar poate că 
atunci s-a hotărât să se facă chirurg. Avea un soi de 
cutezanță care nu ținea  întotdeauna seama de pericol 
și asta o să-mi placă ! Dar nu numai…

Când a ajuns la Sibiu, cu câteva zile înainte 
de începerea cursurilor, s-a îmbolnăvit de difterie. 
O noapte teribilă, la hotel, cu gâtul umflat…și iar 
se rupe firul, pentru că nu-i plăcea să se deschidă, 
să povestească despre el…o călătorie pe acoperișul 

vagonului pentru că nu mai erau locuri nici pe 
scări…observ că nu mi-a spus nimic despre iubiri-
le adolescenței sale. Am aflat abia după nouă ani de 
căsătorie, tot de la Maica-Mița, că fusese logodit cu 
o colegă . Urma să mergem la o înâlnire aniversară 
și dânsa a presupus că știu. Nu l-am întrebat dacă a 
iubit-o,sigur că a iubit-o! și nici de ce s-au despărțit. 
Am vrut doar s-o cunosc . Privindu-i, am înțeles că el 
rupsese logodna și că ea îl iubea încă ; cred că nici lui 
nu i-a fost ușor. De ce n-am întrebat niciodată? Asta-
mi reproșează și fiica mea când vrea să afle ce fac oa-
menii pe care i-a cunoscut. Pentru că sunt discretă, îi 
răspund fetiței. E valabil în general; socot că dacă au 
ceva de spus, spun singuri, nu-mi place să iscodesc, 
dar în cazul lui Florin nu cred că a fost doar atât. 
Poate că mi-a fost teamă de suferință. Îmi părea rău 
că m-am născut atât de târziu pierzând astfel prima 
lui tinerețe…mă durea blând, e adevărat, gândul pri-
melor experiențe de viață trăite fără mine, bucuriile 
și melancoliile pe care nu le-am împărtășit, scrisorile 
de dragoste pe care le va fi scris altor femei și cuvin-
tele cu care le-a alintat…ce nevoie aveam să știu! ? 
Mie mi-a scris foarte puține scrisori și nu suficient de 
romantice, cum credeam atunci. Au mai fost bilețele 
lăsate pe masă, când pleca la spital, în care scria, 
de exemplu: „Te iubesc de un million, de milion, 
de million de ori…” sau cărți dăruite cu : „Pentru 
Băiețică al meu, multiubitul!” dar scrisori ca acelea 
pe care le-am găsit din întâmplare după doi ani de 
căsătorie, lungi, cu multe vorbe de alint , înflăcărate, 
scrise în ultimul an de studenție, primei sale soții, eu 
n-am primit și m-am întrebat mereu dacă m-a iubit 
mai puțin sau maturitatea îl făcea să se jeneze de 
accesele de romantism… Am dat peste scrisorile cu 
pricina din întâmplare, în timp ce ștergeam praful de 
pe niște cărți . Nu l-am căutat niciodată prin buzunare 
și mi se părea urât să deschizi un plic care nu-ți era 
adresat, dar n-am rezistat curiozității și rău am făcut! 
M-au durut îngrozitor vorbele pline de dragoste, 
aluzii la momentele de tandrețe petrecute împreună 
și limbajul complice obișnuit dealtfel, între doi 
oameni care se iubesc. Mă simțeam dată la o parte, 
lipsită de importanță, în comparație cu înflăcărarea 
misivelor scrise cu mai mult de zece ani în urmă.O 
săptămână n-am putut să mănânc mai nimic. Nici să 
mănânc, nici să dorm.Nu puteam vorbi cu nimeni 
și Florin era plecat la niște cursuri de specializare, 
dar când m-am dus la el și primele vorbe pe care 
le-a spus când m-a primit în brațe la coborârea din 
tren au fost: „Ce-ai pățit, Băiețică, de ai slăbit atât 
de mult!” au șters orice urmă de suferință. Privirea 
caldă și învăluitoare a ochilor bridați spunea mai 
mult decât toate declarațiile de iubire din lume. Așa 
a fost mereu; cu ochii,cu brațele, mă lua în stăpânire 
din nou, de fiecare dată când mă îndoiam de el. Acum  
înțeleg că fiecare iubire are forța și timpul ei și dacă 
n-am fost prima lui iubire, cred că am fost ultima 
și poate cea care l-a încercat cel mai mult. Nu știu. 
Nu mai sunt sigură de nimic, pentru că el nu-mi mai 
poate răspunde la întrebări și îndoieli.

Afară e o toamnă grăbită, ploioasă și 
neobișnuit de rece. O simt în oase și în suflet. Când 
suntem tineri, vremea nu are nici o însemnătate. Plo-
uă? Deschizi umbrela și mergi vioi printre bălți. Cu 
timpul însă pașii sunt din ce în ce mai greoi, iar cerul 
înnorat sau copacii desfrunziți nu alcătuiesc cel mai 
vesel decor. În dimineața aceasta m-am trezit cu soa-
rele strălucind în ferestre și m-am bucurat la gândul 
că după două săptămâni de vreme închisă, azi va fi 
senin. Mi-am spus : ” E! Altă viață!” dar după o oră 
s-a întunecat din nou. Am încercat să mă fac că nu 
observ, am măturat scările, am tăiat bobocii tranda-
firului galben, ofiliți și înnegriți de apă și am cules 
două mănunchiuri de Aster, floare târzie și rezistentă, 

de culoare mov deschis , cu miez galben, ca niște 
sori minusculi. In timp ce scriu, arunc o privire prin 
glasvandul care mă separă de sufragerie și zâmbesc. 
Modestia și forța lor îmi dau curaj.

În timp ce urcam încet, ușor aplecată, scara 
din față, m-am văzut cumva cu ochii trecătorilor. O 
doamnă în vârstă, mă gândesc, asta văd ei, pentru că 
așa merg bătrânii. Și asta sunt! Dar cum se face că 
înlăuntrul meu nu mă simt în acord cu vârsta? Urc 
încet, îmi spun, pentru că mă dor genunchii! Nu e 
vorba de cochetărie, nu-mi ascund anii, pur și simplu 
nu mă simt bătrână! Dacă mă iau după un înțelept 
japonez care ne sfătuia să nu folosim niciodată cu-
vântul ”bătrân”, fac foarte bine chiar dacă nu e ceva 
premeditat ci doar o stare de spirit. Chestia asta cu 
starea de spirit e cam trasă de păr, pentru că n-aș pu-
tea spune că sunt vioaie sau veselă. Mă bucur mol-
com de frumusețea lumii, de zâmbetul unui copil sau 
de aerul proaspăt de după ploaie dar nu mai simt că 
mi se umflă pieptul când înfloresc pomii primăva-
ra, cum se întâmpla în tinerețe. Ca și când mașinăria 
umană ar funcționa cu încetinitorul, pentru a econo-
misi resursele împuținate ale organismului. Scara 
din față este pentru mine un exercițiu de smerenie…

*
În urmă cu o lună mergeam la București cu au-

tocarul . Când urc, sper întotdeauna să nu nimeresc 
lângă o persoană corpolentă sau foarte guralivă și de 
data aceasta am noroc; vecinul meu e un băiat abia 
intrat în adolescență. Suplu, cu păr bogat și creț și cu 
urechile acoperite de căști; ascultă muzică. Liniște 
și spațiu, așa cum mi-am dorit. Ei,liniștea e totuși 
curând tulburată de telefoanele mobile la care se 
vorbește intens și tare, precum și de poveștile celor 
care se întorc după un sezon de muncă din alte țări. 
Peste scaune, două asistente medicale sau sociale, își 
împărtășesc experiențele. Una vine din Italia și alta 
din Austria. Au experiență și relații cu niște agenții/ 
„Nu mă duc decât cu contract!”/,îngrijesc bolnavi 
sau bătrâni câteva luni și-și câștigă traiul pentru iar-
nă, când rămân acasă. Primesc casă,masă, o oră libe-
ră pe zi și 1200 euro, sau 2000 pe lună, dacă se duc 
în Germania sau Austria. Au ceva triumfător în ton 
și au dreptate; nu le-a fost ușor, dar au câștigat bani 
frumoși. Vorbesc mult, bucuroase că se află în țara 
lor. Cine știe cu câtă trudă și mai ales umilințe, vor fi 
plătit valuta aceea!

Tânărul meu vecin și-a scos căștile și vorbește 
încet la telefon. O roagă pe bunica să-i pună nu-știu-
ce în rucsac, pentru că pleacă la munte. Dânsa caută 
și nu găsește. „Nu e pe biroul meu?” „Sau pe cuierul 
de lângă ușă, acolo unde-ți pui cheile?”. Incepe să se 
impacienteze, deși e un copil bine-crescut.” Sun-o pe 
mama, că poate știe ea! Eee! Acum ți-e greu să dai 
un telefon?”. Clatină din cap și închide. ” Bătrânii 
ăștia!” își spune poate în capul lui cel creț. „Câți ani 
are bunica? întreb.” „Aproape șaptezeci, dar știți, 

FLORIN

Starea prozei
ELENA BRĂDIȘTEANU:
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dânsa…” Cum să nu știu? Păi pentru el, eu sunt ma-
tusalemică probabil!

Florin, ca foarte mulți bărbați, se temea de 
bătrânețe, de pierderea energiei și mai ales de clipa 
în care va trebui să renunțe la bisturiu. Poate că m-a 
iubit, cred că m-a iubit, dar rivala mea, cea cu care a 
petrecut mai mult timp decât cu mine, a fost chirur-
gia. A făcut-o cu pasiune și dăruire și de multe ori a 
adus acasă grija pentru un bolnav căruia nu-i mergea 
bine. Într-o noapte de iarnă, cu doi ani de a se sfârși, 
s-a trezit la ora trei noaptea. „Moșul pe care l-am 
operat de stomac nu e bine! Mă duc la spital!”. Așa 
era! Sora ațipise pe scaun și bolnavul făcuse  febră 
mare. Nu-și putea imagina viața fără bolnavii lui. 
„Ai să lucrezi la o policlinică cu plată!” încercam eu 
să-l consolez. „Ca să fac, ce? Să tai furuncule?”. Aș 
fi putut să-i povestesc cum m-am plimbat nopți în-
tregi pe culoarele internatului, la cincisprezece ani, 
când îmi zvâcnea degetul infectat și cum l-am privit, 
ca pe un zeu, pe doctorul care mi l-a deschis, dar 
știam că n-o să ajute la nimic.

Venea uneori, după nopțile de gardă, golit 
parcă de orice emoție. „Tu care glumești și râzi la 
spital, nu ai și pentru mine un surâs?”. „Iartă-mă, 
Băiețică! Le-am terminat pe toate acolo! Au atâta 
nevoie….”. Înțelegeam foarte bine. În asemenea 
situații trebuia să las la pământ orice treabă 
domestică, să mă așez lângă el și să-i citesc până 
adoarme. Îmi apuca un călcâi în căușul palmei și așa 
rămâneam, fără să mișc, veghindu-i somnul, fericită 
că se odihnește puțin, fericită că-l aveam aproape.

Îmi spunea „Băiețică” pentru că eram tunsă 
scurt și purtam pantaloni când ne-am cunoscut. 
Mignonă, cu fața rotundă / „Elena dragă, ai un cap 
ca o minge!”, mi-a spus o dată diriginta mea/, abia 
ajungându-i la umăr, în primii ani păream un puștan. 
Poate de aceea mă și striga uneori, cu tandrețe, 
„Gavroche!”.

Îmi plăcea. Încerc să-mi amintesc cum visam 
eu să fie bărbatul pe care-l voi iubi și nu rețin decât 
că speram să fie înalt ; să privesc la el cu fața ridicată 
și să se aplece când mă sărută. Ei, sigur că numai 
asta nu era de ajuns! Trebuia să-l admir , să-l pot 
respecta și să mă respecte, să fie onest și îndrăzneț, 
să mă ocrotească și cine știe ce mai așteptam eu să 
se întâmple; mai ales lucruri bune, desigur! Să fie 
semeț? Florin era , fără să fie trufaș. Prieten cu toți 
șoferii și mecanicii , cu lăutarii și instalatorii pentru 
că admira meseriașii buni , rămânea totuși  cu un 
cap deasupra tuturor. Plin de vitalitate și bonomie, se 
integra și se simțea bine în orice mediu. Avea ceva 
de haiduc în firea lui . Fără să facă ceva, avea aerul 
că nu se supune nici unei constrângeri și că era în 
stare să se ia în piept cu toată lumea pentru ceea ce 
socotea el că e drept. O colegă de la spital, medic 
ortoped, mi-a spus cândva:” În preajma lui simți că 
trăiești!” ; și așa era…în bine sau în rău. Nu era de 
dorit să-l superi, cel puțin atunci când l-am cunoscut 
eu. Cu timpul însă, Vărsătorul din mine care umblă 
cu pacea-n băț , a scos la iveală latura spirituală și 
romantismul neștiut și s-a mai domolit, cum ar fi 
spus mama mea. Am învățat și eu care sunt limitele 
și dragostea a avut grijă ca cele bune și frumoase să 
fie preponderente.

Nu întotdeauna! N-am reușit întotdeauna 
să mă feresc de toate capcanele vieții în doi. În 
conviețuirea noastră vorbele blânde, tandrețea, 
iubirea și grija pentru celălalt erau normalitatea, 
dar când ni se ciocneau orgoliile sau principiile, era 
jale! Nu ne spuneam vorbe urâte, nu strigam , nu ne 
jigneam unul pe celălalt, dar ne răneam cu un cuvânt 
sau o privire și atunci sufeream cumplit. Amândoi. 
Mă chinuiește și acum o întamplare dramatică până 
la urmă, despre care n-am mai vorbit niciodată, nici 
măcar cu el.

Era într-o primăvară, înainte de Paști și 

FLORIN așteptam să vină grecul nostru. Erau multe de făcut, 
venisem de la servici și mă pregăteam să fac curat 
în baie. Eram însărcinată în trei luni și jumătate și 
ne doream o fetiță. Îi spuneam Luminița / pentru 
că, zicea Florin” Tu ai fost luminița care m-a scos 
din tenebre!”/, și vorbeam cu ea adesea. Era însă o 
sarcină nu tocmai bine ”prinsă” și la drumuri lungi 
cu mașina, sângeram puțin.

Nu-mi mai amintesc de ce ne-am certat și nici 
nu știu ce va fi declanșat violența care zăcea ascunsă 
în el, așa cum mă avertizase cândva/ „Eu sunt un om 
violent, Băiețică! Tu nu știi ce eforturi fac pentru a 
mă controla”/, știu doar că la un moment dat a strigat: 
„Taci!” cu ochi atât de aprigi, încât am crezut că o să 
mă lovească. L-am privit fără să mă mișc și fără să 
mă tem, deși mă gândeam că dacă-mi dă o palmă, va 
fi sfârșitul pentru noi. Nu voi putea să trec peste așa 
ceva. A plecat el fără să mai spună nimic, iar eu am 
frecat cu furie tot ce se putea spăla prin casă. Târziu, 
transpirată și obosită, am intrat sub duș, după ce am 
încuiat ușa și m-am așezat sub jetul de apă rece, 
cu gândul /ticălos, Doamne!/ să pun capăt sarcinii. 
Stăteam cu dușul la șale zicând în gând: „Omului 
acestuia nu-i voi face un copil!”. Florin a înțeles ce 
se petrece și minute în șir a bătut cu pumnii în ușă, 
implorându-mă să deschid. Am ieșit abia când îmi 
clănțăneau dinții și-mi tremura tot trupul cuprins de 
frisoane. M-a fricționat, a suflat cu gura aer cald și 
m-a încălzit cu pături, dar n-a ajutat la nimic. În ziua 
următoare am început să pierd sânge.După câteva zile 
m-a internat în spital și, deși analizele arătau că fătul 
nu mai trăiește, au continuat să-mi facă tratamentul 
ca și când ar mai fi fost ceva de făcut. În anul acela se 
dăduse decretul cu interzicerea avorturilor și a trebuit 
să aștept, cu febră și hemoragie, să vină Procuratura 
și Miliția să constate nu știu ce. Ba știu! Să vadă 
dacă am făcut ceva ca să mă bage la pușcărie…și am 
stat acolo, pe masa ginecologică,expusă, sub lumina 
unui reflector, în timp ce doctorul mă deschidea cu 
valvele metalice, pentru ca să vadă și comisia, un 
milițian și o femeie care nici nu era procuror, cum 
arată colul uterin. „Parcă se văd două cicatrici pe 
col”, a zis dânsa și așa s-a consemnat în procesul 
verbal. Florin a înțeles ce înseamnă asta. A înțeles 
că îl implica și pe el pentru că era chirurg și a ce-
rut Ordonanța Procuraturii Regionale, să mă mute la 
Craiova, pentru expertiză. M-a luat Salvarea și m-a 
dus acolo. Un salon cu femei gravide cu probleme, 
cu opt paturi și două bolnave în fiecare pat. Trecuse 
mai mult de o lună, eram slabită și febrilă, așa că nu-
mi amintesc mare lucru. Expertiza; trei medici mă 
examinează și constată că cicatricele sunt normale la 
cineva care a mai născut, mă curăță imediat. Îi aud 
vorbind: e descompus, s-a lipit de uter… durează. 
Mă duc în salon. Vărs de durere. Mi-e sete, o soră 
îmi pune un prosop ud pe burtă, mă doare, plâng 
înfundat. Sunt teribil de singură și străină. Femeile 
din salon nici nu se uită la mine. Vorbesc, mănâncă, 
dorm. Doar una foarte tânără, oligofrenică, pe care 
un nemernic a violat-o pe câmp, îmi aduce apă să 
beau, îmi schimbă compresa și stă lângă mine toată 
noaptea. Dimineața o aud gemând. Naște. N-am mai 
văzut-o și nici nu știu dacă i-am mulțumit, dar îi țin 
minte chipul și acum.

În ziua următoare urinez cu sânge. Am făcut 
o infecție la rinichi,. Mă ia acasă. Zac mult timp, iau 
hapuri și beau găleți de ceai. Nu-mi amintesc cum 
mai era relația mea cu iubitul meu care-mi sărută 
mâinile și-și tot cere iertare.

E furios pe doctorul care a semnat procesul 
verbal, vrea să-l dea în judecată dar nu-l las, a trecut 
mai și iunie înainte ca eu să mă ridic. Nu pomenim 
de Luminița și nici de păcatul nostru. Abia când 
am rămas singură am avut curajul să-i mărturisesc 
preotului ce-am făcut într-un moment de mânie. Nu 
mă simt ușurată însă. Și nici absolvită. Când stăteam 
sub șuvoiul de apă rece, încercam de fapt să-l 
pedepsesc pe Florin și mi se pare îngrozitor ; deși am 
fost aspru pedepsită pentru asta, nu simt că suferința 

fizică îndurată, m-a purificat. Păcatul trufiei! 

Poate din cauza acestei întâmplări neferici-
te, am primit-o cu atâta bucurie pe fetița care ni s-a 
născut după doi ani; darul cel prețios va fi însemnat 
iertare?

*
Deschid televizorul și nimeresc la jumătatea 

unui film italian, a cărui acțiune se petrece pe insula 
Capri. Décor de vis, marea albastră presărată cu stân-
ci ascuțite ca dinții unui uriaș balaur, femei tinere 
suple și frumoase, femei mai puțin tinere, grase, dar 
tot fermecătoare și bărbați bruni, duri și romantici.

Mă mir că prima imagine care-mi vine în min-
te dintr-o vară îndepărtată este drumul care duce la 
vila împăratului Tiberiu. E amiază, soarele arde din 
înaltul cerului, abia coborâsem din vârful muntelui, 
de la Anacapri și eram foarte obosită. Mă târăsc fără o 
vorbă , la câtiva pași în urma lui Florin, pe străduțele 
înguste, aproape pustii. Ici, colo, așezați pe o bancă 
la umbră, oamenii locului ne privesc compătămitor. 
Așa simt eu. Simt că le este milă de mine care trag cu 
greutate în piept, aerul încins. Nu mă plâng pentru că 
nu vreau să renunțe. E pasionat de trecutul istoric și 
ar vrea să vadă toate vestigiile rămase. Urcăm tăcuți 
o vreme și numai ce-l văd că se întoarce și pornim 
spre port. Nu spune nimic, dar știu că e dezamăgit. 
Cum mă simt eu, sub cerul de un albastru neverosi-
mil? Pe insula de vis, mă simt singură și nedorită. 
Înotdeauna mă simt așa când tace înnegurat.

Și în ultimii ani era adesea cufundat în gânduri 
numai de el știute. „La ce te gândești?” întrebam 
uneori. „La nimic!” răspundea și eu care nu pot să 
stau o clipă fără să-mi treacă ceva prin cap, nu-l 
credeam. „Iar te-ai cufundat în stele…”  îmi spuneam 
cu regretul timpului trăit  departe unul de celălalt. 
Mă obsedau zilele care nu se mai întorc și duc cu 
ele micile dar prețioasele fericiri posibile. Risipă de 
potențiale bucurii… Florin nu gândea la fel, cel puțin 
nu după ce începuse să coboare panta vieții. Nu știu 
ce să zic, n-a fost întotdeauna așa. La doi-trei ani 
după ce ne-am cunoscut, a avut într-o seară o criză 
dureroasă în piept. A luat ceva și i-a trecut, dar după 
aceea m-a privit cu duioșie și o lacrimă i s-a prelins 
pe obraz. „Nu mă tem de suferință, îmi pare rău doar 
că n-am să pot sta cu tine foarte mult!”. M-am speriat 
atât de tare, încât am încercat să uit această întâmpla-
re, sperând cumva că nu e nimic grav și că nu se va 
mai repeta. Când a apărut iar, a fost mult mai drama-
tic și a fost sfârșitul. Nu la asta trebuie să mă gândesc 
eu în această zi cu cerul plumburiu și am destule mo-
mente fericite și senine de care să-mi amintesc.

Mănânc rodie pentru prima oară. Sâmburi 
roșii, translucizi, dulce-acrișori. Sunt puțin dezamă-
gită pentru că mi-am închipuit ceva mult mai gustos. 
De vină sunt poveștile orientale și miturile Greciei 
antice. Persefona, răpită de Hades, zeul infernului, e 
obligată să petreacă patru luni din an sub pământ, din 
cauza unor sâmburi de rodie pe care i-ar fi mâncat 
acolo. Cu gura făcută pungă mă întreb ce a găsit atât 
de tentant de n-a putut să reziste? Florin era la fel de 
fascinat de acest fruct, mai mult frumos decât gustos 
și cu ani în urmă, căuta fără să știe cum arată, rodii 
pe tarabele din Grecia. Ceva rotund și roșu, i se pare 
că seamănă. Se numește rodiacon, dar nu e fructul 
magic; din fericire! E mult mai dulce! Am impresia 
că nu se coc în timpul verii.

*
Șterg praful prin casă și într-un colț dau peste 

mașina de scris a cărei existență o și uitasem, deși 
cândva a însemnat foarte mult pentru mine. La ea 
am dactilografiat ”Jurnalul unei femei”, prima mea 
carte, Cu dificultate, pentru că sunt mioapă și trebuia 
s-o așez pe un vraf de albume ca să apropii tastatura 
de ochi. Înainte de asta însă, timp de doi ani după 
plecarea lui Florin, a trebuit să mă duc cu ea la Miliție 
și să dau o probă de scris. Într-o vreme apăruseră la 
un liceu niște foi cu texte subversive. Atunci s-au 
adunat mostre de la toți elevii și s-a introdus controlul 
mașinilor de scris. N-am aflat niciodată ce conțineau 
manifestele acelea și nici dacă erau scrise de mână 
sau de mașină, dar micul obiect cenușiu, cu taste 
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negre, căpătase în ochii mei o aură  eroică; se putea 
lovi cu ea societatea multilateral-dezvoltată! Când 
mă duceam cu ea la „organ” / Am auzit termenul 
așteptându-mi rândul. Un milițian spunea la telefon: 
„Trimite-o pe tovarășa la organ!”/, mă simțeam ca și 
când aș fi avut în brațe o mitralieră.

Prin fereastra deschisă se aude ciripit de vrăbii. 
Anul acesta cuibul mierlelor a rămas gol. Ani întregi 
au crescut aici două rânduri de pui în fiecare vară, 
umplând amurgul cu trilurile lor. De ce nu s-au mai 
întors? Mă tem că de vină este pisica noastră, Blonda, 
pe care am văzut-o uneori pândind puii care învățau 
să zboare. Poate că anul trecut a reușit să-i prindă 
și, înțelegând pericolul mierlele și-au schimbat locul. 
Îmi lipsesc grozav. De ce „Blonda”?  Pentru că e albă 
și dolofană, dar nu mi se pare un nume potrivit. Caut 
în gând un sinonim…Blanca! „Blanca, află că din 
leagăn/ Domnul este al tău mire/ Căci născută ești, 
copilă/ Din nevrednică iubire”. Versurile mă pisează 
în timp ce umblu de colo, colo, cu cârpa de praf în 
mână. Sună a Eminescu dar din ce poezie? Trebuie să 
fie un basm, îmi spun în gând și așa este: „Făt Frumos 
din tei”! Rămân cu cartea-n mână citind poemul până 
la capăt. Așa cum mi se întâmplă adesea, personajele 
prind viață. Bătrânul crai care-o trimite pe Blanca 
la mânăstire grăiește cam emfatic. De ce „batrânul 
crai”? Și cum de mi-o imaginez pe mama prințesei 
mult mai tânără? Păi pentru că a făcut un copil din 
„nevrednică iubire”, nu? Trebuie să fii fost fiica 
unui rege mărunt care a măritat-o cu vecinul lui mai 
puternic, mai bogat și mult mai în vârstă; o alianță 
avantajoasă. Blanca însă nu vrea la mânăstire! Se 
revoltă și, călare pe un cal alb, se afundă în codru 
unde-l întâlnește pe Făt-Frumos. S-au văzut, s-au 
plăcut și s-au pierdut în lume. Happy end!

Povestea cu „el bogat și ea frumoasă” se 
mai întâmplă și în zilele noastre. Doar sfârșitul 
diferă. După ce umplu paginile ziarelor și ecranele 
televizoarelor cu iubirea, vacanțele și hainele lor 
de firmă, divorțează bălăcărindu-se reciproc. Alte 
vremuri, alte moravuri, cum ar zice cronicarul. În 
rest, competiția pentru cele mai noi știri , oricât ar 
fie le de banale sau ridicole, e acerbă. Fete frumoase 
mai mult dezbrăcate fac cumpărături, fac plajă sau 
își expun garderoba în fața camerelor, politicienii 
fac „băi de multime”, se duc în insule exotice sau 
la biserică, în timp ce alegătorii strâng cureaua din 
cauza sărăciei.

E soare, e cald, e primăvară, au înflorit 
trandafirii, dar mie îmi trebuie un efort de voință ca 
să mă înseninez. Prea multe griji, prea puțini bani, 
bucurii firave și speranțe anemice. Au venit mier-
lele!

*
Mi-e dor si acum de el, de iubitul meu pe ca-

re-l văd în gând ca la-nceput.Ca și când timpul s-a 
oprit în loc,un fel de stop cadru pe fața brună cu 
ochii bridați și zâmbetul alb din clipa în care ni s-au 
întâlnit privirile pentru prima dată. Am simțit atunci 
că-l cunosc de când lumea și că l-am așteptat mereu. 
Sigur, pare ciudat ca o asemenea întamplare să lege 
doi oameni pe viață și dincolo de ea, dar așa a fost. 
Încerc să-mi amintesc când mi-a spus „te iubesc” și 
nu știu. Cred că uneori ne înțelegeam fără cuvinte și 
de multe ori termina, unul dintre noi, fraza celuilalt. 
Fără îndoieli, fără să ne gândim ce va urma , așa cum 
îmi imaginez că va fi mers Frumoasa din Pădurea 
Adormită, după ce a sărutat-o prințul. Eu, cel puțin, 
trăiam doar clipa fără să mă întreb ce vom face mai 
departe.

 Nici nu știu dacă m-a cerut de nevastă. Nu 
formal, nu cred, părea însaă de la sine înțeles, pentru 
că Florin făcea planuri de viitor. Urma să fie demo-
lată casa în care locuia și să primească un aparta-
ment pe care-l tot calcula și împarțea, ținând cont 
că vom avea o familia numeroasă, cu bunici, un 
străbunic, trei copiii si, bineinteles, noi, fericiți până 
la adânci bătrâneți. Îl ascultam zîmbind, ca și când 
mi-ar fi spus o poveste. Îl credeam? Nu avea nici o 
importanță ; cât timp era el cu mine, nu mă temeam 
de nimic.

Așa cum am mai spus, Florin avea ceva de 
haiduc, de explorator. Te așteptai să învingă orice 
piedică și să se lupte cu toți ; să se lupte și să câștige !

Nu avea un cal alb, ca-n visele mele de ado-
lescentă, dar avea o motocicletă puternică și stabilă, 
pe care voi merge și eu așezată într-o parte, ținând 
cu mana jupoanele apretate și înfoiate și scandali-
zând lumea micului nostru târg. Biata opinie publi-
că a fost greu încercată în anul acela, pentru că mă 
aștepta la poarta fabricii la care lucram , cobora când 
mă vedea și-mi săruta încheietura interioara a mâi-
nii, în văzul tuturor. Sau mă ținea de mâna în public 
și uneori mă săruta pe păr. Nouă ni se părea firesc, 
dar morala proletară credea că ar trebui sa fim mai 
rezervați, așa că ne-au criticat strașnic în ziarul local 
(care a vândut, câteva luni, un tiraj  nemaipomenit!) 
și ne-au muștruluit în ședințe de partid și de sindicat 
bine organizate, conduse de careva din conducerea 
orașului. În ședințele alea mă țineam tare, invocan-
du-l pe Engels si Originea Familiei, în carea acela 
scrisese că o căsătorie lipsită de iubire, e imorală, 
cum mă învățase Florin, mai instruit decât mine în 
marxism, pentru că la spital trebuiau să meargă la 
niște cursuri numite Învățământ politic. Dacă nu aș 
ști că divorțurile sunt destul de frecvente și în țări 
care n-au trecut prin comunism, aș zice că de acolo 
ni se trage instabilitatea tot mai accentuată a fami-
liei.

Ei bine, dupa ședintă mă duceam la cantina 
Fabricii de țigarete, la care lucrau mai ales femei 
și mă întâmpinau zeci de capete curioase, pândin-
du-mă de la ferestrele deschise. La sfârșitul zilei, 
înfruntam comentariile unora din autobuz, precum 
binecunoscutul „Ce-a văzut la ea?” sau „Eee, a avut 
barbat bun, dar cu doctorul n-o să-i meargă! Va tre-
bui să stea în picioare în fața lui ! Și răspunsul celei 
de alături : „Vezi de treabă ! Îl pune ea în fund și pe 
ăsta!”. Eram doar o mână de om, cam patruzceci și 
nouă de kg. Și mă miram cât de interesantă pot să 
fiu pentru  cei din jur. Ajunsă acasă, izbucneam în 
lacrimi, invariabil. Eram mioapă și purtam ochelari 
fumurii ca să-mi ascund ochii umflați. Din cauza 
asta m-am trezit într-o zi cu un om în vârstă, pre-
zentabil dealtfel, care m-a rugat să-mi scot ochelarii 
și, luata prin surprindere, i-am scos. Era domnul Di 
Bernardo, un vecin cu care vâna Florin, care voia să 
se asigure că un ascund un beteșug. Nici un m-am 
suparat…era floare la ureche pe langă ce-mi faceau 
„organele”.

Datorită partidului, mi-a fost respins divorțul 
și a trebuit să fac recurs. Pentru asta, Florin si-a 
vândut pușca de vânătoare. Mai târziu îi va spune 
fetiței noastre, în glumă : „Am luat-o pe mama ta, 
pe o pușcă”.

Recursul s-a judecat la Craiova și ne-am dus 
cu motocicleta. Un judecător în vârstă, omul lui 
Dumnezeu, n-a ținut cont de opinia publică și de cea 
politică și s-a terminat cu bine.

În timpul acestui scandal local, se turna filmul 
Tudor Vladimirescu și, cum trebuia asistență medi-
cală la filmări, Florin s-a împrietenit cu actorii. Unul 
dintre căpitanii Domnului Tudor a avut nevoie de 
operație și, cu ocazia divorțului, am mers la hotelul 
la care erau cazați, să vadă cum îi merge bolnavului. 
Dupa vizită, coborâm scara somptuoasă a hotelului 
Minerva și-l aud pe Florin spunându-le actorilor 
aflați în hol: „Aceasta e doamna și stăpâna mea!”.
Toți se întorc și dau cu ochii de o copilă, îmbraca-
tă în pantaloni pescărești și bluză roșie de fâș, cu 
bascheți în picioare, stând nehotarâtă cu mâna pe ba-
lustradă. Au fost foarte drăguți și cu Emanoil Petruț 
va rămâne prieten.

Scandalul s-a stins de la sine, din lipsa de 
combustibil, ca să zic așa. Curat ca-n Topârceanu și 
„Pe marginea unui divorț”.

La întoarcere, traversam un pasaj de cale fera-
tă. Plouase puțin, pe asfalt rămăseseră urmele pline 
de pământ ale unui tractor și am derapat. Nu m-am 
speriat, am dat drumul suportului de care mă țineam 
și am rămas culcată pe șosea, fară nici o zgârietură. 
Florin, însă, a continuat să  țină de motocicleta care 
aluneca spre un stâlp în încercarea de a reduce vite-
za, ca să mă protejeze. A lovit stâlpul cu umărul și 
și-a rupt clavicula! Abia atunci a întors capul și m-a 
văzut teafară ,la câțiva metri distanță. A condus încă 
cincizeci de km. fără să spună nimic și până s-a vin-
decat, a operat în continuare, fără să se cruțe.  

LIVIA MĂRCAN

Cântec la neguri
Cerul îngroapă stele 

ce-i scapă. Clopotul bate ruga 
de seară, iară şi iară. Luna-i o 
gheară. Noaptea se zbate şi-l 
împresoară; pomii nebuni cresc 
în furtuni, cerul s-a-nchis...

Ultimul vis calea-şi 
coboară, dreaptă, uşoară. 
Peste zidurile albe trec lăs-
tunii între flori de nalbă, gând 
tăcerii îngână. Cântece de dor 
s-aprind în tăcuta depărtare. 

Colinele înalţă în seară spinări albastre. O mlaştină 
închide ochiul sub o sprânceană de pădure. Împlet-
icitele iazuri sfârşesc în gropi. În mărăcini iepurii 
lungesc urechile cu teamă. Sfinţirea a intrat 
demult în coborâre. Lumina bate din ce în 
ce mai străvezie. Ca un semn de înţelegere, 
bubuie puşca vânătorului. Iarba în valuri se 
desparte de bătaia vântului. Peste câmpuri 
sparte urlă câinele pământului. 

De vale, între cimitir şi margine de sat, stă un 
bordei pe-o rână îndesat. Luând noaptea în cap, fără 
să ia nimic în gură, gata de drum, c-o sfântă înjurătură, 
moşul alb mână oile satului la păscut; nu pe drumul 
de toţi ştiut, ci pe mirişti ţepoase, în care trăiesc pre-
peliţele grase .Roză floarea tutunului rămâne încă în 
urmă. Fluieru-i tremură, doina-i se curmă. Din mers, 
mereu opintit la iarba dintre hotare, satul a rămas hăt 
în depărtare. Printre salcâmii cenuşii doar o bisericuţă 
mică-mică, căciula ţuguiată-şi ridică. Praf face să me-
argă turma...Oi cu capul rezemat de alte oi.

Pe cerul dimineţii se adună grămezi de nori 
grei. Furtuna s-a zbârlit prin frunze de stejar. Grăbită 
turma din mers s-adună. Ploaia ţese ţeapăn în argint 
mătase. Stropii răpăie prin gropi murdare, pătrunde 
prin sacul ce-i ţine ciobanului de haină. Opincile-i 
rămân împotmolite. Câinele-i latră, oile se opintesc 
năucite. Bătrânul, tuşind spart, coboară în bordei, de-
sprinde de pe opinci, în prag, două felii de noroi. De 
câte ori aude că tună, se-nchină.

