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1. Dintre Scrierile lui 
Brâncuşi (I), atât cele în limba ro-
mână, cât şi cele în limba franceză, 
unele cuprind schiţe autobiogra-
fice (înseilate pe câteva rânduri, 
scrise în pripă), altele aforisme, 
cugetări despre viaţă, chiar „în-
cercări literare” şi „diverse” 
(un fel de „exerciţii & mo-
loz, addenda & corrigenda”, 
ca să folosim denumirile lui 
Perpessicius în cazul valori-
ficării operei eminesciene - 
Opere, V, 1958).

Vom comenta în cele 
ce urmează câteva din  aceste 
fulgurante însemnări, făcute 
fie în spiritul nostalgic și do-
loric al poeziei folclorice, fie 
în acela al litaniilor invocân-
du-se grația divină, - toate ex-
primând momente delicate din 
viața artistului, când gândurile 
la condiția omului pe pământ, 
la dezrădăcinarea sa prin 
lume ori chiar la icoana 
propriei mame îl copleșesc. 
Din astfel de stări izvo-
răsc versuri și reflecții 
amare, pline de mâhnire 
și de dorul nostalgic al celui aflat 
departe, peste țări, și căruia des-

tinul i-a hărăzit să nu rămână ca 
ai lui: „om din sat”, cu „masă de 
cinat/ și pat moale de culcat.” E 
o permanentă suferință lăuntrică, 
asumată și trăită cu demnitate în 
ideea desăvârșirii și consacrării 
sale, o suferință care, crescând 
mereu în sine, îi dezmărginește 
necunoscutul și înțelesurile lumii, 
una desigur „dureros de dulce” 
consemnată copleșitor astfel: „Of! 
Durere! Unde să te mai ascund – 
că nu mai eu să te ştiu tu te măreşti 
şi mai frumoasă eşti în fie care 
zi...”

Vom reda câteva din aceste 
„gânduri” spontane, rămase doar 
în stadiul exercitar de „atelier lite-
rar”, din lucrarea Brâncuşi inedit 
(2004) – al doilea de valorificare 
arhivistică, după volumul selectiv 
La Dation Brancusi, dessins et ar-
chives (2003), ambele apărute sub 
îngrijirea Doïnei Lemny şi a lui 
Cristian-Robert Velescu, aduna-
te în capitolul  I. : Scrierile lui 
Brâncuşi, în limba română şi 

în limba franceză (pp. 271).

Sub semnul lui Eminescu:

BRÂNCUȘI - 
„Acei luceferi 

nemuritori și reci”

Stéphan RAMIS-BAITAN

Zenovie Cârlugea ne oferă un am-
plu tablou al oamenilor cu care a relaționat 
Eminescu*. Unic în bibliografia emi-
nesciană. Condiția tehnică de 
„dicționar monografic” a aces-
tei lucrări cedează treptat im-
presiei de producție epică, 
cu numeroase personaje, 
fapte, analize, nuanțe, 
într-o revărsare ce poate 
capta interesul cititorului 
sub un unghi existențial 
căruia trecutul îi adaugă 
o sugestie ficțională. E ai-
doma unui soi de roman 
în care protagonistul de 
excepțional rang se prezintă 
anturat de oameni mai mult 
ori mai puțin îndatorați în chip 
obiectiv acestuia, prin faptul că le 
sporește semnificația. Uneori pur și 
simplu îi scoate din uitare. Avem a face mai 
întîi cu numele de bază ale biografiei poe-
tului, rememorate în perspectiva îndeobște 
cunoscută. Bunăoară Ion Creangă, apreciat 
de Eminescu drept „cel mai original po-
vestitor” român. I se dă cuvîntul marelui 
humuleștean al cărui pitoresc verbal intrat 
în clocotul comuniunii epistolare ne îngă-
duie să ne imaginăm convorbirile dintre cei 
doi în momente potatorice: „Slavă Domnu-
lui c-am primit vești de la tine! Eu te cre-
deam mort și mă luam de dor cu amintirile, 

cînd erați în jurul meu, tu, Augură, cel bles-
temat, Conta și alții, cari acum vă fuduliți 

prin căpitală, alături cu ciocoii, mînca-
i-ar cîinii, că sunt fiii lui Scaraoțchi, 

și pe voi norocul și binele. De ce 
lași pe Veronica să se zbuciu-

me? Te-am așteptat de Cră-
ciun să vii, dar… beșteleu, 
feșteleu, că nu pot striga 
văleu, și cuvîntul s-a dus, 
ca fumul în sus, și de ve-
nit n-ai mai venit…”. 

Un alt apropiat al 
lui Eminescu a fost Vasi-
le Conta. Taxarea calității 

intelectuale a filosofului 
apare într-un articol al 

poetului, publicat în Curi-
erul de la Iași, la 11 februa-

rie 1877: „D. Conta ca scriitor 
e din numărul acelor puțini cari 

nu reproduc numai idei nerumegate 
din cărți străine, ci gîndesc mai cu seamă 
singuri; apoi d-sa mai are talentul de a es-
pune foarte clar materiile cele mai grele 
fără ca prin această limpezime obiectul să 
piardă ceva din însemnătatea sa”. La moar-
tea lui Conta, Eminescu îl elogiază într-un 
chip mai puțin previzibil: „Originar… din 
acea rasă arhiromână de munteni, care 
vorbește și cugetă încă și astăzi, precum 
se scria în secolul al șaptesprezecelea” 
(Timpul, 25 aprilie 1882). 

GHEORGHE GRIGURCU

LUMEA LUI EMINESCU

1878

E regretabil că lucrări foarte impor-
tante din cadrul etnologiei și folcloristicii, 
cum sunt ale savantului român Ion Taloș 
(n. 22 iunie 1934, Prodănești, Sălaj), trec 

aproape neobservate de presa noastră culturală, puține, foar-
te puține fiind publicațiile care le consemnează fie succint, fie 
în recenzii sau comentarii mai largi. 

Absolvent al Filologiei clujene (1957) și angajat cerce-
tător în domeniul culturii populare tradiționale în cadrul co-
lectivului de la Institutului de Lingvistică de acolo, Ion Taloș 
s-a bucurat de prețuirea marelui poet și filosof Lucian Blaga 
(contribuind la realizarea antologiei de poezii populare a aces-
tuia) și a etno-folcloristului Ovidiu Bîrlea. A urmat, apoi, în mai 
multe rânduri, cursuri de specializare în Germania, devenind 
profesor de literaturi populare neolatine la Universitatea din 
Köln. În volumul omagial ce i s-a dedicat în 2009, cu prilejul 
împlinirii vârstei de 80 de ani, Romania Occi dentalis/Romania 
Orientalis (Editura Fundației pentru Studii Europene – Editura Mega, Cluj-Na-
poca, 2009, pp. 17-32), întâlnim o impresionantă bibliografie adusă „la zi” a 

sărbătoritului, ce se va completa mai apoi cu noi studii, unele 
comentate și de noi în paginile acestei reviste, din al cărei 
colegiu de redacție face parte, onorându-ne astfel cu statutul 
său academic.

Lărgindu-și orizontul cercetării științifice nu numai 
prin studii dar și prin aplicații de teren în spațiul european, 
veteranul etno-folcloristicii românești dl Ion Taloș, auto-
rul binecunoscutei monografii Meșterul Manole (I, 1973; 
II, 1997), dar și al altor cercetări de folcloristică (Gândirea 
magico-religoasă la români, 2001; Cununia fraților și Nun-
ta Soarelui,2004; Lupta voinicului cu Leul. Mit și inițiere în 
folclorul românesc, 2007), a revenit în ultimii ani cu solide 
și ample cercetări de antropologie culturală, precum Cunu-
nia fraților și Nunta Soarelui. Incestul zădărnicit în folclorul 
românesc și universal (2004), Omul și Leul. Studiu de antro-
pologie culturală (2012), Folclor spaniol/sefard în România. 

File de istorie culturală (2017).

ION  TALOȘ :
      D´ITALICA À SARMIZEGETUSA. 

Reflexions sur la culture populaire romane
(Editura Academiei Române, București,  2016, 420 p.)

Zenovie CÂRLUGEA
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�Urmare din pag. 1
De la cercetarea folclorului din spațiul carpato-dunăreano-pontic, sa-

vantul etnolog Ion Taloș a trecut la investigarea fenomenului culturii noastre 
populare într-un cadru interdisciplinar mai larg, cu deschideri europene, lucră-
rile sale din ultimele decenii fiind meticuloase și riguroase abordări tematice, 
apărute sub egida Academiei Române.

Astfel este admirabilul studiu de etnologie europeană, mai exact de „cul-
tură populară romanică”, intitulat semnificativ pentru destinul nostru ca țară 
neolatină: D´Italica à Sarmizegetusa. Reflexions sur la culture populaire ro-
mane (Editura Academiei Române, București, 2016, 420 p.), Volumul cuprinde 
un mănunchi de cercetări redactate în limbile germană, franceză, engleză și 
spaniolă, organizate în cinci capitole. Încă din prima secțiune, autorul face o 
aplicată privire în istoria etnologiei europene (I.Histoire de l’enthologie euro-
péenne), stabilind locul lingvisticii și al studiilor de folcloristică românească în 
filologia europeană, după care se ocupă de La Tradition narrative populaire (II) 
și de La Tradition poétique populaire (III). Cercetătorul se dedică apoi unui im-
presionant studiu de comparatistică între „La Chanson de Roland”, medievalul 

epos din cultura hispană, și „Miorița”: Littérature mediévale et littérature orale 
(IV), rotunjindu-și culegerea cu Quelques aspects d’histoire de la culture (V) și, 
desigur, Conclusions (VI).

În totul, cartea Între Italica și Sarmizegetusa. Studii de cultură populară 
romanică este o pledoarie pentru abordarea multiculturală și în context euro-
pean a unor teme, motive, obiceiuri, cutume din cultura noastră tradițională, 
impresionantă fiind la dl Ion Taloș puterea de observație și identificare a unor 
date cu totul inedite până acum în folcloristica românească, abordarea inter- 
și multidisciplinară a acestora, răbdarea de a urmări până la nuanță anumite 
chestiuni, în general, rigoarea și probitatea ce conferă lucrărilor sale o formulă 
cu adevărat academică, savantă. E un fel de expertiză etno-folcloristică făcută 
cu instrumentar adecvat sursologiei interdisciplinare (cultură populară, istorie, 
mitologie, religie, istoria mentalităților etc.), pe coordonate culturale diacro-
nice (vizând nu numai cultura europeană) și sincronice, o viziune desfășurată 
pe spații cultural-spirituale largi, evidențiind specificitatea tradițiilor și ideea 
continuității, cu variabile de topos național și timp istoric.

Iată, bunăoară, studiul Des bains romains aux bains rituels chez les ro-
umains, în care, pornind de la dictonul lui Juvénal (orandum est ut sit mens 
sana in corpore sano), etnofolcloristul nostru scrie despre varietatea ritualurilor 
de purificare în colindele românești de Anul Nou (Les rites de pureté dans les 
chants de Noël roumains /colinde), dar și despre Le rôle magique du bain dans 
d’autres genres du folklore roumain, ceremonialul îmbăierii revelând o funcție 
importantă în poveștile românești cu animale, figuri mitologice, de la naștere 
până la moarte, în tot atâtea obiceiuri interogate de autor, cu riguroasă aplicație 
bibliografică. Și, desigur, astfel de ritualuri, fiind înțelese în contexte culturale 
mai largi, cu identificări ale fenomenului încă din datele veterotestamentare și 
cele ale culturii antichității, de la Epopeea lui Ghilgameș și epopeile homerice 
în spațiul mai larg greco-roman, apoi bizantin și, desigur, la geto-daci(Les rites 
de pureté dans la culture ancienne (l ‚Ancien et le Nouveau Testaments, les épo-
pées antiques, l’ archéologie el l ‚histoire mediévale).

„Les études réunies dans le présent volume – conchide autorul în secvența 
En guise de conclusion, rotunjind finalul - attestent la continuité d’une tradition en 
permanente mutation (...) Depuis l’Antiquité jusqu’au XIX e siècle en passant par 
la période médiévale, la tradition orale continue à attester sa présence. De même, 
qui pourrait douter de la permanence du rite de séparation d’avec un mort? Attes-
té dans la Chanson de Roland pendant les premiers siècles du deuxième millénai-
re, ce rite revient dans la tradition orale circulant parmi les Saxons de Transylvanie 
ou dans certaines localités roumaines au début du XXI e siècle.”

Dovezile în acest sens al continuității tradițiilor sunt nenumărate, de 
aceea „la recherche folklorique sera ainsi obligée de tenter d’établir des ra-
pports entre les documents dont elle dispose et les divers récits, histoires 
et anecdotes constituant le legs d’époques plus ou moins lointaines”, căci 
altfel „elles risquerait fort de se bloquer dans une modernité incertaine et de 
ne plus chercher en profondeur les véritables sources de certains textes ou 
phénoménes culturels. Ce qui signifierait, en fait, la perte de ce qui fait une 
grande partie du charme de la culture orale et, par conséquent, du plaisir de 
la recherche folklorique.”  n
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D´ITALICA...

De Ziua Culturii Naționale, la Palatul 
Culturii „Theodor Costescu” din Drobeta Turnu-
Severin, la Mănăstirea „Sfânta Ana” din Orșova 
și la Băile Herculane s-a desfășurat, în zilele 
de 13, 14 și 15 Ianuarie 2020, ediția a XXX-a a 
Festivalului Internațional de Literatură „Mihai 
Eminescu”, prezidată de PSS părintele Nicodim 
al Episcopiei Strehaei și Mehedințiului, având 
alături autorități culturale severinene municipale 
și județene. Organizatorii Festivalului: Consiliul 
Județean Mehedinți, Primăria Băile Herculane, 
Primăria Drobeta Turnu Severin, Centrul Cultural 
„Nichita Stănescu”, Palatul Culturii „Teodor 
Costescu”, Muzeul Regiunii „Porților de Fier”, 
Fundația Culturală „Lumina”, Episcopia Severinului și Strehaiei și Direcția 
Județeană de Tineret și Sport.

Au participat scriitori și iubitori de literatură din țară (Dolj, Gorj,, Vâlcea, 
București, Baia Mare, Mehedinți) și străinătate (Franța, Germania, Republica 
Moldova, Serbia ș.a.), între care amintim pe acad. Mihai Cimpoi (președintele 
juriului), Florian Copcea (secretar), Emanuela Bușoi, Vasile Barbu, Vasile 
Bahnaru, Tudor Nedelcea, Mihai Firica, Marius Arbănași (membri ai juriului), 
Constantin Pădureanu (Craiova), Ioan Baba (Voievodina), Zenovie Cârlugea 
(Tg.-Jiu). Și-au mai adus contribuția Emanuela Bușoi, Marius Arbănași, 
Cornel Boteanu, Mihai Antonescu, Nedeljko Terzic, Zoia Elena Deju, Mihaela 
Agulescu-Neumeister, Anna Eichert și mulți alți oameni de litere și creatori. 

Momentul de vârf l-a constituit ampla acțiune cultural-literară 
desfășurată în Sala „Virgil Ogășanu” de la Palatul Culturii, la reușita căreia și-a 
dat concursul corul „Kinonia” al Episcopiei cu o suită de lucrări muzicale pe 
versuri de Mihai Eminescu. Părintele episcop a evocat personalitatea Poetului 
național, relevând legătura acestuia cu biserica străbună și spiritualitatea 
creștin-ortodoxă, după care au urmat la microfon cunoscuți eminescologi, 
istorici, oameni de cultură, scriitori, editori ș.a. 

Au fost decernate premiile Eminescu, Pamfil Şeicaru și Hyperion unor 
scriitori și oameni de cultură, având totodată loc lansări de publicații și cărți. 
Menționăm, în acest sens, buna primire de care s-a bucurat Dicționarul 
monografic MIHAI EMINESCU. Oameni din viața lui (Tipo Moldova, 2019), 
lucrare fundamentală de eminescologie, despre care a rămas încântat însuși 
acad. Mihai Cimpoi, un exemplar fiind dus de către acesta confratelui Eugen 
Simion de la Academia Română.

În continuare, după depunerea unor jerbe de flori la statuia lui Mihai 
Eminescu, manifestările au continuat la Muzeul Regiunii „Porților de Fier” 
cu Simpozionul „Valori culturale românești”, o expoziție muzeală și lansarea 
volumului omagial. (PM)  n

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
„MIHAI EMINESCU”
Ediția a XXX-a, 13-15 ianuarie 2020
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Neîndoios Titu Maiorescu a fost omul 
providențial al carierei literare a lui Eminescu. Nu 
cumva însă au existat momente de tensiune voala-
tă între cei doi? După ce mentorul Junimii l-a invi-
tat pe poet, în toamna 1877, de a deveni redactor 
al ziarului conservator Timpul, accentele polemice 
tăioase ale acestuia produc o indispoziție a cercu-
rilor conservatoare. Și e posibil și a lui Maiorescu 
personal: „La 19 octombrie 1878, I. A. Cantacuzi-
no, redactorul șef al Timpului, îi ceruse lui Maio-
rescu să intervină pe lîngă Eminescu să nu trans-
forme ziarul în tribună a propriilor sale opinii, în-
trucît s-au stîrnit în felul acesta nemulțumiri chiar 
în rîndul conservatorilor! La 14 iulie 1879, Maio-
rescu vine cu precizarea că el nu se face răspunză-
tor pentru articolele publicate în Timpul (trebuie 
să observăm aici că Eminescu scria despre unele 
cauze în care Maiorescu pleda ca avocat, cum e 
de pildă procesul unui îmbogățit de război!)”. De 
semnalat că Zenovie Cârlugea nu amintește defel 
tenebroasa „teorie conspiraționistă” de dată re-
centă, conform căreia Maiorescu ar fi uneltit pur 
și simplu la… asasinarea lui Eminescu. Înscenîn-
du-se maladia acestuia, cu fabuloase complicități 
între care ale regelui Carol I și împăratului Franz 
Joseph...

Cît privește muza de căpetenie, „iubita 
legitimă” a lui Eminescu, cum o numește G. Că-
linescu, aceasta a fost evident Veronica Micle, 
„Foarte frumușică, veselă, spirituală”, alături de 
care, în casa „bătrînului Micle”, poetul „petrecea 
ceasuri întregi pe fiecare zi; acolo își declama po-
eziile cu acea cadență plîngătoare care făcea far-
mecul lecturei sale. Acolo și Veronica i-o fi cetit 
încercările sale poetice, care pe ici, pe colo poate 
or fi fost îndreptate după sfaturile lui Eminescu”. 
L-am citat pe Iacob Negruzzi. În Dicționar sunt re-
produse cîteva poezii ale Veronicăi, care schițează 
ondulațiile unei relații cu secvențe nu doar pasio-
nale, ci și de flirt capricios. Ca de pildă: „Drag mi-
ai fost, mi-ai fost odată/ Dar ce-a fost n-a să mai 
fie,/ Am văzut c-această lume/ Făr’ de tine nu-i 
pustie.// Și luceafărul pe ceruri/ Place mult cum 
strălucește,/ Dar apune și dispare/ Soarele cînd se 
ivește.// El cu discul său cel falnic/ Te deșteaptă 
la viață/ Și te face să uiți iute/ Steaua cea de 
dimineață” (Drag mi-ai fost…). Iată și cea mai 
eminesciană poezie -pare a fi scrisă chiar de mîna 
poetului – în care Veronica Micle îl celebrează pe 
acesta: „Vîrful nalt al piramidei ochiul meu abia-l 
atinge…/ Lîngă-acest colos de piatră vezi tu cît de 
mică sunt,/ Astfel tu-n a cărui minte universul se 
răsfrînge,/ Al tău geniu peste veacuri rămînea-va 
pe pămînt.// Și dorești a mea iubire… prin iubire 
pîn’ la tine/ Să ajung și a mea soartă azi de soarta 
ta s-o leg,/ Cum să fac cînd eu micimea îmi cu-
nosc atît de bine/ Cînd măreața ta ființă poate nici 
n-o înțeleg…// Geniul tău, planează-n lume! Lasă-
mă în prada sorții/ Și numai din depărtare, cînd și 
cînd să te privesc,/ Martora măririi tale să fiu pîn’ 
la pragul morții/ Și ca pe-o minune-n taină să te-
ador, să te slăvesc”.

La polul opus, cel al raporturilor dezagrea-
bile, se cuvine menționat Caragiale. După ce Emi-
nescu l-a introdus în redacția Timpului, în 1878 
și, foarte probabil, în cercul junimist, acesta „se 
dă” la Veronica Micle care îi cedează. Eminescu 
emite la adresa autorului Scrisorii pierdute sintag-
me dure precum: „pezevenchiul de grec”, „ingrată 
arhicanalie”, „șarpe veninos”. La moartea lui Emi-
nescu, Caragiale așterne rînduri echivoce. Boala 
i-ar fi produs poetului „din fericire, moartea”, care 
„a desăvîrșit opera nebuniei”, acesta fiind „un 
om osîndit de la naștere să moară cum a murit”. 

Comentariul lui Zenovie Cârlugea: „Era un soi de 
pocăință, de «mea culpa», care mai mult acuză 
decît scuză…”. 

În schimb relația lui Eminescu cu Macedon-
ski a fost una de francă adversitate aproape de la 
început. Cu excepția momentului pacific în care 
Macedonski a citit în casa lui Titu Maiorescu po-
emul Noapte de decemvrie, lectură la care a fost 
prezent și Eminescu, precum și a unei aprecieri 

laudative a lui Macedonski asupra acestuia, într-
un articol din 1878, Asupra mișcării literare din 
ultimii zece ani. Polemica avînd tangențe pamfle-
tare dintre cei doi constituie un capitol sonor al 
incompatibilității lor. Oricum Macedonski era cel 
mai de seamă poet din contemporaneitatea lui 
Eminescu, lipsit însă multă vreme de o mai largă 
recunoaștere favorabilă. Iată o apreciere emines-
ciană: „Unul abia sfîrșește liceul, vine să vîndă 
mărunțișuri și suliman la București, îi merge rău 
o negustorie și s-apucă de alta: negustoria litera-
ră. Și acea fizionomie de frizor nu s-apucă doar să 
critice ceva de o seamă cu el; nu, de Alecsandri 
se leagă (Timpul, 8 aprilie 1882). Sau dintr-un ma-
nuscris: „Dar acest individ a mers și mai departe. 
S-a declarat întîi el însuși renăscător al dramei și 
poeziei române, a pus în foaie în margini negre de 
doliu numele tuturor oamenilor cuviincioși care 
nu voiau să se aboneze la asemenea literatură și 
să-i fie intim în familiile lor, a făcut albie de porci 
pe nemuritorul nostru Alecsandri, necum pe alții. 
(…) Un escroc, un plagiator, un pornograf – deco-
rat!”. Epigrama lui Macedonski e bine cunoscută…

Demne de interes se dovedesc și personaje-
le de grad secund care s-au intersectat în diverse 
circumstanțe cu existența lui Eminescu. Neînregis-
trate în istoria literară, neavînd parte prin urmare 
de șansa unei idealizări de care beneficiază nume-
le larg cunoscute, ele alimentează suflul realist al 
eposului biografic în cauză. De cele mai multe ori 
numai grație întîmplării unui minor contact emi-
nescian mai pot fi menționate. Un Petre Novlea-
nu, profesor secundar ieșean, îl însoțește pe Emi-
nescu care l-a cunoscut în anii revizoratului său, 
în călătoria întreprinsă la Odesa-Kuialnic, în 1885, 
pentru un tratament cu băi de nămol, de unde 
poetul îi trimite cîteva scrisori. Pe lîngă lipsa de 
bani de care suferea, Eminescu îl informează asu-
pra unor lecturi din Pușkin: „Nu știi ce să admiri în 
lirica lui Pușkin, spontană și plină de frăgezime și 
de inspirație. Te cuprinde un fior de mulțumire și 

deodată nervii se liniștesc. Sunt copleșit de versu-
rile lui, izvor de apă vie, de nobilă visare, sau cum 
o spune dînsul: sînge sălbatec de negru în vinele 
unui mare visător…”. 

Învățătoarea Aurelia Goga din Rășinari, 
mama poetului Octavian Goga (cu care acesta se-
măna izbitor la chip), evocă venirea lui Eminescu 
la Rășinari, în toamna 1866, cu o recomandare că-
tre părintele său, preotul Ion Bratu, din partea lui 
Nicolae Densusianu din Sibiu: „A dormit trei nopți 
aici, nu în casă. Odăile sunt mici și nu încăpeam. 
Aveam o căsoaie, cum se zice prin Rășinari, adică 
un fel de bucătărie cu vatră și cuptor de pîine. (…) 
Cît a rămas aici a stat în fiecare zi cu noi la masă, 
acolo în bucătăria de care ți-am spus. Ședea chiar 
lîngă mine pe o laviță și țin minte că îmi venea să 
rîd cît era de neîndemînatec. Și sfios, de credeam 
că nu știe să vorbească”. 

Iar un Ilia Filimon, unul dintre elevii 
cunoscuți de Eminescu la Blaj, în 1866, cu care 
„colaborează” la pregătirea examenelor gimnazi-
ale, îi inspiră o poezie intitulată Amicului F. I., pu-
blicată în Familia din 30 martie/11 aprilie 1869, 
rezonanță se pare a plimbărilor comune pe ma-
lurile Târnavei: „Târnavă prinsă-n galbine maluri/ 
Murmura în aburi gîndirea sa,/ Pe cînd plimbarea 
ne rătăcea/ Visări, speranțe pe frunți de valuri.// 
Ții minte oare, cînd te-ntrebai/ Ce este omul? Ce-i 
omenirea,/ Ce-i adevărul? Dumnezeirea?/ Și tu la 
nouri îmi arătai// Dar credeam ambii în adevăr./ 
Sorbeam din cer ca din Dreptate,/ Priveam la soa-
re, ca-n libertate,/ A fi credeam că-i un drept de 
fier.// Un an de lacrimi… și tot s-a stins/ Nu trec 
la oameni astfel de glume,/ Visuri sunt visuri, lu-
mea e lume/ Și cu ea cată să te deprinzi.// Dar 
tot, amice, nu voi uita/ Acele doruri tainice, sfin-
te,/ Farmecul vieții, îl ții tu minte?/ Cum șoptea 
dulce, deși mințea”. 

Nu putem încheia fără elogiul cald cuvenit 
lui Zenovie Cârlugea, care, în succesiunea unor re-
alizări analoage consacrate lui Blaga și Arghezi, s-a 
încumetat la elaborarea acestei pe cît de dificile 
pe atît de utile cercetări de istorie literară. Pute-
rea de tracțiune a foarte numeroaselor informații, 
cu mare sîrg acumulate într-o ordonare enciclo-
pedică și însoțite de comentarii detaliate, repre-
zintă un deosebit merit al d-sale.  n

*Zenovie Cârlugea, Mihai Eminescu. Dicționar 
monografic. Oamenii din viața lui, Editura Tipo Moldo-
va, 2019, 754 p.
(Cronică literară reprodusă din „Viața Românească”, 

nr. 11-12/ 2019)
NR: Semnalăm comentarii detaliate ale 

Dicționarului EMINESCU și în reviste din Serbia (Lu-
mina, nr. 4-6/2019), Canada (Destine literare, nr. 3-4/ 
2019), Republica Moldova ș.a.
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O carte extraordinară, pragmatică, atât prin elabora-
rea ei cât și prin finalitatea deschisă pe o Temă de care s-au 
lovit toți cei care au scris despre Eminescu, iată ce a publicat 
profesorul Zenovie Cârlugea care, de multă vreme scrie cărți 
europene din micul dar gloriosul său târg provincial.

Dicționarul... este de fapt o enciclopedie de oameni, 
nu neapărat de personalități, și nu ne poate arăta exact gradul 
de cunoaștere dintre acești oameni și Eminescu, nici în ce 
măsură au influențat ei conștiința sau numai prezența socială  
a poetului național.

Desigur, este important că acești oameni l-au cunos-
cut pe Eminescu prin mărturiile lor, poate mai important de-
cât faptul că Eminescu i-a cunoscut pe ei; cu toate acestea, 
trebuie să subliniem că din cunoașterea atâtor personalități 
marele poet și-a cristalizat opinia despre semeni, și-a structu-
rat atitudinea față de contemporaneitate. În fond sunt indivizi, 
colegi, profesori, formatori de opinie, prezențe meteorice ori 
creații facile ale presei de scandal care s/au intersectat cu des-
tinul lui Eminescu. Cu greu putem disocia dacă au marcat 
existența poetului ori și-au pus amprenta asupra creatorului 
de geniu. Acest tip de cunoaștere este important, dar – din 
păcate – incomensurabil.

Interesant de urmărit este faptul că valoarea operei 
eminesciene a fost negată în două rânduri: la sfârșitul secolu-
lui XIX de către tradiționaliștii epocii, și la sfârșitul secolului 
XX și începutul mileniului al III-lea de către elitiști. Ca și 
atunbci, susținerea operei a venit mai întâi din zona didactică 
– atunci de către școala lui Mihail Dragomirescu – iar acum 
prin acțiunea exegetică a adevăraților profesori de literatură.

Metoda abordării în ordine alfabetică nu este inedi-
tă, dar impune o logică de abordare la îndemâna cititorului. 
Pentru o abordare exhaustivă a contextului uman în care se 
exprimă personalitatea umană și creativitatea estetică emi-
nesciene autorul alege această metodă care reprezintă fun-
damentul culturii, înaintea abordării cronologice, a structurii 
tipologice ori a istoriei interpretative a comentariilor.

Perspectiva aceasta bazată pe ”metoda” dicțio-
narului afirmă o componentă didactică, cu insistență pentru 

accesibilitatea unui text care impune o informare rapidă, de 
prim contact cu o lucrare monumentală care nu se citește ci 
se consuiltă. Dicționarul... tinde spre exhaustivitate – ceea ce 
e greu de definit – alăturând personalități fundamentale ale 
vieții lui Mihai Eminescu – Titu Maiorescu, Ion Slavici, Iosif 
Vulcan, Veronbica Micle - și prezențe pasagere, oameni cu 
care poetul s-a întâlnit întâmplător, așa cum s-a întâmplat în 
călătoriile inițiatice  din tinerețe în spațiul românesc.

Desigur, cotidianul întâlnirilor din anii afirmării la 
”Junimea” ocupă locul principal – unii sunt prieteni de nădej-
de, alți doar colegi de cenaclu - și această parte este prezen-
tată privilegiat și din punct de vedere analitic, și al analizei 
de profunzime.

Trebuie să recitim cu mare atenție și profunzime zona 
ficțională eminesciană, care e mai largă decât pare. Toți cri-
ticii au trecut peste un poem , „Dacă treci râul Selenei”, în 
care ficțiunea este completă – care râu?, care Selenă? - și alte 
texte ce, la prima vedere , nu au legătură cu biografia ates-
tabilă. Dar proiecțiile imaginare ale poetului, transferul în 
ficționalul aburit și misterios al conștiinței nu alcătuiesc oare 
și ele o biografie pe care nu o putea controla, dar o aștepta și 
se lăsa pierdut în infinitul acesteia?

D. Nicolae Georgescu, cel mai important eminesco-
log actual, venit în proximitatea cărturărească a unor Dimi-
trie Vatamaniuc și Petru Creția, reface situația contemporană 
(„în ultimul timp”) a eminescologiei, fiind de formație cla-
sică, precum ultimul, și animat de pasiunea documentaristă, 
precum primul. D. Georgescu chiar încearcă să contextuali-
zeze „situația eminescologiei” – conceptul, dacă nu mă înșel, 
aparține lui Pompiliu Constantinescu – la începtul noului 
mileniu: „...D.Zenovie Cârlugea este este unul dintre cei mai 
importanți autori de enciclopedii tematice eminesciene, și 
aduce, se poate spune, tema la normalitate, tratând-o după 
metoda gustiană. S-a mai scris despre prietenii lui Eminescu 
– desigur, selectiv, avem chiat și bibliografii dezvoltate pri-
vind prezența lui Eminescu în diferite regiuni ale țării. D. Mi-
hai Cimpoi ne-a oferit un excelent „Dicționar enciclopedic 
Eminescu” ce cuprinde categoriile operei poetului definite și 

migălos urmărite, la care adaugă o necesară secțiune privind 
istoricii noștri literari și filologii care s-au ocupat de poet ori 
ziarist. D. Mircea Popa ne aduce riguroase bibliografii co-
mentatedespre traseul ardelenesc (și germanic) al vieții și 
operei lui Mihai Eminescu. Se vede cum, pe lângă „viețile” 
poetului, se simte nevoia studiilor biobibliografice” (coperta 
patru a Dicționarului esențial „Mihai Eminescu”).

Desigur, se poate discuta despre ipostazele existențiale 
apărute sub numele Eminescu: poet, zsiarist, ome de teatru, 
om politic, partener de cenaclu,coleg de redacție ș.a. Topa-
te3 la un loc conturează imaginea complexității eminescie-
ne, modul eflorescent în care răspundea solicitărilor lumii 
sale contemporane, cfum se adapta și se angaja în curentul 
prezenței cotidiene găsindu-și timp să-și scrie și opera, nu 
fără efort și excese stimulatorii.

Pentru a realiza „Dicționarul...” său, criticul a trebuit 
să meargă împotriva curentului de comentariu și interpretare, 
revenind la biografie, la lumea prin care a trecut poetul, și la 
„oamenii care au fost”, vorba lui Iorga, în preajma sa.

Profesorul Z.Cârlugea  nuanțează, în „Cuvânt înain-
te”: ... în aceste oglinzi ale alterității, personalitatea lui Emi-
nescuse reflectă, dincoace de o mitizare care a lucrat spor-
nic, și mai ales, dincolo de imaginartul specios din anumite 
construcții exegetice, cu întregul freamăt mundan și epider-
mic al ființei omenești (...) dar mai ales, cu iluziile uitătoare 
de sine și deziluziile amarelor regăsiri de sine...”

Nu ezităm să afirmăm că d. Zenovie Cârlugea a scris 
o carte fundamentală, așteptată, în diferite grade de abordare, 
după o vastă documentare și exerciții de nuanțare a universu-
lui uman în care s-a exprimat biografia lui Eminescu. Spirit 
echilibrat și consecvent, autorul măsoară cu dreaptă măsură 
importanța oamenilor care au trecut prin biografia poetului, 
cu justă rezoluție a amprentei personalizate. El realizează o 
critică de nuanță și atitudine care evaluează amicii și inami-
cii, oficialitățile și comilitonii, admiratorii și detractorii prinși 
în întâmplări faste sau nefaste din viața scurtă dar atât de den-
să în semnificații umane a Luceafărului.  n

Profesor, istoric și critic literar, cercetător de nă-
dejde al fenomenului literar românesc de ieri și de azi, 
Zenovie Cârlugea păstorește, cu tact și devotament, 
revista „Portal-Măiastra“ de la Târgu-Jiu, inițiind o se-
rie de proiecte și întâlniri literare, grăitoare fiecare în 
felul său. Dedicat cercetării vieții și operei unor scrii-
tori români de primă însemnătate, Zenovie Cârlugea 
ivește din noianul documentelor și arhivelor literare 
informații prețioase care prind în salba lor contex-
te culturale, evenimente, apariții editoriale, destine 
scriitoricești. În această serie a preocupărilor intră 
dicționarele monografice închinate lui Lucian Blaga (I, 
2017, II, 2018), Tudor Arghezi (2019) și, recent, lui Mi-
hai Eminescu. Prin acribia documentară și amploarea 
demersului scriptic, aceste volume, care însumează 
peste două mii de pagini, devin instrumente de lucru 
de reală însemnătate pentru istoria literară.

Mihai Eminescu. Dicționar esențial. Oameni 
din viața lui (Editura Tipo Moldova, Iași, 2019) vine, 
așa cum spuneam, ca o încununare a preocupărilor de 
ani buni pentru contextul socio-cultural în care a tră-
it și a creat poetul nostru național. Deși a curs multă 
cerneală pe marginea vieții și a operei eminesciene, 
totuși lucrarea de față își găsește culoarul propriu prin 
caracterul ei de sinteză și totodată de reflectare poli-
edrică a epocii și personalității investigate. Din acest 
tablou amplu, cu multe voci și imagini-document, se 
creionează mai autentic și mai nuanțat traiectoria unui 
destin uman și scriitoricesc de excepție. A scrie și a citi 
despre Mihai Eminescu presupune a avea o emoție su-
plimentară, a empatiza cu soarta nefastă a acestui om 
de o rară sensibilitate, presupune o evlavie a apropierii 
de genialitatea sa artistică, de „omul în care sălășluia 
deopotrivă o conștiință de român adevărat și una de 
artist genial, de reformator al poeziei și deschizător de 
epocă literară.“ Toate aceste trăiri se comunică indirect 
la lectură, răzbătând din ecoul paginii, din nevoia unor 

date clare și detaliate despre oamenii cu care poetul 
a interacționat în timpul vieții sale, precum și despre 
aspectele conjuncturale în care aceste întâlniri s-au 
produs.

Anvergura demersului inițiat de Zenovie Cârlu-
gea are, evident, și rațiuni ordonatoare, cercetătorul 
dorindu-și eliminarea aproximărilor și interpretări-
lor teziste produse de-a lungul timpului cu privire la 
viața și opera eminesciană, decriptarea unor gesturi și 
comportamente, totul pentru a da o măsură obiectivă, 
atât de necesară, judecății istoriei literare. În Cuvântul 
introductiv, autorul își mărturisește această intenție: 
„Ne place să credem că, în aceste oglinzi ale alterității, 
personalitatea lui Eminescu se reflectă, dincoace de o 
mitizare care a lucrat spornic și, mai ales, dincolo de 
imaginarul specios din anumite construcții exegeti-
ce, cu întreg freamătul mundan și epidermic al ființei 
omenești, cu preferințele, cutumele, angoasele, com-
plexele, reacțiile, implicările și evitările, atragerile și 
respingerile, dar mai ales cu iluziile uitătoare de sine și 
deziluziile amarelor regăsiri de sine...“

Forma aleasă pentru prezentare este cea a ar-
ticolului-eseu, necesară în fixarea unor date de ordin 
biobibliografic din care ulterior se conturează siste-
mul de relații în care a fost prins și Mihai Eminescu, 
relații mai apropiate sau, dimpotrivă, pasagere și pur 
întâmplătoare. În mod firesc, însemnătatea unora 
sau a altora este evidențiată și de numărul paginilor 
dedicate acelei personalități (sau persoane, fiindcă 
există și mărturii ale unor oameni obișnuiți, „mai mult 
sau mai puțin conștienți de valoarea celui cu care 
interacționau“). Evantaiul numelor este atât de bogat 
încât face imposibilă o categorisire, mai ales că întâl-
nirile evocate aparțin atât perioadei de tinerețe, cât 
și celei de maturitate creatoare sau chiar ultimilor ani 
atât de încercați de boală ai poetului. De la scriitori, ga-
zetari, artiști, intelectuali până la politicieni, diplomați, 

medici, adversari de condei, tabloul este cât se poate 
de eterogen, înfățișând zbuciumul cotidian al omului 
Eminescu, ostilitățile de care a avut parte și felul în 
care a răspuns, prin publicistica sa, diverselor atacuri. 

Universul configurat de numeroasele însem-
nări aduc prețioase detalieri despre familia poetului 
(părinți, bunici, verișoare, frați și surori), relațiile pro-
fesionale sau de prietenie cu junimiștii, povestea de 
dragoste cu Veronica Micle și celelalte prezențe femi-
nine care au reprezentat muze într-un anumit moment 
creator. Apoi societatea pe care o frecventa, freamătul 
ideilor ascuns în spatele frunții îngândurate și tempe-
ramentul său neliniștit, incomod adesea, toate aces-
tea și multe altele constituie fațetele unei vieți încă 
necunoscute pe deplin. Spațiul vast al cercetării pune 
în lumină acest întreg complex de împrejurări și deter-
minări sociale, istorice și culturale, care au rolul de a 
clarifica nu doar un destin individual, ci de a surprinde 
un întreg tablou de epocă, în tot ce avea specific: at-
mosferă, mentalități, tendințe, concepții. 

Galeria Oamenilor din viața lui Mihai Eminescu 
este deschisă cu Vasile Alecsandri și încheiată cu  A. 
D. Xenopol, conform principiului alfabetic, însoțită 
de o vastă bibliografie și de fotografia poetului ne-
pereche străjuind, de dincolo de timp, „nemuritor și 
rece.“ Pentru această carte-sinteză, impunătoare și 
emoționantă, noi, lectorii, cercetători și istorici literari, 
elevi, studenți, profesori sau alte categorii, trebuie să-i 
mulțumim scriitorului Zenovie Cârlugea că ne-a înles-
nit apropierea de spiritul eminescian. Titlul opului se 
justifică pe deplin, căci ne aflăm într-adevăr în fața 
unui Dicționar esențial, doldora de informații și isto-
rii de viață care, mai mult sau mai puțin, sporadic sau 
continuu, s-au intersectat cu omul, poetul, publicistul, 
gânditorul Mihai Eminescu.  n

AURELIU GOCI

MONICA GROSU

Mihai Eminescu –
un OM între oameni

Oameni din viaţa lui Mihai Eminescu
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2.Iată, dintr-o scurtă caracterizare autobiografi-
că, o definire exactă a propriului spirit: „C. Brâncuşi 
a dus dorul ca sentiment de întinsă propensiune spre 
infinit până la ultima formă interpretabilă, «pasărea 
măiastră» este întruchiparea în duh călător a celui mai 
adânc dor, în care residuurile pământeşti s-au desbră-
cat de imaginea suplă a sborului suprem” (mss., p. 43, 
însemnare ce pare preluată din comentatorii operelor 
sale!).

Într-un aforism, scris pe ambele pagini ale unei 
foi de caiet filigranat, Brâncuşi ne asigură că „simpli-
citatea” nu e un „scop în artă”, ci însăşi „complexita-
tea rezolvată”, înţeleasă în măsura în care „ne apropi-
em de sensul real al lucrurilor”.

Dintre „cugetările despre viaţă”, întâlnite in-
stantaneu şi devălmaş pe foi disparate, revine ca un 
laitmotiv al suferinţei şi amărăciunii următorul distih, 
în consacratul ritm trohaic de opt silabe:

„Amărât când este omul
Nu[-]l mai sprijine nici Domnul.”(sic!)
„Cugetarea”, impropriu reprodusă de editor 

sub acest generic, este, de fapt, una din „încercările 
literare” brâncuşiene, căci o regăsim, sub această ca-
tegorisire, şi la paginile 49 şi 50.

Între însemnările manuscrise întâlnim o „rugă-
ciune” tulburătoare, în genul psalmilor biblici sau al 
textelor patristice de mai târziu, pe care editoarea o 
numeşte „lamentaţie”. Iat-o:

„Doamne ce pe pământ te-ai coborât
şi lumea ai luminat
îndreaptă lumina ta spre mine
şi fămă pe mine să urmez
calea cea adevărată.
Că pe calea adevărului mergând
toate vicleniile
 moşului tău vei învinge
şi spre tine ridicându-mă,
cu mine voi aduce ţie toată ceaţa rătăcililor
şi îngerii cerurilor
te vor slăvi pe tine,
Mântuitorule.”

Ne-am permis să administrăm ortografia cuve-
nită, de care artistul nu prea ţinea seama, şi să ritmăm 
textul, întru perceperea solemnităţii acestui tip de dis-
curs.

Cuvinte ca „dor”, „durere”, „mersul” lumii 
şi, desigur, meditaţia despre „soarta amară” şi urgisi-
tă revin ca laitmotive ale suferinţei dezrădăcinatului în 
aceste fulguraţii reflexive. Se reţine, de asemenea, şi 
„dorul” după satul natal, în trăirea profundă a acelui 
sentiment al „dezrădăcinării” trăit şi cântat de poeţii 
sămănătorişti din epocă (gen Iosif şi Goga):

„Cine satu-ş părăseşte
Binele nul mai găseşte
Cine satul nu-ş mai vede
nu e om şi nici lemn verde/
e putregai uscat
ca în lături aruncat.”(p. 47).
Sau:
„Fire[-]ai dor blestemat
În ce locuri mai mânat!
Dece acas nu m[-]ai lăsat?
Se fiu şi om din sat
Se am masă de cinat
Şi pat moale de culcat.” (p. 46).

Sau acest „poem”, datat „Bucureşti 1903 Apri-
lie” (cu gândul, desigur, la frumoasa luncă a Bistriţei 
natale, prin care îşi purtase paşii în copilărie),  dovadă 
că aceste „încercări literare”-  cum le denumeşte, cla-
sificându-le, Doina Lemny -  datează de zeci de ani, 
păstrânduşi tonul îndurerat până la senectute, ca o con-
stantă a unui suflet împovărat de durere („povara’mi 
de dureri”):

„Acolo’m pare căi mai bine,
Decât ori şi unde’n lume.
Acolo’m pare că găsesc
Tot ce cugetul îmi spune.
Acolo’n dumbrava verde,
Lângă termur şi boschet,
Unde nimeni nu mă vede,
Când de zefire mă’mbăt.
Acolo adormit în adieri,

Uit’o clipă gloata tătă
Şi povara’mi de dureri”

Sunt şi câteva gânduri adresate „Maicii” sale 
iubite de cel care între străini se săturase de „atâta 
răutate”: „Dragă Maică. De la o vreme me[-]a venit 
ear dor de ducă. (Mi[-]ar luat) şi m[-]a cuprins aşa 
de mult că nici nu me[-]a dat răgaz să te văd. Mi se 
urăsc cu atâta răutate (la noi în ţară)”, p. 46.  Ca şi 
: „O mamă cu părul nălbit ca floarea crinului spre 
mormânt tu mergi şi eu tot aşa mai târziu ba puate tot 
o dată; alţi încă; şi pe acelaşi drum; să pierde gloata 
toată…” (p. 53).

Între toate, ne-au reţinut atenţia câteva însem-
nări care trimit direct la „amarul” eminescian. Iată-l 
pe artist încercat de acel sentiment al suferinţei „du-
reros de dulce”, trăit cu sophianică demnitate, din ce-
lebra Odă în metru antic, sau de acel „dor” de moarte 
din Rugăciunea unui dac: 

„Of! Durere! Unde să te mai ascund – că nu 
mai eu să te ştiu tu te măreşti şi mai frumoasă eşti în 
fie care zi – Si eu tot mic şi gârbovit stau Cum să fac, 
să rămâi tot demn de tine – de o fi în vreo zi să slăbesc 
mai rău de cum sunt, să nu-ţi fie milă de mine şi să 
mă laşi singur şi de vez cum va că vroi să strig ajutor 
să mă sugrumi de grabă” („lamentaţii” notate pe o 
pagină de carnet).

3. Foarte interesante aceste fragmente din-
tr-o scrisoare adresată unei persoane neidentificate 
(„Iubite Tomo!”), în care atât referinţa la Luceafărul 
eminescian cât şi imaginea omenirii („microscopice 
popoare”), ca „muşti de-o zi pe-o lume mică ce se mă-
sură cu cotul” (Scrisoarea I), puţin nuanţată, constitu-
ie aluzii directe, dovedind o cunoaştere bună a poetu-
lui naţional, al cărui volum de poezii știm că se afla în 
biblioteca sculptorului :

„Şi apoi nouă ni să pare greu drumul fiind ca 
nu ştim să mergem noi, ori ne porobotim ca proşti, 
să[-]l isprăvim deodată ori stăm în marginea lui şi ne 
plângem ca nişte copii ndărătnici căutând tot felul de 
motive ca să ne ascundem slăbiciunea şi nesiguranţa 
în noi.”

„Sunt rari cei convinşi şi ştiu să-şi măsoare 
pasul – «Acei luceferi nemuritori şi reci» ce să duc 
departe lăsând brazden în urma lor – noi (parcă am 
fi nişte) suntem tocmai ca musculiţele ce se precipită 
spre globuri luminoase […] Ş’acei luceferi „nemuri-
tori şi reci” merg încet, (pe) drumul mare în urma lor 
lasă. Noi cu apucături de desmetici în loc de cre[ie]
ri în cap cu pa[i]e bâzâim ca nişte muşte, ai observat 
tu musculiţele celea (din jurul globurilor electrice) 
ce dau busna spre lumină, şi atingând[-o] să frig şi 
pert[,] aşa suntem noi ne năpădim ca orbii spre lumi-
nă şi ne spargem capul înainte de a[-]l pune la trea-
bă…” (p. 54).

Să reţinem că într-o „însemnare... literară”, 
Brâncuşi evocă becul de gaz din faţa atelierului său: 
„devant ma fenetre il y a un beque de gaue que le soir 
un mouche (petittes mouches) vient se heurter contre 
le ver pour atteindre la lumiere pauvre petittes mou-
ches! Quelle efort pour casser le ver…” (p. 92).

*

4. Şi secţiunea Scrieri în limba franceză  con-
ţine unele încercări de schiţe biografice, din care re-
ţinem, expressis verbis, câteva aprecieri proprii (în 
aceeaşi ortografiere proprie), precum: 

„Brancusi c’est un bon bougre il ne travaille 
pas par se venter ou epater qui quonque il travail pour 
une nécessité a lui propre…Il n’est pas un professi-
onnel qui cherche a tirer partie de ce qu’il fait, qui 
cache la cuisine de son travail et qui pose en maître 
(…), l’atmosfer qui se degage de tous les traveaux 
en cour vous metre dans une etat de bien enconu et 
nous et emu comme devant l’amour pur…” (p. 56). 
Propoziţiile sunt un fel de „conspect” după o schiţă 
biografică alcătuită de Marcel Mihalovici (a se vedea 
paginile 452453, din secţiunea Eseuri inedite despre 
Brâncuşi).

Convins că „le chamin que j’ai pri a été loin 
et dure” (p. 57), Brâncuşi afirmă că „L’art moderne 
c’est de marcher sur ses propres jambes” (p. 67). Căci 
„Pour faire d’art libre et universelle il faut être Dieu 
pour créer, Roi pour comander et esclave pour execu-
ter.” (p. 66).

Se cunoaşte aprecierea lui Brâncuşi asupra ar-
tei lui Michelangello („biftec”), de unde şi observa-
ţia generică a acestuia asupra artei renascentiste: „La 
renescence pont culminant de la décadence” (p. 63) 
şi: „Les imitations en plastiqu sonts de cadavres.” 
(p. 62). Căci „les arts n’ont jamais existe par elles 
mêmes, elles ont été toujor été lapanage des religion 
et leur degret de beauté est en raport direct avec la 
pureté religieuse” (p. 64) – idee reluată şi în cugetările 
de la paginile 6667.

Procedeul tăieturii directe, asumat şi înnoitor, 
este definit în mod explicit: „La taille directe, c’est le 
vrai chemin vers la sculpture mais aussi le plus mau-
vais pour ceux qui ne savent pas marcher.”

De asemenea, „le poli” (lustruirea), care „n’est 
pas obligatoire”, ci doar „une nécessite que deman-
dent des formes relativement absolues de certaines 
matieres.”

Cât priveşte simplicitatea, aceasta nu este un 
scop în artă – „la simpliciteé c’est la complecxité ré-
solue” (p. 60): „Il y a deux simplicité: une est seu-
re de l’ignorance et l’autre de l’enteligence la seure 
de l’enteligence, c’est la complecsité elle même.” (p. 
63) Sau mai explicit: „La simplicité n’est pas un but 
dans l’art mai on arive malgre soi à la simplicité en 
s’aprocher du vrai sens des choses…” (p. 70).

Căci „l’art fait maître les idée, elle n’est pas 
leurs representant” (p. 66).

Abundă, în acest moloz arhivistic, considera-
ţiile despre artă, în general, memorabile fiind consi-
deraţiile privind propriai operă. Astfel, întro schiţă 
autobiografică, Brâncuşi afirmă că „son atelier c’est 
le premier laboratoir de beau en soi” şi că „les cho-
ses de Brâncuşi ont poussé comme des choses dans 
un jardin”. Iată o minunată definire a Coloanei fără 
sfârşit: „La Colone sans fin c’est comme un chanchon 
éternele qui nous amene dans l’enfini au de la de toute 
douleur et joie factice.”(p. 58).

Într-o altă cugetare, sculptorul ne încredinţea-
ză că „Le Beaux c’est l’armonie des diferants choses 
contraires” (p. 65), fiindcă „quand on est dans la sfère 
du beaux on n’a pas besoin d’explication” (p. 65).

Altundeva, maestrul gândeşte că „l’art c’est 
une necessité divine (elle n’as rien a faire avec les 
envies profans)”, p. 66.

Câteva reflecţii privesc fenomenul Dada (cu ai 
cărui reprezentanţi artistul a avut relaţii cordiale, chiar 
amicale), de la formulări negative de felul „les ma-
nifestations dada ne sont que des afiches”, la „Dieu 
Dada vous aport la clef du Paradis”. Dar Brâncuşi 
ştia, desigur, că „les théories sont des echantions sans 
valeur” şi că „ce n’est que l’action qui compte” (p. 
73).

Alte scurte texte sunt cugetări despre viaţă şi 
lume, lansând chiar unele aprecieri mai generale asu-
pra spiritului cultural al vremii sale. Astfel, undeva 
artistul scrie în spiritul lui Nietzsche: „le bon Dieu est 
mort. C’est Pour quoi que le mond est en derive” (p. 
78). Pe acest fond vizionar sepulcral de fin de siècle, 
artistul se surprinde în formulări de tipul: „Je suis 
le Dieu qui se suicid, le roi qui chie sur sa courone, 
l’esclave qui cherche un maître” (p. 89).

El meditează, bunăoară, la spiritul luxuriant 
european, dar şi la cel pragmatic american, pe care le 
cunoscuse destul de bine, la sursă: „L’Europe a co-
mence par le luxe, l’Amérique par la nécesité (…), 
l’Amérique c’est le pais de contes de fées, leur fée 
c’est l’argent” (p. 99).

„Acei luceferi nemuritori și reci”
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5.Aceste însemnări, reflecţii, istorioare (uneori 

licenţioase, precum cele de la paginile 49 şi 50) sunt, 
uneori, însoţite de mici desene, ce reprezintă linii, cer-
curi, pătrate, în combinări diferite, sau de triunghiuri 
şi cercuri concentrice însoţite de adnotări, ca „pirami-
da fatală”, desen încercat prin anii ’30. Este, notează 
Doina Lemny, „un limbaj ezoteric întemeiat pe lite-
re, cifre şi simboluri (geometrice, n.n.)” , ca portretul 
abstract al lui James Joyce din 1929.

Deşi mai dificile de reprodus, aceste desene tre-
buiau să-şi găsească locul în cadrul textelor respective 
(vezi, spre exemplu, textul de la p. 51), ceea ce la o 
viitoare ediţie va trebui să fie făcut (măcar prin facsi-
milare, aşa cum se procedează cu unele însemnări şi 
gânduri brâncuşiene, ca la pagina 81).