Înseninat amurgul luceşte în băltoace. 
Dimineaţa rece se-ntoarce la pace. Moşul ar 
fi râvnit să dezlege taina slovelor de aur, pe 
rotunda carte a cerurilor. Ar vrea să cadă la 
tocmeală cu Domnul şi să-l întrebe : ,,-Ce-mi 
cei să ciobănesc până la toamnă stelele, ca 
pe o turmă de miei?’’ O stea chiar scînteia-n 
bordei, mică cât un bob de miei. Aşa, pierdut, 
s-a tot uitat în slăvi până hăt-târziu...Când, 
şi-a adus-aminte că, a avut cândva, un fiu 
plecat acum în rătăcire. Zile de aşteptare le 
socoate şi le pierde, se roagă pentru el şi 
bate semnul crucii. Şi-ar da viaţa ca să ştie 
că trăieşte.În frig a reînceput să-i amorţească 
dreapta, ce i-a fost în tinereţe frântă. Şi iar i 
s-a părut că cea mai mică dintre stele cântă. 
Pe urmă-şi aşterne un ţol în bordeiul de 
lângă cimitir. Vedeniile ceţoase murmurau 
tot mai tihnit. Pe câmpul de peste drum, 
rapiţa scutura roua în mărgele. Deasupra, 
peste cimitir, se despicau căderi de stele. 
În pom sta pricăjit un greier negru;bătrânul 
căuta nebădăiosul cântăreţ. Vechi frunze se 
surpau din mărul pădureţ. Cădeau inimi de 
aur, inimi de tată, fără de preţ, pe drumuri, 
prin iarbă...Era pustie şi nimeni nu venea să 
le culeagă, doar lacrima dorului s-a poticnit 
în a sa barbă.

Gânduri deşarte, în zadar le alintă...Coboară 
negru, fulguind, amărăciunea-i liniştită.

Căci ce altceva putea să se mai întâmple?

P r o z a    p o e t i c ă
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Peron
    Trenul e-aproape gata de plecare 
L-auzi prin aer şuierând din nou 
Va duce păsările călătoare 
visând la sudul unui vag ecou
În lacrimă se face zi senină 
Vagoanele cu aripi trec prin nori 
Smulgând din cer traverse de lumină 
sub căile ferate le strecori
Iar dacă-ncep ninsorile să cadă 
şi-n ochi se zbate-un vultur argintiu 
înconjurat cu oameni de zăpadă 
ascunzi în suflet un peron pustiu. 

În vremurile ce le trăim, prozatorul 
înzestrat cu oase tari surprinde, de fiecare 
dată. Într-o deplină prefacere, debutul în 
volum al gorjeanului Daniel Radu - “Prin-
tre tăceri”*, de la editura PIM în 2018 - are 
valenţe de scriere muşcată din singurătate. 
Cele nouă povestiri din carte fiind marcate 
cu amprenta unui damnat al (i)realităţii 
imediate.

Daniel Radu poate fi încadrat şi 
în rândul sculptorilor de vise. Căci: “Sunt 
prea multe lucrurile care ni se întâmplă 
în viaţa noastră scurtă şi precipitată ca să 
mai avem timp să ne adunăm rămăşiţele de 
răbdare pentru a mai citi şi poveştile unora 
sau altora din lumea mare; prea seamănă 
aceste poveşti ca să ne mai spună ceva; 
prea nu mai suntem receptive la estetică, 
presupunând că ar mai conta, când aflăm 
lucruri trăite şi de noi sau al căror sens 
îl putem înţelege fără să răsfoim puţinele 
pagini adresate cu încăpăţânare unei lumi 
din ce în ce mai neinteresantă, sleită de 
sine însăşi…” – Grădina cu vise. Jurnal 
imaginar. Cantitatea imaginarului din text 
echilibrând calitatea, prin picurarea de 
toamnă, de tristeţe şi de însingurare. 

Daniel Radu ştie să se însoţească 
bine cu personajul, cel lipsit de chip, 

de haine, fără ticuri, 
fără dureri, lipsindu-i 
sluţenia, urâţenia, ex-
istând, 

Să-i acordăm 
atenţia cuvenită şi în lu-
crarea intitulată Vrem-
uri (având următorul 
motto: nerecomandată 
celor sensibili la adevăr; 
dacă totuşi apar iritaţii, 
consultaţi medical, nu 
autorul) unde domnul 
G. îngereşte oraşul, 
de la un capăt la altul, 
în final luând o stare 
humoristică: “Domnul 
G. şi-l imagină pe nea 
Iancu stând la masa 
sa, cu berea în faţă, privind la comedia 
asta, zâmbind şiret cum numai el ştia să 
facă…” Reţinerea de la ironie este vagă, 
autorul, cum îl bănuim, adaugă vitriol cu 
busuioc unor situaţiuni exacte şi acoperite 
de vremuri. 

În Îngerii tac (minunat titlu!) au-
torul pare cucerit şi, totodată, ameninţat: 
“Eva s-a trezit. E frumoasă…

-Bună dimineaţa, Eva! Am şi pen-

tru tine o cafea!” 
Daniel Radu se 

arată aici singularizat 
şi tensionat ca o poemă 
de cavaler cuceritor. O 
combustiune de trăire 
minunată, iată defini-
rea!

Gestica ironică 
o găsim în proza 
intitulată Criticul (cu 
atenţionările nece-
sare, de teme comune: 
“orice asemănare cu 
o persoană reală este 
pur întâmplătoare”; 
“ aceasta este o 
ficţiune, trataţi-o ca 
atare”), personajul – 

domnul R. – venind, posibil, dintr-o coastă 
a cunoscutului domn K.

Povestirea Gara aduce o umbră 
surprinzătoare, cea a personajului (Profe-
sorul) paradoxal: “-Mă gândeam că a sosit 
clipa…” Însă Profesorului i se oferi încă 
o şansă şi: “Auzi venind trenul, şuierând, 
apoi îl văzu apropiindu-se, tot mai bine 
conturat… intrând în gară. Un ultim 
şuierat, un pufăit puternic…”

Artista, Noapte de veghe şi Tăcerea 
cuvintelor sunt de asemenea impregnate 
cu singurătăţi şi, mai ales, cu mireasma 
unor îngândurări, golite de multe ori de 
optimism. Însă piesa de rezistenţă a cărţii, 
Printre tăceri, se fixează şi moralizează 
cinematografic (cum descopeream cândva 
la Vasili Şukşin, în povestiri): “Ningea 
atât de alb în amintirea mea; fulgii cădeau 
necontenit pe umerii noştri, în timp ce 
înaintam cu greu prin omăt spre luminiţa 
pe care o zăriserăm departe, departe, în 
realitatea căreia crezuserăm, ajungând 
până la porţile ce ne aşteptau deschise 
larg…”

Şi mai credem că avem în această 
carte şi trăirile subterane, confesive ale 
justiţiabilului, programat să caute certitu-
dini.

Neiubitor de larmă, Daniel Radu 
se petrece pe sine în prozele subzistente 
poemului, mărturisitor acelor forme de 
(de)plină singurătate, desigur şi inevitabil, 
printre tăcerile iluzorii. Acoperirea aces-
tor afirmaţii va fi descoperită de cititor în 
această carte aparte, în sensul cel mai bun 
- scriere învelită în aripi de fluturi! 

*Printre tăceri, Daniel Radu, 2018, 
Editura Pim, 152 pagini  

ADRIAN FRĂŢILĂ

Trenuri – lacrimi de oţel Gările-s trase în compartimente
Halat imaculat emite ceață
Mânerul de alarmă se dezgheață –
în prelungirea lui ard mări stridente
Trec șinele adânc prin carne vie   
Semnale sângerii înțeapă zarea –      
rană prescrisă pentru vindecarea
lui Dumnezeu de agorafobie
La geam cicatrizate flori polare
vestesc alunecări de piramide
Răbdarea subțirimilor decide
în urma trenului să curgă sare.

Sens
    Mai trece-un tren prin liniștea ferată –
un șarpe violent, apoi un zvon
pierdut și-acela-n roua deportată
pe iarba necositului peron
Robit de sufocanta așteptare
fumez tutun înmiresmat cu ploi
Dar nicio stea nu bate-n semafoare
ca să deschidă calea înapoi.

Marfarul
    Cu aripa din frunte-ncerc să zbor –
aceea care vindecă făptura –
dar căile ferate-n lungul lor
mă încovoaie, mă-mbrâncesc de-a dura
Şi deraiez până devin cărunt
însă cazanul n-a-ncetat să fiarbă
Priviţi-mă când trec prin gări – eu sunt
marfarul deşirându-se sub iarbă
Mă tot înşală câte un semnal
la semafoare mă pândeşte clipa
Şi-ajuns în dreptul punctului vamal
nu pot să-mi smulg din rădăcini arípa.

Trenuri fulgerând
    Mereu același schimb de gesturi 
nedumeriri și așteptări 
încât se sting parcă de-o boală 
ochii semnalelor în gări
Toate peroanele sunt goale 
Vagoane circulă-n văzduh 
dar la ferestre se dilată 
numai statuia unui duh
Şi iar aluneci între linii 
pe care şuieră un fel 
de trenuri fulgerând prin oase – 
ca nişte lacrimi de oţel.

Trecerea
    Poate cu spaima de-a rămâne singuri
călătorim în trenuri clandestine
Peroanele sunt măsluite ringuri
la care trag vagoane pe sub șine
Când furișăm privirile afară
în geamuri smalțul ochilor se sfarmă
Banchize largi cât liniștea polară
sparge-ntre gări semnalul de alarmă
Vreo frunză luminează veșted locul
de tranzit de niciunde spre niciunde
Și dacă ne târâm – ne-nalță focul
acestei treceri strâmte prin secunde.

Balada trenului
    Ecranul cu sosiri pulsează verde
Plecările scrâșnesc pe osul frunții
În dinastii întârzie cărunții
delfini visând coroana să dezmierde

Alex Gregora

Scriere învelitã în aripi de fluturi!
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Motto:
„Un zeu de cântă, cum se-ntâmplă câte-odat’,
N-atinge doar cu degetele-o liră,
El își destramă-n vânt ființa toată”.
(Lucian Blaga, Unde un cântec este)

1. Deschiderea spre cântec

Cu toate că versul modern, născut pe un așa-zis 
divorț al poeziei cu rigiditatea metricii și prozodiei 
clasice, se situează la antipodul tradiției 
pitagoreice care considera muzica „figura 
emblematică a faptului estetic” (1), sondarea 
liricii unui poet ca Lucian Blaga, singular 
în literatura română, prin mânuirea versu-
lui liber, şi receptiv la chemările Euterpei, 
este o problemă care tentează mereu şi este 
intrinsecă investigaţiilor hermeneuticii poe-
ziei în genere.

Dacă pentru Paul Valery, poezia este 
acel ceva care, „asemenea dansului, nu duce 
nicăieri”, adică acea îndeletnicire umană, pe 
care „trebuie s-o studiezi, mai întâi, numai 
ca o pură sonoritate, să o citeşti ca pe un fel 
de muzică; să nu incluzi sensul şi intenţiile în 
dicţiune decât după ce ai surprins bine sistemul 
sunetelor pe care trebuie, sub sancţiunea 
neantului, să-l ofere un poem”(2) - pentru poetul 
„tristeții metafizice”, deschiderea acelei „acuităţi re-
ceptive”(3) stă în asocierea ritmului versului cu „rit-
mul pasului” (4) și ține de un auz de tip special. Ar ţine 
poate de acea „coborâre a urechii în inimă”(5) - cum o 
numea A. Souzanelle, mai bine-zis de cea mai palpa-
bilă şansă a promovării înţelegerii lumii, urechea fiind 
poate cel mai sensibil organ omenesc (forma ei „amin-
tind de cea a embrionului uman” (6) - locul unde se 
interceptează profanul cu sacrul, umanul cu divinul, şi 
unde abstractul tinde să se concretizeze. Revelaţia, ca 
şi-n psalmii arghezieni („ţi-am auzit cuvântul zicând 
că nu se poate”- Tudor Arghezi- Psalmi) - pare-se, 
se adresează mai repede auzului decât văzului și mai 
repede inimii, decât rațiunii, în primul rând, fie prin 
juxtapunerea termenilor-metaforă, bunăoară în poezia 
program cu care se deschide volumul Poemele lumi-
nii: „(...) și nu ucid/ cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc/ 
în calea mea/ în flori, în ochi, pe buze ori morminte”, 
fie prin simpla recurență a acestora: „căci eu iubesc/ și 
flori și ochi și buze și morminte” (Eu nu strivesc corola 
de minuni a lumii), și abia în al doilea rând, prin uzita-
rea termenilor din câmpul semantic al auzului.

Mai plină de semnificaţii ar fi, în lirica lui 
Lucian Blaga, relaţia dintre auz şi muţenie. Pre-
figurată încă din copilărie, ca neputinţă de a vorbi 
(„cuvântul meu nu însemna nimic (...) mă apăram 
de lumea cuvântului...”(7), muţenia celui care s-a 
autonumit „lebăda mută” nu este „rezultatul unei 
deficienţe organice”(8) - aşa cum precizează Nico-
lae Balotă, „ci o afazie motorie, o formă de apărare 
în faţa unei tensiuni greu de suportat”(9). În terme-
nii freudişti - ca un fel de refulare - „aceasta având 
drept cauză un puternic sentiment de anxietate, de 
care copilul nu ştie cum să se elibereze”(10). Iden-
tificarea cu Lelia, sora mai mare, care murise opă-
rită, cu puţin înainte de a se naşte poetul- reprezin-
tă trauma copilului - de unde „tăcerea” despre care 
autorul Poemelor luminii se întreba: „Tăcerea mea 
de 4 ani nu era oare spaima mea de cealaltă lume 
în faţa acestei întâmplări?”(11). Starea originară a 
muţeniei reprezintă mai mult decât o experienţă, ea 
fiind poate, legătura „cu nenumitul, cu necreatul, cu 
nevinovăţia” – de unde şi predilecţia poetului de a 
cădea frecvent „în stări de catalepsie”(12).

NICOLAE SUCIU

POEZIA LUI LUCIAN BLAGA ȘI O OBSESIE A PROFUNDULUI
Cel pentru care, mai târziu, viaţa urma „să fie 

însoţită de o stare depresivă, care corespunde doliului 
pe care îl trăieşte mama după ruda moartă”(13), iar 
pântecul matern aparea ca un mormânt („Mamă, tu 
ai fost odată mormântul meu”- Din adânc) - intuieş-
te că în el locuieşte altcineva; „Seara se-ntâmplă s-
ascult/ în mine cum se tot revarsă/ poveştile sângelui 
uitat de mult” (Biografie); „În piept/ mi s-a trezit un 
glas străin/ și-un cântec cântă-n mine-un dor, ce nu-i 
al meu. // Se spune, că strămoși, cari au murit fără 
vreme, / cu sânge tânăr încă-n vine, / cu patimi mari 

în sânge,/ cu soare viu în patimi, / vin, / vin să-și 
trăiască mai departe/ în noi/ viața netrăită” (Liniște) 
sau simte fără motiv, nevoia de a se cufunda în tăce-
re: „Pentru câteva clipe cădeam şi eu în tăcerile cele 
mai de jos, ca să găsesc un răspuns”(14) (Hronicul 
şi cântecul vârstelor) - tăcerea fiind deschidere spre 
cântec, aşa cum argumentează criticul Ion Pop: „Re-
alitate transindividuală, cântecul e, ca şi tăcerea, 
solidar cu începuturile tuturor lucrurilor şi aparţine 
intimei lor substanţe, constituind, am putea spune, 
liantul care le face să comunice în sânul aceleiaşi 
unităţi” (15).

 
 
2. „O obsesie a profundului”

Glosând termenii-cheie din postuma Poe-
ţii (Corăbii cu cenuşă), în vederea „spunerii ne-
spusului” (spoken the unspoken), conform strategi-
ei lui Harold Bloom (16), înrudită cu „interogarea 
textului”, constatăm că „nespusul”- zona de inde-
terminare, planează în jurul paradoxalei potriviri a 
unor termeni în sintagmele: „vorbind, sunt muţi”; 
„cântând, ei mai slujesc un grai pierdut”; „Își sunt 
asemenea prin ceea ce nu spun”; „tac ca roua. Ca 
sămânța. Ca un dor”; „sunt izvor sonor”. Procedând 
la conexiunea dintre aceşti termeni şi cei ai spusului: 
„poeţii, popor, evii, vorbind, nasc, mor, cântând” sau 
„ne-mpărţit, neîntrerupt, vorbind, cântând, pierdut” 
(„Poeţii, toţi sunt/ Un singur, ne-mpărţit, neîntrerupt 
popor”) - constatăm că semnificaţiile poeziei- aceas-
ta fiind evident, „un discurs orfic care face ca lumea 
să cânte”- sunt propulsate de termenii, câte unul din 
fiecare strofă, care vizează muţenia, şi care evidenţi-
ază trăsătura de bază a poeziei, cea „de manifestare 
a personanţei inconştientului şi de revelare a spiri-
tului abisal” - aşa cum admite însuşi Lucian Blaga 
(17). Actul poetic nu e unul de suprafaţă, poetul lă-
sându-se invadat de o stare „cvasisomnolară”, care 
ar eclipsa conştientul – iar cântecul devine însăşi 
arta „care tălmăceşte cel mai bine adâncurile incon-
ştientului” (18): „Adânc.../pe drumul inimii mereu 
ei vin şi trec”. Graiul acela – „pierdut demult”- 
pare a fi „logosul subliminal”, însăilat pe drumul 

inimii „adânc”, şi precedat de un ritm preexistent 
poeziei, deoarece poeții „au într-înșii sursa cântării, 
a cuvântului” (19). Prin urmare, numai un anumit fel 
de muţenie poate traduce acest glas al inimii, pier-
dut. Numai un anumit fel de muţenie poate încadra 
gândirea poeţilor în ceea ce nu spun. Numai ea poate 
face din cântăreţ, un „izvor sonor”, tăcerea lui fiind „o 
prezervare preţioasă a cuvântului originar” (20), pro-
prie discursului orfic (însăşi poezia), ca prilej de „iz-
băvire a muritorilor”(21). Găsim în 3 –a secvență, „o 
obsesie a profundului, a ascunsului”- cum o numeş-

te Nicolae Balotă - a  „relevării misterelor 
subiacente, spre depistarea logosului sper-
matic în straturi subliminale”, a „subteranu-
lui”(22), a lumii de dincolo, de unde răsare 
izvorul. Izvorul pare a nu aparţine „ogorului 
şi rariştei”, adică de lumea aceasta, a orizon-
talei, ci deschide un tărâm al platonicianului 
„ta onta ontos” a arhetipului - pe care lumea 
terestră îl imită servil încă de la începuturile 
istoriei, prin „participarea la real”(23). Aşa-
dar obsesia profundului, întâlnită la tot pasul 
în poezie („Un zeu de cântă, cum se-ntâmplă 
câte-odat’,/ N-atinge doar cu degetele-o liră,/ 
El își destramă-n vânt ființa toată- Unde un 
cântec este), provine din tentativa poetului 
„de a converti misterele subiacente în meta-
fore revelatorii (...) de a sugera baudelaire-

ana pădure de simboluri” şi este reprezentată şi la 
poetul nostru, de rune (24) - „făpturi care poartă o 
semnătură misterioasă, o pecete a tainei, o magică 
signatura rerum”(25), așa cum apar și în poezia lui 
Claudel: „Tu nu ești cea care cântă, tu ești cântarea 
însăși..”, sau  în lirica lui Rilke: „Cântarea-i ființă. 
Lesne unui zeu/ Dar noi când suntem?”.

Circumscrisă în limitele artei moderne, mai 
ales prin precizia metaforelor revelatorii, lirica 
blagiană intră în punctul de incidenţă la care face 
aluzie Umberto Eco atunci când se referă la ceea 
ce avea să aducă nou discursul lui James Joice în 
poetica modernă, şi anume unirea semnificatu-
lui cu semnificantul, în vederea „unui scurtcircuit 
necesar din punct de vedere poetic şi imprevizibil şi 
gratuit din punct de vedere ontologic”(26).  Umberto 
Eco notează: „Opera ca Tot propune, ex novo, con-
venţiile lingvistice pe care se înalţă şi devine cheie- 
propriului cifru”(27). Aceasta înseamnă recunoaşte-
rea nu numai a orientării autotelice a poeziei, dar și 
a apariţiei unei noi dimensiuni a discursului uman, 
adică impunerea unui discurs care „devine el însuşi 
reprezentare a lumii”(28). Muţenia, ca factor - condi-
ţie sine- qua- non – al plămădirii poeziei Poeţii - este 
starea necesară unui anumit fel de percepţie întâlnită 
nu numai în această poezie, ci și în multe altele: „as-
cult cum creşte-n trupul tău sicriul”(Gorunul); „Atâ-
ta linişte- i în jur de-mi pare că aud/ cum se izbesc de 
geamuri razele de lună” (Linişte); „Pe lespezi dacă 
te-apleci/auzi scarabei sărutând părinteştile luturi”; 
„Pe lespezi urechea de-o pui, aude-se viermii”; (În 
preajma strămoşilor); „Steaua te-atinge cu genele/ 
Mut tălmăceşti toate semnele/Asfinţit marin/din ver-
de molatic s-aude copita,/ adânc, păduratic,/apari ca 
ispita”(Îndemn de poveste); „Prin cosmos/ auzi-s-
ar atuncea măreții mei pași...” (Dați-mi un trup voi 
munților); „Ascultând revelații fără cuvinte/ subt iar-
ba cerului zborul ți-l pierzi” (Pasărea sfântă); „As-
cult. Adâncul tău ce-amar și ce pustiu, / cât de fier-
binte, dulce, trebuie să fie” (Oedip în fața Sfinxului); 
„Aud muntărițe cântând din tulnic, / tăiat, în vis, din 
corn de inorog” (Drum de toamnă) (29), etc.
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3. Surdinizarea strigătului expresionist

La nivelul opus al stării de muţenie,  în lirica 
lui Blaga, se află strigătul - aparent atât de apropiat de 
cel expresionist, corelat cu acea Menschneitsdamme-
rung „aunţată în obsedante viziuni apocaliptice”(30) 
sau chiar de tabloul Strigătul al norvegianului 
Edvard Munch. Ceea ce-l detaşează însă pe poe-
tul din Lancrăm, de expresionismul poeților occi-
dentali este, printre altele, surdinizarea strigătu-
lui, privită din perspectiva  „universului nostru rural 
şi a existenţei plenare” (31) asupra vieţii şi morţii. 
De aceea chiotul, mai ales în poezia maturităţii, nu 
se definește prin stridență. Nu pare a fi o formă de 
exteriorizare, ca în primele volume de versuri, ci din 
contră, una de interiorizare. Grafic, strigătul, chiar 
dacă ar fi trebuit marcat cu virgulă sau/ şi semnul 
exclamării, nu face parte din propoziţii exclamati-
ve. Ca şi cum durerea eului liric, uimirea lui în faţa 
avalanșei de angoase ale vieții ar fi fost altfel impo-
sibil de comunicat (Ex: „Vai mie, vai ţie”.(Paradis 
în destrămare); „Opreşte trecerea. Știu că unde nu 
e moarte, nu e nici iubire, - și totuși te rog: oprește, 
Doamne, ceasornicul cu care ne măsuri destrămarea” 
(În marea trecere- motto) poate şi pentru că, în zona 
ei centrală – „poezia lui Blaga este o lamentaţie atin-
gând intensitatea disperării tragice, un ţipăt înăbuşit, 
surdinizat, ale cărui laitmotive sunt izolarea de cos-
mic a omului, puterea devoratoare a timpului, alune-
carea spre neant”(32). În poezia de maturitate, cea a 
„blagianizării expresionismului”(33), „surdinizarea 
strigătului”, diferit de cel expresionist sau de un 
expresionism abstract, apropiat de cel al picturilor 
lui Vasili Kandinsky, concretizează şi mai mult, 
„realitatea lăuntrică proiectată în afară” (34), proprie 
unei zone a acalmiei şi a reflecţiei îndelungate a 
eului liric, care, „cu cuvinte stinse-n gură”, percepe 
tot ceea ce este dincoace şi dincolo de necuvântul 
turnat în forma ritmului poetic.

Pentru autorul Pietrelor pentru templul meu, 
ca şi pentru Friederich Schiller, ritmul precede cu-
vântul: „O anume stare organică anticipează for-
mularea logosului poetic” (35). Mai mult, auto-
rul Laudei somnului se alătură concepţiei lui Stefan 
Zweig, pentru care poemul se organizează ca o 
structură paralingvistică aparţinând tensiunii actului 
creator transcendent: „Mersul sub zarea largă mă 
ţine într-o stare prielnică  plăsmuirii poetice” (36) 
; „Ritmul pasului, ca şi somnia, visul şi tăcerea 
reprezintă pentru poet o matrice a poeziei. În lirica 
lui Blaga, ritmul poetic cuprinde şi acel spaţiu de 
interferenţă dintre tăcere şi cuvânt, increat şi creat, 
adânc şi înalt”...(37). Și dacă ritmul ar fi o moda-
litate de apărare a eului de „duritatea cuvintelor” 
- aşa cum mărturiseşte însuşi poetul în Hronicul şi 
cântecul vârstelor, cuvintele, în poezie, nu sunt doar 
instrumente de comunicare, ci „esteme.” Ele dobân-
desc, prin sonoritate, ritm, „muzicalitate, poziţie în 
frază etc., ceea ce nu le conferă doar valoarea lor 
semantică, virtuţi şi funcţii specific poetice”(38). Fi-
ecare cuvânt rostit, în versul descotorosit de ritmul 
clasic, conţine aşadar, şi o parte nevăzută, cea care 
ţine de „voluptatea tăcerii” spre care, poetul, ca un 
mistic, nu mai poate să se înalţe, dar care, aşa cum 
afirma Emil Cioran, îl obsedează ca „un liman al per-
fecţiunii”(39).

Artă poetică a maturității artistice, poezia Po-
eţii nu întâmplător începe şi ea cu un enunţ care 
include strigătul nemarcat de semnul exclamării: 
„Nu vă miraţi”. Și de această dată, marele poet omite 
în mod ostentativ acest amănunt. Considerată și ca 
licenţă poetică, ea pare să exprime și aici, însăși con-
vertirea strigătului în tăcere, ca o înghiţire a acestu-
ia într-un moment paroxistic al disperării. Eul liric 
preferă exclamaţiei, un ton aproape stins, plămădit 
şi el, ca şi cântecul, tot din cuvânt şi necuvânt, aşa 

cum argumentează criticul Ion Pop: „Făcând tăcere 
în sine, fiinţa umană se deschide de fapt cântecului 
universal, expresie de dincolo de cuvinte, a depli-
nei armonii a Totului” (40). Acest „cântec univer-
sal” devine perceptibil (prin muţenie, ca stare pro-
pice,) graţie unui fel de stră-vedere, de stră-auzire, 
de stră-simţire, deloc străine de privirea prin fantele 
istoriei, caracteristică eseurilor din finalul Luntrei 
lui Caron” (41), iar poetul, un Orfeu cântând, „are 
senzația transmutării, a dezintegrării inefabile a 
propriei ființe în cântecul pe care-l rostește” (42) și 
în cultivarea tainei ca taină: „El își destramă ființa 
toată. Rând/ pe rând, sub crug albastru se resfiră. // 
Nemaiavând figură și nici umbră-chip. / O adiere 
numai, și pierind/ aproape ca mireasma floarei vrajă-
vânt, / el trece peste coardele de-argint. // Unde un 
cântec este, e și pierdere,/ zeiască, dulce pierdere de 
sine” (Unde un cântec este). 
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96.  

POEZIA LUI LUCIAN BLAGA ȘI O OBSESIE A PROFUNDULUI

Sub acest titlu cu sugestii de creștinism cosmic, 
dar cu mai acute percepții pe latura reflecțiilor metafi-
zice, noul volum de poezii al gorjeanului Viorel Surdoiu 
este deopotrivă notație lirică și meditație ideatică, de 
felul: „Au început porumbeii să moară/ E atâta răutate 
în aer/ aripile lor nu mai au pe ce să se/ sprijine.” (Sem-
nele timpului) Poetul se declară într-o Reverență drept 
„fiu rătăcit prin brumare” și se adresează anotimpului 
cu urgența unui destin deopotrivă existențial și scriito-
ricesc: „ca un fiu rătăcit prin brumare/ mă îndrept către 
tine/ repetând echinocții/ ascultând larma din vii/ agi-
tând docții grauri cheflii// toamnă cu ochi aurii/ cuvânt 
lin și ascultare-ți închin”.

Un acut sentiment de autumnalitate, cele-
brat aproape omiletic, se difuzează în întreaga poezie, 
„abundând de metafore și structurată ca o frumoasă 
îmbinare între lirism și meditație” și degajând acel „me-
saj ecologic” întrevăzut de prefațatorul pr. drd. Maxim 
Morariu, de la Universitatea Pontificală Angelicum din 
Roma, crezând că această poezie rezonează cu precep-
tele liturgice ale creștinismului și catolicismului de azi. 
Ne îndoim că poetul merge pe asemenea fuioare de spi-
ritualism, de vreme ce poezia ia forma unor notații co-
locviale, mai potrivite cu ritmurile sempiterne și spiritul 
chtonian, nelipsindu-i totodată duhul oralităților ironic-
fanteziste: „așadar despre natură ce să mai vorbim/ e 
din ce în ce/ mai retrasă/ intră în discuție doar când ți-e 
lumea mai dragă/ ba ia foc ba se revarsă norocul ei că e 
din apă și pământ/ altfel jarul i s-ar stinge”.

Același prefațator vorbește despre „o adevăra-
tă simfonie de pasteluri” ale „talentatului mânuitor al 
condeiului”, prevenind cititorul că nu este nici pe depar-
te vorba „despre o reinventare a lui Bacovia” sau des-
pre „vreo influență a acestuia”, de vreme ce „tristețea 
lipsește din paginile creațiilor lirice mustind de sens, 
metaforă și mesaj, iar melancolia este un mușteriu rar 
întâlnit pe-ntinsul lor”... Mai mult chiar, poetul s-ar axa 
„pe legătura ontologic-cosmică existentă între oameni 
și natură, vorbește cu aceasta, o personalizează sau i se 
confesează.” Ar fi vorba de o „legătură siameză”, pre-
cum în Autumnalis, unde, departe de o „fraternizare” 
organică, avem a face cu un mai complex sentiment al 
existențialității supus reflecției relativizante, conștiinței 
caducității și efemerității, starea de „autumnalitate” fi-
ind una de scrutare bilanțieră a esențelor într-o lume 
aparent eternă dar mereu în determinante prefaceri: 
„M-am întins peste tine pământ/ cu privirea dată de 
ochiul ce simte fiecare unduire/ a culorilor tale/ mă hră-
nesc cu ele atingându-le doar cu sufletul/ pentru că lui îi 
e foame de toate formele tale/ tu îmi ești trup/ lumina 
dinlăuntrul meu/ e a cerului pe care îl prefaci.”

Poetul nu e chiar un rafaelit, ci un observator 
care notează ironic spiritul timpului cu „preaplinul” său 
de contraste și fizionomii, precum în Demonul realității: 
„Paharul cu apă/ casa/ orașul plin de oameni/ de oa-
meni plini de ei/ curtea/ împrejmuirea care delimitează 
o umplere/ cu lucruri firești sau nefirești/ (...)/ oamenii 
cotropiți de întrebări/ (...)/ încotro se revarsă ei/ dacă 
nu înspre sinele/ îl acoperă îl uită îl înstrăinează/ până 
când din disperare strigă/ pe mine mie redă-mă// pe 
mine nelimitării/ dezleagă-mă/ să nu mă umplu nicioda-
tă/ în sine-mi/ ci demonul realității/ indiferența”. Se ob-
servă deodată cu spiritul cam uscat al reflecției intertex-
tuale acea prezență a eului profund care nu dorește să 
fie atins de aripa demonului personificat, ci să rămână 
mereu într-o căutare de sine, pe drumul „cunoașterii de 
sine”, expus cam teoretic în piesa finală altminteri, care 
este și subtitlul volumului: „deci/ ca să ne cunoaștem pe 
noi trebuie să/ cunoaștem pe alții” etc. etc.

Redactat în regie proprie, volumul conține pagini 
cu grafică aparținând autorului, sincretism de oarece 
efect repetat și de data aceasta, accentuând semnificația 
intrinsecă a unui anotimp asumat și comunicat în notații 
de „directivă” onto-existențială, ton constant care ține 
aproape de pământ o reflecție exhortativ-etică ce pu-
tea fi mai desprinsă din evidențele contingențiale: „Pe 
aici nu se trece/ pe aici se îngenunchează (...)// pe-aici 
toamnele/ sunt mereu sângerii/ și îngerii/ trec mereu 
podul” (Și îngerii).( Z.C.)

Viorel Surdoiu:

Omiliile toamnei

(Editura EIKON, 2019, 144 p.)
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Cui îi place poezia
La această întrebare 
fostă cândva retorică  
răspunsul este
 pe cât de simplu
 pe atât de concis:
elevilor la şcoală 
(de fapt obligați fiind
de programa şcolară
să le placă)
şi, bineînțeles, poeților
(dar şi acestora
le place în primul rând
propria poezie
şi, eventual, cea a prietenilor)

desigur, ar mai fi şi criticii
(dar mulți dintre aceștia
în cronicile pe care le scriu
le place să se audă vorbind
mai mult despre ei înşişi
decât despre versurile poeţilor)

în ce mă priveşte, ce să vă spun,
ţin cu mâinile şi cu dinţii de poezie
ca de un răsuflat colac de salvare în mare
şi asta fiindcă nu ştiu să înot...

Testament
 Am scris
 când am scris 

am scris 
cum am scris 

am scris 
cât am scris  

uneori realitate,
altădată vis

gândind să las ceva
în urma mea.

Zadarnic încerc
Zadarnic încerc să înot
prins în plasa de întuneric a nopții,
acolo doar visele metamorfozate uneori 
în coșmaruri
mai au o mică şansă de a se salva.

Mai bine las totul la discreția timpului
care şi el mă tatuează fără de milă
pe trup şi pe suflet

MIRCEA M. POP
cu necruțătorul său bisturiu de argint.

Rumegușul 
amintirilor

Rumegușul acid al amintirilor 
purtat  pe bătătorita spinare de salahor a 
timpului
transportă cu sine baloane de săpun co-
lorate
(cele colorate în culori vii sunt vesele,
cele colorate în culori mohorâte sunt tris-
te).

Viața, la urma-urmei, nu-i decât un lanț,
cândva ruginit, de diferite amintiri
ciugulite parcă şi acestea de o sură pasăre 
flămândă
înzestrată cu un puternic cioc devorator.

Având
Având, hai să zicem, pietre prețioase 
la rinichi
ai totuși avantajul
că nimeni nu le vede
şi, deci, riscul de a-ţi fi furate
se reduce, oricum, la mai bine de jumăta-
te.

Geografice 
şi... nu prea

Deşi
Deși şi Patagonia 
e populată
mărturisesc sincer:
nu cred 
că voi ajunge pe-acolo vreodată...

Aş merge
Aș merge în Bolivia, la La Paz,
nu ca să mănânc praz,
ci fiindcă mă gândesc că de la înălţime
se vede şi cunoaşte lumea mai bine...

La Capul Bunei Speranţe

Găsesc că ar fi foarte bine 
ca la Capul Bunei Speranțe
să se trimită spre tămăduire
convoaiele de disperați.

Costa Rica 
E bogată Costa Rica
e bogată în plante 
animale şi păsări
de tot felul.

În fond ce avere
mai mare vrem
decât flora şi fauna
diversificată...

Critică  la poemul tău

Clar de neclar, 
neclar de clar,

multă miere 
şi puţin nectar...

xxx

Îngerul m-a lovit 
cu aripa-i albă 
în vis

şi m-am trezit.

x x x

La rândul lui poemul
e şi el din carne şi sânge
de-aceea când tai în el
cuvintele, plânge.

Punct
Să pui punct.
Să pui punctul pe i.
S-o   pui la punct.
Să-l pui la punct.
Să-i pui la punct.
Să le pui la punct.
Să fii punctual.

Să spui ce ai de spus
şi gata – să pui punct.

Notă:
Se mai pot pune
Punct şi virgulă
Sau două puncte.

Secvenţă
Pe stradă am văzut
 un om şi-un câine
- amândoi cereau  pâine-
boschetar - el 
boschetar al său câine.  

Marea călătorie
Stăteam singur în noaptea de smoală
fără lumină în odaia sumbră şi goală,
doar câinii, afurisiți, lătrau într-una,
rănind astfel tăcerea, speriind luna,
încerca din mine lutul
să se obișnuiască cu nevăzutul,
doar câinii, afurisiții, lătrau de ceasul mor-
ții
adunați cu toții chiar în fața porții,
rănind astfel tăcerea din jur şi din mine
spre marea călătorie ce presimt că vine.

Câteva gânduri 
pentru Walt Whitman
Cu tine alături, Walt Whitman,
pot cânta oriunde, oricând, oricum
şi despre orice,
generos ești tu şi generos ţi-e versul
care răzbate plin de bunătate
după aproape un secol şi jumătate.

Cu tine alături, bătrâne înţelept
Walt Whitman
mă simt mai aproape de poezie
de cel care o citește

sau de cel care o scrie
lăsând gândurilor şi sentimentelor sale
frâu liber, să zburde în voie.

Trei elemente
        „Man kann Licht nicht beschreiben
         wie alles was einfach ist“
           (Karl Krolow)

Nu putem descrie lumina
precum nu putem descrie apa
sau nu putem descrie aerul

şi totuşi
fără lumină, apă sau aer
viaţă nu ar exista

gratis primim lumina
gratis primim apa (nu chiar întotdeauna)
gratis primim aerul

lumină, apă, aer,
- trei elemente
vitale.

Noiembrie
E noiembrie acuma, luna
aflată la răspântie
între două anotimpuri,
păsările călătoare au plecat
ducând cu ele toată bucuria verii,
recoltele de pe câmp au fost adunate,
copacii au rămas goi, văduviţi de frunze,
şi plouă, ploaie rece şi deasă
iar uneori dimineața e ceață
şi vântul ia cu sine ca un magnet
frunzele galbene, căzute din copaci
şi așteptăm primul îngheţ.

Noiembrie, ingrata, e luna de tranziţie
aducând cu sine, uneori,
şi prima zăpadă. 

Deşi
Deşi e întuneric 
eu te pot vedea 
îţi pot vedea ochii
două flori de nu mă uita,
îţi pot vedea fața
cu părul castaniu
îţi pot vedea trupul
bine legat
şi mersul ţanţoş.

Deși e întuneric 
eu te pot vedea 
cu ochii minţii
ori în vis.

Părere
Cred că 
dacă ar fi mai șmecher
adevărul n-ar umbla
cu pantalonii rupți
desculț
pletos și bărbos
ci
ca minciuna
elegant
cu pantofi de lac
proaspăt tuns
şi ras.
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lupul de stepă*)

fără de margini este patria lui
de verbe magnetice
îşi creşte puii sub fulgerele
metempsihozei
are părul sur asemeni duhului de eremit
singurul lui adevăr
rămâne inima îngropată
în zăpezile fondatoare

noapte de noapte
lupul de stepă aleargă prin capilare
urlă la luna care scintilează
în creier
cu paşi de pâslă trezeşte
bizonii din sânge
e un turbat de rasă divină

are ochii stinşi precum
spiritul sacru
pe care-l fugăreşte mii de leghe

hămesit câteodată
cu fălci de ghepard rupe hălci
din incunabule celeste
se visează hoinar furişându-se
printre manuscrisele ascunse 
de Vatican

un hoitar de pergamente aramaice
lupul de stepă este
dar pe câte trepte de schituri
nu şi-a primit vrăjmaşul

îndeobşte
cu mici animale sufleteşti
se hrăneşte
le află dând la o parte
cu labe aporetice frunzişul
de pe literele de aur

lupul de stepă a însoţit
cândva
zeii Walhallei
de la miazănoaptea iluziilor
pe urmele lor a ademenit
osânda înţelepciunii

îşi aminteşte doar
că în hublourile nopţii entropice
păru-i ardea în vâlvătăi
sub scânteile singurătăţii
torţă olimpică dincolo de Lethe

mesajul cu neantul fondator
îl aduce-n dinţi
ca un alergător de la Marathon
ca un acordor şcolit de piane

fiară încolăcită la picioarele
spiritului în copilărie
lupul de stepă este

am o nedumerire îi strigă
lupului de stepă
paznicul pavilionului de vânătoare
ultimul om de pe pământ adică
întunericul nu e întâmplător
dar dacă El este
pot ajunge pe valuri acolo
la ţărmul acela

*) titlu existent şi la Hermann Hesse 
(Der Steppenwolf), dar cu altă semnificaţie

columba albă
în acest pocal stau înghesuite
principiile binelui comun

mergem azi cu toţii
la sărbătoarea inimii din lucrurile
netrebnice
este o călătorie printre jnepeni
şi frunze încărunţite
de copita gazelei

mirosul de mătrăgună în amurgul
lânced
otrăveşte trecutul istoric
al provinciei

acolo
ce să mai aştepţi
tăciunii doctrinei fumegă
în vatra somnolentă
a mulţimilor

intri-n istorie ca într-un camuflaj

o poveste captivă
precum apa-n burdufuri
din pielea cămilei

să luăm însă aminte
pe păşuni slăvite de nouri
dobitoacele pasc
iarba cerului de iluzii

acolo da
se naşte metabolismul lumii
pieritoare

după cum zici
atâtea cruci stafii şi urzici
pe bolta cerească
unde să mai semeni şi să mai încolţească
un suflet însingurat

columba albă-ţi ciuguleşte din palmă
binecuvântarea speciei
în beznă sticlesc ochi de şacal
pe-al istoriei val se ostenesc
să ajungă la mal mormintele
vestitorilor

se miră columba albă

Lupul de stepă
Vladimir UDRESCU

de plânsetul femeilor troiene
au de ce să tângui o viaţă
scursă pe scut

gnomii oricum îşi au sălaşul
în ţărâna logosului

epitaf
tocmai te-ai întors din rai
de pe pajiştile în putrefacţie
ale binelui trecător

de sus cad tropi teologali
departe se află inima
lucrurilor moarte

este o întreagă poveste asta
cu proza bine scrisă
cu poezia care etc.
atâtea reclamaţii în tinda literaturii

îţi vei cumpăra un surtuc nou
de ziua de naştere a lozincilor
contemplative

ce mai
hybrisul a declanşat războiul 
cu sufletele aflate în cleşti
experţii în întâmplări de pomină
zgândără corzile harphei

vai mie

ordinea bietelor sentimente subînţeleasă
e în beneficiul tău
bucură-te de dogmatismul breslei
făcătorilor de bine
că a lor va fi împărăţia
liberului arbitru

am zis că e bine
am zis că e şi mai bine
am zis

el trece din grafic în grafic
cu negarea cunoaşterii prin scris
tu ţii în extaz aporia pe braţe
podoabă bosumflată în agora
cu palestre

care va să zică
pluşul fiecărei istorii s-a rupt
pe la încheieturi
se văd discursul bombastic
şi diferenţa specifică
nişte cuie bătute strâmb
în racla înţelepciunii

vai ţie

pe coclaurile din coliba lumii
s-a pripăşit bosonul
ca un metec
particula lui Dumnezeu
cum îi zici
modelele sunt băiţuite de ebenişti
spălători de cadavre
în flagelul istoric

ţi-am mai spus să ai grijă
la sosirea din rai
poezia sugrumă poezia
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Cronici literare

În comentariul nostru la lucrarea 
„Prozatori români în primele două dece-
nii ale mileniului III” (2018), observam 
că harnicul critic și istoric literar Aureliu 
Goci persevera în a-și completa, astfel, 
mai vechiul proiect dedicat comentariu-
lui asupra literaturii române din secolul 
al XX-lea și din primele două decenii ale 
mileniului III. Ocupându-se, deopotrivă, 
în lucrări de sine stătătoare și de formulă 
oarecum eseistică,  - refuzând, deci, ni-
velul tautologic al obișnuitelor comenta-
rii, - atât de scriitori clasici și clasicizați 
(Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Barbu 
Șt. Delavrancea, Liviu Rebreanu, Mir-
cea Eliade, Tudor Arghezi, Marin Preda, 
Dinu Săraru ș.a.), cât și de fenomenul, în 
general, al poeziei și prozei moderne și 
contemporane. Dacă poezia, cu precă-
dere cea modernistă și postmodernistă, 
constituie substanța unor abordări pa-
noramice axate pe „istoria”, „geneza” 
și „structura” fenomenului (Geneza și 
structura poeziei românești în secolul 
XX, 2001; Poeți români la frontiera din-
tre milenii, 2012), analiza fenomenului 
prozastic din aceleași epoci literare s-a 
rotunzit în tot atâtea viziuni structurante, 
demne de reținut: Romane și romancieri 
în secolul XX, 2000; Prozatori români 
la frontiera dintre milenii (2003, 2009, 
2012). Dl Aureliu Goci privește feno-
menul literar românesc în perspectivă 
istorică, îmbogățindu-și comentariile cu 
observații pertinente privind aspecte sin-
tagmatice și paradigmatice ale genurilor 
respective, luând în considerare tabloul 
național de valori, cu atât mai greu de ur-
mărit cu cât circulația cărților a devenit 
azi o problemă majoră a culturii române.

Toate aceste lucrări menționate, 
pornite dintr-un program critic cu vizi-
une structurant-valorică, nu sunt decât 
„piese” ale unui mai larg proiect de is-
torie literară contemporană (desigur, în 
derulare), pentru care dl Aureliu Gogi 
are nu numai mijloacele de realizare bine 
definite cât și o aplecare lecturală per-
severentă, din plin dovedită, spirit critic 
și o acută percepție a valorilor, întâmpi-
nate în planul originalității și diferenței 
specifice, ori de unde ar veni acestea, 
de la nume deja cunoscute sau de la au-
tori abia iviți în orizontul de așteptare al 
recunoașterii și validării estetice. 

Poezia românească de la Dosoftei 
la Nichita Stănescu (Editura Academiei 
Române, 364 p.), parte a proiectului cri-
tic menționat, nu este totuși o „istorie” 
a fenomenului în sens tradițional, cum 
ne previne criticul într-un explicit pre-
ambul, ci o abordare care, urmărind „o 
concentrare tematică”, caută a identifica 
și analiza „unele serii recurente și unități 
problematice apărute în texte românești 
care își arogă identitatea de încercare po-
etică, de creație în versuri”:

„Am căutat să descopăr, să sub-
liniez și să analizez anumite dominante 
specifice, structuri tipologice și identi-
ficări recunoscute, existente în anumite 
texte asumate ca încercări poetice. (...) 
În acest sens, m-am concentrat pe acei 

autori și acele manifestări poetice care 
au o importanță decisivă pentru cultura 
românească din toate timpurile sau care 
au rezistat timpului, ajungând până în se-
colul XXI.”

Criticul precizează că, dincolo de 
creatori individuali cu concepții artistice 
novatoare, există „o poietică generală, o 
formulă creativă a unei perioade, capa-
bilă să atragă mai multe personalități și 
cu largă arie de lectură.” Având în vedere 
relevarea unor „frecvente flexiuni tem-
porale în raport de anvergura subiectu-
lui și complexitatea interconexiunilor 
sale specifice”, lucrarea poate fi consi-
derată, fără echivoc, și o „istorie” a po-
eziei românești, căci aspectul sincronic 
al tuturor elementelor (ca într-un «Ta-
blou periodic al elementelor poetice»), 
adică abordarea tipologică, este însoțit 
de o perspectivă cronologică, întrucât – 
spune criticul – „poezia apare în istoria 
comunității lingvistice și are propria sa 
istorie”, fiind fundamental și generativ 
legată de limbă, de forma de expresie și 
capabilă a-și crea „structuri tipologice 
și o arhitectură specifică”. Așadar o is-
torie a poeziei românești ordonată după 
anumite serii tipologice specifice, care 
coagulează autori cu afinități artistice in-
dubitabile, și nu după obișnuitul criteriu 
cronologic, cursiv în plan cultural-istoric 
dar nu întrutotul capabil a reordona ma-
teria și după alte necesități de abordare 
istorico-literare și estetice. Criticul, măr-
turisea cândva, și-a dorit această carte a 
fi „un lung eseu anistoric, pentru că nu 
cred, nu mai cred în conceptul de «isto-
rie» aplicat valorilor estetice. Nu cred că 
poezia «evoluează», decât în măsura în 
care se perfecționează limbajul și valoa-
rea sentimentelor uneori rămâne aceeași, 
în cazul meu credința ca esență și expri-
mare estetică este că de la Dosoftei la 
Tudor Arghezi s-a schimbat forma, nu 
trăirea ca sentiment liric.”

Domeniu mult mai complex decât 
proza, poezia presupune deja o conștiință 
artistică și estetică superioară. În acest 
sens, 1673 este considerat anul de naștere 
al poeziei românești, prin tipărirea de că-
tre mitropolitul Moldovei, la mănăstirea 
Uniev din Ucraina, a Psaltirei a svân-
tului proroc David, „cu lungă osteneală 
în mulți a(n)i socotită” și „pre versuri 
tocmită în cinci a(n)i foarte cu osârdie 
mare”...Pe lângă psalmii versificați, Do-
softei tipărește și stihuri ale lui Miron 
Costin despre originea românilor, pre-
cum și alte texte. Mitropolitul și-a permis 
transpunerea în versuri românești a unui 
text canonic (în care nu poți schimba o 
virgulă!), cu o bună cunoaștere a lim-
bii vorbite în epocă, marcată vădit de 
influențe folclorice.

„Carte de căpătâi a poeziei 
românești”, Psaltirea lui Dosoftei a ser-
vit, peste veacuri, ca model și mijloc de 
inspirație pentru o întreagă producție po-
etică (de la traducerile corifeilor Școlii 
Ardelene și Psaltirea unui Ion Pralea 
din 1827, până la realizarea majoră a lui 

Vasile Militaru din 1939). Nu este uitat 
„psalmologul” Tudor Arghezi („cel mai 
important autor de Psalmi din literatu-
ra română”), după care interesul pentru 
această specie a scăzut treptat în epoca 
modernă, odată cu atenuarea spiritului 
religios și cu viziunile apocaliptice din 
profețiile milenariste.

Evitând atât formula „stufoasă” și 
„amplificată” a lucrărilor în domeniu (varii 
«istorii» literare) cât și „simplicitatea inter-
pretării”, dl Aureliu Goci își menține co-
mentariul la un nivel accesibil, cursiv, ușor 
de urmărit, compunându-și lucrarea din 
episoade/ tablete/ articole/ eseuri (unele 
deja publicate și care acum intră în coassa-
mentul / compoziția abordării istorice). El 
se ferește de „supralicitări”, căci, în afară 
de „oscilația axiologică” și „mutațiilor 
de viziune” interpretativă, „intervine și o 
mutație de semnificație care modifică cen-
trele și dominantele de racordare la impe-
rativele și la aspirațiile diverselor epoci.”

Totodată, în preliminarii, criticul 
consideră necesar a aduce în atenție, în 
plan teoretic și estetic, unele probleme 
de fond ale receptivității textului literar, 
precum „emoționalitate și inspirație”, 
„identitatea, energia și memoria textu-
lui”, în general chestiuni de psihologie 
a creației și de spectru teoretic mai larg 
privind „actul poetic”. Stare de grație, 
adică „revelație inefabilă a creativității”, 
poezia izvorăște din „emoție și expresivi-
tate”, congenere și reciproc influențabile. 
„Cel care scrie, mai ales poezie – afirmă 
criticul – este de obicei un nefericit (in-
dignatio fecit versus / indignarea a creat 
versul, cum credea Vergiliu, n.n.), care se 
proiectează într-o perspectivă întunecată 
asupra vieții și într-un discurs depresiv 
care se substituie acțiunii existențiale și 
participării sociale”.

În evoluția sa istorică, poe-
zia „nu reprezintă decât procesul de 
conștientizare a actului poetic, înălțarea 
trăirii și sentimentului la înălțimea gân-
dirii și devenirea actului de comunicare 
în proces de cunoaștere. Este ceea ce fals 
se numește poezie filosofică în care com-
ponentele se influențează reciproc, dar își 
păstrează independența, iar poezia devi-
ne poezie pentru că filosofia marchează 
conștientizarea actului poetic.”

Căpătând reflexivitate și funcție 
cognitivă „cu proiecție în metaforă și 
muzicalitate imagistică”, poezia engra-
mează, de fapt, un logaritm al asocierii 
cu geometria, potențându-i funcția po-
etică, scrie dl Aureliu Goci, accentuând 
că „orice început al poeziei se generează 
în structurile mentale, aflate sub autori-
tatea mitului, de unde trec în domeniul 
limbajului”. De aici în „retorta individu-
ală a sensibilității și expresivității”, po-
ezia exprimând și rezumând „specificul 
național: indirect prin limbă și ilustrativ 
prin universul tematic.”

Exprimarea identitară specifi-
că a poeziei noastre în diferite secvențe 
temporale, îi dau acesteia cursivita-
te, coerență și continuitate în planul 

expresivității diferențiale, astfel „primele 
două decenii din secolul al XX-lea con-
tinuă, în esență, universul existențial, fi-
losofic și cultural al veacului anterior, iar 
strălucita perioadă interbelică nu seamă-
nă deloc cu epoca comunistă, după marea 
ruptură a războiului mondial , și nici epo-
ca ideologică discreționară cu cea anar-
hic-diversă generată după mult discutata 
«Revoluție».”

*
Partea întâi a lucrării începe cu 

Poezia populară: Miorița, mit funda-
mental al spiritualității românești, având 
la bază un rit de inițiere și care, din co-
lind, a devenit baladă, considerată „un 
text literar desăvârșit din punct de vedere 
compozițional și stilistic” a fost. Tema 
fatalismului mioritic, capitol „decisiv” al 
istoriei exegetice, a cunoscut mai recent 
„ofensiva” unor concepții non-fataliste, 
ajungându-se la o «miorițiadă» răsturnă-
toare de sensuri în epoca gloriosului glo-
balism! Criticul desfide propunerea unui 
comentator de azi de „lectură în cheie 
masonică” a baladei pe care „fratele” 
Alecsandri o așeza în fruntea culegerii de 
poezii populare din 1852.

Următoarea epocă este „Perioada 
veche”, din care criticul și istoricul li-
terar reține pe Miron Costin (Poezia ca 
act de cultură), insistând, însă, asupra 
„religiozității” privind începuturile poe-
ziei noastre și considerândul pe autorul 
Psaltirei de la 1673 ctitor de lirică apo-
logetică și conștiință creștină (Dosoftei 
– primul poet român). Versificările lui 
Dosoftei vor fi urmate, la aproape patru 
decenii, de Psaltirea în versuri a umanis-
tului Teodor Corbea („cel mai important 
text versificat realizat în literatura noastră 
veche” după textul similar dosofteian).

Ca reprezentanți ai Barocului ro-
mânesc, Dimitrie Cantemir și Ion Bu-
dai-Deleanu sunt considerați „reprezen-
tativi și inovatori”, Țiganiada întrunind 
exigențele de „reper al modernității lite-
rare”, operă a unui scriitor „cu înțelesuri 
poeticești”.

În privința Poeților Văcărești, 
dacă Ienăchiță, Alecu și Nicolae țin încă 
de Evul Mediu prin concepția lor „mo-
ralist-desfătătoare”, Iancu tinde „prin 
meditație, reflexivitate și aspirații lingvis-
tice la dominantele unei modernități inci-
piente încă necristalizate”, ilustrând două 
epoci cultural-istorice. De la angelicul și 
impudicul Conachi se face tranziția către 
Gheorghe Asachi, o „primă tranziție din 
alt secol de tranziție”. Asachi, pornind 
de la poezia clasică în pre-romantism și 
ajungând la romantism, „nu-și depășește 
epoca, dar nici nu merge în urma ei”, el 
fiind mai integrat instituțional, mai „cul-

POEZIA ROMÂNEASCĂ
de la Dosoftei la Nichita Stănescu
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tivat” decât „mai talentatul Ienăchiță Văcărescu”, ră-
mânând un „versificator onorabil, fără coborâșuri, dar 
și fără performanțe”, așa cum îl vedea Dimitrie Popo-
vici. Totuși, trebuie observat că meritele culturale ale 
lui Asachi sunt de necontestat într-un moment de mare 
frământ socio-cultural, de mari prefaceri instituționale. 
Cu Anton Pann, «cel mai iubit dintre scriitori», suntem 
iarăși într-o „lume (imaginară) de tranziție”, caracteri-
zată prin balcanism și arhaitate românească, pe care un 
Ion Barbu o va ridica într-un Isarlâc atemporal de «sla-
vă stătătoare»...La secțiunea Romanticii, criticul creio 
nează personalitatea lui Ion Heliade Rădulescu (consi-
derat „un poet la începuturile moderne ale poeziei”), a 
lui Grigore Alexandrescu („cel mai mare poet înainte 
de Eminescu”) și a lui Dimitrie Bolintineanu (parte 
a „trinității poetice”, care cultivă poezia pașoptistă și 
„anticipează patriotismul poetic eminescian”).

Cu olimpianul și comprehensivul Vasile Alec-
sandri, căruia i se rezervă o întreagă secțiune, avem a 
face cu „primul univers poetic”, în care poetul-cetățean 
și visătorul romantic au atins cote nemaiîntâlnite până 
atunci, deși pentru bardul de la Mircești „concep-
tul modern de poezie nu s-a cristalizat încă”. Autorul 
Pastelurilor este văzut ca un „gerontocrat elitist” care 
descoperea pe malul Siretului „Arcadia patriarhală și pe 
urmașii Romei în plugarii desculți”. Paradoxul ilustrat 
de poet este acela că, fiind la origine un boier din clasa 
cea înaltă, satiricul i-a avut ca adversari pe „ciocoi” și 
pe „burjui”, iar pe țărani i-a „idealizat” („iar ceea ce e 
cosmopolit – adică străin de natură și de sătean – rămâ-
ne artificial, neautentic, și chiar inestetic”). Alecsandri – 
primul mare scriitor român - este „un poet profesionist, 
care nu trăiește din scris, ci există pentru scris”. Ope-
ra lui rămâne legată profund de momentul istoric și de 
„arealul ei socio-estetic”, poetul fiind ca și Victor Hugo 
„un écho sonore du son temps”.

Partea a doua a lucrării, Epoca modernă – Eter-
nitatea clasicilor, este în cea mai mare parte dedicat lui 
Mihai Eminescu, personalitate hyperionică a culturii ro-
mâne. Criticul propune conceptul de înțelegere mai pro-
fundă a relației viață-operă prin Viața operei prin opera 
vieții și propune o interpretare „semantică” și „semio-
tică” a geniului, încă un adaos la „arhitextul” (Gérard 
Génette) îmbogățitor al viziuni și înțelesuri: „În esență, 
Luceafărul are, prin structurile ontologice tensionate, 
formula ascensivă a unei rugăciuni, fără privirea finală, 
peste umăr, către umanitatea mediocră. / Chiar dacă ope-
ra eminesciană are o marcată evoluție interioară, o pa-
radigmă revelabilă rezumând specificitatea vârstelor de 
creație, există totuși dominanta sintagmei luciferice, se-
cretă, în integrala creației – fie ca o coincidență parțială, 
fie ca o sinonimie incidentală, aluzivă sau fragmentară.” 
Criticul abordează „conceptul de geniu pustiu” și glo-
sează heideggerian despre „gândirea ființei prin tem-
poralitate”. Observația că „toți componenții Pleiadei 
– Arghezi, Bacovia, Ion Barbu, Lucian Blaga, Nichita 
Stănescu – se revendică din Eminescu” este, iarăși, per-
tinentă, cum corecte sunt multe alte secvențe eseistice, 
precum și aceea mai punctuală privitoare la „Nebunia 
lui Eminescu?” Polemic în subtext, criticul nu dă cre-
zare întrutotul scenariilor senzaționale despre „asasina-
rea” poetului, ci observă că la 28 iunie 1883 „se petrece, 
în diferite formulări, «întunecarea minții», «scindarea 
conștiinței» sau, mai exact factologic, când datorită unui 
comportament de alienat mintal, este internat într-un 
ospiciu de boli nervoase”. De aici înainte „periodizarea 
existenței lui Eminescu se face exclusiv în termeni medi-
cali” „Ideea noastră rămâne că Maiorescu i-a dorit binele 
lui Eminescu, dar o umbră de complot, adică de scoatere 
din viața publică, adică din gazetărie tot a fost.” Discuția 
pe această temă încă nu s-a stins, oricum ar fi – nu putem 
decât a constata marea iubire ce i se poartă martirizatului 
al cărui mit a devenit, în ochii unora, chiar supărător, 
prin idealizare iterativă și atins de elefantiază!

Epigonii Poetului „nepereche” sunt trecuți în 
revistă în Eminescu și eminescienii (1889-1914), în-
tre aceștia fiind comentați Veronica Micle, Alexandru 
Vlahuță, Panait Cerna, Șt. O. Iosif, Octavian Goga (com-
binând „seva eminesciană” cu „idealul naționalității 
românești transilvane”), Aron Cotruș („poetul unui 
Weltanschauung românesc”, al Rapsodiei valahe). Îi 
semnalăm autorului un poet minor posteminescian de 
la începutul secolului, gorjeanul N. Burlănescu-Alin, 
autorul unor „glose” de epigonică vibrație eminesciană, 
victima unei biografii devălmașe.

La secțiunea Reînnoirea tradiției îi regăsim pe 
George Coșbuc comentat în legătură cu aspecte ale 
vieții și operei („mitul românesc în perioada de autoge-
neză”, „poetul țărănimii și țărănismul poetului”, „între 
natură și cultură”, „umor, intrigă și iubire”).

Partea a treia a lucrării este dedicată poeziei in-
terbelice, din care reținem pe Alexandru Macedonski 

văzut sub zodia simbolismului cu întreaga lui „școală”, 
dar și pe simboliștii „canonici” Ștefan Petică, Ion Minu-
lescu, Dimitrie Anghel. George Bacovia este interpretat 
atât prin dualitatea generativă Exorcism și vorbire cât 
și prin semnificația specială a apei, materie a disperării 
(Aqua mirabilis), concluzionându-se că „marea desco-
perire a lui Bacovia – de a transforma în poezie ceea ce 
până atunci fusese subiect de proză neagră”.

George Topârceanu – un român complet prin 
desfășurările-i biografice - este situat între Moderniști, 
mai exact între cei ce pendulează „între sarcasm și 
elevația spirituală”, precum Al. Philippide („un poet 
antagonic”).

În cadrul lui Tudor Arghezi, criticul comentează 
„universul imaginar al poeziei argheziene”, considerân-
du-l pe patriarhul de la Mărțișor un „credincios meta-re-
alist”, care pendulează între „credință” și „tăgadă”. Poet 
al „lumilor paralele”, magician și sacerdot, spirit teluric 
aspirând la transcendență (Timpul atemporal și spațiul 
fără loc), Arghezi a avut „un cult pentru Eminescu căru-
ia, la modul eseistic sau publicistic, îi recunoaște meritul 
absolut de a face din limba română și un limbaj poetic.”

La secțiunea Tradiționalism și ortodoxie, regă-
sim pe poeții gândiriști, în frunte cu Nichifor Crainic, 
doctrinarul «ortodoxismului» ca ethos și etnos, Vasile 
Voiculescu (Poezia, ca formă de complexitate ortodo-
xă), Barbu Fundoianu/ Benjamin Fondane (De la pas-
telul tradiționalist la imaginea avangardei), Radu Gyr 
(Realitatea recluziunii și utopia libertății, Veghea și 
evadarea metafizică).

Capitolul Neo-tradiționalismul îi include pe Ioan 
Alexandru (Iubire, jertfă, înviere), Ion Horea („o trăire 
simpatetică la distanță”, nu un tradiționalism de tip ro-
usseauist), Lucian Blaga, poet al „satului metafizic” și 
al unui expresionism de complexitate filosofică, care a 
influențat o parte din poeții ce i-au urmat (Blaga și bla-
gienii). Urmându-i – în ordinea din lucrare! – Gheorghe 
Pituț (cu satul mereu în centrul poeziei sale) și George 
Alboiu (poetul „câmpiei eterne”). După cum se vede, 
criticul nu ține cont de alte considerente istorico-literare 
și estetice decât de „abordarea tipologică”, care, consta-
tăm cu regret, îl nedreptățește, sub toate aspectele, pe 
autorul Nebănuitelor trepte, care sare cu mult din țarcul 
tipologizării...

Avangardismul: de la criza poeziei, la o poezie a 
crizelor este genericul ce-i cuprinde pe „experimentalul” 
Ion Vinea, pe eclecticul Sașa Pană („trezorier al avangar-
dei”), Ilarie Voronca („o poietică a imagismului”).

Pentru ca în Dadaismul – a patra dimensiune a 
poeziei să regăsim evocată personalitatea poetului Tris-
tan Tzara, de la primele manifestări de la Zürich până la 
volumele de mai târziu.

Sub genericul Lunga iarnă a suprarealismului, 
sunt consemnate detaliat „Grupul suprarealist de la 
București” (Gellu Naum, D. Stelaru, Ion Caraion) și 
„Cercul literar de la Sibiu” avândul ca invitat de onoare 
pe Lucian Blaga (Victor Iancu, Ovidiu Drimba, Domi-
nic Stanca, N. Balotă, Eugen Todoran, Cornel Regman 
ș.a., precum și poeții Radu Stanca, Ștefan Aug. Doinaș).

La secțiunea Poezia basarabeană, dl Aureliu 
Goci îi comentează sumar pe Alexe Mateevici, Grigore 
Vieru, Leonida Lari, Nicolae Dabija).

A doua jumătate a secolului al XX-lea este do-
minată de „ermetism, retorică socială și textualism”. În 

privința Retoricii sociale în perioada comunistă – 1950-
1980, îi avem consemnați pe Mihai Beniuc, Eugen Je-
beleanu, Adrian Păunescu (Poezia ca discurs politic). 

Anti-poezia ca textualism îi numește pe Marin 
Sorescu (Între resacralizarea lumii și desacralizarea 
actului liric), Traian T. Coșovei. 

Urmează capitolul Ion Barbu și ermetismul, 
în care sunt identificate câteva teme și mărci specifi-
ce (Aerul. Abstracție în eter, Jocul secund sau a treia 
semnificație, Semnele labirintului: oglinda și oul, Joc 
și probabilitate, Număr și cuvânt), urmat de capitolul 
dedicat „barbienilor”: Dan Botta etc.

Între Baladiști, dramatizanți și ludici, autorul îi 
menționează pe Emil Botta, Miron Radu Paraschivescu, 
Cezar Ivănescu, George Țărnea, Ioanid Romanescu. 

„Pionierii” vremurilor noi și iluzia comunismu-
lui biruitor configurează o nouă tipologie, în cadrul că-
reia îl regăsim exclusiv pe Nicolae Labiș („ultimul poet 
interbelic în perioada comunistă”).

Poezia feminină este, iarăși, o tipologie bine 
reliefată, care transcende conceptul de „generație”: 
Constanța Buzea, Ana Blandiana, Mariana Marin, An-
gela Marinescu, Ileana Mălăncioiu, Victoria Milescu.

Ultimul capitol, Generația ‚60, este dedicat, în 
exclusivitate, lui Nichita Stănescu, în poezia căruia „cu-
vântul devine subiectul ei”. „Al cincilea element defini-
toriu”, după „pământ”, „apă”, „foc” și „aer”, cuvântul 
ajută la Nichita Stănescu la conceperea și structurarea 
cosmologică a Poeziei, fapt prin care autorul Necuvinte-
lor „se face ultimul fondator al poeziei românești, și pro-
babil toți marii și desigur – puținii – poeți români din vi-
itor vor trebui să-și asume această calitate”. „Poezia este 
o tensiune semantică spre un cuvânt care nu există, pe 
care nu l-a găsit. Poetul creează semantica unui cuvânt 
care nu există”, scria poetul însuși în Noduri și semne... 
Criticul face o descriere conceptual-eseistică a universu-
lui poetic, stabilind anumite faze ale creației stănesciene 
și identificând anumite mărci și procedee: procesualita-
te, oralitate și ipotetic, „dreptul la...” și „o viziune a...” 
timpului, elegie și necuvânt, cuvântul originar și măreția 
conceptului, „Magna epica”, perfecția imperfecțiunii”, 
spiritul ludic, dicta-textele și laserul lingvistic).

Post-modernismul lui Nichita Stănescu, cu o 
acută „conștiință a rupturii” între modernism și postmo-
dernism, „e de fapt un câmp intelectual autonom, legiti-
mat de prezența ființei poetului și nu de context, un joc 
subtil de provincialism și cosmopolitism, de intimitate 
convulsivă până la subversiune politică, dar și de com-
promis ideologic, de stare dialogică (un fel de dicteu, cu 
aluzie la poezia conversațională a lui Ezra Pound), de 
reprezentare simulată și inter-subiectivitate.”

Ultima secvență, Nichita Stănescu, postmodernis-
mul și ideea de dispariție a literaturii, ne previne că după 
autorul „Operelor imperfecte”, care rămâne „ultimul 
mare poet de dimensiuni mitologice al literaturii româ-
ne” („a cincea paradigmă poetică a secolului al XX-lea”), 
chiar condiția de poet trebuie regândită și un alt fel de 
literatură va trebui creată. 

Deocamdată, avem, scrie dl A. Goci, ceea ce ni-
chitismul sugera: o practică textualistă ca formă de criză 
a literaturii și un demers împotriva literaturii... În general 
corect, tabloul poeziei românești este, de-a lungul a peste 
trei secole, modulat după un criteriu tipologic fatalmente 
selectiv, lăsând pe dinafară valori nu puține, poate doar 
menționate nominal, de la epoca veche la generațiile de 
după al Doilea Război Mondial (i.e.: „onirismul” anilor 
70”). Criticul se simte liber în largul tabloului de gen, dar 
și comentariile la obiect sunt, după cum apreciase odată 
Alexandru Piru, „analize foarte fine, cu interpretări sur-
prinzătoare, originale, uneori peste marginile iertate.” 
Avem a face cu o lucrare de sinteză asupra dezvoltării 
poeziei noastre în timp îndelungat, criticul întrezărind 
liniile de forță specifice și substanța medulară specifică 
în seriale tipologizări, grație cărora  lirica românească 
se rotunjește, cu valorile ei de reale consacrări estetice, 
în repere spirituale perene ale patrimoniului național și 
universalității creatoare. 

NB: Lansarea cărții a avut loc, sâmbătă, 12 oct 
2019, la Muzeul Literaturii Române. Au luat cuvân-
tul : criticul literar, eminescologul și profesorul Nicolae 
Georgescu, jurnalistul Nicolae Dan Fruntelată, profe-
sorii Geo Călugăru și Ion C Ștefan, scriitoarea Eliza 
Roha, și, nu în ultimul rând, criticul literar Victor Ata-
nasiu, fost coleg de facultate (Litere) cu Aureliu Goci.

POEZIA ROMÂNEASCĂ...



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XV, nr. 4 (61)/2019
39

Criticul și istoricul literar STAN V. CRISTEA, - cunoscut nu atât prin scrierile 
sale despre tradițiile culturale teleormănene (Județul Teleorman. Dicționar 
biobibliografic. Cultură, artă, știință, 1996; O revistă din Sud: „Meandre”, 1996-
2010. Bibliografie, 2018; Dicționarul scriitorilor și publiciștilor 
teleormăneni, 2006), cât mai ales prin documentarele și reperele 
biobibliografice de prim-plan referitoare la Marin Preda (Marin 
Preda. Portret între oglinzi, 2015; Marin Preda. Anii formării 
intelectuale - 1929-1948, ed. I, 2016; ed. II, 2019; Marin Preda. 
Repere biobibliografice; ed. I, 2012; ed. II, 2017) ori prin masiva 
monografie Eminescu și Teleormanul (ed. I, 2000; ed. II, 2004), 
- își adună în recenta lucrare Literatură de ieri, literatură de azi 
(Ed. „Bibliotheca”, Târgoviște, 2019, 314 p.) cronicile și recenziile 
publicate în diverse periodice în perioada 2013-2019. Lucrarea 
se adaugă, indirect, desigur, alteia, Fotografii la periscop. 
Secvențe de istorie literară (2013), în care autorul interoga, din 
punct de vedere istoric și documentar, fapte, biografii și opere 
aparținând unor scriitori „teleormăneni”, fie prin origine fie prin 
contactele avute cu tradiția culturală a zonei.