În altă ordine de idei, darea la iveală a acestor 
„texte” vine să corecteze şi să probeze unele „ziceri 
brâncuşiene” (începând cu publicarea în engleză a 
„Cugetărilor”, în 1926, în catalogul expoziţiei perso-
nale de la Brummer Galery), între care lucrarea cea 
mai amendată de Doina Lemny rămâne cea alcătui-
tă de Constantin Zărnescu (Aforismele şi textele lui 
Brâncuşi, 1980), cuprinzând 254 de texte, grupate 
tematic!

Culegerea, reeditată, la vremea aceea, de două 
ori (la „Zalmoxis”, Fapta transilvană, Timişoara, 
1994 şi la Cartimpex, Cluj, 1998) ar cuprinde texte 
„lipsite încă de girul autenticităţii”, fiind indirecte, adi-
că „notate de oameni care l-au cunoscut nemijlocit”. 

„Ceea ce le face suspecte – scrie Doina Lemny 
– este tocmai faptul că sunt scrise sau retranscrise 
într-o limbă foarte îngrijită, care poartă mai degrabă 
pecetea stilistică a istoricului de artă decât pe aceea a 
artistului căruia nu-i displăcea să abordeze în compor-
tamentul său un anume registru histrionic, atunci când 
îşi primea vizitatorii veniţi să-l vadă în intimitatea ate-
lierului.” (p. 34).

Ediţia Zărnescu a „aforismelor” şi „textelor” 
brâncuşiene, scrie cercetătoarea, „se raportează însă 
la diverşi autori ca la nişte izvoare sigure care tran-

scriu direct cuvintele sculptorului. Ori aceste mărturii 
de ordin secund, ori chiar citări după citări, ne aduc 
în imposibilitatea de a discerne între formulările care 
aparţin în mod indubitabil lui Brâncuşi şi acelea ale 
autorilor care doar au scris despre sculptor.”

Dacă o credibilitate maximă se cuvine acordată 
doar unor exegeţi precum Vasile Georgescu Paleolog, 
Carola GiedionWelcker ori David Lewis, confidenţi 
ai sculptorului, nu de acelaşi grad de fidelitate expre-
sivă s-ar bucura scrierile unor memorialişti (precum 
Petre Pandrea sau misteriosul M.M., identificat de C. 
Zărnescu în persoana designerului şi teoreticianului 
Michael Middleton!), cu atât mai puţin romancierul 
Peter Neagoe, autorul romanţatei scrieri Sfântul din 
Montparnasse (1965).

„Abia după publicarea arhivelor provenind 
din moştenirea lui Brâncuşi de la Muzeul naţional de 
artă modernă din Paris (v. şi: Marielle Tabart şi Doina 
Lemny, L’Atelier Brancusi. La Collection, Paris, Edi-
tions du Centre Georges Pompidou, 1997) ne-am pu-
tut da seama – precizează Doina Lemny – de flagranta 
inexactitate a scrierilor atribuite sculptorului” (p. 36). 

Abia acum, odată cu cercetarea şi publicarea 
„arhivei Brâncuşi”, autenticitatea acestor scrieri va fi 
definitiv confirmată sau infirmată.

Textele acestea în franceză şi română, în re-
dactarea lor aşa-zis „anticalofilă”, sunt mărturia unui 
scriitor situânduse „la hotarul dintre cele două limbi, 
franţuzind adesea cuvinte româneşti cu o rădăcină la-
tină comună.” 

Nestăpânind bine, în scris, nici limba maternă 
(sau, poate, uitând-o, cu timpul!), nici limba de a-
dopţie, Brâncuşi nu avea prejudecata scrisului corect, 
îngrijit, căci, dincolo de lipsa de ortografiere corectă 
sau de sintaxa uneori eludată, atistul era preocupat să 
exprime gândul în esenţa lui, cugetarea şi aforismul în 
schiţarea şi rezumarea idealităţii şi esenţializării lor. În 
acest sens, textele sunt inteligibile, transparente şi de o 
naturaleţe aparte, sugerând statura oraculară şi miste-
rioasă a unui artist autentic şi a unui spirit originar, de 
sophianică senectute.  n

Novi Sad & Timişoara - „Capitale Culturale Europene”, 2021:

Cu prilejul 
ediției a XXX-a a 
Festivalului de Lite-

ratură „Mihai Eminescu”, derulată în pe-
rioada 13-15 ianuarie 2020 în localitățile 
Băile Herculane, Orșova /Mănăstirea 
„Sfânta Ana” – Drobeta Turnu-Severin, 
a fost prezentă și o delegație de scriitori 
din Serbia condusă de poetul, eseistul, 
criticul și istoricul literar IOAN BABA, 
redactorul-șef al cunoscutei reviste „Lu-
mina” (Panciova), în care sunt promovați, 
pe lângă scriitorii din Banatul sârbesc, 
foarte multe valori din spațiul românesc, 
fiind de notorietate această colaborare 
transfrontalieră de-a lungul vremii.

Un proiect literar mai recent în 
această direcție îl constituie „Culegerea 
din lirica contemporană” intitulată Novi 
duhovni most / Punte spirituală nouă, 
apărută sub atenta îngrijire a editorului 
și scriitorului Ioan Baba, cu sprijinul fi-
nanciar al autorităților sârbești (Direcția 
pentru Cultură a Municipiului Novi Sad 
și a Secretariatului pentru Cultură, Infor-
mare Publică și Relații cu Comunitățile 
Confesionale din Voievodina).

Într-un „Argument” semnat de 
conf. univ. Virginia Popovici, O nouă 
punte interculturală între două capitale 
ale culturii europene, se menționează 
inițiativele culturale care nu sunt puține 
ale neobositului scriitor optzecist Ioan 
Baba din Voievodina, autor a peste 55 
de cărți, inclusiv traduceri, și redactor 
a peste 130 de volume, inclusiv colecția 
revistei „Lumina”. Realizator de antolo-
gii lirice, lexicoane și monografii, dl Ioan 
Baba a acordat o atenție deosebită în-
tregului fenomen cultural-literar româ-
nesc, după cum grăiesc anumite titluri 
din bogata-i bibliografie: Pe șevaletul 
orizontului (Uzdin, 1986), Compendiu bi-
obibliografic. Scriitorii (Novi Sad, 1997), 

Antologia Literaturii și 
Artei din comunitățile 
românești (I, 1998), Le-
xiconul Artiștilor Plas-
tici Români Contem-
porani din Iugoslavia 
(Novi Sad, 1999), Flori-
legiu basarabean (Pan-
ciova, 2002), Lumina. 
Contribuții monogra-
fic-bibliologice (Pancio-
va, 2016), Banatul în 
memoria clipei. Alma-
nah panoramic al liricii 
românești (Panciova, 
2017).

La rândul său, 
Ivo Muncian (poet, 
eseist, monografist, 
publicist și traducă-
tor timișorean) este 
autor a nu mai puțin de 100 de cărți, 
între care se cuvin amintite, în acest 
context, antologiile bilingve Kosovo, pă-
mânt sfânt al sârbilor (Timișoara, 1999), 
Orfeu îndrăgostit, lexicon / antologie 
(Timișoara, 2007), Scriitori sârbi din Ro-
mânia (Timișoara, 2007), Un pumn de 
rouă (Novi Sad, 2011), Dincolo de curcu-
beu (Novi Sad, 2012), Viața ca un poem 
sârbesc, antologie de poezie sârbă (Pan-
ciova, 2016), ultima cuprinzând nu mai 
puțin de 85 de poeți sârbi din diferite 
generații. 

Recenta culegere din lirica con-
temporană Novi Sad – Timișoara, Novi 
duhovni most / Punte spirituală nouă, 
înmănunchează o selecție de 20 de poeți 
în tălmăcirea din limba română a lui Ioan 
Baba și alta de 20 de poeți români traduși 
în sârbă de Ivo Mucian. Poeții selectați, 
conform proiectului conceput, provin din 
Novi Sad și Timișoara, ambele orașe de-
clarate pentru 2021 „Capitale Culturale 

Euro-pene”. Sub aces-
te considerente apare 
valoroasa culegere de 
poezii, intermediarul și 
mediatorul dintre cele 
două literaturi fiind ni-
meni altul decât vredni-
cul de isprăvi culturale, 
scriitorul și editorul 
Ioan Baba.

Se cuvin amin-
tite totodată numele 
unor militanți scriitori 
traducători ca Petre 
Cârdu, Adam Puslo-
jić, Simeon Lăzăreanu, 
Ileana Ursu, Marian 
Dan (realizatori de an-
tologii de poezie sârbă 
apărute la Panciova-
Belgrad, Vârșeț și Novi 

Sad), precum și a unor traducători români 
din limba sârbă din România (Jovan Radin 
Pejanov, Anghel Dumbrăveanu și Neboișa 
Popovici, Slavomir Gvozdenovici, Octavia 
Nedelcu, Lucian Alexiu). 

În culegerea de față realizată de 
Ioan Baba, sunt incluși 20 de autori lirici 
din Novi Sad, membri ai Asociației Scrii-
torilor din Serbia, ai Societății Scriitorilor 
din Voievodina sau ai altor organizații 
scriitoricești din România, Ungaria, Slo-
vacia, în ordinea următoare: Miroslav 
Aleksić, Ioan Baba, Blagoje Baković, 
Bordás Gyözö, Nataša Bundalo Mikić, 
Zdenka Valent-Belić, Zoran Đerić, Gorda-
na Đilas, Mirjana Frau Kolanski, Vladimir 
Kopicl, Jelena Meričević Balać, Snežana 
Nikolić, Olena Plančak-Sakač, Dušan Ra-
dak, Selimir Radulović, Bojan Samson, 
Djordjo Sladoje, Dalibor Tomasović, Ste-
van Tontić și Nenad Šaponja.

Dintre poeții timișoreni sunt 
selectați, în ordinea următoare: Luci-

an Alexiu, Adrian 
Bodnariu, Eugen 
Bunaru, Nina 
Ceranu, Ilie Chelaru, Blagoie Ciobotin, 
Tudor Crețu, Eugen Dorcescu, Mano-
lita Dragomir-Filimonescu, Slavomir 
Gvozdenovici, Ion Jurca Rovina, Gyorgy 
Mandics, Constantin Mărăscu, Goran 
Mrakici, Ivo Muncian, Marian Odangiu, 
Dumitru Oprișor, Ljubinska Perinac Stan-
kov, Robert Şerban și Balthasar Waitz.

În „Argumentul” inițial, scriitoa-
rea universitară Virginia Popovici preci-
zează că, departe de a fi o „întreprindere 
facilă”, traducerea dintr-o limbă în alta a 
poeziilor a presupus „multiple și comple-
xe dificultăți” în construirea cât mai au-
tentică și trainică a acestei „punți spiritu-
ale peste imense goluri de cunoaștere”: 
„Astfel, popoarele și culturile se apropie, 
se interferează și se îmbogățesc reci-
proc.”.

Subscriem la acest imperativ al 
interculturalității (transfrontaliere) și 
felicităm pe realizatori, având certitudi-
nea că „puntea” aruncată (pe care o do-
rim, desigur, „magistrală”, ca între cele 
două popoare vecine și prietene, sau 
mai exact între cele două părți ale miri-
ficului Banat de altădată, despărțite de 
Dunărea albastră de un secol de istorie) 
este atât de trainică și pe măsura valorii 
poeților antologați.  

Nu o spunem de complezență ci 
cu ferma convingere că în Serbia se scrie 
o mare poezie, de nivel european, ceea 
ce s-a observat mai de mult în referințele 
și comentariile culturale, cu diferite prile-
juri. Și cu sublinierea că, după Republica 
Moldova, Serbia este țara cu tradiționale 
și mai susținute „punți” culturale cu Ro-
mânia carpato-danubiano-pontică...  n

Z. C.

Novi duhovni most / Punte spirituală nouă
(DNK, Novi Sad, 2019)
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Academia Română a luat act, cu îngrijorare, de noile încercări 
de a introduce în uzul oficial, în Republica Moldova și în alte regiuni 
vecine locuite de români, noțiunea inexistentă de „limbă moldoveneas-
că“, susținută odinioară de propaganda sovietică și reluată, astăzi, de 
către anumite cercuri interesate politic. Limba română, de mai bine de 
două secole încoace, este studiată sistematic de către lingviștii 
români și străini, care au stabilit exact statutul și rolul 
său. Limba română este cea mai răsăriteană lim-
bă romanică, are patru dialecte și mai multe 
graiuri. Dialectele limbii române sunt cel 
daco-român, cel aromân (macedoromân), 
cel meglenoromân și cel istroromân. 
Baza limbii române este formată din 
dialectul daco-român, singurul vorbit 
la nordul Dunării, și care este, pentru 
marea parte a opiniei publice, limba 
română propriu-zisă. Graiurile limbii 
române nord-dunărene sunt numeroase, 
expresive, bogate în regionalisme: gra-
iul ardelenesc (transilvănean), bănățean, 
bihorean (crișean), maramureșean, moldo-
vean, muntean, oltean etc. Graiul moldovean 
(moldovenesc) este acela vorbit între Carpați, la 
vest, Nistru (pe alocuri și dincolo de Nistru), la est, 
Ceremuș, la nord și Milcov, Dunăre și Gurile Dunării, la 
sud. Prutul nu reprezintă o graniță lingvistică sau dialectală și, în 
consecință, limba vorbită de o parte și de alta a acestui râu este aceeași, 
anume limba română. Graiurile limbii române asigură unitatea limbii și 
sunt inteligibile tuturor românilor. 

Limba literară, născută din secolul al XVI-lea încoace, este limba 
standard care se învață în școală și care subliniază – în România, în Re-
publica Moldova și oriunde în afara acestor state – patrimoniul lingvis-
tic comun. Graiul moldovenesc nu se opune în niciun fel unității limbii 
române, așa cum noțiunile de moldovean și de român nu se contrapun, 
ci se completează. Oltenii, maramureșenii, bănățenii etc. sunt, în același 
timp, și români, așa cum majoritatea moldovenilor sunt moldoveni și ro-
mâni concomitent. La fel, bavarezii sunt germani, toscanii sunt italieni 
și normanzii sunt francezi deopotrivă. Mai mult, chiar dacă Elveția este 
stat, nu există vreo limbă elvețiană inventată din motive politice. Aus-
tria are o statalitate veche și recunoscută, dar limba studiată în școlile 
austriece nu este austriaca, ci germana. Nici limba franceză studiată în 
Belgia nu se cheamă belgiană.

Învățații moldoveni, de la 
Miron Costin și Dimitrie Cantemir 
până la Mihai Eminescu și Alexan-
dru Philippide, au folosit constant 
noțiunea de limbă română și nu pe 
cea de „limbă moldovenească“. Cei 
mai importanți teoreticieni ai nume-
lor de român (românesc) și România 
au fost moldovenii. Patria, pentru 
Eminescu, nu era Moldova, ci Româ-
nia, fapt pentru care a scris: „Ce-ți 
doresc eu ție, dulce Românie!“. Este 
adevărat că astăzi există statul, recu-
noscut în plan internațional, Repu-
blica Moldova, dar limba majorității 
populației sale este limba română, 
exprimată în frumosul grai moldo-
venesc. Istoria și realitatea nu pot 
urmări decât criteriul adevărului 
omenește posibil, iar acest adevăr 
vorbește clar și fără echivoc despre 

limba română, vorbită și scrisă cu alfabet latin pe ambele maluri ale 
Prutului. Noțiunea de „limbă moldovenească“, dincolo de inexistența 
realității pe care tinde să o denumească, intră în contradicție cu întreaga 
istorie culturală a regiunilor răsăritene ale spațiului locuit de români și 
amenință să excludă din zestrea spirituală a ramurii răsăritene a poporu-

lui român pe cei mai mari scriitori ai săi, care s-au considerat 
invariabil români și care au scris exclusiv în limba ro-

mână. 
A promova ideea unei limbi „moldovenești“, 

distincte de cea română, nu este numai o dena-
turare a unei realități culturale și identitare 

documentată în toate sintezele lingvistice, 
istorice și literare, ci și o manipulare ideo-
logică pe care comunitatea internațională 
nu o va accepta niciodată. Limba unui 
popor e parte definitorie a identității sale; 
de aceea, instrumentalizarea ei ideologi-
că prin politici lingvistice tendențioase 
nu poate modifica o realitate care se spri-

jină pe o tradiție de secole și mai ales nu 
poate anula o identitate pe care românii din 

Republica Moldova o simt ca definitorie: aceea 
a apartenenței la spațiul lingivistic și cultural ro-

mânesc. 
Drept consecinţă, Academia Română sprijină 

necondiționat poziția Academiei de Științe a Republicii Moldova, 
a institutelor sale de profil, privitoare la statutul limbii române ca limbă 
istorică și oficială a statului. 

În lumina acestor considerente, Academia Română solicită expres 
autorităților Republicii Moldova să păstreze în uz oficial noțiunile co-
recte și consacrate de „limba română“ și de „istoria românilor“, ca fiind 
singurele valabile pentru denominarea realităților pe care le cuprind.  n

Biroul Prezidiului Academiei Române 
Acad. Ioan-Aurel Pop – Președintele Academiei Române
Acad. Bogdan Simionescu– Vicepreședinte al Academiei Române 
Acad. Victor Spinei – Vicepreședinte al Academiei Române 
Acad. Răzvan Theodorescu – Vicepreședinte al Academiei Române 
Acad. Victor Voicu – Vicepreședinte al Academiei Române 
Acad. Ioan Dumitrache – Secretar General al Academiei Române 

București, 30 ianuarie 2020

DECLARAŢIA ACADEMIEI ROMÂNE 
PRIVIND UNITATEA LIMBII ROMÂNE
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Eminescolog de formație enciclopedică și editor, la Chișinău, 
al Integralei Eminescu (8 volume) și al atâtor volume, academicianul Mihai Cimpoi 
și-a dedicat ani buni din viața sa atât mai bunei cunoașteri a Poetului național în 
spațiul culturii basarabene cât și comentariului mai de profunzime al operei și gân-
dirii eminesciene. Merită amintită totodată neobosita sa prezență la manifestări și 
acțiuni culturale în întreg spațiul românesc, calitatea și de membru al Academiei 
Române ori al Uniunii Scriitorilor din România oferind acestora deopotrivă real 
prestigiu și evidentă distincție. Din multitudinea de volume dedicate lui Eminescu 
amintim, - alături de cărțile de dialoguri cu eminescologi din întreaga lume, Spre un 
nou Eminescu (1993, 1995) și Mă topesc în flăcări (1999, 2001) - , Căderea în sus a 
Luceafărului (Galați, 1993), Narcis și Hyperion (Chișinău, 1979, 1985, Iași, 1994, col. 
„Eminesciana”), Plânsul Demiurgului (1998), Esența ființei. 
(Mi)teme și simboluri existențiale eminesciene (2007) ș.a. 

În 2013 apare la Chișinău, în cadrul Institutului 
Cultural Român, ca o încununare a activității de emi-
nescolog, lucrarea academică Mihai Eminescu. Dicționar 
Enciclopedic.

Recentul eseu HYPERION ŞI DEMIURG, având sub-
titlul „Luceafărul”, mit și dramă existențială (Ed. Princeps 
Multimedia, Iași, 2019, 215 p.), reia, într-o documentație 
mai strânsă, problematica poemului-emblemă al liricii 
eminesciene, considerat îndeobște în mod apodictic/ 
asertoric „operă coronară”, „poem-sinteză ce finalizează 
imaginarul mitopo(i)etic eminescian”, cu convingerea că 
„în el regăsim – rezumativ, quintesențial – marca ontolo-
gică a omului român.” Considerat, pe rând, când simplu 
„basm”, poem liric cu implicații epice și dramatice, poem 
inițiatic ori „basm al ființei”, interpretarea Luceafărului 
nu poate oculta intenția poetului de a-l considera o ale-
gorie a geniului sub semnul tragicului, de unde și ideea de 
„dramă a existenței (ființei)” (Alain Guillermou), a „ființei 
tragice”, situate între concretitudinea fenomenologică și 
esența sa, ca să ne exprimăm în termeni heideggerieni.

„Purcedem – precizează autorul dintru început – 
la scrierea prezentului studiu cu conștiința că ne pome-
nim în situația dilematică a închiderii într-un cerc hermeneutic, generată de cele 
două notițe manuscrise ale lui Eminescu.” Prima ar fi cea referitoare la „înțelesul 
alegoric” dat de poet față de „soarta geniului pe pământ” (ms. 2275 B), cealaltă 
privește predispunerea poetului de a reveni asupra „Legendei Luceafărului” care 
urma să fie „modificată și cu mult schimbat sfârșitul lui à la Giordano Bruno”, dea-
supra notei fiind scris clar și subliniat cu două linii Caballa Luceafărului (ms. 2257, 
f. 429 v.). Observația făcută de G. Bogdan-Duică, într-un studiu din 1925, publicat 
în Almanahul Liceului „Andrei Șaguna” din Brașov, și reluată de Perpessicius (Ope-
re, II, 1943), a trecut aproape necomentată, filosoful italian afirmând în lucrările 
sale că „există mai multe sisteme solare și mai multe lumi, pe de o parte un infinit-
divin (reprezentând totalitatea divină, eternă și imobilă) și a unui infinit-finit (ce 
se găsește în materia care animă), aparținând primului, după cum există în lumea 
trecătoare acea categorie a poeților aleși, gânditorilor și eroilor înzestrați cu o 
personalitate excepțională, manifestând un «avânt eroic» și o dragoste deosebită 
față de infinitul divin prin care se pot înălța deasupra sferei cotidianului monoton 
(«cercul strâmt») și pot face ființa umană să se asemene divinității.” (Un final al 
„Luceafărului” à la G. Bruno, pp.85-91). Dar „Luceafărul” a rămas fără influența 
filosofului poet G. Bruno (cel din Gli furori eroici), de aceea nu înțelegem de ce 
criticul vorbește de o influență a gândirii bruniene când scrie la pagina 90: „Lucea-
fărul ne demonstrează, prin profunda concepție eminesciano-bruniană ce-i stă la 
bază, că totul se supune, în mod permanent, sub semnul Unului și Multiplului, al 
Unității acestora, vieții perpetue și ordinii ei.” 

Fără a mai avea timpul să revină la semnificația „caballistă” a alegoriei 
sale, Poetul ne-a lăsat textul în forma autentică din Almanahul Societății „Ro-
mânia Jună” din Viena, din aprilie 1883, deși, se cunoaște, poemul a cunoscut mai 
multe versiuni. Un veritabil tur de forță documentar face dl Mihai Cimpoi într-o 
amplă Addenda (II), Variantele și versiunile „Luceafărului” (pp.105-197), punând 
la un loc redacțiile succesive ale poemului, laboratorul eminescian fiind în cazul 
de față „un labirint dedalic, cu numeroase căi, încăperi și galerii care cauzează ine-
rente rătăciri, dezorientări ce fac probleme atât structurării într-un întreg textual, 
cât și exegezelor.” În ciuda acestui fapt, „firul Ariadnei devine adesea vizibil”, po-
emul conturându-se încet-încet ca un Mare Text, în raport cu care „versiunile și 
variantele denumite de Perpessicius colaterale, bruillonare, subsecvente, succesi-
ve, tranzitorii apar ca niște hipotexte”. Dincolo de impresia aceasta de devălmășie 
(redactări, reluări, abrevieri, transcrieri) avem însă de a face cu un palpabil continu-
um imaginar, o ipseitate de esență eminesciană, coagulând în sensul unei drame 
existențiale și «ființiale».

Reluând Geneza poemului, - M. Gaster fiind cel care a indicat exact sur-
sa de inspirație: cartea lui Richard Kunisch din 1861 -, dl Mihai Cimpoi observă 
„un continuum genetic de lungă durată”, începând în epoca berlineză (1972) și 
terminat la 10 aprilie 1882, când se atestă „forma definitivă”. Dominantă rămâ-

ne, crede criticul, în toate momentele-cheie evolutive, „actul căutării Ființei prin 
proiectarea ei într-un permanent Dincolo (de lume), căci omul eminescian – în 
ipostaza sa de degustător al voluptății morții neîndurătoare și în aceea de geniu 
– apare ca un om al depărtării.” „Ceea ce putem observa azi, – scrie dl Mihai 
Cimpoi destul de comprehensiv – după parcurgerea multitudinii de interpretări, 
e că Eminescu, așa cum consemnează el însuși, codifică totul într-o alegorie a 
soartei geniului, surprins în condiția de a nu avea moarte, dar nici noroc, de a nu 
fi fericit, dar nici de a putea ferici pe alții.” 

Scriind despre Ființa eminesciană, dl Mihai Cimpoi remarcă acel „prea plin 
al gândirii (și trăirii, bineînțeles)” ca o marcă ontologică specifică, fundamentală, 
structurantă a percepției filosofice eminesciene. Am avea de a face cu o irepre-

sibilă pasiune a cunoașterii și deopotrivă cu „un deliciu al 
cugetării”, poezia fiind însăși în concepția poetului „cu-
getarea sacră”, prin care ispita narcisiacă s-ar transforma 
într-un Hyperion intelectualizat și impersonalizat, operând 
cu precepte scoase din Brahmanism, din gnosticism, din 
kantianism, din filosofia antică etc. „Interogativă” prin 
excelență, ființa eminesciană se centrează pe „cruda tai-
nă existențială”, observând reaua alcătuire a lumii în care 
stăpânește Satan și nimicnicia acesteia dominată de „ge-
niul morții”... Autorul amintește aici de faustianismul spi-
ritului din Weimar, incitat de toate contrariile, polaritățile 
și opozițiile, în general de acea „tensiune a contrarilor”, de 
care nu e străină nici „ființa eminesciană”, deschisă „spre 
infinit până la limitele gândirii și imaginației” (Perpessi-
cius). Din Marele Cerc al Cosmosului, Hyperionul intelec-
tualizat vede lumea pământească precum un „cerc strâmt, 
prins în spectacolul ontologic ineluctabil al muririi”, față de 
care geniul se condamnă la izolare. Regândind, în sensul 
lui Giordano Bruno, legătura dintre „infinitudinea divină” 
și „infinitul-finit”, dintre Unu și Multiplu, poetul ar fi dorit 
așadar să revină asupra unor semnificații. Dar și așa, din 
întreaga sa gândire filosofică, este destul de clar statutul 
geniului hyperionic precum și viziunea cosmică ce pune 
în relație imanentul cu transcendentul. Contrar lui G. Că-

linescu, care condamna transformarea poetului într-un „monstrum eruditionis”, 
trebuie să remarcăm că poetului nostru nu-i erau străine teorii cosmogonice și 
filosofice din varii spații culturale, de regăsit în viziunile sale poetice de largă și 
profundă cuprindere (sub „vălul poeziei”, cum ar zice Amita Bhose), ba unele 
elemente fundamentale din alte discipline revenind sub pana sa (bunăoară cele 
istorice, economice sau sociologice, în gazetărie). Fiind prin excelență „sintetiza-
toare”, ființa eminesciană „asigură imaginarului mitopo(i)etic o cuprindere holis-
tică a lumii”. Dar, totodată, ființa eminesciană este de natură chenotică, starea 
de chenoză (=de suferință perpetuă și sfâșietoare) fiind caracteristică sfântului și 
geniului”... Se caracterizează, altfel zis, „printr-un hybris generalizat”, printr-un 
grad maxim al intensității, mereu tremurândă și năzuind a transcende contingen-
tul, întru o redempțiune de tip nirvanic...

În Addenda I, Eminescu, poet tragic, autorul scrie apăsat: „Omul emines-
cian este prin excelență un om tragic”, tragismul acesta izvorând din „conștiința 
existenței unei ordini universale sub semnul destinului și al limitelor care se pun 
în calea realizării de sine a omului.” E vorba nu numai de o vocație tragică, ci și de 
o „dăruire” pe măsură, ataraxică, sinele poetului aflându-se mereu „la marginile 
abisale ale ființei”, unde – vorba poetului – „totul este problem”... Geniul la Emi-
nescu este „mergătorul de deasupra lumii”, el depășește în aspirația-i absolută 
insațiabilă, finitudinile imanentului și tot ceea ce ține de „totius mundi”, unde 
„toate-s nimica” și „prăzi trecătoare a morții eterne”. Lumea materială se prefiră 
în aceleași forme, animate de spiritul creator:

„Căci eterne sunt ale lumii toate
De se nasc, mor tot pieritoare forme
Dar cu toatele au înăuntru viața

    Păsării Phoenix.”
Poetul are, iată, tăria „de a privi Gorgonele în față”, iar raportarea nu numai 

la Schopenhauer ci și la viitorul Nietzsche „ne aduce în fața noastră, azi, un alt om 
eminescian decât cel consacrat de tradiția exegetică: omul tragic.” E o ispită a her-
meneutului de a relaționa idei și viziuni eminesciene cu autorul scrierii Așa grăit-a 
Zaratustra (1885), antischopenhauerian prin excelență (bunăoară, dialogul dintre 
Cătălina și Hyperion ar aminti de cel nietzschean dintre Dionisos și Apollo). Nu 
vom stărui de vreme ce comentariul ne-ar situa într-un plan distopic, Nietzsche 
afirmându-se într-o vreme când Eminescu își încheiase aproape întreaga lucrare...

În totul, Hyperion și Demiurg este o lucrare care dă măsura unui spirit fa-
miliarizat cu universul gândirii eminesciene, îmbinând hermeneutica de mai larg 
orizont cu o documentare istorico-literară și expertiza filologică. Binevenită în 
exegeza eminesciană de azi, lucrarea subliniază încă o dată capacitatea vizionar-
interpretativă a dlui Mihai Cimpoi, unul din prestigioșii noștri eminescologi la 
care se poate apela cu toată încrederea.  n

Zenovie CÂRLUGEA 

MIHAI CIMPOI:

HYPERION ȘI  DEMIURG
, ,Luceafărul” ,  mit și dramă existențială
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Nu singura, dar cea mai amplă și mai densă istorie de acest gen (832 p.), 
Istoria literaturii daco-romane de reputatul universitar, estetician, critic de artă 
și romancier Mihail Diaconescu, apărută într-o nouă ediție, revăzută și adăugită, 
în 2013 (prima ediție 1999), impune comparația cu un alt monument al culturii 
noastre, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, din 1941, a geni-
alului George Călinescu. Cele două opere au și fost puse în relație prin faptul că 
lucrarea despre literatura dacoromană din secolele I-VII constituie o completare 
a celei din 1941, axată pe literatura română modernă. Dincolo de contiguitatea 
dată de succesiunea tematică a scrierilor lor, între cei doi corifei ai istoriei litera-
turii autohtone există, însă, atât asemănări, cât și diferențe, 
și unele și celelalte referitoare la modalitatea de abordare. 

Cea mai frapantă similitudine este aceea că ambii au-
tori, fiind și romancieri sau chiar, înainte de toate, romanci-
eri, au conferit un caracter romanesc exegezelor realizate, 
în sensul că fiecare a urmărit operele analizate în succesiu-
nea lor cronologică și în gruparea lor pe etape, școli sau ge-
nuri literare, astfel încât au surprins, odată cu originalitatea 
documentelor literare, și o anumită filiație de idei și anu-
mite constante ale acestora, integrându-le într-un tot uni-
tar. În același sens, ambii autori și-au compus ,,romanele’’ 
dintr-o serie de ,,povestiri’’, în măsura în care au  realizat 
medalioane pentru personalitățile prezentate, cuprinzân-
du-le viața și opera. Analogă literaturii, construcția celor 
două opere după anumite reguli metodologice aparține 
însă științei, petrecându-se potrivit criteriilor istoriei lite-
raturii, caracterul lor științific fiind atestat și de pasiunea 
pentru detalierea fiecărui medalion prin prisma contactului 
nemijlocit cu literatura investigată și a cunoașterii cvasi-ex-
haustive a bibliografiei de referință.

Principala diferență între cei doi mari istorici ai lite-
raturii privind metoda de abordare a istoriei literare pleacă 
de la înțelesul deosebit pe care îl dau conceptului de literatură. Astfel, George 
Călinescu a considerat că literatura include numai operele realizate estetic, ar-
tistic și, de aceea, așa cum va preciza, în lucrarea sa Istoria literaturii române 
,,literatura religioasă’’ din secolele XV- XVII ,,a fost ca și înlăturată’’. În schimb, 
plecând de la faptul că în epoca de trecere de la antichitate la evul  mediu nu 
se făcea distincție între literatură artistică și literatură neartistică, Mihail Diaco-
nescu înțelege literatura veche în sensul cel mai larg, ca un summum genus (p. 
205) care, pe lângă literatura propriu-zisă, artistică, cuprinde și celelalte forme 
de cultură cu care scrierile literare conviețuiesc și comunică. În plus, conside-
rând că ,,istoria literară este un aspect particular al istoriei culturale, care, la 
rândul ei, este un aspect distinct al istoriei naționale și universale’’ (p. 198), el 
proiectează literatura dacoromană nu numai pe fondul biografiei oamenilor de 
cultură dacoromani, ci și în contextual mai general al epocii lor, al etapelor isto-
rice în care au trait și s-au exprimat. 

Perspectiva sociologică asupra literaturii își pune amprenta și pe structura 
operei lui Mihail Diaconescu, care începe printr-o secțiune de cronologie comen-
tată, de încadrare a literaturii daco-romane în evenimentele istorice petrecute 
între secolele I î.d.Hr. și VII, și  continuă cu ecouri ale literaturii dacoromane și 
cu principalele referiri la aceasta până la zi (mai exact până în anul 2009). Este o 
secțiune pe cât de întinsă (pp. 15-190), pe atât de instructivă și necesară, pentru 
că permite cititorului să înțeleagă cum s-a produs romanizarea și formarea limbii 
române în viitoarele țări românești nu numai în perioada dintre războaiele da-
co-romane și retragerea aureliană, ci și ulterior, când romanii au păstrat strânse 
legături cu populația din teritoriile dacice, și, mai ales, rolul excepțional jucat de 
slujitorii bisericii creștine în plămădirea spiritualității neamului românesc. 

La fel de importantă pentru soliditatea construcției istorico-literare dia-
conesciene este și secțiunea a doua, intitulată Argumentum (p. 193-253), unde 
Mihail Diaconescu își expune metodologia sa de factură sociologică, pe care am 
semnalat-o, privind relația literatură-istorie și caraterul sincretic al literaturii din 
perioada dacoromană, după ce, mai întâi, prezintă noutățile (nu puține) ale is-
toriei sale față de sintezele similare realizate de Pr. Prof. dr. Ioan G. Coman și Dr. 
Nestor Vornicescu, apoi conceptul de literatură dacoromană, cu care operează, 
sinonim cu cel de literatură autohtonă din perioada dacoromană, precum și 
speciile literare ale vechii literaturi și periodizarea acesteia. Despre conceptul 
de literatură autohtonă din perioada dacoromană autorul precizează că este 
mai cuprinzător decât cel de literatură străromână, prezent la Ioan G. Coman, 
ca genul față de specie, întrucât semnifică luarea în considerare și a altor creații, 
,,fiind vorba de creațiile culte în limba getică realizate de regele poet Cotys I 
și de Ovidiu, apoi de creațiile literare dedicatorii, în versuri (în hexametri) sau 
în proză, redactate în latina populară sau în greaca din secolele III-IV, în Dacia 
Romană sau în Scythia Minor’’ (p. 205), ca și de ,,actele martirice, lucrările ca-
tehetice, geografice, calendaristice, filosofice, teologice, paremiologice sau mu-
zicologice’’ (p. 205-206). Despre ,,speciile literare cultivate în secolele III-VII în 
mediile intelectuale de la Carpați, Dunărea de Jos și Marea Neagră’’, și anume: 
epigrama funerară, actul martiric, imnul, biografia, tratatul, dialogul, didahia, 
epistola, prefața explicativă, omilia, memorialul de călătorie, cateheza, auto-
rul conchide că toate acestea ,,demonstrează gustul și orizonturile intelectuale 

ale celor ce le-au utilizat și, în mod deosebit, erudiția lor literară’’ (p. 207). Cât 
privește periodizarea literaturii autohtone din secolele I-VII, consecvent ideii sale 
potrivit căreia ,,istoria literară a fost și rămâne un aspect particular al istoriei 
generale a unui popor’’ (p.209), autorul subordonează criteriul acestei periodi-
zări criteriilor sintezei istorice și, în mod decisiv, celui teritorial și celui factual (al 
faptelor literare ca părți ale unor fenomene istorice mai cuprinzătoare). Astfel, 
distinge următoarele etape în evoluția creațiilor literare autohtone: 1) creațiile 
literare ale daco-geților, fie sub formă narativă, fie ca specii folclorice (mai curând 
presupuse, pentru că nu ni s-au transmis prin scris), la care autorul adaugă și 

creațiile culte în limba geto-dacilor ale regelui poet Cotys 
I și ale lui Ovidiu; 2) compunerile dedicatorii în proză sau 
versuri din Dacia Romană și Scythia Minor din secolele II-
III; 3) actele martirice, ca specie literară specifică tranziției 
de la Antichitate la Evul Mediu din secolele III-IV și lucrarea 
Cosmographia a lui Aethicus Histricus din sec. IV; 4) scrieri-
le de orientare creștină din secolele IV-VII (din Evul Mediu 
timpuriu), realizate de membrii Şcolii de la Tomis (câțiva 
episcopi tomitani și scriitorii Sf. Ioan Cassian, Sf. Dionisie 
Areopagitul – initiator al teologiei mistice, Ioan Maxentus, 
Leontius Byzantinus – fondator al scolasticii) și de cei ai 
Şcolii de la Dunărea de Jos (formată din scriitori ortodocși 
– episcopul Laurentius Mellifluus de Novae, Sf. Niceta de 
la Remesiana, Sf. Martinus de Bracara, dar și din scriitori 
eterodocși, precum și un eterodox revenit la ortodoxie – 
Germinius de Sirmium – și un migrator romanizat – scriito-
rul și istoricul Iordanes). 

În același Argumentum, autorul trece în revistă și 
comentează scrierile românilor care s-au referit la litera-
tura dacoromână, începând cu Cantemir, Gheorghe Șincai, 
Petru Maior și încheind cu o pleiadă de specialiști din 
secolul XX, la care adaugă și o serie de străini din același 

secol, astfel încât și despre Istoria sa se poate spune ceea ce afirma George Că-
linescu în Prefață la impresionanta sa Istorie din 1941: ,,Această operă nu iese 
din goluri. Ea reprezintă o jumătate de pas mai înainte peste munca onestă mai 
totdeauna, câteodată excelentă, a atâtor arhiviști și istorici literari.’’ 

Pe fundamentele amintite ale primelor două secțiuni, Mihail Diaconescu 
ridică alte șase secțiuni în care analizează literatura dacoromană, urmate, în 
simetrie cu temeliile, de încă două secțiuni, ca un fel de cupolă a întregului său 
edificiu istorico-literar, pentru că se referă la aspecte comune literaturii dacoro-
mane și la importanța acesteia pentru patrimonial național și universal.   

În prezentarea generală de față, nu putem intra în analiza amănunțită dată 
de autor fiecărei etape a literaturii daco-romane și fiecărei personalități. Vom 
semnala numai distincția pe care Mihail Diaconescu  o operează pentru prima 
dată în mod clar între Şcoala literară de la Tomis (secțiunea VII) și Şcoala literară 
de la Dunărea de Jos (secțiunea VIII), prima fiind unitară ideologic,ortodoxistă, 
iar cea de a doua duală, ortodoxă și eterodoxă, dar căpătând unitate prin durată 
(și, implicit, prin criteriul istoric) și prin criteriul geografic. Pentru surprinderea 
specificului fiecăreia din cele două școli, personalitățile repezentative pentru o 
școală sau alta sunt prezentate cu principalele lor idei teologice, filosofice, etice, 
însoțite de citate și fragmente semnificative din operele lor fundamentale.

În considerațiile finale de ansambu, Mihail Diaconescu susține și argu-
mentează că literatura dacoromană, covârșitoare în limba latină și în mică parte 
în greacă, a constituit atât o sursă a istoriei limbii române (provenită din împle-
tirea limbii geto-dacice cu neolatina învingătoare), cât și un aport la fixarea unor 
valori stilistico-expresive (ca sinonimia la Auxentius de Durostorum, eufonia și 
repetiția, respectiv anafora la Sf. Niceta, frazarea amplă și comparațiile homeri-
ce la Sf. Cassian, precum și un anumit pattern scriptural al latinei creștine, care 
s-a format inclusive prin înlocuirea unor sensuri concrete ale unor cuvinte cu 
alte sensuri, abstracte.

Întreaga lucrare este străbătută de relevarea importanței literaturii daco-
romane pentru patrimoniul românesc și universal, asupra căreia autorul revine 
și în final, prezentând numeroase date despre  difuziunea operelor celor mai 
importanți scriitori dacoromani nu atât geografic, cât temporal, cum au fost lu-
crarea lui Aetius Histricus Cosmographia și operele lui Ioan Cassian, Niceta de 
Remesiana, Dionisie Areopagitul și Leontius Byzantinus. 

Personalitate polivalentă, de factură renascentistă, domnul Profesor Mi-
hail Diaconescu a adunat și ordonat un uriaș volum de informații despre litera-
tura dacoromană, pe care a abordat-o din multiple puncte de vedere, de la sub-
stratul social-istoric la cel biografic, al vieții fiecărul scriitor dacoroman, și, pe 
acest fond, de la aspectul lingvistic la cel estetic și literar artistic, argumentând 
importantul loc al acesteia în patrimonial nostru spiritual, ,,marcat și susținut 
de valorile Ortodoxiei, de fondul etnic geto-dacic și de caracterul latin al limbii 
noastre,’’ (p797). Pentru viitoarele investigații ale literaturii dacoromane, care 
vor beneficia, poate, așa cum se recomandă în prezenta lucrare, și de realizarea 
de ediții științifice ale tuturor scrierilor dacoromane, opera domniei sale rămâ-
ne cea mai complexă sinteză, deschizând în fața cercetătorilor mileniului al III-
lea multiple perspective de valorificare. n 

MIHAIL DIACONESCU –

Istoria literaturii daco-romane
O amplă sinteză a literaturii dacoromane, ca patrimoniu național și universal

Ioan N. ROȘCA
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IOAN BABA

ECOURI DESPRE ȘTEFAN CEL MARE 
ȘI DOI CONSTANTINI 

Lui Adrian Dinu Rachier, Livius Lăpădat      
și acad. Răzvan Theodorescu 

Suntem la Înălțarea Sfintei Cruci 
Lămurindu-mă îmi spune Dinu 
Într-o clipă de străluminare și sublimă 
Ca Galbenul de Pătrăuți 

Dintr-o abstractă armonie-n văz 
Pe hram apare imaginea cruciată
Întrezărită în scena unei cavalcade
Ecou de tropote de la Botezul Europei
Nașul cu Crucea-nvingătoare Constantin cel Mare 

Întrebările se deschid fără oprire 
Din locașul sfânt vorbele răsună Înspre nouă ce-
ruri
Iar Bucovina cu nesaț răspunde
Tocmai aci unde stătea și Constantin Brâncuși 

Lângă prima biserică a lui Ștefan cel Mare
Ne așezăm la Masa timpului de latinitate
Să ne-nțelegem cu trecutul 
Încremeniți într-o poză dacică 

Admirăm parcă un zel auroral
Transpus cu energie magică 
Inelele scaunelor de piatră-n adâncime
Ca veacurile ne-nconjoară
Și viața se ridică-n sus 

E o carte a vieții această Masă a tăcerii 
La care de pe palma stângă 
Citesc 81 de nume 
Și încă 18 de pe dreapta 
La împreunare Palmele 
Fac suta 

Din ecoul sutelor de ani în verigi de aur  
Percep că Ținutul și Moldova sunt 
„questa porta della cristianita”
O poartă a Creștinității
Cum scria Ștefan cel Mare Veneției și Europei 

Urmează rugăciunea noastră-nfiorată 
Ca părintele Dumitru Apetrii 
Să ne aducă pe masa legendară 
Fabuloasa aurita carte 
Cu impresia semnată de Brâncuși
Aci la prima Masă a tăcerii 
Sau poate chiar la Târgu Jiu 

MUZEU CU PĂLĂRIE MÂINI ŞI LIRĂ  
Confratelui Adam Puslojić   

În miez de vară şi fără pălărie ca pe Orfeu
Drumul m-a dus de la Caştel spre Viminacium
Unde m-am încremenit într-o poză selfie la modă
Ca Robert Cornelius sau astronautul Aldrin
Alături de statuia lui Constantin cel Mare de la Naisus
Cel care botezase Europa
Şi iată-mă printre poeţi şi poetese Legende romane
Convins că amintirea cu simboluri
Nu rămâne doar în dosul frunţii 

Bravo Ioanus Ai devenit şi tu exponat Îmi scrie 
Adam a lui Pâslă socializat acum şi el pe facebook
Judecând că acea Cunună a lui Euridice
Ar fi ca pălăria lui Đura Jakšić sau a lui Nichita
Văicărindu-se că pălăria lui primită de la Geo
Mulţi voiau să o poarte dându-şi majoră importanţă
Şi biata pălărie misterios a dispărut la Smederevo
Sau poate a zburat căutându-l pe bătrânul Bogza
Întreb - bătrânule Adam Ști oare / Sau nu ști
Ce anume înseamnă Simbolurile valahe
Iată ce auzisem chiar de la Rumânii noştri
„Capul este precum văd ochii
Căciula străveche şi astăzi e Naţională
Iar mâinile încrucişate Spun
Tot ce ochii văd Mâinile nu lasă”
Ce să-ţi fac dacă la Belgradul Nou şi Kobişniţa
Eşti înconjurat „ge ai noştri” Trebuia „să baţi mereu”
Să tragi la timp din Clopotul Nichita
Pe mine nu m-au încununat cu pălărie
Mi-au dat Lira lui Orfeu să pot cânta mai bine
Să o depun de viu într-un muzeu zidit din versuri
Care şi-acum plutesc pe Mlava 
Călare pe Danubia-n aval 
Plonjând încolo spre Deltă și spre Marea Noastră 
Ca o navă transeuropeană cu dragoste zidită

PEISAJ CU LEGENDĂ 

În amintirea lui Ion Miloş (n. 1930 Sărcia, 
Serbia  – d. 2015 Malmö, Suedia)

Аjunse vremea-ncremenită 
În care nu mai poţi dori mormântul 
Şi taci ca lebăda-n pustiul ruginit 
Doar cărţile vorbesc în timp 

Opincile murdare şi-mpuţite 
Nu pot călca frontonul 
Faţada casei tale în Banat rămâne neatinsă 
Iar peste obârşia de litere diverse 
Se-aşterne o searbădă tristeţe 

Hoţomanii protejaţi haotic 
Mai intră prin ferestre nevăzuţi 
Şi n-au nevoie de Diplome Medalii şi Recunoş-
tinţe 
Ci cară în spinare sudoarea Dibăcia mamelor
Obiecte de valoare Plapumele cu fulgi 
În timp ce neamul consternat 
Ca Charles Baudelaire în Amarele nelinişti
Constată că tristeţile-s amar de dureroase ca şi 
moartea 
Când dincolo de noi – de sufletele noastre nu mai 
e nimic 
 
Când vremea nu mai este vreme 
Istoria-n tranziţie mai face o bolboacă
Falnic roade praguri Le i-a drept capital
Ridicând la falşi patricieni într-un Noul strat

Neprotejaţi de nimeni mai înghiţim o spaimă
Cu filimice şi cu cerul Gratuit 
Ne-acoperim legendendele în suburbie 
Neprotejaţi de nimeni
Tăcem ca melcii-ncremeniţi 

 
TESTAMENT APOCALIPTIC 

Tiptil se mişcă plăcile tectonice globale 
Aşa cum pe furiş ne cresc unghiile Părul 
Iar coafori şi coafeze ca noii Cristobalii 

I-au foarfeca lui Noe 
Şi decupează terestrele maluri 

Harta rămâne lipsită de busolă 
Şi bucăţile se busculează 
În alte câmpuri magnetice 

Australia alunecă în stânga 
Făcând o punte cu India şi Africa 
Lumea a treia în sus spre centrul Europei 
Africa o ia la fugă-n stânga spre Havana 
Americile plutesc spre Rusia şi China
Patagonia spre Scandinavia 
Apele încep să clocotească 
Oceanele devin enorme 

Cu milioanele de ani imaginari 
Paleomagnetismul cu plăci dezorientate 
Apare-ntr-o oglindă cu văi şi munţi 
În străfunduri de gheţare 
Se profilează ca Proxima Pangaea 

Deducem că viaţa este o navigaţie 
Printre dragoni cu trăsnete din cercul magic 
Când omul în verigi de milenii 
Însoţit de soarele ce se îneacă în oceane 
Caută o barcă pentru civilizaţie 
Un leagăn O luntre solară 
Parcă sortit la barca lui Caron

Văd lumea cu mâna stângă ridicată 
În dreapta o cruce cu ansă 
Sortită să traverseze prin gherdapuri subterane 
Căutând la turnuri de biserici şi pangare 
Fără ramura de măslin din Arca lui Noe
Doar un porumbel ce sângerează în Testamentul 
Nou

SPIRALA CERCULUI 

”...totul se-nvrte ca şi-n ziua cea dintâi”
MIHAI EMINESCU, variantă din Scrisoarea V-a 

Mi-au învârtit Sinele o viaţă 
Într-un cerc 
Ce atârna ca Ixion pe crucea morii 
Întâmpinând vânturile
Care suflau peste cuvânt ca o durere
Din punctele majore 

Din umbra tocită de mizerii
Ca o piatră eponimă 
Eul-Eu s-a aruncat de pe pilon
Formând cercuri de apă la noua rădăcină

Dintr-un punct ce creşte în inele
Cuvântul magic 
Învergat cu o mantie hristiană
Navigheză-n timp
Pe râul circular Spre-o altă vreme
Iar Eul-Tu se transfigurează 
Din cerc în cerc în Eul-Noi
Urcând în forma lui supremă

Atunci când vântul bate 
Crucea se învârte-n roata fără spiţe
Iar în oglinda lumii 
În oglinda apei
Clipa de Acolo mişcă punctu-n vremea 
Care urcă Aici 
Să re/înceapă infinitul la lumină 
În formă de spirală 
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Dacă învingătorul lui Catilina,
strălucitul Cicero, dar şi
Horaţiu, marele stăpân al latineştilor cuvinte,
l-au evocat cu emoţie şi compasiune,
pe sărmanul Damocles, linguşitorul,
găsind în tâlcul păţaniei lui
cu neiertătorul tiran al Siracuzei,
nepreţuite învăţăminte,
pentru contemporanii vremurilor lor,
de ce l-am ignora noi, acum,
în mileniul de la începutul tuturor posibilităţilor,
din moment ce, tot mai dezinvolt,
se vorbeşte despre iminenta Apocalipsă,
în numele căreia au fost terorizate
generaţii după generaţii?

Şi ce bine ar fi, Doamne sfinte,
dacă această sacră teroare
şi-ar păstra numai statutul
de eternă ameninţare!

...Aşadar, întâmplarea dintâi s-a petrecut
acum aproape două milenii
şi încă cinci sute de ani,
fiind el, bietul Damocles, curtean
al marelui tiran, al cărui nume controversat
nu ar mai avea, poate, prea mare însemnătate;
el, numele, fiind mai puţin important,
în comparaţie cu momentul care, 
cu siguranţă, de neuitat a fost să fie
pentru mult încercatul Damocles,
în toată viaţa lui, câtă va mai fi fost 
să se petreacă.

Şi cât de necesar ar putea fi
ca, după împrejurări, 
nimeni să nu se mai poată preface
a nu înţelege permanenta actualitate
a multiplelor învăţăminte cu care
legendara sabie ţine mereu
să atragă atenţia oricui
că nu ar mai fi nimic de neuitat
din poveţele ascunse în strălucitul ei tăiş.

Aşadar, acest început de avertisment 
nu e un îndemn gratuit de a recapitula împreună
îndepărtatele împrejurări ale îndepărtatelor întâm-
plări!

Mai întâi a reaminti „cine era Damocles?”

Păi, cine putea fi, dacă nu 
un umil slujbaş la curtea tiranului,
cel încărcat de gloriile 
puterii, ale fericirii şi bogăţiei?
(cele despre care s-au scris atâtea vorbe mari
în marile dicţionare ale umanităţii).

Nici nu-i greu de imaginat cu câtă umilinţă
privea către atotputernicul stăpân săracul Damocles,
temător până la disperare 
de a nu-i fi citite cumva pe chip
legitimele puseuri de ură sau omenească invidie!

Se grăbea, se înţelege, ca
ori de câte ori i se întâmpla

să-l aibă în faţă pe Dionysos
(parcă aşa i se spunea tiranului,
sper să nu mă înşel, deşi numele prin vremuri
se mai pot schimba, iar câte o dată chiar uita);
se grăbea, zic, (deşi prin întâia literă a numelui 
tiranul se înrudea cu devotatul său curtean)
să nu întârzie a rosti
înainte de îndatoratele urări de bine,
sacrosancta formulă de întâmpinare:
„Mult prea puternice şi preafericite stăpân”,
temător, totuşi, a nu-şi putea ascunde

în noaptea privirilor invidia şi mai ales teama
de a nu-i fi descoperită unda mocnind a revoltei,
pe care perspicacele tiran
ar fi putut-o întrezări şi hotărî a-l pedepsi.

Ceea ce avea să se întâmple în cele din urmă;
urmare a subtilei revelaţii fiind pedepsirea vinova-
tului
la o împărătească cină, cum numai împăraţii
ştiu să o şi comande altora,
spre a şi-o imagina şi pregăti
după toate reţetele auguste.

(Aici, s-ar cuveni o precizare a condeierului,
care îşi refuză îngăduinţa
de a mânca din albul hârtiei
fie şi câţiva centimetri
pentru a descrie alesele feluri de bucate,
mărturisind cinstit a nu se fi aflat nici măcar o dată
la un ospăţ împărătesc, 
îngăduindu-şi doar să lase fiecărui cititor dreptul
de a-şi imagina bogăţia fastuoasă a ospăţului;
nu va putea însă a nu remarca
ingeniozitatea punerii în scenă a ritualului ospăţu-
lui,
cinismul prin care tiranul înţelegea 
să-şi umilească tremurândul curtean,
dând astfel tiranului ce era al tiranului
şi curteanului ce i se cuvenea săracului;
vreau să spun că acestuia din urmă întotdeauna
batjocura şi spaima de a nu şti 
mai niciodată ce-l aşteaptă îi erau hărăzite)

Ei, bine!, nu e prea greu 
să ni-l imaginăm pe bietul Damocles

păşind înspăimântat în palatul domnesc,
condus cu ironic ceremonial
spre marele salon de recepţie,
intimidat în faţa mesei ornate
cu tot felul de lumeşti bunătăţi,
invitat cu aristocratice îndemnuri protocolare
să ia loc în jeţul princiar,
el, unicul invitat, privit
cu indescifrabil surâs de însuşi tiranul Siracuzei;
invitat la pantagruelicul festin
(e de recunoscut totuşi că pe atunci
cuvântul pantagruelic încă nu exista).