Într-un „Argument” (De ce o carte de cronici literare?), 
dl. Stan V. Cristea precizează că nu și-a propus, în mod explicit, 
„o viziune despre rostul criticii literare”, fapt considerat 
„deplasat” și „inutil”, ci de a relua în volum acele cronici care 
dau seama despre „sinceritatea lecturii cărților asupra cărora 
ne-am aplecat”. Fără a apela la „strategii persuasive”, autorul a 
intenționat să ne „pună în temă” cu conținutul cărților recenzate/ comentate, care 
privește fie un autor fie o chestiune, „făcând observații ori de câte ori a fost cazul 
și concluzionând  printr-o evaluare de ansamblu”. Departe de a urmări „verdicte” 
(o meteahnă mai veche a practicii în chestiune), comentatorul a intenționat 
pretutindeni „a spune lucrurilor pe nume” sub impresia nemijlocită și imediată a 
lecturii, potrivit unei impresii estetice proprii, neinfluențată de alte păreri exprimate 
critic: „În totul, cronicile literare din prezentul volum se constituie, deopotrivă, și 
în contribuții indirecte de istorie literară, întrucât au în vedere volume care, deși 
aparțin unor genuri literare diferite, prin problematică ele se circumscriu, explicit 
sau în subsidiar, acestui domeniu.” Conform titlului Literatură de ieri, literatură de 
azi, comentariile, ordonate nu după cronologia apariției lor în reviste, ci potrivit 
scriitorilor și aspectelor abordate, privesc anumite personalități sau momente ale 
istoriei literaturii române de ieri și de azi. Nefiind un cronicar literar „angajat”, ci 
un mai liber comentator de cărți și idei, dl Stan V. Cristea amintește de anumite 
„afinități elective” în alegerea cărților, unele din acestea reprezentând „constante 
ale preocupărilor proprii de istorie literară” (Eminescu, C. Noica, Marin Preda), 
altele reprezentând „repere” față de care autorul are o „rezonanță aparte”(Gala 
Galaction, Ion Minulescu, Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Zaharia 
Stancu, G. Călinescu, Miron Radu Paraschivescu, Dimitrie Stelaru, I. D. Sîrbu și 
Nichita Stănescu. Pe lângă acestea, mai sunt însă și unele comentarii privind cărțile 
unor contemporani (Ion Brad & George Corbu Junior, Iordan Datcu, Mihai Stan, 
Nicolae Scurtu, Oana Soare și Delia Munteanu), ca să nu mai vorbim de unii confrați 
de-ai locului precum Florea Burtan, Liviu Comșia și Iulian Chivu („cu care rezonăm 
astăzi în aceeași zonă geografică”).

Cronicile în cauză au apărut de-a lungul celor șase ani (2013-2019) în reviste 
aflate „sub egida Uniunii Scriitorilor din România”, precum: Caligraf (Alexandria), 
Litere (Târgoviște), Banchetul (Petroșani), Pro Saeculum (Focșani) și Biblioteca 
Septentrionalis (Baia Mare).

*
Laureat al Filialei București – Critică, Eseistică și Istorie literară a Uniunii 

Scriitorilor din România (2016), dl Stan V. Cristea, unul din puținii noștri istorici 
literari aplecați cu stăruință și acribie unor subiecte necesitând ani buni de 
documentare, se dovedește, iată, un critic literar aplicat, care vine din direcția 
istoriei literare nu numai cu o perspectivă exactă a fenomenelor literare, dar și cu 
un spirit de observație menit a sesiza esențialul și specificitatea temelor, ideilor și 
aspectelor literare respective. Mult mai atrăgătoare și ușor de accesat, eseistica și 
critica literară asigură o mai rapidă vizibilitate și „demnitate”, pe când istoria literară 
este un exercițiu mai riguros, de durată, asigurând o răsplată și recunoaștere ce vin 
mai greu („cu mare întârziere ori deloc”).

Un grupaj consistent de cronici privește lucrările despre Marin Preda apărute 
în intervalul menționat (2013-2019), comentate cu atenție de ochiul avizat al celui 
mai în temă „marinopredist” contemporan, dacă avem în vedere preocupările 
îndelungate ale criticului și istoricului literar față de biobibliografia „Marelui 
Singuratic”, materializate în cărți solide, de infranșisabilă documentare în arhive și 
pe teren. Este vorba de comentariile critice la cărți semnate de Marian Ciobanu 
(Marin Preda și ai săi, 2014), Sorin Preda (Moromeții. Ultimul Capitol, ed. II revizuită 
și adăugită, 2013), Dumitru Ion Dincă (Imposibila întoarcere în „Poiana lui Iocan”, 
2017), Ioana Diaconescu (Marin Preda. Un portret în arhivele Securității, 2015), 
Mariana Șipoș (Dosarul Marin Preda, 2017), Rodica Potoceanu Matiș (Viața lui 
Marin Preda, 2014), Lorena Teodora Radu (Personajele lui Marin Preda între istorie 
și ficțiunea istoriei, 2018), Marin Iancu (De la Siliștea-Gumești la „Cheia” Rosetti. 
Dicționarul personajelor lui Marin Preda, ed. I, 2013; ed. II, 2019). Pretutindeni, 
autorul se dovedește „la el acasă”, venind cu observații, corecturi, interpretări, 
sugestii, păreri proprii, dovedind nu numai o foarte bună documentare în materie 
dar chiar și o siguranță a exprimării critice, ce vine desigur dinspre istoria literară 

practicată cu asiduitate de dl Stan V. Cristea. Tripticul de cronici pe tema Constantin 
Noica privește lucrările despre gânditorul „rostirii filosofice românești” semnate 
de publicistul și editorul Marian Diaconu (Invitație către Constantin Noica, 2016), 

Maria-Zoica Ghițan (Noica și literatura. Influența lui Constantin 
Noica în literatura română, 2015) și Valentin Coșereanu (Jurnal 
cu Noica și manuscrisele eminesciene, 2018). Cu aceeași 
aplecare către opera „filosofului de la Vitănești” (Teleorman), 
dl Stan V. Cristea se dovedește un comentator foarte aplecat, 
relevând punctul de interes al fiecărei „contribuții” în parte și 
nuanțând, uneori, chestiuni mai mult sau mai puțin cunoscute, 
cum este, de exemplu, chestiunea facsimilării manuscriselor 
eminesciene de la Biblioteca Academiei Române, care, în 
ciuda tuturor impedimentelor, s-a realizat mai apoi în vremea 
noastră. E de reținut că Noica milita nu pentru un Eminescu 
„idealizat” ori „trimis în genialitatea lui”, ci pentru o măsură 
exactă a înțelegerii în complexitatea lui, avertizând că „dacă nu 
ne vom hrăni cu Eminescu acesta, atunci vom rămâne în cultură 
mai departe înfometați.”

Autorul masivului documentar „Eminescu și 
Teleormanului” nu putea evita cărțile apărute despre poetul 
„nepereche”, astfel, într-un triptic de comentarii, el se va ocupa 
de lucrările semnate de istoricul Lucian Boia (Mihai Eminescu, 
românul absolut. Facerea și desfacerea unui mit, 2015), Iulian 
Bitoleanu (Eminescu, jurnalistul cultural complet, 2019), 

Christina Zarifopol-Illias (epistolarul Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit, 2018). 
Dacă în cazul lui Boia, criticul apreciază „abordarea ironică a demersului respectiv” 
făcut cu o „șmecherească subtilitate” (ceea ce noi înșine în cronica ce i-am dedicat 
nu am sesizat, ci poate o vedere „cam de sus”, deloc denigratoare, cum de fapt 
însuși istoricul a declarat într-un interviu din „Orizont”), în cazul jurnalistului Iulian 
Bitoleanu apreciază „scenariul academic” al eseului monografic, dovedind „o bună 
cunoaștere a jurnalisticii lui Eminescu, cu unele evaluări și intuiții pertinente, o 
contribuție care se reține în câmpul eminescologiei” (deși se repetă lucruri deja 
formulate și clarificate, într-un comentariu cu capitole și „concluzii” bine executat, 
dar lipsit de strălucire unei abordări...inedite).

Tot un grupaj de trei cronici este dedicat lui Dimitrie Stelaru, născut în 
Segarcea Teleormanului la 9 martie 1917, căruia lingvistul și publicistul Gheorghe 
Sarău îi dedică, cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la naștere, Bibliografia Dimitrie 
Stelaru (2017), care constituie „un pas imens în sprijinul unei mai bune cunoașteri a 
personalității nefericitului scriitor”, pe lângă contribuțiile unor Emil Manu, Dumitru 
Vasile Delceanu, Nicolae Bosbiciu, Lucian Teodosiu, Marius Nenciulescu. Observând 
că posteritatea stelariană este ingrată la atâția ani de la trecerea în Eternitate a 
scriitorului, dl Stan V. Cristea consideră, dincolo de minusurile bibliografiei în 
discuție, că Gh. Sarău aduce o „contribuție esențială” de care în mod obligatoriu 
va trebui să se țină seama în viitoarele abordări ale operei stelariene, „îngerul 
vagabond” al poeziei românești contemporane putând fi fericit „acolo unde este 
acum, posteritatea lui este în grija unui fidel și de nădejde cavaler...” Dl Gheorghe 
Sarău va reveni, în 2018, cu volumul Dimitrie Stelaru. Corespondență din perioada 
1934-2018 (trimisă, primită sau referitoare la viața și opera poetului), considerat, 
dincolo de unele minusuri, ca lipsa unor scrisori, a unui indice de nume etc, „o 
lucrare de neocolit, ca instrument de lucru extrem de util, în cercetarea pe mai 
departe a vieții și operei scriitorului”, autorul fiind cel mai indicat a realiza „Integrala 
Stelaru” proiectată de Victor Corcheș... Și a treia cronică este dedicată aceluiași 
Gheorghe Sarău, autorul volumului Dimitrie Stelaru. Interviuri cu și despre poet și 
alte contribuții (2018), considerat „o poartă spre dreapta înțelegere a personalității 
și operei celui care, pe drept, a fost considerat unul dintre ultimii boemi ai literaturii 
române, dacă nu cumva a fost chiar ultimul...”

Se cuvin amintite aici și cronicile la unele cărți despre Gala Galaction (Scrisori 
către sora Zoe), Ion Minulescu (O buburuză pe reverul poetului), Liviu Rebreanu 
(Doi eroi, două destine), H. P. Bengescu (Confluențe europene), Zaharia Stancu 
(„Desculț” în mileniul III), G. Călinescu (Securitatea și „leul cu cinci picioare”), Ion 
D. Sîrbu (Revanșa postumă), Nichita Stănescu (Postmodernitatea poetului), Ion 
Brad (Comori de suflet și de istorie literară), Iordan Datcu (Vocația unui cărturar, 
Predilecții de lectură), Mihai Stan (Drumul cărții), Nicolae Scurtu (Un arheolog literar 
en titre), Oana Soare (Antimodernii, cazul românesc), Delia Munteanu (Provocările 
postmodernismului), Florea Burtan (Elegii de ieri, elegii de azi), Liviu Comșia 
(„Popasuri la Canossa”), Iulian Chivu (Mari paradigme etice și ethosul românesc) 
ș.a. 

Istoricul literar Stan V. Cristea este, deopotrivă, un cronicar literar de vocație, 
credibil, frecventabil, cu gusturi estetice și judecăți literare bine puse în evidență, un 
comentator profesionist venind dinspre o rigoare documentar-didactică, abordând 
cu empatie și seriozitate cărți și autori care, în general, au legătură / tangență ca 
spațiul cultural, istoric și geografic al Teleormanului de ieri sau de azi.

Cu astfel de spirite (i-am putea numi aici pe mulți alții din întreaga țară, între 
care deocamdată doar pe Gheorghe Jurma de la Reșița, pe Tudor Nedelcea de la 
Craiova, pe Ioan St. Lazăr de la Râmnicu-Vâlcea...), peisajul geografiei noastre literare 
devine mai bine conturat, contribuția regională la tabloul general de valori fiind una 
remarcabilă, inebranlabilă, autentică și, desigur, originală în planul specificității și 
diferențierii...

Literatură de ieri, literatură de azi
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Excelând în realizarea de interviuri, pe care 
totdeauna și le-a dorit drept confesiuni, d-na Rodica 
Lăzărescu are în acest sens o bibliografie ce-i ilustrează 
vocația de învederat comunicator în planul istoriei 
literare actuale: Confesiuni provocate de... Mircea 
Dinutz și Rodica Lăzărescu, fiecare cu interviurile 
lui (2012 ), La ora confesiunilor (2015), Invitație la 
confesiuni (2016), Lia-Maria Andreiță în dialog cu 
Rodica Lăzărescu (2018). După regretabila dispariție a 

lui Mircea Dinutz, Rodica Lăzărescu a preluat conducerea revistei „Pro Saeculum” de la 
Focșani, care a găzduit aproape în totalitate dialogurile realizate.

Recenta lucrare a istoricului și criticului literar, Sub semnul confesiunii (Ed. 
SemnE, București, 2019, 340 p.), cuprinde 15 dialoguri, care stau sub același semn al 
„confesiunii”. De ce confesiune? se întreabă autoarea, dându-ne totodată și lămurirea 
cuvenită: „Fiindcă asta aștept de la cel «provocat» la dialog – o scotocire în adâncul ființei, 
acolo unde cu siguranță mai există gânduri, amintiri, trăiri încă nespuse... O destăinuire, 
o dezvăluire, un fel de a-ți pune pe palme sufletul și a-ți întinde brațele spre cel din fața 
ta: «Iată-mă, acesta sunt eu.»”

Dar chiar așa de fluent să decurgă, oare, mărturisirea (confesivă) a celor 
intervievați? Da, sunt, de cele mai multe ori, răspunsuri la obiect, dar există și cazuri 
de reținere, de „ocolire” a întrebării, un fel de parafrazare eufemistică a celor solicitate. 
Nu totdeauna întrebarea autoarei, care deseori este dincolo de orice menajare a 
interlocutorului, capătă și un răspuns direct. Există, în general, un set de întrebări, care, 
în mare, se reia de la un interlocutor la altul, accentul căzând pe realizarea ambianței 
confesive grație căreia sunt obținute date și informații de mai intimă biografie, retrezind 
trăiri și amintiri speciale. E o tactică a pregătirii subiectului în vederea unor întrebări mai 
aplicate și grave vizând, bunăoară, idei despre artă, concepția artistică, propria situare 
valorică etc. (noi înșine am făcut față strategiei amintite într-un interviu acordat autoarei 
în legătură cu revista Portal-MĂIASTRA de la Tg.-Jiu – v. „Pro-Saeculum, nr 3-4 /135-136, 
2019). 

Doar două din cele 15 interviuri datate au fost publicate în „Vatra veche” (Ion 
Brad, N. D. Fruntelată), celelalte au văzut lumina tiparului în „Pro Saeculum” (prestigioasa 
revistă de la Focșani la care d-na Rodica Lăzărescu este redactor-șef), de-a lungul anilor 
2017-2019. Sunt intervievați „omul-orchestră” Nicolae Băciuț, poetele și traducătoarele 
Victoria Milescu și Paula Romanescu, artistul plastic basarabean Vladlen Babcinețchi, 
scriitorii Dinu Săraru, Ion Brad, Alecu Ivan Ghilia, Horia Bădescu, Nicolae Dan Fruntelată, 
Ioan Dumitru Denciu, actorul de teatru și film Vladimir Găitan, criticii și istoricii literari 
Constantin Călin, Eugen Simion, Constantin Cubleșan, George Corbu Senior și George 
Corbu Junior (16 personalități în 15 convorbiri de tip confesiune)...

S-o spunem de la început: dna Rodica Lăzărescu intenționează o anume strategie 
a mai familiarului „taifas”, confesivitatea vizată aducând în prim-plan omul cu povestea 
lui de viață, din care opera își trage esența, obsesiile, fantasmele. După ce se pune bine 
în temă cu viața și opera celui ce urmează a fi abordat, își începe convorbirea într-o 
manieră caldă, spontană, cordial-prietenească, fără protocol așadar. Îi întreabă pe 
intervievați despre ursitoare și semnul zodiacal sub care s-au născut, trăgând de aici 
anumite semnificații și încet-încet, aproape pe ocolite, ajunge la întrebările esențiale, 
inevitabile, obținând astfel un maximum de confesiune din partea preopinentului. 
Discuția decurge în așa fel încât nimic din ceea ce este important pentru cunoașterea 
personalității interogate să nu rămână pe dinafară. Aflăm astfel date din viața acestora, 
legate de naștere, de părinți, de originea etimologică a numelui (vezi «găitanii», țesători 
de înflorituri pe sumane, originari din localitatea italiană Gaeta, aclimatizați de Ștefan 
cel Mare prin satele din zona Sucevei – interviul cu actorul Vladimir Găitan), de școlile 
urmate, de ucenicia și prieteniile avute, de întâmplări palpitante și eșecuri, de prezența 
unor „oameni” sau „neoameni” cu rol marcant în viața celor abordați, pentru a atinge apoi 
chestiuni privind profesiunea, crezul artistic, relația cu confrații, satisfacții și neîmpliniri, 
gânduri de viitor, inclusiv date despre elaborarea operei și încadrarea acesteia într-un 
context axiologic mai larg. Deloc comode, întrebările incită, pun în gardă, stârnesc diferite 
reacții, șochează chiar... Bunăoară, la un moment dar, epigramistul George Corbea, a cărui 
soție, fiică a poetului bulgar Nikolai Zidarov, este o apreciată traducătoare, este întrebat 
„de câte ori v-a... tradus soția?” Butadă asemănătoare cu cea adresată de Paul Everac 
aceleiași doamne Corbu, familiile aflându-se în vilegiatură la Casa de creație a USR de la 
Valea Vinului: „Doamna Corbu, acest băiat nu este născut dintr-o traducere, nu-i așa?” 
(episod umoristic evocat de însuși juniorul colecționar George Corbu). Sau întrebarea 
directă „ce grad aveți...?”, în cazul celor distinși cu ordine și medalii ale Statului Român 
(în cadrul lui Horia Bădescu și ale Statului Francez)...

Departe, așadar, de „scenariul” acesta confesiv, retorica înțepenită și impenitent 
rebarbativă specifică genului în ritualizarea sa canonică. Programatic mărturisită, 
strategia dialogului este una de apropiere amicală dacă nu una de empatie, de maieutică, 
vizând acea „scotocire în adâncul ființei, acolo unde cu siguranță mai există gânduri, 
amintiri, trăiri încă nespuse...”

Vom comenta mai apăsat, în cele ce urmează, dialogurile purtate cu scriitorii pe 
care i-am cunoscut și noi, scriind adesea despre cărțile lor, întrucât, familiare fiindu-ne 
date privind biografia și opera acestora, putem verifica în acest fel consistența de fond a 
imaginii din mentalul nostru cu aceea din mărturisirile respective. 

Iată, bunăoară, dialogul cu profesorul și criticul literar Eugen Simion, sub 
genericul „Mă silesc să merg bine pe calea mea, fără mari complexe, fără ură în mine, 
fără superstiții” (publicat în „Pro Saeculum”, nr. 3-4/2018 și preluat în „Caiete critice”, nr. 
5/2018), prin care autoarea și-a propus să aducă în fața cititorilor „mai întâi Omul – cu 
rădăcinile sale, cu zestrea sa ancestrală, cu bucuriile și spaimele sale, cu împlinirile și cu 
ratările, cu iluziile și cu deziluziile sale”... Întrebările puse, la solicitarea cărturarului, sunt 
din categoria „ce nu i-au mai fost puse până acum!” Ușor de zis, greu de făcut! constată 
autoarea, cu gândul la volumul de dialoguri realizat de regretatul Andrei Grigor, În 
ariergarda avangardei... Și intervievatoarea începe cu o întrebare (pusă și altora) privind 
zodia și, evident, „ursitoarele”, la care profesorul cărturar spune: „Nu știu, n-am aflat și, 

la drept vorbind, nici n-am dorit niciodată să aflu. La ce ar mai fi bun destinul, dacă l-am 
cunoaște dinainte? Misterul lui este mai rodnic...” Oricum, să reținem că Eugen Simion 
s-a născut „la 23 mai și am fost înregistrat în acte la 25 mai 1933”. De la 11 ani a părăsit 
satul natal, mergând pentru opt ani de școală a Ploiești, după care a urmat Facultatea 
de Filologie, la București, unde a rămas până azi. Poartă în suflet icoana celor dragi și 
lumea copilăriei cu „fantasmele” ei, ceea ce, psihanalitic, s-a transmis într-un „sentiment 
auroral” identificat de un comentator în opera criticului... „Suntem, fatal, oameni 
ai prezentului”, spune criticul, dezavuând dorința altora de a-și imagina „trăind în alt 
timp”. Nici ideea de exil nu l-a ispitit, ceea ce nu înseamnă că le-ar reproșa asta altora. A 
rămâne „în marginile adevărului”, vorba lui Maiorescu, înseamnă „să ne judecăm corect 
faptele noastre, fără prejudecăți est-etice”, temă pe care, după 1990, s-a discutat mult 
și „fără niciun folos pentru literatura și critica literară românească”. Criticul incriminează 
acel „complex de inferioritate” al românilor care generează „o neîncredere funciară în 
valorile culturii naționale”, o neîncredere „bătrână și morocănoasă, specifică mediilor 
intelectuale, provinciale, speriate mereu de ce zice Europa”, care, ca la Caragiale, „stă cu 
ochii pe noi”... La fel de păgubos este și celălalt complex, „al localismului” (nombrilismului), 
important fiind să scrii bine, în orice limbă ai face-o. Criticul recunoaște că da, este un 
orgolios, în sensul în care un om crede cu tărie în el („că ceea ce scrie are valoare”), dar 
nu are „vanități de eu” (vanitatea fiind „ruda detestabilă și înfumurată” a orgoliului), 
deși puțină modestie nu strică, căci „servește orgoliului”, laolaltă cu o „toleranță activă”, 
sentiment profund creștin. E un semn de noblețe a creatorului, ceva ce ține neapărat de 
„aristocrația spiritului”. Iar „onoarea”, care se învață și se cultivă ca și «bunul-simț» ori 
«omenia», e sora bună a toleranței.

În privința operei, criticul și-o privește „cu luciditate”, dar și „cu cruzime”, neputând, 
cum cerea Marx, să se despartă de trecut râzând. În viață, spune, „mi-am reușit mai mult 
ideile decât prieteniile”, mitul prieteniei spulberându-se odată cu postmodernitatea... În 
timp ce iubirea „e starea de spirit a sufletului”, o scufundare în sinele profund, în ipseitate 
(„ca să vorbim în conceptele «sineității», adică în limbajul profunzimilor”). Lance cu două 
capete – „cu unul rănește, cu altul vindecă și sublimează”... Ca bunic, cărturarul Simion 
își iubește cele „două minuni albe”, care în vara lui 2018 împlineau 12 ani: „Mă împacă, 
pur și simplu, cu lumea din afară, care pare din ce în ce mai haotică, învrăjbită, pusă pe 
căpătuială”... Întrebat dacă îi place „vinul”, criticul răspunde că la noi vinul „are o tradiție 
veche și puternică”. Îi place, cu măsură, vinul roșu, fiind pentru om „un prieten bun, un 
confident loial”, având totodată virtuți epice (ca în Hanu Ancuței) sau filosofice... 

Referitor la natura „omului postmodern”, acesta ar fi uitat „virtuțile tăcerii”, 
suferind de locvacitate („Susțin o cultură a tăcerii, pentru a avea, astfel, mai mult timp 
pentru a medita.”). Eugen Simion nu se consideră nici „un răsfățat al sorții”, dar „nici o 
victimă a destinului”. După jurnalele editate (francez, german, altul „danez” publicat în 
„Caiete critice”), Simion mărturisește că „ține un jurnal (intim, n.n.) de mulți ani”, pe care 
se gândește ori să-l ardă, ori să-l lase moștenire fiicei sau „minunilor albe”. Trăind într-o 
„post-literatură”, lumea este de fapt martoră la o civilizație a imaginii, literatura fiind 
confiscată de televiziune, un monstru acaparator a toate! 

În legătură cu neînțelegerilor dintre scriitori (care, vorba lui Rebreanu, se ceartă 
până și în cimitir), E. Simion constată că „lumea nu este condusă de înțelepți și de 
sfinți”. După „lupta de clasă” a început „lupta omului împotriva omului”, apoi „lupta 
între generații, fracțiuni, partide, grupuri de interese etc.”, în general „o luptă câinoasă, 
fără Dumnezeu, politicianistă, exasperantă, cultivând toate imoralitățile...” În ceea ce 
privește critica literară, a „epiciza” (a „povesti” opera) sau a spune da sau nu despre ea 
nu înseamnă nimic, dacă nu reconstitui critic „elementele esențiale ale operei”: „critica 
literară trebuie citită și pentru ea însăși, ca o superioară proză de idei” (s.n.). Adept al 
principiilor criticii estetice lovinesciene, E. Simion constată că în critică au apărut „alte 
metode” și „alte modele”, cu toate acestea „unele principii de ordin estetic rămân 
încă”, ele „țin de natura disciplinei noastre”. În postmodernitate, teoriile îmbătrânesc, 
metodele se perimează, ideile se rătăcesc și mor tinere... Așa a trecut „noua critică”, dar 
și „noua nouă critică franceză”, care vreo două decenii au terorizat lumea literară. Însuși 
Roland Barthes, după ce l-a impus în critică, s-a despărțit de structuralism, scriind Plaisir 
du texte și Discurs îndrăgostit..., salvând într-un fel ideea de estetic atât de încercată de 
demonul teoretizărilor...

La întrebarea finală dacă azi „se mai face cercetare serioasă”, E. Simion afirmă 
pozitiv, numind „un grup solid de cercetători” de la Institutul de Istorie și Teorie Literară 
„G. Călinescu”, antrenat din plin în realizarea de „ediții critice din clasici” (peste 200 
de volume), dar și a altor lucrări de interes general: Dicționarului General al Literaturii 
Române (a doua ediție este la volumul IV, din opt), Enciclopedia literaturii române vechi, 
Cronologia vieții literare (1944-2000)...

Interviul cu Dinu Săraru, realizat în casa din Cotroceni a protagonistului, în 2017, 
este un adevărat „spectacol”, „un interviu șerpuitor”, curgând ca un agitat râu în peisaj 
muntos, care „sare peste pietre, se sparge în mii de fărâme, dar se «adună» și revine de 
fiecare dată la «tema» dialogului, deși numai bunul Dumnezeu știe care ar fi trebuit să 
fie această «temă»...”

 Întrucât noi înșine ne-am aflat fie în ipostaza de „musafir” la conacul cu steagul 
ridicat din Slătioara (abătându-ne din drumul către casă, venind de la un Congres 
Internațional de Dacologie ce avusese loc la București), fie ca premiat în 2006 al 
Fundației Naționale „Niște țărani” (ceremonie organizată în biserica-monument istoric 
de la Viorești, pentru câteva cărți despre Blaga), realizăm că dialogul a prins foarte bine 
personalitatea „fermecătoare” a scriitorului, umorul și harul povestirii, deopotrivă verva 
susținută, totul într-o mărturisire spectaculoasă, cu modulații de voce, cu propoziții 
suspendate, cu tăceri pline de tâlc, cu mimică și gestică de retrăiri adevărate, privind în 
amintiri ca într-un sac cu arhivă îndesată, bine păzită și gata de transferat în vreo operă... 
Scriitorul mărturisește că nici la vârsta aceasta înaintată nu se poate bucura de pensie, 
pentru că „trebuie să scrie” articolul săptămânal la platforma „Adevărul”. E un exercițiu 
„de vitalitate a creierului”, fără bastonul cu mâner de argint scriitorul deplasându-se cu 
mare dificultate. Săraru se declară „ultimul țăran din Slătioara” unde „numai cerul și 
stelele mai sunt țărănești”. Vorbește despre originea ardeleano-olteană a familiei sale, 
liderul țărăniștilor Ion Mihalache vorbind cu el, prunc, în brațe, în curtea conacului de la 

Confesivități spectaculare
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Slătioara. A avut de suferit „ca nepot de boier și fiu de țărănist înfocat (învățător), botezat 
de rezidentul regal Dinu Simian”. Tatălui său, învățător țărănist (mort pe front în 1941), 
i se datorează modernizarea satului „după exemplul satului model al lui Mihalache”. 
Întrebat ce se consideră, Săraru își declară identitatea/ profesiunea de „romancier”, deși 
este și dramaturg, și ziarist: „ambiția mea de a fi romancier nu-i chiar așa de străină 
de adevărul ființei mele”. A trecut de la „mașina de scris” la „computer”, iar în anii din 
urmă „la dictare”... „M-am făcut dictator”, zice, amintind de cum era etichetat ca director 
de teatru, mai apoi și de revistă... „Tot ce am scris, am scris din spirit polemic”, declara 
undeva autorul romanului Niște țărani, și acesta, ca și altele, scris „din spirit polemic”. 
Mulți din detractorii lui (actori, scriitori, politicieni) au ajuns să-și ceară scuze, precum 
avocatul Marian Nazat, dar scriitorul a înțeles contextul în care a făcut-o și l-a iertat, 
ba mai mult îi poartă o prețuire deosebită, apreciindu-i talentul și îndemnându-l să 
scrie roman... Iertarea fără condiționare este singura iertare creștină autentică, crede 
romancierul, de aceea i-a iertat pe toți și a uitat definitiv!

Între „iubirile” și „modele” literare în domeniu, Săraru declară că are un mare cult 
pentru Rebreanu, dar apariția romanului „Desculț”, în 1948, al 
lui Zaharia Stancu l-a stârnit să scrie, precum și Petru Dumitriu, 
cu scrierile sale despre țărani, scriitori pe care i-a cunoscut 
îndeaproape. Din scriitorii de azi, amintește de Ștefan Mitroi 
(„un scriitor important al literaturii române!”)... 

Întrebat dacă mai este satul de odinioară, romancierul 
declară că „numai cerul și stelele mai sunt țărănești”: „E o lume 
bizară lumea de acum, n-aș putea s-o descriu, că n-o cunosc, 
sau o cunosc superficial, dar nu mă inspiră lumea asta”. „Despre 
țăranul de azi nu are cine să scrie”, căci satul, care nu mai este 
cel vechi, „se află în trecere spre târgul care nici el nu mai e 
târgul de altădată”. În toată Slătioara nu mai găsești vreo „trei 
fete mari (...) care pot să deosebească mărarul de pătrunjel!” 
Scriitorul este foarte caustic la adresa „capitalismului de 
cumetrie și de Codrul Vlăsiei”, multe aspecte întâlnindu-se în 
„trilogia ciocoilor” (v. vol. I, Ciocoii noi cu bodyguard), ba și în 
Iarba vântului, Crimă pentru pământ ș.a. 

Dinu Săraru a publicat, în 1976, romanul Clipa (care 
va fi ecranizat de Vitanidis și mult premiat) într-un moment 
favorabil, fiind primul roman care aducea în pagina literară 
lagărele de concentrare (pe care el însuși le cunoscuse, în 1953, 
la Canalul Dunăre – Marea Neagră, la Mila 21, la Medgidia și, în 
cele din urmă, la Cernavodă, împreună cu Corneliu Leu). Filmul 
a fost „arestat” de Securitate, iar autorul a ajuns în audiență la 
Ceaușescu, care l-a susținut să creeze Teatrul Mic din Sărindar, 
după modelul teatrului de buzunar parisian. Nu i s-a iertat că, în 
scrierile sale, a dezvăluit aspecte reprobabile ale regimului și a 
fost dat afară din Comitetul Central, ridicându-i-se și dreptul la semnătură în presă, apoi, 
în 1990, scos din directorat, de un alt regim. Trilogia romanescă Dragostea și revoluția 
a fost arsă din ordinul Ministerului Culturii în 1989, altele au avut aceeași soartă după 
Revoluție. După 1990, însă, cărțile sale au reînceput să apară, iar „lumea s-a obișnuit cu 
ideea că acele cărți n-au fost de complezență și n-au fost – cum s-a spus – niște cărți de 
adulare a regimului, dimpotrivă.” În privința vremii noastre, scriitorul apreciază că „nu 
mai suntem recunoscuți ca identitari din cauza noastră”, recidivând cu niște trăsături 
nefericite: „Eu nici n-am trăit un moment mai rușinos decât ăsta de azi. Pentru istoria 
noastră... este jalnic! Și am avut toate condițiile ca să respirăm liber, să fim verticali, să 
fim identitari, să fim noi înșine și să fim români.”

Sub genericul „Ca ardelean, n-am dreptul să uit nimic din istorie” este reprodus, 
din „Vatra veche” (nr. 10/2017), interviul cu scriitorul Ion Brad. Discuția pornește de 
la titlul volumului de poezii din 1954, Cu sufletul deschis, cerându-i-se interlocutorului 
„să vă puneți sufletul în palmă (de aceea eu numesc astfel de convorbiri nu interviuri, ci 
confesiuni)”.

L-am cunoscut și eu, în ultimii lui ani de viață, pe poetul Ion Brad și l-am vizitat 
la Pănade, satul lui Timotei Cipariu, împreună cu un grup de scriitori (Mircea Tomuș, 
Ioan Mărgineanu, Toma George Maiorescu, Radu Cârneci, Ion Taloș ș.a.), în cadrul ediției 
din 2002 a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”. Multă vreme am rămas prieteni, 
scriind reciproc despre cărțile noastre, reîntâlnindu-ne la Alba Iulia și Sebeș, colaborând 
la revista „Cultura” și la „Acasă” (nu știu dacă numărul care era în pregătire pentru 
primăvara lui 2019 a mai apărut, după moartea lui de la 6 februarie, urmată de decesul 
fratelui, poetul Alexandru Brad)... Figură blajină, de ardelean la locul lui, având cultul 
prieteniei, comentând cu generozitate „cărțile prietenilor” (în unele el despre prieteni, 
în altele prietenii despre el), colaborator de cuvânt la revista „Portal-MĂIASTRA” (și la 
Dicționarul „Tudor Arghezi – Oameni din viața lui”, 2019), Ion Brad mi-a lăsat impresia 
ca fiind unul din cei mai serioși ardeleni din câți am întâlnit în viața mea, știind să se facă 
apropiat sufletește de oameni, lipsit de vanitățile atât de vizibile în breasla noastră, și 
oricând gata a da „explicații” în cazul unor acuze sau suspiciuni privitoare la timpul cât a 
deținut funcții importante în instituții obștești, culturale sau în plan diplomatic. Remarcat 
de Lucian Blaga ca unul din tinerii scriitori de încredere (în 1953, la doar 24 de ani, a fost 
primul secretar al Filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor, contribuind la readucerea în viața 
literară a lui Ion Agârbiceanu), autorul Nebănuitelor trepte îi dedica acest autograf pe un 
volum de poezii: „Lui Ion Brad, cu bucuria nespus de rară de a fi întâlnit uniți în aceeași 
ființă un poet și un om. Lucian Blaga, 23 iulie 1954” (mai târziu, în 1966, Marin Sorescu 
avea să-l considere „artist autentic și de mâna întâi”).  Omul și poetul Ion Brad nu a 
dezmințit niciodată aceste învestiri apreciative, îmbinând noblețea de om cu distincția 
scriitoricească, într-un destin cultural de mare notorietate.

Scriitorul vorbește cu multă căldură despre satul Pănade, în care tradițiile cipariene 
erau vii, despre familie, copilărie, anii de școală de la Blaj, „Mica Româ”, despre debutul 
în 1947 într-o revistă școlară din Alba Iulia, condusă de Maria Sadoveanu, profesoară de 
română, sora lui Paul Mihail Sadoveanu, și el scriitor, căzut în luptele pentru eliberarea 
Ardealului și înmormântat la Alba Iulia. În 2015 va fi distins de Universitatea albaiuliană 
cu titlul „Doctor honoris causa”. Regretă faptul că a trebuit să-și părăsească vatra natală, 
acum casa părintească „nu mai e locuită de nimeni”. Îi amintește pe ceilalți frați, și ei 

poeți, Alexandru și Traian, primul urmându-l în lumea cealaltă doar la câteva săptămâni... 
Scriitorul poartă în suflet icoana Ardealului cu martirii săi de-a lungul secolelor și tradiția 
culturală a Școlii Ardelene, pentru Blajul greco-catolic având un cult (i-a dedicat chiar o 
carte de evocări autobiografice, Aicea printre ardeleni, la a cărei lansare la Blaj am fost și 
noi de față în 2007). În fruntea tuturor îl socotește pe episcopul românilor uniți „prigonit 
pentru dreptate”, Inocențiu Micu Klein, pe care Blaga îl considera „cel mai de seamă om 
politic pe care l-a dat neamul românesc din această țară transilvană”.

Poetul Ion Brad îl amintește ca mentor pe profesorul său din liceul blăjean, 
Radu Brateș, despre care mi-a vorbit adeseori și mi-a furnizat informații pentru fișa din 
dicționarul „Lucian Blaga. Dicționar esențial – Oameni din viața lui” (2017).

Multe istorisiri privesc anii stabilirii sale la București, când a cunoscut viața 
literară și atmosfera culturală politizată a epocii. A obținut în 1959, pentru poezie, 
Premiul Academiei și a îndeplinit unele funcții de conducere în aparatul de stat, pe linie 
culturală, fiind un om echilibrat care nu a făcut rău nimănui... Este indignat, însă, că i s-a 
reproșat și ceea ce nu a făcut, fiind privit uneori drept unul din scriitorii „înregimentați” 

sub comandamentele politicii de partid, răsplătit cu funcții 
și „răsfăț” editorial... Cu toate acestea, blajinul Ion Brad s-a 
călăuzit după preceptul paulin: „Unde dragoste nu e, nimic nu 
e.”

Criticul, istoricul literar și exegetul Constantin Călin, 
trăitor de 55 de ani la Bacău, se consideră, conform firii sale 
retrase și nu unor ignorări ori nedreptăți, nu atât un provincial 
(caracterizat prin autosuficiență, lipsă de moderație, plin 
de prejudecăți și intempestiv în judecăți), cât un „marginal”, 
această din urmă identitate presupunând „înălțime morală, 
criterii axiologice, capacitate de autoanaliză și, nu în ultimul 
rând, un pasiv de ratări”: „A fi marginal are ceva din dulceața 
excepției. Nu știu câți din breaslă au sentimentul că sunt 
marginali. Ori provinciali. Dimpotrivă, tendința majorității 
este să se considere centrali, vizibili, indiferent de locul în 
care trăiesc, cât și de cel din ierarhia profesională. Îi fericesc 
pentru sănătatea imaginației lor.” Privite de la margine, 
scenele de „faună literară” amuză. Bacovia însuși a fost un 
„marginal” de mare seninătate, al cărui personaj de roman 
Sensitif „se credea făcut pentru marile orașe”. O „paralelizare” 
a lui C. Călin cu Niculae Gheran, sugerată de intervievatoare, 
relevă efortul uriaș „fără așteptări financiare, de aplauze ori 
gloriolă” depus în editarea tripticului documentar Dosarul 
Bacovia și a volumului În jurul lui Bacovia, însumând mii de 
pagini (482+644+560+376 = 2062), comparabile cu cele 
5000 editate de N. Gheran cu prilejul ediției integrale OPERE 
– Rebreanu, constând din note, studii, articole, prefețe... 

Ambii s-au bucurat, la început de mentori universitari de excepție, N. Gheran de Al. 
Piru, C. Călin de C. Ciopraga. Cu toate acestea, dl C. Călin declară cu modestie: „Sunt 
doar un punct în bibliografia lui Bacovia”, deși contribuția adusă – muncă de arheologie 
literară, presupunând răbdare, perseverență, acribie, tenacitate, pregătire teoretică 
- este una obligatorie în materie de Bacovia: „Ca «arheolog», sunt interesat de tot ce 
i-a influențat viața, creația și de receptarea, etapă cu etapă, a operei sale”. Mergând 
pe ideea ibrăileană a „criticii complete”, la care îl ajută mult acumulările de profesor 
de literatură (veche, premodernă, contemporană), exegetul mărturisește că „știința” lui 
literară se nutrește din diversitatea surselor, făcând, la un loc, discurs cultural, sociologie 
și psihologie literară, semantică, stilistică etc. Și pretutindeni ghidat de „bunul-simț” („o 
formă elementară a culturii”). Are sentimentul „datoriei” împlinite nu față de sine ci față 
de Bacovia, nelipsindu-i „proprii rezerve”, iar „pentru Bacovia am citit aproape tot ce era 
necesar temei și ceva – destul de mult – pe alăturea”.

Interviul cu criticul Constantin Cubleșan stă sub un generic în care universitarul 
clujean declară cu orgoliu de ardelean care „nu se lasă repede”: „Îmi e bine să mă știu 
legitimat cu această calitate: profesionist al scrisului”. Se declară un om „al realităților 
existențiale”, sub spectrul cărora își duce viața și își clădește opera „atâta cum este și cât 
este”. Deși criticul înțelege interviul ca „formă vie de dezbatere”, autoarea dorește de la 
cel provocat „o destăinuire, o dezvăluire, o «confesiune», o scotocire în adâncul ființei, 
acolo unde cu siguranță mai există gânduri, trăiri încă nespuse”. Acesta este, de altfel, 
laitmotivul sub imperativul căruia se desfășoară convorbirile inserate în volum. Astfel, 
aflăm de la C. Cubleșan că, prin anii 60, pe când era redactor la „Tribuna”, împreună cu 
bunul amic Viorel Cacoveanu, a pornit într-un circuit turistic prin țară, ajungând pentru 
câteva zile în Deltă, unde s-a îmbolnăvit grav. Ani de zile a avut de suferit. Aflându-se la 
tratament la Călimănești, un ghicitor orb i-a prezis că, dacă va scăpa la 60 de ani (când era 
s-o „mierlească”), va trăi 80 de ani. Sub acest fior premonitoriu al vârstei care se apropie 
criticul își trăiește neliniștile. Născut în zodia (europeană) a Taurului, Cubleșan mărturisește 
că „dacă îmi pun ceva în cap, nu mă las până nu duc totul la bun sfârșit”. Așa a renunțat 
la Geologie și s-a înscris la Filologia clujeană, ajutat fiind de slavistul Emil Petrovici. 
Criticul, spirit polivalent, a scris deopotrivă poezie, roman și proză SF, dramaturgie, 
făcând publicistică și istorie literară, ba chiar literatură pentru copii. Mărturisește că s-ar 
plictisi „îngrozitor” dacă ar fi să scrie numai proză sau numai critică literară. „Scriitorul 
trebuie să fie un rezoner al sufletelor oamenilor” și să exprime în opera sa spiritul epocii 
în care trăiește. Nu scrie după nicio modă și crede cu tărie că „literatura realistă e cea 
care mă prinde cel mai bine și îi sunt fidel acesteia”. Ține un jurnal, confesându-se sieși, 
dar nu scrie în el zilnic și crede că va rămâne „să-l publice urmașii”... Întrebat ce „grad” 
are, Cubleșan declară: „nu am fost colaborator al Securității”, iar faptul că alții au comis 
delațiuni despre el (l-au „turnat”), nu-l interesează (sunt lucruri „murdare” și „mizerii”), 
rămânând mereu „circumspect”... Ca „înger păzitor” o numește pe soția sa, căreia îi 
atribuie toate „succesele”, iar pe seama sa „eșecurile”. Deplânge „relațiile” din viața 
literară și este indignat că Românii sunt foarte puțin cunoscuți în exterior: „Nu știm sau 
nu vrem să ne promovăm cu adevărat.” Și pentru că e mare lipsă în țară și viitorul nu pare 
a suna prea bine, pleacă atâta lume din țară. Stare de care „responsabilă e numai clasa 
politică”. Căci exportăm grâul și importăm făină din Ungaria, „aberație de care numai 
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noi suntem în stare”. Se simte bine la Cluj, unde a rămas, refuzând posturi în Capitală 
sau chiar în Germania. Clujul oferă oamenilor „multe posibilități de afirmare”, mulți care 
vin de oriunde la Cluj „nu mai pleacă de aici”. Trecerea timpului tot mai repede („nu mai 
pot face într-o zi ce făceam altădată”) îl neliniștește, ca și „finalul sfârșit”, vorba lui Vasile 
Rebreanu („de trăirea acestui moment mă înfior”)... Și „«taifasul» de iarnă cu gândul 
la primăvară” (de la 3 februarie 2019) se sfârșește cu regretul că are câteva cărți scrise, 
volume de studii și eseuri, „și nu se oferă nicio editură să publice vreunul din ele”...

Convorbirea, concomitent, cu seniorul George Corbu și juniorul George Corbu, 
suculentă și lămuritoare în multe privințe, punctează atât vocația epigramistă a tatălui, 
nume de prim-plan în domeniu (convins că „epigrama este un gen distinct de literatură”, 
învestită cu atributele „unui gen literar autonom disjuns din cel liric”), cât și pasiunea 
de bibliofil a descendentului, matematician din stirpea lui Solomon Marcus. Despre 
pasiunea de colecționar a lui George Corbu Junior (manager în cadrul unei firme 
multinaționale) mi-a vorbit adesea scriitorul Ion Brad, care mi-a oferit pe deasupra cele 
două volume, care-i angaja numele de editor stăpânit de „nebunia sacră” a bibliofiliei: 
Comorile unui prieten tânăr: George Corbu-Junior (2016), prefațată de Eugen Simion, 
căreia i-a urmat în 2018 lucrarea de documente privind existența „Almanahului literar” 
clujean, Un catastif ciudat și personajele sale (le-am recenzat la timp în coloanele revistei 
„Portal-MĂIASTRA). Sunt cărți doldora de documente ale vremii privitoare la viața literară 
românească postbelică, o bogată colecție de manuscrise și autografe, unele aparținând 
unor personalități străine. Foarte interesantă dizertația confesională a Seniorului pe 
seama a ceea ce s-a numit „politically incorrect” (pe placul mondialiștilor, al globaliștilor 
à outrance), la care s-a apelat într-o vreme „ca la un instrument de diminuare a valorilor 
naționale și de conformare și supunere unor comandamente de aiurea”. Deplângând că 
„suferim de micșorism (nume real al complexului de inferioritate), mizerabiliada tinzând 
să devină epopeea națională a neamului”, Seniorul observă că auto-batjocorismul tinde 
să devină „noua religie”, completând „marasmul înconjurător care a ajuns să constituie 
mediul nostru ambiant”. În concluzie, citat fiind nobelizatul Mario Vargas Llosa, 
„corectitudinea politică este dușmanul libertății, o falsificare a adevărului, deoarece ea 
respinge cinstea și autenticitatea”. 

Declarându-se un „bibliofil” pasionat, în sensul etimologic grecesc al termenului 
de „iubitor de cărți”, George Corbu Junior mărturisește că a achiziționat „o mulțime de 
cărți sau manuscrise la licitații organizate de marile case din Europa”. E un întreg demers 
în a participa la astfel de licitații, prețul respectiv „nu reflectă decât parțial efortul depus 
pentru a intra în posesia unei cărți sau scrisori”. Cu toate astea, satisfacția reușitei este 
enormă, pasiunea de bibliofil, semn al unei „maturități” intelectuale, având „și o funcție 
vital reenergizantă”. Căci, vorba lui Cicero, „o casă fără bibliotecă este un corp fără 
suflet”...

Bucovineanul cu „geneză putnean-vrânceană” Ioan Dumitru Denciu, autorul 
unor romane istorice apreciate (noi înșine am recenzat, prin anii 80, Identitățile lui Litovoi 
în „Luceafărul”), evocând fie vremurile de legendă și grea istorie ale Daciei zalmoxiene și 
burebistane, fie medievalități fascinante, se declară cititor împătimit al lui Sadoveanu, din 
care preferă însă nu „Creanga de aur”, ci „Zodia Cancerului”. Crede că adevăratul roman 
istoric are nevoie de „documentare” mai largă, cu prelungiri în etnologie, antropologie, 
mitologie: „Iscoditorul trebuie să «pună sub lupă» epoca pe care o vizează” și să-și 
folosească imaginația „spre a umple golurile de informație, a evita anacronismele și mai 
ales a da viață, culoare (atmosferă), veridicitate unor personaje memorabile.” Nu a citit 
romanele lui Mihail Diaconescu, ca să nu-l influențeze (cum declarase lui Mihai Dinutz), 
dorindu-se „mai profan”, mai puțin „eseistic”. Lirismul „exagerat”, dar și „descriptivismul 
naturist ori obiectual” dăunează romanului și plictisesc, fiind nevoie, în schimb, „de un 
simț psihologic, de o discretă filosofie și o încărcătură magică”. Așa a procedat în Luminile 
zeiței Bendis (1983) și Identitățile lui Litovoi (1985), Creștinătate (2013). După „răsucirea 
de mațe” din 1989, i-a mers din ce în ce „mai prost”, deși editorul său Mircea Ciobanu a 
încercat să-l aducă pe „linia de plutire”. Interesul publicului pentru romanul istoric „s-a 
mutat de la scrierea de ficțiune la cărțile de memorialistică, corespondență, autobiografii, 
jurnale...” În epoca globalizării, „mândria națională este îngăduită doar marilor puteri și 
unor sateliți ai lor, în timp ce a majorității popoarelor mici și mijlocii refuzată, tratată 
drept primitivism”. Nu mai contează „specificul și genericul”, ci „diversitatea/ diferența 
și amestecul până la promiscuitate”. Așadar, „aspirația spre universalitate a fost golită 
de conținutul metafizic și deviată în realism supra- sau transnațional (ca tansoceanic, 
transcontinental, transindividual, ...transsexual, «transgaz»!)”

Dialogul cu prozatorul Alecu Ivan Ghilia, de fapt mai mult „un monolog” înregistrat 
pe parcursul a cinci ore (căci „reporterul nu se îndură a-l opri”), originar din ținutul 
Herței dar stabilit gospodărește și păzit de cinci câini, la Chitila, îi retrezește amintiri din 
copilăria în satul Ghilia, înecat „în mizerie”, „noroaie”, „analfabetism”, din viața ieșeană 
de student la Arte (prețuit de maestrul Corneliu Baba) cu peripețiile ei, dar și primele 
contacte cu cenaclurile literare. La Iași, pictorul M. H. Maxy, suprarealist din gruparea 
„Contimporanului”, cu studii la Paris, devenise, ca profesor la catedra de pictură, „cel 
mai intransigent”, „pompieristul numărul unu” al regimului (a fost răsplătit cu funcția de 
director al Muzeului de Artă, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici etc.). Manifesta 
față de Baba o adversitate clinică, reușind până la urmă să-i desființeze catedra, ba chiar 
academia și, în sfârșit, „ca să fie totul dus până la capăt”, să demoleze cu buldozerul 
însăși clădirea (monument istoric de pe timpul lui Asachi). Așa că tânărul Alecu Ivan 
a trebuit să meargă la București, unde a nimerit, împreună cu Sabin Bălașa, Bitzan și 
Șetran, chiar la clasa lui Maxy, care-i zicea «Babistule!» (totul este evocat în romanul 
„Bastardul”, de peste 1000 de pagini, insistându-se și asupra nașterii sale, fracturării 
mâinii drepte în copilărie, anilor de școală, situației jenante de copil cu tatăl plecat, 
complex evocat în Alexandru cel mic și nepotul marelui rabin...). Pictorul Corneliu Baba 
era catalogat drept „formalist”, calificativ adresat și lui Brâncuși (căruia, fiind la Paris, 
„nu-i păsa”!). Înființându-se „secția muzeistică”, tânărul a scăpat din „turbionul ăsta”, 
având ca profesori pe Eugen Schileru și Ion Frunzetti, care l-au susținut și i-au devenit 
„prieteni”. Abandonând, o vreme, pictura, fusese angajat la „Contemporanul”, referatul 
favorabil fiind întocmit de Maxy, care totdeauna când îl vedea își amintea de Baba „prin 
ricoșeu”: „Bun pictor Maxy, cubist, dar el nu avea forța lui Baba”, „venea din lumea mare 
a artei, cu toate antenele deschise către lume, dar era ticălos că pe noi ne punea să 

facem invers”... De la „Contemporanul”, mai târziu, va fi dat afară de noul redactor-șef 
George Ivașcu („foarte bun jurnalist, făcător de istorie”), când tocmai de întorsese de la 
sanatoriul de tuberculoși din Sinaia, unde i se extirpase lobul superior drept.

Prin 1979, revine la pictură, deschizând anul viitor la Iași o expoziție cu pictură, 
grafică și sculptură (era după refuzarea romanului Întoarcerea bărbaților și făcuse o 
„depresie cumplită”, iar în spital la Socola redescoperă „forța terapeutică a picturii”). Mai 
târziu, aflat în recuperare la el acasă, la țară, va sculpta din trunchiul unor sălcii bătrâne 
trei lucrări, pe care le-a transportat la București, unde au avut un mare succes de expoziție. 
Lucrările au fost expuse apoi la Biblioteca Română de la New York în prezența artistului 
(cu ajutorul lui Antonovici, ucenicul lui Brâncuși, va avea o expoziție și la Las Vegas). A 
fost și la Biblioteca Congresului, unde a avut surpriza să-și vadă cărțile „până la ultimul 
volumaș”. Cu pofta de lucru „dată de America”, Ghilia a dus lucrări, pentru o expoziție „de 
Criști”, la Moscova, „în bârlogul Satanei, în plin ateism”, unde fusese invitat „ca scriitor”. 
Apoi are la Varșovia o expoziție „Eminescu”, în 1988. A căzut în dizgrația regimului, fiind 
unul din cei pe care diplomatul Mircea Răceanu îi aprecia (datorită acestuia plecase în 
America). „Trădătorul” Răceanu fusese arestat și apoi condamnat la moarte pe motive 
nefondate (în casa acestuia Securitatea găsise niște cărți cu dedicație)... 

În privința statutului de scriitor, Ghilia, care în 1958 fusese laureatul Academiei 
Române pentru romanul Cuscrii, mărturisește că nu face parte din niciun grup, „singurul 
meu prieten e Gheran, care și el e în afara...”. Astfel, despre cărțile lui nu s-a prea scris 
sau s-a scris prea puțin, Constantin Dram la Iași, iar Romul Munteanu la București despre 
romanul „Piramida” (imaginând Apocalipsa căreia îi fac față doar „doi supraviețuitori, 
părintele Galeriu și Nichita Stănescu”!). A lucrat 15 ani la carte, dar, întrucât la început 
„avea o tentă politică – descriam vârful piramidei, acolo erau El și Ea”, Crohmălniceanu 
„a trebuit” s-o desființeze într-un referat (l-a chemat la el acasă și i-a spus sincer că nu 
poate să-și riște cariera universitară). Până la urmă, susținut de Cornel Popescu, romanul 
a apărut în două volume, „bibilit” de redactorul Musica Bănulescu. Autorul a fost invitat 
apoi într-o emisiune televizată, în care au vorbit Constantin Crișan și Romul Munteanu.

Îl cunoscuse pe Octavian Paler, ca refugiat în timpul războiului chiar în Lisa 
făgărășeană, rămânând prieteni. Cu Eugen Jebeleanu, tradus deja în cubaneză, a fost 
la Havana, unde l-a cunoscut pe „marele Guevara”. În decembrie 1988 a fost decorat cu 
„Meritul Cultural în grad de Cavaler”, împreună cu Niculae Gheran, dar, optând pentru 
revelionul în familie deja aranjat la Sinaia, nu s-au dus, decorațiile fiindu-le înmânate apoi 
de... Ion Iliescu!

În decembrie 1989, alături de Niculae Gheran, a mărșăluit la Revoluție, scandând 
„Jos Ceaușescu! Jos Cismarul!”, ambii fiind „printre primii arestați”. A fost bătut groaznic 
și dus la Jilava.

Toate aceste experiențe ale vieții (copilăria, războiul, boala, pictura, securitatea 
etc.) au fost sublimate în operă, scriitorul crezând în predestinare („suntem într-un plan 
al lui Dumnezeu”).

Revenind din provocatele „confesiuni” la actualitate, Ghilia mărturisește că 
are trei romane (Dragoste și moarte la Pelișor, Taifun sentimental, Magna Utopia), 
depuse la diferite edituri. Scriitorul crede în valoarea terapeutică a picturii („culoarea 
te împlinește”), mărturisind totodată că „literatura te consumă, te istovește, îți seacă 
mintea, ochii”. Dacă i s-ar fi cerut să aleagă, ar fi rămas pictor... („Aș fi rămas pictor dacă 
mi-l lăsau pe Baba.”).

Mai scurt decât toate, dialogul cu poetul Nicolae Dan Fruntelată, fostul redactor-
șef al „Luceafărului” din anii 80 ai secolului trecut, pornește de la o discuție (provocată) 
despre pisici și „limba pisicească”, autor al unei cărți „cu mâțe”, cu desene de acad. 
Mircia Dumitrescu (Tandrețe cu mustăți). Iubitor al acestor feline încă din copilărie, 
Fruntelată le consideră „niște suflete ale casei, niște întrupări ale unor persoane”, cărora 
le face loc în poveștile lui. Mâțele poetului sunt întru totul originale, nu se aseamănă 
nici cu „disidentul Arbacic” care „și-a îmbrăcat autoarea în cămașa gloriei” (sic!), nici 
cu „Maciste filosoful” al amicului Gh. Pituț, nici cu „mâțele lui Nini – Nichita cel Mare”. 
Mielache cel bandit, gingașa Albița, Kitty vânătorul de porumbei, prințul Grisucă șeful 
clanului și multe altele „sunt, pur și simplu, mâțele mele, jucându-se frenetic, dansând, 
vezi bine, cu ghemul vieții mele în gheare”... Roșcuța, privind forfota bulevardului Dacia 
de la fereastră, o ilustrează pe bunica sa Constandina care, întrebată ce face la geam, 
răspundea: „Mă uit, muică, să văd și eu cum trece lumea și la ce se mai gândește ea!” 
Toată lumea aceasta a pisicilor „face parte din cronicile violent oltenești ale ținutului 
Desnățuia”.

„De ce pisica? – precizează poetul. Pentru că ea vine dintr-o lume veche și 
înțeleaptă, căreia noi, cei de azi, i-am pierdut cheile și înțelesurile. Și doar așa o mai 
putem recompune, într-un amestec fantastic de tandrețe și violență, de egoism și iubire 
fără rezerve.”(„Pisicile mele au făcut parte, încă din copilărie, din lumea în care am 
crescut”).

Poetul Horia Bădescu (n. 24 februarie 1943) își mărturisește „firea argeșeano-
gorjeană” care s-a potrivit de-a-ntregul „modului de viețuire al transilvanului care 
am devenit” (născut la Arefu, la contactul Argeșului cu Sibiul, într-o familie de dascăli 
„dăruiți” cu convingeri țărăniste). Și la nivelul poeziei „«împielițările» valahe ale limbii 
s-au logodit, firesc, cu tragismul transilvan”, iar «ronsetul» (specia fixă creată de el ca 
un fel de amestec între rondel și sonet, intrată deja în dicționarele de specialitate) este 
în măsură să exprime o gamă largă de idei și sentimente, de trăiri și idealități. Aceeași 
tipică întrebare despre naștere, ursitori, zodie, cu recitări din poezia interlocutorului, îi 
stârnește acestuia apetitul confesiunilor. Vorbind astfel despre „legătura cu pământul în 
care te-ai născut”, despre „sevele tainice”, despre „ADN-ul locului pe care sufletul tău îl 
primește odată cu cel biologic”, despre înțelesul lui „acasă”, situată în centrul afectivității 
noastre (centrum mundi), despre bunicul „tătuțu” (numit „bulgărele de aur al casei”) 
care l-a învățat să scrie și să citească, despre copilăria și foametea de după război . De 
la mamă a moștenit „înclinarea către literatură, talentul și bucuria scrisului” (ea însăși 
prozatoare la senectute), aceasta fiind primul cititor al versurilor lui din școala primară. 
După absolvirea liceului la Curtea de Argeș („școală cu ștaif și cu dascăli unu și unu, 
Doamne, ce profesori am avut!”), s-a înscris la Filologia bucureșteană, unde delatorul 
(„avea să devină procuror”) i-a dejucat planul, pârându-i „originea nesănătoasă”. Au 
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urmat doi ani de armată în Dobrogea unde a trăit „fascinația mării”, atât vara cât și 
iarna („iernile pe care părintele meu le trăise în barăcile de la Poarta Albă, în epopeea 
însângerată a Canalului, despre care am vorbit în romanul O noapte cât o mie de nopți). 
Admis, în 1963, la Filologia clujeană,  a rămas aici, împământenindu-se în urbea de care 
„aveam să mă îndrăgostesc iremediabil, de ea și de tragica Transilvanie”. După Revoluție, 
a plecat la Paris, în diplomație culturală, aproape un deceniu, implicându-se adânc în 
„întărirea relațiilor culturale dintre România și Franța” (din scrisoarea de mulțumire a 
D-nei Catherina Lalumiere). Poetul face elogiul „fermecătorului” Paris cu podurile sale 
peste Sena, metropolă celebră prin „dinamica sa spirituală” și blagoslovită cu multe 
haruri („orașul tuturor modelor posibile și imposibile”). Revenit la vatră, Horia Bădescu a 
avut prilejul să constate cât de mult s-a scindat societatea noastră, în care ura a devenit 
endemică, încât, iată, în anul Centenarului Marii Uniri, „se întorc în mormânt bărbații de 
stat ai anului 1918, sutele de mii de morți ai Marelui Război, purtătorii credenționalelor 
de la Alba Iulia”... Un fel de „victorie a mahalalei asupra rațiunii”, „o lume a surzilor” 
în care s-au contaminat și „spirite alese”... „O lume guvernată de găști și de spiritul de 
gașcă”... O lume „bolnavă”, ca în versul lui Blaga, cu sens profan: „Intrat-a o boală în 
lume/ fără obraz. Fără nume!” Gazetarul și poetul dezavuează „limba de beton a mass-
media”, ca și „limba găunoasă și semidoctă a administrației și politicii”, amintind versurile 
lui Eminescu, hulitul vizionar al „venitorului patriei”: „Au la Sybaris nu suntem lângă 
capiștea spoielii” etc. etc. O română „vulgată, în cotidiana și consecventa ei expresivitate 
falică”, răspândindu-se cu o „obstinație jihadică”, într-o societate cu 40% „analfabeți 
funcționali”...

Întrebat ce grad are (aluzie la gradele primite: Comandor al ordinului Meritul 
Cultural și Cavaler al ordinului francez „Les Palmes academiques”) , poetul răspunde că 
este „soldat”, îmbrăcat în sarica hulitei Miorița, „mioara năzdrăvană”, cum o numea Eliade, 
„martora nuntirii cu lumea spiritului românesc și a ridicării la cer a limbii române”. Modele 
i-au fost nu numai Blaga („fratele meu mai mare”, care i-a dat sentimentul că „nu sunt 
singur”) ci toți poeții „pentru care poezia nu e doar sărbătoare a limbii, ci și un mod de a-ți 
trăi umanitatea”, „slujirea omului din om, nu a bestiei care-l locuiește, vizibil sau invizibil.”

La împlinirea a cinci luștri de viață, poetul și omul de cultură e împăcat că și-a slujit 
„pământul și neamul”, făcând ceea ce i-a fost hărăzit. Iar îndemnul pe care i-l stârnește 
interlocutoarea este acesta, care dă și genericul interviului: „Scrie!... Rostogolește cuvinte 
în calea neantului!”

Între cele 15 convorbiri, 2 sunt purtate cu poetele și traducătoarele Victoria 
Milescu și Paula Romanescu. Pe Victoria Milescu preopinenta o incită a vorbi despre 
tradițiile și spiritul Brăilei, orașul natal, fostă raia turcească și legendar porto-franco 
(numit odată „Marsilia României”), cu puternică tradiție culturală, dar și cu legende reale 
despre bandiți celebri (Terente) și despre femei fatale ori matroane de bordel (Didina, 
Elvira). Urmând Filologia la București, poeta a devenit profesoară de engleză, predând 
de la clasa a doua până la liceu, inclusiv, dar, din cauza rutinei din sistem, a renunțat, 
mergând să lucreze în presă și editură: „Eram pe drumul pe care îl simțeam al meu”. 
Ispitită cu versuri din propria-i poezie (de altfel, o strategie mai generală a autoarei), 
poeta ripostează: „Mă bați cu armele mele”. Recunoaște că „multe poezii pornesc de la 
ceva real, transgresat, eliberat în fantastic, spre a sugera cât mai multe sensuri, simboluri, 
interpretări.” Reproșându-i-se la o lansare că scrie „sub influența poeziei engleze”, 
practicând „o poezie vestică”, Victoria Milescu mărturisește că în poezia sa vom găsi 
„spiritul românesc, tradiția noastră (...), timpul actual traversat și trăit cu intensitate”. 
Nu neagă anumite „note, tonuri și semitonuri racordate la cele ale liricii universale 
contemporane, fiindcă trebuie să știi în ce lume te afli”. Crezul ei este că poetul „se 
autodefinește, se autozidește în propriile-i scrieri, împreună cu rănile, cu sentimentele 
și ideile veacului său”, absorbind totodată „reverberațiile evenimentelor ce-l iau drept 
martor, pe care le transcrie la temperatura sufletului, în retorta minții...” Într-o poezie, 
- zice și ne previne să n-o credem, - se laudă cam așa: „În fiecare carte am îngropat un 
bărbat”! Aflăm că-și construiește cărțile „distinct, unitar ca temă și stil”, dorindu-și ca 
fiecare carte „să fie altfel” și, însumate, „să configureze profilul unei ființe care a trăit 
și a iubit viața, cu toate ale ei.” Nu se plânge nici de prieteni, nici de cunoștințe, nici 
de dușmani, timiditatea de minionă împiedicând-o să-și susțină uneori cărțile „în fața 
criticilor acreditați”. E un regret că „n-am știut să-mi manageriez traseul acestor cărți, 
poate...”, mulțumindu-se doar că „am reușit să le scriu, să le public”!

„Taifasul” cu poeta, traducătoarea și eseista Paula Romanescu stă sub genericul: 
„Eu trec sub cerul lumii – umbră printre cuvinte”. Invitând-o să-i povestească despre satul 
natal argeșean Țuțulești, despre „anii copilăriei” și „părinți”, adică despre „vremurile 
când erați «nod pe cărare»”, Paula Romanescu o face cu o vădită emoție, turnată în fraze 
cursiv-melodioase și nostalgice. Casa părintească și grădina se află acum „sub zăvor de 
iarbă”, „pe hornul vechi fum nu se mai ridică”... Poeta vorbește (și nu de puține ori, în 
versuri) despre nașterea sa, la 20 octombrie 1942, pe când tatăl caporal se afla pe frontul 
de Est, despre anii de liceu la celebrul liceu din Pitești (unde a căpătat drag de limba 
franceză) și despre „studenta-boboc” de la Facultatea de limbi străine (IPB) cu gândul 
„musai să ajung în vârful piramidei francofone”, despre continuarea studiilor la Facultatea 
de Limbi Romanice și Clasice de la Universitate, despre fratele Mircea, protectorul și 
susținătorul financiar pe toată durata studiilor liceale și universitare. „ADN-ul meu – 
declară Paula Romanescu – este impregnat cu toate miresmele și farmecul indicibilei 
povești cu numele de copilărie”. Universul acesta al locurilor natale și, în general, lumea 
copilăriei în cadrul familiei a trecut în poezia sa muzical-nostalgică cu tonuri pillatiene: 
„Nimeni, nimic din toate n-a mai rămas acum.../ Doar gândul meu la ține-n clepsidra 
neuitării/ Proptită-n cumpănire pe-o linie de fum...” Se adaugă la aceste pierderi iubitul 
soț, Gheorghe Romanescu, profesor la catedra de Teorie și tactică militară, autor al unor 
cărți de cercetare istorică.

Casa natală cu livada de pruni, coasta cu salcâmi și toate care nu mai sunt 
(colectivizarea le-a făcut „lemne de foc”), dar în primul rând chipul mamei pierdute, 
toate acestea au fost evocate în Vară la Țuțulești. În apropiere de satul său, pe la 1394, 
s-a dat bătălia de la Rovine, evocată în poezia lui Eminescu (loc marcat cu o troiță ridicată 
în 2015), drept care și-a adus contribuția la înființarea în 2013 a Asociației Culturale 
„Rovine”, care editează o revistă semestrială. Poeta participă anual, de Ziua Eroilor, la 
manifestările ce au loc, foarte mulțumită de emulația stârnită în colectivitatea comunală 

(aspecte evocate în cartea Zăvor de iarbă, 2012).
Ca poetă a debutat după 89 în Franța, unde trimisese un grupaj de versuri, cu 

Avril de ma jeunesse en fleur, în 1993 decernându-i-se Prix de L’éuropoésie – Regard 
sur le monde, România devenind din acel an țară francofonă. Apoi, în 1998, Premiul de 
Europoesie Chant à la Francophonie.

Talentata traducătoare a transpus în românește și franceză rubaiatele lui Omar 
Khayyâm, iar în limba lui Verlaine pe Eminescu, Arghezi, Blaga, Caragiale, Bacovia, 
Minulescu. A realizat de asemenea în franceză o Antologie de poezie română din 
temnițele comuniste, alta a poeziei românești de după Decembrie 1989. Din franceză în 
românește a realizat selecții din Apollinaire, Louise Labé, Paul Verlaine ș.a. 

În această chestiune, crezul poetei este exprimat astfel: „O fi celebră ecuația, 
dar traduttorele, de nu-i în primul rând poet adevărat, cum ar putea da poeziei acel 
la musique avant toute chose?” Traducătorul trebuie să dea traducerii sale „miez” 
și „înveliș”, devenind el însuși creator. Și, drept sprijin, citează „Prefața” lui Arghezi la 
Fabulele lui Krîlov (răs)tălmăcite de el. Pentru „promovarea culturii în țară și în lume”, 
Paula Romanescu a fost distinsă cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler – Categoria 
Literatură, oferit în 2011 de Președintele României.

Provocat la un dialog-confesiune cu prilejul „bornei” sexagenare, scriitorul Nicolae 
Băciuț, - născut la Chintelnic, sat de veche tradiție situat într-o zonă de contact dintre 
Câmpia Transilvaniei și Dealurile Bistriței, în anul în care Lucian Blaga „era nominalizat 
(!) pentru Premiul Nobel” și chiar în noaptea în care Nicolae Labiș căzuse fatal sub roțile 
tramvaiului! – „Săgetătorul” poet se arată mulțumit de ceea ce „mi-au dat ursitoarele”, 
acum când se găsește „în sâmbăta vieții mele”... „Aproape că m-am simțit îndreptățit 
moralmente să preiau ștafeta poeziei de la Nicolae Labiș”, afirmă poetul încărcat 
de „răspunderea” de a fi marcat de la naștere de destinul tragic al acestuia. A avut o 
copilărie „decupată din basme” și s-a hrănit din seva ei „pentru toată viața”, amprentat 
fiind „de timpul și locul nașterii mele”. Un moment de cumpănă a fost moartea Mamei, 
ființă „blândă și evlavioasă”, pe când avea 14 ani, vârstă de la care „a trebuit să fiu alt om, 
să-mi iau soarta în propriile mâini, să fac totul pe cont propriu”. Își amintește de povestea 
fascinantă a „hâzilor”, un fel de teatru popular nescris cu măști/ obrăzare în sărbătorile de 
iarnă desfășurat pe ulițele și-n casele chintelnicilor, închipuind tot felul de scene din viața 
colectivității. După anii de liceu de la Bistrița a urmat Filologia clujeană, fiind „cooptat” 
încă din primele luni de facultate la „Echinox”, al cărei secretar de redacție a fost după 
plecarea lui Emil Hurezeanu. Revista cu triumvirii ei (Ion Pop, Marian Papahagi și Ion 
Vlad) a constituit pentru Nicolae Băciuț „o facultate paralelă” și „cea mai bună școală de 
gazetărie culturală la acea vreme în țară”. După care a urmat angajarea sa la „Vatra” de 
către Romulus Guga, redactorul-șef, care i-a schimbat „decisiv” destinul. După moartea 
acestuia în chiar luna în care îl adusese în redacție, a rămas „coleg de birou” cu Mihai Sin. 
Rubrica „Vatra dialog” i-a înlesnit „întâlniri admirabile” cu mulți scriitori ai vremii, de la 
Ion Alexandru, Nichita Stănescu și Ana Blandiana, la Augustin Buzura și N. Steinhardt (de 
unde opul în două volume „Istoria literaturii române în interviuri”).