Şi – nota bene! – de neuitat e că tiranul însuşi
cu priviri severe, îi dirija pe înfiretaţii ospătari
când şi cum să-l servească
pe nedumeritul oaspete de onoare,
îmbiindu-l cu delicate bunătăţi culinare
şi cu alese, înmiresmate licori.

Pierit de spaime şi de înceţoşate nedumeriri,
neputând înţelege din ce pricini
i se întâmpla o aşa de neaşteptată onoare,
cu atâtea semne de aleasă cinstire,
într-un târziu, Damocles
a îndrăznit, în fine, pentru o clipă doar,
să-şi ridice sfios privirile de la strălucirea parchetu-
lui, 
către ochii pătrunzători ai tiranului.

Nici un gând, nici un semn neputând desluşi în ei.

Atunci, şi-a oprit îndelung privirile
pe lumânările ce împodobeau uriaşul candelabru,
aşezate ca nişte aripi rotitoare
chiar deasupra jeţului în care
era încremenit unicul invitat al regeştei mese,
pe care se lăfăiau sfidătoare
bucate dintre cele mai alese.

Şi ce putea să observe bietul Damocles?

N-avea cum să nu observe că milimetric, 
deasupra capului lui, parcă suspendată
de un fir subversiv, ţesut de un invizibil păianjen,
se legăna ameninţătoare
o superbă, o sclipitoare sabie de oţel
(mai încoace de vremurile noastre,
de Toledo ar fi putut fi).

Stătea acolo, sus, neclintită
deasupra neliniştitului, îngrijoratului cap al lui 
Damocles
cel care s-ar fi putut aştepta, n-avea cum să ştie,
ca sabia să se desprindă dintr-o clipă în alta,
fără a se putea anticipa clipa inevitabilei lovituri fi-
nale.

(O, nu, nu era în nici un chip vorba
de o spaimă imaginară,
aroganţa sabiei neputând fi asemănată
cu drobul de sare care, 
exilat în vârful unei banale sobe ţărăneşti
a smuls vaiete neajutorate
născute din îngustimea minţii unei femei

NICOLAE DRAGOŞ

SABIA LUI DAMOCLES 
PEREGRINÂND PRIN VREMURI

(Poem epico–liric)



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XVI, nr. 1 (62)/2020
12

pag. 11

care-şi pierduse cumpătul, la gândul
că, rostogolindu-se, neputinciosul drob
ar fi putut curma viaţa copilului 
din copaia de lângă sobă,
deşi nimic mai simplu n-ar fi fost
decât îndepărtarea copăii de sobă;
păţania asta, fireşte, e din altă poveste
mult mai târzie şi cu alt tâlc.)

Ceţurile spaimei iscate de posibila alunecare 
a sabiei,
alunecare dictată de legile gravitaţiei terestre,
nu puteau a nu-i îndrepta înspăimântatului Damo-
cles gândurile
spre o hotărâtă şi de neocolit moarte;
searbede şi fără de mirosuri devenind, 
în asemenea circumstanţe, bucatele alese 
de pe masa ornată cu un netăgăduit gust estetic.

În zadar căuta din priviri, Damocles,
fie şi un vag semn de încurajare,
venind dinspre imperturbabilul tiran;
pe chipul căruia neputându-se citi
decât o vagă umbră de mare bucurie,
izvorâtă poate, – poţi să ştii! – 
din satisfacţia de a fi descoperit la timp
incipientele gânduri de orgolioasă invidie
care cutreieraseră, nerostite încă şi totuşi descifrate,
figura paşnică a sărmanului om de curte,
pe numele lui neîntreg Damocles spunându-i-se.

Vai de sufletul lui, zbuciumat, înspăimântat,
sub ameninţătoarea legănare a neliniştitei săbii care
fie că a căzut, fie că nu, 
(după cum s-a convenit să curgă epica legendei)
a rămas totuşi un nepieritor simbol
pentru drumurile către laşitate ale omului,
pentru spaimele lui, adevărate ori închipuite.

De atunci încoace, veacuri după veacuri, 
aveau să legitimeze marele adevăr, mărturisitor,
că nici un muritor, (om de rând, ministru ori rege,
tiran printre tirani, sau mare umanist printre con-
temporani umani),
de-a lungul vieţii, nu a avut cum a fi scutit
de legănarea aproape invizibilă, câte o dată duioasă 
şi lirică,
a legendarei săbii căreia
Damocles a fost întâiul 
care i-a înţeles ori nu i-a înţeles mesajul.

...Iar dacă mă gândesc bine, 
şi dacă mă vor ajuta documentele 
din arhivele încă secrete,
cred că aş putea pune capăt acestei călătorii prin 
timp,
afirmând – fără a fi pândit de mari erori – 
că mai nici un om de pe întreg cuprinsul planetei,
n-a fost scutit, veac după veac, de onoarea
invizibilei legănări deasupra capului
a celebrei, închipuitei sau adevăratei
săbii a lui Damocles;
că fiecare dintre oameni a plătit şi va plăti, 
în vecii vecilor, călătorind prin lumea trecătoare 
cu viaţa însăşi, păzit de străşnicia nepieritorului 
simbol
scris pe văzduhul vremurilor
cu legendara sabie a lui Damocles.

DE-A VIAȚA

Osteneala,firbințeala, pofta
de-a fi nesăbuită
stârnește lătratul zilei /
cățelul pământului
mușcă și mușcă
din gânduri,
{mulaje de ceară topită}
nu-mi psă,
o sumedenie 
de subînțelesuri izbăvitoare
mă apără.
Nimic rău 
nu știrbește minutul
cât jocul 
de-a viața mă prinde
vânez simțăminte,
văpăi rătăcite
în ochiuri de  fântână
stearpă,
leșin, 
mă declar senzuală
asta place la nebunie
până și  parșivilor  șerpi
care, 
se dezpielițează lascivi,
prin mirosul
de mere pârguite
căzute din Eden
peste răsuflarea mea.

DE  DRAGUL AȘTEPTĂRII 

Femeie, femeie,
stai
și-nflorești spre ofilire
pe ostrovul
cu maluri mișcătoare
n-ai vrea
să țeși din firele părului tău
o așteptare-chemare?
îi cântă marea
în parabole false…
femeie, șoptesc apele
într-un legământ bizar
vagabond peste ape
așteptarea ta va fi operă de artă
femeia prinsă-n mirajul
de-o zi și de-o viață,
împletește din  părul tăiat
chipul dragului Ulise
noaptea, în cârdășie cu marea,
înfiripă dorința,bântuie ferestrele
dă târcoale casei,
alungând sperietoarea din grădină,
fântâna dă în clocot
barca singură o pornește
în larg /
zgomot de ape corcite
din mare și cer venite,
s-abat
Ulisee, vină-le de hac!
strigă  femeia 
peste așteptare 
și noapte
nu mai am părul până la brâu,
dar știu să răsădesc
melci și scoici,
pe pragul înflorit.

REZONANȚĂ  TÂRZIE

Nălucă,
trece frigul printre noi,
bunicul,eu și clownul
din fotografia
în culori cucernice,șterse
precum în icoanele vechi

stăm  încadrați de timp
alipiți unul de altul
într-o vinovată lumină
decupată în formă de scenă
unde se -nfățișau
toate simțămintele istoriei noastre,
cai de omăt
smuceau văzduhul
veneau la sărbătorile casei, 
muzica și urările în valuri,
 statornicite  în pojghiță
 peste obraji,
peste inimi 
și peste saltimbacul îmbrăcat aiu-
ristic,
purtând  șalvari bordo,
jiletcă galbenă și
fesul mov, gata-gata
să-i cadă
în ochii umbrelor din fotografie
 altfel, se-arată vesel, mult prea 
înalt,
cu mustață tânără
și zâmbet sticlos
ne-mbrățișează  siluetele 
retrase încet, încet,de pe scenă /
nepăsătorul,râde și râde zurliu
când răsuflă
frigul   și preface-n gheață,
inima bunicului.

MESA LA VATICAN

Vara,
la ora de vineri,
spre seară,
în Bazilica San Pietro,
sfinții
purtând mănuși pământești,
ne mângâie
trecând prin memoria noastră /
încet, devenim creduli
 și gata de zbor 
peste dorințe ,iederă-n flăcări,
sau,  înâmplări, gângănii  șirete,
uitând  
la prima răscruce cu cerul    
Iubirile care ne-au înfășurat
cu adâncuri,levitații,căderi
și îmbrățișări dezacordate.
Îngerii ne dau ambrozie și vin
PAX VOBIS!
Liniște mov. Câteva picături din 
apa sfințită
luată la intrare
și lacrima mea
pentru plecarea  ta
fără de vindecare.

RONDO   ILUZORIU

Din nebăgare de seamă,
la o răspântie a mării, voi fi călcat,
retezat,
vreun val din barba lui Neptun…
numai răzbunarea lui

m-a aruncat pe mal,
în chip de Parsifal
alerg, alerg,
între flux și reflux
precum vrea marea
bătrână,
{dementă nițel},
umflată în burtă
de spumă ,icnește,
m-apucă de hățuri
și-mi pune în cârcă
toate castelele de nisip
  construite
în jocul de-a imposibilul
și păzite de un temnicer
jilav și iluzoriu
cu  licăr  de  furtună
strecurat în priviri
pe care-l văzui alarmant,
mai întâi,
în palma mea stângă /
nu mai e loc de altă căutare
împovărați de resemnare
colindăm orașul hai -hui
ne chiorâm la vitrine
lai statui,
eu,Parsifal
și-un temnicer
ce bine, în cale , 
nu-i nici un val,
putem ajunge până 
la cea de-a șaptea poartă
a cunoașterii de sine.

ÎNGER  ȘI RAMURI 
DE MĂSLIN

Oricum,  îngerul
nu mai putea fi adus 
la chemarea de seară
uitat într-un colț
al plecării grăbite,
se pomeni stingher
dar se feri de păcatul supărării
având treburi
și ordine să  -mplinească
schimbă  în chip de fată
amărala apei dintr-o fântână pără-
sită
încercă gustul polilor
spălă cu ele 
niște nouri de păcate
alungă spre pustiu
o furtună de fluturi prea colorați,
orbeau privirile muritorilor
debusolați
prin răspântiile  vremilor,
apoi, desfăcu niște cărări
prea cutezător încâlcite,
 apoi, se odihni omenește/
în   somn îmbătrâni…
aripi rămuroase de măslin
îi înverziră pe chip,
frunzele lor,
păreau cuvinte de înduplecare
și teamă
să  nu se stingă luna,ori
 vreo stea
să nu  vrea să-l mai călăuzească
pierzându-se ,Doamne,
înainte de-a veni dimineața
dar aceasta,
îl învălui
în libertatea ei
alunecoasă,armonizat 
repetabilă,încât,
 îngerul 
se  crezu din nou  în rai.

VERONICA BALAJ
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Prețuite Părinte Ioan,
În punctul de purcedere al acestei scrisori în-

tredeschise, vreau să vă mulțumesc Dvs., ca doctor de 
suflet. Sună patetic? Las așa. Scuzați-mi îndrăzneala 
și nesiguranța. Filosoful Liiceanu spune, pe dreptate: 
„Când vorbesc de Dumnezeu, mă bâlbâi”. 

Mie nu-mi place să vorbesc răspicat, dar tre-
buie: reapar tăgăduitorii lui Iisus, ai lui Dumnezeu, 
ai apostolilor, ai Fecioarei Maria. Tăgăduitorii icoa-
nelor vor să le scoată din școli, pregătind tinerilor o 
lume interioară sărăcită de sacru. Efortul de a alunga 
biserica din viața noastră e clar. Cum? Prin distruge-
rea familiei tradiționale, prin libertate la drog și la si-
nucidere. Libertatea nelimitată, prost înțeleasă, a anu-
lat disciplina, ordinea morală: să-l iubești pe Domnul, 
să-ți iubești aproapele, să discerni între bine și rău. 
Or, preotul ne citește din manualul lui Dumnezeu, 
oferă o cultură etică.

În deceniile staliniste „cu copite de drac”, cum le 
numește Vintilă Horia, celula a putut fi, după Pr. Ghe-
orghe Calciu Dumitreasa, „o biserică a lui Hristos”; fa-
milia, spuneți Dvs. în multe cărți ziditoare, e „biserica 
de acasă”. Școala de ce n-ar fi? Mie – o știți ca du-
hovnic al meu – biserica mi-a fost reazim, durerea m-a 
întors acasă, în biserică. După cum din akedia (depri-
mare, ca boală infecțioasă, acum pandemică deoarece 
exasperanțele copleșesc) încercați să  mă scoateți Dvs. 
Și-mi amintesc ce-mi spunea Bătrânu meu: „Magda, 
Lumina lină ajută, o asculți și te cuprinde o anume bu-
curie duhovnicească”. După plecarea lui, m-a cuprins 
și bucuria postului, am exersat și tămăduirea prin rugă-
ciune. Nu-i ușor. În pelerinaj la Prislop, v-am întrebat, 
peste măsură de emoționată: Cum să mă rog, Părin-
te? Răspuns, cu vorbă inspirată: „Oricum, dar cu dra-
goste.” Pentru că, după Apostolul Apostolilor, Pavel,  
Epistola I Corinteni: „Dragoste nu am, nimic nu sunt; 
dragoste nu am, nimic nu-mi folosește.”

De cum am intrat în Prislop, am simțit Mă-
năstirea ca manifestare a lui Dumnezeu. De Sine. 
Am mai simțit asta chiar înainte de a intra în Petru 
Vodă, chiar înainte de a intra în schitul „Sfinții Ar-
hangheli Mihail și Gavril”, chiar înainte de a-l vedea 
pe Arhimandritul Iustin Pârvu, cu chip de icoană, om 
încercat, ca și Arsenie Boca.  Am simțit locul – loc 
sfințit și în micuța Cărbuna, a egumenului Elefterie 
Păduraru, ființă aleasă, discipol al lui Daniel Sandu 
Tudor martirul, om îndumnezeit. Acolo, la Cărbu-
na, s-a evocat, ani în șir, Rugul aprins. Inițiativa și 
organizarea: Adrian Alui Gheorghe. În fond de ce 
a fost pușcărizat grupul de la Antim? Pentru că nu 
plăcea bolșeo-comuniștilor solidaritatea călugări-
preoți-poeți-oameni de știință. Au fost condamnați 
laolaltă în Procesul Rugului aprins, din 1958, călu-
gărul Daniil Sandu Tudor, duhovnicul inimii aprinse 
de rugăciune, arhimandritul Benedict Ghiuș, savantul 
Alexandru Mironescu, acad. Barbu Slătineanu, et-
nograf și istoric de artă, poetul Vasile Voiculescu... 
Poezia înaltă caută și rostește das Heilige, Sacrul (e 
trimiterea lui Heidegger la Hölderlin) și poate că s-a 
născut din rugăciune, poetul  dorindu-și  să comunice 
cu transcendentul.

A crede profund în Dumnezeu e în genă, e 
moștenire de la părinți, ca și dragostea de țară.Vă 
cunosc documentarea riguroasă: intrați în grădina fi-
losofiei, a psihologiei, a sociologiei, a oamenilor de 
știință.Vă aduc la cunoștință ce am citit și eu despre 
gena lui Dumnezeu, VMAT 2, după Dr. Dean Hamer 
(credincioșii transmit gena asta copiilor), dar și după 
psihologul Bruce Hood: „born to believe in God”. 
Urmăresc întâlnirea dintre religie și știință, cerceta-
rea care sprijină spiritul religios. Sau nu Dumnezeu a 
dăruit omului știința?

Notează în jurnal Eugen Ionescu : „Dumnezeu 
nu poate muri. E singurul lucru pe care nu-l poate 
face.” Și câți nu-l declară mort! „Cruce mare că dra-
cu-i mare”, spune etnosoful anonim. Avem nevoie 
mai mult decât oricând de cruce. Stângismul ateu 
redivivus: vrea să ne ducă în secolul XXI fără Dum-
nezeu. Și-mi aduc aminte că, în stalinismul prelun-
git până prin ’65, în biblioteci erau vânate lucrările 

religioase, ca să fie trimise la topit, iar PCR cerea 
negarea divinului și critica „insuficiența lucrărilor 
ateiste”. Acum, ateii urlă că s-au ridicat zece mii de 
biserici, nu și zece mii de spitale, în ignorarea faptu-
lui că medicina face ce poate, apoi intervine mâna lui 
Dumnezeu. Despre zece mii de bănci n-ar obiecta.

În mungineria numită Evangheliștii, apostolii 
erau niște desfrânați, drogați, bețivi, Fecioara Maria 
– o depravată, Crucificarea – o farsă, ca și Învierea. 
Mi-e milă de sufletul lipsit de pace al ateului, dar mi 
se pare că toleranța față de blasfemie nu-i bună. Nu 
mă atrage o piesă de teatru în regia lui Caramitru se-
nior, intitulată Dumnezeu se îmbracă de la second 
hand, fie și ilustrată cu muzică de Chopin. Nici dis-
cursul lui Caramitru jr. împotriva Sfintei Fecioare, 
dovedind cum involuează  homo sapiens. Facem ce 
facem și ajungem iarăși la maimuța lui Darwin. Re-
plica a dat-o P.S. Ignatie, episcopul Hușilor, vorbind 
despre „progresistul salvator nenumit”. Îl numește 
jurnalistul Gabriel Popa: „Evanghelia după Calami-
tru”. Liberala doamnă Trăilă o fi știind ceva despre 
jertfa bisericii ortodoxe, de vreme ce e  convinsă  
(B1, 12 iunie 2019) că ortodoxia n-are martiri? N-a 
auzit de nebunii întru Hristos ai rezistenței?

Ni se tot spune că li s-a dus vremea creștinilor 
ortodocși, că  preoții au fost „morți fără cauză”. 
Părintele Arsenie Boca, după schingiuiri carcerale 
grele, spunea: prima lovitură o simte deținutul; pe 
celelalte le suportă Dumnezeu. Și Ioan Ianolide, alt 
mântuit: „E mai lucrătoare o Biserică prigonită, dar 
pură, decât una strălucitoare, dar convențională.” 
(Deținutul profet). „Cine crede cade sub cruce și se 
ridică. Cine nu crede este strivit de cruce”, susține 
apăsat starețul Iustin Pârvu, evocând Sfânta Înviere 
din 195. În adânc de mină, la 560 de metri sub pă-
mânt și sub biciul caraliilor, s-a oficiat o Liturghie 
„esențială în mântuirea neamului nostru”. Te mai poți 
îndoi de forța credinței? Și-mi vine în minte o frântu-
ră de dialog cu Petru:

„– De ce i se spune Rugăciunea inimii?
 – Pentru că rugăciunea aceasta coboară mintea 

în inimă, Magda. O spui în ritmul inimii și vei simți 
minunea”.

Arsenie Boca numea smerenia „sarea 
virtuților”. Petru a avut-o. „Blând și smerit cu inima”, 
a ținut să-mi spună, pe patul de spital: „Ceva impor-
tant, Magda. Și când mă mai supăram pe tine, tot mă 
rugam pentru tine: Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui 
Dumnezeu, iartă-mă pe mine, Petru,  păcătosul, iart-o 
pe Magda, păcătoasa.” Și încă: „Tu știi care icoană a 
Maicii Domnului îmi place mai mult? Nu Lidianca 
în pietre scumpe, ci icoana de la Antim: Împărăteasa 
fără coroană, în purpură.”  

Într-o vreme, îmi intrase-n cap că nu vreau să 
mă îngrop în pământ. Doream incinerare, iar cenușa 
să fie aruncată pe o apă. Mi-a zis: „Magda, nu te temi 
că o să pierzi cerul dacă refuzi pământul?” După ce 
a plecat în „împărăția cerurilor”, nu m-a mai bântuit 
greșeala asta. Vreau acolo lângă el, e sfârșitul bun, 
cel mai bun. Și nu mi-e frică de moarte, o văd ca pe-o 
cale spre altă viață. După Sf. Ioan Hrisostom, mult 
citat de Dvs.: „Cei ce se tem de moarte sunt cei ce nu 
cred în Înviere.” Cu cuvântul Bătrânului meu: „Dacă 
nu-i moarte, nu-i nici înviere.” În formularea lui Dan 
Puric: „Necreștinii pun punct după moarte, creștinii 
pun virgulă”. Însă trebuia să încep citarea cu Psalmul 
51: Trupul e „casă de fân” (domus fenea.)

Scrie Gabriel Liiceanu: „M-am săturat până 
peste cap de intelectualii noștri autohtoni, păcătoși 
patenți care promovează despre lucruri înalte. Mai ni-
ciunul n-a putut face vreodată legătura între credința 
lui și viața lui.” Dar Valeriu Gafencu? Dar Mircea 
Vulcănescu? Generozitatea lor pentru salvarea seme-
nului, de la boală, de la cădere, e fără egal, la fel, 
omenia lui Radu Gyr.  Dar Vasile Militaru, supus 
regimului de nimicire?  Dar Daniil Sandu Tudor, cu 
o  condamnare la 25 de ani, mort martiric la Aiud, 
neștiut, după o bătaie cruntă? I se reproșează cele 
trei căsătorii și că trecea de la cabaret la strană, de la 
Capșa la Muntele Athos.  S-a călugărit după un ac-

cident aviatic. Fusese pilot de 
război antisovietic. A intrat în 
schit, care este inima bisericii. 
Și nu se spune că, în pușcărie, 
dăruia tot ce primea de mâncare; vorbea rar, dar 
„când vorbea, trecea duhul”, zice  un martor.„Am au-
zit cântecul păsării unice”, a șoptit el însuși. Unde? 
În închisoare.

 „Om ceresc” e și monseniorul Ghika, și mo-
nahul Nicolae Steinhardt, și smeritul preot Grebenea. 
Dea Domnul ca darul  lui Steinhardt pentru ortodoxie 
să-i fie util: să dăruiască, la rândul ei, ca să dobân-
dească. 

De reproșat, reproșăm multe. Se acuză „traiul 
tihnit” al poeților religioși, ca Ioan Alexandru. Dar a 
avut „trai tihnit” Vasile Voiculescu, nedreptățit și acum 
ca poet religios, afirmându-se că validarea literară i-a 
venit nu de la poezie, ci de la proză? Scrie Petru Ursa-
che, în Istorie, genocid, etnocid, că PCR promova „po-
ezie hiperideologizată și subculturală”, dar că „senti-
mentul românesc al ființei își găsea alinare și suport în 
poeziile lui Nichifor Crainic, Radu Gyr, V. Voiculescu, 
Pan M. Vizirescu”. Și încă: „Va veni vremea când isto-
ria literară, reîntoarsă acasă, la domeniul și instrumen-
tele ei, va trebui să opereze corectările și recunoașterile 
de rigoare.” Și pentru cei împinși la exil.

Se vorbește comparativ despre martiriul 
ortodocșilor și al greco-catolicilor, ca să se concluzi-
oneze că sunt mai mulți martiri greco-catolici. Eu dau 
cifre din Biserica întemnițată.

Și BOR e în greșeală uneori. Așa se face că 
stareța Veronica de la Vladimirești a murit în 2005, 
fără ca BOR să-i fi acordat un comunicat măcar, în 
onoarea ei, pentru anii de  condamnare la muncă 
silnică. Canonizarea lui Arsenie Boca se tot amână. 
Abia în 11 octombrie 2010, la București, a avut loc 
primul simpozion de martiriologie, sub semnul Icoa-
nei Noilor Martiri, pictată de maicile de la Mănăstirea 
Diaconești-Bacău. Au fost acolo – bun lucru – profe-
sori și preoți din România, Grecia, Rusia, SUA, UK, 
toți ortodocși.

Post-revoluție, trebuia să ne simțim mai... inte-
recumenici. Așa că s-au organizat mega-soboare, cu 
tămâieri scumpe deasupra celor 200 de biserici demo-
late în ceaușism. „Oameni și religii”, egal înțelegere 
intercomuniuni. E corect să vezi așa lucrurile: orice 
religie trebuie respectată, eu respect credința oricui, 
cu obligația ca și celălalt să-mi respecte credința. 
Încerc să nu-mi spun că acest sincretism al religii-
lor duce la îndoială, duce la pesimism în legătură cu 
mântuirea creștină. Să fie pacea interecumenică mai 
importantă decât pacea interioară? De asta aș fi pre-
ferat nu rugăciuni pe stadioane, în chip de concerte 
rock, ci să se fi discutat față la față. Un musulman cu 
un reformat/ ortodox/ israelit/ hinduist/  budist/ pen-
ticostal/ evanghelist/ șintoist/ anglican/ copt/ baptist /
unitarian. Sau n-o fi politically correct să afirm că mă 
rog în limba mea? Că nu-mi place să mă rog într-o 
limbă pe care n-o cunosc? Îmi asum riscul să spun 
Tatăl Nostru de una singură. În clar de singurătate. 
Și, ca dezbinarea să intervină și aici, unii nu citesc 
și nu adnotează decât primul volum din Dumnezeu, 
Vechiul Testament; la volumul doi nu ajung.

Am alcătuit împreună cu Petru o antologie de 
poezie creștină, Duh și slovă, în două ediții. Una la 
Editura  Institutul European, alta la Junimea. „Poezia 
este, în ultimă instanță, practica metafizicii. Și reli-
gia.” Este credința lui Adrian Alui Gheorghe, dar și 
a lui Dan Anghelescu, umblând „desculț în jurul me-
tafizicii”. Marile excepții (n-au tema religioasă) sunt 
Bacovia și Ioanid Romanescu, mal-croyant și el. 

Un splendid poem, prezent în antologia noas-
tră , e Amicul, în acceptul lui Ioan S. Pop fiind însuși 
Iisus. Dumnezeu e, pentru Andrei Pleșu, „siropul din 
baclavaua lumii.” Nu-mi place baclavaua. După Ma-
xim Mărturisitorul, „lăcomia pântecului”, e „maica 
relelor”. Mă feresc de ea. Recent, cineva fluiera în 
biserică, de pe undeva, din josul Dunării: 

MAGDA URSACHE

Tehnica și practica lacrimii
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„Motivul religios nu mai are ce căuta în poezia modernă.” Afirmația 
asta mă determină să pregătesc a treia ediție. O redactoră de carte voia să-i 
schimbăm titlul, pe motiv că ar fi prea... slav. Habar n-avea că așa s-a numit 
revista lui Mircea Vulcănescu: „Duh și slovă”.

  „Creștinismul, notează Vasile Andru în Recurs la credință, a fost me-
reu, în toți acei ani, o replică tăcută, tainică, la agresiunea comunistă”. Este și 
acum, când suntem supuși la tot soiul de agresiuni: mecanizare, robotizare, 
mai rău ca în filmul Modern Times al lui Chaplin. În Brave New Word, omul e 
pe cale să devină un apendice al mobilului. Am văzut în mall-uri și monahi cu 
urechea nedezlipită de telefon, în necunoașterea, probabil, a Părinților Cappa-
docieni: „toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos”.

Citesc că în Hexagon se practică spovedania prin telefon: pentru sfaturi, 
apăsați tasta1; pentru spovedanie, tasta 2. Le fil du Seigneur costă 34 cenți pe 
minut, doamna Camille Hautier poate fi mulțumită.

 „Predica stimulează mentalul, Magda”, îmi spunea Petru. L-am auzit 
pe Bartolomeu Anania, e adevărat. Vă ascult pe Dvs., e adevărat. Plec din bise-
rică îmbunătățită. Într-o stație de tramvai, aud o monahie vârstnică spunându-i 
surorii care o însoțește: „Tu crezi că numai diavolul Lucrează? Nu și Dumne-
zeu?” Traversez strada împăcată. Spovedania la Dvs., Părinte, e dar de la cel 
care lucrează pentru Bine. Nu sunteți sever. Nu-mi spuneți să repet „întocma 
– dogma ”(Ion Barbu). Nu vă supărați dacă, în post, din neatenție, am pus un 
pic de  lapte în espresso. 

Recapitulez ce mă întrebați mereu: „Cum stați cu iertarea, doamna 
Magda?” Rău, Părinte, dar monahul Nicolae Steinhardt m-a încurajat să nu 
uit, pentru că anume vrăjmași nu pot fi iertați. Mi-e imposibil să mă rog pentru 
ei. Rugăciune pentru călăi nu poate face oricine. Pe mine nu mă lasă rănile lui 
Petru. Informatorii Securității l-au vătămat, i-au pus continuu piedici, cum să-i 
binecuvântez? După ceea ce  numim „evenimentele” din acel Decembrie, am 
întins mâna unor vrăjmași. M-au răsplătit cu alte și alte blestemății. Un așa-zis 
stilistician a afirmat în „Cronica”, negru pe alb, că Universitatea care ucide 
e scrisă de Petru, nu de mine. Recentuț, o imensă plagiatoare a susținut că eu 
scriu cărțile lui Petru și că le public la Editura Eikon cu numele lui pe copertă. 
„Să nu fiți supărată,  Noemi Bomher asta v-a făcut un compliment”, mi-a spus 
Valentin Ajder. Și mai sunt securiștii care iau agheazmă în gură la biserica „40 
de sfinți”, unii vecini de bloc. Dificilă schimbarea gândului și a inimii, metano-
ia, cu alt cuvânt pocăința. Eu i-aș lăsa dincolo de pronaos pentru că nu cred în 
schimbare, în mutare, în puterea lor de a vedea lumina după ce s-au întunericit 
o viață. „Să-l iubești pe vrăjmașul tău” nu-i de colea. Trebuie să ai puterea 
lui Marcel Petrișor (13 ani de închisoare) ca să vorbești amabil cu torționarul 
întâlnit pe stradă. Eu nu o am.

Prietenul meu și al Bătrânului, Vasile Andru, trecut și el dincolo, găsise 
patru feluri de viețuire: diavolească, dobitocească, omenească, duhovnicească. 
Ar fi de ales, spunea el: să plătești cu rău binele făcut; mai e și opțiunea  rău 
pentru rău, dinte pentru dinte. El, Andru, mergea pe ideea că trebuie să întorci 
binele făcut. Asta pot. Nu și să fac bine celui care mi-a făcut rău sau conti-
nuă să-mi facă rău. Sper să nu-mi pierd sufletul din pricina asta. Mântuitorul 
mântuie greșalele noastre. Petru a suportat prigoană dinspre „cei trei A” (el nu 
i-a numit, eu, da: prorectorul Arvinte, dovedit cu umeri grei de Paul Miron, 
decanul Andriescu, șeful de materie Vasile Adăscăliței, cumnat cu șeful SIE, 
Mihai Caraman). L-au nedreptățit/marginalizat, pe toată durata vieții lui. N-a 
avut nici o șansă. Dar cred că sita istoriei culturii îi va face dreptate cărtura-
rului cu privire albastră. Pe ei nu-i pot ierta. Dumnezeu să-i odihnească și pe 
cenzorii mei cumva, dar să-i și țină departe de mine. N-a fost ușor să suport 13 
ani dreptul de semnătură interzis; a fost „închisoarea” mea. Toleranța e bună, 
resemnarea nu. Iar cel atacat are tot dreptul să nu tacă, să se apere.

Nu vă rețin mai mult, dar, pentru că vorbele Dvs. de la predică îmi 
rămân în minte și în inimă (sunteți un om de rasă, Părinte, și nu la haină mă re-
fer), îmi amintesc surâzând de o întrebare adresată enoriașilor, în citare liberă, 
ca să zic așa: De ce nu veniți la biserică, în casa lui Iisus? Nu vă place de preot, 
de altar, de predica mea, dar ce aveți cu blândul Iisus?

Vă supun atenției un soi de interpretare pe care am refuzat-o: că trăda-
rea lui Iuda ar fi fost necesară pentru moartea și învierea lui Iisus. Nu, nu vreau 
o religie întemeiată pe trădare, pe sperjur. Cică preeminența lui Iuda constă în 
faptul că a trădat din dragoste de Iisus. Că l-a sărutat ca să-l avertizeze, un sărut 
iudaic. Iar sinuciderea ar fi jertfa pentru creștinism, chipurile. Că trădarea e 
parte a ființei umane, că așa a vrut Creatorul: Fiți umani! Fiți iude! Fiți mișei! 
Nu cred asta.

Zice Pr. Dumitru Stăniloae, drag vouă: „Răstignirea este prima Înălțare.”
„Vezi, Magda, dacă n-am timp eu, scrie tu Ridică-te, Gyr, ridică-te 

Crainic! Îți dăruiesc acest titlu. Poți să-l scrii.”
L-am scris.
Mi-ați spus, după ce Petru s-a stins: „Doar n-o să-l bocim acuma. Faceți 

ceva pentru Bătrânu.” Luam xanax cu ghiotura, oglinda mă pândea să-mi arate 
cum mi s-au schimbat trăsăturile; la un moment dat, am făcut un atac de panică 
urât: m-am simțit ca o broscuță sub farul Daciei, pe care n-am mai condus-o 
din teamă de accident; văzusem pe șosea un biciclist mototolit de un camion. 
Am aruncat somniferele. Cred că prin ce am făcut (15 cărți editate cu ajutor 
Ajder; Bătrânu a cuprins enciclopedic câteva domenii: etnologie, teologie, es-
tetică, istorie literară, critică de poezie și de proză) mi-am câștigat dreptul la  
plâns și poate că a fost lacrima mântuirii. „Căci plânsul stinge focul veșnic,  iar 
ruga te înalță sus.” Așa ne liniștește Sf. Iacob Hozevitul. Am să-l slujesc cât 
am să pot pe țărănușul meu imperial respectând cutuma, pe învățătorul meu 
înțelept, pe filologul iubitor de limba română, pe credinciosul în poporul său, 
ales, pe mărturisitorul de adevăr istoric. Petru a ieșit din viața asta „răbdător 
și tare”. Nu s-a lăsat condamnat la frică. Poate și iertător, așa cum eu nu pot 
fi, cu doctorașul care l-a împins în moarte. „Profesorul de frumos”, cum îi 
spuneau studenții de la Teologie (pentru mine, proful de preafrumos, cu suflet 
preafrumos), mi-a dat, după ce mi-a împlinit viața, lecția finală: a despărțirii. 
Cea mai grea.

Și pentru că am citit din doască-n doască Teologia necazurilor (preot 
Ioan C. Teșu, Editura Sf. Mina, 2018), închei astfel: Doamne Dumnezeule, îți 
mulțumesc pentru durerea asta uriașă, a pierderii lui Petru!  n

Iași, 20 decembrie, 2019

ZOIA ELENA DEJU
spic de lumină

un spic de lumină
înrădăcinat
în vaza dorului

cu lacăte grele se-nchide
în tăceri subţiri cercul –

ieşim din poveste 
fiecare cu însemnele 
ce le merită

cu toţii uitând
de apa vie
şi de iarba aceea
ce leagă şi dezleagă fiare…

ideograme
viaţa -
încrustare
de nume
pe scoarţa
mestecenilor

târziu
dând peste margini –  
ilizibile
ideograme

paparude cu lauri
întârziau
ploile iuliene
paparude cu lauri
de bozii
în colbul amiezii

pluteau
într-un dans
de duhuri înnegurate
vechi aşteptări

căţelul pământului
se poate ca
privind peste umăr
să vezi cum se ţine
după tine
Căţelul Pământului
(un ţinut cu răscruci
sure ușure
şi duhuri rele)

dă-i să-nţeleagă
că nu-l iei în seamă
şi de la o vreme
te va părăsi

urma de vulpe
argintie
îl va abate
de veghe

pe o aripă de lumină
lină
cântecul ciocârliei
îmbătată
de aburul brazdei

în văpaia amurgului
duhurile pădurii
se zvârcolesc

pânda poemului
între lumină şi umbră
de veghe
în lanuri târzii

cântec de toacă
mă acoperă 
cu respiraţii curate
sângele
şi cu pacea ei
neînvinsă viaţa

miros de zăpezi
în culese livezi

Dumnezeu
dăltuieşte pământul

cântec de toacă
şi o ciocănitoare
în plopul uscat

lunatică
printre degetele
tale
răsfirate a rugăciune
duh înstelat
veşnicie lunatică

o rouă de lumi uitate
în cireşarul
cu sânzienele lui
despletite
o veche poveste
se face nouă –
 
mai trebuie
o rouă de lumi uitate
şi-o magie 
mieznoptică.

dor de solstiţiu
la capăt de lume
râul îşi pierde
glasul –
zăpezile devin
plutitoare
primitoare e marea
generos oceanul

un dor de întoarcere
scăldat în solstiţiul
liliachiu

cum ar mai putea…
el poemul care
roteşte sori 
şi mută stelele
să-și scuture
sideful
pe aripi de înger

în smerenia dimineţii
boaba de rouă
pe roze
diamant şlefuit

cum ar mai putea el
poemul 
rodi lumina
în stinsul candelei?

gloria asfinţitului
cu suflet de prunc
hoinăresc
în gloria asfinţitului

iubirea
purtată pe faţă
ca un fard
sub care e multă
zare şi pace

tresare o rugăciune

un aprig izvor
stâmpărându-şi setea
într-un nor destrămat 
din pântecul muntelui
plâns şipotit
de stihii limpezi
fără amintiri  –

tresare Văz-
Duhul -
o rugăciune
pe muchia
orizontului

peană ori pean

pasăre
ori rădicină?

peană în prăpastie
rotitoare
ori pean
smulgându-se
din limba de foc
a jertfelnicului?

înger indignat

1.ca o privighetoare
cernind văzduhul
în uitări de sine
poemul

ca un stâlp de foc
în liliacul înflorit
îngerul obosit
de vămi albastre
indignat
fluture cap-de-mort
cade subit
pe umărul tău

2.ce vezi nu se-aude
ce se-aude 
nu se poate 
precuvânta

doar apa în matcă
îşi tot repetă povestea
şi pietrele picură-a somn
geologic

***
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Evoluţia creaţiei lirico-filosofice a lui Mihai Eminescu este inimaginabilă, 
chiar inexplicabilă fără perioada studiilor vieneze. 

Poetul ajunge în septembrie 1869 nu într-un oraş oarecare: Viena este în a 
doua jumătate a secolului al 19-lea, pe lângă Paris, 
cea de a doua capitală culturală a Europei. 

Tânărul Eminescu avea 19 ani. Viena l-a 
întâmpinat cu o viaţă colorată şi splendida Ring-
strasse în devenire: opera (1869) şi Votivkirche 
(1871) sunt terminate în timpul şederii sale aici. 
Parlamentul, Burgtheater-ul, primăria, noua uni-
versitate sunt proiectate sau deja în curs de con-
strucţie. 

La Viena Eminescu îşi întâlneşte câţiva 
colegi de clasă de la gimnaziul din Cernăuţi, de 
asemenea cunoscuţi din timpul şederii sale la Blaj 
şi Sibiu: Teodor Nica, Ioan Bechnitz, Al. Chi-
bici-Râvneanu, T.V. Ștefanelli, Iancu Cocinschi, 
Samoil Isopescu, Petru Novleanu şi nu în ultimul 
rând pe Ioan Slavici. 

Acesta notează următoarele cu privire la 
Eminescu:

„la 1869, cînd a venit la Viena, Eminescu, 
deşi nu împlinise încă vârsta de douăzeci de ani, era om nu numai cu multă 
știinţă de carte, ci totodată şi sufleteşte matur şi că îndeosebi mie, care eram cu 
doi ani mai în vârstă, mi-a fost, în multe privinţe, bun îndrumător – ceea ce le-a 
mai fost de altminteri şi altora dintre colegii lui români din Viena.” 1

Eminescu se înscrie la 2 octombrie 1869 la facultatea de filosofie a uni-
versităţii din Viena ca auditor extraordinar. În această calitate avea dreptul să 
participe la cursuri, care trebuiau apoi consemnate într-un index lectionum. Dar 
pentru că nu avea bacalaureatul, pierdea dreptul de a da examene. Astfel tânărul 
însetat de carte putea studia în voie, fără a da mare importanţă laturii formale a 

studiului său. Conform matricolei se înscrisese doar trei semestre: primul semes-
tru 1869/70, primul semestru 1871/72 şi al doilea semestru 1872. 

În semestrul de iarnă 1869/70  Eminescu a audiat doar cursuri de filo-
sofie, ca de ex. Theodor Voigt: Introducere în filosofie cu metafizica lui Aristo-
tel ca bază; Robert Zimmermann: Filosofie practică, Istoria filosofiei, cursul 1; 
K.S.Barasch-Rappaport: Teoria filosofică a principiului şi Introducere în filoso-
fie.

În semestrul de iarnă 1871/72, după o întrerupere de un an, poetul a audiat 
cursuri de drept şi filosofie la Heinrich Siegel: Istoria imperiului şi a dreptului 
german; Rudolf Ihering: Instituţiile şi istoria dreptului roman; Robert Zimmer-
mann: Filosofie practică, Istoria filosofiei; Theodor Voigt: Pedagogie generală. 

În ultimul semestru al şederii sale la Viena, în 1872, a audiat la Ludwig 
Arndts: Pandectele, cartea 1; la Theodor Voigt: Logică şi la Robert Zimmer-
mann: Istoria filosofiei, cursul al 2-lea: Evul mediu şi modernitatea până la Kant. 

Poetul nu era ceea ce s-ar numi un auditor consecvent al cursurilor uni-
versitare, ci prefera lectura în liniştea cămăruţei, în mijlocul munţilor de cărţi. 
Şi dacă se încumeta totuşi să păşească în augustele aule universitare, privirea 
prin fereastră îi era reţinută uneori de agitaţia din străzile strâmte din jurul vechii 
universităţi în actuala Bäckerstraße, respectiv în piaţa Ignaz-Seipel din primul 
cartier vienez: 

                                                                   Prin ferestre uliţernici
                  noi priveam pe madam Maier
           şi priveam cum mazel Resi
  şi cu Seppi joacă ştaier. 2

Setea nepotolită de ştiinţă a lui Eminescu îl determina totuşi să audieze 
cele mai diverse cursuri, astfel încât nu s-a limitat la filosofie, istorie şi drept, ci 
a audiat şi cursuri despre finanţe, medicină legală, chimie, lingvistică romanică, 

biologie ş.a.
La prof. Gatscher Eminescu a audiat, de 

ex., cursuri de medicină legală, ce tematizau cu 
precădere disecţia cadavrelor, la prof. Brücke a 
audiat cursuri din domeniul anatomiei. Pe de altă 
parte, participa şi la experimentele chimice din la-
boratorul prof. Nicolae Teclu de la academia teh-
nică. Urmărea cu plăcere cursurile lui A. Mussaffi-
as despre lingvistica romanică. Este în continuare 
cunoscut interesul său deosebit pentru fizică, me-
canică şi matematică şi faptul că diferite notiţe din 
aceste domenii umpleau manuscrisele sale. 

Poetul nu-şi făcea, prin urmare, o cultură 
unilaterală, ci era mai degrabă interesat să se in-
formeze în cele mai diverse direcţii. Cărţile nece-
sare proveneau din biblioteca universităţii, biblio-
teca imperială, din librării, anticariate, pe care le 
asedia adesea, sau din bibliotecile particulare ale 
colegilor. Eminescu se putea dedica zile întregi 

unei lecturi, întins pe canapea sau plimbându-se prin cameră. Principala atenţie 
era însă destinată literaturii. Eminescu citea mult, printre altele şi multă literatură 
germană sau traduceri germane. Îi ştia la perfecţie pe clasicii germani. 

La Viena poetul a găsit două societăţi academice fondate de conaţionalii săi 
români: este vorba de Societatea Literară şi Știinţifică a Studenţilor Români din 
Viena, fondată în 1864, şi de Societatea Literar-Socială România, creată în 1867. 

La 20 octombrie 1869 Eminescu a intrat în ambele societăţi. Datorită con-
tribuţiilor sale constructive în cadrul dezbaterilor din aceste societăţi, simpaticul 
tânăr a fost repede acceptat şi se bucura de o autoritate crescândă. Eminescu a 
fost totodată şi una din forţele care au realizat contopirea celor două societăţi 
într-una singură: Societatea Academică Social-Literară România Jună.

În privinţa contopirii celor două societăţi se mai făcuseră nişte încercări 
zadarnice de conciliere. Din această pricină, atunci când, odată cu propunerile 
lui Alecu Hurmuzaki şi  Aurel Mureşanu, s-a cerut din nou o unire a celor două 
societăţi într-una singură şi activă sub denumirea România Jună, Eminescu a 
preluat cu mare entuziasm această idee, accentuând în cuvântul de deschidere 
cât de înţeleaptă era crearea unei singure societăţi, în care să intre toţi românii 
din Viena. 

În ianuarie 1870 Eminescu şi alţi trei membri au fost numiţi într-o comisie, 
care să completeze statutele şi regulamentul societăţii România Jună. Mai avea 
însă să treacă un an până când această societate avea să fie fondată, la 8 aprilie 
1871. Ioan Slavici a devenit preşedintele societăţii, Eminescu bibliotecarul ei. 

La îndemnul său, mulţi tineri români din Viena care participau la viaţa 
culturală a acestei societăţi s-au obişnuit să vorbească o limbă română cultivată. 
Eminescu aspira însă spre mai mult. El a insistat asupra creării, la toate uni-
versităţile europene la care studiază tineri români, de societăţi asemănătoare cu 
cantine şi biblioteci şi a cerut să se ţină anual un congres naţional. Pe astfel de 
considerente s-au bazat şi eforturile sale privitoare la sărbătoarea de la Putna. 

Pentru crearea unei noi societăţi România Jună era nevoie de bani, un lo-
cal şi mobilă. Eminescu urma să fie acela care trebuia să se ocupe de toate aces-
tea. A ştiut să găsească oameni care se simţeau măguliţi când le solicita ceva. În 
această privinţă poetul spunea: 

„Pune pe fiecare să facă ceea ce face cu plăcere şi nu numai că lucrurile 
merg bine, dar ţi-i faci şi pe oameni prieteni buni.” 3

Ceea ce-l caracterizează pe tânărul Eminescu în acea vreme era maturi-
tatea gândirii sale şi mai ales simţul său practic în domeniul social. 

Eminescu era capabil, în opoziţie cu entuziasmul romantic al elanului său 
poetic şi confruntat cu problemele practice ale vieţii, să le rezolve şi pe acestea 
din urmă, atunci când era vorba să organizeze baza materială a unei noi societăţi. 
Îi era important să realizeze la Viena o singură reprezentanţă pentru toţi românii 
de aici, în perspectiva însă a unui viitor politic al ţării, care era dependentă în 
sens larg de dezvoltarea monarhiei chezaro-crăieşti. Din acest punct de vedere 
trebuia să li se acorde studenților români un rol esenţial ca mijlocitori între Im-
periul Habsburgic şi România. În această prinvinţă Eminescu publică, sub pseu-
donimul Varro în ziarul „Federaţiunea” din Pesta, în aprilie şi mai 1870, câteva 
articole, ca de exemplu: 

„Să facem un congres!” (an III, 1870, nr. 35/365);  „În unire e tărie” (an 
III, 1870, nr. 36/366); „Echilibrul” (an III, 1870, nr.38/370).

HANS DAMA - VIENA

Eminescu, student la Viena

p. 16
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În aceste lucrări se insistă pe ideea necesităţii unui congres general al na-

ţiunii române. 
În toamna anului 1870 trebuia să aibă loc sărbătoarea de 400 de ani de la 

fondarea mănăstirii Putna. O alta festivitate era prevăzută pentru 15 august 1870 
la mormântul voievodului moldovean Ştefan cel Mare. Eminescu era entuzias-
mat de această manifestare, în care vedea, în acelaşi timp, cea mai portivită dată 
pentru congresul studenţilor români din toată Europa. 

Se relatează că Iacob Negruzzi l-a găsit pe poet, la venirea sa la Viena în 
iunie 1870, atât de acaparat de această intenţie, încât era complet nereceptiv la 
orice propunere de a nu participa la congres. În acest scop s-a creat un comitet al 
tuturor studenţilor români de la Viena, prezidat de profesorul Nicolae Telcu şi cu 
Eminescu pe post de secretar. În acord cu comitetele din Iaşi, Bucureşti, Berlin, 
Paris, Liege, Leipzig ş.a. centre universitare s-a elaborat planul acestei festivităţi 
şi s-au strâns peste 5000 de guldeni. Banii au fost depuşi parţial la bancherul 
Mureşan, un braşovean. Din pricina izbucnirii neaşteptate a războiului germano-
francez însă organizatorii acestei manifestări au trebuit să recunoască faptul că 
momentul nu era potrivit pentru o asemenea festivitate, astfel că pregătirile au 
fost întrerupte în iulie 1870. 

În vacanţa de vară Eminescu a plecat în patrie, la Ipoteşti. La revenirea sa 
din toamnă la Viena avea să afle o veste neplăcută: bancherul Mureşan pierduse 
banii comitetului la un joc de cărţi 
şi fugise în America. Membrii 
societăţii au evitat să facă public 
adevărul. Abia în martie 1871 avea 
să afle şi comitetul central, ce or-
ganizase o adunare generală, care 
era situaţia materială reală, ceea ce 
a dus la propunerea de a renunţa la 
sarbătoarea de la Putna sau, în caz 
extrem, de a o amâna. Nucleul tare 
al celor în favoarea sărbătorii, de 
care ţineau şi Eminescu şi Slavici, 
nici nu doreau să audă de aşa ceva. 
Slavici le-a vorbit mai tinerilor săi 
colegi atât de convingător, încât 
aceştia au hotărât să plece cu orice 
preţ la Putna. În acestă situaţie, 
comitetul, care îşi dorea să scape 
de o grijă, s-a retras, lăsând 
fiecăruia obligaţia să organizeze 
sărbătoarea. 

Eminescu, Slavici şi alţi studenţi originari din Moldova au preluat plini de 
curaj conducerea problemei. La scurt timp după aceea, după ce fusese pregătit 
totul pentru festivitate şi congres, Eminescu revine în ţară pentru a câştiga sprijin 
pentru aceste idei printr-o campanie de presă. La 15 august 1871 festivitatea şi 
congresul au putut fi organizate cu succes. 

„Uniunea Sacră a Studenţimii Române” de la Putna era un produs care 
fusese pregătit spiritual la Viena şi pentru a cărui concretizare Eminescu a adus 
o contribuţie esenţială. 

După festivitate, Eminescu a fost din nou trimis în România, pentru a se 
ocupa de banii care nu ajunseseră şi care erau necesari pentru acoperirea chel-
tuielilor făcute de comitet. La revenirea din toamnă la Viena avea să-l aştepte o 
situaţie furtunoasă în rândurile studenţilor furioşi pe comitetul festivităţii. Sub 
influenţa unor disensiuni politice, studenţimea se scindase în două tabere. Slavi-
ci, Eminescu şi aproape majoritatea studenţilor originari din Moldova/Bucovina, 
cu excepţia lui Ioniţă Bumbac, erau susţinători ai noii orientări, junimişti, şi, prin 
urmare, moderaţi. Ardelenii în schimb erau naţionalişti înfocaţi şi îi considerau 
pe ceilalţi cosmopoliţi şi agenţi care lucrau pentru străinătate. 

Eminescu s-a străduit degeaba să arate la o adunare că societatea România 
Jună urmărea o împlinire reciprocă pe plan naţional-literar. Membrii care o com-
puneau trebuiau să formeze o unitate de nivel mai înalt. E de la sine înţeles că, 
după aceste dezamăgiri, Eminescu şi-a dat demisia. Ioniţă Bumbac însă a rămas 
pe post de preşedinte. 

Extrem de mâhnit şi profund dezamăgit de această sciziune tranşantă, po-
etul a afirmat: 

„Doi duşmani primejdioşi avem în fața noastră: răutatea şi prostia 
omenească. În luptă cu aceşti duşmani n-avem ce să discutăm, ci să lucrăm şi să 
mergem înainte.” 4 

În cele din urmă aşa numita fracţiune cosmopolită a avut totuşi câştig de 
cauză, deoarece Ioniţă Bumbac s-a decis să trimită invitaţii la sărbătoarea de 
Anul Nou tuturora, indiferent de orientarea politică, văzându-se totodată silit să 
renunţe la conducerea societăţii. Astfel situaţia s-a liniştit.

Eminescu era deosebit de fascinat de teatrul şi viaţa muzicală vieneză. 
În perioada în care Eminescu se afla la Viena, la Hofburgtheater are loc, odată 
cu schimbarea directorului (Franz Dingelstedt îi succede lui Heinrich Laube în 
această funcţie), o schimbare importantă de repertoriu. Dacă până atunci se jucau 
cu precădere autori germani: Lessing, Goethe, Schiller, Iffland, Kotzebue, puţine 

piese de Shakespeare şi câteva comedii de Molière, noul director de teatru inclu-
de in repertoriu marii clasici ai literaturii universale. 

Cu toate că, pe lângă Burgtheater şi Hofoper mai atrăgeau spectatori 
alte renumite scene ale Vienei – ca de exemplu Karlstheater, Theater in der 
Josephstadt, Theater an der Wien şi altele –, Eminescu prefera să meargă la 
Burgtheater şi Hofoper. 

Era unul din vizitatorii de pe Stephansplatz şi participa, printre altele, la 
spectacolele cu Henric al IV-lea, Regele Lear şi Cleopatra. Mai cu seamă însce-
nările realiste ale pieselor lui Shakespeare îl entuziasmau pe tânărul poet. Pentru 
Regele Lear de Shakespeare, Eminescu obţinuse cu mare greu un bilet intr-o 
iarnă vieneză. 

Se pare că regele Lear l-a inspirat în poezia Împărat şi proletar, unde apa-
re personajul shakespearian: 

                                  Trecea cu barbă albă – pe fruntea-ntunecată
                                         Cununa cea de paie îi atârna uscată –
                                                                                     Moşneagul rege Lear.

Era o îndrăzneală să mergi cu Eminescu la comedii, pentru că râdea zgo-
motos, râsul lui transformându-se câteodată în urlete senzaţionale. Prietenul şi 

companionul său din perioada stu-
diilor vieneze, scriitorul Ioan Sla-
vici, scria referitor la acesta:

 
„El râdea mult,  cu lacrămi 

şi zgomotos; îi era deci greu să 
asiste la comedii, căci râsetele îi 
erau adeseori oarecum scandaloa-
se.” 5   

Lumea teatrală vieneză era 
dominată în acei ani de actori ex-
traordinari, ca de exemplu neuita-
tul Hamlet Josef Wagner, răufăcă-
torul Josef Lewinsky, proeminenta 
tragediană Charlotte Wolter, co-
micul Karl Meixner, „divina” Au-
guste (Wilbrandt-) Baudius, care 
se pare că îşi fermeca admiratorii 
cu cei mai frumoși ochi albaştri, 

Friederike Bognar, despre care se spunea că n-ar fi vorbit „cu cuvinte” ci „cu la-
crimi”. Despre Eminescu se zice că ar fi avut o relaţie intimă cu Auguste Baudius 
şi cu Friederike Bognar şi că ar fi stârnit invidie din această cauză. 

Vasile Gherasim consemnează că Eminescu era admirat peste tot din 
pricina staturii sale de Adonis. De ce să nu fi fost deci dorit de una sau alta 
dintre dive, deoarece „Eminescu era băiat frumos  şi vorbea o limbă nemţească 
interesantă...” 6

Poetul nu vorbea niciodată despre astfel de treburi...
După Vasile Gherasim7 însă Eminescu primea din când în când cartea de 

vizită a Friederikăi Bognar, pe care, într-un colţ, era trecută ora de primire în 
locuinţa actriţei de pe Landstraße, în cartierul al treilea vienez. 

Referitor la aceasta, Samoil Isopescu scria că poetul împrumuta haine 
corespunzătoare pentru asemenea invitaţii, nu pentru că n-ar fi avut haine curate, 
ci pentru că în asemenea ocazii se cerea o ţinută elegantă.

În exegeza eminesciană se afirmă de multe ori că Eminescu ar fi „gustat” 
din plin viaţa în timpul anilor de studii vienezi. În ce măsură s-a consumat aceas-
tă viaţă mondenă nu se poate preciza, deoarece lipsesc mărturiile directe pe care 
se bazează aceste afirmaţii. Doar câteva presupoziţii şi aluzii lapidare sugerează 
faptul că Eminescu a avut parte şi de, să zicem, laturile mai luminoase ale vieţii, 
căci cele întunecoase l-au chinuit destul chiar şi la Viena. 

Şi Călinescu se referă la acest mod de viaţă al lui Eminescu la Viena, spu-
nând că îmbolnăvirea sa de mai târziu poate fi văzută ca o urmare a acestuia. În 
următoarele versuri apar presupuse amintiri ale acelui timp:  

,,Cu murmurele ei blînde    *
Cu isvorul harum horum
                                                                  Ne primea în a ei braţe
Alma mater philistrorum...   *

                        *                                       Cu murmure ca isvorul
Cujus, hujus, harum, horum
Ne primea-n a sale braţe    *
Alma mater philistrorum.

                      *                                         Cu evlavie cumplită
                                                                 Înghiţeam pe regii lybici”
Unde sunt acele vremuri
Te întreb amice Chibici. 8    *
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În timpul anilor de studii vieneze ai poetului s-a dezvoltat totodată şi o 
activitate literară şi social-politică deosebit de fructuoasă. De la Viena Eminescu 
trimite revistei „Familia” din Budapesta articolul Teatrul românesc şi repertoriul 
lui, care a fost publicat în numărul 18 din ianuarie 1870. Poetul îşi exprima acolo 
opinia în legătură cu existenţa şi funcţionarea vieţii teatrale româneşti, animat de 
evenimentele scenei vieneze. Îşi valorifica însă totodată şi propria experienţă de 
odinioară, când a participat ca sufleor la viaţa teatrală românească. În articolul 
său el pleda pentru crearea unui teatru românesc în Transilvania, întocmind şi 
o listă de prelegeri în acest sens cu următoarele titluri: 1. Geniul naţional; 2. 
În favoarea teatrului; 3. Studiu asupra pronunciei; 4. Patria română; 5. Poezia 
populară.

Eminescu a continuat la Viena traducerea operei lui 
Theodor Rötscher Arta reprezentării dramatice. Lucrarea 
hegelianului Rötscher a format şi marcat în mod esenţial 
şi profund evoluţia estetică şi creatoare a poetului. 

Titlul întreg al lucrării este: Arta reprezentării dra-
matice. Dezvoltată ştiinţific în logica sa organică.

În traducerea lui Eminescu lipseşte capitolul Eloc-
venţa corpului. Lucrarea are un caracter practic-aplicativ 
(Ion Rotaru a publicat o contribuţie Eminescu, traducător 
al unei cărţi de teatru, în: Analele Universităţii Bucureşti, 
seria Ştiinţe sociale-filologie, nr. 23, 1961, pag. 147 şi urm. 

Printre numeroasele însemnări ale lui Eminescu 
din timpul şederii sale la Viena s-au găsit şi proiecte tea-
trale interesante, care însă nu au fost niciodată realizate. 
Astfel, o dramă într-un act: Emmi – Amor pierdut – Viaţă 
pierdută, unde Emmi ar putea fi interpretat ca aluzie la 
numele poetului însuşi. 

Această dramă într-un act se bazează, după măr-
turii ale poetului, pe acelaşi motiv ca poezia Emmi a lui 
Alecsandri. Acţiunea se desfăşoară în anul 1855, iar unul 
dintre eroii piesei este însuși Vasile Alecsandri. În afară 
de acestea, Eminescu a încercat dramatizarea unor poe-
me ca Decebal şi Înger şi demon, ca şi proiecte cu bază 
istorică, precum Mihai cel Mare, Petru Rareş şi Alexan-
dru-vodă, ultimul fiind o baladă dramatizată cu numeroa-
se coraluri de bărbaţi şi femei, care se referă la vremea lui 
Alexandru cel Bun. Acţiunea se organiza în jurul controversei dintre Alexandru 
şi soţia sa Ringala în privinţa rolului fiului ei în complotul împotriva tatălui său. 

Întrebat în septembrie 1871 de către scriitorul I. Pop-Florantin, care se afla 
în vremea aceea de asemenea la Viena, „dacă nu lucrează în dramă”, Eminescu 
a răspuns că „pentru aceasta se cere talent special”. Referitor la activitatea sa în 
domeniul dramaturgiei, poetul mărturisea într-o scrisoare (din 11.02.1871) către 
Iacob Negruzzi: 

“Port şi eu acum ceva: o dramă epică, din care însă n-am scris până acum 
niciun şir. Nu sânt încă în clar  nici cu forma, nici cu fondul, nici cu părţile sin-
gulare, nici cu raportul în care acestea să stea. Însă tare-mi pare mie că va rămâne 
în veci nescrisă...” 9

Interesante sunt şi cele două piese concepute folcloristic Împăratul – împă-
răteasa şi Cenuşotca – un fel de Cenuşăreasă din epoca lui Alexandru Lăpuşneanu. 

Şi în lirică poetul scrie texte importante la Viena, de unde trimite revis-
tei „Convorbiri literare” poeziile Venere şi madonă şi Epigonii. La sfârşitul lui 
ianuarie 1871 trimite aceleiaşi redacţii Mortua est, Înger de pază şi Noaptea. 
Eminescu s-a întors la început de septembrie 1872 în patria sa, purtând cu sine 
alte realizări literare valoroase din timpul şederii la Viena: nuvela Sărmanul Di-
onis, fragmente din cuprinzătorul poem Panorama deşertăciunilor sau Memento 
mori, apoi poeziile Înger şi demon şi Floare albastră. Tot la Viena este concepu-
tă şi prima variantă a poemului său de critică socială Împărat şi proletar, a cărui 
primă parte avea titlul Proletarul şi avea ca temă înfrângerea Comunei din Paris. 

Referitor la datele spaţiale prin care este vizibilă şederea vieneză a lui 
Eminescu, iniţial am amintit că poetul studiase în clădirea vechii universităţi 
(astăzi sediul Academiei Austriece de Ştiinţă) din piaţa Dr.-Ignaz-Seipel din cen-
tru. De la vechea universitate se ajunge, mergând spre sud-est şi traversând râul 
Vienei, în al treilea cartier, Landstrasse. Eminescu a traversat probabil pe podul 
care nu mai există astăzi, Stubenbrücke, sau pe Marxerbrücke în direcţia Adam-
sgasse, Gärtnergasse, Kollergasse şi altele, el locuind acolo împreună cu alţi 
studenţi români. Imediat după sosirea sa la Viena, Eminescu a locuit în cartierul 
al nouălea, pe Porzellangasse nr. 9. O placă memorială, amplasată acolo în mai 
1951 de către Societatea Austriaco-Română, indică faptul că Eminescu locuise 
acolo în 1869. Cea mai mare parte a sejurului său vienez şi-o petrece totuşi în 
cartierul al treilea. Astfel, se ştie că poetul a locuit pe Radetzkystrasse respectiv 
pe Dianagasse nr. 8 împreună cu Samoil Isopescu şi Iancu Cocinski. 

Pentru toate adresele la care a locuit Eminescu în cartierul al treilea, Uni-
unea Scriitorilor Români a amplasat în anul 1965 pe Kollergasse nr. 3 o tablă 
comemorativă cu următoarea inscripţie: „În această clădire a locuit din aprilie 
până în octombrie 1871 marele poet român Mihai Eminescu.” Semnat: „Uniunea 
Scriitorilor a Republicii Populare Române.”

În toamna lui 1871 îl găsim pe poet în clădirea cu nr. 5 de pe Schaumgasse, 
în cartierul al patrulea vienez, Wieden. Dar în primăvara următoare se mută din 
nou în cartierul al treilea pe Gärtnergasse. 

Iarna anului 1871/1872 a fost una grea pentru Eminescu: poetul s-a îm-
bolnăvit grav, zăcând trei săptămâni. Îngrijit de colegii săi studenţi la medicină, 
s-a refăcut abia în februarie 1872. Lipsa banilor şi alte greutăţi l-au adus pe poet 
într-o situaţie împovărătoare. Era acum însă hotărât să reia studiile la universita-
te, astfel că s-a înscris din nou după mai bine de un an de întrerupere. 

Sejurul vienez a facilitat poate acea schimbare interioară hotărâtoare care 
a influenţat apoi în mare parte creaţia sa ulterioară: întâlnirea de mai târziu cu 
prietena sa pe viaţă, Veronica Micle, ea însăşi poetă şi soţie a profesorului Ștefan 
Micle, rector al Universităţii din Iaşi. În primăvara lui 1872 Veronica Micle a 
venit la Viena la un consult medical. Pentru a ajunge cât mai repede pe urma 

lui Eminescu, s-a cazat la pensiunea Löwenbach, unde 
locuise şi poetul o vreme. În literatura de specialitate 
despre Eminescu şi Veronica Micle părerile cu privire 
la prima întâlnire a celor doi sunt împărţite. Multe amă-
nunte însă fac credibilă varianta unei prime întâlniri la 
Viena. Astfel, Veronica Micle îi scrie lui Eminescu într-o 
scrisoare din 20 august 1879: 

„Cunoscându-te la Viena, modestia şi mai ales da-
rul de a povesti vesele întâmplări din viaţa marilor gân-
ditori  m-a făcut să-ţi port respect. Şase luni, cât am stat 
în capitala austriacă, mi s-au părut şase zile. Îţi aduci 
aminte când te-am cunoscut pentru întâia oară la doam-
na Löwenbach, gazda mea...” 10

Rămâne neclar totuşi dacă Eminescu a trecut din 
întâmplare pe la pensiune, cu care ocazie a cunoscut-o pe 
Veronica Micle, sau dacă poetul a mers acolo cu intenția 
de a o reîntâlni pe doamna Micle, în cazul în care s-ar fi 
cunoscut deja dinainte. E posibil şi ca Veronica să fi dorit 
ea să-l revadă pe poet. Ar mai fi o posibilitate, şi anume 
aceea ca patroana pensiunii, doamna Löwenbach, să i-l fi 
recomandat pe Eminescu Veronicăi drept însoţitor în ora-
şul străin ei. Este posibil, de asemenea, ca însuşi profeso-
rul Micle să i-l fi recomandat pe Eminescu drept însoţitor 
tinerei sale soţii în timpul şederii ei la Viena. Ștefan Micle 
îl aprecia pe Eminescu şi i-a fost ulterior şef, când poetul 

devenise director al bibliotecii centrale din Iaşi (1874) şi inspector şcolar. Emi-
nescu a fost și inclus de Ștefan Micle în diferite comisii de examene, de exemplu 
în comisia de la Şcoala Normală Vasile Lupu, la 26 decembrie 1874 (Preşedintele 
comisiei era Samson Bodnarescu). În comisia pentru concursul de ocupare a pos-
turilor vacante ale liceului din Botoşani, Eminescu figura alături de Ștefan Micle şi 
alţii. Ioan Slavici remarcă în Amintiri următoarele: 

„Aflasem încă de la alţii că [Eminescu, n. H.D.] i-a fost recomandat unei 
doamne de la Iaşi ca însoţitor la vizitarea oraşului.” 11

Încă dinainte de a-l cunoaşte personal pe Eminescu, Veronica Micle tre-
buie să-l fi văzut undeva. Poeziile lui Eminescu îi erau în orice caz cunoscute. 
Avea chiar şi o fotografie cu el. Astfel nu mai surprind versurile Veronicăi Micle 
din poezia M-am gândit...: 

                           ,,M-am gândit  cu drag la tine până nu te-am cunoscut
                           Te ştiam numai din nume, de nu te-aş mai fi știut.
                           Și-am dorit să pot odată să te văd pe tine eu,
                           Să-ţi inchin a mea viaţă, să te fac idolul meu.12”

Ambii aveau aceeaşi vârstă, 22 de ani. Amândoi scriau poezii, chiar dacă 
la nivele spirituale diferite, şi amândoi se bucurau de acelaşi sentiment care îi 
lega: iubirea. Pe cât era de intimă această relaţie, pe tot atât era de marcată de 
destin, chiar în chip dramatic – ambii vor muri în acelaşi an 1889: la 15 iunie 
Eminescu şi la 3 august Veronica Micle. 

Ceea ce a început la Viena ca un entuziasm reciproc avea să intre prin sin-
gularitatea sa în istoria literaturii româneşti, depăşind-o, preocupând şi fascinând 
nenumăraţi cercetători până azi.   n

1 Ioan Slavici, Amintiri,  Bucuresti 1924,  
Ed. Cultura Natională, p. 99 (în continuare: 
Slavici).
2 George Călinescu: Istoria literaturii 
române de la origini până în prezent. Ed. a 
2-a, Bucuresti 1982, p. 444 (în  continuare: 
Călinescu).
3 Slavici, p. 102.
4 Slavici, p. 106.
5 Slavici, p. 104.
6 Vasile Gherasim, Eminescu la Viena. În: 

„Junimea Literară”, 1923, p. 374 (în continu-
are: Gherasim).
7 Gherasim, p. 374.
8 Călinescu, p. 444.
9 E. Torouțiu, Studii și documente literare, 
vol. III, p. 319–320.                    

10 George Sanda, Veronica Micle. Editura 
Cartea Românească, București 1972, p. 29 
(în continuare: Sanda).  

11 Slavici, p. 108.
12 Sanda, Veronica Micle. Editura Cartea 
Româneascnă, București 1972, p. 31.     

Note:

(Nota redacției: Fotografii apud Matei Osvad, Dan Dulciu, Oana Cernat).
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S-ar vedea două fulgere

Dragostea mea, hai cu mine la munte,
Să îți arăt raiul meu  de cleștar;
Sufletul tău de câmpie s-asculte
Sufletul meu de pisc zvelt, temerar.

Hai să te duc lângă râul de-acasă,
Pe unde și-acum mai alerg-un copil
S-adune miresme din vânt și să țeasă
Curcubee pe zări, furișate tiptil.

Te-aș ocroti, ca pe-un spic, de furtună,
Te-aș încălzi sub cearceafuri de fân;
Ne-am iubi și-am trăi fericiți împreună
Neștiind ce de legi are lumea-n declin.

Ne-ar ascunde, cu tril, bordurata pădure,
Ne-am iubi printre fiare ca-ntre blânde zidiri;
Stoluri mari de foșniri unduind să ne fure
Când un viforl de păsări ne-ar țâșni din priviri.

Ne-am urca tot mai sus și mai sus într-o seară,
Până ce-am trece și de-al stelelor plai
Două fulgere-n cer, nesortite să piară,
Ci să scrie balade pe-o Gură de Rai.

Dar nici acum

Cândva erau toți munții ai mei, ca-ntr-o vecie,
Și ale mele, coapte, chiar stelele de jar,
Iar luna fericită în ochi să-mi întârzie
Părea o fată blondă-ntr-un vis senin, hoinar. 

Pe-atunci măceșii verii fugeau de vânt pe vale
Și ferigi mici, roșcate, i-ademeneau spre râu,
Iar eu scoteam iubirea din călimări astrale 
Și nu știam în care caiete s-o mai scriu.

Creșteau pe-alături ierburi și se scăldau în rouă
Ca ielele de goale, apoi dansau rotund,
Iar Arieșul, tânăr, cânta o doină nouă
De fiecare dată când le-amăgea spre prund.

Pe-atunci erau toți munții ai mei până-n adâncuri
Și unduite frunze mă fremătau cu dor;
Nici azi bătrân nu-s, iată, nici singur între singuri,
Cât îmi inundă pieptul un suflet de fecior.

Dacă nici iubirea

„Dacă iubirea nu te poate apăra de moarte, 
măcar te împacă cu viața.” 

(Henryk Sienkievicz)

Dacă nici iubirea-n munte nu m-a dus,
M-a părăsit pe-o vale de uitare,
S-o tot aștept, cu sufletul supuns,
Până mi-o face semn din depărtate.

Printre măceși cu florile-n declin,
Sub cerul zugrăvit cu stele line
Voiam să vină și voia să vin,
Dar nu și-a găsit calea către mine.

Dacă nici iubirea nu m-a mântuit
De răstignirea mea neînviată
Și nici de Iuda-n eul meu zidit,
Măcar mi-a făcut crucea mai curată.

Dacă nici iubirea nu m-a apărat
De moartea mea, și ea de-acum bătrână,
Măcar mi-a dat un dor neîmpăcat,
Un Rai și-un Iad, ținindu-se de mână.

Un cântec de iubire

Te-aș duce și pe tine, salvarea mea,-ntr-o vară,
Într-un culcuș de dragoste din munți,
Să stăm acolo singuri și să se-audă-afară
Cum scrie vresuri iarba sub pași de vânt desculți.

Te-aș duce și pe tine, o lună, poate două,
Salvarea mea frumoasă, din slobode beții,
Să stăm acolo singuri și să se-audă-n rouă
Cum scrie versuri luna prin nopțile târzii.

Te-aș duce, ca răsplată că mi-ar rămas pe rană
Și n-ai plecat în țara de lux dintre-amăgiri,
Să stăm acolo singuri și să ne fie hrană
Lungul poem al lumii, cântând despre iubiri.

Apoi veni-va toamna, cu frunzele ei moarte,
Culcușul nostru dulce se va-ngropa-n pământ;
Doar stelele, pe munte, vor tot cânta prin noapte
Un cântec de iubire cum nu s-a scris nicicând.

Prin stelele zăpezii de 
Crăciun

Am fost un viscol răzvrătit prin munți,
M-am sărutat cu frunza verde-n vară
Și mi-am trecut destinul peste punți
Adâncul râu al vârstei să nu-l doară.

Părinții mei, goruni frumoși și-înalți,
Fagi doinitori pe-o vale murmurată,
Ori lacrimi de rășină-n ochi de brazi,
Mi-au dat să beau iubirea lumii toată.

Apoi, în veșnicia unui sat,
Sub clopot tras pentru vecernii sfinte
Cu straiul alb al lunii-nfășurat
Am înviat  Cristoși peste morminte.

De-acolo, când spre șesuri am pornit,
Mi-au curs prin sânge slobode pâraie
Ce-n piept mi-au pus tărie de granit
Să pot ieși curat dintre noroaie.

Până și azi, de-acolo îmi adun
Dogoritoarea inimii colindă,
Prin stelele zăpezii de Crăciun
S-o-ngâne moții-n fluierul din grindă.

Să-mi cânte frunza
Să nici nu fi plecat nicicând din munți,
Să nu-mi rămână văile uitate,
Nici pașii mei din colburi, pași desculți,
Vânând, apoi, desfrâuri și păcate

Să nu fi văzut stele fără soț,
Pe trândava și sloboda câmpie,
Ci doar din piscul plaiului de moț,
Să simt că-n tulnic sufletu-mi învie...

Să nu fi fost director la urzici,
Într-un oraș de clopote străine;
Cu planuri mari, dar reușite mici
Și răstignit, întruna, eu în mine.

Acolo-n munte dac-ar fi s-adorm,
Cu fluiere la cap și la picioare,
Să-mi cânte frunza dragostea de om
Și să mă pierd, cu cântecu-n uitare...

Hai să-ţi arăt cum ninge
Hai, să-ți arăt, iubito, cum ninge-n Transilvanii
Și încă nu oriunde, ci-n munții mei de vis,
Aici unde gorunii, întinerindu-și anii,
Repetă sărbătoarea triumfului promis.

Aici unde prin sate dau porțile vecie
Și nunțile ninsorii se-ntâmplă lângă mit;
Hai să-ți arăt, iubito, suprema poezie
Pe care-a scris-o iarna pe munți și i-a albit.

Chiar dac-ar fi pe urmă să ardem dintr-odată
Sub flacăra ninsorii, ca niște muguri stranii,
În fiecare iarnă își va chema o fată
Iubitul să-i arate cum ninge-n Transilvanii.

DUMITRU MĂLIN

Cântecul dorului

Cântecul meu merge, iarăși, acasă, 
Urcă departe, dincolo de stânci; 
Cât Detunatele dorul l-apasă, 
Tu, Arieșule, poți să-l mai stingi?
Mai fi-vor tulnice câte să poarte 
Cântecul meu peste largile văi; 
Să fremete-n frunza pădurilor toate 
Și-n soarele amurgului cu blonde văpăi?
Mai fi-va bunicul să-l încrusteze 
În donițe albe, peste-albastre răcori? 
Toate-nsetările mi-s, iarăși, treze, 
Parc-aș cosi ]ntr-un lan de viori.
Umbra flămândă trage-n amiază, 
Sub fagul tânăr, orb de frunzar 
Și mama pe brazda curată așează 
Foșnetul pâinii din merindar...
Toate-s acasă, la mine sub frunte, 
Cât Detunatele doru-i de greu; 
Cântecul meu merge, iarăși, la munte, 
Tu, Arieșule, să-l murmuri mereu!

Noi, moţii
Eu știu ce-nsemnă să-ți iubești ogorul, 
Păiușul mic de iarbă din imaș; 
Bunicul meu, cu coasa, cu toporul 
Și le-apăra, cu pumnu-i uriaș.
De cineva-ndrăznea, și-o brazdă scurtă, 
Să treacă,-n dorul lelii, peste hat, 
Putea plăti cu-n trandafir în burtă, 
Un roșu trandafir, împurpurat.
Eu, pe alături, asmuțeam o furcă 
Să muște nemilos, neiertător; 
De nu cumva bunicul se descurcă, 
La zece ani săream în ajutor
Deci să nu-mi spună mie „patrioții” 
Ce-i dragostea de glie, limbă, neam: 
Când noi am scris Istoria, noi moții, 
Iar eu, în sânge, pe bunicu-l am.
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Fără poeții din Vestul țării, tabloul liricii 
românești de azi ar fi, axiologic vorbind, desigur, nu 
numai incomplet ci și realmente mutilat, de vreme ce 
poeți din generații diferite reprezintă valori incontes-
tabile în planul originalității și diferențierii specifice. 
Între aceștia, optzecistul OCTAVIAN DOCLIN (n. 
17 februarie 1950, Doclin, Caraș-Severin) este, din-
colo de certitudine, un destin împlinit. Între scriitorii 
din Banatul Montan, mai exact din arealul legendarei 
Reșițe, el se află, odată cu marcarea septuagenariatu-
lui, la apogeul creației. Este vorba de o întreagă operă 
poetică, alcătuită din zeci de volume, configurată, dez-
voltată și consolidată din aproape în aproape, reușind 
a circumscrie un topos original, așa-zis doclinian, de 
geografie poetică, în care putem ușor identifica atât 
elementele unui biografism de substrucție rememora-
tiv-nostalgică, cât și viziuni, ideograme ori coagulări 
lexematice aparținând unor fantasmatice raportări 
la motive mitologice, biblice, etno-folclorice, în ge-
neral de un livresc structurant și capabil a-i pune în 
evidență obsesiile, trăirile, urgenta idealitate a unui 
demers obstinat întru o binemeritată redempțiune.

Urmărindu-i cu prietenească atenție evoluția 
literară încă din anii estudiantini (anii ‚70 ai seco-
lului trecut), deopotrivă succesele, recunoașterile, 
retragerile, ezitările, revenirile spectaculoase, am 
realizat că Octavian Doclin ilustrează tipul scriitoru-
lui înzestrat cu acel inepuizabil talent, aflat mereu în 
vizionare neliniști și în varii redefiniri ale unui ine-
branlabil crez poetic.

Nimic nu a stat în calea afirmării sale, de la 
debutul poetic din 1968 până azi, reușind, așadar, în 
peste o jumătate de secol, să publice nu mai puțin de 
45 cărți de poezie, fiind răsplătit cu premii ale Uni-
unii Scriitorilor (al cărui membru este din 1982), ale 
unor prestigioase festivaluri și manifestări cultural-
artistice, ba chiar cu ordine și distincții ale Statului 
român (Meritul Cultural în Grad de Cavaler, 2004).

Bine cunoscut, mai întâi, în viața cultural-ar-
tistică a Banatului, îndeosebi a Caraș-Severinului, 
poetul (trăitor la Reșița, unde editează, sine hiatu, 
cu un devotat și recunoscut profesionalism, revista 
de cultură și artă „Reflex”, aflată sub egida Uniunii 
Scriitorilor din România, aflată azi în al XVIII-lea 
an de apariție) a atras atenția criticilor literari încă 
de la debutul editorial cu Neliniștea purpurei (1979), 
girat de Gheorghe Grigurcu. Criticul de la „Familia” 
orădeană (orașul în care poetul nostru urma Filolo-
gia), conștient că „ne aflăm acum în fața unui debut 
nu de toate zilele, pe care se cuvine a-l saluta ca ata-
re”, opina, în prezentarea de pe coperta plachetei, că 
„idealul ce-l animă timpuriu e condensarea, lacrimă 
a formei”, de unde intuiția ce se va dovedi exactă a 
„aspirației spre esență, spre enigma formală a aces-
teia, cristalul, care ni se pare cea mai de preț a lor 
făgăduință.”

Lecția lapidarității expresive și concentrării, a 
supravegherii exigente a discursului liric, cu creio-
narea primelor «izobare» ale geografiei sale lirice, 
inclusiv a unor «izohipse» în atmosfera creației, pe 
fondul obsesiv al poeziei ca grație și asumare mira-
bilă a unui areal de idealitate, o ilustrează volumele 
ce-au urmat. Rostirea poetului a devenit cât mai cu-
prinzătoare și expresivă, de unde și ideea de a rămâ-
ne „curat și nebiruit” într-o poietică a transfigurări-
lor mirabile, deopotrivă productivă și întemeietoare 
(Ființa tainei, 1981; Muntele și Iluzia, 1984; Curat 
și nebiruit, 1986; Cu gândul la metaforă, 1989). 
Aceasta ar contura o primă etapă a poeziei doclinie-
ne, resimțită, în regimul meditației elegiace, de unele 
abstractizări „prezumțioase”, de un lirism ce cu greu 
ajunge la „coerență” și „unitate globală” (M. Mar-
tin), dar și de o ezitare între locvacitate imagistică 
și lapidaritatea eufonică. Etapă a pregătirii „marelui 
zbor”, antologată în culegerea de poeme Ceasul de 
apă (1991). 

Într-un profil ce-i dedicam poetului Octa-
vian Doclin în urmă cu peste trei decenii (Sursele 
inspirației, în „Luceafărul”, nr. 13 /1988, p. 1), re-
marcam efortul vizibil al acestui robust talent atât 
în asumarea de sine a unor teme, simboluri, moti-
ve, laitmotive, metafore „obsedante” cât și în struc-
turarea lapidară a poemului de respirație scurtă, în 
general acel „elogiu” adus „poemului scurt”. Știind, 
desigur, că răul cel mai mare al poeziei vine nu din te-
matică ci din expresia neavenită, verbiajul nestrunit, 
din retorismul fad, din locvacitatea sentimental-ste-
rilă, poetul și-a asumat un program al esențializării, 
conturându-și de timpuriu acele structuri ale ima-
ginarului și acele toposuri referențiale pentru o mi-
tologie lirică distinctă și plină de freamăt imagistic. 
Astfel, alodiul trasat în linii mari a fost nu numai 
extins peste marginile inițial concepute cât mai ales 
populat cu o mitologie poetică a experienței de viață 
și realizat nu prin discontinuități și rupturi expresive 
sau de ritm imagistic ci printr-o reliefare cu aplomb 
a unor structurante nuclee imagistice, încărcate se-
mantic, redefinite în contexte noi și izvorând dintr-
o inventivitate a „rolurilor” în care este insinuat eul 
poetic, deopotrivă slujită pe măsură de ritmurile unei 
sintagmatici imagistice ușor de recunoscut.

Căci, pornind de la placheta A te bucura în 
eroare (1992), dar mai ales de la programaticul titlu 
În căutarea poemului scurt (1993), apoi cu Agresi-
unea literei pe hârtie (1996), Esau (1997), Poeme 
duminicale (1998), Între pereți de plută sau Moartea 
după Doclin (1999), Dubla eroare (1999) și Poe-
mele dinaintea tăcerii (1999), lirismul doclinian se 
cufundă în oglinzile gravității. Ritmurile Timpului 
care macină existențele dintr-o Realia ce-l cuprinde, 
exprimându-l, și în care poetul trăiește sentimentul 
ontologic al „erorii”, bat cu cruzime în conștiința 

Eveniment editorial

DOCLINIANA - antologie lirică
(Editura Academiei Române, 2020)

Reproducem, sub titlul de mai jos, fragmente din Prefața 
antologiei DOCLINIANA, apărută recent la Editura Acade-
miei Române, a valorosului poet bănățean Octavian Doclin, 
editorul revistei literare „Reflex”, aflată în al XVIII-lea an de 
apariție sine hiatu, și organizatorul anual al tradiționalelor Co-
locvii de Literatură și Artă de la Băile Herculane. Autor al unei 
Opere poetice bine articulate sub aspect ideatic și stilistic, O.D. 
este azi, la cei 70 de ani împliniți, unul dintre scriitorii români 
de prim-plan, a cărui clădire de sine, de-a lungul a peste patru 
decenii de prodigioasă activitate editorială, exprimă deopotrivă 
originalitatea identitară a unui poet veritabil, specificitatea și 
diferențierea spiritului său creator în cadrul generației sale.

poetului, aplecată acum către înțelepciunea Eclezi-
astului.     

Reflexivitatea tot mai acută îndreaptă spi-
ritul către viziuni thanatice, depășite periodic prin 
replierile vitalității și energiei creatoare. Astfel de 
premoniții și înnegurări sunt, desigur, momente de 
„criză” ale eului lăuntric, revelații ale „limitei”, iar 
încercarea intențional redemptivă de a scrie poezie 
religioasă nu este decât benefică. Despovărătoa-
re, poezia-rugăciune îl ajută pe poet să depășească 
impasul lucidității acute. Redescoperirea unor teme 
și motive biblice remontează spiritul poetului, pre-
gătindu-se în această antologată „Climă tempe-
rat-continentală/ Temperate Continental Climate. 
Poems” (1995), pentru noi evadări, reconfigurări 
ideatice și salturi în imaginar. 

Dar în același timp cu abordarea registrului 
biblic, Octavian Doclin revine la concret și elemen-
tar, la tihna „domenicii”, oarecum printr-o strategie 
a eschivei, regăsindu-se într-o topografie plină de 
biografism și nostalgii ale reîntoarcerii la izvoare, 
la o poezie a faptului trăit cu fervoare unui vitalism 
neaoș. Livada poeziei sale este într-o «pârgă» repe-
titivă, continuă, rodirea unui prea-plin poetic dân-
du-i, în registre de artă poetică atotclarificatoare, un 
sentiment pacificator de împlinire, de inefabilă ro-
tunzire a operei («ars mirabilis»): Urma pașilor în 
vale (2001), Nisip, ape de odihnă (2002), Cartea din 
inima mea (2003), Pârga (I-2004, II-2005, III-2006; 
I-II-III, 2007). Etapa aceasta este și ea antologată, 
fie în Locomotiva și vrabia (2006), fie în culegeri 
bilingve: româno-bulgară (Pârga/ Seriavane, 2006) 
și româno-germană (Golf în retragere/ Golf im 
Ruckzug, 2008). 

Dar, cum „etapele” sunt chiar necesare în via-
ţa unui scriitor, cu atât mai mult a unui poet, Oc-
tavian Doclin a avut suficient har de a rămâne el 
însuşi dincolo de toate provocările scrisului şi ale 
vremii. Replierile au fost de fiecare dată salutate de 
confraţi cu simpatie şi încredere, iar poetul a înţeles 
să-şi „recapituleze” periodic creaţia. Astfel, au apă-
rut, începând din 1991, câteva antologii ce merită a 
fi amintite: Ceasul de apă (1991), Climă temperat 
continentală. Poeme / Temperate Continental Cli-
mate. Poems (1995), 47 Poeme despre Viaţă, Dra-
goste şi Moarte / 47 Poems about Life, Love and 
Death (1998), 55 de poeme (2005), Metafore gândi-
te-n stil pentru când voi fi copil (1991, 1999, 2007, 
trad. în lb. engleză de Ada D. Cruceanu).

Să reținem faptul că recapitulările „de etapă”, 
materializate în tot atâtea antologii și culegeri, fac 
parte dintr-o strategie a clădirii de sine, poetul simțind 
periodic nevoia unor astfel de evaluări bilanțiere, de 
«rotunziri» rezumative în desfășurarea tumultuoasei 
sale producții poetice. În acest fel, „vârstele poezi-

POEZIA LUI OCTAVIAN DOCLIN
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ei” docliniene grăiesc nu despre acele discontinuități 
proprii liricilor polimorfi și schimbători de la o carte 
la alta, ci despre o continuitate organică a demer-
sului poetic, cu fiecare nouă apariție editorială dez-
văluindu-se alte și alte suprafețe și semne ale unei 
geografii imaginare consolidată în timp. Domeniul, 
cum îi zice poetul, este mereu îmbogățit cu semne 
din zestrea identitară a Scribului-poet, cu indeniabile 
reverii fantasmatice ale alodiului său poetic. Inclu-
siv reveria „neagră” a Subteranei cu „iluminările” 
ei, cu uitarea de sine, pacificatoare, nirvanică – mo-
ment de retragere cu intenționalități de «resetare» a 
Sinelui existențial și eului lăuntric. În ciuda preluării 
unor eponime metafore-simbol, a unor lexeme con-
ceptual-metaforice, chiar a impresiei de deja-vu sau 
de redundante reiterări, poezia aceasta se înnoiește 
mereu de la etapă la etapă, imaginile și metaforele-
simbol constelând după anumite linii de forță ce dau 
coerență întregii creații, precum o risipită pilitură 
feroasă structurându-se ordonat la apropierea unui 
magnet.

În viaţa poetului au existat – şi e bine s-o spu-
nem – chiar momente de conflict cu sine, de cumpănă 
a conştiinţei scriitoriceşti, de criză (vezi recluziunea 
temporară din „camera cu plută”, mediu  de regăsi-
re proustiană din alienantele trăiri la limită), peste 
care cu bine-cu rău s-a trecut, după care poezia şi-a 
recăpătat forţa expresivă, a ieşit mai limpede, a re-
născut ca Fenixul din propria-i mistuire lăuntrică… 
Un mirabil rod al acestei noi răsăriri îl constituie tri-
logia Pârgă (I-III, 2004-2007).

Cu Urna cerului (2008), poetul anunță o nouă 
etapă a creației sale poetice, care se continuă și azi, 
cu apariții anuale sau de două ori pe an. Este faza 
maturității depline, când „domeniul” doclinian este 
conceptual-metaforic și expresiv-imagistic foarte 
bine configurat tematic și ideatic. Cărțile din acest 
ultim deceniu de creație merg nu numai pe o evi-
dentă / inspirată structurare de teme, simboluri și 
motive, ci mai ales pe forme lirice ușor recognosci-
bile, reliefând acea diferență specifică ce recomandă 
un poet de talent și impun un stil, o operă în con-
sacrarea-i numită «docliniană»: Aquarius (2009), 
Docliniană (2010), Firul cu plumb (2011), Sânge de 
vișin (2014), Baletul de noapte (2015), Sărbătorile 
(2016), Răsaduri (2017), Poeme libere (2018), Și 
punct. Și de la capăt (2019).

Poezia lui Octavian Doclin definește un des-
tin sub semnul marilor neliniști și impune un stil. 
Aparținător de generația optzeciștilor, poetul nu s-a 
lăsat ispitit de reificările prozaice și imunditățile co-
tidianului, nici de tot felul de experimente metalite-
rare, urmându-și cu perseverență, cu ostentație, cu 
fervori de trăire la limită propriu-i drum.

Nenumărate sunt, în cuprinsul acestei poezii, 
artele poetice, de la „Muntele și Iluzia”, să zicem, 
până la ultimele apariții. Să reținem, totuși, câteva, a 
căror semnificație mai complexă privește și alte teme 
majore ale poeziei. 

Iată, bunăoară, în Firul cu plumb (2011), cum, 
încercat de un opresiv sentiment al timpului, poetul 
– parcurgând cu măsură pustia cuvântului „în pârgă 
sau în coacere”, - își exprimă într-o redimensionare 
aproape euclidiană nevoia de certitudini și siguranță. 
„Firul cu plumb” sau „cântarul cu plumb” – meta-
fore foarte inspirate ale scrutării de sine – nu sunt 
altceva decât instrumente ale propriei verticalizări 
ideatice, atingând ideea vizionarismului arhitectural 
(id est: mitul întemeietor al zidirii manolice), acea 
construcție de idei, metafore și obsesii, ce articulează 
un univers liric aparte, specific doclinian. Nimic nu 
poate tulbura, însă, „măsurătoarea” cuvântului decât, 
pentru o clipă, „nisipul” încins al furtunii... Trecând 
„râul neîmblânzit”, poetul aude de pe celălalt mal 
„pasărea de noapte/ îi răspundem încrezători/ făcân-
du-i cu ochiul” (Râul neîmblânzit). Înaintarea într-o 
geografie ideatică nu-l face să uite „țara trecutului” 
și să regăsească, în solitudinea Pustiului, dâra de lu-
mină „care să-i arate drumul de reîntoarcere/ într-o 
nouă vechime”... Pretutindeni semne tâlcuitoare și 
uimiri, ezitări și îndemnuri, acoperișuri de piatră cu 
perspective celeste („poarta cerului”), ziduri de cără-
midă cu rădăcinile adânci („piatră peste piatră”) ale 
unei existențialități privind în oglinda sinelui ca „un 
poem/ care nu se mai termină” și, în sfârșit, asur-
zitoarele bătăi de clopot „pe acoperișul lumii” („în 
timp ce firul cu plumb/ îndreaptă pentru ultima oară/ 
pasul cu care pășesc/ în Shâmbala - 18.Pas), – toa-
te aceste figurații alegorico-ezoterice mărturisesc un 
parcurs inițiatic și onto-poetic de largi și problema-
tice disponibilități expresive. În numele milenarist 

al „firului cu plumb”, poetul va învinge, așa cum 
împăratului bizantin de cinstită amintire Constantin 
cel Mare îi fusese prezisă victoria sub semnul crucii 
arzând pe cer. Cursivitatea vizionar-expresivă și abia 
schițată a unor parabole și alegorii, dicția limpidă a 
gândului punctată, adeseori, de tonul când reținut 
până la muțenie, când oracular îndreptat spre citatul 
biblic, balansul între obiectivarea lirismului și măr-
cile unei împovărate subiectivități, în general o mai 
veche maturitate a gândului rostit imagistic – recon-
firmă la un loc statutul de poeta phantasmaticus al 
unuia dintre cei mai autentici și înzestrați poeți ro-
mâni de la cumpănă de milenii. 

Definindu-și existența/ devenirea poetică sub 
simbolul structurant vizionar al unor „cercuri închi-
se” – asemenea unui copac a cărui vârstă se poate citi 
în cercurile succesive ale trunchiului tăiat – Octavian 
Doclin mărturisea că volumul Baletul de noapte din 
2015 (pus sub motto-ul arghezian al „jocului” din 
De-a v-ați ascuns..., o îndurerată premoniție comu-
nicată copiilor sub atenuanta viziune a ludicului), a 
vrut să „re-facă un alt cerc”, care să înscrie în in-
teriorul lui „noul drum, după ce mă odihnesc puțin 
pe piatra Eben-Ezer” (să sperăm că mai e mult până 
departe!). Conștient că „posteritățile se aranjează an-
tum” (în antumitate adică), poetul îi dezvăluie ami-
cului său Eugen Bunaru semnificația „baletului de 
noapte” în care se va prinde („în curând/ sau cine 
ar putea să știe...”), „cu singura balerină/ pe care o 
poate duce în brațe/ și în care până la urmă/ se va topi 
nevăzut”, aidoma porumbelului „în smoala nopții” 
de pe partea cealaltă a Muntelui „necruțător al Ilu-
ziei”. Sub acest presentiment thanatic (un halucina-
toriu dans al morții care trimite vizionar mai degra-
bă la «dansurile macabre» al Evului Mediu decât la 
„Repetiția de balet” a impresionistului Edgar Degas, 
reprodusă color pe coperta I), comunicat cu o împă-
cată reflecție existențială, sunt dezvoltate toate teme-
le și motivele celor șase cicluri, mai încifrate sim-
bologic sau mai voalate metaforic. Înfricoșat, adică 
„înlănțuit” de „iedera otrăvitoare”, poetul vizează, 
în dansul secret al «baletului de noapte», «trădarea 
luciditatea nebunia” (introlocând blancuri suficiente 
pentru a le marca acestora statutul de repere inde-
niabile în continua „cădere”: „în i-realitatea reală ori 
mai bine zis în realitatea i-realității”. Arta „jocului” 
are, desigur, regulile ei „secrete”, pe care numai po-
etul le știe, strecurându-se „ca o sabie de Damasc/ o 
lamă curbată precum cea mai grea mișcare/ în baletul 
de noapte”. Melodia dansului e a unui „corn de vână-
toare”, în „sala goală”, acolo unde protagoniștii, tot 
așteptând, „s-au topit/ în baletul lor de noapte”, iar 
poetul, singurul, „umil și înfricoșat”, fără aplauze, 
„părăsește arena” cu un obiect sub braț („care mai 
târziu se descoperă a fi un manuscris”). Odată fixată 
simbologia premonitorie a ideografiei hieratice, care 
dă titlul volumului, vom vedea cum toate celelalte 
cicluri (II-VI) sunt infuzate și amprentate de același 
sentiment al „rodului” care cade pe o „hartă core-
grafică”. Imaginile metaforice ale „spectacolului”, 
ale pierderii într-un somn fără vise „pe piatra Eben-
Ezer” (mitologen de mare efect), ipostazierile halu-
cinatorii și siluetele itinerante ale unor personificări 
alegorice (servitorul, dresorul din Glimboc, Scribul, 
Pivnicerul, Robul, Profetul ș.a.), toate concură la cre-
area unei motologii lirice fantasmatice, în care sunt 
transfigurate, prin relaționarea «vocilor» de fundal, 
elemente autobiografice, într-una și aceeași opțiune: 
mărturisirea unui destin artistic și a unei conștiințe 
umane de veghe. Totul e „jucat” pe cartea extremă 
a reflecției lucide, amare, în iluminări de artă poeti-
că de felul: „cuvintele nu sunt cele mai de încredere 
cu care să poți păzi cheia până la ultima revărsare” 
(Fluviul Tavi) O altă ipostază a „baletului” legitimea-
ză cufundarea „în apele termale ale poeziei”, până 
la „agonia”, „zbaterea tâmplelor”, „geamătul”, sus-
ceptibil de „rugăciune mincinoasă”. Imaginile de-a 
dreptul obsesive ale „neliniștii” și „fricii” se conjugă 
cu un sentiment de regret și culpabilitate, trăit „cu 
ochii la Cer/ și Cartea la piept (...)/ rușinat simțindu-
se/ și plin de remușcări/ trăind în frică și vină” (În 
frică și vină). De aici, probabil, regăsirea într-o zonă 
securizantă de etno-folclorism filtrat, frumoasa și 
profunda poemă postmodernă Aproape folclorică 
quintesențiind sufletul încărcat de neliniști, viziuni 
și halucinații al „balerinului” pregătit de ultimul salt, 
de „aprinderea rugului”: „oh și vai, și vai și oh lume 
lume/ mult mi-e sufletul tăciune/ vai și oh și oh și 
vai/ Iadul se preschimbă-n Rai/ Raiul se preschimbă-
n Iad/ cu Dumnezeu pe gânduri cad/ și cu ochii mari 
deschiși/ lume lume bem paharul fără griji” Acesta 

este Octavian Doclin din „cercul” Baletului de noap-
te, poet, cum se vede, deplin stăpân nu numai pe mij-
loacele expresive ale limbii, dar mai ales instituindu-
și un „tărâm” mitologizant, un alodiu anume, creator 
așadar de mitologie poetică. Poezia aceasta rezumă 
o itinerantă și nostalgică biografie, un destin poetic, 
o înlănțuire de vârste, transfigurând artistic amin-
tiri, imagini, secvențe, obsesii, însemne ale trecerii 
și semne livrești, toposuri existențiale și imagina-
re, lexeme și varii mitologene etc. Rezumând-o în 
Plonjarea, toată această clădire de sine artistică, de-
venire umană și spirituală (de la „piureul de castane 
culese din parcul Doclinului” până la „plonjarea” în 
„Subterană” a celui numit „atoateștiutorul locului”) 
structurează, în cadrul unei interesante și autentice 
mitologii poetice, anumite linii tematice, obsesii 
motivice și izomorfisme/ hașurări laitmotivice, în 
general bogăția de imagini și sensuri, care, turnate 
în forme translucide și retorte de esențe tari, asigură 
farmecul acestei poezii de autentică trăire, ușor re-
cognoscibilă într-un context mai larg de valori. Să 
observăm că liniștea în care s-a ridicat această operă, 
din aproape în aproape (cu antologările periodice de 
rigoare și transpunerile în alte limbi) – departe de 
zgomotele din ograda ierarhizărilor vremelnice – i-a 
fost poetului Doclin benefică, asigurându-i «arde-
rea» normală a etapelor (căci poezia lui, cum deja 
am văzut, este fără rupturi și discontinuități, ci orga-
nică în evoluție, într-o asumată și lucidă detașare). 
De unde inconturnabilul „rod”, sub semnul căruia se 
așază – în acest început de „clasicizare” – Baletul de 
noapte, ca „scuturare” a livezii în dogori iuliene și 
ambianțe augustane.

Toate Sărbătorile poeziei docliniene (2016) 
nu sunt decât meditații pe marginea unui destin în-
zestrat „cu puterea celui de-al treilea ochi/ Marele 
Domn”, grație căruia poetului Octavian Doclin i se 
dezvăluie „vederea de departe a Cuvântului însuși”, 
echivalând cu un descălecat spiritual. Dovadă 
că „el e Scribul este atotputernicul/ atotștiutorul 
deținătorul hărții secrete/ a noului Domeniu (și nu 
Stăpânul)/ pe care am pus piciorul/ amândoi deoda-
tă.” (Sărbătorile).

Scribul, Stăpânul, Pivnicerul sunt ipostaze 
succesive (dar și concomitente) ale unei asceze spi-
rituale care ia în stăpânire Domeniul (de astă dată 
„noul Domeniu”), în care poetul se regăsește pe sine, 
fie pe suprafețe confortabile, fie în „subteranele” 
unor căutări alienante. Itinerariul continuă „până la 
locul care hotărăște hotarul Eben-Ezer/ ca mai apoi 
după o scurtă îmbrățișare/ să pornească pe drumuri 
opuse”. 

Să observăm că în această geografie poetică, 
prin care Scribul-Stăpânul-Pivnicerul își lasă sem-
nele pe zone hașurate existențial și ideatic, există și 
mitologemul biblic al „pietrei Eben-Ezer”, ce mar-
chează sugestiv marginea crucială a vieții. Sunt, de-
sigur, și alte denumiri cu rezonanțe biblice în poezia 
lui Octavian Doclin, ce ne îndreptățesc a observa 
această referențialitate reflexiv-esențială ce desenea-
ză teme, idei, viziuni, obsesii, premoniții etc., în de-
finirea cuvântului „demascator” („un singur cuvânt/ 
care să-l demaște fără ezitare/ pe cel ce-a-nceput”), 
precum în admirabilele Meta-phora, Numele, nume-
le, Textul, Exorcizarea, Noaptea U, Crucea Subte-
ranei…

Pretutindeni în prim-planul meditației po-
etice complexe revin obsesiv viziuni ale unui pre-
sentiment thanatic (ce structurase într-o metaforă 
hilar-suavă volumul precedent, Baletul de noapte). 
Iată poema Eben-Ezer cu semnificația ei apăsătoare 
(„piatra va fi clintită din loc/ trasând un alt hotar”), 
încifrată de „Scribul aproape profetic/ aproape plân-
gând”. Iată, în același sens al decriptării semantice, 
blagiana piesă lirică Noaptea U (poetul „Nebănui-
telor trepte” trăise în perioada Dictatului vienez din 
1940-1944 o similară apăsare sufletească mărturisită 
în poemul „Pasărea U”, fiind nevoit să părăsească 
locuința de la Bistrița și catedra de la Cluj și să co-
boare cu Universitatea în refugiu la Sibiu). Numai 
că de data asta, alegoria bate cu toate semnificațiile 
înspre viziunea unei „sărbători” încifrând sensul 
grav al ritului de trecere: „lumânări ale nopții U/ 
i-luminând-o/ albind-o” („Noaptea U. Poetului Ion 
Mircea”). Ori prea bine poemul Teop-El-Teop (cel de 
azi), subintitulat „ultimă revelație”, un fel de exor-
cizare în ezitante decantări: „o vino vino nu veni/ 
ți-amintești/ tulbure i-a devenit vederea/ limpede ge-
lozia/ (mit și legendă desigur/ cum o minciună năs-
când adevărul)”. Și, în sfârșit, Testamentul, în care 
ni se dezvăluie relația „Pivnicerului” cu „Domeniul” 
și a „Scribului” cu „Cartea”: „Dorința de a sta/ pe 
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scaunul împărătesc al Domeniului/ a avut-o Pivnice-
rul/ înainte de a-l cunoaște Scribul/ când s-a descuiat 
însă Cartea/ Stăpânul a terminat deja/ și la timp și în 
vreme/ Testamentul său/ născut dintr-o inspirație se-
cretă/ cum o boală insuportabilă/ altfel decât o mas-
că/ indescifrabilă”.

Într-o secvență finală (II. Primele. Ultimele. 
Sărbătorile esențiale) semnificația mitologemului 
veterotestamentar este de o tranzitivitate evidentă, 
decriptizantă: „căpătâi/ i-a fost piatra tombală/ tru-
pul și-l odihnea/ cum într-o seră păpădia/ îmbrăcat 
în zalele rigorii/ lângă piatra protectoare/ Eben-
Ezer/ graniță nevăzută/ dar știută/ între sub-Pământ 
și Cer”. Cu precizarea că „desăvârșirea Cercului” 
– cum scriam altădată – însemnând „începutul și 
sfârșitul poemului său”, se va amâna „atât timp/ cât 
se mai putea trăi/ și mai era de uitat”… Iată de unde 
ideea („revelația”) de „sărbătoare”, reiterată în fac-
tualitatea destinului, ca „bucurie” a vieții în evidenta 
ei condiție existențială. Bucură-te cu fiecare clipă – 
pare a ne confia poetul secretul acestei „revelații” - și 
înțelege viața cu riturile ei „sărbătorești”, cum darul 
cel mai de preț al ființării rămase mărturie în zidirea 
poemului/ poemei!

Imagini ale familiei, prezente și altădată în 
textele docliniene, pătrund acum în poezie cu toată 
forța unor revelații ale regăsirii de sine: Tatăl „mais-
tru cojocar”, Mama cu albastrul din ochi „mai tulbu-
re, albiu”, Doclinul natal cu amintirea scăldatului „în 
grămada de grâu din podul casei” (altă concomitență 
cu lirica blagiană a „mirabilei sămânțe”), a „piureu-
lui de castane coapte”, a gustului „dulce-amar” sau 
a unei slăbiciuni fizice inexplicabile ce a făcut să 
fie „cărat cu roaba acasă”, a prieteniei cu clopotarul 
satului, a ciobănescului românesc Luxi, a gătitului 
de duminică „în hainele de Biserică”, „hainele de 
Sărbătoare Domnească”, a cufărului din podul casei 
„cu bancnote de pe vremea bunicului său”, a itinera-
riului profesoral prin Maramureșul istoric, în sfârșit 
toposul „Reșiței de la marginea” în care s-a stabilit 
apoi, povara diagnosticului pus de medicul cardiolog 
de la Institutul „Pădurea Verde” și cele șase stenturi 
de până acum, precum și alergările terapeutice și de 
întreținere prin împrejurimile casei și pe lângă malul 
Bârzavei, într-un peisaj urbanistic cu urmele indus-
trializării de altădată („acasă pe Budinic vis-à-vis 
de Pompieri”) – toate acestea sunt, alături de alte și 
alte „repere” existențiale (între care de o recurentă 
notorietate sunt Ada cea „înțelegătoare” și „vișinul 
altoit” din curte), laitmotive nostalgic-existențiale, 
rezonând cu un habitat poetic asumat cu exhortativa 
predicție a „descălecatului” în urbea de pe Bârzava, 
în nota unui jucăuș și ironic postmodernism de felul 
„Hei, hai Reșița mea de la Marginea”: 

„Fug alerg revin a doua zi și următoarele/ mă 
opresc la Poarta Hala Nouă/ unde singurul portar ră-
mas păzește trecutul/ multilateral dezvoltat/ începem 
o partidă de table/ trăgând cu ochiul poate-poate vine 
cunoscutul maistru/ reșițean/ în schimbul întâi la 
secția Motoare Navale/ mândria ucemeriștilor aștept 
în zadar/ nu mai am răbdare plec de-acum conso-
lat însă/ în timp ce portarul devenit prietenul meu/ 
liniștit și încărunțit de vremi și vremuri/ mi-a făcut 
poartă-n casă/ Hei, hai Reșița mea de la Marginea” 
(Reșița (din) de la Marginea).