La Brăila, dar și la Târgu-Mureș, s-au înființat cenacluri purtându-i numele, 
iar pentru inițierea acolo a Festivalului Internațional de Creație și Interpretare „Ana 
Blandiana” a intrat în conflict cu omoloaga lui de la Direcția de Cultură, revoltată că face 
acțiuni culturale în arealul ei de responsabilitate! A călătorit mult, în Occident (în USA și 
Europa), în Țara Sfântă și la Muntele Athos, la românii de peste Prut, înființând într-un 
cartier al Chișinăului, Rășcani, „prima bibliotecă de carte românească”, avându-i alături 
pe Grigore Vieru, Valeriu Matei, Mihai Cimpoi etc.

Foarte harnic la direcția Culturii mureșene, scriitorul a derulat „sute de proiecte 
culturale” în domeniul literaturii și artei, tipărind „peste 2000 de cărți din 1990 încoace” 
și fiind prezent pretutindeni în țară „de la Botoșani la Drobeta Turnu-Severin”. 15 ani a 
lucrat la Televiziunea Română. 

Scriitorul și editorul crede în viitorul cărții, „există o fascinație a cărții, ca scriere 
a ei, dar și ca lectură a acesteia”. A tipărit în epoca postdecembristă peste șaptezeci de 
cărți (poezie, jurnale de călătorie, interviuri, critică și istorie literară, monografii etc.). Se 
scrie mult, „îngrozitor” de mult, „dar cui i se poate refuza libertatea de a scrie, dreptul 
de a scrie? Oricât de mult se va scrie, cărțile își vor găsi cititorii – mulți, puțini, buni, răi... 
Valorile se vor cerne, până la urmă.” Necrezând în posteritate, ar vrea să-și editeze singur 
„operele complete”, cu credința că „n-am făcut degeaba umbră pământului, am pus și eu 
niște mărturii ale trecerii mele prin veac în raftul de bibliotecă”...

„Fac singur – declară Băciuț - o revistă lunară, Vatra veche, de la A la Z, sunt singur 
o redacție”, o revistă „de autor” într-un oraș în care mai există revista Vatra, lunar de 
cultură editat de Consiliul Județean Mureș, cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor. 
Mereu aflat în activități de tot felul, directorul Direcției pentru Cultură Mureș, care crede 
că numai proștii sunt modești că nu au ce spune, declară: „Sunt un alergător singuratic 
de cursă lungă, doar cei care intră în maratonul meu de fiecare zi rămân pe drum”... 
Mărturisește că tot ceea ce face este „pentru a fi de folos neamului meu, limbii mele, 
acestui spațiu de credință și cultură... Eu cred în valorile naționale, cred în destinul 
acestui popor, oricât de încercat e uneori. Mă bucur și sufăr odată cu el, «sunt suflet în 
sufletul neamului meu»”...

Alte două dialoguri sunt purtate cu actorul de film și teatru Vladimir Găitan și cu 
artistul plastic basarabean din Rezina, de pe malul Nistrului, sculptor Vladlen Bobcinețchi, 
primul putnean de origine cu nume amintind de breasla „găitanilor” din timpul lui Ștefan 
cel Mare, celălalt, un tânăr talentat al cărui nume „începe să-și deschidă drum printre 
iubitorii artelor plastice din România și chiar să treacă granița”. Același tip familiar de 
întrebări reușește a scoate de la interlocutori informații mai puțin cunoscute legate de 
familie, de anii de școală, de preocupări și preferințe, nelipsind – punctate bine – ideile 
despre artă și crezul artistic.

În totul, Sub semnul confesiunii este o carte de reală valoare istorico-literară, 
abordând dintr-un unghi inedit cu o strategie provocând familiaritatea/ destinderea/ 
dezinhibarea personalități ale literaturii și culturii române de azi. Ea aduce, astfel, 
în lumină aspecte mai puțin cunoscute din viața și opera celor incitați la confesiune, 
contribuind la mai buna cunoaștere a unor scriitori și artiști, unii clasicizați deja, alții 
consacrați, afirmați, bine cunoscuți.

Zenovie CÂRLUGEA 
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Amor intellectualis. Roma-
nul unei educații (Polirom, 2017), 
ajuns deja la a treia ediție, rămâne 
o carte fundamentală pentru me-
morialistica ultimilor ani, o carte 
densă ce deschide porțile spre un 
trecut cvasi-apropiat și în aceeași 
măsură parcă tot mai învăluit în 
mister. Ion Vianu, medicul literat, 
cunoscător al limbilor clasice, in-
telectual de rafinată expresie și 
cultură, a scris această carte măr-
turisitoare și terapeutică, fiindcă, 
așa cum afirmă într-un interviu, 
etapa redactării acestor mărturii i-a 
produs multă plăcere și speranță. 
Întregul demers scriptic implică 
un proces eliberator și cataliza-
tor de energii pozitive, chiar dacă 
unele dintre momentele evocate 
sunt sumbre. De fapt, personajele 
amintite reprezintă, fiecare în par-
te, posibilități și alegeri ale unui 

timp ostil, generator de mari dileme și opresiuni. Cu un ton echilibrat, dar nu 
lipsit de nuanțe, Ion Vianu arată condițiile situării de o parte sau de alta în raport 
cu politica vremii, analizând circumstanțele, opțiunile și mecanismele interioare 
care le-au determinat. Astfel, suferințelor fizice, îndurate de numeroși intelectu-
ali în anii detenției și nu numai, li se adaugă, după cum am văzut, anii de însin-
gurare, de angajament și înregimentare care au generat, la rândul lor, adevărate 
dezastre morale.

Întoarcerea în timp este pentru autor și un bun prilej de a configura imagi-
nea unui București al anilor ‚50, cu figurile sale tutelare de universitari, profesori 
și discipoli care au marcat copilăria viitorului medic psihiatru. Primele amintiri 
îl conduc pe autor în atmosfera gravă de acasă, unde epicentrul universului era 
constituit de biroul tatălui, izolat „printr-o ușă groasă de stejar... Geamurile mate 
cu granulație, întărite de vergeturi metalice dau un aer medieval încăperii. Deco-
rul este voit imitat după gravura lui Dürer, Der Heilige Hieronymus im Gehäus, 
Sfântul Ieronim în chilie.“ Tudor Vianu, nume cu o rezonanță copleșitoare, gene-
rează în rândul discipolilor acel amor intellectualis, este creator de școală și de 
destine, dar presiunile la care este supus și permanenta neliniște îl fac să cedeze. 
Astfel, evadează din sfera celor persecutați (ca Balotă, Negoițescu, Edgar Papu), 
dar această re-poziționare în tabăra oficială îi zdrobește sufletul. Relația specială 
tată-fiu desface în falduri imaginea unei lumi acum apuse, o lume spre care avem 
acces doar pe cale livrescă, o lume spre care tânjim și care își trăia momentele ei 
crepusculare în anii evocați aici. 

Experiența formării în preajma unui profesor celebru, la adăpostul unei 
biblioteci impresionante și în contact cu nume ilustre ale culturii românești 
reține, dincolo de toate acestea, dimensiunile umanului, elemente și gesturi sem-
nificative pentru cei care (supra)viețuiau într-un regim totalitar. Ca un preludiu 
spre cunoașterea omului cu psihismele sale complexe, înțelegem și numeroasele 
pagini descriptiv-eseistice, dezvăluind din romanul tinereții perioada studiilor 
mediciniste cu lecturile, profesorii și orele de laborator. Procesul înțelegerii ce-
luilalt, în profunzimea gândurilor sale, începuse încă de timpuriu, prin lectu-
ră, se continuase prin studiul filologiei clasice, prin angrenarea într-un lanț de 
întâmplări și prietenii, precum și prin câteva întâlniri sau împrejurări de viață 
revelatorii. Dintre acestea, de o atenție specială se bucură relația cu Edgar Papu 
și întrevederea relativ scurtă cu Monseniorul Vladimir Ghika. Elegante oma-
gii îi sunt aduse profesorului G. I. Tohăneanu și, evident, prietenilor de vârstă 
apropiată, cei alături de care Ion Vianu își trăiește libertățile spiritului: Geamănu 
(Matei Călinescu), Mitia, Mironi, Tănușa, fiecare cu destinele lor. 

Rama în care intră pe rând toate aceste figuri (tragice) o constituie propria 
poveste de viață, începută în atmosfera pomului de Crăciun (ca primă aminti-
re), când membrii familiei se reuneau, aducând fiecare cu sine istorii de viață și 
de moarte ce vor impregna memoria copilului de atunci. Foarte interesante și 
inedite, aceste detalii de familie întregesc portretul devenirii autorului, legând 
trecutul și prezentul de acest concept amor intellectualis, nepieritor, nobil, pur, 
salvator. 

Amor intellectualis. Romanul unei educații este cartea Tatălui, a marelui 
T, în aceeași măsură în care este și cartea Fiului.

Ioan Mărginean simte poezia, așa cum puțini reușesc. Experiența sa po-
etică poartă dintru început pecetea unei relații unice creator-act poetic. Nimic 
trucat, nimic pre-făcut în toată această simbioză, fiindcă Poezia e musafir privi-
legiat și continuu chemat la cina de taină. Versurile lui Ion Mărginean aduc, în 
consecință, acel parfum misterios al trecutului, al originarului și al sacralității. 
Căci, indiferent din ce unghi ar fi privită, poezia sa poartă cu sine fiorul religi-
os de pe drumul crucii. În această cheie, înțelegem și noua plachetă de versuri 
Trandafir printre rivalii fluturi (Editura Unirea, Alba Iulia, 2019), ce indică un 
act poetic redus la esențe, mult mai concentrat decât în etapele anterioare, mult 
mai spiritualizat. De aici, efectul de i-luminare, ca o zbatere de aripi în visul de 
libertate, ar părea să spună poetul: ,,Pe-un picior de Mănăstire/ Ține ochiul să 
respire -// Trece-o pasăre străină/ Și nu-ncearcă să se mire,// Doar cu aripa alină/ 
Semnul Crucii prin Psaltire.// Stă cuminte cânt în strană,/ Nu-i pun degetul pe 
rană,// Doar măicuțele înșală/ Târziul în strai de gală -// Și pe-o pagină de car-
te/ Adorm, ca vise deșarte -// Rugăciunea-n ușă bate,/ Pe-o cruce de libertate!” 
(Broderii celeste).

În fapt, gândul zborului, ca și al rănii sângerii este sugerat încă din titlu. 
Decorul poetic pre-figurat se îmbogățește însă treptat cu imaginile unei eterne 
Învieri: ,,E-atâta Înviere, Mamă!”. Ioan Mărginean se întâlnește în drumul său 
cu muze atât cu filonul blagian (de care-l leagă spațiul identitar), cât și cu poezia 
populară, purtând dorul Apusenilor ancestrali: ,,Pe părău, pe Jidovină/ Nu-i apă, 
druț de lumină,/ Numai bolovani senili-/ Limbi tăiate, pași umili,/ Și un plâns de 
rândunică,/ Care cade-n se ridică,/ Sub pocal aprins de lună-/ Lacrimă ce se-ncu-
nună,/ Să o-mpartă ierbii sare,/ Lumină și îndurare,/ Colț de casă părintească,/ 
Care-n dor să putrezească./ Pe părău, pe Jidovină/ Semnul Crucii e de vină,/ C-o 
lăsat satul să treacă/ Dintr-un azi spre-un niciodată.” (Clopote surde).

Spre munții natali îl poartă urcușurile poveștilor, amintind mirosul pâinii 
și al anilor trecuți: ,,Prin anii mei s-au/ Uscat ciocârliile,/ Precum aburii pâinii/ 
Prin spice,/ Sângele și-a restrâns/ Grabnic moșiile,/ Rechemându-și din versuri 
soliile,// Și urcușuri ce par să abdice,/ Printre povești,-/ Fluvii de vise -/ Doamne, 
mă-neacă-n străfunduri/ Podgorii de numere cerești.” (Orbecăiam prin osanale). 
Peste tot acest orizont poetic străjuiește un cer albastru, cu ,,aplauze de porum-
bel alb” și ,,nisipoasă lumină”. Diversificarea prozodică și metaforele mereu 
surprinzătoare înlătură orice impresie de previzibilitate, mai ales că poemele se 
leagă între ele, ca o salbă de mărgele, doar culorile diferă. La această impresie 
concură titlurile așezate la sfârșitul fiecărui poem, căzând ca o notă finală pe 
portativ.

Ioan Mărginean rămâne permanent grav, în aceeași măsură în care se joa-
că, fiindcă senzația e de zbor exersat la nesfârșit, mereu mai înalt, cu mai bogate 
mirări și tonuri de rugă. Iar ca peisajul să fie complet, se desfășoară în vecinăta-
tea mănăstirii, întreaga natură vibrând în acorduri de violoncel. Alteori, refugiul 
se concretizează în petala amintirii ce abate parfumul trecutului la fereastra po-
etului, iar dorul e atât de greu: ,,Nu mai pot nici să rescriu/ Dorul de părinți pus-
tiu,/ Și nici drumul care duce/ La-ntâlniri cu sfânta cruce,/ Ce mă fac, Doamne, 
acum:/ Drum m-aș vrea, dar nu sunt bun-/ Casa părintească plânge -/ Icoană de 
lemn mă strânge!” (Zodii refrigerate).

Sentimentul tipic al poeziei transilvane, melancolia spațiului originar, o 
anume neîmplinire și gândul trecerii se resimt în vibrația fiecărui vers, în lacrima 
copilului de altădată, plecat de mult din sat, dar care înțelege rostul căutărilor 
sale și ar vrea să audă venind iar colindele la ușă: ,,Stau bezmetic crez în tindă,/ 
Satul nu mă mai colindă,/ Stau pridvor, rugină prind,/ Mă colind, nu mă colind?/ 
Stă colinda, câlți de fum,/ Mă afumă, o afum!// Doamne, aștept pe Jidovină/ O 
colindă-ncet să vină,/ Să o duc, ca prunc, în casă/ Tot pe pernă de mătasă,/ S-o 
pun la icoane floare-/ Rozariu la cingătoare,/ S-adormim mândră poveste,/ Într-
un har ce nu mai este!” (Biografie spartă).

Din această poezie atât de metaforică, răzbat și falii de realitate ne-
vindecată, de subtile și blânde ironii, fiindcă vocea poetică e mereu caldă și 
înțelegătoare. E atâta umanitate în poezia lui Ioan Mărginean, dezvăluindu-se 
uneori în ton de colind: ,,Sunt semnul ce îngroașă moartea,/ Și calendar ce-n 
umbre seacă,/ Cuvinte-n necuvânt se-neacă/ Și lasă sângele să treacă,/ Dinspre 
acum spre niciodată-/ Colindă tot mai tulburată,/ Și rană grea nevindecată/ Prin 
bucuria ei nisipul/ Își altoiește umed chipul,/ Și pomul de Crăciun promite/ Slo-
bozenie la păcate oprite,/ Lacrimi, desfrâuri, osanale/ Prin leruri dulci dumi-
nicale,/ Nașterea sfântă se inspină/ În sărăcia din lumină,/ Și sapă groapa-ncet 
cuvântul/ Mustind prin Lerui ler mormântul.” (Machiaje postume).

Experimentând diverse formule poetice, Ioan Mărginean nu încetează să 
ne vorbească prin Poezie. Încă mai găsește cuvinte, uneori le inventează, alteori 
le așază într-o ordine proprie, le potrivește în versuri albe sau cu rime colorate, 
le pune să vibreze pe acorduri de violoncel și le conferă acel lirism elegant, poate 
ușor vetust pentru unii, dar cu certitudine testamentar. Trandafir printre rivalii 
fluturi este, ca înfățișare, un volum minuscul, dar intens și delicat, precum o 
floare la butonieră.

MONICA GROSU:
Cuvântul - trandafir printre 

rivalii fluturi
Amor intellectualis
sau cartea formării
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Acum, când poetul Llelu Nico-
lae Vălăreanu (Sârbu) înfăţişează citi-
torilor o nouă culegere din bogata sa 
recoltă lirică, se cuvine să zăbovim 
măcar o clipă asupra unui drum şi a 
unui destin literar.

Să spunem încă de la început 
poezia a fost chemarea spirituală a 

lui Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) , întruchipată într-un tumult de versuri ce 
izvorăsc dintr-o inimă neliniştită. Cu atât ma mult cu cât Llelu Nicolae Vălăreanu 
(Sârbu) s-a realizat şi pe un alt tărâm, aflat la antipodul poeziei, cel al lumii ex-
acte, al cifrelor, al statisticilor, acolo unde zborul închipuirii este alungat, orice 
pas spre domeniul imaginaţiei fiind prohibit.

Este oare poezia, pentru autorul acestui volum,,un joc secund”, o cale de 
a evada din monotonia, din uniformitatea, din cenușiul unei lumi încorsetate, 
de regulă imuabile? După ce îi citeşti, nu numai această culegere de versuri, 
ci şi pe cele precedente, răspunsul este unul negativ. Căci pentru Llelu Nicolae 
Vălăreanu (Sârbu) poezia este starea sufletească ce îi este caracteristică. Cealaltă 
dimensiune a pregătirii sale universitare, filozofice, este încorporată sau, mai 
degrabă, topită în fibra poeziei sale, mai ales în dimensiunile ei  perpetue: 
întrebare, neostenită frământare, permanentă căutare.

Prefaţând precedentul volum al poetului Llelu Nicolae Vălăreanu (Sâr-
bu), intitulat ,,Frigul însingurării” (Editura Lindenfeld, 2013), confratele nostru, 
criticul Nicolae Georgescu, privea evoluţia poetului din perspectiva devenirii, 
şi, am adăuga noi, a împlinirii sale pe tărâmul liricii. Aprecierile sale judicioase 
relevau o realitate: Nicolae Georgescu era ,,mult mai simplu, mai concentrat 
tematic, mai rotund”, criticul stabilind interesante disocieri între „filozofii’’ care 
fac „poezie” şi versurile poetului care se revarsă impetuos.

Continuă volumul de faţă trăsăturile acestui drum liniar? Fără îndoială că 
da. Ca şi în precedentul volum, poetul trăieşte departe de ,,lumea dezlănţuită”, 
de spectacol social pe care îl evocă şi îl defineşte, tocmai, pentru a ne face  să-l 
înţelegem  de ce un „privitor ca la teatru”, fără să se angajeze, fără să aplaude. 
Dar nici nu-şi strigă revolta şi nici nu-şi manifestă retoric inaderenţa.

„Întoarcerile în timp”, ca să-l parafrazăm pe Ionel Teodoreanu. sunt puţine 
aici. Ele aparţin în primul rând unei realităţi morale. Undeva, poetul defineşte 
viaţa ca o „rană sângerândă” care „tot mai mult” e o povară dusă cu crucea în 
spate.

De aceea evocă locul unde a văzut „lumina” şi care „Pe o rază de soare 
mereu te aşteaptă/ În flori şi fructe să-ţi urci rădăcina”.

Aici a auzit ,,cuvântul de început”, acel cuvânt care-l urmăreşte neîncetat 
şi pe care îl metamorfozează în frumoasa tradiţie a poeziei autohtone.

Poezia lui Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) trăieşte la hotarul dintre vis şi 
realitate. Hotărât nu este unul precis delimitat, ci nestatornic, fluid, mişcător. Dar 
nu o dată „visarea şi timpul se opresc în loc”. Atunci când se „întoarce” nu vede 
decât arareori o ,,realitate concretă”, ci o stare sufletească.

Poezia lui este deopotrivă luminoasă, stenică, aceste trăiri sufleteşti fiind 
exprimate cu o francheţă juvenilă ca în versurile celor ce au aşezat temeliile 
poeziei româneşti.

,,Suntem făcuţi mai mult din noapte” spunea în urmă cu decenii poetul 
Alexandru Philippide. Şi volumul, pe care îl prefaţăm, se înscrie în această lume 
a nopţii, poetul trăieşte, meditează, visează în lumea nopţilor.

 „Eu nu mai ştiu în care nopţi curbate/ M-am rătăcit pe o buză de 
lumină” sunt versuri ce tălmăcesc  starea sa de spirit, una în care contrastele 
se îngemănează. Aceasta este, de fapt, o trăsătură definitorie a poeziei lui Llelu 
Nicolae Vălăreanu (Sârbu).

Lirica sa pune în evidenşă cu prisosinţă - şi în acest nou volum - imaginea 
femeii. Este această femeie una anume? Suntem tentaţi să răspundem negativ, 
chiar dacă nu o dată citim versuri nostalgice înclinate dragostei împlinite. Mai 
degrabă femeia reprezintă un ideal de frumuseţe spirituală. Un ideal pe care nu 
oboseşti să-l cauţi ştiind că doar rareori îl vei putea împlini.

Aflăm aici trăsătura esenţială a acestei cărţi de poezie: mărturisirea sufle-
tului unui poet. Astfel devenim părtaşi la zbuciumul său, la necontenita căutare, 
la bucuriile şi înfrângerile sale.

Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) dăruieşte cititorului lamura unui gând 
curat, a unei minţi care nu cunoaşte odihna în perpetua dorinţă de a urca tot mai 
mult pe spirala unui ideal.

Volumele sale de până astăzi arată că poetul, exigent, nu se cantonează 
într-o formulă artistică şi nu îşi opreşte căutările crezând că a ajuns pe culmi.

Neliniştea ce reprezintă starea sa de spirit va face fără îndoială ca viitoarele 
sale cărţi să capete şi alte valenţe apte să emoţioneze sufletul cititorului. Poeziile 
vor împlini armonios un destin literar care este departe de a se fi încheiat.

Parafrazând celebrul vers arghezian, dorim cu această carte să fie o treaptă 
spre biruinţa viitoare.

VALERIU RÂPEANU:

IULIAN CHIVU:

Llelu Nicolae Vălăreanu Sârbu: Abur de vis

Deși debutantă, cu volumul de versuri Femeia cu trupul de ceară (Ed. Grinta, 
Cluj-Napoca, 2019), Nicoleta Crăete e deprinsă deja cu bucuria recunoașterii merite-
lor sale poetice prin numeroase premii literare, dar și prin traducerea acestor versuri 
în limbi de mare circulație: engleză, franceză, spaniolă, dar și în arabă sau cehă. Se 
pare că însuși spiritul de competiție artistică din orașul lui Brâncuși determină nu 
doar emulație, ci și performanțe. Nicoleta Crăete este exigentă cu sine nu doar când 
încredințează tiparului un volum de versuri (fie el și de debut), ci chiar de la masa 
de lucru, versurile sale sunt răbdător și inspirat elaborate primind în cele din urmă 
imaginea lucrului finit. Nicoleta Crăete ar fi putut la fel de inspirat să-și intituleze 
volumul poate  Binecuvântată fie închisoarea, Sau cum se naște distanța, ori Vis 
răsturnat, de ce nu și Tihna din urme sau Absurdul deschis; lucrurile în orizontul său 
poetic nu s-ar fi schimbat nicicum, poezia ar fi rămas aceeași. 

 Între poetă și poezie relația este una incluzivă, scrie conștientă că o face în 
numele poeziei, în spiritul și în cultul ei, de pe poziția celui care citește poezie, care 
s-a deprins cu reflectarea poetică a lumii, a sa, a categoriilor esențiale ale existenței 
reflectate fără a face ontologia abstractă a ființei, ci uimindu-se  conștientă la iposta-
zele prezenței sale între lucruri și împreună cu ele. Prin reflectare croită după dimen-
siunile metaforei, după cugetarea nonconformistă nu însă și rebelă, Nicoleta Crăete 
se bucură de ofensivele fanteziei, de imaginarul îndrăzneț, de refugiul în eufemistic 
fără a prejudicia farmecul lumii, fără a o duce în profan, în obscur: Dumnezeu/ a 
adormit în patul nostru/ cât era de lung/ și imediat/ vreo câteva cutremure s-au îm-
brăcat în ploi/ dintr-o dantelă neagră/ deși nițel jenați/ i-am sugerat  să se dea mai 
încolo/ însă doar a zâmbit (p.30).

 În cosmogonia sui generis a poeziei, poetul se vede brutal expediat  în besti-
arul cumințit al limbului dantesc: poeții sunt niște animale sălbatice/ mi-a zis meste-
când/ trei frunze de viorele în colțul gurii/ soarele/ a făcut o poză la minut/ pe când 
vrăbiile desenau tot felul de forme/ prin iarbă (p.31). Poeta a plecat să se ascundă în 
cuvinte, să se identifice cu ele, să capete sens: scriu/ cu sângele lui pe pereți/ cuvin-
tele incerte păsări/ în care toate trenurile vin/ din care toate trenurile pleacă...(p.75) 
‒ cuvintele fiind expresia identității poetice a lumii, pasajul spre spiritul celuilalt 
statornicit în funcția de simbol a gării, a trenului într-o misiune de apărare „a cauzei 
lipsă”, iar dacă e să scrii poezie/ lasă-te legată de mâini/ străine îți vor căuta prin 
organe/ cuvintele cele mai potrivite de spus/ la moartea ta să nu plângi/ știi bine că/ 

țipetele de durere sunt toate la fel/ iar poezia nu se scrie sub anestezie (p.83).
 Așadar, Nicoleta Crăete nu are tentația conceptului, nu caută noțiunea să o 

transpună în poezie, ci o așază în eufemisme inspirate ale iamginației, în fanteziile 
reprezentării. Contemplațiile ei se limitează, ca în arta marilor sculptori, la armoniile 
trupului, la avatarurile lui, la sacralizarea mișcării, la simbolizarea ipostazei: ...într-o 
noapte de iarnă/ atât de asemănătoare cu o masă de operație/ pe care corpul s-a 
deprins să facă dragoste/ cu lipsa corpului/ ca o capcană/ ai alunecat/ și ai căzut 
în ea (p.61). Ori și mai concret, în poezia Ai un poem la colțul gurii:... târziu e prea 
devreme ți-ai spus/ când toate mișcările sufletului/ poartă măști tu porți vin/ răs-
tignit/ în ace de brad/ pe o scară (p.60) ‒ aici trimiterea spre crucificarea cristică 
nefiind exclusă, vinul și răstignirea putând să decodeze în acest sens. Poeta își vede 
și ea corpul detașat de sine, luând-o după un automatism reflex înaintea sa, ca în 
dedublările despre care vorbesc tot mai mult neurochirurgiile moderne, prefigurate 
și de pictura lui Salvador Dali: Corpul meu/ floare de cuțit cu minte proprie/ răsărit 
din primele ore/ aleargă înaintea mea/ pe o muchie de tăiș alb/ și anunță-i pe toți/ 
a început (p.48); partea văzută și partea nevăzută a trupului/ și-au dat întâlnire/ un 
club moderat de șarpele negru ce poartă cu sine/ o pasăre albă pe care o înghite 
frecvent/ deranjat de starea de melancolie/ din cântecul ei (p.44) ‒ cu trimitere di-
vergent deschisă, din care putem alege orice privind dedublarea; probabil cea mai la 
îndemână ar fi, judecând după prezența șarpelui, întoarcerea la condiția primară, de 
dinainte de păcatul adamic, unde pasărea albă ar putea, prin puritatea ei, să fie însăși 
nostalgia ontică a începuturilor, illo tempore din eseistica eliadescă. 

Ideea revine și în Ultima religie când sugerează același parcurs postadamic 
trist, irevocabil: în pulsul meu/ un animal sălbatic își face noduri și țipă/ unde să mă 
mai duc/ la capătul omului nimicul/ nu mai cere pâine...(p.36). Fără să se lamenteze 
în spaime epistemice, Nicoleta Crăete se situează așadar deasupra lor și le aduce 
în poezie cu detașare lucidă, într-o manieră care îi dă originalitate. Iar căutările ei, 
evidente în acest prim volum de versuri, girează cu vigoarea lor un parcurs ascen-
dent spre noi formulări poate ceva mai omogene, mai ordonate într-un volum viitor, 
fiindcă am certitudinea că poeta a presimțit fără aproximări detracante bucuriile 
urcușului pe traseul reiterării unor cugetări esențiale, eterne ca și lumea pe care o 
reflectă.

Reflecții în transluciditatea clipei
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Cunoscutul profesor univ. dr. Mihail Diaconescu a tipărit în 2019 la Editura 
Magic Print o lucrare de proporții, O nouă luptă literară, 2 vol. (vol. I Atitudini nece-
sare, 352 p; vol. II Acțiunea revistei Argeș, 460 p), o lucrare (culegere de editoriale, 
eseuri și articole) a cărei oportunitate a adus-o sub lumina tiparului, sub acest titlu 
cu rezonanțe care străbat de la Nicolae Iorga, tocmai pentru nevoia de a puncta cu 
obiectivitate o serie de reușite, dar și de neîmpliniri ale literaturii, culturii și politicilor 
culturale românești din nainte și de după 1990. 

Cu autoritatea unei voci respectabile în domeniu, având în vedere acribia 
probată de octogenarul profesor universitar dr. Mihail Diaconescu în opera sa, în 
consecvențele cercetărilor sale, de data aceasta autorul ne pune în fața opiniilor sale 
de istoric literar, istoric de artă, estetician, memorialist și romancier față de fenomenul 
cultural românesc sub semnul libertății de opinie predilect din ultimii treizeci de ani, 
fiindcă „după decembrie 1989, în societatea și în cultura română au apărut manifestări 
care amintesc în variate moduri de ceea ce a fost la noi la începutul secolului al XX-
lea” (I,p.21). Un prim aspect se referă la „capitalul românesc consecvent defavorizat 
și persecutat la el acasă, în beneficiul celui străin” și de aici decurg, în consecință, 
efecte ideologice și structurale inclusiv în plan cultural, asupra cărora insistă exhaus-
tiv autorul în prefață și le argumentează prin textele antologate. 

Cel de al doilea volum, așa cum indică titlul, gravitează în jurul revistei Argeș, 
‒ o revistă tradiționalistă, autohtonistă, naționalistă și spiritualistă ‒ care „a fost 
distrusă după 1989 de niște nepricepuți agresivi și fuduli, care nu aveau habar de 
ceea ce înseamnă o activitate redacțională, o angajare în problemele complicate ale 
evoluțiilor din domeniul culturii române și europene. Cu ajutorul unor admirabili 
oameni de cultură de la Pitești și din toată țara, care sunt și personalități de o înaltă și 
exemplară ținută civică și morală, în octombrie 2001 am readus la viață revista Argeș, 
pe care tot eu o înființasem”(p.23). Revista s-a sprijinit, în prima ei serie, pe un lung și 
prestigios șir de colaboratori amintiți cu recunoștință de autor în prefață, iar „impactul 
celei de a doua serii a revistei Argeș asupra culturii române a fost excepțional de pu-
ternic, tocmai datorită orientării ei”(p.25), volumul al doilea încheindu-se cu „mărtu-
riile” unor ilustre personalități care gravitează în jurul programului urmat de revistă. 

Încă din prefață, profesorul Mihail Diaconescu anunță că O nouă luptă literară 
„conține convingeri aflate într-o totală contradicție cu cele mai urtâte și mai teribile 
evoluții ale societății românești și europene de azi. Conține, mai ales, un îndemn 
frățesc și firesc la o angajare deplină în serviciul valorilor care ne semnifică, adresat 
tuturor celor ce se vor apleca asupra paginilor ce urmează” (I, p.27). Așadar, după 
cum anunță autorul, sumarul celor două volume vine cu numeroase titluri pe o varie-
tate de probleme de la aniversări cu conotație istorică, la evocări, consemnări de eve-
nimente, la idei estetice și filosofice, până la libertatea credinței, la valorile Ortodoxiei 
și nu de puține ori consemnând critic apariții editoriale sau pur și simplu facând croni-
că literară. Iată, de pildă, câteva titluri din primul volum: Teoria specificului național. 
Deducție și inducție. Premise la un prooiect; Teoria specificului național. Psihologie 
socială și etnopsihologie. Premise la un proiect; Lecturi teoretice. Țelul și metoda; 
Școala literară de la Tomis; Literatura și sentimentul tradiței; Romanul care pune 
întrebări; O nouă sinteză despre literatura străromână; Antonie Plămădeală. Isotrie și 
valori etice, precum și atitudini bine argumentate: Dobrogea văzută de la Sofia; Bu-
dapesta. Strigoii Kakaniei; Strivirea etnică a românilor de la sud...; Soarta românilor 
din sudul Basarabiei; Ard malurile Nistrului etc. 

Volumul al doilea, deși, generic, se anunță a fi consacrat revistei Argeș, nu scapă 
nici el vreun prilej de a formula opinii de aleasă verticalitate și înaltă competență: 
Cult, cultură, civilizație; Drepturile națiunilor sunt sacre; Local, național, european; 
Decăderea și resurecția liricii; Stilul neoromânesc; Basarabia sau drama sfâșierii; Di-
mensiunea europeană a românescului; Conștiința istorică; Triumful cauzei române 
etc. Atent și fără să dea curs unui patos necumpătat, profesorul Mihail Diaconescu 
abordează cu rigurozitate și aplomb probleme sensiblie ale vieții politice tensionate 
pe teme naționaliste în raport cu adevărurile istoriei: „Austriecii și maghiarii sunt tot 
atât de doritori de pace precum vecinii lor și precum toate celelalte popoare de pe con-
tinent. Există și în Austria, și în Ungaria destui oameni de o exemplară conștiință și 
moralitate civică și de o perfectă bună credință care îl detestă pe anacronicul Otto von 
Habsburg și pe toți acoliții săi. Acești oameni sunt prieteni firești ai românilor de pre-
tutindeni. Împreună cu acești oameni, vom spune că ideea refacerii Kakaniei este nu 
numai anacronică, ci și antieuropeană, monstruoasă (I.p.300). Kakania, ne amintește 
profesorul Mihail Diaconescu, este o prescurtare, K.K., de la Kaiserlich-Königlich și 
se citește Kaka, cu trimitere ușor de presupus la ceea ce și în germană, ca și în română, 
e la fel de murdar, trivial, scârnav.

 La fel și în cazul românilor din Timoc și Vidin, autorul înfruntă acest soi de 
nostalgii cu demnitatea argumentului istoric: „Românii din regiunea Vidin și Timoc 
sunt autohtoni cu o vechime multimilenară. Ei sunt urmașii dacilor romanizați la sud 
de Dunărea-de-Jos, respectiv ai locuitorilor antici care populau ținuturile înfloritoare 
din jurul unor cetăți romane celebre, precum Singidunum, Aque, Castra Martis, Ra-
tiaria, Remesiana, Oescus, Securisca, Apiaria, Candidiana, Nicopolis ad Haemum, 
Zaldapa, Durostorum, Marcianopolis, Odessus” (I,p.287). 

Textele antologate de autor sunt, în principiu, așezate în ordinea cronologică 
a apariției lor, texte din nainte de 1990 și texte de după acest an de referință ‒ între 
unele și altele nu sunt vizibile diferențe de abordare, nici chiar atunci când autorul 
se sprijină pe ideea de conștiință de sine (I, p.71) fiindcă se ancorează în lucrurile de 
rezistență, care nu au fost pervertite și nici nu puteau fi ascunse, de pildă (I, p.64), așa 
ca în cazul profesorului Ion Rotaru, când, în elogiul preocupărilor sale din „O istorie 
a literaturii române”, Mihail Diaconescu riscă o curiozitate (cel de al treilea volum, 
cu privire la epoca actuală, se lasă deja cam mult așteptat) în virtutea teoretică a 
„Autorității sintezei” (text apărut în Luceafărul, nr. 15/1040/ 10 aprilie 1982, p.1și 6). 
„Ion Rotaru – scrie Mihail Diaconescu – este în cultura română actuală unul dintre 
cei mai autorizați autori de sinteze istorico-literare (...) Volumul reprezintă un foarte 
solid curs universitar dedicat literaturii noastre începând cu cele mai vechi realizări 
și continuând până la opera lui Cantemir (inclusiv). Un amplu și pătrunzător capitol 
despre Cărțile populare..”(I,p.64). 

Un spațiu generos, privilegiat, se acordă, firește, romanului, spațiu pe care pro-
fesorul Mihail Diaconescu îl acoperă oportun cu poziția autorului de romane istori-
ce și identifică întrebări esențiale  în așteptarea unor răspunsuri presante (textul se 

publica în Astra, la Brașov,nr.8/1983), chiar dacă aceste romane se limitează numai 
la epoca pe care o reprezintă „în aspectele sale semnificative și dramatice” (I,p.91). 
Autorul constată doar că „din păcate, istoria romanului românesc contemporan încă 
n-a fost scrisă” (I,p.91) intuind fără doar și poate motivele pentru care nu se împlinea 
o atare nevoie, tot așa cum nici tipologia personajelor romanești nu ar fi fost completă 
din rațiuni ideologice și se preferau amânările sine die. Iar când vorbește despre „ade-
vărul vieții – la temelia marilor opere literare” (Scânteia, nr.13267/18 aprilie1985), 
analiza se întoarce la argumentele rebreniene ale lumii interbelice sau chiar de la înce-
putul de veac XX (I,p.103), nu la cele denaturate din Mitrea Cocor al lui Sadoveanu, 
din Setea lui Titus Popovici sau din Bărăganul lui Em. Galan.

 Profesorul Mihail Diaconescu se limitează la semnificaţiile acelor  lucruri 
serioase, consistente, puține la număr, şi le tratează ca atare: Istoria Suediei într-o sin-
teză românească; O nouă sinteză despre literatura străromână  etc., subiecte neatinse 
de directivele Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Și totuși actele de curaj nu 
lipsesc. Unul dintre acestea era să fi vorbit în 1986, în Luceafărul, despre  „Demnita-
tea profesorului Gabriel Țepelea” la vârsta de șaptezeci de ani (I,p.125), ceea ce era 
ceva mai mult decât un act de curaj; profesorul Mihail Diaconescu scria despre opera 
universitară a colegului său ale cărui opțiuni ideologice îi rezervaseră totuși doi ani de 
închisoarea politică între 1962-1964. 

Încă o preocupare teoretică specială reține atenția profesorului Mihail Diaco-
nescu și ea privește romanul pe care el însuși l-a cultivat în chip excelent. Iată, de pil-
dă, un eseu intitulat Spre lumea esențelor (Luceafărul, nr. 44/1272, 1 nov.1986) care  
vine să facă distincții avizate, observații utile în epica romanescă a acelui deceniu 
efervescent ce presimțea deja înnoirea: „Numărul mare de autori care cultivă romanul 
istoric, varietatea temelor și a epocilor evocate, diversitatea modalităților estetice, 
dezbaterile critice pe care le-a provocat și le întreține, larga receptivitate a publicului 
configurează o direcție importantă în proza contemporană”(I, p.134), ca mai apoi să 
treacă de la generalități concludente și să se posteze în chestiuni de structură, de vizi-
une, de construcție: „Esența umană, ca sinteză între psihologic și corporal, individual 
și social, real și posibil, subiectivitate și obiectivitate, natură și cultură, imanență și 
transcendență, poate fi sesizată intuitiv și complex, cu ajutorul artei și cu deosebire al 
artei epice, în speță al romanului istoric, din perspective pe care diversele domenii ale 
științelor nu le pot avea niciodată” (I, p.134). 

Și încă un lucru ar mai fi de adăugat în atenția cititorului interesat: Mihail 
Diaconescu, tot în Luceafărul (17/730/ 24 aprilie 1976), recomanda o continuitate a 
politicilor naționale așa încât istoria însăși „să devină un instrument de lucru, un orga-
non în acțiune”: „Oricine face politică este însă în mod obiectiv solicitat, obligat să se 
gândească și la politica de până la el, altfel spus, la istorie, ca la una din dimensiunile 
majore ale destinelor poporului său și ale lumii întregi” (I, p.161). Apoi continuă în 
aceeași arie a epicii, pe diferite paliere practice, teoretice și general estetice vorbind 
despre istorie și eroi, despre eroismul colectiv, despre specificul național și istoria 
civilizației române ‒ teme predilecte, dar și tolerate, ale optzeciștilor, găsind astfel 
argumente și pentru inițiativele editoriale ale vremii în ce privește romanul istoric. 

Consecvent preocupărilor sale de prozator, dar și cercetării istoriografice, Mi-
hail Diaconescu dezvăluie valorile nebănuite, și deci pe nedrept neglijate, ale Școlii 
literare de la Tomis (era în 1991), ceea ce motivează propriile întreprinderi de Istorie 
a literaturii deacoromane și de estetică a Ortodoxiei pe care și le adjudecă și le ono-
rează cu două tratate academice de mare importanță. Ulterior vine cu accentuări ale 
unor teme și direcții de cercetare prin evocări (a se vedea Noi studii de istorie medie, 
Dionisie Smeritul, O monografie exemplară etc.), fără a neglija unele personalități 
ale literaturii și artei contemporane: Ioan Alexasndru, Teodor Codreanu, Romulus 
Constantinescu, Părintele Stăniloae, Antonie Plămădeală, Biblioteca Brătienilor. Nu 
lipsesc reconturările de personalitate ale unor figuri istorice: Regele Ferdinand I cel 
Loial, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Mircea cel Mare etc.

 Pe Ioan Alexandru, de pildă, nu-l poate disocia de sensul istoric al imnelor sale: 
„Și pentru că la Ioan Alexandru chiar și istoria devine ritual solemn și extatic, mod de 
comunicare cu ordinea misterioasă a lumii întregi și cu transcendentul, care coboară 
tocmai în locurile sacre în care i-a fost sortit să trăiască, strofele lui se încarcă de o 
intensitate unică, de o tensiune înfiorată a spunerii, pe care n-au mai reușit s-o atingă 
decât puțini autori din evoluția liricii” (I,p.190). În ordinea predilecțiilor evocatoare 
ale profesorului Mihail Diaconescu vin, așa cum spuneam, figurile istorice, asupra 
cărora insistă și în romanele sale. Iată, însă, figura lui Ioan Căianu-Valachus, la 300 
de ani de la încetarea lui din viață:„...personalitate reprezentativă a culturii românești 
din Transilvania în epoca barocă. Erudit creator și savant umanist, el s-a afirmat în 
domenii științifice și artistice de o mare varietate. A fost istoric, pedagog, organizator 
școlar, botanist, constructor de orgi (organifaber), educator muzical (magister musi-
cae), fondator al unei tipografii, demnitar eclesiastic ”(II, p.241). Sau, iată-l vorbind 
despre Unirea cea Mare (II,p.304), subiect amplu înfățișat în romanul Marii Uniri 
intitulat Sacrificiul, epopee națională a românilor: „În Transilvania, Banat, Crișana 
și Maramureș, acțiunea energică a maselor, a partidelor politice și a altor organizații  
a conferit deciziei de la Alba Iulia un larg și profund caracter democratic și plebisci-
tar. Faptul că Marea Unire este opera întregului popor s-a impus în conștiința lumii 
întregi” (II,p.307). 

Așadar, cu O nouă luptă literară, distinsul profesor universitar Mihail Dia-
conescu, căruia i s-a găsit totuși locul cuvenit în manualele de liceu, nu adună pur și 
simplu între copertele îngrijite pe măsură ale Editurii Magic Print, ca într-un inventar 
arhivistic doar editoriale, evocări, cronici, eseuri lăsate în urma sa prin revistele vre-
mii, ci configurează din coerențele lor tematice un mesaj sobru de misiune istorică, 
etică, științifică, literară magistral ilustrată în opera sa de o viață. 

Și nu întâmplător editorul reține pe coperta a IV-a a celui de al doilea volum 
apecierea unui strălucit teolog, Preot Prof. Univ. Dr. Dumitru Radu de a cărui priete-
nie autorul s-a bucurat îndelung: „Tradiționalisul Mihail Diaconescu a adoptat în mod 
original, dar a și negat, aruncându-le ca pe niște lucruri nefolositoare, vechi reguli 
literare, modificând astfel integral modul nostru de a ne raporta la istoria transfigurată 
epic. El ilustrează acel tip de creator  cu o puternică vocație spirituală, specific culturii 
noastre, zămislit în condițiile aparte ale spațiului și timpului în care durează neamul 
românesc”.

Mahail Diaconescu într-o nouă luptă literară
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Deși o alunecare a gândului prin 
rezonanțele memoriei spre Omul recent al lui 
Patapievici ar releva prea puțin, Virgil Todea-
să, cu volumul său de versuri Omul presupus 
(Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017), 
continua să exerseze reflecții și introspecții în 
registrul existențial cu instrumentele metafizi-
cianului pe care și le supune spre a face astfel 
legături de metodă contemplativă între Surâsu-
rile realului (2013) și Mecanicul cerului (2018 
) angajându-se, așa cum spuneam și altădată, 
într-o originală poezie a categoriilor. 

Poetul are, fără doar și poate, o evidentă 
preocupare pentru ontologia sinelui  din per-
spectiva metafizicii încreștinate, de la care, 
dacă ar abdica furat de mirajul altei problema-
tici, și-ar păstra forța verbului care îl recoman-
dă și prin care se susține liric. Deocamdată, 
Virgil Todeasă rămâne statornic, fiindcă pare a 

avea destule de spus pe traiectoria reprezentărilor postexistențialiste și trece dez-
involt de la uimirea epistemică la reformularea lumii și a sinelui nu colorându-și 
prezumțiile, ci explorându-le profunzimea.

Cei mai apropiați poetului (de pildă Aurel Pantea) i-au sesizat din vreme 
făgașul parcursului, dacă nu cu Privește-mă, Doamne (2000), cel mai relevant 
cu Stare de zbor (2002) și cu Discurs de trecere (2011). Fiindcă se poate vorbi 
tot mai înemeiat despre o poezie a rațiunii contemplative printre ai cărei semna-
tari  se numără și Virgil Todeasă, tot așa o reținem, de pildă, pe Daniela Varvara 
pentru recugetarea mistică; sunt doar două opțiuni din atâtea altele de la noi sau 
de aiurea care  caută o ieșire  centrifugă din criza prelungită a lirismului vetust.

Poetul, care își pune probleme existențiale, firește, nu adaugă mai nimic 
existețialismului ca atare, ci îl ilustrează cu concretețe, îl personalizează, și-l 
asumă. Așadar,Virgil Todeasă, categoric, recitește lumea redefinind-o ontologic 
într-o altă ordine și după alte categorii ale reflectării și reprezentării.      

Dacă din sumarul volumului Mecanicul cerului ne rețineau ateția titlurile 
(Omniprezență, Post-semnul, Ambivalență, Metamorfism, Metabolismul bazal, 
Liniaritate, Dinamica spaimei, Ego, Noneul etc.), în Omul presupus (pe care, 
cum se vede, l-am citit mai apoi) constatăm aceeași opțiune care ne confirmă 
continuitatea despre care vorbeam: Nimicul, Curgere, Zero dinamic, Vidul, Anti-
lege, Eter, Mega, Încifrare, Fix, Euristică, Timpul, Guașă etc. 

Cu  „omul presupus”, de unde avem și titlul cărții, ne întâlnim nu numai 
în poezia Trecere ‒ un alter ego referențial (moneda bătută acum pentru altăda-
tă), un spiritus censor (care-mi verifică tristețile). El este prezent, cu atribute și 
funcții diferite, mai peste tot.

În Trezie, poetul este „spectator în creierul său” și psihologia începe aco-
lo/ unde lucrurile nu mai sunt clare (p.6), în Zero dinamic (p.88), se caută ieșirea 
din ipotetic, din abstract (vorbește-mi despre ceva ce există) și se orientează cître 
„timpul piramidal” care provine din zero (ca și în Caleașca -p.70), în Guașă, de 
pildă, se vede pictat ca o iluzie mișcătoare -/ nedefinit este tabloul meu concen-
tric (p.47), în Apele (p.77), disoluția, vag bacoviană, își arată cuiele ruginite, 
scândurile negre de timp și trupul meu se topește ca varul - / curge albul din 
mine; toate îl conduc pe poet spre premiza că ar mai exista o simțire (p.58) sau 
doar nimicul se află în vid, la orizont,/ locuind fără să fie, peste umăr, alăturea 
mie (p.54). 

Virgil Todeasă își cunoaște bine instrumentarul poetic, abilitățile de mesaj 
și își ordonează discursul țintind metatextul pe care îl lasă în exclusivitate pe 
seama cititorului, după ce i-a asigurat toate argumentele să o poată face negreșit 
singur. În pădurea de la Vingard -/ regina penumbrei cântă din frunză lumina 
(p.57); Vin ploile – vin berzele cu ciorapii roșii până la brâu (p.38); peștii în gră-
madă de rugby (p.32); o mașină de scris la care bat una și aceeași literă (p.16); 
); metafizic – în tabloul cu umbre o statuie urinează decent (p. 43); lumea esta 
gata de suicid – se digeră greu fericirea (p.35).

Și nu întâmplător, la urmă, Tempoul (p.90): de la o vreme parcă umblu pe 
molecule,/ am inventat nume, am numit lucruri,/ am definit [...] /peste apele ne-
gre, vântul și prenumele meu risipit -/ totul este sub pază, nu pleacă nimeni,/ aici 
nimic nu se pierde, fiindcă Virgil Todeasă pare să fi redefinit într-o metafizică sui 
generis, dacă nu totul, cel puțin esențialul.

Virgil Todeasă și poetica lui metafizică

Cu Hermeneia (Ed. Mirton, Timișoara, 2019), cea mai nouă lucrare a Mire-
lei-Ioana Dorcescu, suntem în fața unor ispite transhermeneutice ale interpretării 
textului poetic; o noutate îndrăzneață care își relevă întemeierile fără a intra în 
incidență cu științele exacte, de la care împrumută doar ceea ce este de folos 
unor noi iluminări. Structurile subtile ale esteticului nu resping demostrațiile 
aparent stranii, justificate rațional, nici atunci când o judecată matematică sau de 
adevăr autoevident ne poartă, de pildă, spre teoria lui Golbach despre existența 
conjecturilor elementare în conținut, însă rămase nerezolvate în calcul până în 
zilele noastre.

Autoarea volumului amintit, pe lângă alte aspecte nu mai puțin intere-
sante (de pildă cap. III; Efigii), întreprinde o atare incursiune transhermeneutică 
în poezia lui Șerban Foarță și a lui Eugen Dorcescu judecând din perspectiva 
secțiunii de aur, un concept complex, adjudecat nu numai de ilustrările uimi-
toare ale matricelor anticipate din Evul Mediu de cel mai strălucit matematician 
italian, Leonardo din Pisa, respectiv Leonardo Fibonacci, celebru prin șirul său 
de numere (următorul număr este suma a două numere anterioare), identificat în 
estetica unor lucrări de artă plastică (Gioconda lui Leonardo da Vinci), în lumea 
plantelor (floarea soarelui), a vietăților (cochilia melcului, creșterea homotetică 
a corpului omenesc), în spirala universului etc. Secțiunea de aur se leagă de 
valoarea misteriosului ф (1,618...), ca număr irațional, calculat de Euclid printr-o 
ecuație algebrică de gradul al doilea (a se vedea și lucrarea lui Mario Livio, The 
Story of PHI, the World’s Most Astonishing Number Paperback, 2003). 

La noi, mai recent, s-a interesat de așa-zisa secțiune de aur în ahitectură 
esteticianul, scriitorul și matematicianul Matila C. Ghyka, el definind simetriile 
dinamice și armoniile ca efecte ale unor proporții discrete.

Hermeneia Mirelei-Ioana Dorcescu este prefațată de Ildikó Gálbos-Foarță, 
care deslușește în aceasta sensul mesajului tradus prodigios în echivalențele 
conotative. „Hermeneia doamnei Mirela-Ioana Dorcescu, scrisă cu inspirație, 
ajutată de talentul ei narativ, de seriozitatea și tenaciatea-i ieșite din comun, de 
rigoarea cercetării și a analizei literare și stilistice, toate sub semnul imensei 
bucurii pe care i-o induce scrisul, al entuziasmului ei adolelscentin și al darului 
care i-a fost dat în plus: prodigiozitatea...”(p.11). 

Autoarea cărții, conf. univ.dr. la Literele Universității de Vest din 
Timișoara, Mirela-Ioana Dorcescu anunța de fapt opțiuni noi în interpretarea 
textului poetic încă din Nirvana. Cea mai frumoasă poezie (2015), dar și din Co-

municare și argumentare (2007), Semantica mo-
durilor incertitudinii (2011) etc. În Introducerea 
volumului despre care discutăm, Mirela-Ioana 
Dorcescu pleacă de la premisa că „secțiunea 
de aur denumește o proporție ideală stabilită de 
Marele Creator în crearea celor ce sunt”(p.17).

Sumarul cărții duce cititorul, pe niveluri 
ascendente ale comunicării, dinspre revelațiile 
analizei și bucuria sintezei către judecăți de 
valoare și tensiuni ale receptării până spre 
căldura emoțională a prieteniei și a familiei, dar 
și asta tot în contextul poeziei. Astfel, identifică 
la Eugen Dorcescu încă de acum patruzeci de 
ani preocuparea pentru echilibrul proporțiilor de 
la formularea ideilor, consacrarea unei mitolo-
gii a simbolurilor (bătrânul, lupul, cavalerul, 
avatarul)  până la armonia estetică a întregului, 
judecăți care se extind și spre poezia lui Șerban Foarță pe relația sunet-idee, de 
unde începe conturarea proporției ideale, a numărului de aur. „Procedând astfel 
– mărturisește autoarea – am abordat creațiile poetice a doi dintre proeminenții 
scriitori români contemporani; Eugen Dorcescu și Șerban Foarță” (p.18). Și, 
în economia lucrării, sunt suficiente câteva eșantioane pe care Mirela-Ioana 
Dorcescu face demonstrații convingătoare de la structuri prozodice până la reg-
istre lexicale. Or, aceste demonstrații se fac contextualizând numărul de aur  ‒ 
un ф universal al armoniei ‒ în tradiția poeziei noastre moderne începând încă 
de la Mihai Eminescu (O, mamă...) și ajungângând la Lucian Blaga (Izvorul). 

     Analizele sunt însoțite de schemele ritmice, de metrica textelor reținute 
spre exemplificare; raportul silabe neaccentuate/silabe accentuate reductibil la 
1,6... Concluziile spre care conduc valorile de adevăr ale acestor analize sunt 
de genul: „Se constată, și pe această cale, înrudiri temperamentale între diverși 
autori. De pildă, atât Ion Barbu, cât și Tudor Arghezi sau Mircea Ciobanu tind 
spre raportul 1,8, familiar, pare-se, textelor de factură clasică, atente la strofă, la 
ritm, la echilibru și regularitate formală” (p.26). Și totuși, secțiunea de aur nu 
este un criteriu „infailibil în reprezentarea valorii”, ci el conduce doar spre gân-
dul că, operațional, diversifică posibilitățile ocurente ale acesteia. În poezia lui 

Șerban Foarță și Eugen Dorcescu dintr-o altă perspectivă
Orizont transhermeneutic
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Șerban Foarță, apreciat ca „reprezentativ pentru ceea ce înseamnă manierismul 
superior” (p.59), Mirela-Ioana Dorcescu presimte echilibrul raporturilor valo-
rice în „volutele sonore”, în sincope, respectiv în „cezurile aleatorii”, aidoma 
unor „extrasistole”, în „ritmul dominant al poemelor, perturbat de un zvâcnet, în 
orice parte a versului, și apoi regăsit și continuat cu aplomb până la următoarea 
barieră...” (p.59). Și începe cu Donna con donna, orientându-se în chip spe-
cial  „spre poezia recentă, de indubitabilă maturitate, așezată în coordonatele 
ei durabile, edificate pe ceea ce înseamnă, pentru profilul lui Șerban Foarță, 
virtuozitatea, cultura literară, poliglosia și...umorul” (p61): La-nvinși, ca și la-
nvingători,/ după război, la bal, pe seară,/ pe nemaidatele cu ceară/ podele des-
fundate, - ori// afară pe sub pomii ninși/ de floare și de iarba-n rouă,/ dansează 
două câte două./ La-nvingători. Ca și la-nvinși (ibidem). 

     Remarcile autoarei rămân valabile  inclusiv în poeziile cu formă fixă, 
în inconsecvențele metrice nonconformiste, devenite indicii ale modernității, așa 
cum le relevă în demonstrații minuțioase. Observațiile sunt consecvent relevate 
și în alte poezii ale lui Șerban Foarță (Spălai ferestre..., în vol. Nu știu alții cum 
sunt...); numărul silabelor neaccentuate fiind frecvent în raport de 1,6 cu cel al 
silabelor accentuate. Aceste observații, contextualizate și însoțite cu cele ale crit-
icii tradiționale, conduc spre o concluzie cu atât mai întemeiată: „Șerban Foarță 
este departe de a fi doar un bijutier în lirica actuală. Remarcabila sa tehnică 
artistică este soluția personală, prezentă ca răspuns la presiunea interogațiilor 
dintotdeauna ale culturii” (p.72). 

     La Eugen Dorcescu, unde „analiza semantică demonstrează forța 
axiologică a construcției poetice” (p.39), „polisemia tăcerii este pusă în relație  
cu misterul absolut...” (ib.). Și textele alese vin să susțină observațiile: N-a fost 
cu neputință. N-a fost greu./ Aseară am vorbit cu Dumnezeu./ La fel de clar, de 
simplu, de senin,/ Cum ai tăifăsui cu un vecin.../ E drept că El tăcea. Sau, mai 
curând,/ Iradia în fiecare gând..// (p.40).

     Și la Eugen Dorcescu, raportul neaccentuat/accentuat este de 1,6. Iar 
aria observațiilor vine și adaugă remarci cunoscute inclusiv din eseul hermenutic 
Eugen Dorcescu sau vocația vectorială a Nirvanei cu care își încununa volumul 
Nirvana. Cea mai frumoasă poezie. 

     De pildă: „La nivel abstract, drumul are anvergură spirituală. În cazul 
acestuia apar implicațiile religioase...” (p.146) ‒ drumul și calea contestându-și 
sinonimia în aprofundări semantice, în simbolizări: drumul ca semn providențial, 
drumul ca enigmă, drumul spre sine, drumul ca iluzie a Paradisului pierdut, dru-
mul ireversibil sau al imposibilei întoarceri, drumul ca vis, drumul ca unitate 
a contrariilor, ca axis mundi, ca experiență religioasă, drumul drept sau calea 
regală, drumul ca revenire la o matcă simbolică, drumul  ca mod de activare a 
conștiinței, drumul ca revelație, ca înduhovnicire – ca în Drumul spre Tenerife 
(2009), ori ca în proza fantastică de sub titlul Cărarea din insulă (1991).

     De la început, Mirela-Ioana Dorcescu, având suportul celorlalte lucrări 
dedicate poetului Eugen Dorcescu, afirmă cu certitudine că „extraordinarul  mer-
it al acestuia în problematizarea existenței secțiunii de aur în poezie rămâne 
acela de a fi transformat problema punctuală a analizei sonorităților distinctive 
ale acesteia într-un fenomen de filosofie a artei și a existenței” (p.27).

     Ulterior, revine în capitolul Haloul textului cu ecouri ale receptării, 
cu rememorarea unor evenimente literare importante: „Îi invitasem pentru a 
sărbători împreună trei ani de la apariția iubitei noastre antologii Nirvana. Cea 
mai frumoasă poezie” (p232). E adevărat – notează autoarea ‒  că „există o 
poezie pentru critici și o alta pentru poeți”(p.255), însă punerea lor de acord 
se face nu doar prin relevări de substanță și prin judecăți de valoare cu care se 
acreditează criticul, ci, iată, prin orice alte modalități ale obiectivării cu care 
trebuie investită critica însăși, fie ele și altele decât cele exclusiv literare. Or 
Mirela-Ioana Dorcescu țintește cu Hermeneia tocmai această carență mizând pe 
o interesantă deschidere transhermeneutică. 

Șerban Foarță și Eugen Dorcescu dintr-o altă perspectivă

Vicepreşedintele Academiei Române, acade-
micianul Alexandru Surdu, a publicat cartea Pietre 
de poticnire (Ed. Ardealul, 2014). Acestea reprezintă 
fapte spirituale memorabile  asupra cărora memoria 
trebuie să se oprească cinstindu-le, nemurindu-le. 

Poetul Alexandru Ciocioi consideră poeziile 
sale Pietre de drum lung, de care, la fe, memoria noas-
tră va trebui să ţină cont în viitor. Iată şi reţeta lirică 
de a crea o astfel de piatră de poticnire, din lacrimi, 
piatră eternă, pământ, rugăciune şi zbor de gând prin 
zariştea inimii: „Se ia jumătate de lacrimă/ şi o piatră 
de mărimea oului/ la care se adaugă/ un pumn de pă-
mânt/ după care se frământă cu o privire colorată/ şi 
se lasă la dospit/ timp de o rugăciune,/ tâmpla o mân-
gâie/ până începe să devină/ pasăre.// După ce inima 
o sărută,/ dându-i lumina sa,/ pasărea.../ pasărea îşi ia 
zborul/ având numele unui poem!” (Facere)

Poetul, ajuns la vârsta a treia, presimte venirea 
iernii inexorabile. Acum poemul, în descendenţă ni-
chitastănesciană alunecă spre 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 pemul/ va deveni tăcere,/ o cană de lut/ 
plină cu anotimpuri/ se va sparge/ în piaţa mare/ statu-
ie făcându-se/ lângă o secundă/ mai vie decât inima.” 
(Când poemul)

Zăpada timpului hain este oprită de frumuseţea 
iubitei, dragostea necunoscând anotimpuri: „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)

Iubirea nu are nevoie de cuvinte, este lumină pură: „Iubito,/ suntem orbiţi 
de tăcere/ ferecaţi în haine stinghere,/ suntem furaţi de pe stradă/ pentru  propria 
noastră ofrandă,/ suntem flămânzi de lumină/ cântec ucis de verbină,/ suntem 
dezgropaţi din zare/ jertfe pentru plânsuri bizare/ şi mai suntem o taină de ape/ 
chemaţi îngrozitor de aproape.” (Suntem)

Iubita poate fi asemuită cu o pâine copată, flacăra coacerii sentimentului 
pârjolind oraşul uimit: „Mă îmbrac/ în zâmbetul tău/ aşteptând ca gestul/ să de-
vină drum de pâine/ şi când sărut/ o vorbă a ta/ se răscoleşte/ umbra unui vis/ 

învăpăind oraşul/ până dincolo de noapte/ acolo unde 
copiii/ aşteaptă o dimineţă/ a trupului/ pentru ca lumi-
na/ să devină rost.” (Poveste)

Împlinirea iubirii revigorează sufletul şi trupul: 
„După noaptea de iubire/ sufletul e zori de zi/ în care 
vin copii/ la scăldat/(...)/ După noaptea de iubire/ se 
aprind culorile/ umplând veşnice pocale/ cu pîine, pu-
ţină sare/ şi mult viu/ dospit în grindă.” (După noapte)

Dar trecerea timpului ne reaminteşte de desti-
nul nostru efemer: „Umbra ta/ cântă a departe/ făcând 
pietrele/ să suspine/ că nu te pot iubi/ mai departe/ de 
o secundă.// La fiecare pas/ umbra ta se cunună/ ca un 
vis pribeag/ lăsându-te pradă/ unor trupuri flămânde.// 
Înfloresc begoniile!” (Umbra ta)

Poetului nu-i rămâne decât să cânte iubirea 
trecută: „Ochii tăi, ochii mării/ sorbiţi din tainele de-
părtării/ au dispărut în farul de noapte/ - dă-mi înapoi 
două şoapte -// Rămân încă două lumini/ în lumea de 
vânt şi de spini/ să cheme iubirea înapoi/ din neştiutul  
de doi.// Ne chemăm când suntem aproape/ din lumea 
noastră de ape/ şi ancoraţi într-un golf de răbdare/ noi 
doi, doi ochi pentru zare...” (Ochii tăi)

Poetul se simte atras de destinul aedului care-şi 
cântă poeziile devenind un fluier cosmic: „Cu peleri-
nă de strune/ el mângâie pământul,/ îl preface în imn/ 
împodobindu-ne/ cămăşile de rod.// Aedul?/ O moară 
de gând/ care-şi macină nopţile/ în sâmburi de stele.” 
(Aedul)

Pe filieră platoniciană, Alexandru Ciocioi simte că sufletul este prea mare 
pentru trupul efemer. Aidoma îngerului sufletul nu poate trăi fără iubire: „Noap-
tea/ mi-a încrustat drumul/ în glezne/ spunând că sufletul/ e prea înalt pentru 
trup/ şi poartă în el o datină/ ce nu poate trăi/ printre păsări/ interzise la zbor.// 
Un înger/ născut dintr-o rugăciune/ a dispărut sfios/ în visul/ ce merge alturi/ 
niciodată unul/ totdeauna doi!” (Totdeauna doi)

În concluzie, Alexandru Ciocioi scrie o poezie tradiţionalistă originală 
care se situează în registrul grav. Poezia de dragoste, delicată şi pură este deo-
sebit de sugestivă. Versurile sunt puternic metaforizate, poezia constituindu-se 
într-un adevărat ceremonial. Poeziile sale sunt cu adevărat Pietre de drum lung.

LUCIAN GRUIA

Alexandru Ciocioi – Pietre de drum lung 
(Ed. Amanda Edit, 2018)
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În comportamentul de toate zilele, Luminiţa Zaharia este o timidă. În scris 
însă defulează şi devine o altă persoană. Chiar o personalitate epatantă. A publicat 
până în prezent 18 cărţi, dintre care majoritatea de versuri. Cea mai recentă dintre 
ele, Rapsod  popular (Ed. Astralis, 2019)  reprezintă o antologie din următoarele 
volume de versuri: Băiatul cu cărţile, Singularia tantum, Transcrierea fonetică a 
iubirii, Luminiţa d ela capătul tunelului, Călătorie de plăcere, Yeti într-un bloc de 
gheaţă şi Bogaţii nu visează niciodataă scoici. 

În volumul de proze scurte Acronimele lui Pascal (Ed. SemnE, 2015),  autoarea 
îşi defineşte cu autoironie stilul: „Proza mea în stilul smuls, smucită adică, haotică, 
nehotărâtă întru definire, ...gata să se predea poeziei.” (Poetic first aid services)

Oricum, poezia ei este greu de clasificat. După ărerea autoarei, iată cum o 
caracterizează criticii:  „Ei spun că nu mă pot cataloga în nici un fel, habar nu au 
pe ce raft al biblitecii să mă aşeze:  poezie experimentală, eseu de(s)conceptualizat, 
umor-cu-lacrimi-în-gât, beletristică grav virusată, bolnavă de dismorfism, himerism, 
şi, uneori, chiar de hirsutism, un sci-fi de n-ar mai fi, proză scurtă cu chelie şi burtă?... 
Parcă văd cum am să zac mereu într-un sertar!”  (Amprenta personală)

După părerea mea, poezia scrisă de Luminuţa Zaharia este  originală, 
neomodernă pe alocuri şi postmodernă prin luarea în răspăr (blând) a temelor 
abordate. Eul liric se manifestă auctorial, ludic şi jovial.  

Stilul este colocvial, mustind de vervă şi imaginaţie frustă, poeta chiar 
inventează  unele cuvinte noi,  scrie poezie despre orice, aşa cum respiră. Ludicul şi 
umorul sunt două calităţi majore ale stilului autoarei.

Biografismul transpare în unele poezii de dragoste, tratate cu umorul 
carateristic precum şi în cele în care îşi afirmă crezul liric.

În sfârşit iată despre ce scrie prozatoarea: „Despre stări sufleteşti 
abracambrureşti, sau stări de graţie, de (i)migraţie, despre gânduri rupte-n scânduri, 
locul său ocupat de mine sau locul meu ocupat de tine în acelaşi spaţiu dat,  stări 
de agregare gregare sau hilare, interschimbabile şi ele, aleatoare, de exemplu viaţa 
şi moartea, trăirea şi cartea, norocul şi nepartea, despre sete, desăpre (mai) toate 
tumbele mele, despre inefabil şi neagreabil, haz şi necaz în coadă de macaz, aviaoane 
cu motor, salturi în colimator, fie, şi-n televizor, despre Alice aşadar, Tom Degeel, 
Cyrano de Bergerac, maimuţa coborâtă din copac – sau chiar maimuţa cu bisturiul la 
purtător...”  (Amprenta personală)

Volumul menţionat este astfel caracterizat de autoare: „voiam să vă prezint un 
making of al acestei cărţi/ bizare, tragi-comic-efemere” (the making of). Într-adevăr, 
acestea sunt caracteristicile principale ale cărţii. Bizarul, ca amalgam între ciudat şi 
straniu îl întâlnim la tot pasul. În ceea ce priveşte tragi-comicul trebuie să despărţim 
un pic apele. Îndeobşte comicul poate fi de situaţie, de moravuri, de limbaj, de nume.

În poezia Luminiţei Zaharia aş zice că avem de-a face cu un comic de idei. 
Tragicu e mascat de celelalte caracteristici dar este de profunzime. Efemerul reclamă 
şi el câteva precizări. Eugen Negrici, în Iluziile literaturii române consideră că orice 
carte urmează ciclul biologic: naştere, maturitate şi moarte. La Luminiţa Zaharia , în 
volumul Bogaţii nu visează niciodată scoici, poezia se înveşniceşte: „Poetul e un ins 
cu nevoi speciale/ uneori ins, alteori nins/ dar niciodată învins/ afirmă cartea/ poetul 
e un ins nemuritor/ în ciuda coabitării lui permanente/ cu moartea” (un ins cu nevoi 
speciale).

Tema principală a cărţii este arta poetică specifică: „eu mă afund mai departe-n 
hârtie/ cuvinte învârt, răsucesc, modelez/ şi totul se transformă-n poezie/ păzea, 
confraţi, sunt vie şi creez!” (dări şi dări).