Toată această sedimentare biografistă, de o 
sinceritate de-a dreptul terapeutic-despovărătoare, 
constituie compensativ o lume paralelă de armonie și 
reazem, față de ipostazele unei disconforte situări ad 
rem. Poetul merge pe ideea „demistificării” propriei 
existențe plonjând într-o baie de cotidianitate și ora-
litate, născătoare, desigur, de poezie autentică, câtă 
vreme toate aceste „însemne” și „repere” ale desti-
nului său sunt „exorcizate” de o intensă stare/ trăire 
poetică. Registrului metaforic și aluziv, în care aces-
te reificări biografiste erau aproape întrezărite, îi co-
respunde acum ipostaza unei abstruse autenticități, 
în corporalitatea unei simplicități confraterne cu o 
retragere „în sinea poveștii” (astfel sunt proiectate 
holografic pe ecranul condiției de azi figurile și ima-
ginile „paradisului” mângâietor cu toate înțelesurile, 
decriptările, liniștile)…

Sursă dintotdeauna a poeziei docliniene pe 
latura unor indelebile limpeziri/ cristalizări temati-
ce, biografismul se revarsă de astă dată în registrul 
decantărilor revelaționiste cu toată puterea lui de 
sugestie rememorativ-cathartică. Această resurecție 
de materie poetică originară, autentică, substanțială, 
ce funcționează după o anumită năzuință a regăsi-
rii de sine, este de fapt o contrapondere repliatoare 
la o condiție a senectuții septuagenare percepute cu 
acuitate disconfortantă. Acum poezia atinge coardele 

doloricului, în surdină chiar ale tragicului, relevând 
o conștiință psiho-artistică încărcată de amintiri, tră-
iri, încercări ale vieții, pe care numai o „exorcizare” 
poetică le poate plasa într-un orizont al reflecțiilor 
pacificatoare. În acest fel, dincolo de aceste perdele 
translucide ale rememorării târzii, destinul își joacă 
imaginile familiei și idolii casei (manii, penații) mai 
frenetic, contururile figurilor apar mai dramatice, 
gesturile mai pline de conținut, semnificația asocieri-
lor mai abruptă. De aici aerul de dolorism introspect, 
asumat cu demnitate și împăcare, într-o liniștitoare 
redempțiune a spiritului greu încercat. 

Să observăm că această apetență poetică 
referențial-biografistă, apăsat confesivă, a dat une-
ori prilejul comentatorilor de a vorbi de o „simplitate 
metaforică”, când în realitate acestea – ca și deplasa-
rea eului poetic la persoanele a II-a și a III-a, într-o 
dedublare a sinelui creator – nu sunt decât mijloace, 
convenții și căi de pătrundere în meta-phorica geo-

grafie a liricii docliniene, o topografie pe care acum 
poetul și-o scrutează cu împăcare, detașare, ilumi-
nare:

„i-a fost hărăzit
să culeagă de timpuriu
din pomul cerului
fructul lui Dumnezeu
harul și darul
de a-mirosi
de la subsuori
poezia și cuvântul din flori”
O ipostază a clarificărilor târzii, în care lucru-

rile se aleg și tâlcurile se dezleagă, inclusiv la nivelul 
«Sinelui trinitar», în decantări archeice de rezonanță 
platoniciană:

„de-abia după ce părăsise
Stăpânul pentru totdeauna Domeniul
Scribul a înțeles
că acesta a fost de fapt
Avatarul…” 

(Ultima)
O „Recapitulare” rezumă întreaga aventură 

biografică din care s-a născut însăși poezia unui ca-
racter ce s-a dorit de la început și a rămas „curat și 
nebiruit” (nota bene) și la „masa de rai” a căruia se 
așază, în copioasă împărtășanie spirituală, „singurul 
și incomparabilul/ meu Cititor”… Orice sărbătoare 
fiind „și o luptă a renunțării” (Până la capăt).

E, în definitiv, vorba de Marea Sărbătoare a 
„Firii biruite”: „și el este pregătit de plecare/ și de o 
altfel de înfățișare/ la o altă Sărbătoare nemaitrăită/ a 
semințelor  a roadelor/ așteaptă rezemat cu fruntea/ 
de piatra Eben-Ezer/ în Pustiul înflorit” (Rostirea. 
Înfățișarea).

*
O evidență a aparițiilor editoriale semnate de 

poetul reșițean Octavian Doclin este acea constanță a 
timbrului poetic, de unde și nivelul valoric menținut 
la cotele recunoașterii sale în cadrul generației opt-
zeci și, desigur, al poeziei române de azi.

Ritmurile aproape anuale ale acestor apariții 
aduc noi și noi fațete ale unui lirism care, coa-
gulat într-o specificitate ușor recognoscibilă, își 
redefinește statutul onto-poetic în grupaje tematice 
hașurând noi suprafețe ale eponimiei artistice. Ape-
lul la sugestivități de areal cultural și la un biografism 
transfigurat imagistic în volumele de până acum, 
ce acționează cu forțele lor magnetice în substanța 
imaginarului poetic, structurează un arsenal întreg 
de imagini, trăiri, hierofanii, obsesii existențiale și 
fantasmatice,  deferindu-le unui limbaj de o auten-

tică expresivitate, fără forțări stilistice ori îngăimări 
vizionare. 

Este în întregime vorba de o poezie revelând 
experiențe de viață, într-o meditație asumată și fixată 
pe acuitățile percepțiilor dolorice, nefăcând concesii 
ludicului, histrionismului ori gratuității teatrale. Poe-
zia de acum rotunjește imaginea unui spirit aflat într-
un punct destul de înalt al artei poetice, regăsindu-se 
într-o meditație a detașării și liniștii, ce rezumă un 
întreg parcurs artistic. Vom preciza, astfel, că toate 
cărțile sale, în parte menționate mai sus, sunt constru-
ite pe acest asumat și puternic sentiment al unui des-
tin închinat poeziei. De unde și prezența lămuritoare 
a artelor poetice ce ordonează, de fiecare dată, lirica 
docliniană, după izobarele tematice onto-existențiale 
ale acutelor meditații, care în Sărbătorile, bunăoară, 
nu au nimic festiv, nimic „saturnalic”, căci, dincolo 
de orice convenționalism retoric, dincolo de ispitele 
oralității confesive, poezia lui Octavian Doclin trans-
mite „bucuriile” unor revelații ingenue, sărbătorești, 
în sensul că orice clipă trebuie percepută ca „sărbă-
toare” a vieții, a faptului de a fi și a exista. Cu atât mai 
mult toate cele trăite zi de zi și deferite cuvântului 
născător de poezie „sărbătorească”.

Dolorismul poeziei docliniene, reverberând 
discret din gravitatea acută a textelor, are uneori 
aderențe specifice și congruențe medular-organice 
cu poezia populară a culturii bănățene pe care Lu-
cian Blaga o decripta așezând-o sub zodia barocului 
etnografic românesc (în cazul de față, o spiritualitate 
ridicată din - și survolând - Banatul Montan): 

Doclina-m-aș și n-am cui
doclina-m-aș vinului
și smerit copilului
și-ncet asfințitului
și în veci liturgului
de din deal de la Doclin
de la Mănăstire-nchin
între Eros şi Thanatos
am trăit viaţa pe dos
dar nu mai puţin întors
între Thanatos şi Eros
cînd pe-o stea şi cînd pe jos…

Autoportret
(gol am venit, gol mă duc)

În mai noile sale Răsaduri (2018) poetul 
menține la înălțimea bine cunoscuta ștachetă a liris-
mului, dând glas unui fervent presentiment thanatic. 
Dincolo de această primă impresie de lectură, menită 
a identifica locul noii apariții în cadrul creației poe-
tice, Răsaduri conturează în geografia liricii respec-
tive un nucleu de sensibilitate difuză ce vine să se 
adauge, cu o puternică specificitate eponimă, altuia 
deja cunoscut din cărțile precedente, mai noi sau mai 
vechi, precum: Domeniul, Grădina, Subterana, Scri-
bul, Cortul Poemei, Piatra Eben-Ezer, Muntele Ilu-
ziei etc., o topografie deja cunoscută și de o mirobo-
lantă specificitate ideatică. Și asta realizându-se nu 
prin discontinuități și rupturi expresive sau de ritm 
imagistic, ci printr-o reliefare mai cu aplomb a unor 
curente nuclee imagistice încărcate semantic, redefi-
nite în contexte noi și izvorând dintr-o inventivitate 
cu vocație sintagmatică, ajunsă la „pârgă”...

Răsăditele (24) și alte 24, Nerăsăditele, urma-
te de trei poeme de un biografism transfigurat alego-
ric, așezate sub titlul poeme libere, propun o nouă 
fațetă conceptual-metaforică a poeziei lui O. Doclin, 
care poate fi considerată un omagiu adus poemului 
scurt, cultivat de autor cu o mai veche vocație, „ră-
sădit la timp/ și la vreme prielnică”, și dedicat Adei 
(nimeni alta decât istoricul și criticul literar Ada Cru-
ceanu, soția poetului). Metafora mai generală este 
cea a grădinii docliniene, un fel de Eutopia blagiană 
situată sub miracolul germinației („Eutopia, mândra 
grădină,/ în preajma căreia fulgere rodnice joacă/ să-
nalţe tăcutele seve-n lumină” – Mirabila sămânță), 
văzută însă în starea de răsaduri gata de plantat. Fil-
trată printr-o metafizică a reamintirii, copilăria este și 
de această dată un permanent izvor de teme și motive 
poetice, ba chiar de obsesii structurate pe viziuni ma-
tinal-dolorice: „dimineața/ primul lucru / era plimba-
rea/ prin grădina răsadurilor/ strivea cu tălpile goale/ 
roua spălându-le/ grădinar mândru/ cu o mască însă/ 
trasă pe față/ cum un pantomim/ (de-mascarea)” (ră-
sad, 21). Evidente și în precedentele volume, unele 
imagini ale copilăriei, coagulând în nuclee narative, 
denunță abilitatea experimentată a liricului nostru de 
a crea noi și noi contexte referențial-metaforice dem-
ne de reținut. 

Festivalul de literatură „Sensul iubirii”, 
ediția a VII-a, Dr. Tr. Severin, 

11 iunie 2002: Octavian Doclin și Gheorghe Grigurcu 
(foto: Gheorghe Drăghescu; arhiva O. Doclin)
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De aici forța de magnet structurant a ima-
gisticii hieratice și figurațiilor poetice, constând în 
coagularea pe anumite linii tematice și motivice, a 
unei devălmășii lexematice și sintagmatice, reușind 
a învedera un sens coerent, un ax semantic, o expre-
sivitate ideatică centripetă, un nucleu tematic cu des-
chideri motivice și iradiante, dezvăluind perspectiva 
„Domeniului” ușor recognoscibil, propriu, specific, 
bine definit… Este, de fapt, marele secret al liricii 
docliniene această „regie”, această „știință”, ca să nu 
zicem „meșteșug” ori inspirație deloc spontanee, de 
a se reinventa mereu sub luminile unor noi concep-
te metaforice și simbolic-alegorice, creând un uni-
vers poetic coerent, bine încheiat, vizionar și ideatic, 
pe temeiurile inventivității lexematic-sintagmatice 
de specială expresivitate imagistic-metaforică. De 
aici impasul în care se află o mare parte din poezia 
noastră postmodernistă, marcată de o centrifugală 
expresivitate și înecată în porozități mundane. În-
tre „răsăditele” de acum din grădina poetului un loc 
aparte îl are piesa răsad 6, o interogație nichitiană 
ironică și fantezistă a propriul eu, pe tema «ră-să-
dirii», ca reinventare poetică și redefinire, ce nu e 
decât o permanentă stare de creație, succedanee unui 
alter ego liric de profunde interogații: „ce scrii tu 
poetule la amiaza nopții/ l-a întrebat doar o singu-
ră dată moartea/ mă scriu pe mine ră-sădindu-mă i-a 
răspuns/ doar o singură dată/ acesta i s-a ascuns în 
tăcere/ așteptând clipa re-învierii în nimic” (întreba-
rea). Astfel de dialoguri imaginare, angajând sufletul 
poetului în dramatice scrutări de extremă luciditate, 
iluminează ca fulgere peste o „Eutopie” a regăsirii de 
sine („răsaduri de viziuni/ de halucinații”) cu sprijin 
în vârsta copilăriei, pe al cărui „rug aprins” arde, în 
noi și noi contexte imagistice, o sensibilitate răni-
tă călcând pe jăratic „cu ambele tălpi”: „își amintea 
imaginea aceea/ când umbla desculț/ și cu capul 
descoperit/ căutând înadins cortul/ care adăpostea 
rugul aprins/ răsărit anume în el…” (răsad 8). Iată 
cum rugul aprins al „răsadului” exprimă și eufonic 
o aspirație esențială de totdeauna în ideea de a în-
trezări „casa de sus a poemului/ în care cu siguranță 
va locui și el/ (rugul aprins)”. Sunt de reținut, din 
toată această poetică a reamintirii, mici nuclee na-
rative, luminând din varii unghiuri, posibile sensuri, 
semnificații, enigme, neînțelesuri. Iată-l pe copilul 
de altădată urcând pe scara „de spaiț” în podul ca-
sei, unde rămânea uimit de „leagănul liliecilor” și de 
„bufnița de sub grinda” acoperișului. În aceeași casă, 
imaginea „războiului de țesut” la care bunica învâr-
tea suveica și sucala, printre firele pânzei, „din care 
se năștea imprevizibil desenul”, desenul din covorul 
de altădată fiind pus în relație cu „cel al mâinii lui/ 
scriind poemul” (răsad 10). Aceleași iscodiri prin 
podrum, adică „în pivnițele casei”, sugerează iarăși 
ascunsele „răsaduri de rezervă”, menite a-l face mai 
puternic „în unghiul drept / al poeziei sale” (răsad 
23). Revenind din „subterana” reamintirii, răsadurile 
– ca „lacrimi înflorite/ ale copiilor nenăscuți” – in-
stituie totodată răscumpărări de viziuni reconfortan-
te (16), de unde impresia de nou început, lăsând în 
urmă „primul răsad”: „neliniștit nedumerit/ neștiind 
nici el de ce/ dorește să revină/ la început de unde 
a pornit/ la primul răsad/ dar acum scriind/ înțelege 
că are o altă/ o nouă memorie” (18). Desigur, une-
le răsaduri, într-o taină a sacrificiului prematur, cad 
„pe un pământ sterp”, ca o flacără „ce mistuie fără să 
ardă”, de unde reflecția amară din finalul răsadului 
17: „îi pare acum în finalul poemului/ raza celui de-
al treilea ochi/ pătrunzând cuvintele/ încă nescrise”. 
În ciuda acestor neîmpliniri predestinate, poetul cre-
de „în splendoarea în-rodirii lui/ până la săvârșirea 
lucrării” (13), punct în care înțelegem că în-rodirea 
e metafora emergentă a devenirii poetice, situând 
eul liric sub genericul unei arte poetice de asemenea 
substanțialitate transfigurat-referențială. 

Răsad, ră-sădire, ră-sădindu-mă, rodire, în-ro-
dire etc., ca o familie de cuvinte sui-generis, deschid 
o cuprinzătoare acoladă lexematică menită a statua 
noua artă poetică docliniană, totul rezonând cu asu-
mată gravitate în ritmurile trohaice ale doinirii unei 
suferințe profunde, decantată în perspectiva eliberării 
thanatice, cu o pecete identitară ușor de recunoscut: 

doclina-m-aș și n-am cui
doclina-m-aș verbului
și în veci răsadului
vai și-amar de mâna mea
doclina-m-aș doclina
vai și-amar de moartea mea

când m-o răsădi în ea 
(răsad, 20). 

Dar „răsăditul din cortul salvării” nu-i dă liniște 
și poetul se întreabă „cine va fi păzitul/ cămării viitoa-
relor răsaduri”, fapt pentru care „renunță la odihna/ 
cu fruntea pe piatra Eben-Ezer/ și porni mai departe” 
(răsad, 9). „Grădina roditoare” pregătită pentru răsadu-
rile „ce vor izbăvi mâna poetului” va arde „cum rugul 
aprins” (11). De unde deschiderile exprese ale poeziei 
către semnificațiile unei poetici rezonante și explicite. 
Între nerăsăditele din al doilea ciclu, am menționa acest 
poem scurt, un elogiu al brevilocvenței lirice exersate 
cu virtuozitate de-a lungul zecilor de ani de poetul nos-
tru, elogiu ce dă peste nas, totodată, «poemului-fluviu», 
de largă retorică despletită, care, lăfăindu-se în albia 
abundent-leșioasă a cuvintelor, până la urmă „reușește” 
a nu spune nimic, când nu înseilează ceva confuz, căs-
nit și inexpresiv. E, de fapt, aici, una din lecțiile poeziei 
moderne, mai vechi de un secol, dispusă nu să numeas-
că ci să sugereze prin imagini, sugestii, simboluri (v. 
Lʼart poetique a lui Varlaine, cu al său celebru vers: 
«Prends l’éloquence et tords-lui son cou!»), lecție des-
considerată, cu pagubă vizibilă, de unii postmoderniști 
ai noștri înaripați în zboruri futile, survolând reliefuri 
anodine, nesemnificative și pierzându-se într-o retorică 
funcționând ca un mecanism în gol căruia i se aud, zgo-
motos, toate defectele. Iată memorabilul poem doclini-
an ce aruncă săgeți ironice într-o caustică atitudine asu-
pra metehnei posmoderne de care, slavă Domnului!, el 
însuși s-a ferit mereu. Aflată între «nerăsăditele», piesa 
este intitulată 2.poemul scurt: 

Dar mai lasă-le dracului/ de poeme lungi/ îmi 
zise/ ele sunt ca nişte copaci înalţi/ în care stau pă-
sările/ şi fac căcăreze/ după ce le-au mâncat poame-
le/ la care tu nu poţi ajunge/ din când în când/ mai 
scapă din ciocul lor tocit/ din vârful stufos/ vreun 
sâmbure/ şi astfel se face/ că din el răsare/ cu tulpina 
scurtă/ dar puternică/ precum a vişinului meu din 
oborul casei/ poemul scurt. 

În contextul imagistic al „nerăsăditelor” întâl-
nim și imaginea Subteranei, în care „nu există rod 
– rodire/ viața e stearpă” (Noua memorie), dar și sin-
tagma destul de expresivă a „tăcerii de răsad” (evo-
când starea halucinatorie din „camera de urgență” sau 
acel „mănunchi de răsaduri” din topografia grădinii 
„adăstând sigiliul regal” și „diploma de înnobilare”, 
cum „sângele galben de apă/ al nerăsadului retră-
gându-se în răsad” (Retragerea). Câteva viziuni de-
concertat-thanatice survin cu puterea unei imaginații 
deja încercate: „Între Sub-Pământ și Cer (…)/ nimeni 
nu răsădește/ ci totul pălește/ în lumile venite/ de de-
parte// și deznădăjduiește” (Iluminări interioare); 
„Taur fiind/ privești Muntele Iluziei/ astăzi pe acel 
loc se mută un cimitir/ de răsaduri ne-răsădite” (Un 
altfel de rug). „Atent cunoscător al noilor tehnici de 
altoire” (Consolarea), poetul meditează pe seama 
predestinării „ne-răsadului”, „cum viața subterană a 
poetului/ nu este ruina/ poemului neprihănit” (Ruina, 
11). Amintirea „stupului de albine” din ogradă ori a 
„mușuroiului de furnici” mirosind a oțet îl „telepor-
tează” în copilărie, sugerându-i „mirosul de ceară” 
și „cerneala pentru epitafuri” cu miros de oțet. Sau 
„mirosul de zeamă acră” evocând meșteșugul argăsi-
rii pieilor de oaie de către tatăl – „măiestru cojocar”. 
Un asemenea mecanism psihologic de declanșare a 
senzațiilor și imaginilor devoalează la Octavian Do-
clin încă o dată latura proustiană a sensibilității sale 
lirice, fapt ce ar merita un comentariu aparte, având 
în vedere culegerea de poeme alegorice de altădată 
cu titlul Între pereți de plută sau Moartea după Do-
clin, strâns legată de mitologia «Subteranei»...

 Refugiat în „peștera cuvântului” (Cortul Poe-
mei) precum Iona din scrierea veterotestamentară în 
burta chitului, poetul e conștient de „primejdia capo-
doperei”, cu întregul ei alai de presimțiri thanatice. 
Astfel își poartă blazonul prin „topografia grădinii” 
Scribul cu sigiliul lui pe o „ceară roșie”. „Scrierea 
poemului” este la Octavian Doclin un sacerdoțiu ce 
implică „stăpânire” (luciditate deci) și rugăciune, de 
unde: „cuvinte sub formă de versete/ vii și puternice/ 
cu grădini unde nerăsadurile/ să nu fie/ să nu pară a 
fi/ principala cauză a suferinței/ într-o moarte presu-
pus/ conștientă” (16. Țara aceea). Foarte interesan-
te și poemele Geamgiul și olarul, Mama și Amantul 
(alcătuind secțiunea finală poeme libere, ce anunță 
următorul volum), în care din nou amintiri din copi-
lărie sunt transfigurate în reușite acolade lirice. Iată 
din nou imaginea „Subteranei” ca spațiu al căderii și 
reveriilor halucinante ce îl cheamă adesea („măcar o 

dată pe lună”!), din care periodic revine mai limpe-
zit și tonifiat, dar și „plin de remușcări și angoase” 
(Mama), spațiu rămas străin celor pe care-i intero-
ghează ironic, un fel de «mundus subterraneus» pes-
te care stăpânește Moartea: 

Ați fost voi vreodată
prin Subteranele docliniene
ca să călăriți moartea moarte
adică moartea virgină
nu n-ați fost pentru că
sigur v-aș fi văzut
atunci de ce plângeți de frica ei…

(Amantul) 
Declarându-se „amant al morții”, poetul co-

munică un sentiment de siguranță neînfricoșată în 
fața acesteia, într-un fel de „Mai am un singur dor” 
apocrif.

Grija de a aduce noi și noi elemente în relie-
farea cât mai completă a fantasmaticului său topos 
imaginar, crescut din humusul originar al experienței 
sale de viață, se poate vedea până la volumele din 
urmă (Poeme libere, 2018; Și punct. Și de la capăt, 
2019). Iată cum în poemul «liber» Ieșirea-Exodul 
Răpirea, mai vechea triadă alegorică Stăpânul-Piv-
nicerul-Scribul se profilează pe un fundal vaporos și 
enigmatic, indescifrabilă dar nu lipsită de premoniție 
rămânând și imaginea Poetului/ Scribului plecând cu 
Cartea sub braț: „Privea prin gaura cheii cărţii des-
cuiate/ poemul/ cum spală picioarele cuvintelor/ po-
emei/ cu untdelemnul şi vinul/ ascunse de Pivnicer/ 
în toţi anii stăpânirii Domeniului/ de către Stăpânul 
acum dispărut/ fără urmă/ se spune că la sfârşitul 
spălării/ Scribul fu văzut plecând cu Cartea sub braţ/ 
după ce în zadar a încercat/ să afle citind din ea/ ce a 
urmat/ şi de atunci nici de el/ nu s-a mai auzit ceva“. 
Ce poate sugera triada nominală respectivă decât, în 
registru alegoric, o existențialitate cu repere, mar-
gini și avertismente, pe care până la urmă Poetul le 
depășește întru nemărginirea Creației sale, dincolo 
de Topos și Chronos.

Iată, în fine, imaginea Scribului plimbându-se 
prin grădina consacrată a Domeniului, bucurându-se 
de „neamul răsăditelor” și luând-o în stăpânire, prin 
detronarea atotputintelui Stăpân, într-un fel de litur-
ghie neagră, dar și într-un kairotic avânt al trezirii de 
sine. Este momentul „descălecării”, consacrării poe-
tului și al înstăpânirii sale peste inefabilul Domeniu, 
act întemeietor pecetluit cu o nouă piatră Eben-Ezer 
(lexem veterotestamentar):   

 Acum/ plimbându-se prin Grădina roditoare/ 
a Domeniului se bucură/ de sporirea neamului răsă-
ditelor/ în fiecare dimineaţă zăbovea în dreptul unuia/ 
mai mult şi-l cerceta/ cu lumina ochiului său/ acela 
singurul nevăzător din care ţâşnea/ văpaia focului de 
dinaintea primei lumini/ aşa se face că într-o astfel 
de dimineaţă/ Stăpânul auzi în spatele său o voce/ 
fereşte-te Scribul a pus stăpânire/ pe grădina neră-
săditelor/ şi a adus cu el/ o nouă piatră Eben-Ezer. 

Revin până în poezia din ultima etapă, care, 
ca de obicei, închide un „cerc” spre a deschide altul, 
idei poetice directoare, precum mai vechea estetică 
a „poemului scurt” – care în „scurtimea” lui spune 
atât de mult, - precum și obsesiva imagine a Subtera-
nei, care e, deopotrivă, uitare de sine dar și resetare 
a conștiinței poetice existențiale în vederea unui nou 
„asalt”: „Nimic nu poate/ fi identic în acest poem/ 
denumit atât de fals minim/ nimic nu se aseamănă/ 
nici măcar drumurile/ unele cu altele/ în mersul și 
descrierea lor/  spre Subterană.” (Poem minim) 

 Creator al unei mitologii lirice de indiscuta-
bilă originalitate, asupra căreia proiectează viziunile 
unui boem-cutreierător de accidentate reliefuri, când 
habituale când hilare, de profundă referențialitate bi-
ografică și sufletească, Octavian Doclin ne apare, în 
zariștea asumată a acestui univers liric distinct, drept 
unul din remarcabilii poeți tragici ai postmodernității 
noastre.

„Ținându-se de Banat”, după deviza protopo-
pului Stoica de Hațeg, Octavian Doclin – aflat de 18 
ani la timona Reflexului reșițean – a «cutreierat» în 
lungiș și-n curmeziș un spațiu cultural enorm, încât 
azi îl vedem pe drumul mare împărătesc al Poeziei 
române. O «Parte» de mare originalitate și distincție, 
venită din Banatul Montan, în panoplia unui «Întreg» 
național de valori. n

ZENOVIE CÂRLUGEA
Târgu-Jiu, octombrie 2019
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 Am recitit de curând „Rebreniana”, carte pe cât de elogiată şi pre-
miată, pe atât de subversivă, atâta timp cât nu s-a văzut pe niciun raft de 
librărie sau de bibliotecă, nici măcar la vânzare pe mesele expoziţiilor, festi-
valuri sau concursurilor literare, la care, chiar dacă n-a concurat şi autorul 
studiilor celor două volume, a fost luată în considerare şi selectată ca atare. 
Cu ani în urmă, dna Irina Petraş, organizând „Toamna Clujeană” – dorind 
cu acest prilej să premieze şi cartea anului 2017 –, s-a adresat filialelor Uni-
unii Scriitorilor să selecteze din producţia membrilor locali lucrările demne 
să participe la concurs, urmând ca o comisie centrală, alcătuită din critici 
consacraţi, să facă selecţia, să desemneze lucrarea preferată. După dezba-
teri, desfăşurate în două etape, din întreaga producţie s-a detaşat „Rebre-
niana”, carte de sinteză a studiilor elaborate de-a lungul unei jumătăţi de 
veac, însoţind cele 23 de tomuri ale ediţiei critice de „Opere” – Rebreanu, 
precum şi cele două volume  academice din corespondenţa Romancierului. 
Cum în anul următor, la Iaşi, avea să se desfăşoare sub auspiciile Uniunii 
Scriitorilor concursul „Scriitorul Anului 2017”, cu titluri acordate pe par-
cursul a 12 dezbateri – comisia, coordonată de Mircea Mihăieş, stabilea 
premii a câte 5.000 de lei pentru scriitorul fiecărei luni, dintre cei 12, în final, 
câştigătorul fixat de comisie urmând să primească 35.000 de lei (plus, potri-
vit statutului de concurs, premiile cuvenite premiaţilor lunari – să le zicem 
lunatici, care, indiferent din ce motive – fie şi paralizie –, nu se vor prezenta 
la festivitatea de premiere). Încă din cursul verii, inspirat sau nu, Niculae 
Gheran – desemnat ca scriitor al lunii august 2017 –, a adresat o scrisoare-
deschisă lui Nicolae Manolescu să pună „o pilă” pentru a fi eliminat de pe 
lista premianţilor, cu atât mai mult cu cât, chiar de-ar vrea să meargă la Iaşi, 
nu-l duc picioarele. În realitate, dând de înţeles că, deşi cele două volume 
„Rebreniana” închid seria altor 23 de tomuri ale ediţiei critice – unica inte-
grală din cultura veacului XX, realizată de-a lungul multor decenii, nu vor fi 
premiate. Ceea ce avea să se şi întâmple, premiul anului fiind decernat unui 
confrate prozator, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor, de presupus foarte 
talentat, de moment ce nu de mult i se conferise şi premiul pentru întreaga 
creaţie. De la festivitatea acordării distincţiilor aveau să lipsească premi-
anţii lunari Al. Cistelecan, Andrei Pleşu şi Niculae Gheran, cărora astfel li 
s-au anulat retribuţiile cuvenite, în urma confruntării metaforice dintre Tom 
şi Jerry.

Mi-am reamintit toate acestea recitind addenda volumului 2 din „Re-
breniana”, unde sunt grupate circa 20 de interviuri luate autorului de-a lun-
gul deceniilor, fără să uit că anul trecut, cu prilejul acordării Premiilor pen-
tru producţia literară din 2017, Uniunea Scriitorilor a făcut erata cuvenită, 
acordând exegetului nostru un Premiul Special pentru lucrarea în cauză, 
ultraelogiată, prilej de noi şi interesante convorbiri în presă. Cum trăim o 
perioadă extrem de agitată din punct de vedere politic – ce vizează în fond 
întreaga noastră viaţă cotidiană – am cutezat să lărgesc cadrul informal şi 
să aprofundez unele aspecte abordate până acum cu timiditate, pentru cu-
noaşterea gândirii celui de curând nonagenar.

 – Mulţi dintre noi, prefăcându-ne că nu ne interesează politica, pier-
dem din vedere esențialul: de 30 de ani, considerăm c-avem ceva concret de 
pus în operă, în ceea ce privește democratizarea şi prosperitatea țării, or, 
de unde am plecat şi unde am ajuns? Am pornit la drum cu zero lei datorii 
bancare, cu dobânzi mari, în contul investiţiilor pentru propăşirea şi moder-
nizarea economiei naţionale – pentru care s-au redus la sânge importul şi 
consumul intern, suportând foamea şi frigul în locuinţe –, ca acum s-ajun-
gem datori băncilor străine peste 100 de miliarde de euro, s-o luăm de la 
capăt, târâş-grăpiş, cu o economie făcută ţăndări, cu milioane de români 
nevoiţi să plece din ţară să-şi asigure „pâine noastră cea de toate zilele”, 
distrugându-şi familiile, lăsând în urma lor o ură sălbatică între fraţi, cum 
n-a fost niciodată. Ce credeţi de starea asta, de când mereu se reiau discuţiile 
despre rostul „revoluției” – cauze şi efecte, – definită ca lovitură de stat, cu 
toate implicaţiile, ca membri în NATO și UE, cu tot ce priveşte, comparativ, 
viaţa românilor în context universal?

– Ca nespecialist în domeniile la care te referi, ce să-ţi spun, decât că 
mulţi ştiu şi tac. Îţi spun ce-i scriam şi unui prieten care mă întreba deunăzi 
cam aceleaşi lucruri. Ce să cred? N-aduce anul, ce-aduce clipa. Istoriceş-
te, ne-am întregit şi ne-am ciuntit numai după cearta sau înţelegerile celor 

mari. Aşa s-a petrecut mereu după căderea imperiilor – definite sau nu ca 
atare – otoman, austro-ungar, ţarist, nazist, sovietic, tratatelor secrete, ca ale 
înaintaşilor Churchill, Roosevelt şi Stalin, precum şi ale urmaşilor acestora, 
schimbând soarta popoarelor mici, mai ales a celor de frontieră. De reţinut 
că pe arena istoriei au apărut pretendenţi noi, care dau de furcă puterilor 
tradiţionale cu care n-am uitat niciodată să cântăm „Deşteaptă-te, române”, 
de la „Trăiască Regele” la „Hai la lupta cea mare”, dansurile naţionale îm-
bogăţindu-se, în scurgerea timpului, de la geamparalele turceşti la tangourile 
şi valsurile europene, cazaciocul şi mai noile bâţâieli americane, de după 
twist. Nu s-ar putea spune niciodată că nu suntem un popor deschis la înnoiri, 
ospitalieri în toate privinţele (am cântat cu duioşie şi plăcere „Wie eist Lili 
Marleen”, „Oci ciornie, oci krasnie”, „Hello baby mademoiselle” ş.a., de ne-
au intrat în oase, ca şi alte împrumuturi străineşti, gen „Kaoma Lambada”). 
Părerea mea e că noua vasalitate începe să scârţâie, de când alianţa USA-EU 
are pretenţii diferite, puncte divergente, aspiră la drepturi şi datorii contra-
dictorii. „Parteneriatele” legitimează, pe zi ce trece, zone de influenţă, filiale 
supuse unor centre de comandă, reciprocitatea fiind fictivă, amintindu-mi de 
Tratatul de la Varşovia şi CAER. Îl vezi pe ambasadorul român în USA, re-
spectiv pe dl George Maior, mustrând şi dând dispoziţii publice organelor de 
stat americane, precum domnii Hans Klemm sau fostul ambasador Mark Gi-
tenstein – ulterior, după debarcare, dobândind o funcţie majoră în comitetul 
reprezentanţilor acţionarilor Fondului Proprietatea – ambii depăşind normele 
atribuţiilor legale ce li se cuvin, plimbându-se ca vodă prin lobodă prin mai 
toate zonele extra diplomatice? Poate greşesc, dar, după opinia mea, mondia-
lizarea de azi concurează, ca supremaţie, cu internaţionalismul „proletar” de 
ieri. Obligaţiile şi drepturile ţărilor participante – mă refer îndeosebi la cele 
de graniţă – sunt diferite: pentru prezenţa bazelor militare şi poziţii strategi-
ce – inclusiv pericolele asumate –, Turcia primeşte bani căcălău, pe când noi 
plătim vârtos, inclusiv susţinerea militară ca membră UE, pentru bazele am-
plasate pe teritoriul otoman, başca pentru prezenţa armată pe fronturi străine, 
deschise de NATO. Nu sunt Mafalda să-ţi spun ce ne mai aşteaptă. Oricare ar 
fi adevărul, având dreptate sau greşind, n-am voie să uit o spusă a lui Iorga, 
reprodusă din memorie: „Îţi iert orice, nu şi scepticismul când priveşti viito-
rul ţării tale”, vorbă repetată adesea de mine, să ne pună mereu în gardă, când 
e vorba de ziua de mâine, cu speranţa dispariţiei vrajbei dintre fraţi – progra-
mată în locul luptei de clasă, cu scopul dezbinării neamului.

– Cum libertatea de gândire şi de acţiune, opusă totalmente mono-
partitismului, realizare indiscutabilă a aşezărilor politice postdecembriste 
– poate chiar prima şi ultima, caracteristice noii etape istorice –, nu v-a ten-
tat, să aderaţi la una dintre multele forme organizate, create pe stânga sau 
dreapta eşichierului existent, adesea unite sau destrămate, mereu schimbate 
la vopsea, în funcţie de cotele prioritare la bursa din Bruxelles?

 – Voi fi făcut destule greşeli, dar de-o asemenea rătăcire m-a ferit 
Dumnezeu. La tinereţe, îţi poţi îngădui să visezi cai verzi sau roşii pe pereţi, 
cu cele mai nobile scopuri, de manevrat, cu variaţii de culori, pornite de la 
clasica lozincă bicentenară Libertate, egalitate, fraternitate. Numai că, er-
rare humanum est, sed perseverare diabolicum. Greu de contestat adevărul 
acestui dicton recunoscut şi de Ţuţea, care amintea ispita cochetării cu soci-
alismul la tinereţe, boală pe care, ca pojarul şi oreonul, am avut-o şi eu. Din 
pricina asta voi fi întotdeauna tolerant cu tinerii protestatari ce glăsuiesc pro 
şi contra, la noi şi aiurea, fără să-l înţeleg şi pe confratele Şora, care, cărat 
în Piaţa Victoriei, unde se dansa frenetic, nemaiputând păstra ritmul acce-
lerat al melosului, îşi bâţâia palmele, confundabile cu tremurăturile proprii 
Parkinsonului. După mine, fără a fi original, cei care au fost implicaţi cu 
responsabilităţi politice în vechiul regim, îndeosebi vârstnici, se cuvenea să 
facă un pas înapoi şi să lase deschisă calea celor care aveau tot dreptul de a-şi 
construi viitorul, pe pofta inimii şi competenţei lor. La rândul lor, cei vechi 
să-şi demonstreze capacitatea, să contribuie cu ce ştiu mai bine, dar să stea 
în banca lor, nu cu pretenţia de a fi în fruntea bucatelor, cu drept de decizie, 
pretenţie ce a deschis drumul multor păcătoşi, strecuraţi la putere, profitând 
de-o lovitură de stat care, peste aşteptările lor, a stârnit o revoltă populară 
autentică, de amploare, cu năzuinţe îndreptăţite.

Conversații cu...    

Niculae Gheran
„Sunt un personaj atipic, deși, paradoxal, consecvent cu mine însumi, 

fără să evoluez șerpuind de pe un trotuar pe altul.”
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 – De când gândiţi aşa?

– Din clipa când l-am văzut urcat pe podium pe şnapanul de Brucan. 
Abia scăpasem de sub oblăduirea politică a lui Chişinevski şi Răutu, ambii 
crescuţi la şcoala agresivităţii lui Jdanov, şi-acu, colac peste pupăză, „Marea 
Revoluţie din Decembrie” ne blagoslovea pe toţi oamenii de carte – gânditori, 
profesori, scriitori, gazetari, oameni de artă şi cultură –, cu un semidoct, care 
nici măcar nu s-a încumetat să absolve un liceu, preferând să se considere 
şi să practice drept profesor universitar, chipurile victimă a odiosului regim 
totalitar, în care multă vreme a tronat cu funcţii înalte la „Scânteia”, la Tele-
viziune, ambasador, lichea specializată în spionaj la două capete. Îmi îngă-
dui să-i fac portretul cu păcură, fiindcă de pe vremea de atunci i-am schiţat 
profilul în „Şlepărul” (= persoană care te agaţă de pe stradă să-i vezi taraba), 
publicat la New York, în revista lui Al. Buican, „Polemici” (nr. 9-10, iunie 
1991), reprodus în volumul „Ex-temporale”, alături de alte articole-pamflet, 
cu acelaşi caracter, precum „Unde ne sunt teroriştii?”, „Unde dai şi unde cra-
pă”, „De vorbă cu un condamnat la moarte”. Recunosc că, în acelaşi timp, nu 
l-am suspectat de rea-credinţă pe Ion Iliescu, cunoscut (şi-n bune raporturi) 
încă din tinereţe, relaţii răcite din clipa când s-a înconjurat de-o mână de 
profitori care, sub aripa lui, s-au închelbăluit. Motiv pentru care prin Vasile 
Văcaru, coleg de editură, am refuzat propunerea de senator şi invitaţiile de a 
frecventa unele festivităţi de la Palatul Elisabeta.

– Cum vedeţi participarea scriitorilor la viaţa politică? Nu de alta, dar 
adesea conducătorii multor partide acuză lipsa intelectualităţii.

– De când e lumea-lume, tradiţia a aşezat oamenii de carte în fruntea 
mişcărilor politice, dar, dacă nu-i chema Bălcescu, Ion Ghica, C.A. Rosetti, 
M. Kogălniceanu, Titu Maiorescu, se numeau Ion Brătianu, Nicolae Iorga, 
Iuliu Maniu, Titel Petrescu şi mulţi de acelaşi calibru, nicidecum Fitecine; 
nu mă pune să-ţi dau nume, că ne crapă obrazul de ruşine, fiindcă nici bătut 
nu-ţi spun Cioloş sau numele vreuneia dintre cucoanele distribuite ca şefe de 
partide, de la stânga la dreapta, paraşutate din neant. Ce să fac? S-ajung slugă 
la dârloagă? Şi nu se poate spune că în prezent România n-ar avea oameni de 
vază, adevăraţi savanţi în domeniile economiei, istoriei, medicinii, ca să-nşir 
alfabetic doar câteva discipline din cele ce-ar putea alimenta forţa conducă-
toare a ţării. Uite, îţi dau un nume: Ioan-Aurel Pop, profesor universitar, pre-
şedinte al Academiei Române – istoric de mare talie –, şi încearcă să-i găseşti 
umbra în lista celor care s-au înfruntat şi se înfruntă la conducerea treburilor 
obşteşti. Mai multe nu spun, să nu lezez lipsa de personalitate a multor can-
didaţi la nemurire. Ce să caut într-un partid în care, datorită unei discipline 
impuse, toţi membrii ridică mâna după cum li se ordonă? Nu se supune unui 
ordin, marş afară! De altfel, e şi hazliu să optezi pentru o ideologie sau alta, 
atâta timp cât titlul de membru se vinde sau se cumpără, în faţa unor votări, 
ca la tarabă. În atare condiţii, am preferat şi prefer să rămân în afara oricăror 
obligaţii statutare, să particip, de liberă voie, cu o opinie sau alta în publicis-
tică, inclusiv cu dreptul de a şi greşi, neconfundând literatura cu politica, am-
bele compartimente etanşe. Cu o sincopă de 17 ani – când m-am autoexclus 
din PCR, am fost pe vremuri militant, greşeală pe care n-am repetat-o.

– Puteţi să fiţi mai clar, în privinţa acestei metamorfoze?

– Sunt un personaj atipic, pentru oricine ar încerca să-mi fixeze traiec-
toria politică, deşi, paradoxal, consecvent cu mine însumi, fără să evoluez 
şerpuind de pe un trotuar pe altul. Mărturisiri complete fac în „Arta de a fi 
păgubaş”, la început pagini de amintiri scrise strict pentru copiii mei. Există 
o explicaţie. Tata a fost un om ce se simţea bine între prieteni, dar în familie 
era sobru. Şi, totuşi, judecat la maturitate, l-am îndrăgit abia după ce a dis-
părut. Rămas singur, simţind lipsa părinţilor şi nu doar a lor, m-am pomenit 
scriind, cu gândul de a mă face cunoscut mai bine odraslelor mele – acum 
la casele lor –, când voi fi departe. Întâlnindu-mă cu Fănuş Neagu în acelaşi 
spital, „Elias”, mi-a citit cu încântare printurile şi a insistat să le public. Au 
apărut în tiraj confidenţial, la început pentru uzul bibliotecilor din Bucureşti, 
fără să se bănuiască succesul primului tom, „Târgul Moşilor”, care a impus 
continuarea ciclului, implicit completarea spovedaniei. Inevitabil, frământă-
rile politice nu puteau rămâne în afara cadrului existenţial. Mai mult decât 
timpul, spaţiul ce mi-l oferi mă obligă să mă restrâng la date esenţiale. Înalt 
şi deşirat, îmi făcea plăcere să mă aflu în cercul băieţilor mari, români, evrei, 
armeni, poate unde înlăuntrul lui roiau şi fetişcane, toţi la vârsta pubertăţii. 
Majoritatea copii de nevoiaşi, alcătuiau un amalgam social unitar, în compo-
ziţia căruia, alături de copiii muncitorilor, se găseau şi odraslele funcţiona-
rilor, negustorilor, fiii liberilor profesionişti, tinereţea fiind liantul unificator. 
Legea solidarităţii de acolo am învăţat-o. De acţionat, se acţiona de regulă 
împreună. Aşa se face că, deşi nu împlinisem încă 15 ani, la 22 august 1944 
am plecat cu băieţii mari la Arcul de Triumf, unde, sub comanda lui Manole 
Bodnăraş, se împărţeau arme şi se formau gărzi patriotice, să lupte împotriva 
bazei aeriene germane de la Băneasa, de unde zilnic se ridicau să bombardeze 

Palatul Regal, Palatul Telefoanelor şi obiective militare. Nu lungesc poves-
tea,  rezum cu precizarea că aceste gărzi patriotice s-au transformat ulterior în 
gărzi cetăţeneşti împotriva speculei, iar noaptea cu razii înarmate împotriva 
hoţilor. Arme pe care le depuneam la Uniunea Patrioţilor, prima organizaţie 
obştească apărută în cartier, înaintea oricărei firme politice, în localul unei 
mari cizmării, unde, până atunci, lucraseră prizonieri sovietici. În anul „eli-
berării”, şcoala a început târziu. Vorba profesorului de educaţie cetăţenească:

– Nu ştim ce e cu materia asta nouă, n-avem manual, nici materie ana-
litică, aşa că nu ne rămâne altceva de făcut decât să dăm extemporal. Deci, 
toate servietele jos lângă bancă, nimic în sertare, să nu prind unul că-ncercă 
să copieze! Subiectul: „Primăvara”.

 Ne-a amuzat. De altfel, Dogaru, profesorul de română, nu ne dezamă-
gise niciodată. Nu striga niciodată catalogul, se aşeza în ultima bancă a clasei 
şi discuta cu noi despre bucata literară în cauză. Nu lipseam de la nicio lecţie 
de română, nu şi de la algebră, trigonometrie, fizică, chimie, unde degeaba 
mă duceam, că nu înţelegeam nimic. Şi, decât să mă blagoslovească Lişcu 
sau „Ţăranul” cu un 3 – „şi ăsta de milă, că mai mult de 1 nu meriţi” – nu mă 
mai duceam deloc.

Mai bine era la Uniunea Patrioţilor – pe Calea Moşilor, vizavi de Fă-
inari, strada mea –, la U.P., unde, la etaj, tinerii dispuneau de o sală mare cu 
mese de şah, de ping-pong, de un salon de festivităţi, dotat cu radio şi pate-
fon, cu microfoane şi megafoane, după care se dansa pe rupte, simplu sau cu 
figuri. Dar mai presus de orice, acolo era un loc plăcut, frecventat de băieţi şi 
de fete, unde ne împerecheasem doi câte doi, ca porumbeii. Din când în când, 
neabuziv, eram chemaţi la manifestaţie, unde nea Marin Nicolae (fost cârciu-
mar, de orientare socialistă, tatăl ambasadorului în SUA, Nicolae Nicolae, 
ministrul Comerţului exterior, fost coleg de liceu), ne convoca spunându-ne 
ce să cerem, în favoarea sau împotriva unui guvern, „ca tot românul să pros-
pere” – cum ar spune Nenea Iancu –, noi ca viţeii la poarta nouă. Manevrare 
pe faţă, ieri ca şi azi, puterea gloatei rămânând esenţială, de necontestat.

 După crearea organizaţiilor „Tineretului Progresist”, iar apoi „Tinere-
tului Muncitoresc”, aceleaşi avantaje rămâneau dominante, cu aceleaşi prac-
tici, în ambele activând fervent, astfel că, în toamna anului 1947, împlinind 
vârsta statutară de 18 ani, m-am înscris în PCR, fiind promovat în activitate, 
din circa a V-a, la sectorul 1, iar apoi la Capitala Uniunii Tineretului Mun-
citoresc Român (nu la Uniunea Asociaţilor Elevilor din România, unde Ion 
Iliescu era responsabil cu sportul, iar Ion Florea secretar general).

Popas de scurtă durată, căci peste trei ani am părăsit activitatea la Ca-
pitală, în urma unui conflict cu Ion Gheorghe, prim-secretar (peste ani, şeful 
Statului Major, iar apoi prim-viceprimar la Bucureşti), cu scopul continuării 
studiilor întrerupte. În acelaşi timp, m-am autoradiat din PCR, fără să mă duc 
să-mi ridic noul carnet PMR (Partidul Muncitoresc Român, creat în urma 
unificării cu Partidul Social-Democrat). 17 ani am preferat să rămân mem-
bru de sindicat, timp în care mi-am obţinut calitatea de tehnician, absolvind 
Şcoala Medie Tehnică de Poligrafie şi Editură (4 ani), iar apoi Facultatea de 
Filologie a Universităţii Bucureşti.

– Vă întrerup. Cum se explică, totuşi, că în perioada acestor 17 ani – 
să le zicem apolitici – aţi avut între altele şi o funcţie de mare răspundere 
în conducerea operativă a Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă? Se 
înghiţea o asemenea evadare de la regulă?

– Te referi, cu siguranţă, la „anii de dezgheţ”, când, într-adevăr, între 
16 aprilie 1964 şi 1 aprilie 1968, am funcţionat ca secretar al Consiliului 
Editurilor din CSCA şi mai puţin la următorii doi ani, până la 1 august 1970, 
când am lucrat în calitate de consilier general al ministrului Pompiliu Maco-
vei, după care – parc-am mai spus-o – odată cu revenirea în trombă a pro-
letcultismului, am fost „rotat” – ca să nu spun eliminat –, împreună cu acad. 
Alexandru Balaci, ex-vicepreşedinte al CSCA, cu care tot timpul făcusem 
corp comun, până la reactivarea Cenzurii, instalată ca Direcţie „literară”, în 
locul Consiliului editurilor. În legătură cu întrebarea pusă, „actele vorbeşte” 
– vorba lui Peltz. Am în faţă cartea de muncă şi carnetul de membru PCR – în 
care, de bună voie, revenisem –, document pe care nu l-am pus pe foc, c-altfel 
n-aş putea demonstra două realităţi, ambele esenţiale în traiectoria mea poli-
tică. În actul profesional se precizează clar că am fost transferat de la Centra-
la Editorială şi angajat la CSCA la data de 16 aprilie 1964, iar în carnetul roşu 
că m-am înscris în partid la 16 februarie 1967. Şi nu invers.

 De reţinut însă că am fost cooptat în aparatul de conducere în zilele 
plenarei CC al PCR din 15-22 aprilie 1964, soldată cu faimoasa „Declaraţie 
din aprilie”, document ce statua politica independentă a României în raport 
cu Uniunea Sovietică. (Ş-aşa partidul, neoficial, era rupt în două, una credin-
cioasă nucleului moscovit, alta mai de-acasă, în conflict tacit şi lovindu-se 
„pe sub masă”, discordia căpătând acum un temei oarecum legal: care pe 
care.)

Am revenit în partid, după ce, ca editor, profitând de destinderea politi-
co-ideologică şi de climatul cultural favorabil, am refăcut structura planurilor 
tematice, împreună cu un mănunchi de colegi bine intenţionaţi, ca Dumitru 
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Trancă, directorul general al Centralei Editurilor, Mihai Şora, redactor-şef 
la Editura pentru Literatură, Tiberiu Avramescu, şeful redacţiei „Biblioteca 
pentru toţi” ş.a., dornici să refacem cadrul valoric al literaturii române, în-
mulţind substanţial numărul reconsiderărilor, după care, ulterior, acuzaţi de 
liberalism, s-a revenit la strângerea şurubului, noi fiind risipiţi ca potârnichi-
le. „Revoluţia culturală” chineză îi aburise mintea lui Ceauşescu, pe plaja de 
la Neptun, tentat să îmbogăţească tezaurul filosofiei marxiste cu „Tezele din 
iulie”, prezentate ca raport la plenara partidului din vara anului 1971, cu 17 
învăţături de tip maoist.

Dacă pentru grupul moscovit, tezele vor fi fost privite cu bucurie sau 
invidie, n-am de unde să ştiu, dar norocul nostru s-a ivit de partea opusă a 
baricadei, unde oameni înţelegători s-au oferit să ne găsească locuri onorabi-
le sub soare la Externe, la Învăţământ sau creând structuri noi de organizare 
în partid, să stăvilească acte vindicative împotriva „deviatorilor” din anii de 
dezgheţ. Ai să râzi, cum între timp câţiva dintre vechii colegi cu care, în ti-
nereţe, plecasem la drum ajunseseră în conducerea superioară a partidului, 
m-au promovat pe linie politică, formând în cadrul aceluiaşi sector comitete 
separate, de presă şi edituri, la al doilea desemnându-mă ca secretar. La pri-
mul congres, am fost propus, alături de alţi editori, a face parte din Comitetul 
Central, calitate pe care cu diplomaţie am refuzat-o la finalul broşurii-for-
mular, dată spre completare, cu zeci de întrebări despre familie şi tot neamul 
adormit, spre nedumerirea organizatorilor, care s-au adresat lui Gheorghe 
Pană, pe atunci şeful direcţiei organizatorice:

 – Uite, dom’le, pe cine-ai propus!
–  Da. E nebun, da’-i de-al nostru! (informaţie pe care o deţin de la 

împricinat, când era primarul Capitalei).
Că spunea adevărul, o dovedeşte faptul că ulterior nu mi s-a schimbat 

statutul de secretar – tampon la noua funcţie a lui Ion Dodu Bălan –, câţiva 
membri plini sau supleanţi, ca Valerică Râpeanu, Domokos Geza, G. Bă-
lăiţă şi Gertrude Hauser fiindu-mi subordonaţi. La noi „alegeri” de partid, 
pretextând că stau rău cu sănătatea, am declinat răspunderea, fiind înlocuit 
cu Vasile Văcaru, spre reproşul lui Ion Iliescu, pe atunci director la Editura 
Tehnică, şi al Getei Dimisianu. Asemenea fluctuaţii se explică prin fracturile 
existente în acelaşi partid.

 – De curând, vi s-a închinat un volum omagial, antologie alcătuită de 
Andrei Moldovan, cu participarea a 28 de confraţi, apărut la Editura Şcoala 
Ardeleană, carte aflată şi pe standurile unor librării, intitulată „«Bulevar-
dul» Niculae Gheran”. Titlul frapează, deşi pleacă de la mottoul lui Adrian-
Dinu Rachieru: „…astăzi nu te mai poţi apropia de Rebreanu decât păşind 
pe bulevardul Gheran”. Ceea ce, recunosc, e adevărat. Pe de altă parte, de 
curând vi s-a conferit titlul de cetăţean de onoare al judeţului Bistriţa-Nă-
săud, după ce, cu ani în urmă, titluri similare vi s-au acordat, pe rând, de 
oraşele Bistriţa şi Năsăud. Ca prieten, nu ca gazetar, îndrăznesc să vă invit 
la sinceritate: ce părere aveţi?

– Am aflat că iniţiativa a aparţinut unor confraţi bistriţeni, mai pre-
cis lui Andrei Moldovan, Ioan Pintea şi Alexandru Câţcăuan, conducători ai 
unor instituţii culturale locale, care ei înşişi ar fi meritat să fie distinşi pentru 
activitatea prodigioasă ce-au desfăşurat-o şi o desfăşoară prin organizarea 
acţiunilor închinate lui Coşbuc, Rebreanu şi nu numai. Personal le mulţu-
mesc lor, fără să uit inerţia de oroare a „organelor” în materie, prin anularea 
planului de cercetare ştiinţifică a lucrărilor de mare interes istoriografic, cum 
ar fi reactualizarea ediţiei critice de „Opere”, unică şi integral în cultura vea-
cului 20 – realizată, în primă versiune, de-a lungul a patru decenii –, continu-
area corpusului „Scrisori către Rebreanu”, oprit la literele A-B, prim tom din 
patru programate, o biobibliografie consacrată Romancierului şi un dicţionar 
de personaje, lucrări aflate în faze înaintate de elaborare.

  Surpriză mare a fost alcătuirea volumului omagial care, emoţionân-
du-mă, mi-au umezit ochii. Inevitabil, alcătuit în grabă, prezintă regretabile 
omisiuni. Îndreptăţit ar fi fost un „Avertisment”, să-i motiveze apariţia, să 
amintească preţuirea celor care m-au încurajat să perseverez în cercetare, 
precum Şerban Cioculescu, Constantin Ciopraga, Zoe Dumitrescu-Buşulen-
ga, Al. Piru, Mircea Zaciu, regăsind în sumar şi pagini semnate de Al. Ciste-
lecan, Gheorghe Grigurcu, Nicolae Manolescu, Adrian Dinu Rachieru. Dar 
cum selecţia autorilor introduşi în volum nu-mi aparţine, mă opresc să fac 
şi alte nominalizări, atent la argumentul confratelui Moldovan: „Nu mi-am 
permis să introduc în carte decât scriitori de la care am obţinut permisiunea 
reproducerii textelor. Nu de alta, dar cândva am păţit-o rău”.

M-am despărţit de „păgubaş” – care cu astfel de ocazii festive se ale-
ge cu noi cartoane, păzite de muşte, fiind înrămate şi securizate cu geam –, 
întrebându-l: „Cum vă simţiţi ca nonagenar?” Deloc tragic, mi-a răspuns 
zâmbind: „Ca un condamnat la moarte, cu o sentinţă definitivă în buzunar, 
încrezător în viitorul ce-l aşteaptă. Restul a fost şi este de râs şi de plâns. 
Mai departe, «que sera, sera»”. n

[Interviu consemnat de Virgil RAȚIU]

nu am nicio fotografie cu tata

ce bine ne-ar fi stat împreună
aș fi lăsat să treacă de la mine/
m-aș fi aplecat 
puțin 
cât să părem la fel de înalți/tata
cu bunăvoința lui firească 
mi-ar fi dat să trag dintr-un kent
 ca să ies în poză
matur

 după divorțul alor mei
 ne-am așezat la mese diferite
inconștienți
depresivi
flămânzi
 așteptând porția noastră de viață
din mâinile aceleiași afurisite  de chelnerițe
ea întârzia 
și... întârzia 
 dintr-odată
 boxele au slobozit   je suis malade 
 Lara Fabian/ori Dalida în versiunea vivre
n’ importe qui
vocea
  vibra peste foamea din noi
o acoperea
aș fi vrut să se apropie mama 
 tata
 s-o danseze puțin
îi și vedeam cum alunecă unul într-altul

 de la masa lui
tata nu privea decât farfuria adâncă/pesemne
 zeama lungă și acră a despărțirii îi sta în gât
  altceva n-a vrut să mai încerce/spunea 
 orice supă reîncălzită e bună s-o arunci la câini

 i-am trimis scrisori/fotografii
în costum de gimnazist/în costum de licean
 în costum de îndrăgostit

 i-am cerut bani de buzunar 
 nu știu prin ce subterfugii ale vârstei
buzunarul creștea și el odată cu mine
tata nu s-a plâns niciodată
sau eu mă aflam la celălalt capăt al înțelegerii

 azi
 îl însoțesc pe ultimul drum
mi-apropii buzele de mâinile tatei
ca de niște crucifixe  în noaptea Învierii
 vor mai fi ocazii/ îi spun
ca și cum el m-ar auzi/ca și cum
nu acesta este finalul

acasă am găsit o fotografie din ziua nunții lor
 scăpată de prăpădul mamei
am tăiat-o frumos/pe jumătate 
  m-am așezat la mijloc/între ei
 să fac un selfie/dar
 ieșeam din cadru/eram
 prea mare
 sau  ecranul era prea mic 
vor mai fi ocazii/mi-am spus

GELA ENEA
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În documentarea mea privind „Oamenii din 
viața lui Lucian Blaga” - o amplă cronografie (pes-
te 300 de personaje) menită a reevalua epoca și lu-
mea cu care poetul a venit în contact (vol. I, 2017; II, 
2018) -, am întâlnit un personaj mai puțin cunoscut, 
menționat de Ion Bălu în Viața lui Lucian Blaga (vol. 
IV, iulie 1947 – mai 1961, Ed. Libra, București, 1999).

Este vorba de profesoara de limba franceză 
Livia Popa din Dumbrăvenii de Sibiu, fostă studentă 
a lui Blaga în vremea când Universitatea din Cluj se 
afla, în urma Diktatului de la Viena, la Sibiu (1940-
1944). Poetul, care se simțea în vizorul Securității și 
pe picior de a fi arestat după scoaterea de la Universi-
tate și din Academie, i-a încredințat profesoarei Livia 
Popa, la 14 aprilie 1951, un dosar cu poezii dactilo-
grafiate, așa după cum făcuse și cu alte creații depu-
se la nepotul său Liciniu Blaga din Sibiu, la verișoara 
Vichi Bena-Medean (asistentă la Facultatea de Chi-
mie din Cluj, la Elena Daniello, soția medicului aca-
demician Leon Daniello și prietena sa de mai bine 
de un deceniu... Era o măsură de siguranță privind 
salvarea operei sale lirice create în anii interdicției, 
când istoria țării se derula după Scriptura stalinistă 
și regimul opresiv trecuse la arestări masive. Des-
pre starea aceasta de nesiguranță cu insomnii teri-
bile, trăind mereu cu teama de a fi arestat în miez 
de noapte (frica de „canal”, cum menționează într-o 
scrisoare către fiica sa, din 1954), poetul a lăsat măr-
turii foarte clare în romanul publicat postum sub ti-
tlul „Luntrea lui Caron” (1991), operă scrisă în secret 
care, dacă ar fi căzut în mâna poliției politice, i-ar fi 
atras poetului ani grei de închisoare... 

Câtă încredere a avut poetul în fosta lui stu-
dentă Livia Ungureanu (6 mai 1921 – 24 martie 
1984), - căsătorită cu dr. Horia Popa din Dumbrăveni 
(1905-1968) -, putem lesne înțelege în acel moment 
de urmărire securistică și hăituire socială. Aflăm, 
de asemenea, că fostul elev al acesteia de la secția 
umanistă a Liceului Teoretic din Dumbrăveni și vii-
tor coleg de cancelarie, dl NICOLAE SUCIU, a rămas 
profund impresionat de felul în care diriginta le vor-
bea cu deosebită căldură și prețuire despre Lucian 
Blaga...

Dl Nicolae Suciu (n. 16 dec. 1951 în localitatea 
Viișoara-Mureș), absolvent al liceului „Timotei Cipa-
riu” din Dumbrăveni (1970) și licențiat al Filologiei 
de la Universitatea din București (1976), a predat 
disciplinele limba română și limba latină la liceul 
absolvit, fiind la ora de față un tânăr pensionar. A 
publicat poezie, proză, teatru, studii de didactică și 
eseuri, numele său fiind întâlnit în câteva publicații 
(Echinox, Perspective, Acasă, Astra Blăjeană, Lyce-
um, Vatra Veche, Euphorion, Viața Românească, Pro 
Saeculum, Mișcarea literară”, Hyperion, Portal-Mă-
iastra ș.a.).

A debutat editorial cu proză scurtă în 2011 
(Ziguratul iubirii, Casa Cărții de Știință, Cluj), anul 
următor apărându-i la Editura Fundației Alfa roma-
nul Avatarii valetului de pică, urmat la o distanță 
de câțiva ani de volumul de proză scurtă Povestind 
vei dobândi (2018). În 2019 îi apare al treilea volum 
de proză scurtă, Un selfie pentru U.E. (Editura Vatra 

Veche), dovedindu-se „harnic și în ritm cu epoca” și 
știind „ca puțini alții, să convertească realitatea pre-
zentă în literatură, dându-i durată, încărcând-o de 
semnificații”, dovedind totodată „priceperea de a se 
detașa, judecând cu mare abilitate clipa”, după cum 
observa Nicolae Băciuț în prefața intitulată „Febra 
scrisului”. Ne-au plăcut și nouă aceste proze scurte, 
percutante, pline de observație socială pe latura ca-
racterologiei și scrise cu un umor de autentică pastă 
comportamentală, prozatorul – ironist fin - având 
darul creației epice, al limbajului caracterizant într-o 
paletă bogată de tipuri și mentalități.

Dotat cu abilități dramatice, dl Nicolae Suciu 
a publicat și două cărți de teatru: De-a teatrul sau 
imaginează-ți că trăiești (2015) și O lume cu raita-n 
sus, ediție bilingvă, româno-franceză (2018).

„Scriitor până în măduva oaselor” (Ion Brad), 
dl Nicolae Suciu a abordat cu aceeași dăruire și genul 
eseistic, propunând unele „puncte de vedere critice 
deschise, supuse completării și perfecționării” (Ob-
sesia arhetipului, Alfa, Cluj-Napoca, 2012, 184 p.). 
Deopotrivă studii și eseuri, supravegheate de faste 
bibliografii, abordările dlui Nicolae Suciu frizează un 
tip de interdisciplinaritate, convocând elemente de 
estetică literară și filosofie într-un demers hermene-
utic centrat pe această obsesie a imaginarului son-
dând primordiile, originarul, onto-poetica, un fel de 
critică arhetipală realizată cu instrumentar modern. 
Bunăoară, la Tudor Arghezi criticul observă deopo-
trivă „criza limbajului și neliniștea metafizică”, iar în 
privința psalmilor o pendulare între ispita „tăcerii” 
și „voluptatea cuvântului”. La Lucian Blaga, eseistul 
stabilește o lirică a profundului „dincolo de strigătul 
expresionist”, în general o poezie „a tainei”. Un eseu 
izbutit este cel dedicat lui Nichita Stănescu în poezia 
căruia hermeneutul nostru intuiește „legea și mitul 
ca exaltare a întâmplării”. 

A doua secțiune, dedicată naratologiei 
(autorul fiind un prozator autentic de suculentă 
observație), cuprinde eseul Narațiunea și căutarea 
nemuririi, cu trimiteri la noua critică, la estetică și 
teorie literară, filosofie, istoria religiilor etc. Mai pe 
larg, comentatorul se referă, din aceeași perspecti-
vă a arhetipalului, la proza lui Ion Brad (Familia unui 
roman și proza lui Ion Brad), precum și la Şoaptele 
cărții și proza lui Varujan Vosganian, relevând 
„frumusețea limbii și ineditul stilului”. Alt eseu com-
ponent al secțiunii este cel intitulat Anton Cosma și 
o sinteză a romanului românesc contemporan, rele-
vându-se „rigurozitatea eseistică” ca modalitate de 
definire atât a criticii ca metaliteratură, dar și a ter-
menului de sinteză.

A treia secțiune privește lumea teatrului, în 
care însuși dl Nicolae Suciu se încercase. Eseistul 
scrie de astă dată cu o pasiune aproape vizionară 
despre Iona lui Marin Sorescu, considerând-o „em-
pireul parodiei” și punctând anumite forme și pro-
cedee ale realizării artistice (singurătatea și solipsis-
mul, lirismul și parodia, ironia ca soluție a ieșirii din 
absurd etc.). Cele trei eseuri dedicate „tragediei” 
soresciene dovedesc o bună orientare în estetica 
teatrului absurdului, autorul făcând dovada unei 
înțelegeri nuanțate, de profunzime, a unei subtile 
meditații hermeneutice (Iona și empireul parodiei, 
Tinerețea fără bătrânețe a lui Iona, Evoluția lui Iona 
și auzul de tip special).

*
Recenta carte de cronici și eseuri literare, De 

la Pănade la Zăpadia și înapoi (Editura Buna-Ves-
tire, Blaj, 2019, 164 p.) cuprinde texte scrise „pe 
parcursul celor 8 ani și publicate în revistele Acasă, 
Astra Blăjeană și Vatra Veche” și „vine din dorința 
locuitorilor orașului de Pe Târnava Mare, Dumbră-
veni, de a fi în pas cu «micuțul Blaj», adică cu satul în 
care s-au desfășurat oameni de frunte ai Micii Rome, 
între care cel dintâi a fost Timotei Cipariu”. În calita-

te de președinte al Despărțământului ASTRA „Timo-
tei Cipariu” din localitate, profesorul N. Suciu nu a 
precupețit niciun efort de a ține legături cu locuitorii 
satului Pănade”, în cadrul Colocviilor Cipariu, de aici, 
devenite tradiționale. 

Două sunt personalitățile de excepție pornite 
în cultura națională din rândul pănăzenilor, Timotei 
Cipariu și Ion Brad, cărora li se adaugă poeții Alexan-
dru Brad, Ion Rațiu, Maria-Daniela Pănăzan, filolo-
gul universitar Vasile Frățilă, rapsodul și taragotistul 
Sergiu Cipariu și alții. Satul de pe plaiurile Târnavei 
Mici, în apropiere de Blaj și Jidvei, cu lumea lui in-
confundabilă va fi transfigurat până la arhetip în 
Romanul de familie, de „stăpânul omnipotent al Ză-
padiei”, care nu este altul decât polivalentul scriitor 
Ion Brad. Eseistul procedează oarecum ritualistic, 
evocând, mai întâi, în manieră rebreniană, drumul 
de țară care se desparte din șoseaua ce duce spre 
Sâncel și Blaj, trecând râul Târnava Mică spre a se 
îndrepta, dincolo de Ungheț, spre poalele Șipotului, 
„dealul «galben, rupt ca din lună, unde fusese când-
va casa Ciparilor, devenite, deal și casă, doar o lumi-
nă din povești», cum îi plăcea scriitorului Ion Brad să 
spună.” Urmează o descriere amănunțită a ulițelor, 
în general a satului cu instituțiile și pitorescul spe-
cific, inclusiv a casei natale a fraților Ion, Romul și 
Alexandru Brad, cunoscuți în varii împrejurări și 
rămași în memoria eseistului ca niște pănăzeni de 
mare ispravă. Căldura prieteniei de care s-a bucurat, 
îndeosebi din partea scriitorului-ambasador, ca și 
cărțile cu dedicații speciale, „pot spune că au rămas 
în mine, ca niște prelungiri ale mâinilor mentorului 
meu, ca niște prelungiri ale bătăilor inimii acestuia. 
Au rămas ca niște prelungiri ale poftei de lectură a 
autorului Întoarcerilor la arhivele personale. Ca niște 
prelungiri ale ambiției de a spune ceea ce gândesc 
și a îndrăznelii a fi român până în măduva oaselor./ 
Simt că numai așa, păstrându-i memoria neștirbită 
și somnul lin, pot exclama din nou, liniștit: «Şi eu am 
fost în Zăpadia!»./ Dumnezeu să vă odihnească în 
pace, domnule ambasador! / Dumbrăveni, la 22 fe-
bruarie  2019”. 

Acesta este ecoul de-a dreptul livresc și mira-
culos, de origine ciceroniană, al descinderii în legen-
darul Pănade, păstrat constant în eseurile și cronicile 
cărții De la Pănade la Zăpadia și înapoi. Încărcătura 
„mitică” a satului transilvănean, de regăsit cu topo-
sul și lumea lui în romanele lui Ion Brad, amestec 
de contingent și imagine arhetipală, îl determină pe 
eseistul N. Suciu să amintească procedeul celebrului 
Gabriel Garcia Marquez care în „Toamna Patriarhu-
lui” dăduse un alt nume orașului Barranquilla, la sfa-
tul mentorului său. Procedeu urmat și de Ion Brad în 
Romanul de familie, unde Pănade devine Zăpadia, 
toponim de consistență arhetipală, al recuperării în 
spirit a unei întregi tradiții și a neamului Borceștilor, 
după cum intuia destul de potrivit bătrânul Artimon, 
un personaj emblematic. 

Deplasările eseistului la Pănade, în mai multe 
rânduri, precum și legăturile din ultimul deceniu cu 
scriitorii Ion și Alexandru Brad au drept ecou scri-
erea unor articole despre personalitățile amintite, 
îndeosebi despre Timotei Cipariu și Ion Brad, nume 
eponime ale mirabilului topos.

Primele 50 de pagini ale cărții sunt dedicate 

"Un prozator de har al Ardealului de azi"

Eseistica lui Nicolae Suciu
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lui Timotei Cipariu, personalitate renascentistă îna-
intemergătoare de la nașterea căruia se împlinesc, 
iată, 210 ani, și a cărui statuie „cu privirea scrută-
toare, de decenii” veghează autoritar soarta pănă-
zenilor. Canonicul autodidact Timotei Cipariu, vicar 
mitropolitan, poliglot, editor și bibliofil „a fost unul 
din ctitorii lingvisticii românești și director de liceu 
în Mica Romă”. Cel ce învățase cu ușurință limba 
arabă își permisese să-i „corecteze” pe poeții arabi 
ai secolului al XVII-lea, fiind el însuși un poet. Într-o 
serie de articole sub genericul interogativ De ce tre-
buie citit Timotei Cipariu? (I-IV), autorul subliniază 
sârguința benedictină a cărturarului blăjean, spiritul 
său enciclopedist, cultura sa de nivel european și de 
întindere renascentistă. Ca poet, sonetele cipariene 
(violon d’images) par de o modernitate surprinză-
toare, fiind comentate în strânsă legătură cu idei și 
stări poetice din lirica eminesciană, argheziană și 
blagiană, Cipariu „prefigurând” în literatura noastră 
intuiții profunde ale marilor lirici amintiți (ea sunt: 
meditația înaltă asupra destinului uman, opțiunea 
cunoașterii desăvârșite, combustia sufletească, spi-
ritul psaltic, transfigurarea suferinței, sentimentul 
soteriologic, al redempțiunii). Cipariu este consi-
derat astfel, grație culturii sale clasice și iubirii de 
clasicități greco-latine, îndeosebi al „Arcadiei italie-
ne”, „un Petrarca al Blajului”. De asemenea, canoni-
cul blăjean mai trebuie citit și pentru „lumea litera-
turii de călătorii” – e vorba de Jurnalul, Scrisorile și 
Memoriile sale, rod al „itinerariului său bipolar, Ori-
ent - Occident”, în care ni se dezvăluie o altă fațetă 
a cărturarului, latura umană exprimând, vorba lui 
Odobescu, o „figură originală și simpatică, energică 
și măreață”. Cu această probă epistolar-confesivă, 
portretul omului Cipariu este întregit cu prisosință. 
Călătoriile sale la Sibiu, Brașov, Câmpina, București, 
dar și cele la Pesta-Viena (1845), ori cele din Ger-
mania, Italia ori la Constantinopol, sporindu-i zes-
trea de cultură și înțelegere nuanțată, minuțioasă a 
lumii, contribuind deopotrivă în năzuință iluministă 
la desăvârșirea sa spirituală. De asemenea, Memo-
riile respiră un aer nostalgic, nu jucăuș-poznaș ca 
la Creangă, ci „mai grav, solemn”, după cum apre-
cia criticul Ion Buzași. Într-un subcapitol final, dl N. 
Suciu face considerații interesante și juste privind 
„limba și stilul” Jurnalului, Scrisorilor și Memoriilor 
cipariene, în ideea de a deschide eventualului cititor 
„apetitul pentru operele științifice care l-au consa-
crat pe Timotei Cipariu, ca pe unii dintre cei mai mari 
cărturari ai noștri.” Iată „de ce trebuie citit Timotei 
Cipariu”, conchide eseistul, pentru toate aceste idei 
și calități premergătoare în literatura noastră, fie că 
este vorba de poezie sau de scrierile memorialistice. 

A doua ilustră personalitate pănăzană abor-
dată eseistic este scriitorul proteic și plurivalent Ion 
Brad, căruia îi sunt dedicate aproape o sută de pagini. 
Comentată prin aceeași grilă hermeneutică axată pe 
radiografierea arhetipală a operei în ansamblu, dl 
Nicolae Suciu constată că poezia lui Ion Brad este en-
gramată de obsesii fundamentale, de metafore ob-
sedante structurate pe arhetipuri esențiale. Aceste 
„obsesii revelatoare ale eului poetic” se raportează 
la un „Pănade arhetipal”, la un topos cu „fotografii-
metafore”, illo tempore, în care se pot identifica ele-
mente ale unei lumi reale, efemere, dar și ale uneia 
a arhetipurilor, ca în volumul Fotografii de familie: 
„Revelarea acelui «rai pierdut» reprezintă însăși 
chintesența acestui tip de lirism (...) La polul opus 
miticului și arhetipului se află, ca punct de referință 
sau ca un «univers compensativ», observația critică, 
demnă de satira eminesciană și de poezia chtonică 
a lui Aron Cotruș.”(Transcendentul „fotografiilor” și 
lirica d-lui Ion Brad). Un volum mai recent al poetu-
lui, Cocoarele în ultimul lor zbor (2015), despre care 
am scris și noi, îi prilejuiește eseistului observația 
că „nefiind una exterioară, poezia lui Ion Brad tin-
de, de la un volum la altul, să se definească și aici, 
ca o prelungire a «spiritului abisal» blagian, cum îl 
numește Nicolae Balotă  (...), Ion Brad situându-se, 
încă de la debut, tot timpul în imediata apropiere a 
liricii poetului din Lancrăm”. Este, desigur, vorba de 
o lirică din perioada senectuții, de o autumnalitate 

reflexivă, în care regăsim, la modul „chintesențial” și 
apoftegmatic, obsesii imagistice și ideatice ce trimit 
la satul natal, la iubire și prietenie, la crezul artistic 
și alodiul devenirii sale poetice, la mai larga și inte-
gratoarea tradiție transilvană, la lumea valorilor, la 
meditații crepusculare transfigurând de-a dreptul 
sentențial existența într-o împăcare de sine, nelip-
sind din aceste condensate reflecții referirile critice 
și ironic-caustice la adresa unor moravuri și tipo-
logii postrevoluționare dar și la adresa unor optici 
justițiabile care l-au mâhnit, prin atitudini injuste 
față de propria-i devenire umană și scriitoricească. 
(Ultimul zbor al „cocoarelor” în lirica lui Ion Brad). 

La rândul ei, proza lui Ion Brad este structura-
tă pe „glasul arhetipului familiei”, sondând abisali-
tatea psiho-mentalității țăranului român și punând 
în evidență constantele unui suflet adânc, îndelung 
macerat de o tradiție robustă, coagulând într-o et-
nosofie chtonică cu deschideri către o ritualistică de 
creștinism cosmic. (Familia unui roman și proza d-lui 
Ion Brad).

Într-un subcapitol intitulat Personajele ca-
tastifului ciudat, dl N. Suciu comentează volumul 
documentar din 2018, Un catastif ciudat și per-
sonajele sale, un jurnal de redacție / registru de 
prezență al revistei „Almanahul Literar” de la Cluj 
din anii 1950-1952, din redacția căruia făcea parte 
și tânărul poet Ion Brad. Valorificarea acestuia, cu 
ajutorul împătimitului bibliofil George Corbu-Juni-
or, ne oferă posibilitatea de a cunoaște de la sursă 
mentalități scriitoricești - „viitori stâlpi de nădejde 
ai literaturii române”, precum Miron Radu Paras-
chivescu, Geo Dumitrescu, A. E. Baconsky, George 
Munteanu, Al. Căprariu, Victor Felea, Mircea Zaciu, 
Aurel Martin, Dumitru Micu ș.a. Interesantă este și 
partea a doua valorificând Convorbiri, evocări, por-
trete, documente literare și scrisori ce ne ajută să 
înțelegem mai ușor și nuanțat pe scriitorii respectivi 
și epoca în care au trăit și scris, una a cenzurii ide-
ologice comuniste. Într-un dialog purtat cu George 
Corbu-Senior și George Corbu-Junior, poetul se ara-
tă detașat de epoca respectivă, în care s-a format 
de fapt, judecând la rece oameni și fapte, lăsându-
ne pe noi a înțelege dacă „implicarea” sa în anumi-
te jocuri literare a dăunat vreunui interes personal 
sau interesului cultural mai general. Nu rezultă de 
nicăieri că scriitorul Ion Brad, viitorul ambasador la 
Atena (1973-1982) și mai apoi director al Teatrului 
Nottara (1984-1990) ar fi nedreptățit pe cineva, deși 
în comentariul la „catastiful ciudat” face unele ca-
racterizări „la obiect”: Geo Dumitrescu „trimis să-l 
supravegheze ideologic pe M.R.P.” făcea imagine de 
„cenzor activ și vigilent, rigid, sever, antipatic”, iar 
George Munteanu manifesta o „vigilență exagerată, 
demagogică” etc. 

Trebuie amintită în acest sens al valorificări-
lor documentare și lucrarea Comorile unui prieten 
tânăr: George Corbu-Junior, apărută la editura Mu-
zeului Literaturii Române în 2016, „impresionând 
prin arta narativă și prin modalitatea în care imorta-
lizează «oameni care au fost»”, pornind de la natura 
„dedicațiilor” sau, dimpotrivă, venind de la oamenii 
respectivi spre dedicațiile care de care mai sugestive 
și pline de tâlc.

O altă fațetă a scriitorului Ion Brad este ace-
ea de comentator de cărți, un arbiter elegantiarum, 
îndeosebi ale prietenilor săi (Cărțile prietenilor mei, 
2014; Alte cărți ale prietenilor mei, 2016; Oameni și 
cărți, I-II, 2017; Lecturi particulare, 2018), izvorâte 
dintr-o „bucurie a lecturii” („dragoste de lectură și 
scris”), care îl făcea pe scriitor la senectute „să bi-
rui bolile și bătrânețea, cu ultime energii,”... Autorul 
comenta, în această „carte-living”, o paletă largă de 
scriitori, de la clasici la contemporani, evidențiind 
conținutul tematic și de idei, stăruind asupra unor 
aspecte și dovedind, astfel, interes dar și politețe 
amicală, căldură prietenească, dorință de a se face 
auzit cu păreri și idei destul de interesante. Într-un 
mod sui generis, într-o secțiune din „Oameni și cărți”, 
intitulată Prietenii despre cărțile mele (secțiune de 
regăsit în toate cele trei cărți), scriitorul cu suflet 

blajin reproduce cronicile, recenziile și comentariile 
dedicate cărților sale, ușurând în acest fel munca vi-
itorului cercetător și exeget al operei sale. Unul din-
tre aceștia este, de departe, dl Nicolae Suciu, care 
deja a marcat domeniul interpretării eseistice prin 
lucrarea de față și care-l consideră pe polivalentul 
scriptor „erudit” Ion Brad drept „un scriitor total”, 
nu numai prin spectrul larg al genurilor abordate dar 
și prin mesajul de profunzime al operei. 

Scriind un elogiu cu prilejul celei de-a 85-a 
aniversare a poetului (2014) - care va deceda în 
2019, la aproape 90 de ani -, dl Nicolae Suciu își 
amintește cum prin 2010 i-a încredințat spre lectu-
ră scriitorului Ion Brad câteva manuscrise, primind 
nu după mult timp un răspuns afirmativ, atât tele-
fonic cât și epistolar, ceea ce a constituit „prefigu-
rarea debutului meu literar”, anul 2011 urmând a fi 
„anul debutului în volum a prozelor scurte adunate 
în timp: Ziguratul iubirii. Cartea a fost salutată cu 
multă încredere de Ion Brad în revista „Acasă”, prin 
„însușirile organice” (spirit critic, textura eseului, 
ironia și autoironia, care se vor regăsi din plin și în 
volumul de proză scurtă din 2019), considerându-l 
pe debutant „printre prozatorii de har ai Ardealului 
de azi”. Iată de ce Ion Brad este pentru Nicolae Suciu 
„nașul de botez literar”, care, împreună cu universi-
tarul clujean Octavian Șchiau, l-au scufundat pe „ne-
ofit” în „cristelnița” unui ales destin literar, în lumina 
cea nouă a „cuvântului înaripat”. 

În alte două articole de final, dl N. Suciu scrie 
despre alți doi vrednici de amintire scriitori din Păna-
de (Sinceritatea liricii lui Ion Rațiu, Alexandru Brad – 
in memoriam), primul un „diafan poet”, celălalt fra-
te al poetului, unul dintre „cei mai inimoși scriitori 
și publiciști”, trecut în lumea drepților la doar trei 
săptămâni de la moartea lui Ion Brad (martie 2019) 
și redat pământului din Pănade.

I-am cunoscut și eu pe frații Ion și Alexandru 
Brad, schimbând cărți și păreri cu prilejul unor suc-
cesive ediții ale Festivalului Internațional „Lucian 
Blaga” de la Sebeș-Alba (2002-2018). Am fost, prin 
2003, cu un grup de scriitori, venind de la Blaj, în casa 
părintească din Pănade, unde am fost cinstiți cu sla-
nă, pită, ceapă și vin. Am ținut legătura cu Ion Brad, 
care mi-a trimis cărți de comentarii literare, de proză 
și volumele de poezii din ultimii ani, despre care am 
scris, cronicile din revista „Portal-MĂIASTRA” fiind 
preluate de scriitor în volumele sale. Ba mai mult, 
m-am pomenit cu un citat dintr-o cronică pus pe 
coperta a patru a volumului Oameni și cărți, dovadă 
destul de grăitoare despre prețuirea ce ne-o mărtu-
riseam reciproc în îndelungi convorbiri telefonice. 
I-am solicitat lui Ion Brad materiale pentru revistă 
(realizând pagini întregi de poezie) și despre poziția 
ce-l privea în dicționarele monografice dedicate „Oa-
menilor din viața” lui Lucian Blaga și Tudor Arghezi 
(despre acesta din urmă mi-a trimis, prin decembrie 
2018, un amplu articol cu inedite documente literare 
ce avea să intre în cartea apărută în 2019, dar pe care 
nu a mai trăit s-o vadă). Prin ianuarie 2019, la solici-
tarea sa, am trimis doamnei Mariana Sorescu, ca și 
altădată, materiale pentru revista „Acasă”, ce urma 
să fie adusă în mod obișnuit de fratele său la Festi-
valul Blaga de la Sebeș, dar moartea fraților Brad, în 
februarie și martie același an, a dat totul peste cap...

Cunosc, cu alte cuvinte, foarte bine opera po-
etului și prozatorului Ion Brad și vorbesc în deplină 
cunoștință de cauză, de aceea, citind cu atenție ese-
urile dlui Nicolae Suciu, le găsesc nu numai inspirate 
și juste, ci și animate de o hermeneutică a citirii în 
profunzime și, deopotrivă, de acel spirit mitologic și 
clasicist (grație dascălului de limbă latină), care con-
feră un indicibil spor valoric și reală distincție abor-
dărilor respective. 

Da, putem afirma cu toată încrederea reluând 
afirmația mentorului său literar Ion Brad: dl Nicolae 
Suciu este un „scriitor până în măduva oaselor”, a că-
rui primire în breasla noastră scriitoricească va consti-
tui, desigur, o cinste și un câștig pe măsură...  n

Zenovie CÂRLUGEA
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Valorosul cercetător, editor, critic și istoric li-
terar craiovean, dl TUDOR NEDELCEA (n. 23 martie 
1945, Tâmna – Valea Ursului, Mehedinți), autor al 
unei impresionante bibliografii, din care nenumăra-
te titluri cu referință la viața și opera lui Mihai Emi-
nescu, revine în actualitate cu o masivă culegere de 
studii și articole privind Biserica și societatea (Site-
ch, Craiova, 2019, 418 p.). Problematica abordată ne 
amintește de calitatea domniei sale de membru în 
Adunarea Eparhială a Episcopiei Severinului și Stre-
haei (din 2007 până în prezent), precum și în Aduna-
rea Națională Bisericească și în Comitetul Național 
Bisericesc al Patriarhiei Române (1990-2008). 

Familiarizat, așadar, cu problemele de fond 
ale vieții noastre bisericești, dl Tudor Ne-
delcea a acordat atenție în documentări-
le sale tradiției noastre ortodoxe, scriind 
despre istoricul unor importante lăcașe 
de cult din Oltenia, despre viața de-a lun-
gul vremurilor, cultura ecleziastică fiind 
parte importantă a culturii naționale. Spi-
rit cărturăresc prin excelență, dl Nedelcea 
este nu numai un foarte bun creștin ci mai 
ales un militant pe terenul misionarismu-
lui ortodox, fapt ilustrat de prietenia avu-
tă de-a lungul anilor cu patriarhul Teoctist 
(„părintele meu spiritual”, a cărui „reveni-
re” în scaun, după Revoluția din 1989, s-a 
datorat, ne încredințează apropiatul me-
morialist, „intervenției patriarhului ecu-
menic al Constantinopolului și al Papei, pentru că 
așa ceva în istoria ortodoxiei nu s-a mai întâmplat”). 
Iată un pasaj din evocarea „Mulți cred că moartea 
Patriarhului este una dubioasă”: 

„Patriarhul Teoctist a scris despre cartea mea 
Eminescu și cugetarea sacră, apoi mi-a făcut o de-
osebită bucurie când mi-a spus că Papa Ioan Paul 
al II-lea l-a inclus «și pe Eminescu al dumitale» în-
tre gânditorii creștini europeni.” (Papa citise de la 
fereastra Vaticanului, în limba română, poezia lui 
Eminescu, Rugăciune, recunoscuse biserica noastră 
drept „apostolică” și a beatificat pe primul român, 
Ieremia Valahul, în 1982, făcând prima lui vizită 
într-o țară ortodoxă la București în 1999, donând 
150.000 de dolari pentru Catedrala Mântuirii Nea-
mului și acceptând să fie membru al Academiei Ro-

mâne... Gândul Papei, - cel care denumise România 
drept „Grădină a Maicii Domnului”, era că Europa 
trebuie să respire prin cei doi plămâni, catolicismul 
și ortodoxia. 

Și tot același prelat scria: „Tudor Nedelcea 
afirmă lucruri extraordinare din punct de vedere 
creștinesc și canonic al bisericilor, pe care Eminescu 
le cunoștea atât de bine și își exprimase corect gân-
durile.” 

Substanța cărții este una plină de inedit, de 
lucruri care devin acum „publice”, grație apropierii 
autorului de ierarhii și prelații BOR, evocați cu felul 
lor de a fi, creștini devotați și buni români. Foarte 
interesante sunt articolele ce-l evocă, bunăoară, 
pe mitropolitul cărturar Nestor Vornicescu, căru-
ia îi dedică, ca apropiat de taină, mai multe „flori 
duhovnicești”. Dar și evocările cu Bartolomeu Ana-
nia, cu părintele-arhimandrit Vicențiu Grifoni, repre-
zentantul Patriarhiei Ortodoxe Române la Ierusalim, 
cu actualul de vrednică laudă episcop al Strehaei și 
Mehedințiului, PSS Nicodim ș.a. 

În privința aceasta, dl Nedelcea scrie despre 
Mitropolia Severinului, de la a cărei înființare se 
împlinesc 650 de ani, propunând revenirea Episco-
piei actuale, cu 13 mănăstiri, la rangul de Mitropo-
lie, îndreptățită istoricește (Mehedințiul fiind un 
colț de țară „încărcat de istorie și de spiritualitate 
creștină”). Colaborator îndeaproape al episcopului 
Nicodim (întronizat încă din 2004), autorul îi face 
acestui ierarh un emoționant portret, subliniind 
contribuția la organizarea eparhiei și în plan pasto-
ral-misionar, spiritul de mare omenie și deschiderea 
deplină către cultură, după cum stau mărturie sim-
pozioanele dedicate unor mari personalități (Emi-
nescu, Mircea cel Bătrân, Eufrosin Poteca etc.), dar 
și alte împliniri cultural-ecleziastice: postul de radio 
„Lumina”, corul „Kinonia”, Editura „Didahia Seve-
rin”, revistele „Didahia” pentru copii, părinți, preoți, 
înființarea/reînființarea a șase mănăstiri, organiza-
rea vieții bisericești din eparhie în 183 de parohii și 

patru protoierii, ridicarea Catedralei Episcopale - „o 
bijuterie arhitectonică”, apropiata ridicare a unui 
cenotaf pentru sufletul martirilor Mihai Viteazul și 
Tudor Vladimirescu, cu mormânt necunoscut în tru-
pul țării lor... L-am cunoscut și noi pe PSS Nicodim în 
mai multe împrejurări (la oficierea unor slujbe de la 
Sf. Mănăstiri Lainici, Strehaia, Topolnița, la prezida-
rea unor acțiuni culturale de la Palatul Culturii din 
Drobeta Turnu-Severin etc.) și putem confirma că 
evocarea dlui Tudor Nedelcea este una exactă, ba-
zată pe realitatea faptelor, păstorul Episcopiei Stre-
haei și Severinului, entitate ecleziastică îndreptățită 
din toate punctele de vedere a deveni Arhiepisco-
pie, este o figură carismatică de prim-plan a vieții 
noastre bisericești. 

„Este o dovadă peremptorie – scrie Tudor Ne-

delcea în evocarea Mitropolitul cărturar Nestor Vor-
nicescu – că Biserica Ortodoxă Română a făcut parte 
din trupul neamului românesc, că ierarhii săi și-au 
slujit, cu smerenia cuvenită, poporul din rândul că-
ruia s-au ridicat, pe principiul, adeverit de istorie, 
conform căruia «unde-i turma, acolo-i și păstorul» 
(...) O asemenea întâlnire avea să devină marcantă 
pentru devenirea mea ulterioară.”

Autorul ne împărtășește multe „secrete” din 
discuțiile ce au avut loc fie individual cu unii ierarhi, 
fie în Adunarea Bisericească Națională, rolul său fi-
ind de mediere și liant, cum foarte apreciat era și 
de către mitropolitul Teofan al Olteniei. Multe ar-
ticole se referă la activitatea ierarhilor și îndrumă-
torilor săi spirituali de vrednică amintire: Preocu-
pări cărturărești în activitatea mitropoliților Nifon 
Criveanu, Firmilian Marin și Nestor Vornicescu; Pa-
triarhul Teoctist sau rezistența prin credință, Îndru-
mătorul meu spiritual, canonizat Gheorghe Calciu 
Dumitreasa, Mitropolitul cărturar Nestor Vornices-
cu, Arhimandritul Veniamin Micle, Preotul Nicolae 
State-Burluși etc. Cutreierând meleagurile Olteniei, 
dl Nedelcea scrie despre Sf. Mănăstire Cozia (amin-
tind o referință critică a lui Eminescu privitoare la 
transformarea vechii ctitorii a lui Mircea cel Bătrân 
în... pușcărie, de către politicienii guvernanți ai vre-
mii, ceea ce nu s-a întâmplat nici sub stăpânirea 

turcilor și austriecilor!), despre Sf. Mănăstire 
Lainici, devenită azi „un punct turistic și mo-
nastic cu totul deosebit”, în general „despre 
schituri și mănăstiri din Oltenia” (leagăn al 
monahismului de rit athonit introdus de Sf. 
Nicodim de la Tismana încă din sec. al XIV-
lea), ce amintesc de figuri legendare ale is-
toriei, vieții creștine și culturii românești, 
precum Mircea cel Bătrân, Constantin Brân-
coveanu, Antim Ivireanul, Tudor Vladimires-
cu, Regina Maria a României, Vasile Militaru, 
Pamfil Șeicaru, Constantin Virgil Gheorghiu 
ș.a.

Față de cele menționate, în carte se 
regăsesc multe alte aspecte ale vieții noas-
tre bisericești și mai general ecumenice, con-

semnate într-un stil clar, precis, bine documentat, 
de o evidentă cursivitate logică, evidențiind peste 
tot că legătura dintre Biserică și Societate a fost și 
rămâne una inseparabilă, în ciuda unor tendințe se-
cularizante, de pozitivism ateu și rătăcire sectară a 
unora.

Ne place să credem că prin această carte, 
alcătuită deopotrivă din documentare strânse și 
evocări având farmecul ineditului, distinsul cărtu-
rar craiovean și colegul nostru de redacție a dorit 
să marcheze aniversarea, din luna martie, a unei 
frumoase vârste (75), ce-i aureolează spiritul uma-
nist de mai largă cuprindere și propune panteonului 
nostru cultural un profil inconfundabil de cărturar și 
literat. Multos annos felices, Tudore, vivas!  n

(Portal-MĂIASTRA)  

TUDOR NEDELCEA - 75

BISERICA ȘI SOCIETATEA



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XVI, nr. 1 (62)/2020
29

pag. 30

Posibila afecțiune a unui autor pentru un text 
al său nu e narcisiacă. Narcis e îndrăgostit de chipul 
propriu reflectat în oglindă, autorul în cauză, de un 
factor care nu mai aparține ființei sale: textul care s-a 
obiectivat înscriindu-se în fenomenologia lumii.

* 
Scriptor. Tentația cantității e o slăbiciune în 

sine ce riscă a da în vileag o seamă de slăbiciuni în 
lanț ale textului la care trudești. O cutie a Pandorei. 

*
„Orice oboseală ascunde o nostalgie după 

Dumnezeu”  (Cioran). 
*

Oferind instantanee foto în paginile Dilemei 
vechi (2019), Matei Pleșu se amuză. Într-un număr 
recent apare o poză înfățișînd o camionetă, de bună 
seamă a unei organizații religioase, foarte probabil 
cu scopuri caritabile, pe care se află inscripția „Frăția 
ortodoxă”. Așteptăm momentul în care amuzamentul 
d-lui cu pricina va urca la o cotă mai înaltă, publicînd 
pur și simplu fotografiile bisericilor. 

*
Senectute. Setea de-a te despărți de viață. 

Unele locuri pe care doreai cu ardoare să le revezi, 
te lasă acum în cel mai bun caz complet indiferent, 
dar se întîmplă să le cauți anume pentru a-ți potența 
dezolarea, precum dostoievskianul Marmeladov cel 
care bea pentru a se simți și mai rău. 

*
„Ceea ce ne împiedică adesea de a ne lăsa în 

voia unui singur viciu este faptul că avem mai mul-
te” (La Rochefoucauld). 

*
Senectute. Puținele clipe în care mai cu-

tezi a socoti că te simți „bine” sunt scutite de orice 
speculație, mai cu seamă de cea atît de oțioasă a Bi-
nelui și a Răului. 

*
„În zorii unei zile de iulie, cînd orele sunt noi, 

odihnite și se întîmplă pretutindeni ceva vesel și ne-
cugetat. Din milioane de mișcări mici, de nestăpînit, 
se compune un mozaic de existențe extrem de con-
vingătoare; lucrurile se avîntă unul către altul, chiar 
și în afară, în văzduh, iar răcoarea lor limpezește 
umbra și oferă soarelui o strălucire ușoară, spiritua-
lă. Atunci în grădină nu se petrece nimic important; 
totul este pretutindeni și ar trebui să fii în toate ca să 
nu pierzi nimic” (Rilke). 

*
Senectute. La început, entuziast, în locul vieții 

preferai iluzia, apoi ai abandonat iluzia în favoarea 
vieții, acum viața și iluzia s-au contopit. 

*
Senectute. Mai mult decît efectele ei, te îngri-

jorează efectele acestor efecte. Interminabilele, teri-
bilele sale ramificații în tot ce există ori nu mai există 
pentru tine. 

*
„În Canada au fost descoperite recent 

rămășițele unuia dintre cele mai mari animale zbură-
toare care au trăit vreodată pe Pămînt – o nouă specie 
de pterozaurian, numită Cryodrakon boreas (în tra-
ducere, «dragonul rece al vînturilor nordice»). Păsă-
rile, mari cît un avion, au trăit cu cca. 77 de milioane 
de ani în urmă și aveau o deschidere a aripilor de nu 
mai puțin de zece metri. Dacă ar fi trăit Hitchcock în 
Cretacic…” (Dilema veche, 2019). 

*
Uiți mai curînd Răul decît Binele, pentru 

a-i putea suporta mai lesne repetiția. Cît privește 
recurența Binelui, aceasta e foarte problematică. 

*
Senectute. Pînă și trecutul dispare. E ca o oda-

ie în care ai locuit, acum golită de mobilă, în care 
intri din cînd în cînd în virtutea obișnuinței. Cum să 
te mai recunoști în acest spațiu mortificat? 

*

„Cea mai scumpă cafea din lume. Are un gust 
inconfundabil! Cafeneaua «The Münch» din Osaka, 
Japonia, are șanse mari să intre în Cartea Recordu-
rilor, după ce a lansat pe piață o ofertă incredibilă. 
Aici se vinde cu 914 dolari o ceașcă de cafea veche 
de 22 de ani. Cafeaua este 100% naturală și este ser-
vită de Kanji Tanaka, singurul angajat al cafenelei, 
într-o ceașcă suflată cu aur. El a descoperit gustul 
incredibil al cafelei naturale maturate după ce a uitat 
cîteva cutii de lemn într-un frigider timp de 10 ani. A 
avut ideea să repete experiența cu alte boabe verzi de 
cafea, lăsîndu-le timp de 22 de ani. Rezultatul a fost 
senzațional” (Click, 2019). 

*
Senectute. Oare vîrsta purifică ființa sau ființa 

își purifică vîrsta, neavînd nici o altă soluție onorabi-
lă de supraviețuire? 

*
Senectute. Bucuria poate căpăta o notă dure-

roasă, iar chiar durerea o notă a bucuriei. Contrariile 
se străduiesc a se concilia cu viața. 

*
Sunt bucuros că mi-a fost dat a-l cunoaște pe 

Blaga la o vîrstă la care l-am putut privi ca pe un zeu. 
Acum aș fi silit, în pofida unei admirații identice, a 
face un pas meschin înapoi, privindu-l ca pe un om. 

*
„De ce suferim și de ce e nedreptate? Printre 

altele și pentru că viața e o aventură, este Aventu-
ra. Chesterton: aventura nu-i să te urci pe un yacht 
supra-elegant și să faci înconjurul lumii; aventură 
(și romantism) este să-ți rodești viața care ți-a picat 
acolo unde te-ai născut din întîmplare și-n condițiile 
date. Asta e tot ce poate fi mai legat de primejdii, de 
neprevăzut și de Mister. (După cum și minunea cea 
mai mare este că există legi statornicite și că univer-
sul funcționează după ele, minunile fiind excepția.)” 
(N. Steinhardt). 

*
Cu lacrimi în ochi, amicul X mi-a mărturisit 

că își înșela ocazional femeia iubită pentru a-și tes-
ta sentimentul ce-l nutrea față de ea. Test care ieșea 
invariabil în favoarea sentimentului în cauză. Marea 
iubire a vieții sale. Și de ce n-ai rămas cu ea? l-am 
întrebat. Aș putea să-ți dau, mi-a spus, fie un răspuns 
dezarmant de simplu, fie un răspuns sofisticat. Nu 
mă încumet acum la niciunul. Cum așa? De fapt, a 
adăugat, mi-e teamă că fiecare explicație ar pune-o 
sub semnul întrebării pe cealaltă.

*
  Senectutea, o maladie a tinereții? A. E.: 

„Merge și așa”.
*

„Un actor este cel mult un poet și cel puțin un 
comic” (Marlon Brando).

*
Senectute. Unele țeluri ți se refuză, pe altele 

ajungi a le refuza tu însuți pentru a avea o ținută de-
centă în fața Destinului. 

*
„Și insectele au nevoie de apă, și cînd setea 

e mare, se descurcă cum pot. Unele specii de molii, 
bunăoară, își ostoiesc setea bînd lacrimile păsărilor 
adormite. O asemenea scenă incredibilă a fost filmată 
recent de ecologistul Leandro Moraes în jungla ama-
zoniană. Pentru a bea din lacrimile zburătoarei ador-
mite pe o ramură, molia și-a folosit o excrescență a 
capului (ca și cînd ar fi fost un pai) și a reușit chiar să 
deschidă ochiul păsării pentru a nu rata nici o picătu-
ră. Dacă asta vi se pare ciudat, aflați că s-au văzut și 
fluturi care au băut lacrimile unor crocodili, deși, de 
regulă, frumoasele înaripate preferă să se servească 
din ochii broaștelor țestoase amazoniene. Dar de ce 
oare această preferință pentru lacrimi? Să fie vorba 
numai de sete? Ei bine, nu! Lacrimile sunt bogate în 
sodiu, un mineral care se găsește greu în regiunile în 
care trăiesc aceste viețuitoare” (Formula As, 2019). 

*
Lumea în care trăim pare 

anume creată pentru a fi pasageră. Nu ne-o putem 
asuma decît sub semnul provizoratului. Șansa noas-
tră e de-a intercepta semnalele ce-o străbat fără a 
se confunda cu materia ei, aidoma unor enigmatice 
unde trecînd dintr-o eternitate în alta. 

*
 Azi o neașteptată satisfacție, dar și o contrari-

etate minoră care te sîcîie cum o pietricică în pantof. 
Ultima, vai, are prioritate. 

*
Lucruri în decurgerea vieții tale, aidoma unor 

melci care ies încrezătoare din cochilie pentru cîteva 
clipe, apoi se retrag în aceasta pentru totdeauna.

*
La primele vîrste și la ultima, Dumnezeu pare 

a fi de partea eului, la maturitate pare a fi de partea 
lumii. A. E.: „Cum așa?” Mister.

*
„Am cunoscut printre prietenii mei mulți creștini  

- polonezi, francezi și spanioli – care în domeniul po-
litic erau adepți ai ortodoxiei staliniste, păstrîndu-și 
anumite rețineri interioare și crezînd într-o corectare 
înfăptuită de Dumnezeu în urma executării sînge-
roaselor sentințe de către împuterniciții Istoriei. (…) 
«Cristos este omul nou. Omul nou este omul sovietic. 
Deci Cristos este omul sovietic!» - spune patriarhul 
român Iustinian Marina. În realitate, acești creștini 
(lăsîndu-i deoparte pe simplii executanți de felul lui 
Marina) săvîrșesc una dintre cele mai mari falsificări 
cunoscute vreodată de-a lungul secolelor. Această 
falsificare constă în renunțarea rușinoasă la propria 
credință. Între creștinism și filosofia stalinismului are 
loc o contradicție ireconciliabilă: creștinismul se ba-
zează pe conceptul de merit și de vină individuală, în 
schimb Noua Credință înlocuiește acest concept cu 
conceptul de merit și de vină istorică. Creștinul care 
respinge meritele și vina individuală anulează astfel 
fapta lui Isus, iar Dumnezeu la care încă se raportează 
se transformă treptat în istorie” (Czeslaw Milosz).

*
După o zi caniculară, tunete. Flatulențe ale 

intestinelor cerului hrănit cu abundența naturii esti-
vale. 

*
„Un desen nu e altceva decît o linie plecată la 

plimbare” (Paul Klee).
*

„A apărut pe toate zidurile afișul electoral al 
candidatei Dăncilă pe care scrie mare, cu roșu: «Ală-
turi de fiecare român». Cred că, într-adevăr, aproape 
fiecare român consideră pe doamna Dăncilă alături. 
Alături de guvernare, alături de politică, alături de 
limba română, alături de Europa, alături de realita-
te, în general. Un cuvînt bine ales” (Dilema veche, 
2019). 

*
Ideea te eliberează, metafora te închide ocro-

titor în tine însuți. 
*

Senectute. Groază și milă în fața Destinului, 
precum în tragediile antice. Uneori numai milă, alte-
ori numai groază. 

*
„Și India a «sabotat Istoria» (ca să folosesc 

expresia lui Lucian Blaga): literatura indiană n-a 
păstrat nici o amintire despre Alexandru Macedon, 
nimic despre prodigioasele lui campanii militare. 
Destinul istoric al Indiei a fost schimbat prin invazia 
lui Alexandru – dar conștiința indiană l-a uitat. Ceea 
ce supraviețuiește din acea gigantică întreprindere 
militară, care ne impresionează chiar și astăzi, nu e 
evenimentul istoric al invaziei, ci «mitologia» ei, așa 
cum a fost ea recreată de imaginația populară” (Mir-
cea Eliade).

"Uiți mai curînd Răul decît Binele"
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*
Senectute. Ființa se află fie la poalele unui 

munte abrupt, incapabilă a-l mai urca din nou, fie 
pe vîrful muntelui, incapabilă a coborî. Și într-un 
caz și în altul, captivă a imobilității. 

*
Unele dureri sunt atît de pure, încît pînă și 

relativa lor consolare printr-o „bună dispoziție” 
contrastantă ce ar putea interveni o resimți ca 
pe-o impietate. 

*
„Mi-a luat patru ani să pictez ca Rafael și 

întreaga viață să pictez ca un copil” (Picasso). 
*

Te intersectezi acum pe stradă cu cîteva 
venerabile octogenare, care, fără a te cunoaște 
decît din vedere, țin a schimba uneori cu tine cîte-
va vorbe de conveniență. Dar dacă le-ai fi întîlnit 
acum cincizeci, șaizeci de ani? Era posibil așa 
ceva? Spectrul neîntîmplatului poate fi și ironic… 

*
„Povestea de succes a pictoriței Alexis 

Frasers, de 34 de ani, din Toronto, fascinează 
întreaga lume. Ea a cîștigat la greu vînzînd ta-
blouri cu totul deosebite, pe care le face numai 
cu rujul. Din săruturi. Nu vrea să spună exact ce 
sumă a adunat, dar confirmă că își vinde pînzele 
realizate cu săruturi cu sume de peste 1.000 de 
dolari (4.220 de lei), bucata. (…) În afară de mai 
multe tablouri în care a reprodus portretul actriței 
Marilyn Monroe, Alexis Frasers a mai pictat alte 
celebrități cum ar fi Elton John, John Lennon și 
Jennifer Lopez” (Click, 2019). 

*
De ce ți se refuză acum lucruri la care aveai 

acces altădată? De ce ai acum la îndemînă lucruri 
care ți se refuzau altădată, deși e tîrziu pentru ele? 
Oricum, o economie a vieții… 

*
Intri mai ales în comuniune cu conștiințe 

care au mai curînd dezolări similare cu ale tale 
decît eventuale satisfacții. Pe cînd satisfacția este 
îndeobște egotică, decepția e simpatetică, întrucît 
sacrificiul pe care-l implică e dăruitor în sine.

*
„Două sunt primejdiile ucigătoare pen-

tru suflet: a ne crede mai buni sau mai puternici 
decît suntem; a nu ne crede capabili de a deveni 
mai buni, sau mai puțin răi, sau mai aproape de 
sfințenie” (Monseniorul Ghika). 