Într-adevăr răsucirile stilistece bizare dau marca autenticităţii şi originalitaţii 
autoarei. Poeta ne mărturiseşte cu haz pantagruelic cum îşi creează singură poeziile: 
„poezia mea a suferit/ un avort spontan, fiindcă eu/ am conceput-o singură, de 
nebună/ făt-frumos se-ncurcase cu o stewardesă/ în călătoria lui iniţiatică/ spre lună” 
(hidrocefalie de poezie)

Şi iată crezul poetic. Nu trebuie să fii grandilocvent ci profund: „crezi că 
poţi revoluţiona tu/ gândirea omenească/ sau poţi împăduri suflete sterpe/ că te 
veghează-n taină Euterpe/ prostule îngâmfatule perisabilule/ mai bine taci!/(...)// 
poet nebun ţie însuţi casap/ lasă trăncăneala şi scrie/ cu economie, normal, de hârtie/ 
concentrat ca un black-hole/ profund ca triunghiul bermudelor/ adevărat ca sufletul 
tău de copil!/ lasă mijloacele stilistice prefăcuţilor/ tu scrie cu sângele tău/ până la 
ultima suflare din tine/ asta e nebunia supremă/ asta e Poezia...” (poet nebun) 

Condiţia poetului e aparent precară, el nu pare util nimănui, ca în această 
poezie ludică, tragi/comică: „un hater c-un linţoliu rupt în cot/ m-a transformat din 
zeu în barbă-cot/ - vreau să te fac vedetă în parnas!/ mi-a zis, şi m-am trezit c-un 
pumn în nas/ - la circ vreau să te duc, ca raritate/ poet cu norma vieţii la jumate/ 
fraier perfect şi visător notoriu/ te-ai potrivi mai bine-n purgatoriu!/ ia să-ncercăm, 
ţi-ar sta mişto pe soclu/ ei aş, nu te-ai vedea nici c-un binoclu!/ nici haz nu ai, să scot 
un ban pe stradă/ de la trei cască guri morţi să te vadă/ ce să mă fac cu tine, eşti banal/ 
pe piaţa muncii n-ai potenţial!// şi m-aruncă la loc, în poezie/ fără promisiuni, fără 
simbrie// acum cerşesc un zâmbet de la voi/ că... fiecăruia după nevoi!” (Comunism 
mascat)

Poeta nu face compromisuri şi ca atare nu aveansează în topul scriitorilor: 
„nici compromisuri nu fac, nu las un strop/ din gloria literară să mă-mbete/ că n-am 
cartea de vizită a criticului ics/ că nu mă pisicesc, ca alte fete/ deşi mă dau în stambă 
pozând pe feisbuc/ poze cu pisoiul meu năzdrăvan/ că nu premăresc, prealinguşesc, 
preacurvesc/ să urc noi culmi măreţe, an de an” (stayng alive)

Autoironia o prinde bine pe Luminiţa Zaharia a cărei poezie trebuie citită 
chiar în opoziţie cu cele afirmate. Dincolo de bizareriile comice, poeta este o timidă.

Bogaţii nu visează niciodată scoici, ei nu vor să înfăptuiască nimic pe tărâmul 
frumuseţii, nu vor să dăruiască perle. Luminiţa Zaharia ni le dăruieşte  prin cărţile 
sale. 

În volumul Luminiţa de la capătul tunelului, cu autoironie deconcertantă, 

poeta discută pe marginea originalităţii: „unii spun că am faţa întinsă şi sufletul alb/ 
de la ignoranţă şi prost./ alţii, că nu seaman cu nimeni/ nici cu mine – şi-i cred./ mă 
sărută cu boticul lui umed/ ultimul ied.” (prosopagnozie)

Dacă poeta afirmă jucăuş că nu  seamănă cu nimeni, nici măcar cu ea însăşi, 
să încercăm să-i conturăm chipul. Pornim tocmai de la ultimele două versuri ale 
poeziei citate mai sus. Poeta se dovedeşte aici de un lirism intens, dramatizat de 
viziunea jertfei animăluţului. În spijinul afirmaţiei voi cita însăşi autocaracterizarea 
pe care şi-o face autoarea: „curajul timidului din mine îmi dă ghes/ cu fir de stea 
destine să-ntreţes/ să idealizez peste măsură/ până şi banala murătură/ să-i trasez linii 
dulci s-o însufleţesc/ manechinelor din vitrină/ să le strig vă iubesc” (oxitocina bat-o 
vina). Lirismul nu e edulcorat, ci paradoxal ancorat în cotidian. Aspecte cotidiene 
absurde, hilare şi actuale,  cum ar fi  situaţia politicienilor arestaţi, care „scriu” cărţi 
în puşcării ca să li se scadă pedeapsa, nu scapă ochiului vigilent al autoarei.

Condiţia poetului marginalizat constituie altă temă majoră a cărţii. Interesantă 
mi se pare această legendă în care poetul se simte pretudindeni acasă, frate cu natura: 
„(legendă: poiata e palatul poeţilor, fără plafon/ să aibă cerul aproape, indiferent de 
anotimp/ fără pereţi, să poată  explora  în voie/ în versuri, în spaţiu şi timp!/ astfel 
spus poiata şi poetul sunt cam totuna/ aşa cum soarele lcrează-n schimb echitabil cu 
luna!) 

Poezia de final, care dă titlul cărţii ea şi ea jucăuşă, autoarea imaginându-
se, datorită numelui predestinat, că ar fi luminiţa de la capătul tunelului regimului 
totalitar prin care am trecut. Textul menţionat poate fi citit şi altfel, tunelul îl 
reprezintă măştile pe care şi le pune poeta, iar luminiţa d ela capătul tunelului este 
chipul ei fără mască, sensibil şi pur.

Iată cum îşi scrie autoarea versurile, hiperbolizând imagianrul, poezia 
debordând peste limite: „... continuam să mă ascund, continuam să scriu pe întuneric, 
sub pătură, numărând pe degete silabele, fredonând linia melodică a poeziei: Uneori 
mă încurcam şi atunci îmi muşcam degetele fără milă, furioasă şi înciudată, să simt 
unde am rămas. Şi poezia ţâşnea din degetele mutilate, dezamprentate, derutate ca 
vai de ele. Ţâşnea şi îmbiba aşternuturile, salteaua, cadrul patului, o baltă de poezie 
care creştea, agoniza, se pietrifica, visând să devină un munte într-o bună zi. Ba 
chiar şi într-o zi rea. Într-o zi oarecare! O baltă născătoare de munte, încărcată de 
măreţie totuşi, un tablou demn de a fi imortalizat.” (Luminita Zaharia – Poetic first 
aid services în volumul de proză Acronimele lui Pascal, Ed. SemnE, 2015)

Întradevăr, poezia Luminiţei Zaharia a crescut de la volum la volum, devenit 
o colină deocamdată. 

Luminiţa de la capătul tunelului conferă o lectură plăcută care descreţeşte 
frunţile.

Yeti într-un bloc de gheaţă debutează autorironic:” ah, ce poet mare aş fi ajuns/ 
dacă nu dădeam pana albastră/ pe stiloul kaki de contabil”. Poeta se visează uneori 
„o Angela Merkel în poezie/ altminteri sensibilitatea m-ar ucide” (somn indus).

Tupeul a devenit azi o calitate în contemporaneitatea  cu valorile bulversate, 
ba încă, şi după moarte aşa cum ne prezintă cu umor poeta: „viaţa mi-a spus abia 
la final:/ nu am nevoie de tocilari/ de copii cuminţi cu mâinile la spate!/ ăştia care 
dau din coate/ care ies în faţă şi-ncep propoziţia cu Eu/ vor fi mareu mai productivi/ 
atât aici cât şi peste râu!// ăştia gen gâscă-n apă, poale-n brâu/ sparţii-n figuri, ăştia 
cu mapa/ ca bonus vor primi încă un an!/ ce să facă un visător în cazan/ cu maniere 
şi suflet frumos/ dacă nu se zbate spre ieşire/ dacă nu-şi împinge aproapele cât 
mai jos?!/ cum să scape ăştia predispuşi la iubire/ aşa moleşiţi şi tăntălăi, ceva de 
speriat?!” (traducerea şi adaptarea)

În poezia cu care se deschide volumul, poeta aduce elogiu inspiraţiei: „inspiraţia 
e aliniere de astre/ dacă s-au aliniat armonios sau nu/ poţi cântări, cititorule, doar tu!” 
(aliniere de astre) Paradoxal, apoi, la modul teribilist, se răţoieşte la muză:: „ cine-i 
ea să mă comande/ vorbe să îmi pună-n pix/ şi apoi să se dea grande/ să-mi fie mereu 
sufix?!// pot şi singură să-mi caut/ idei, rime şi trăiri/ cum ar fi: mă doare-n flaut/ de 
trecutele iubiri!” (dau cu muza de perete)

Poezia care dă titlul volumului, vorbeşte, ca majoritatea poeziilor din acest 
volum, despre condiţia poeziei şi arta poetică a autoarei, imagine care mă duce cu 
gândul la Legenda Meşterului Manole într-o variantă exotică: „între clasic şi modern/ 
între rimă şi liberatate în vers/ voi crea un alt univers/ cusut cu fir de speranţă/ alăpat 
cu-ntreaga cale lactee// unde eu, o frumoasă yeti-femeie/ de bună voie şi nesilită de 
nimeni/ te voi pierde, jubilând în ceaţă/ ca yeti într-un bloc de gheaţă” (yeti într-un 
bloc de gheaţă). 

Yeti într-un bloc de gheaţă poate semnifica însăşi poezia lucidă, inteligentă, 
uneori rece a autoarei, pe care, noi, cititorii suntem chemaţi să o eliberând citindu-i 
versurile, topind gheaţa cu sufletul nostru cald.

Poeţii nu sunt prin definiţie normali: „poeţii ăştia bezmetici care ştiu pe 
dinafară/ constelaţii nori nimbostratus rime-mperechiate/ dar calcă în toate gropile/ 
plâng în toate nopţile/ pun întrebări grave şi singuri îşi răspund/ imaginându-şi naiv 
că s-a născut poezia/ apoi, nemulţumiţi, aruncă foile în aer// numai proştii sunt 
mereu în echilibru perfect/ şi le râd în nas/ pe bună dreptate” (ce proşti sunt oamenii 
deştepţi uneori)

Şi totuşi anormalitatea asta învinge timpul: „poetesa tace şi patinează semnul 
infinit/ pe gheaţa subtire./ numai ea ştie/ când se afundă-n poezie/ că e nevoie numai 
de iubire...” (eliberarea poetesei)

Poezia se face cu dragoste şi receptarea ei la fel: „adânceşte-te în poezia 
mea/ ca să mă poţi iubi/ (...)// aruncă-te în poezia mea/ fără teamă, fără prejudecată/ 
convins că te vei naşte încă o dată” (poezia cu mine)

Putem concluziona: o poezie sinceră, inteligentă, originală, sensibilă, 
profundă. Poezia ei ne scoate din banal: „şi-ncălecai pe-un flutur cap de mort/ scop: 
să vă scot din zona de confort” (disimulări).

Luminiţa Zaharia – Rapsod popular
(Ed. Astralis, 2019)
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NICOLAE GEORGESCU despre...

 … Urmăresc de multă vreme tensiunile 
din proza rurală, precum frumusețea limbii față 
de – cum să-i spun? – urâțenia personajelor 
sau a îmbrăcăminții lor sau chiar a situațiilor 
prin care trec; la fel, frumusețea peisajului – 
fie hibernal, fie primăvăratec sau autumnal – 
față de încropirile simple și sărăcăcioase ale 
casei, curții; idem: lenea, delăsarea, indolența, 
poate chiar alcoolismul ori nărăvirea în vicii 
de alt fel – față de  vioiciunea morală a lumii 

din jur care vede și judecă personajul. Mi se pare că, citită prin asemenea tensi-
uni, proza rurală poate deveni mai interesantă, mai adânc cogitativă. Naturalețea, 
simplitatea vieții și a faptelor – prinse într-o limbă curată, plină de expresii care-i 
fac o țesătură personalizată, impregnată de proverbe și vorbe de duh care sunt, cu 
toate, pilduitoare: această tensiune este, oarecum, comparabilă cu mitul înfășurat 
în instrumentele de expresie ale clasicismului. Mitul Atrizilor, de pildă, pornește 
de la canibalism, urmează cu uciderea Ifigeniei de către tatăl ei, apoi cu uciderea 
acestuia de către soția lui, a acesteia de către Oreste: urâțenii omenești, fapte 
abominabile – dar ce măreție construiește Eschil cu ritmuri, metafore, proverbe, 
coruri: una dintre cele mai înalte creații ale spiritului uman în literatura greacă. 
Sau: cât de urâtă este Irinuca lui Creangă – și ce narațiune îi iese acestuia  din 
dărâmarea cocioabei ei puse sub stânci și bolovani. 

 Asemenea tensiuni se regăsesc cu precădere în proza așa-zicând rurală 
pentru că aici trebuie să te apleci asupra personajelor cu uneltele lor de comu-
nicare, adică să vorbești ca ei și să-i asculți vorbind; cred că limba ridică per-
sonajul, și-l adjudecă, aproape ți-l confiscă dacă te lași în voia ei – oricum, are 
tendința să devină ea însăși personaj.

 Acesta nu este, stimați cititori, un proemium la cartea lui Florin Vedeanu1 
în special, eu îi am în vedere pe Nicolae Velea ori pe Marin Preda (cel din nu-
vele mai ales) – scriitori ai căror „urâți” au tras peste ei covoare peste covoare 
de limbă încât s-au fixat ca personaje – dar, desigur, mă gândesc mai ales pe Ion 
Marin Iovescu, scriitor ce pare a influența azi (sau a se regăsi în) muți prozatori 
din Oltenia și Valahia, mai pregnant decât primii doi. Orice comparație cu acesta, 
însă, trebuie să țină cont de mentorul său, Eugen Lovinescu, din care citez cu gri-
jă, ca avertisment necesar (în cazul lui Florin Vedeanu, însă, atrag atenția că grija 
e mică): „Dacă l-am comparat cu Creangă nu înseamnă că tânărul Iovescu din 
Spineni are şi simţul artistic al celui mai colorat, mai ritmic şi mai muzical dintre 
prozatorii noştri. Comparaţia se susţine doar în proiecţia egală a aceluiaşi ma-
terial de savuroase vorbe populare, de zicale, de expresii figurate, de proverbe, 
de glume, de obiceiuri, de versuri, mină folclorică de toate felurile, în bine şi 
în rău, însufleţită de interesul unui umor amar, plasticizarea împinsă la abuz, 
tendinţa de materializare excesivă a ideilor. Pe când Creangă e un mineral, ex-
tras, curăţat, şlefuit, tânărul romancier se prezintă, deocamdată, sub forma unui 
enorm zăcământ de materii prime, de folclor, de umor popular”.

Aș completa: umorul este atitudinea scriitorului – pe când stilul rămâne 
limba naturală șlefuită în timp istoric, aceea care nu are cuvinte, ci expresii, 
calupuri de cuvinte care luate împreună înseamnă altceva decât fiecare vorbă în 
parte, rezultând, astfel, un meta-limbaj, o lectură continuă prin spatele textului, 
acea „vorbă-n colțuri și rotundă” de care vorbește Velea…Aici e de căutat ten-
siunea.

Florin Vedeanu are chiar îndrăzneala să aspire la Creangă, de vreme ce 
primul personaj care apare în viața eroului său se cheamă chiar așa – explicân-
du-i copilului de școală primară care crede că se întâlnește  în București chiar cu 
autorii pe care-i învață din manual: „Eu sunt doar Vasile Creangă… atât a ajuns 
talentul la mine, doar până la sfântul Vasile, ha, ha, ha…” 

Tema romanului este aceasta: copilul de la țară „dus la oraș” pentru școli 
mai înalte, iar personajul principal, Vladu, cunoaște aici mașinăriile infernului 
între care se adaptează, la viața căruia se dedulcește chiar – cu prețul păstrării 
dureroase în suflet a amintirii paradisului rural. La oraș se fac noii „boieri”, i se 
explică în familie, el trebuie să crească între ei, să aspire, să devină unul ca ei. 
Sunt lumi care nu prea se leagă între ele, tânărul caută grupuri de țărani de-ai săi 
ca să înțeleagă această devenire, dar tânjește după vacanțele de acasă, unde, însă, 
este protejat de munci, ținut ca un boiernaș doar să se joace și să-și petreacă tim-
pul în plimbări și sporturi „nobile”, și-și începe viața citadină atipic: nu merge la 
meciuri, cârciumi, spectacole – ci ruginește prin biblioteca școlii, caută (de fapt: 
acceptă) funcții uteciste, este în veșnică alertă pe lângă fete crezând că va găsi 
perechea ideală ca să întemeieze micul paradis în imensul infern pavat cu smoală 
și împodobit peste tot cu mașini care înnegresc aerul, tramvaie, autobuze, gunoa-
ie, ziduri vechi, miros de abator, oameni în zdrențe, piețe de zarzavat  insalubre 
unde țăranii lui fac „păpuși de bani” din „marfa proaspătă mirosind a plin de 
Teleorman, marfă bogată din patria sărăciei care are ca steag fudulia, invidia, 
lăudăroșenia! Iar ca proverb de bază „Caprei îi cada coada de râie, dar tot sus 
o ține!”  Capra este vaca săracului, iar măgarul cal de trăsură”…

Teoria orașului-infern este de sorginte interbelică, și pare întrucâtva ana-
cronică pentru anii comunismului; teoria boieriei, apoi, este înțeleasă, cred, lo-
cal: la câmpie nu prea știu oamenii decât de boieri mari, care nu creează climat 

1  Florin Angghel Vedeanu: Oamenii vii, Editura Betta, 2018

(boieria adevărată este aceea a munteanului avut, „cuprins”, care are argați, oa-
meni de casă, sălașuri…către asta tinde și Ilie Moromete după ce a făcut câteva 
drumuri spre munte să-și vândă porumbul și i-a văzut pe oamenii de acolo cum 
trăiesc fără nădușeală…în meditație tihnită asupra rostului lumii). De altfel, au-
torul abandonează, pe parcurs, demersurile propriu-zis teoretice preocupându-se 
din ce în ce mai insistent asupra peisajului și vieții rurale din amintirile eroului 
său. Înțelegem chiar mai mult – din ceea ce nu spune apăsat dar revelează în fi-
nalul romanului: lumea orașului l-a acaparat pe Vladu, care devine un comunist 
rău, cum ar zice astăzi, și pe măsura înrăirii sale în faptă crește iubirea pentru 
origini și pasiunea descrierii acestui sat teleormănean cu expresiile lui de lim-
bă atât de filosofice, atât de bine prinse de către Florin Vedeanu în narațiune. 
Pentru frumusețea satului, putem spune că autorul își sacrifică chiar personajul, 
lăsându-l eșuat după revoluție, înfrânt. Iar această frumusețe constă în amintiri 
din copilărie, întâmplări despre oameni, dar și descrieri și iscodiri de limbă și 
eresuri… Aș accepta mai degrabă (așa resimt la re-citire) ideea că scrisul, acest 
scris de aici, este ca o izbăvire/ispășire a unui om vinovat: contrabalansează 
vina – cu ce are în suflet, pune balsam peste rana interioară, se eliberează (cât 
se poate elibera) de răul inconștient sau neconștientizat în cealaltă viață, cea a 
greșelilor. Aceasta ar fi putut fi o tensiune înaltă a cărții – dacă acel rău era privit 
în compensație, sau concomitent cu bucuria de a trăi între oamenii vii.

Titlul cărții propune viul sub toate aspectele sale – dar în ipostază rurală. 
Florin Vedeanu nu are reținere nici față de aspectele cele mai dure ale viului, 
este concentrat doar asupra cuprinderii lor în cuvânt, caută exprimabilul, găsește 
chiar o linie a decenței în descrierea vulgarității ori a lucrurilor mai păstoase ale 
viului. Voi da un citat mai lung, atrăgând atenția că vorbele nu sunt luate din gura 
țăranilor, ci montate de către autorul însuși în expresii: practic, prin ritmuri și 
rime totul devine literatură.

„Vorba părea a fi principala îndeletnicire a oamenilor ocoliți de Dum-
nezeu, ocoliți săracii…da! - Știi băi Gheorghe de ce s’tem noi ocoliți dă noroc? 
Ai lasă… că  ’țî spui ieu…cică dămult, dămult, când moșii își ridica sprâncenili 
cu cârjili și crăpa pietrili cu toiagili, când femeili agăța trențili spălate la albie 
dă toartili cerului…când sărea câinii piste pătul și le curgea ouă din c…, de-și 
ungeau fetili fețili și flăcăii mustățili…ehe, într-o așa vară, băși Tăicuțu…băși 
Bunu Dunmezeu…acilea, pă cân’  să odihnea la o umbră rară dă salcâm…șî dă 
atunci să cam ofiliră împrejurimile…șî nu-i mai plăcu Tatălui Ceresc locurili as-
tea. Cum dă ce? Uite d-aia, că oamenii să hrăneau cu vorbe, da nu neapărat cu 
vorbe bune…izact ca acușa…orice vorbă era tot vorbă, treb’ia zisă…să spurcase 
șî cerul! Atunci Tatăl a ridicat cerul sus dă tot…și n-a mai dat pă aici, l-a lăsat 
pă Nichipercea, și pă ai lui, să-și facă vacu p-acilea pântre noi! – Bă dă-mă dra-
cu! Un’e stă mă Chipercea…dă nu-l văz și ieu? Aa? Un’e e? – În mațili noastre 
bă! Și cân’  vrea, să urcă nemendiat în găvleajă sî ne învețe drăcii. Gura lumii 
l-a gonit pă Dumnezeu ! mai ales muierili…ele e frate cu ăl cu coarne!” (p. 
36) În oricâte limbi/graiuri s-ar scălda cuvintele (țigănește, turcește, bulgărește, 
grecește, etc.) – ele își găsesc albia în expresii curgătoare sugestive și poetice.

În altă parte: „Cine fa nu fură! Uită-te la ochii lor…fură și cu ochii. L-am 
auzit p’ăsta, ale Zăbavă, pă Gogu fa…ăla d-o ține p-a lu Piuliță, pă Trompetă 
Mică, s’ cea că :„bă, ieu deacă nu fur o zi…mor! O zi fără să fur, mor! păi șî 
dacă n-am, șî n-am ce… și n-am cu ce…măcar un poz’nar dă pământ…și tot 
iau…că și ei mi-a loat mie toate alea! Iei mi-a loat mie cu toptanu , fur și ei cu 
poz’ naru...și tot mă simț păcălit!” – Ai fa Leano!...ăștea e din neam fa…cân’ 
fura ta-so și cu alde fra’c’so dă pă la toți, cum e, ăăă? Că nu era Colectivu…da, 
așa e...looăm toți să umplem sărăcia dă burtă…că e a Găsitului gură zici că e 
pusă numai pă mistuit!...Ș-apăi, curului cât îi dai, atâta cacă! De, așa a lăsat 
Dumnezeu, Bunul! Ce ne punem noi…looăm și gata!” (p.315) 

Nu știu ce vrea să însemne, aici, fra’c’so; de altfel, trebuie să laud virtuțile 
filologice ale autorului care aduce limba brută, vorbită țărănește, la o scriitură 
actuală folosind apostroful cu mare atenție (nu face exces de virgula vocativului, 
ceea ce nu displace de loc), păstrând vocalismele convenționale, dezacordurile 
„grațioase”, etc. Într-un loc am întâlnit „spre vierul Dunării”, cu sensul spre larg. 
Nu e în dicționare, dar sigur vine din latinește, vires=puteri, deci spre puterea 
apei, spre centrul ei, acolo unde e puterea mai mare. În schimb, un autobuz ho-
dorogit merge „încet, pe apipiate” (pe pipăite, probabil), iar o bătaie între niște 
tineri fotbaliști se nu cheamă „caier” (de la încaier, încăierare), termen foarte 
interesant, pe care-l rețin pentru Eminescu (el are versul „Când tocsul s-aude 
l-al vrăjilor caier”, pe care nu-l acceptă nimeni, nouă dându-ni-se „Când torsul 
s-aude l-al vremilor caier”; cred că tocs sau tocsin înseamnă clopot de alarmă, 
iar caierul vrăjilor este încăierarea vrăjilor/vrăjitoarelor de la miezul nopții).

Florin Vedeanu construiește cu migală un limbaj literar pe care-l încearcă 
în cele mai dificile articulații ale limbii generice. De fapt, personajul romanului 
său este acest limbaj – iar aventurile lui sunt locurile, enorm de multe, unde 
poate să intre substituind limba comună, ștearsă, ori obligând-o la concurență: 
ea poate descrie situațiile de mai sus, păstrând în același timp acea pudiciție in-
erentă firii limbii române? 

O rafinată  reușită intelectuală: autorul face din liant motor al acțiunii, vrei 
să știi ce se mai întâmplă, adică, pentru a vedea dacă poate fi cuprins în cuvinte 
– și a te minuna cât de simplu și suplu se repliază realitatea pe acest limbaj, cât 
de vie este, cu alte cuvinte, limba românească populară.

FLORIN VEDEANU

Teleormanul, după Marin Preda
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Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

Gama cromatică a crizantemelor ascunde subtile 
semnificații, de exemplu cea roșie poartă conotații roman-
tice, iar cea galbenă (aurie) se regăsește în sigiliul imperi-
al al Japoniei (kikumon). Păstrez în memoria olfactivă și 
vizuală o maiestuoasă expoziție de crizanteme din parcul 
Shinjuku Gyoen din centrul Tokyo-ului. Beneficiind și de 
arta Ikebana, ca într-o constelație a crizantemei, aranja-
mentele florale depășesc orice imaginație, imensă sim-
fonie de culori, mărimi și forme, sub lina adiere a unei 
miresme odihnitoare. 

O unduire de festivaluri ale crizantemei (kiku mat-
suri) plutește toamna în diverse orașe nipone, „Ziua cri-
zantemei” (Kiku no Sekku) celebrându-se în a noua zi din 
a noua lună a anului („festivalul dublului nouă”).

Primul festival de acest gen s-a ținut în anul 910, 
cu prilejul unei expoziții de crizanteme organizată de 
Curtea Imperială. 

Trăgându-și numele originar din greacă, de la 
chrysos (aur) și anthemon (floare), crizantema în varian-
ta sălbatică este galbenă. Limba japoneză îi redă sensul 
original, kiku însemnând „floarea de aur”. 

Dacă în unele țări, precum Franța, Italia sau Polo-
nia, crizantema este floarea tristeții, japonezii nu au niciun 
fel de fobie față de această floare. Dimpotrivă, îi acordă 
cele mai înalte onoruri și o cultivă pe suprafețe imense. 
Adevărată galaxie a crizantemei, Parcul Kasama, la nord-
est de Tokyo, dă sens ideii de festival, cu circa 10.000 de 
crizanteme în variate dimensiuni, culori și forme, aranjate 
în sfere sau alte figuri geometrice, sau miniaturizate în stil 
bonsai, cu spectacole tradiționale adiacente, printre care 
și faimosul tir cu arcul din goana calului, „yabusame”.  

Personificare a celei mai vechi monarhii ereditare 
neîntrerupte, tema crizantemei, atât de naturală în peisajul 
arhipelagului și în cultura locală, am descoperit-o ca pe o 
„comoară din insulă” (sau din arhipelag), inspirându-mă 
în titlul ultimei plachete de haiku. 

Acum, când pe Tronul Crizantemei s-a instalat un 
nou monarh, după vechiul ritual, deschizând „Era Re-
iwa”, s-a întâmplat să public „Teme și crizanteme”, cu 
translucide accente nipone, motiv de a mă considera cel 
puțin norocos. Am strâns în acest volumaș, petală cu peta-
lă, polenul ascuns al unor gânduri și impresii, adică „teme 
și crizanteme”, privite prin prisma a ceea ce Marius Che-
laru numea „oglinda sinelui-crizantemă”.

Începând să înflorească în septembrie, crizante-
mele, flori ale toamnei, intră în haiku drept cuvânt tipic 
acestui anotimp, respectiv un așa numit „kireji”. 

Am privit o clipă Japonia prin acea „oglindă a si-
nelui-crizantemă” și am auzit o mirifică simfonie a flori-
lor. Paralela între doină și haiku cheamă la descoperirea 
dimensiunii muzicale a poemului popular nipon. „Cân-
tecul dulce” al doinei se oglindește în haiku, în limba sa 
maternă, prin genuine tonalități populare, cu o melodici-
tate tradițională. 

Dar, din păcate, muzicalitatea limbii japoneze din 
haiku se disipează prin traducere.

În românește, citind cu voce tare un haiku, tră-
iesc senzația elipsei. Lipsește „ceva” subînțeles: muzica. 
Limba japoneză mi-a sunat ca o melodie necunoscută la 
început, dar tot mai agreabilă de la o zi la alta, timp de pa-
tru ani și jumătate, la ea acasă. Frecvente în conversațiile 
cotidiene, unitățile sintactice scurte, din cinci sau șapte 
silabe, se regăsesc firesc în haiku la japonezi, însă în 
românește, asemenea construcție își pierde „cadența”.

Măsura poetică de 5-7-5 silabe s-a preluat la noi, 
ca un „tabu” în haiku, numai că, o asemenea „măsură”, 
nu consonează în lirica poetică românească. Romanțele 
noastre, doinele, sau alte cântece populare, nu se potri-
vesc acestei măsuri. Nu știu să existe compoziții muzicale 
românești după haiku. De ce? Unde-și pierde haiku muzi-
calitatea în limba română? 

Pare de ne-nțeles, cu atât mai mult cu cât numele și 
prenumele nipone strălucesc prin muzicalitate. Orice fai-
mos nume japonez rezonează subliminal: Yoko Ono, To-
shiro Mifune, Yoshinobu Tokugawa etc. Totuși, în mor-
fosintaxa niponă, majoritatea numelor nu se accentuează, 
adică se pronunță aplatizat, ceea ce în limba română pare 
imposibil. Silabele, frunze de toamnă, plutesc lin pe un 
lac neclintit, unde niciuna nu se ridică deasupra celeilalte!

Dacă vrea cineva să complice lucrurile în limba 
română, poate adăuga ritmul în haiku, pentru un plus de 
strălucire, ca lustrul dăruit unei sculpturi de marmură. Ar 
mai fi acesta un haiku autentic? Nu cred, așa cum nu cred 
că într-o limbă diferită de japoneză se pot respecta toate 
regulile unui haiku autentic. Aici intrăm într-o zonă a en-
tropiei semantice.

Teoria versificației și prozodiei (în greacă, „pro-
sodia” înseamnă intonare), confirmă că poezia, spre 
deosebire de proză, îl încântă pe cititor prin armonia 
cuvintelor, netedă ca o petală de crizantemă. Fără ritm și 
rimă, haiku în limba română pierde din armonia formală. 
„Vers alb”, dar nu „vers liber”, haiku în limba română 
ignoră, deocamdată, accentul silabelor, respectiv ritmul, 
element de bază în muzică. Tot deocamdată, „măsura” 
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(numărul silabelor din vers) pare a rămâne regula centrală 
a unui haiku în limba română, 5-7-5, alături de cuvântul-
cheie desemnând anotimpul: „kigo”.

 „Unitatea metrică” a poeziei clasice, adică regula 
succesiunii ritmice de silabe accentuate și neaccentuate, 
nu se regăsește în haiku. 

M-am întrebat ce ritm s-ar potrivi în limba română 
pentru haiku, dintre cele mai simple: „trohaic” sau „iam-
bic”? În mod firesc, dacă iambul merge în poezia cultă, 
dând glas elegiei și meditației, atunci în haiku ar merge, 
ca în doină, „troheul”.

Dar și mai bine s-ar potrivi un alt ritm, cel „amfi-
brahic” (silabă accentuată urmată de două neaccentuate). 
Tehnic, ar rămâne un neajuns, anume că încheierea primu-
lui vers ne lasă în „suspans”. Dacă nu vrem să renunțăm 
la ritm, atunci putem începe al doilea vers cu o silabă ne-
accentuată, în continuarea celei neaccentuate cu care se 
termină primul vers, închizând astfel corola poemului.

Așadar, dacă un autor nejaponez de haiku și-ar 
propune mai multă rigoare prin luarea în considerare a rit-
mului, atunci și-ar îngrădi libertatea de mișcare, sporind 
în schimb calitatea poemului prin virtutea sa muzicală.

Am ajunge la un  poem în ritm amfibrahic, de acest 
gen:

Spiritul nopții           / _ _ / _ 
Topindu-le tainele –  _ /_ _ / _ _ 
Stele-n cădere.          / _ _ / _

Ritmul unui asemenea haiku respectă ordinea am-
fibrahică, însă fără pauză la sfârșit de vers: o silabă accen-
tuată, urmată de două neaccentuate, de 17 ori. Ritmul de 
vals ar da o nouă dimensiune poemului, ca o mireasmă 
de dumitrițe. 

Un exemplu diferit poate începe cu o silabă neac-
centuată, continuând apoi în ritm amfibrahic:

Străvechiul Ardeal          _ / _ _ /
Revenit printre semeni    _ _ / _ _ / _
De-o sută de ani.           _ / _ _ /

Întrerupt brusc, acest haiku dă o notă de solemnitate, 
iar juxtapunerea „Ardealului” cu „semenii” confirmă fires-
cul Unirii. „Kigo”, care definește anotimpul, se subînțelege 
pentru avizați, fiind vorba de 1 Decembrie 1918.

Lipsa ultimei silabe neaccentuate, la finele poe-
mului, poate sugera o întrerupere bruscă a cursului lin, 
o „cădere”, ca o stâncă deasupra prăpastiei la Nokogiri. 

*
Într-o simfonie a crizantemei, poezia și muzica se 

completează și complimentează reciproc, motivând de ce 
Bob Dylan a primit Premiul Nobel pentru literatură. 

În căutarea cantabilității, am compus câteva 
tristihuri în ritm amfibrahic, ca într-un vals al crizantemei:

1.
Gândul îmbracă
În martie, mantia
Finei corole.
2.
Foi necitite
Din tomul cireșului
Zbor de petale.
3.
Artă murală: 
Cu pensula iederii -
Verde obraznic.
4.
Stropi de petale
Din cerul lui martie –
Ploaia luminii.
5.
Cerul așterne
Fachiri peste cetina
Brazilor: norii.
6.
Sol ușuratic:
Din plopul cărunt ninge
Sporul iubirii.
7.
Fără de fulger
Furtuna petalelor –
Blândă putere.
8.
Picurii ploii
Pe firul țambalului
Tors de păianjen.
9.
Două petale,
O singură inimă:
Lepidopterul.
10.
Ninge salcâmul:
Miresme onirice
Stupului masă.
 11.
Rouă pe lotus,
Sărut matinal sub o
Rază de soare.

12.
Lacrimi de sălcii
Pletoase, prelinse în
Iarba fecundă.
13.
Floarea de lotus

Dezvăluie tainele
Apei tăcute.
14.
Lacul îngână
Tăcerea cireșilor
Grei de sepale.
15.
Sălcii în floare –
Pisica jucându-se
Cu mâțișorii.
16.
Horă de stele
La nunta Lunii, norii
Fură mireasa.
17.
Șansa căderii:
Pe frunzele umede 
Ghindă-ncolțită.
18.
Mustul zăpezii
În cupa ghiocului –
Vii sentimente.
19.
Ziua și noaptea
Cordon mărțișoarelor
Blând echinocțiu.
20.
Codru de bambuși,
Orchestră din fluiere; 
Vântul – maestru.
De la cele 16 petale ale cri-
zantemei imperiale la cele 
17 silabe dintr-un haiku, se 
adaugă un singur element 
central, pistilul florii, piatră 
unghiulară a unei civilizații 
ce așează astrul zilei în 
centrul drapelului național, 
sugerând o partitură oniri-
că a crizantemei:

Petale plutind,
Valsul crizantemelor –
Solemnul Kõkyo1

București, 
22 octombrie 2019

1 Kõkyo = denumirea ja-
poneză a Palatului Imperial 
din Tokyo.
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Țara Soarelui Răsare
RADU ȘERBAN

VALSUL CRIZANTEMELOR
Solemna ceremonie de întronare a Împă-

ratul Japoniei, pe 22 octombrie 2019, mi-a amin-
tit momentul când mi-am prezentat scrisorile de 
acreditare, în Sala Tronului Crizantemei, pe 23 
aprilie 2012.  

Simbol al longevității și tinereții, floarea 
crizantemei, sau „kiku” în limba japoneză, a fas-
cinat familia imperială încă din perioada „Nara” 
(710 – 793 D.H.). Mai rezistentă decât efemera 
floare de cireș, crizantema înfiripă sentimentul 
durabilității. Cu timpul, crizantema a devenit em-
blema Familiei Imperiale. 

În tradiția niponă, crizantema este repro-
dusă în peste 150 de sigilii, diferite ca număr de 
petale, culminând cu sigiliul Dietei (Parlamentu-
lui), crizantema cu 16 petale, care se aplică pe do-
cumente oficiale, inclusiv pe coperta pașaportului 
nipon. Apropo, este cel mai puternic pașaport 
din lume, care deschide, fără viză, cele mai mul-
te frontiere, cotat astfel de „2019 Henley Passport 
Index” (Indice calculat după numărul de țări în 
care se poate intra fără viză).

Ca o confirmare a prestigioasei simbolistici 
a crizantemei, personalităților de excepție li se 
conferă cea mai înaltă decorație a țării, „Ordinul 
Suprem al Crizantemei”. 