*
Nu poți contempla decît ceea ce e stag-

nant. Ies din joc muzica, un spectacol de teatru, 
acțiunea unui roman. Și aici detestabila „mișcare 
care deplasează liniile”?

*
Viața l-a făcut circumspect la sînge. Își sus-

pectează pînă și bucuriile de ipocrizie. 
*

„Etologul austriac Karl Ritter von Frisch, 
laureat al Premiului Nobel pentru Medicină pe 
1973, a fost unul dintre primii cercetători care 
au reușit să înțeleagă semnificațiile dansului al-
binelor. Astfel un dans rapid, cu balans maxim, 
le transmite celorlalte albine din stup că sursa de 
cules polen descoperită de cercetașă se află de-
parte, fiind nevoie de multe bătăi de aripi pentru 
a ajunge la ea. Mișcările sunt atît de precise, încît 
în funcție de numărul lor se poate calcula distanța 
exactă în zeci sau sute de metri. Nu există, prac-
tic, detaliu lipsit de importanță în dansul albine-
lor. Alte mișcări ale cercetașelor oferă indicii im-
portante legate de raportul între răsăritul soarelui, 
poziția lor în acel moment și locul unde se află 
mult rîvnitele flori” (Formula As, 2019).

*
Forțele invizibilului au produs vizibilul. 

Cum să nu ne respectăm înaintașii?  n
 

GHEORGHE GRIGURCU  

Cei care au acum peste optzeci de ani au ur-
mat clasa întâi în anii din preajma sau din timpul 
războiului. Pe atunci, scrierea/scrisul se învăţa pe un 
obiect numit „tăbliţă” (în contrast evident cu tabla 
mare din spatele catedrei). Aceasta era exact de mă-
rimea unei tablete electronice din zilele noastre, dar 
cu următoarele particularităţi: Dintr-un material dur 
şi casant (ardezie), tăbliţa avea o ramă de lemn pe 
care erau înscrise literele alfabetului şi cifrele până 
la 10. Pe o parte erau desenate linii, pentru scrierea 
literelor, iar pe cealaltă pătră-
ţele – pentru cifre, evident. Se 
scria cu un „grif”, un creion de 
grafit masiv. - Un mic orificiu 
în partea de jos, în care se ata-
şa un buret pentru şters – ca în 
cazul amintitei table mari. Pe 
tăbliţă, elevul migălea prime-
le semne: cârlige şi bastonaşe, 
chiar primele litere, urmând ca, 
deprinzând tot mai bine nobi-
la artă a scrierii,  după un tri-
mestru sau două să le transcrie 
într-un caiet. (Am stat de vorbă 
cu cineva născut în 1936 care 
în 1943 era elev în prima clasă. 
Motivaţia lui era că un şcolar 
începător ar fi mâzgălit multe 
caiete cu tocul lui dotat cu o 
peniţă; ar fi putut vărsa chiar 
călimara cu cerneală, dacă nu 
s-ar fi practicat metoda tăbliţei. La acest om am vă-
zut şi mirobolantul obiect, care apare în foto.)

Dar toate aceste unelte de scris, şi mai cu sea-
mă fabuloasa tabletă, uşor friabilă, trebuiau transpor-
tate în siguranţă. Aşa că părinţii – aceiaşi părinţi care 
mai târziu, cu prilejul plecării la oaste le construiau 
băieţilor un geamantan masiv de lemn – îi dotau pe 
şcoleri cu o trăistuţă purtată în bandulieră pe şoldul 
drept (bănăţeneşte „străicuţă”). Acum, desigur, ar 
fi de prisos să continuăm „paralela” dintre obiectul 
neînsufleţit numit tăbliţă şi celălalt obiect, din zilele 
noastre care este aproape un calculator. Evoluţia este 
evidentă: câte – şi mai câte – nu se pot realiza cu 
postmoderna tabletă, inclusiv fotografii sau „filmu-
leţe” cu întâmplări fierbinţi, direct de la locul faptei 
(din clasă, instantanee incriminante). Un singur lu-
cru s-a pierdut definitiv, dacă le-am pune faţă în faţă: 
romantismul unei vârste, dar o vârstă a umanităţii, 
nu doar a omului. Probabil că, peste încă vreo sută 
de ani, când se va descoperi altceva, obiectul numit 
tabletă va fi la rândul lui perimat, luând locul inter-
belicei tăbiliţe.

... Dar altul este obiectul acestui articol. Vom 
încerca o analiză în mare a felului cum a evoluat po-
ezia în ultimul secol. Accentuând asupra faptului că 
fenomenul poetic este puternic legat de suflet, iar su-
fletul omului n-a suferit schimbări majore de-a lun-
gul mileniilor; de unde concluzionăm că nici poezia 
nu trebuia să sufere transformări catastrofale. Fără 
a teoretiza de prisos, încercăm să ne păstrăm în li-
mitele bunului gust al unui virtual cititor de poezie; 
gust care, până la urmă, ţine chiar şi de bunul simţ 
general, nu numai artistic. Fiindcă trendul nu-l dau 
doar mişcările sau curentele literare – şi critica de 
vârf, care se pliază adesea cameleonic după ele – , ci 
ar trebui să păstrăm în ecuaţie inclusiv gustul public, 
părerea cititorului avizat. (Mulţi au impresia că, ci-
tind un poem pe care nu-l înţeleg au pierdut timpul 
degeaba; dar ei nu ştiu că acest exerciţiu defel inutil 
sau facil e un început de cultivare a gustului.) Altfel, 
vom ajunge curând să ne citim între noi, sau nici mă-
car... Dar oare n-am chiar ajuns?!

 

Noua dictatură: Imagine şi Oralitate

Ideea acestui articol mi-a fost furnizată dând 
peste un număr mai vechi din „Ziua literară”: nr. 
124/oct. 2004, în care am re-descoperit lucruri in-
teresante: Un interviu cu Rodica Draghincescu, iar 
la rubrica puzzle articolul lui Gabriel Chifu, Noua 
epocă teocratică. Era un număr de tranziţie între Ce-
naclul USR condus de  Mircea Martin şi noul cena-
clu, „Euridice”, al lui Marin Mincu; număr în care se 

anunţa şi moartea lui Geo Du-
mitrescu, de la care au trecut 
– iată – 15 ani! Antologia po-
etică z.l. este onorată de Gellu 
Dorian, iar vizavi, la proză, 
un fragment reprezentativ din 
romanul Supunerea, de Eugen 
Uricaru. Cronici de Gabriel 
Coşoveanu, B. A. Stănescu, 
Alex. Matei, obişnuita diligen-
ţă cu lunetă ţinută de Marian 
Drăghici, „lunetistul de zi”.

Dincolo de nostalgia 
acestor rememorări (am pu-
blicat noi înşine în acest su-
pliment literar), am remarcat 
în opiniile exprimate de G. 
Chifu la rubrica amintită că 
problemele ridicate acolo sunt 
după 15 ani cu atât mai actu-

ale. Ieşirea din Galaxia Gutenberg - sau cel puţin 
din suportul ei tipărit - ni se profeţeşte de ani buni, 
determinând „rolul periferic” al literaturii, rol care 
poate deveni într-un târziu de-a dreptul decorativ. De 
multă vreme - de la hotarul lui decembrie 89 - se 
produc, într-un amarnic crescendo, atentate la ceea 
ce remarcabilul poet numeşte „lectură însingurată” 
– „şi am pătruns într-un timp unde hegemonia este 
a imaginii şi a unei noi oralităţi”. (Dar, ne întrebăm 
noi, hic et nunc, dacă au de suferit lecturile în tăcere 
şi retragere din cotidian, ce se va întâmpla cu lecturi-
le colective, altfel zis „publice”? Dacă n-avem timp 
să mai citim în solitudinea fiinţei-şi-locuinţei, vom 
mai găsi oare în viitor amatori dispuşi să ne asculte 
declamând pe o scenă deschisă?)

Concluzia dureroasă a lui G.C. - în urma re-
venirii noastre cu picioarele pe pământ după o (oa-
reşcare) revoluţie şi potrivirii ceasurilor cu ora pla-
netară - este următoarea: „Tirajele s-au prăbuşit, 
literatura şi-a pierdut cercul de lumină, pentru ea 
noaptea strălucitoare a balului s-a terminat şi nu pare 
s-o aştepte decât un nesfârşit anotimp rece petrecut 
lângă vatra stinsă, ca o Cenuşăreasă” (s.n., articolul 
citat). Sunt aprecieri care, dacă eşti mai slab de în-
ger – cum sunt, în general, poeţii – te-ar putea face 
să-ţi dea lacrimile... Dar e posibil să mai existe încă 
speranţe – dovadă vie stau cărţile de poezie şi proză 
ale articlierului, publicate între timp şi atât de bine 
prizate de publicul cititor. (Aşadar, avem motive să 
continuăm şi noi analiza aceasta subiectivă!)

 Un alt aspect atacat este vizibilitatea/notori-
etatea scăzută în postcomunism a unor mari scriitori 
(prozatori în principal, dar şi  poeţi). Dar dacă aceş-
tia nu s-au ştiut adapta la noile condiţii/cerinţe? – sau 
pur şi simplu drumurile artistice pe care apucaseră 
încă de la început s-au dovedit ulterior nişte fundă-
turi. E drept că asupra unora din ei grevează unele 
mici-mari compromisuri pe care le-au făcut cu ideo-
logia. (În lumea literar-artistică se-ntâmplă şi unele, 
nu puţine, ciudăţenii: un poet s-ar fi apucat să înlocu-
iască peste tot în poeziile sale numele lui Ceauşescu 
cu cel al unui mare voievod moldav, „vânzându-le” 

Despre ideea de progres în literatură

De la tăbliţă la tabletă
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astăzi – când nici măcar nu se mai „poartă” - ca patriotice! Cei mai înver-
şunaţi atei au începu să publice poezie religioasă, sau, ca Ceauşescu, să-şi 
înmormânteze părinţii cu şapte vlădici.)

 Un alt punct fierbinte al discuţiei, în numitul articol din „Ziua li-
terară” îl constituie eternul conflict dintre generaţii. „Război cu accente 
adesea isterizate” (G.C.) în care – afirmă în stilu-i caracteristic poetul – 
„eu, unul, nu cred, chiar dacă ar fi să pier răpus de una din salvele lui ine-
xistente!...” Noi zicem că aceste salve nu sunt chiar inexistente, ci mai de-
grabă semivizibile – ca zidul despărţitor dintre personalitatea scriitorului 
comunist şi cel actual: un zid „transparent şi de netrecut”. (Apostolul Pavel 
zice undeva prin epistolele sale: „Mă lupt, dar nu ca unul care loveşte cu 
pumnul în vânt...” Se pare că marele apostol al neamurilor are în vedere 
aici, pe lângă o zbatere inutilă, un mare Adversar invizibil.)

Dar problema generaţiilor conflictuale este etern actuală, şi nu nu-
mai în domeniul artistic, literar. Nenorocirea mare - remarcată şi în arti-
colul cu pricina, însă doar în subsidiarul lui translucid – este că adepţii 
de azi ai imaginii atotstăpânitoare şi ai oralităţii atotprezente în poezie nu 
mai pun accentul pe „acuitatea intelectuală sau puterea viziunii”. Ci pe 
un cotidian amorf şi fără personalitate, fără transcendenţă – ba chiar pe 
o amoralitate care ţine loc de ceea ce numeam noi „pe vremuri” talent şi 
realizare artistică. 

Aici are un cuvânt greu de spus şi „ingineria textuală” pe care a 
bătut atâta monedă generaţia optzecistă, inginerie care încă de pe atunci se 
reducea la o anume îndrăzneală a scriiturii, complinind la rigoare deficitul 
de talent literar real. Din această cauză vârfurile generaţiei s-au consacrat 
mai degrabă înafara poeticii proclamate, cea de grup, a generaţiei; apu-
când-o pe-un drum singular, a evoluat fiecare sub steaua lui.  „Literatura 
şi-a schimbat domiciliul, locuieşte azi strâmtorat, la periferie”, concluzio-
nează poetul. (De aici, probabil, şi preferinţa pentru „marginali” a autorilor 
şi editorilor noştri de azi, urmând trendul auctorial-editorial din Vest)

Dar concluzia articolului din suplimentul ziarului „Ziua” ne ajută 
nouă în continuarea acestei analize. Iată-l pe G.C. citând dintr-un nenu-
mit teroretician literar  - o concluzie melancolică: „Poezia bună e dificilă, 
cognitiv şi imaginativ, şi nu poate fi citită decât de câţiva”. (Ba poate, am 
spune noi - o poate „încerca” oricine; dar nu  mulţi reuşesc cu adevărat a 
o şi gusta. Şi credem că aceasta se-ntâmplă inclusiv din cauza faptului că 
excursul cognitiv-şi-imaginativ este uneori fără frâu; el nu ar trebui extins 
şi extrapolat la infinit. Altfel ne trezim, ca filosofii sistemici, că stăm de 
vorbă cu îngerii...)

Între Boemă şi Avangardă 

Dacă ar fi să ne întrebe cineva (?), noi am opina că toată degringo-
lada progresistă în poezie a pornit ca o avalanşă odată cu Avangarda, la 
începutul secolului trecut, iar poezia a început să se desfacă într-un eventai 
necontenit emergent. Am validat prea uşor artistic obiecte de factură în-
doielnică, tatonări, experimente, încercări fortuite de a schimba direcţia, a 
coti neprecupeţit către altceva. Tot la fel cum  s-a constatat ulterior că unii 
sfinţi au fost canonizaţi cam grăbit... Acum, desigur, n-am dori să se creadă 
că noi respingem în totalitate mişcarea avangardistă: aceasta ne-ar califica 
pe bună dreptate de acultural. Dar, pe de altă parte, ar trebui să recunoaş-
tem că Avangarda a avut exagerările ei, soldate cu produse artistice mino-
re, fiindcă – nu? – opera literară este considerată, nu ca intenţionalitate, 
ci după rezultatul obţinut, „produsul finit”; s-a constatat că, în artă, orice 
program prea riguros a produs artefacte, clone şi artificii, iar nu produse 
artistice viabile.)

În opinia noastră, Boema artistică este un fenomen, în general, be-
nefic: un nucleu al comunităţii artiştilor, cu locuri preferate de întâlnire, 
obiceiuri transformate în habitudini – devenite ulterior microcultură. O 
comunitate de oameni desprinşi de realitatea cotidiană, cu servituţile, mi-
zeriile ei („micile mizerii”, dar mai mult ca atât, cele mari). Dar şi aceasta 
poate uşor deveni contraproductivă în situaţia când membrii ei activi îşi 
fac din Boemă un mod de viaţă exclusiv, petrecându-şi aproape tot timpul 
în bar sau în cafenea, aşteptând momentul inspiraţiei sau stimulându-l con-
stant cu tutun şi alcool,  dacă nu cu energizante şi alte stimulente dubioase, 
nesănătoase. 

... Revenind acum la comparaţia din debutul acestui microeseu, mai 
precis la scrisul pe taste - pe suport virtual, versus cel pe suport materi-
al, nu putem să spunem dacă primul reprezintă neapărat progres; depinde 
foarte mult de utilizator. Dar experienţa mai multora dă mărturie de faptul 
că orice subiect la care meditează un autor este mai bine şi mai aplicat fer-
tilizat dacă gândurile sunt depuse mai întâi pe hârtie, copiate şi recopiate 
de mână. Ca la urmă să fie trecute „pe curat” – cum procedau copiii în pri-
ma jumătate a secolului XX: de pe tăbliţă pe caiet, iar nu viceversa. Direct 
la calculator se poate scrie mai degrabă un articol de ziar sau de gazetă, fie 
ea şi literară. Dar autorul contemporan este capabil scrie şi un roman „în 
direct”: roman-fluviu, roman-ocean...   n

R.V. GIORGIONI

IOAN ST. LAZĂR

Sub muntele Foarfeca,
pe malul cellalt,
ctitoria -
   mâna de zid
a Meșterului,
apipăind, interior,
cu degetul turlei,
veșnicia.

Valuri de Olt, în
oglindă, încearcă
să foarfece cornul
lunii de veghe,
dar nu pot decât,
prin țintele lui
  trecând,
să-l șlefuiască.

Ca și noi, jos, 
         încercând,
cu dorința-foarfecă,
să-i luăm câte
         un boț
veșniciei, pentru-un 
drum mai departe
                    pe lut,
dar opriți de-a ei
ghilotină...

A-ți cunoaște rostul,
          a-l înțelege
și a-l urma - este de-a te
întocmi pe tine însuți
  ctitorie -
din piatra și lemnul, din
lutul și apa și aerul 
locului tău - cu
turlă, în care, ca luna
de veghe, intrând,
                            veșnicia 
dărui-ți-va un boț
de lumină pentru
drum de pe loc în cer.

Mică navă poposită 
în portu-mi

Printre crengile mereu verzi
ale brazilor acestui plai, mă
mai privește ochiu-aurit al soarelui
vieții mele, din zilnica-i
slujbă scăpat spre apus.

Pe boltă a-nscris aproape un
semicerc - curbă urcătoare și-apoi
coborând, cum și ființa-mi pe
vălurita orizontală a lutului -
Totuși, din boala zodiei acesteia
cât aș vrea să mă dezleg către
  de veci!...
    
Și iată-mi, în față, oprit din 
curgere-un val-deal 
găzduind la poale-i - mică
navă poposită în portu-mi -
biserica-bolniță, 
                         albă decupând
o lume-lumină de dincolo
de-aici și de-acum, 
                         străjeri fiind
brazii cu crengi mereu vii.

Intru - primit de pe 
                        bolta-I ca prag
de rai, de către Maica Sfântă,
cu brațe deschise ocrotitor,
apoi, din turla-I 
                         de Pantocrator
de către Domnul Iubirii 
                         din Cer,                      
pogorât și aici, și acum, 
ca sufletu-mi spășit 
                          și dorit
să mi-l vindece, simt.

Tăcerea caldă din 
                          jur cântă
„Lumină lină” și inima 
mea o îngână - 
                        parcă urc în
alt spațiu - timp, cu
pacea și aerul veșnic
           din Cer,
dăruită fiindu-mi 
                        viața pe lut -
    
 
clipă sfântă,
          în care, cu soarele meu,
vreau să mă pierd, 
                              fericit...

Cornul lumii
lui Ioan Alexandru,

in memoriam
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Critic și istoric literar de solidă formație filologică, Dna Rodica Lăzărescu 
este binecunoscută de ani buni nu numai ca priceput diriguitor al revistei „Pro 
Saeculum” de la Focșani, ci și ca fervent publicist literar dăruit îndeosebi con-
vorbirilor cu semenii, dorite de domnia sa nu intervi-
uri convenționale ci „confesiuni”, un fel de dialoguri 
mai libere, necanonice, adresându-se zonei sensibi-
le a ființei celui intervievat – „o scotocire în adâncul 
ființei (...), 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.»”, după cum 
autoarea preciza în mod programatic într-un recent 
volum, Sub semnul confesiunii, apărut tot în acest an 
și tot la Editura „Semne” din București.

Zigzag printre reviste conține 36 de interviuri 
cu conducători ai unor publicații literare din țară, în 
general mai puțin cunoscute, chiar dacă întâlnim și 
reviste ale Uniunii Scriitorilor din România precum 
„Apostrof” de la Cluj (aflat sub conducerea Martei 
Petreu), „Convorbiri literare” de la Iași (Cassian Maria 
Spiridon) sau altele editate de filiale ale USR precum 
„Argeș” de la Pitești (Dumitru Aug. Doman), „Ate-
neu” de la Bacău (Carmen Mihalache), „Ex Ponto” de 
la Constanța (Ovidiu Dunăreanu). Alte reviste sunt 
susținute de foruri culturale locale cu sprijin județean 
și dovedesc același profesionalism de vreme ce sunt 
editate de asociații de scriitori, membri ai USR, care 
trăiesc în București (Cultura, Angela Martin) sau în 
capitalele de județ respective: „Bucovina literară” 
de la Suceava (Al. Ovidiu Vintilă), „Mișcarea literară” 
de la Bistrița (Olimpiu Nușfeleanu), „Scrisul Românesc” de la Craiova (Florea 
Firan), „Scriptor” (Lucian Vasiliu) și „Cronica Veche” de la Iași (Nicolae Turtu-
reanu), „Orașul” de la Cluj-Napoca (Adrian Țion), „Actualitatea literară” de la 
Lugoj (Nicolae Silade), „Ateneu” (Carmen Mihalache) și „13 Plus” (Petre Isachi) 
de la Bacău, „Poesis” (Gh. Vulturescu) de la Satu Mare, „Cafeneaua Literară” 
(Virgil Diaconu) de la Pitești, „Litere” (Mihai Stan) de la Târgoviște, „Banchetul” 
(Dumitru Velea) de la Petroșani, „Caligraf” (Florea Burtan) de la Alexandria-Te-
leorman, „Curtea de Argeș” (Gh. Păun), „Polemici”-le new-yorkeze (Al. Buican) 
reapărute la Baia Mare. Sau periodicele unor comunității confesionale: ortodo-
xă („Credința ortodoxă”, Ioan Enache), armeană („Ararat”, Mihai Stepan-Caza-
zian), ucraineană („Mantaua lui Gogol”, Mihai Hafia Traista) ș.a. 

O parte din revistele literare editate în întreaga țară apar, în ultimii ani, 
„sub egida Uniunii Scriitorilor din România”, după o periodică evaluare, ceea 
ce ne îndreptățește a observa că, prin cartea de față, se readuce în discuție 
mai vechea problemă a vieții noastre literare privind raporturile existente între 
Centru și Provincie. Chestiunea este foarte bine punctată de criticul și istori-
cul literar Zenovie Cârlugea, „directorul de proiect” al trimestrialului de cultură 
„Porta,-MĂIASTRA” de la Târgu-Jiu, care apare sine hiatu până azi. În programul 
publicației fondate în 2005 se preciza: „Să năzuim, dincolo de localismul creator, 
la un impact mai larg în viața culturală românească”. Multe din precizările dlui 
Z. Cârlugea sunt nu numai corecte în spiritul unei juste abordări culturale, dar și 
oneste și de bun simț, verificabile chiar până azi: 

 « - Ideea aceasta că Provincia „pare un adevărat blestem pentru creatori” 
este o incriminabilă prejudecată centristă, asupra căreia s-a tot discutat în ultime-
le decenii, luminându-se multe aspecte privind raportul scriitorului cu „centrul” 
și, desigur, părțile bune ale unei asemenea situări existențiale. Nu, nu cred deloc 
în acest „poncif”, iscodit pare-se nu atât de regretele unor migranți, pe care Cen-
trul îi atrage ca un magnet, cât de anumite atitudini mărginite de aroganță și su-
perioritate, care nu sunt deloc fundamentate de ceea ce putem numi înțelepciune 
artistică, cu atât mai puțin justificate de un statut literar de valoare…

Dimpotrivă, provincia poate fi o „școală” utilă pentru adevăratul creator, 
ba chiar un topos care-i individualizează personalitatea, imprimând operei sale o 
specificitate diferențială, pe care o vedem adesea simulată, mimată, aproximată 
de «migratorul» centrist, când își propune să se întoarcă la astfel de realități și 
teme... Și asta din cauză că elanul cu care a părăsit «toposul» originar a fost mai 
puternic, chiar înăbușitor față de orice sentiment al definirii sale prin locurile și 
oamenii pe care i-a părăsit.  A, dacă discutăm de avantajele mediului cultural, 
atunci lucrurile trebuie nuanțate, căci centristul e, achileic vorbind, «mai repede 
de picior» și, deci, mai aproape de posibilitățile de afirmare (ironia y compris nu 
privește, desigur, pe artistul adevărat, care, putând trăi oriunde în mistica operei 
sale, își construiește implacabil destinul artistic). Dar ce vă face să credeți că 

un artist de un asemenea calibru, trăind (nu vegetând sau pierdut!) în provincie 
ar fi mai puțin exigent cu sine? Concitadinul meu, criticul și poetul Gheorghe 
Grigurcu, stăpân pe sine cum îl șțim cu toții, nu a fost niciodată încercat de 

asemenea sentimente! Când ai în sânge «respectul 
de sine» al creației, poți trăi oriunde și cu aceleași 
exigențe. Exemplele sunt nenumărate, dacă privim în 
literatura de azi, cu Centrul și Centrele ei «vitale», în 
jurul cărora gravitează întreaga obște scriitoricească. 
Cine bagă mâna în foc că poeții X, Y și Z din cutare 
Centru regional sunt mai puțin valoroși decât poeții 
x, y și z, domiciliați în Capitală? Cine poate nega că 
o bună parte din presa literară editată în centrele și 
subcentrele regionale, multe «sub egida Uniunii Scri-
itorilor din România”, nu ar îndeplini «standarde va-
lorice», îmbogățind, prin aceste contribuții regionale, 
Tabloul național de valori, în sensul în care cercetători 
ca A. Dupouy (1942) sau A.Farée (1946) definiseră, 
așa cum arată și Robert Escarpit în „Sociologie de la 
Litterature” (1973), noțiunea complexă și dialectică 
de Géographie des lettres françaises…

În privința comunicării și informării rapide, 
am de precizat ceva în legătură cu cele spuse mai sus. 
Dacă până mai ieri (noi am trăit-o și pe-asta!) comu-
nicarea era într-adevăr o problemă, azi în linii mari 
nu mai există astfel de impedimente. Comunicarea se 
poate face în timp real, iar posibilitățile de informare, 
în era internetului, sunt aceleași, mai puțin accesul la 
arhive și biblioteci, căci nu toate cărțile, documentele 
și colecțiile unor periodice au devenit accesibile prin 
serviciile oferite de biblioteci (deși, poți citi azi cărți 

din biblioteci occidentale, acolo unde informatizarea a biruit funcționărismul!). 
Dar cum un creator nu este un cercetător, el poate crea «frumos și bine» în 

colțul de provincie în care trăiește. Cu condiția să fie bine informat în domeniu 
și să trăiască, desigur, în acea mistică a creației care implică responsabilitate, 
exigență, înțelepciune artistică. Problema, care poate fi și a «centristului», rămâne 
una a apropierii de anumite publicații și cercuri literare, de anumite personalități 
care determină și «fac jocurile». Da, aici putem discuta, strategiile afirmării li-
terare fiind mult mai complicate pentru bietul «provincial», față de comilitonii 
«centriști», fapt ce-l vedem nu numai în peisajul publicistic al vieții noastre li-
terare… Dar, importantă e valoarea operei care până la urmă va izbuti a se face 
cunoscută și mai puțin atuurile unei afirmări prin pârghiile «centrismului»… Să 
nu pierdem din vedere că miturile infatuării literare (ale „regelui goluț”!) circulă 
liber și prin provincie, unde ne izbim de astfel de «idoli», foarte productivi în 
relații de grup, chiar la nivel național… Dar să mai ajungi și la…Dumnezeu cu 
astfel de sfinți! Dincolo, însă, și de asemenea ipochimeni (valori gonflabile venite 
uneori și pe filiere…centriste), un creator adevărat, stăpân pe propria-i conștiință 
de sine valorică, va ieși la lumină, mai devreme sau mai târziu, când nu cumva 
l-ar putea răzbuna posteritatea, restabilind lucrurile… Dar asemenea «întâmplări» 
nu sunt proprii numai provinciei, ele țin, în parte, de destinul creatorului… 

Aș dori, așadar, să cred că Provincia (din sufletul oricărui scriitor, oriun-
de ar trăi el), când își găsește „interpretul” cu vocație, poate legitima un statut 
de artist adevărat. Mult mai favorabilă, în privința liniștii și «însingurării» sale 
reflexive, condiția provinciei relansează mai vechea dispută cu atâtea orgolii 
centriste nejustificate în multe planuri și la multe niveluri. Un artist adevărat nu 
simte, în planul creației, o asemenea povară, dimpotrivă, valoarea îl situează de 
la sine pe același palier al ierarhiilor axiologice în domeniu, producând inevita-
bile reașezări valorice, dislocări în ierarhiile respective. Îmi place să cred că un 
asemenea artist ar refuza, de plano, oferta facilă a «transplantării» într-un mediu 
existențial străin, căci s-ar simți «dislocat» dintr-o anumită mistică (necesară!) 
a creației sale, nu numai din acel spiritus loci, deloc de ignorat la rândul său.» 
(Portal-MĂIASTRA, pp. 234-245).   

*

Desigur cele peste 100 de reviste care apar pe întregul cuprins al țării, 
la un loc cu simpozioanele, festivalurile și colocviile „naționale”, ba unele chiar 
„internaționale” (v. Festivalurile „Tudor Arghezi” de la Tg.-Jiu sau „Lucian Bla-
ga” de la Sebeș-Alba ș.a.), dau seama de competențele în domeniu venite de 
pretutindeni, dar și de starea literaturii care se face în aceste regiuni, și asta „în 
pofida faptului că mereu li se cântă prohodul, că e criză, că vor dispărea etc.”. „E 
bine că rezistă – mai observă redactorul-șef al Argeșului, Dumitru Aug. Doman 
– și încă în orașe mai mari sau mai mici. În privința revistelor, ca și a colocviilor 

Cronici literare
Rodica Lăzărescu -
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și simpozioanelor și festivalurilor organizate de acestea, soarele nu mai răsare 
de la București. Ca-n sfera lui Pascal, în privința revistelor, centrul e peste tot și 
marginile nicăieri.” 

Desigur, dincolo de această generoasă recunoaștere, inclusiv a progra-
melor cât mai interesante asumate de aceste publicații, se impun și unele 
observații: caracterul de „inactualitate”, de déjà vu, de impas provincial, de lipsă 
a spiritului critic etc. etc. Oricum, „dacă în vremurile astea de criză (economică, 
financiară, morală) rezistă peste 100 de gazete literare, ele nu vor dispărea nici 
în anii următori (cum au perorat unele spirite inchizitoriale mărginite într-un 
moft prostesc de prestigiu... provincial!, n.n.). Vor supraviețui în regim de nișă, 
dar vor supraviețui, și nu e deloc rău. Barometrul literaturii la zi îl reprezintă 
totuși revistele literare. Dacă revistă nu e, literatură nu e.” (DAD).

Pentru un echilibru valoric al publicației este și scriitorul Nicolae Iliescu, 
redactorul-șef al Literatorului, apărut în 1991 sub direcția lui Marin Sorescu, 
apoi a lui Fănuș Neagu, trecând până azi, când apare ca mensual al Biblioteci 
Mitropolitane București, prin mai multe perioade și comitete redacționale. Ac-
tualul diriguitor declară că „Literatorul” susține „literatura română modernă și 
se dovedește o revistă intens polemică, bine scrisă, atentă la veritabilele valori 
naționale, care respinge excesele elitiste găunoase și clandestine și care încear-
că să fixeze o direcție estetică.” Nu și-ar dori deloc ca revista să semene cu alte 
publicații, „nu vreau să fie nici vreo revistă scorțoasă, numai pentru elita lui 
pește prăjit, nici snoabă, dar nici populăroasă peste poate, ci simplă și scrisă 
bine”, intelectualul român având un mare cusur: „nu știe să scrie bine și apăsat, 
face paradă de câte chestii cunoaște, folosește radicale”, de unde „și surogatul 
ăsta de limbă română de acum utilizat de o cireadă de imbecili cu masterate și 
doctorate sălbatice, luate cu japca sau pe bani, o grămadă de «hăulici» care nu 
spun nimic, pleacă de la un citat și ajung la castraveți murați! (...) Cu sinceritate, 
vă spun că eu aș vedea revista text, numai literatură, puțină critică și îndeosebi 
atitudine. Cu analize literare de dragul analizelor, deci de dragul bătutului apei 
în pive și mai ales de dragul pozei se ocupă majoritatea celorlalte reviste. Ma-
joritatea celorlalte reviste, nu și aceasta a dumneavoastră (Pro Saeculum, n.n./
Z.C.), de este unul dintre cele mai serioase caiete literar-artistice de pe piață 
(...), fiindcă sunteți dincolo de partizanate și de găști de ocazie și de adunătură.”

Aceeași idee, a promovării valorilor culturale din zonă și integrarea lor în 
circuitul valorilor naționale, este exprimată de redactorul-șef al revistei Nord Li-
terar, apărută încă din 2003 la Baia Mare și care continuă a fi azi una din valoroa-
sele periodice apărute „sub egida Uniunii Scriitorilor din România”: „Întrunind 
toate condițiile unei bune funcționări, Nord Literar a pornit la drum cu dorința, 
dar și cu ambiția de a reflecta în toată complexitatea ei viața spirituală a acestui 
topos încărcat de tradiții milenare (...) Scopul urmărit a fost depășirea provinci-
alismului și integrarea revistei în circuitul valorilor naționale.” (prof. univ. Săluc 
Horvat). 

Întrucât calitatea unei reviste este dată de valoarea semnăturilor tuturor 
ce colaborează la ea, poetul Virgil Diaconu și-a dorit încă din 2003 o „Cafenea 
literară” relaxantă, elegantă, „neîndatorată geografiei sau istoriei”. O problemă 
încă nerezolvată a publicațiilor literare rămâne „difuzarea”, iar cât privește ra-
porturile cu Puterea, scriitorul spune că „nici puterea nu m-a invitat la dans, nici 
eu nu m-am băgat în față ca să fiu invitat”, el rămânând „poetul acestui veac”, 
autorul unei „poezii manifeste” antidemocraturale și al lumii create de Dumne-
zeu „plină de frumusețe și de nefrumusețe, de lumină și de întuneric”.

Cât privește „Actualitatea literară” de la Lugoj, inițiată în 2010 (cu spriji-
nul autorităților municipale prin cofinanțare de la bugetul local) și condusă de 
poetul Nicolae Silade, revista este „orientată mai cu seamă spre scriitorii tineri, 
pe care încercăm să îi descopăr și să îi promovez”, de unde și autoproclamarea 
din articolul-program de „revistă a Unirii Scriitorilor din România, tocmai pentru 
că am cunoscut îndeajuns și am fost direct afectați de dezbinarea lor”. „Cu toate 
acestea, spune diriguitorul, chiar dacă suntem conștienți că nu putem schim-
ba noi lumea, lumea scriitorilor, măcar încercăm, încercăm să fim echidistanți, 
obiectivi în aprecierea valorii, convinși că prin unirea lor, a scriitorilor valoroși, în 
paginile unei reviste contribuim și noi la restabilirea sistemului de valori care stă 
la baza umanității, dar mai ales la recâștigarea încrederii în cuvânt, în puterea 
lui modelatoare.” Cât privește locul revistei unei reviste din provincie – acesta 
„nu trebuie să fie doar în viața culturală a orașului în care apare, ci peste tot în 
literatura română.”

Interviul cu directorul „Mișcării literare” de la Bistrița, scriitorul Olim-
piu Nușfelean, punctează ideea preluării numelui „revistei lui Liviu Rebreanu” 
(săptămânal apărut în 1924-1925, 49 de numere), scriitor emblematic, precum 
George Coșbuc, pentru ținuturile vechiului ținut românesc. Nu e vorba de „pre-
luarea” unui program, ci de o publicație „independentă” fondată în 2002, deci 
„într-o altă epocă și într-un alt context literar”. Evitând „ambițiile exagerate”, dar 
și „excesele de tehnoredactare, de design”, care o pot „sufoca” artistic, revista a 
apărut mai întâi susținută de „niște instituții private”, ca apoi să fie asumată de 
Consiliul Județean, sprijinită uneori și de Ministerul Culturii... Revista valorifică 
potențialul local de valori, dar și pe „scriitorii porniți de pe aceste meleaguri” 
care nu sunt puțini, dorindu-se de la început o șansă în plus „de ieșire dintr-o 
anumită geografie a marginii, în relație cu o cultură națională, de la care se 
revendică”. Locuind la Bistrița, scrie Nușfelean, „n-am trăit deloc vreodată sen-
timentul unui handicap în raport cu scrisul”. Și apoi, revizitând conceptele, ce 
este Centrul de care vorbim în relație cu alte metropole ca Parisul ori Londra?... 

O bună parte din revistele apărute în țară evoluează nu „în umilința marginii”, 
de vreme ce valoarea lor este incontestabilă... Și apoi, dacă ar fi mutat o parte 
din eforturile făcute cu revista, cu colocviile și festivalurile naționale din zonă 
- „G. Coșbuc” și „Liviu Rebreanu” - „în partea creației personale”, atunci biblio-
grafia-i proprie s-ar fi îmbogățit considerabil, fapt valabil pentru mulți diriguitori 
de reviste dedicați cu pasiune acestei „munci patriotice”, răsplătită nu de puține 
ori cu tot felul de ingratitudini și inamiciții...

Multe alte aspecte interesante se desprind din dialogurile purtate și cu 
alți făcători de reviste, de aceea cartea dnei Rodica Lăzărescu este nu numai un 
„zigzag” de spectacol itinerant „printre reviste”, ci mai ales o foaie de observație 
a potențialului revuistic în plan național, pe considerentul, desigur, că Întregul 
nu este decât o entitate alcătuită din Părți, tabloul național de valori conținând 
reliefuri variate, cu specificitatea și autenticitatea lor. „Zigzagul” în cauză trebu-
ie continuat, întrucât există și alte reviste la fel de interesante, al căror statut 
trebuie pus în evidență, fie că acestea sunt editate de filiale ale USR (precum 
„Arca” de la Arad, „Discobolul” de la Alba Iulia sau „Transilvania” de la Sibiu), 
fie de grupări independente (precum „Reflex” de la Reșița, „Acolada” de la Sa-
tu-Mare, „Antilethe” de la Craiova, „Terra Grifonis” de la Drobeta Turnu-Seve-
rin, „Forum V” de la Râmnicu-Vâlcea, „Ardealul literar și Artistic” de la Deva 
ș.a.m.d.)...

Cele peste o sută de gazete literare care apar azi pe întregul cuprins al 
țării constituie un fenomen cultural normal, ce trebuie evaluat cu exigență va-
lorică în contextul dat.

„Ele – scria Gabriel Chifu într-o diatribă la adresa unei exagerate și infatu-
ate voci critice cerând desființarea revistelor - sunt utile și la limită, adică atunci 
când ni se par slabe, mediocre. Prin aceste reviste respiră, se ține vie literatura 
română de azi și dintotdeauna, cu piscurile sale, dar și cu pedestrimea sa. Ele 
reprezintă supapa prin care se face reglajul de care literatura are neapărată ne-
voie, aici e spațiul de încercare, unde se alege, prin exercițiu critic, ce este viabil 
literar și ce se cuvine dat deoparte.

Aceste reviste sunt instituții de cultură. Așa și numai așa se cuvine să fie 
privite! Instituții sine qua non pentru cultura scrisă.”

Nu avem decât să apreciem cele de mai sus cu celebra deviză a Ordinului 
Jartierei:

Honi soit qui mal y pense!    n  
Z.C.

Poetul și omul 
de cultură Traian 
Vasilcău ne anunță 
că, la Chișinău, sub 
autoritatea îndru-
mătoare a acade-
micianului Mihai 
Cimpoi, a apărut 
recent Enciclopedia 
scriitorilor romani 
contemporani de 
pretutindeni, o lu-
crare necesitând o 
documentare de 
nu mai puțin zece 
ani și care cuprin-
de 1.146 „de inimi 
de frați români din 
lumea întreagă!”: 
„Casa celor 1.146 
de scriitori neuitați 
are 1.200 de lăcașe-
-pagini, e trainică și 
frumoasă. Și, cu bi-
necuvântarea dom-
nului Cimpoi, a fost 
lansată la 24 ianua-
rie, la Chișinău!”

Opul „poate 
fi achiziționat de 

Semnal

autorii prezenți în 
volum, de rudele lor, 
și de către Direcțiile, 
Secțiile municipa-
le, raionale de Cul-
tură din Republica 
Moldova, de către 
Direcțiile municipale 
și județene de Cultu-
ră din Țară, de către 
academii, instituții 
de învățământ, Pri-
mării și toți cititorii 

dornici să țină în bi-
bliotecile lor o ade-
vărată Enciclopedie 
a scriitorilor români 
contemporani de 
pretutindeni.

Slăvit să fie 
Bunul Dumnezeu 
și pentru această 
Nouă, Grea și Aleasă 
Lucrare a Lui!”

(P.M.)
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Prezentat de Ion Gheorghe într-o pa-
gină de debut a „Luceafărului” (1983) 
și, ulterior, selectat la concursul de 
debut colectiv al Editurii „Scrisul Ro-
mânesc” (Zboruri lirice, 1988), Alexan-
dru Gh. Drăghici este autorul a patru 
volume de poezii, unitare sub aspectul 
unui topos tradițional evocat în registre 
nostalgice: Păsări greșite (1995), Valea 
Bună (2012), Acasă (2015), Arhiva unei 
primăveri (2015). 

Recentul volum, al cincilea, 
Patria din cer (Editura Didahia, Drobeta 
Turnu- Severin, 2019),cu un titlu dintr-o 
cântare creștină („Departe-i patria din 
cer”) reia, într-o sinteză lirică structu-
rată triadic, temele abordate, cu un 
accent deosebit pe fiorul creștin al evo-
cărilor nostalgice. Poetul se situează pe 
linia tradiționalismului de pastă rurală 
animat de o adâncă trăire în spirit litur-
gic, amintind nu atât de profundele tră-
iri mistico-epifanice în fața „entropiei” 

mundan-imanentiste ale unui Daniel Turcea, cât de ardența trăirii întru Duh a lui 
Nichifor Crainic ori, mai aproape în timp, de vocația poeziei lui Ioan Alexandru 
față de substanța medulară și istorică a unei tradiții decantate în muzicalizări de 
ethos infuzat de mitologia biblică.

Alegându-și ca motto al volumului un citat din Psalmii lui David, Alex Gh. 
Drăghici pune de la început poeziei sale un semn liturgic – bucuria cântecului 
adresat Domnului în ideea salvatoarei redempțiuni („Cânta-voi Dumnezeului 
meu cât voi fi./ Plăcute să-i fie cuvintele mele,/ Iar eu mă voi veseli de Dom-
nul.”( Psalmul 103)

Poetul din satul mehedințean Valea Bună are, ca reper fundamental în 
topografia meleagului natal, biserica, amintitoare de o întreagă tradiție istori-
că, prilej de a aminti, într-o suită lirică memorial-martirică, atât numele marilor 
domnitori și luptători (Mircea, Mihai Ștefan, Brâncoveanu, Horia, Tudor) cât și 
pe ctitorii duhovniciei noastre e rit athonit:

„Aflând pe Nicodim și Sfinți Părinți/ Topolnița la schit își pleacă frunte/ 
șoptind pandurilor din Mehedinți/ c-o să coboare Tudor de la munte./.../ Că 
Dumnezeu și patria sunt rostul/ credinței noastre pururea nestinsă...” Din topi-
rea celor două lexeme-noțiuni („Dumnezeu” și „patrie”), poetul ajunge la meta-
fora „patria din cer”, din poezia astfel intitulată care dă și numele volumului. Dar 
poezia în cauză, elogiu mișcător al felului în care poetul trăiește profund senti-
mentul major al tradiției, încheie și primul ciclu În tinda serii, în care întâlnim 
evocată icoana satului natal, ca într-o pictură naivă pe sticlă. Avem aici datele și 
însemnele alodiului („micul meu castel”) în care a trăit poetul până la plecarea 
sa în lume: satul colinar surprins în imagini autumnale sau hibernale, ca în pie-
sele Întors la vatră, Acasă, Autumnală sau Zăpezi uitate (cum de fapt sunt și po-
zele color presărate de-a lungul volumului), chipurile părinților, gospodari mun-
cind pământul și venerând cerul (Cireșii satului, Tata în vis, Zvon de primăvară, 
Mamei ș.a.), ulițele cu amintiri, zăpada cu „mâini tremurânde” sau „plângând în 
streșini, mieii, lanurile de grâu de pe culmea pe care trece maiestoasă luna, dea-
lurile împădurite, aratul gliei cu boii înjugați, schitul din apropiere unde „arde 
cu credință și răbdare/ veșnicia-n blânde lumânări”, pădurea, grădinile în roua 
și tot felul de  devălmășii vegetale, focurile de toamnă pe miriști ș.a.m.d. Ne-a 
reținut atenția poemul Sat de iconari, un text definitoriu pentru plămada între-
gii poezii: „La mine-n sat curg stelele-n grădini/ Iar caii mai visează să-i călă-
rească prinții/ Spre Sfânta Liturghie, lângă poteci de îngeri/ În rumene duminici 
mă primeneau părinții// Azi parcă plouă cu noiembrii stinse/ Ori ninge peste-un 
sat de iconari/ Cuvintele își cresc tăcerea-n gură/ Iar vrejii orelor sunt mai amari 
(...)/ Grijile lumii au rămas uitate/ Şi vântul bate a eternitate.”

Acesta este satul din poezia lui Alex Gh. Drăghici, rămas într-o tradiție or-
ganică, evocat în ritmurile sale sempiterne, mustind a chtonic, animat de viziuni 
liturgice și înfiorat de duhul transcendentului.

Plecarea din sat este, desigur, moment al „dezrădăcinării”, de o ușoară 
viziune sămănătoristă. Putem deduce ușor din câteva lexeme presărate prin po-
ezii (precum recrut, cazarmă, triaje, poligon, somație, pușcă, mască pe figură, 
scrisoarea tatei, singurătatea mamei ș.a.) sufletul încărcat de amintiri și dor al    
„soldatul îmbătrânit prin gări” (Iarnă rănită). Toate acestea anunță deja tema-
tica celui de-al doilea ciclu Gulaguri vegetale, care trădează formația profesio-
nală a poetului, care a urmat studii militare și juridice, având funcții operative 
și de conducere în Poliția Română, ba încă decorat de Președinție cu ordinul 
„Bărbăție și Credință în grad de Cavaler” (pentru militari). Este, în acest ciclu, 
surprinsă imaginea vieții cazone („Orașul văzut din formație/ cu dimineți căzu-
te/ în spatele frontului.”), în care, scrie poetul, „poemul acesta-n planton/ strivit 
cu bocancii/ sergentului Ion.” (Poem răvășit). Fire sensibilă de tânăr crescut la 
sat, poetul trăiește cu gândul la „zăpezile de altădată”, simțindu-se apăsat de 
starea existențială a încazarmării, dar și cutreierat, ca toți confrații de consemn, 
de senzualitatea străzii „cu șolduri aurii” sau de chipul ființei dragi (Gaudea-
mus).

În sfârșit, ciclul al treilea, Muguri de cruce, aduce o înnegurare a 
meditației, căreia nu-i lipsește șansa de salvare: „Păsări evadate dintre arme/ 
printre noi vor colinda ca lerul/ vălul humei încercând să sfarme/ rostul zborului 

rămâne cerul” (Rostul zborului). Dorul de acasă se face din nou simțit, iar într-o 
epistolă intitulată De Paști, cerând informații din lumea satului, poetul notează 
îndurerat: „mi-ai spus că primăvara intră-n sate, și crucile-nfloresc în cimitire”. 
Părinții deveniți „robi întru Domnul, Gheorghe și Maria” s-au mutat în cimitirul 
satului (Lângă icoane), amintirea lor a rămas în casa cu scoarțe în care sunt 
prezente imaginile creștinismului iconic: „În ramă, pe o scoarță stau frumos/ la 
răsărit Preasfânta și Hristos” (Fotografia unei dimineți). Supus timpului care ma-
cină implacabil, satul cu bătrânii lui se mută în cer: „Urcă spre biserică-n lumină/ 
Bătrânii cu macate puse-n car/ Dumnezeu împarte-ntr-o grădină/ Fagurii cerești 
cu har.(...)/ Se mută satu-ncet acolo sus/ Un car cu boi și trei odihne mici.(...)// 
Când hodinesc bătrânii din urcat/ Miroase-a veșnicie peste sat.”

Revenit din „crângul vieții” acasă, în Valea Bună cu schitul din deal, la cea-
sul meditației autumnale, poetul își mărturisește în poemul Mugur de cruce ne-
vrednicia („mă iartă Doamne că sunt păcătos”) și, odată cu asumarea condiției 
existențiale, este pregătit sufletește să-și poarte crucea, repetând astfel ritualul 
christic: „Cărarea strâmtă către Tine duce/ În trupul meu înmugurește-o cruce/ 
Iar de căzând am s-o ridic de jos/ Mă iartă Doamne că sunt păcătos”

Dor de rugăciune sau Tatălui ceresc, ca de altfel și alte piese, pun în 
evidență un manifest sentiment de litanie, de invocație și implorare psaltică a 
divinității, cu conștiința că, parte a acestei dumnezeiri fiind, omul nu poate avea 
o altă opțiune decât „calea spre Hristos”, calea Luminii și Cuvântului.

De-a lungul a șase volume, poetul Alex Gh. Drăghici și-a conturat des-
tul de bine un areal tematic și o manieră de a scrie, tradiționalismul și spiritul 
creștin al poeziei sale găsindu-și, în muzicalizările  prozodice cultivate și imagi-
nile metaforice uzitate, o corespondență firească, cu un spor de expresivitate 
nostalgică și dolorism în spiritul opțiunii biblice. Este, în acest sens, „un poet 
care convinge”, după cum remarcă prefațatorul cărții, preotul scriitor Sever Ne-
grescu, convins că „rareori îți este dat să întâlnești o poezie curată într-o lume ca 
aceasta a noastră: îmbâcsită, greu respirabilă, obositoare și bolnavă”, având me-
nirea de a odihni, limpezi și tămădui... Dincolo de orgolii și vanități sau de orice 
implicări egocentrice, care instituie crize de mentalități în alertă, tulburând grav 
echilibrul sufletesc al omului.  n

Alex Gh. DRĂGHICI:
Patria din cer

Opaiţul se-aprinde iar 
în mine

Opaiţul se-aprinde iar în mine
(Mă arse bezna-n pivniţa-mi de lut);
Îmi creşte-n fibre-un dor de absolut,
Ca viilor de ciúberele pline. 

Strivită de un chin cvasiacut,
Sub geamătul păcatelor depline,
Trecut-am lesne pe sub caudine,
În raiul meu păgân, contrafăcut.

În gând îmi sângerează poezia –
Caverne să pansez îmi este datul,
Să-mi smulg trăirea din anestezia

Ce-aproape-atinse-n noaptea asta leatul,
Să-nvii golaşul ego în mumia
Purtând în pliul clipelor şah matul.

Însăilând vocabule 
cuminte

Însăilând vocabule cuminte,
Pe-al rugăciunii veşted colier,
Am mai găsit, în vârf de palmier,
Pe insula din gând, un iamb fierbinte,

Iar un troheu cu zâmbet efemer
Mi-a luminat cărările din minte –
Descopăr azi, prin praf de oseminte,
O uliţă pe care pot să sper.

Ca un cârpaci eram (în pâsla vieţii,
Redecupez pătrate dintr-un cerc).
S-au aburit ferestre în pereţii

A căror îndurare o încerc,
Sperând să scap “mai” viu dintre scaieţii
Ce pus-au stăpânire-ncet pe berc*.

*berc: (Reg.) dumbravă (aici).

Frig 

Ne strânge arşiţa în gheare cu patimă 
de-adolescent;
Pe dinăuntru ne-ncrustează tacit un frig 
adiacent.

Se-ncolăceşte-n carnea noastră un fel de 
şarpe fără dinţi
(Că nu eşti “piesa” din cavoul numit şi 
karma, te tot minţi).

Ne costumăm indiferenţa în felurite 
blăni sau piei
Şi zugrăvim serenitatea cu varul urii; 
Panta rhei.

Desprinşi (ne)vii de malul fricii, de 
îndoială sastisiţi,
Dăm probele de bras în balta pictată cu 
meteoriţi.

Îmi răsucesc pe deget 
noua rază

Îmi răsucesc pe deget noua rază
Ce se împlântă-n trupul minţii mele
Şi-mi construiesc din virgule castele,
Privind din turn zenitul cu emfază.

Am evadat de sub a nopţii piele,
Pe un crâmpei de nor în metastază;
În tâmple acalmia îmi nechează,
Salvată brusc de glas de cucuvele.

Înviorată, clipa ce cuvântă
S-a pogorât din clopote de timp
Şi cu arípi de înger se avântă

În pieptul meu, pe creste de Olimp, 
Acolo unde mierlele îmi cântă
Pasaje despre noul anotimp.

CAMELIA ARDELEAN
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Deși a debutat cu versuri și proză încă din 
adolescență și a optat pentru pregătire politehnică, 
EUGENIA (GENI) DUȚĂ (n. 17 iunie 1950, București) 
s-a afirmat în publicistică după Revoluție (ca redac-
tor, reporter și director de editură), colaborând tot-
odată la reviste literare (Cronica, Rotonda Valahă, 
Astralis, Bogdania ș.a.) și bucurându-se de aprecieri 
pentru proza în care a excelat. Au scris despre ro-
manele sale critici literari cunoscuți, remarcându-se 
talentul incontestabil al prozatoarei, fluența discur-
sului narativ, organizarea conținutului, crearea de 
tipologii, în general, o bună desfășurare a vocației 
prozastice pe spații mai largi. Amintim, în acest sens, 
cronicile de întâmpinare semnate de Aureliu Goci, 
Lucian Gruia, Nicolae Georgescu, Victor Atanasiu, 
Ana Dobre, Eliza Roha, Cleopatra Luca, Geo Călugă-
ru și mulți alții.

Prea modestă în livrarea imaginii sale, dar 
concentrându-se asupra creației, dna Eugenia Duță 
este, dincolo de alte cărți de poezii și povestiri, au-
toarea unor romane în general bine scrise, consis-
tente, care de care mai interesante atât ca aspect 
tematic cât mai ales ca scriitură: Rătăcitoarele dru-
muri (2012, reeditare 2019), Iubire interzisă (2016), 
Destin (2016), Căprioara (2018), „Maktub în căuta-
rea drumului rătăcit” (2019), La porțile vieții (2019), 
ultimul distins cu un valoros premiu la un concurs 
național de creație.

Dintre romanele sale, unele cu titluri ce ar 
putea sugera îndoielnice aspecte nostalgice, proble-
matici sentimentale ori lumi imaginare, ne-am opri 
la romanul Destin (2016), un „saga de familie” foar-
te riguros compus și emoționant, realitate și ficțiune 
dându-și mâna în mod fericit.

Întrebată, bunăoară, dacă se regăsește în 
romanul cu situații-limită și antren de-a dreptul 
cinematografic Destin, scriitoarea, revăzându-și 
personajele, ne oferă un răspuns lămuritor asupra 
concepției artistice care prezidează aspectele de 
viață evocate, comportamentele socio-psihologice 
și sensul mai general al compoziției:

„Părerea mea este că un scriitor poate pre-
lucra orice fapt, chiar mărunt, care i se întâmplă sau 
pe lângă care trece.  În romanele mele există mereu 
un sâmbure de adevăr, o discuție, un gest, un per-
sonaj.  Transformate, înfrumusețate sau dimpotrivă, 
distorsionate spre negativ, lucrurile reale devin po-
veste. Ioana are unele trăsături din mine dar nu sunt 
eu. Faptele descrise, pe alocuri s-au întâmplat, altele 
sunt pură invenție. Raluca a fost o biată fată bolna-
vă dar nu s-a sinucis și nici nu a pictat. Adina are un 
model în realitate dar nu e pictoriță și  nu a născut 
un copil pe care l-a dat altcuiva… Emil a avut și el un 
model real, dar nu a avut un copil cu o violonistă și 
nici nu a fost medic. 

Da, eu am o editură și am scris șase romane, 
dar nu am făcut, din păcate, filologia,  nu am fost 
profesoară, nu am trei copii ci numai doi, ambii ai 
mei… Lucrurile sunt așa de amestecate că și mie îmi 
e greu uneori să le descâlcesc. Singurul roman care 
nu are nici o fărâmă de realitate este «Căprioara». E 
o totală invenție dar a plăcut foarte multor persoa-
ne, critici sau public cititor. Îmi pare  rău că nu am 
printre cunoștințe un scenarist, căci mi se pare că ar 
ieși un film frumos.”

*
Dincolo de roman de familie, Destin este, 

în primul rând, romanul unei vieți, o diegeză su-
biectivă corespunzând, în terminologia romanescă 
a criticului Nicolae Manolescu, tipului „ionic”. Este 
vorba, așadar, de o povestire la persoana întâi, re-
prezentând mărturisirea de viață și conștiință a Ioa-
nei Ardelean-Stoica, pe parcursul a mai bine de o 
jumătate de secol. Evocarea narativă, făcută dintr-o 
perspectivă post factum, de senectute, se raportea-
ză, inițial, la anii 1970, când, tineri studenți, Ioana 
și Emil, ea la Litere, el la Medicină, încep o viață 
de familie oarecum așezată. Tânăra, fată de avocat 
„care într-adevăr lua totul în serios”, cum apreciază 

cu sarcasm verișoara sa Adina și cu ironie soțul, scrie 
poezii, romane și preferă lecturi alese, din domeniul 
literaturii și filosofiei, nu romane polițiste precum 
partenerul ei.

Terminarea facultății îi așază, însă, într-o 
relație imprevizibilă, Emil fiind repartizat la un dis-
pensar de țară, de unde cu timpul nu mai vine la 
București decât la câteva săptămâni sau luni. Se în-
curcase cu o violonistă, pe care o lasă gravidă. Într-o 
discuție de familie, Ioana află de aventura soțului, 
dar, pentru că la mijloc exista și propria lor fiică, Ana, 
va tolera ca Emil să rămână în spațiul locativ respec-
tiv, dar fără nicio apropiere conjugală. Era veșnic 
medicul navetist, când de la Voineștii de lângă 
Câmpulung, când de undeva din Dobrogea. Ba mai 
mult, când violonista Marina Crețulescu, care va sta 
mai mult  în străinătate cu concertele instituției, va 
naște, Ioana va hotărî ca „frățiorul” Anei să fie adus 
alături de tată și surioară, astfel că familia se va „în-
tregi” într-o formulă insolită, oarecum „funcțională” 
și benefică pentru micuții nevinovați. 

O contrapondere la „toleranța” excesivă a 
Ioanei (dominată de o „stimă proprie”) va reprezen-
ta prezența verișoarei Adina, o fată crescută în lipsă 
de afecțiune familială și devenită jemanfișistă, liber-
tină, lipsită de scrupule și cu un limbaj de maidan, 
prinzându-se în varii legături întâmplătoare: „Adi-
na era o flacără. Cine poate pretinde esența unei 
flăcări? Fiindcă era în același timp și ceara care se 
topește, dar și lumina și neliniștea acestei flăcări.” 
Trecând prin mai multe relații amicale, fata rămâne 
gravidă cu arhitectul Doru, iar Ioana o convinge să 
păstreze copilul cu condiția de a și-l însuși ea după 
naștere, ceea ce, de fapt, se și întâmplă cu micul 
Radu, care va deveni al treilea copil al familiei for-
mată sub acest semn al unui imprevizibil, oarecum 
senzațional, la limita credibilului...

Lucrând când în învățământ, la navetă, când 
la Biblioteca Mitropolitană din București, Ioana ră-
mâne o femeie „serioasă”, onestă, morală, strădu-
indu-se să aibă grijă de creșterea și educarea copii-
lor și suportând prezența partenerului locativ, tatăl 
Anei, medic navetist căzut în patima băuturii, care-i 
mărturisește fostei soții, după despărțirea de Mari-
na : „Ca prietenă ești mai valoroasă decât ca nevas-
tă.” (p. 126).

Prezența imprevizibilă a aventuroasei Adi-
na, verișoara primară, constituție morală diametral 
opusă, în familia Ioanei, constituie un ferment de au-
toscopie. La un moment dat, Ioana îi mărturisește: 
„Adina, dacă nu ai fi fost tu... eu nu aș fi fost eu.” (p. 
171). Sub influența acesteia, protagonista își propu-
ne să fie „mai egoistă” și confortabil „egocentristă” 
(p. 54), ceea ce însă, datorită firii sale plină de al-
truism și compasiune, nu-i reușește. Rămânând în 
continuare „o personalitate de neoprit”, Adina îi ce-
ruse Ioanei, considerată „o proastă”, să aibă „dinții 
și ghearele ascuțite” (p. 238). O considerase de la 
început „un diamant neșlefuit”, mustrând-o pentru 
larga sa toleranță și pentru sufletu-i deschis la pă-
surile semenilor. Chiar Teo (poetul Teodor Cristea), 
care-i va deveni prieten apropiat și chiar soț, remar-
case că Ioana este „polul opus” față de Adina (p. 
327)... Și cu toate acestea, în biletul ce-l lasă înainte 
de moarte, Ioana le cere copiilor ei să nu o anunțe 
pe Adina și să nu o primească la înmormântare, de 
vreme verișoara, torturantă o viață întreagă, rămă-
sese departe ori de câte ori Ioana avea nevoie de 
ea, vizitând-o imprevizibil și doar când avea nevoie, 
fie să se laude cu aventurile ei mondene, fie să-și 
rezolve anumite probleme.

Timpul trece, copiii cresc, familia funcțio-
nează în cadrele social-morale stabilite. În 1986, fii-
ca Ioanei, Ana, are 10 ani, iar când aceasta va avea 
15, Mihai, frățiorul vitreg, va împlini și el 11 ani. Tatăl 
avea și el 44, iar protagonista cam tot atâta. Consta-
tase că viața trece și lasă urme pe fața și trupul ei, fe-
meia din ea rămânând mereu o ființă rațional-etică, 
în ciuda unor încercări sentimentale (apropierea de 
ea a directorului de școală Vladimir, apoi a unui ar-

tist, Bogdan, care îi cere 
să-i pozeze pentru un ta-
blou, în sfârșit a colegului 
de la cenaclu, poetul Teo, 
care optase pentru ea, 
dar se căsătorise conform 
dorinței părinților).

Revoluția din Decembrie 1989 îi oferă Ioa-
nei prilejul de a experimenta publicistica, mai mult 
chiar de a-și crea propria editură, având la activ nu 
mai puțin de șase romane. Copiii deveniseră mai, cu 
facultatea terminată (Ana terminase Dreptul și se 
măritase, Mihai devenise arhitect specializat în De-
sign, iar Radu optase pentru Conservator, devenind 
o personalitate celebră cu concerte europene).

Apropiindu-se de vârsta cincantenară, Ioa-
na are o operație la cap, extirpându-i-se o tumoare 
benignă. Fostul soț, Emil, retras acasă la el, la Câm-
pulung, moare, sub privirile fostei soții, cerându-și 
iertare. Tot la țară se retrăgea, periodic, și Teo, soțul 
Ioanei, care cedase locuința din București pentru 
funcționarea editurii.

Acțiunea se prelungește până în al doilea 
deceniu al secolului nostru, mai exact până în 2015, 
când, aflăm din finalul romanului, că Ioana, care își 
ascunsese suferința de diabet cu multă discreție, 
moare, lăsând pe masă dactilograma ultimului ei 
roman, pe care fiica împreună cu tatăl Teo, frații 
Mihai și Radu (care acum „află” adevărul, deși-l știa 
de mult) hotărăsc să-l publice. Romanul, sub titlul 
Destin, nu este decât povestea propriei sale vieți. 
Demersurile pentru editare le face Ana Stoica Ar-
delean, care, la 24 septembrie 2016, semnează și 
precizarea de câteva pagini ce constituie Epilogul 
romanului:

„Mama a murit acum un an, după câteva 
luni pe care nu vreau să mi le amintesc, pentru că ea 
se străduia să zâmbească iar noi am fost incapabili să 
ne dăm seama că e din ce în ce mai slăbită.  Și acum, 
parcă tot pe ea o acuz, că nu s-a plâns mai mult, că 
nu s-a așezat în pat să zacă, să ne facă să înțelegem 
că o pierdem și nu o să ne mai putem bucura de 
ea… Și deseori gândesc (mi-e rușine să o spun cu 
glas tare) că tot ea e vinovată că ne-a obișnuit să 
îi acceptăm sacrificiul, că ne-a iubit prea mult și a 
luptat numai pentru noi, pentru că, așa cum spunea 
întotdeauna, credea că viața o să aibă tot timpul să 
ne suprasolicite…”

Compozițional, romanul are în cele 32 
de capitole o acțiune continuă, liniară, lipsită de 
discontinuități, centrată pe mărturisirea, confesiune 
într-un fel, a protagonistei, din care se rotunjesc ti-
pologic câteva caractere (de la femeia cu încercată 
„stimă proprie” rămasă în cadre etice, arzând ca o 
flacără înăbușită pe altarul jertfei de sine și medicul 
viciat de amante și alcool, la femeia-vampă, bărba-
tul săritor și sensibil, pictorul dăruit artei sale, tâ-
năra problematică hotărâtă a ieși, prin suicid, din 
încurcăturile vieții ș.a.m.d.). Ideea manuscrisului 
lăsat după moarte spre valorificare de urmași, de-
sigur, nu e nouă, dar e o strategie într-un context 
familial nou, care vine să valideze demersul într-un 
mod emoționant-veridic. Pe lângă acestea, remar-
căm buna stăpânire a limbii și a mijloacelor de rea-
lizare narativă, narațiunea dialogată pigmentată cu 
descrieri la obiect, în general, capacitatea autoarei 
de a crea și motiva situații epice, dimpreună cu adu-
narea a toate aspectele într-un întreg armonios me-
nit a legitima o formulă viabilă de roman confesiv. 
Deopotrivă literatură artistică și confesiune, scrierea 
este, conform crezului artistic menționat mai sus, un 
roman de familie, pe fundalul căruia, vreme de mai 
bine de o jumătate de secol, la cumpănă de milenii, 
sunt evocate date dintr-o frescă socială românească 
ușor de reconstituit.

Destin confirmă o prozatoare autentică și ori-
ginală, demnă de calitatea statutului scriitoricesc.  n

Zenovie CÂRLUGEA

Un valoros roman confesiv
(Eugenia Duță – Destin, 2016)



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XVI, nr. 1 (62)/2020
36

Trandafir printre rivalii fluturi1 este o 
metaforă explicită, dezvelindu-și sensul pe 
coperta a IV-a a volumului de poeme, Cu-

vântul, trandafir printre rivalii fluturi. Poetul, cuvântul, trandafir printre 
rivalii fluturi. 

Ioan Mărginean scrie o poezie cu un conținut condensat, gâlgâind 
de metafore, ca cireșul plin de floare în mai. Ritmul este ca un zvâcnet la 
tâmplă. Tăcerea, moartea, timpul sunt câteva metafore-butonieră care se 
așază pe lutul ars al poeziei. Scriitorul se simte un exilat într-un netimp, 
deja străin și rece, ca peste pustiul câmpului tăcerea vuind: liniște strâm-
bă/ rumeguș printre oglinzile apei, tăcerea. O închidere în o(m)ul primor-
dial. Singur timpul trecut este cel real, cel care lasă urme și umple pocaluri 
cu amintiri: prin anii mei s-au uscat ciocârliile/ precum aburii pâinii/ prin 
spice, respirație blagiană în ceasul meditațiilor de miezonoptică de acasă, 
colindând moșiile de sub pământ, viața curgând spre o altă inocență. Pod-
gorii cu numere cerești, secțiunea de aur...

Imaginația nezăgăzuită doar poate să răzbată peste tăcere și solitu-
dine: Mâna se-nghesuie-n cuvinte, / Ca foaie ruptă-n calendar. Timpul 
nu mai este generos: aleargă marea după mine / Să mă acopere cu sare. 
Invocații pentru oprirea timpului, prea dură a devenit mărșăluirea, greu 
mersul pe talazuri nerindeluite și se cere răbadare, răbdarea, voalul de 
mireasă al ierbii, aproape de tăcere, răsfăț al violoncelului. Pe ascuns 
șerpuiește îndoiala, scorpionul ce intră agale.

Trăirea într-o corabie temporală elastică permite dregătorului de 
vise peripluri peste valuri, să refuze spații labirintice, abisale, dar finite 
și să își croiască alte dimensiuni: cu rugăciunea grea de fum, / îți sparg 
tăcerea. În chilia cuvântului viu, talisman al spartelor poveri, lacrima de 
Fiu, cu ferestre prin care se realizează evadarea înspre rodnice hotare: mi-
rodenii vacante, beatitudinile păcii interioare, amiezile cuvântului, Postul 
cel Mare. 

Nici zorile nu par să mai încapă cuvântul. Chiar locul devine străin, 
iar ceasornicul bate cu secunde străine, când se scutură cireșul de ani și se-
așterne covor de ne-murire. E altfel decât moalele zăpezii curate, descua-
mare, desfoliere de timp și spațiu: descărnatul verb, frământarea aluatului 
liric până la plămădirea păsării de foc. Dar acasă e paradisul, acolo unde e 
satul natal, un colț de casă părintească, închis în cochilia timpului: cânte-
cul verde de mierle, curgând prin deltele memoriei afective, cu rezonanțe 
adânci, reverberații ale unor echinocții atemporale.

O nostalgie hiperboreană sugrumă orice respirație lirică: molia pe 
tristul tău sicriu, accente thanatice, dramatismul din secundele cuvântului 
care devine translucid. O abundență de trăiri clocotind, prinse-ntr-un ocol 
de suflet, ciocârlie să rămâi pe deal/ Cu toate cântecele coapte... Cad din 
iubire vechi petale/ Cum din nisip cămile surde. 

Un zâmbet ruinat fără oglindă retrovizoare, bântuit de efemer și lip-
sit de jarul viu al cuibului de foc: cândva pe-aici trecea nisipul, / Grăbit, 
pedant, impersonal. Nisipul și marea sunt laitmotive, întregul spațiu oni-
ric altoind tălăzuirea, dimpreună cu stările invocative ca în poezia lui Poe, 
„stau în viul freamăt al țărmului bătut de val/ și țin în mâna mea tezaur fire 
de nisip de aur/ Ce puține... se preling printre degete-n adânc...”, nostalgia 
timpului pierdut păgubind de frumusețe visul:  pe fața mea sărutul tău/ E 
putred covor.

Sintagma deal-vale, recurentă, în poeziile din acest volum, este un 
element binar al spațiului originar, o componentă afectivă. Dealul și valea 
sunt elemente toponimice care definesc spațiul natal, de altfel dinamica 
sistemului vale-versant este o constantă a peisajului transilvan. Dealul în 
opera lui Pavel Dan apare într-o magică formulare metaforică, „valuri îm-
pietrite”: doina ta se-neacă-n dealuri-vale.

 Câteva respirații în formulă de rondel se găsesc în prima parte a 
volumului: Mă spăl cu lumina pe față/ nu știu care-i tragedia ei... prin ea 
zămuiri de păcate și pe același ritm de rondel: se coc tăcerile mahmure/ 
Sub cruci, ca peștii pe uscat!

Condensat, cu aripile timpului fragile ca ale libelulei, poetul în dans 
ca-n vals deasupra apei, în respirații ritmate, secătuit de lut, umplut cu aur, 
meditează și amprentează cuvântul cu spinii trandafirului și cu cenușa, 
tatuaj al tăcerii- voalul nedescifrării. Din noblețea vârstei străfulgeră di-
amantin argintării prăvălite, gânduri duelându-se în ocolul lunii; ceva se 
1  Ioan Mărginean, Trandafir printre rivalii futuri, Editura Unirea, Alba Iulia, 2019.

destramă, parcă ar fi o halucinantă atmo-
sferă vișnieciană, ceva din descompune-
rea umanului profund, subducții elegiace, 
thanatice și tainice, melancolie în târziul 
nopții când se strivesc ceasornice de lut în 
lumina fulgerelor, negre pâraie. Motive 
recurente: parastas, mormânt, molii, vier-
me, cimitire, cenușă, scrum, praf, răni, ca-
lendar trimit spre amurgul vieții: liniștea 
târându-și piciorul / De brumă. 

Substraturi polisemantice sublimează titlurile revanșă insectivoră, 
vegetație concavă, gustul umbrei; trandafiri, ostenite pocale, poetul și cu-
vintele sunt pe același altoi al lumenului, cu seninătate purtând poverile 
cuvintelor nesupuse, tămăduitor șerpuind în cristalurile adâncurilor un fi-
lon aurifer religios: Sărut Iordanul din tălpile Pruncului... dar neputința 
armurii lutului îngăduie doar o interogație lucidă și amară: Uns cu arginți 
și rabini, Care dintre noi îl continuă/ Pe Iuda? sau o invocație: dacă m-ai 
lua cu Tine/ Ți-aș umple casa de noroi? Grădinile durerii cu parfumul 
răsturnat în brazde sunt uitate primăveri, nimeni nu le mai vede; ștergerea 
memoriei ca formă de uitare: Pe sub scrisul meu, temnița / Aiudului, gar-
derobă a lacrimii/ Dată cu var.

Poetul Ioan Mărginean ne invită la o ninsoare a metaforelor într-o 
respirare de mare altitudine, în metafizica tăcerii cuvântului, în miezul co-
chiliei unde se află sămânța tainică a ființei. Poetul este un rafinat rindelu-
itor de cuvinte, cu siluete dintre cele mai suple și cu un miez bine modelat 
pe nicovala rațiunii. Văluritorul de deal-vale își croiește ținuturi lucide și 
trans-lucide, sondează spații abisale ale ființei. În nava conștiinței revin 
deseori neliniști și spaime thanatice cu o covârșitoare frământare metafo-
rică în pasta modulațiilor imaginarului.  n

LŐRINCZI FRANCISC-MIHAI

IOAN MĂRGINEAN
Ciocârliile tăcerii

TESTAMENTUL SUFLETULUI
 
Uneori sufletul se scrie pe sine
precum o pasăre călătoare
care se izbește de viață,
în piruete disperate, scrijelind
cu pana de sânge rămasă,
testamentul!
Alteori sufletul zboară
desenând speranța
undeva , în alt tărâm fără
durerea zborului!

AICI SUNT PUȚINE CRUCI
 

am văzut locuri cu puține cruci
unde viața este nemuritoare
acolo oamenii nu au vârstă
sau dacă au
au uitato
așa intenționat...
pe acolo dracul nu are haltă
vede multe mănăstiri
și sperios din fire
nu intră...
din crucile astea vechi
crește verdeață
și flori cu parfum de măr
viața se odihnește
după o gură de apă de izvor
și stă la taclale cu lemnul din mănăs-
tire
cu ei cei ascunși în cruci
și nimeni nu știe
să fie aceasta tărâm de poezie!?

ZINA 

eu simțeam atunci
că picioarele femeilor ard..
când aveam teamă
mă țineam agățat de
de picioarele ei salvatoare
atunci a venit o vară tristă.
era un boboc galben căzut pe calda-
râm
filmul unde măicuța care moare în bi-
serică-
războiul era de vină.
ea între blănile reci de brad
eu disperat agățat de brațele mamei
nu a mai mers la procesiuni
unde dorm florile arse
visez iar visez
cum am aceea iubire-n oase
iubire de copil matur
ce simte arderea iubirii răpuse
a unei flori numită Zina!

CULOAREA VÂRSTEI
 
tâmplele mele nu mai glumesc...
atunci eram crud
aveam vocea nestinsă
acum am totul din ce se pierde..
copacul ăsta
este gol de păsările din mine
frunzele lui trec prin mine
ca o desțelenire de frunze în devenire
ironia face să încep să glumesc
cu tine cu mine...
cum să mai colorez ce am în mine

Nicolae NISTOR



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XVI, nr. 1 (62)/2020
37

pag.38

Monumental prin masivitate (645 de pagini, fără a mai socoti și Postfața) 
și prin amploarea temei abordate – Unirea Principatelor din 1859, romanul lui 
Mihail Diaconescu intitulat Speranța, isprăvit în 1982 și ajuns la a IV-a ediție la 
Editura Magic Print, în 2019, este și ceea ce se numește roman total.  

Dimensiunea totalității constă, pe de o parte, în faptul că, pe trunchiul 
robust al unui roman istoric de tip romantic, autorul cultivă mai multe modalități 
romanești. Astfel, romanul său se circumscrie romantismului, dar are și pregnan-
te filoane clasiciste; este predominant realist, dar conține și întâmpări fantastice, 
oniriste. 

Pe de altă parte, tematic, romanul este total pentru că, deși fundamental 
istoric, pe canavaua lui, se derulează și un roman de dragoste, precum și unele 
episoade cu tentă de aventură și altele detectiviste și, de asemenea, cuprinde 
multe tablouri de frescă socială, dar și multe pasaje de roman 
psihologic.

Cultivând romantismul literar, Speranța se înscrie în ge-
nul romanului istoric afirmat la noi de Bălcescu prin Românii 
sub Mihai-vodă Viteazul și de B. P. Hașdeu prin Ioan Vodă cel 
Cumplit și al dramei istorice ilustrată tot de Hașdeu în Răzvan 
și Vidra și de Al. Davila în Vlaicu-vodă, dar aduce și ceva nou. 
Spre deosebire de amintitele lucrări, care, prin chiar titlul lor, 
au susținut că istoria este făcută de personalitățile individua-
le stăpânite de mari pasiuni, romanul lui Mihail Diaconescu 
aduce în avanscena istoriei, alături de individualitățile accen-
tuate, și personalitatea colectivă a poporului din Principatele 
Române, animat de același ideal al unirii. Mai mult, în opera 
sa, la fel ca și în istoria reală, cei care se impun, finalmente, 
ca personalități individuale câștigătoare, care determină cursul 
istoriei sunt cei care exprimă idealul personajului colectiv. 

Romanul poate fi circumscris romantismului literar, în 
primul rând, prin figura personajului principal, domnitorul Mo-
dovei din anii premergători unirii din 1859, Grigore Alexandru Ghica al X-lea. 
Acesta este un personaj romantic prin structura sa bio-psihică, de om bolnăvicios 
și depresiv, capabil de idei vizionare, dar și de alunecări în reverii morbide, prin 
educația și formația sa contradictorie, și umanistă, de apropiere de oamenii simpli, 
dar și monarhist-aristocratică și, în consecință, prin acțiunile sale opozitive, prin 
care, pe de o parte, se preocupă de sporirea patrimoniului cultural ale țării și se 
apropie de unioniști, dar, pe de altă parte, urmărește unirea nu numai și nu atât în 
interes general, ci și, mai ales, pentru a-și spori puterea față de boierii conserva-
tori, din tagma cărora nu se desprinsese nici el pe deplin. Nereușind să-i învingă 
și nici să primească spijin extern, renunță la tron și se autoexilează în Franța, 
de unde încearcă, dar fără succes, o întrevedere cu împăratul francez, considerat 
principalul aliat în lupta pentru  unire. Rămânând tot mai izolat, i se accentuează 
depresia și sfârșește prin a se sinucide. Destinul său este sugerat de la început de 
înseși titlurile celor trei părți componente ale volumului: Visul, Noaptea, Singu-
rătatea, denumiri care exprimă, de fapt, stările succesive traversate de domnitor.

Visul trimite la idealul tuturor românilor de unire a Principatelor, dar pen-
tru domnitor, care împărtășește credința că este unsul lui Dumnezeu, „visul” 
este acela al sporirii grandorii sale prin extinderea puterii asupra ambelor țări 
și al unei domnii glorioase, de supunere a celorlalți pretendenți la tron. Pentru 
el este o perioadă de vis și pentru că se încrede încă în succesul diligențelor pe 
lângă puterile europene întrunite la Conferința de la  Viena, unde îi trimite pe doi 
dintre ministrii său unioniști (Costache Negri și Dimitrie Ralet), mandatați să le 
sensibilizeze de necesitatea unirii, sau în bunăvoința împăratului Franz Josef, pe 
care-l întâlnește personal, de a-și retrage trupele austriece care ocupaseră țara în 
timpul războiului din Crimeea. 

Noaptea evocă timpul tenebrelor, al neliniștilor și ambiguităților care 
îl stăpânesc pe domnitor. După ce află de la Franz Josef dorința acestuia ca 
Țara Moldovei să intre sub protecția/suzeranitatea împărăției, după ce la Viena 
miniștrii săi nu obținuseră o adeziune fermă a marilor puteri în favoarea unirii, 
aceiași soli, trimiși la Constantinopole, nu obțin nici bunăvoința Înaltei Porți la 
solicitarea sa de acceptare a secularizării averilor aflate în posesia mănăstirilor 
închinate, ale căror venituri ajungeau în cea mai mare parte la lideri religioși 
aflați pe teritoriul imperiului otoman. Este supus în permanență denigrării și ca-
lomnierii de către marii boieri conservatori, fără a reuși să-i contracareze și, de 
asemenea, stările lui depresive se accentuează și devin delirante, determinându-l, 
în momentele de criză, să treacă din domeniul realului în sfera fantasticului și 
magicului, fără a mai deosebi între ele. Aflat în stare de amețeală, de confuzie 
și indecizie, în care se simte părăsit de către toți, el nu mai știe dacă mai dorește 
unirea și pentru sine, pentru a-și extinde puterea, sau numai pentru eliberarea 
Principatele de trupele austriece și de tendințele centrifuge și trădătoare ale ma-
rilor boieri conservatori. Dar ,,noaptea’’ este și un sfetnic bun, căci Grigore Ale-
xandru Ghica al X-lea, dându-șu seama că se află ca într-o pustie, decide, în 
cele din urmă, să-și abandoneze tronul, înainte de a fi obligat să abdice. Este de 

înțeles că o anumită influență în luarea hotărârii sale 
a avut-o și buna și frumoasa Marie, franțuzoaica pe 
care Principele, rămas văduv, o adusese ca bonă pen-
tru copiii săi din cea de a doua căsătorie, și pe care o făcuse amantă, dăruindu-i și 
doi copii. În mod simbolic, la plecarea din Țară, caleașca domnitorului trece prin 
Galați, unde acesta este întâmpinat de Alexandru Ioan Cuza, pe atunci pârcălab 
al județului, întâlnire în care ambii rămân deciși să continue lupta pentru unire, 
fiecare în felul său.

Singurătatea este a Principelui autoexilat în Franța, împreună cu Marie și 
cei doi copii mici ai lor. Demersurile sale de a avea întrevederi cu regele german 
Friederich Wilhelm al IV-lea și cu împăratul Franței, Napoleon al III-lea, nu sunt 
încununate de succes. În țară, adversarul său, caimacamul Theodor Balș, este 

lovit de dambla și moare, dar noul caimacam, Vogoride, conti-
nuă atacurile mârșave la adresa sa. Eșecurile, căderile constituie 
Golgota ex-domnitorului, al cărui destin avansează spre finalul 
autorăstignirii sale. Retras într-o provincie franceză, la castelul  
doamnei Marie, care-i devenise soție, Grigore Alexandru Ghica 
al X-lea se simte tot mai singur și mai izolat și se sinucide cu un 
foc de armă, în timpul unei noi stări de depresie, când întuneri-
cul devine prea dens.

Jertfa celui de al X-lea domnitor din familia Ghica a pus 
capăt unei sorți tragice a celui care nu a fost înțeles pe deplin 
pentru că el însuși nu a înțeles întru totul nici scopul cel mai 
înalt, național și social, al unirii Principatelor, nici calea de re-
alizare a acestui măreț ideal. Precum se știe și se menționează 
și în Epilog, unirea va fi făcută de reprezentanții poporului, fără 
sprijinul marilor boieri și al marilor puteri, cu excepția Franței, 
interesată, însă, ca, prin unire, să-și consolideze propria ei afir-
mare geopolitică. Predominant romantic, prin viața și jertfa per-
sonajului principal, dar și prin dorința de unire a personajului 

colectiv – poporul, trezit la luptă împotriva ocupantului străin, sau, dimpotrivă, 
prin ura nemăsurată a personajelor antiunioniste, romanul are și puternice filoane 
clasiciste atât prin psihologia liderilor unioniști, cât și prin demersurile diploma-
tice raționale în principalele capitale europene.

Personajele din Partida Națională, dintre care se conturează pregnant Cos-
tache Negri, Mihail Kogălniceanu, frații Vasile și Iancu Alecsandri, Alexandru 
Ioan Cuza, îmbină romantismul luptei pentru unire cu solidaritatea dintre ei și a 
lor cu năzuințele populare, dovedind că sunt caractere ferme, consecvente, astfel 
încât profilul lor se înscrie în coordonate tipice, predictibile, de tip clasicist. Un 
moment de scindare sufletească trăiește numai ministrul Costache Negri, între 
fidelitatea față de principe și datoria față de amicii unioniști, dar și el își va depăși 
repede conflictul cu sine însuși și va pleda în întâlnirile lui diplomatice pentru o 
unire reclamată de toți românii și de inevitățile țării, fără să o lege și de dorința 
de putere a domnitorului moldovean.  

Cât privește întâlnirile diplomatice ale emisarilor moldoveni cu liderii po-
litici europeni întruniți la Viena pentru a discuta problemele păcii în războiul 
Crimeii, inclusiv problema Principatelor, sau cu aceia care îndeplineau funcția 
de prim-ministru, fie la Constantinopole, fie la Paris sau de la Londra, acestea 
constituie piloni care conferă romanului o structură clasicistă și sunt clasiciste 
atât prin raționalismul diplomaților români, cât și prin faptul că, indiferent de 
capitală, se desfășoară în același ighemonicon. Poate că tocmai pentru că acordă 
acestor întâlniri un rol de coloane de rezitență, autorul le prezintă, de fiecare dată, 
cu întreg fastul și cu  ceremonialul lor amănunțit, deși, cu mici diferențe, luxul 
de la marile curți este cam același, după cum și regulile de primire sunt similare. 

Romantismul care înlătură demarcațiile rigide și clasicismul tipizant sunt 
două stiluri adecvate, prin care primul surprinde dinamismul personajelor și 
mișcarea maselor pentru unire și  emancipare, iar cel de-al doilea stabilitatea 
unor moduri de gândire și de comportament și, mai ales, fixitatea instituțiilor și 
formelor de viață nobiliare, care începuseră deja să se osifice și să nu mai cores-
pundă mersului istoric. 

Având semnificațiile amintite, ambele stiluri sunt compatibile cu o altă 
viziune stilistică, realismul istoric, care tinde să redea evenimentele așa cum s-au 
petrecut ele efectiv, în historia res gestae și cum le-a consemnat historia rerum 
gestarum. Într-adevăr, un cititor, îndeosebi un istoric, poate parcurge romanul 
și prin grila cunoștințelor sale de istorie, pentru a conchide în ce măsură întâm-
plările și personajele literare corespund celor istorice. Un asemenea lector nu 
va fi dezamăgit, pentru că autorul oferă multe date verificabile despre biografia 
personajelor care întruchipează oameni reali, unioniști sau antiunioniști, ca și 
despre evenimentele petrecute. Dar, el, autorul, nu se rezumă la fișe biografice și 
de date istorice, specifice istoriei scrise și istoricului, pentru că le integrează în 
literaturizarea personajelor și a evenimentelor petrecute aievea, asociindu-le cu 
alte amănunte, inventate de prozator în sensul istoriei reale, pentru a evidenția 
mai pregnant acest sens. 

UN ROMAN TOTAL AL UNIRII DIN 1859:

SPERANŢA DE MIHAIL DIACONESCU
de Ioan N. ROŞCA
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El este interesat să ,,reflecte’’ doar ,,spiritul’’ în care s-au afirmat oamenii 
reali și în care s-au petrecut evenimentele, adăugându-le detalii verosimile, chiar 
dacă nu și reale. În realitate, dialogurile purtate de diplomații români în capitale-
le puterilor apusene sau la Constantinopole nu au fost aidoma celor din carte, dar 
mesajul și rezultatul lor au fost aceleași. Nici conflictele populației românești 
cu trupele de ocupație, soldate cu morți și răniți, nu au fost probabil atât de 
frecvente și de sângeroase așa cum sunt zugrăvite, dar scriitorul reușește, prin 
multiplicarea acestor ciocniri, să redea adevărul istoric indubitabil al rezistenței 
și revoltei populației autohtone în ansamblul ei față de ocupantul străin.

Dat fiind faptul că realismul literar este congruent cu realismul istoric, 
chiar dacă nu coincide întru totul acestuia, se pune întrebarea în ce fel reușește 
romancirul să cultive și oniricul, și magicul, care, cel puțin aparent, contravin 
realismului de orice fel. În această privință, Mihail Diaconescu procedează foar-
te ingenios, plecând de la stările depresive ale domnitorului Grigore Alexandru 
Ghica al X-lea, în care acesta are halucinații cu peisaje insolite, colorate și pline 
de fluturi verzi, dar și de viermi și diferite animale de pradă. Uneori, domnitorul 
nu mai distinge între real și fantastic. Odată, în cursul unei călătorii prin țară, 
poposind într-un sat, are iluzia că merge la un țăran vrăjitor, dar se pare că, 
somnambulic, îl și vizitează, din moment ce, ulterior, se alege cu acesta la curtea 
domnească. Altă dată, pornește cu gând ucigaș spre casa advesarului său politic 
înverșunat, dar se trezește într-o cârciumă rău famată, de unde este recuperat de 
polițiștii însărcinați să-l păzească. În măsura în care depresiile și halucinațiile se 
repetă, se repetă și pasajele oniriste, întrucâtva deosebite între ele, dar nelipsite 
de cohortele de fluturi verzi.

Reușind performanța cultivării mai multor stiluri literare concertante, Mi-
hail Diaconescu a izbutit pe deplin și în tentativa sa de a-și agrementa romanul 
istoric cu scene aventuroase, fie erotice, fie de încercări de asasinat, sau, dimpo-
trivă, de a acompania scenele de acțiune cu multe pasaje de analize psihologice 
de mare finețe și, înainte de toate, de a-și dubla romanul istoric cu un altul, 
subiacent, de dragoste. Este vorba de dragostea, cu deosebire spirituală, dintre  
domnitorul Grigore Alexandru Ghica al X-lea și Marie, amanta și, finalmente, 
soția sa. În toate etapele pe care le traversează, de vis, de noapte și chiar de 
singurătate, domnitorul o are alături pe frumoasa, blânda, delicata și discreta 
Marie, care, femeie cultivată și înțeleaptă, îi dă iubitului ei cele mai bune sfaturi, 
inclusiv pe acela de a-și legaliza relația dintre ei și de a pleca împreună în Franța. 
Ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, pe care domnitorul o subsumează, 
totuși, dragostei pentru familia sa mai mare, pentru țară. 

Autorul își dovedește măiestria artistică în toate stilurile și temele abor-
date. El operează nu o dată cu simboluri, începând, cum am arătat, cu înseși 
titlurile date celor trei secțiuni ale romanului său. O funcție simbolică au și unele 
metafore naturiste, care trimit la întâmplările ce se petrec în cadrul respectiv. 
Atunci când vasul care pornește cu domnitorul în exil se desprinde de țărmul 
de la Galați, ,,cineva trase de sirena vaporului și mugetul ei de fiară înjunghiată 
răzbi până la cer’’ (p. 493). Când cade în duel sub glonțul amantului soției sale, 
cel căzut ,,înțelese că din cauza acelei bubuieli cerul se pleacă într-o parte și po-
mii se rotesc nefiresc’’ (p. 218). Un întreg tablou peisagistic, care redă magistral, 
printr-un concert al datelor senzoriale, liniștea și strălucirea naturii, constittuie 
un pandant al prieteniei dintre unioniști: ,,Pe undeva pe aproape se auzeau doar 
niște cai împiedicați rupând liniștit firele aspre de troscot. Mirosea dulce a ier-
buri uscate. Umbrele slabe ale nopții se mai grămădeau doar pe fundul vâlce-
lelor. Spre răsărit, orizontul întreg se scălda în lumini de argint’’ (p. 468). Pline 
de culoare și de imagini predominant vizuale, cum sunt nelipsiții fluturi verzi, 
dar și de multiple figuri animaliere simbolice, cum ar fi dracii licantropi, sunt și 
tablourile onirice, fanteziste.

Scriitorul descrie, cu același talent, și fastuoasele palate, cu saloane par-
dosite cu marmură, acoperite cu covoare înflorate, cu draperii și fotoliii îmbră-
cate în mătăsuri galbene, albastre sau verzi, ca și meniurile nobiliare rafinate, 
îmbelșugate și scumpe, completate cu alese sorturi de vin.

Scenele de revoltă împortiva ocupanților sunt redate în imagini dramatice 
sau tragice.  

Și analizele psihologice, care se pretează mai puțin la folosirea mijloa-
celor artistice, sunt captivante întrucât urmăresc cu finețe dialectica ideilor 
sau sentimentelor diferitelor personaje și se soldează cu panseuri memorabile, 
aforistice. Despre nerăbdarea Nataliei de a-l întâlni pe ofițerul austriac de care 
se îndrăgostise, autorul afirmă că în sufletul acesteia  ,,speranța și teama sunt 
nedespărțite’’ (p. 193). Soțul înșelat, încercând să-și explice comportamentul 
Nataliei, conchide că ,,femeile …trăiesc doar pentru furiile lor concupiscente’’ 
(p. 208). În schimb, Marie, ,,femeie lilială’’, pentru a folosi o metaforă a lui 
George Călinescu, știe că încrederea reciprocă dintre ea și principe este ,,temeiul 
legăturii pasionale’’ (p. 62),  că încrederea în principe este și ,,izvorul păcii între 
domnitori și supuși’’  și că ,,a fi leal înseamnă a fi un om al păcii’’ (p. 67). Alte 
maxime sunt cele privitoare la viața politică. Despre starea de spirit a ministrului 
Costache Negri, scriitorul constată: ,,Cel ce ajunge la înțelegere gustă tot mai 
mult și din amărăciunea tristeții’’ (p. 151) și pune în gura aceluiași personaj 
gândul că ,,popoarele nu există în lume doar pentru a fi niște obiecte bune de 
manipulat prin voința marilor puteri’’ (p. 146). 

Mihail Diaconescu a izbutit să dedice unirii românilor din Principatele du-
nărene, premergătoare Marii Uniri, pe care tot el o va imortaliza printr-un alt 
monument literar, un roman amplu și complex, cu vocația totalității stilistice și 
tematice, realizat cu acribie istorică și fantezie creatoare, care rezistă atât în raport 
cu adevărul istoric, cât și cu normele estetice ale adevărului literar-artistic.  n

RĂCOAREA SERII

Topit de-a zilei zăpușeală,
alt aer să respiri râvnești
din răcoreala vesperală,
’nainte să te învelești

cu ale nopții ore-astrale
și să te lupți cu somnul greu.
Tu veștii rele nu-i sta-n cale,
pe-a bună ia-o-n visul tău.

Și zarvă, zbucium vor pieri,
precum și griji și supărare.
Și, gata pentr-o nouă zi,
faci grandioasa ta intrare.

Iar zdrențele ultimei nopți
mai flutură în zări inerte,
dar timpul stă străjer la porți,
în câmpuri și pe căi incerte,

pân’ iar se mișc-al zilei rost
și totul în făgaș revine,
la repezeală, cum a fost
și cum o știi și tu prea bine.

LUCEAFĂRUL

Veghează sus luceafărul fidel;
pândit de gelozia crunt-a unui nor,
vrea doar să lumineze lumea noastră el,
o rază trimițându-ne liniștitor.

Prea des cântat în poezii, e un
nemuritor pe ale cerului cărări;
iar ca precizie rămâne cel mai bun
și bine știe ale noastre depărtări.

Lumina-i vine seara punctual:
iar catapulte-ochi se pironesc pe ea,
pe care el o răspândește anormal,
precum, lipsindu-se de mulțumiri, își va

distruge abajuru-n zori de zi,
luminile stingându-și-le rând pe rând.
Doar omul ce-a trecut prin noapte poate ști:
banalul mă va scoate-n lume în curând.

LACUL VERDE

Nerotund și fără piept,
într-un țarc de verzi ponoare,
giuvaier ești, ce e drept,
impunând cu-a ta splendoare

celor cu gust rafinat;
prin oglinda-ți cristalină
tu săruți ceru-nnorat,
dar și munte și colină.

Nud, pietrișul stă pe mal,
ca orfani lăsați în șterguri
nemilos, iar câte-un val,
făr’ de vânt, se sparge-n cercuri.

Pentru ochiul răsfățat
cu a algelor lucire
de turcoaz – la scăpătat
lacul e o lăcuire*.

_____________
* Aici: lecuire, joc de cuvinte cu derivate omonime 
de la lac și leac (n.t.).

COROANA BOLȚII CEREȘTI

Salută marea cea de flori
zâmbindu-i soarelui din zori,
ce-n strai de zi ne-mbracă.

Trimite vântul adieri
cu dulci și tandre mângâieri,
ce crengi domol apleacă;

deschis privirii noastre
e albul bolții-albastre:
a cerului coroană.

Când lipsă ducem de senin,
adânc în suflet poposim
precum într-o cabană.

ÎNVIORARE

Zefir pe case șchiopătând,
dintre-ai Pădurii Vieneze,
fereastra mi-o atinge blând,
ca-n încăperi să penetreze.

Natura mă salută deci,
ea-mi răcorește multe gânduri;
cu-odăi încinse când te-ntreci –
mai poți certa ușoare vânturi?

Respir adânc și mulțumit:
îmi cade totul foarte bine.
În capul meu învălmășit,
acuma totul îmi convine.

Ce doarme-n germen de cuvinte,
ce-i gol de sens, ce-i adunat
eu pot rima acum în minte
și alunga lexic uzat
de care sunt înconjurat.

GÂNDURI ÎN PĂDUREA 
HIBERNALĂ 

Frunzișul de sub nea îmi arcuiește,
ca un covor, pas după pas,
încât și șanțul alb ce ațipește,
în joacă, dinapoi îl las.

Doar pasu-mi recea liniște o curmă.
Natură, ce tăcută ești!
Tu, stranie în față și în urmă,
singurătatea mi-o smintești.

Duium de gânduri – prietene fidele,
ah, singur nu mă mai lăsați!
Inspiratori ai stihuirii mele
tot proaspete vă rog să-mi dați.

Atunci în liniști gânduri o să-mi vină
din cel mai decantat străfund
și, șovăind, s-or clătina-n surdină,
ducându-mă spre-un vers profund.

DIMINEAŢĂ DE IULIE ÎN 
JASSING*

Fundul văii – molidișuri
dau năvală spre ponor,
iar prin codrii din suișuri
matinali turiști dau zor;

HANS DAMA
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pe la poale de pripoare,
când și când, subt vânt plăcut,
câte-un luminiș apare;
păsări țipă, ca salut.

Dintre încâlcite ramuri,
de pe-al mușchilor atlaz,
păsăruici râvnind chiolhanuri
fug să prindă pești în iaz.

Razele de soare urcă
pe un rece,-abrupt versant,
zorii gri încet i-alungă
din semețul Hochschwabland.

____________
* Vale alpină în masivul Hochschwabland (Stiria, Austria), însem-
nând Țara Șvabilor
de Sus (n.t.).

APUS DE SOARE ÎN 
PĂDUREA VIENEZĂ

Căutând nocturnul său popas,
se-nclină mândrul soare
în dosul codrului, retras
într-o ascunzătoare.

Roșeața însă i-a trădat
nocturnul adăpost.
Își va afla în el treptat
și liniștea un rost?

Colina, omul, codrul tind
să vadă bezne reci
și,-n vise adânciți, ieșind
o nouă zi din beci.

Iar visele te poartă-n zbor
de la Uluru-n Ghana
și-un astru-ți este păzitor
în basmul zis Nirvana.

PRĂPĂDUL

Cu-aspru-i chip, o vijelie
cată-n zările haíne:
Să mai merg? își zice-n sine.
Cercetând, acea zurlie 

spânzură de grașii nouri,
fulgerând, tunând satanic
și lansând de sub zăbranic
fioroasele ecouri.

La-nceput un fírav freamăt,
ápoi vântul se-ntețește,
fulgerul în jur țâșnește,
bagă-n frunze,-n păsări teamăt.

Ceru-i plin de canonade.
Ploile, burtoase babe,
vor s-arate cât mai slabe
când cortina apei cade.

Gârlele se umflă drastic,
cresc șuvoaie, cresc torente,
valurile violente
se rostogolesc fantastic.

Vai, se năruie cabane
de pe țărmuri în puhoaie.
Arbori uriași, convoaie,
’noată-ntregi printre tăpșane.

Ne-ncetat se surpă-n vale
denși pereți de ape grele,
casele ce gem sub ele

rase sunt de prin ocoale.

Table de asfalt și poduri
jucării sunt pentru apă,
ce le-nmoaie și dezgroapă
și le cară printre gloduri.

Avalanșa de noroaie
clocotind în sine crește
și-n zănoagă se oprește,
unde vijelie, ploaie

înfiorătoare urlă.
Niște-acoperișe-s plute;
glasul morții nevăzute
țipă cu putere-n turlă.

Nu-i speranță de salvare
din prăpăd, din nimicire.
De atâta fericire,
moartea chiuie mai tare.

PĂDUREA VIENEZĂ
ȘI LUCEAFĂRUL

Ea și El se plac de mult,
ziua-n codru e-un tumult,
noaptea astrul luminos
are-n pază tot ce-i jos.

Vrei să vezi noaptea-n păduri
un Luceafăr pe măgúri
cum ne ține-n grija lui,
grija lui și-a dorului?

Când pământu-ți pare mic,
când din ceruri plânge-un pic
astrul pal, să ai un gând:
multe face el schimbând.

Când e vorba de sperări
sau în juru-ți disperări,
undeva și cânduva
doar natura te-o salva;

ea-i a lumii mamă-n veci,
protectoarea noastră deci:
cum Luceafărul – păduri,
îndrăgește ea făpturi.

Traducere de Simion Dănilă 
din volumul Tu Felix Austria, Pollis-
chansky, Wien, 2018. 

Din cuvântul autorului:
„Ediția bilingvă conține în pri-

ma parte poezii cu referire la Austria, 
acestea fiind parțial inedite,  parțial re-
produse în volume poetice anterioare 
care, din punct de vedere tematic, au 
în centru natura patriei mele adoptive, 
Austria. Pentru mine a fost o dorință 
deosebită să-mi văd aceste poezii 
adunate într-un ciclu separat, fiindcă 
în felul acesta ele puteau – din per-
spectiva mea – să mijlocească stima-
tului public cititor o imagine compactă 
despre frumusețile republicii alpine.

Împrejurimile mele imediate 
– Pădurea Vieneză – sunt frecvent 
tematizate, ele fiind capabile mai cu 
seamă să ofere în cursul anului, prin 
multiplele fațete ale acesteia, o sursă 
bogată de inspirație.”

Alexandru Bulucz s-a născut 
în 1987 în Alba-Iulia şi s-a stabilit 
împreună cu părinţii în 2000 în Ger-
mania. Se pare că el este cel mai tâ-
năr autor român din diaspora.

A urmat Facultatea de filolo-
gie, secţia germanistică şi literatură 
universală şi comparată în Frankfurt, 
a tradus volumul „Vitralii“ de Ale-
xandru Vona în 2014, iar în 2019 i se 
acordă unul dintre cele două premii 
de promovare „Wolfgang-Weyrau-
ch-Förderpreis“  la concursul de po-
ezie „Martie literar“ din Darmstadt.

Bulucz s-a stabilit în Fran-
kfurt şi din 2015 este editorul seriei 
de convorbiri „Cercetări în dialog” a 
editurii Faust.    

În martie 2016 îi apare plache-
ta de versuri “A fi după noi”1, care 
se deschide cu un motto, bine ales, 
din Cioran: “Nu mă întreba despre 
programul meu: a respira nu e nici 
unul?”

Volumaşul este alcătuit din 
cinci părţi, în care sunt incluse po-
eziile:

1) “După gustul mărarului în 
brânza din colţunaşi “ (9 poezii)

2) “Alaltăieri  vorbeşte despre 
ieri”  (10 poezii)

3) „Eu, ca să spun aşa, m-am 
pierdut“  (6 poezii)

4) “Sub asfaltul staţiei de mt-
rou“ (8 poezii)

5) „Postscriptum“ (2 poezii).
Întâlnim poezii cu caracter 

autobiografic, mai ales în primul ci-
clu, precum: “Lucifer şi maghiarul“, 
„Poveste mută“, „Amintiri. Defrag-
mentări“, „Vis“.

Asfel începe o poezie-confe-
siune: “Năcut în est, în vestul bazi-
nului / Transilvaniei, uterul , părinţii 
muzicieni, tatăl cântat / şi chitară, 
mama casnică şi stridentă / aminti-
rea la cine ştie câţi lei aparenţi, fără 
valoare / (lei, monede şi bancnote) / 
în băltoaca din curtea blocului…“

 („Amintiri. Defragmentări“, 
p.13)

În afară de cuvântul românesc 
„lei“, ar mai fi şi „Majka“ – ciudat 
scris, e vorba de „maica“, apelativ în 
Ardeal pentru bunică.

Deşi vorbeşte despre alimente, 
dând impresia că ar fi un gurmand 
fără pereche, după cum bine observă 
autorul postfeţei, Kristoffer Patrick 
Cornils, în realitate  „niciodată nu ai 

1  Alexandru Bulucz: Aus sein auf uns. 
Gedichte. LYRIKEDITION 2000, Allitera 
Verlag, Buch & media GmbH,  München, 
2016,  63 p.

mâncat din pâine coaja întunecată, 
/ nici din marmelada pe care mama 
ne-o aducea, / sau albul  creier al nu-
cilor necoapte , /  a căror pieliţă ma-
ronie o tragi cu unghiile“ („Poveste 
mută“,  p.11).

Simpatic prezentat e modul de 
a vedea  şi de a citi (greşit) în una 
dintre poezii: “Eu mă anunţ gardi-
anului, ca să depun mărturie / ca 
martor. / Poliţista deschide Actele 
Bulucz. / Am crezut, cel puţin, fiind-
că pe etichetă era scris / Akbulut. 
/ Apoi reise că noi amândoi eram 
nori / din limba turcă pe neaşteptate 
iviţi... “ (“Norul fără nume”, p. 14).

Al doilea ciclu se deschide cu 
o curioasă artă poetică: “În fân, în 
care cuvântul stă adânc îngropat / îl 
iau în coarne aproape toţi. / Lacomul 
vânt face restul, / textul, de profesie 
tractor şi maşină de întors fânul, de 
asemenea...” (“Textul, de  profesie 
tractor şi maşină de întors fânul”, 
p.23)

Trei poeme (“Morbus Korsa-
kow”, “Menaj”, “Propria persoană” 
) au la bază tablouri, pe care poetul 
le prezintă, amintind  de un alt poet, 
Vasile Nicolescu.

Un poem are drept motto două 
versuri de René Char iar un altul din 
Martin Buber. Un alt poem deschis 
interpretărilor ar fi şi: „Cine încetează 
/ să fie meteorolog, încetează / să fie 
un poet. // Sau vorbeşe doar încă / 
(în ciuda avertismentului de călă-
torie / al ministerului de externe), / 
care alaltăieri vorbea despre ieri?” 
(“Câine de vânătoare fără miros 
foarte fin”, p. 33)

Faptul că totul a fost gândit 
ca un spectacol îl confirmă ultimul 
poem din carte, intitulat “Sfârşitul 
spectacolului”.

În mod obişnuit, titlul unui 
ciclu sau  si al unui poem dă şi ti-
tlul cărţii. În cazul de faţă, însă, în 
mod ciudat, ultimele cuvinte dintr-un 
poem dau titlul plachetei. 

În încheiere, redăm acest poem 
în traducerea noastră: “Cu fiecare 
cuvânt va fi / mai grea, fiecare deschi-
zătură a trupului. Ziua aceasta / are 
nouă. Cel puţin. Una dintre / cele mai 
uşoare – a respira./ Scena omeneas-
că  / uşurată / cu clarităţi / prin faptul 
că nu dă nimic sau / se furişează din 
stânga spre / epitet cu un ne. / Cum din 
existenţă / doar  a fi după noi!”(“Şi  
restul lumii”, p. 51).  n

MIRCEA M. POP

A exista în și prin 
poezie
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   ...Am citit oarecum contrariat titlul romanului 
Gabrielei Stanciu Păsărin1, gândind că ar putea fi re-
plică la un film despre Revoluție („A fost sau n-a fost” 
), dar, privind după lectură, observ că pe prima copertă 
a cărții (și coperta îi aparține; dânsa este și arhitectă, 
își construiește totul, de la alegerea literei până la deta-
liile de tehnoredactare) stă scris de mână, sub un por-
tret de bărbat sfâșiat de întrebări, de fapt subțiat cam 
muncitorește, un text pe care nu-l 
regăsesc și în interior, pe care-l 
redau: „Uitați-mă! / Curaj!/ Am 
fost sau nu?/ Prea important nu-i 
nici un ins / Voi numai să priviți 
atent, cu ochi curați și /tineri?/ 
neștiutori ce-nseamnă să te /
vinzi?/./ Dar nu uitați - / acesta-i 
dreptul celor ce vor fi uitați /  Tot 
astfel cum e dreptul celor morți / 
Să fie vii visați.”. Scrisul se taie 
pe rândul următor, dar, ca dintr-o 
neglijență, se poate citi un nume, 
și acesta este E. Evtușenco. Nu 
i-am găsit poemul – autoarea a 
fost mai norocoasă – dar nu pun 
la îndoială paternitatea; de altfel, 
cine se joacă de-a „A fi sau a nu 
fi”, decât un alt intelectual tortu-
rat de dileme, cum este și poetul 
rus, și regizorul filmului de mai 
sus – și cum ne avertizează că 
va fi și autoarea acestui excelent 
roman despre condiția intelectualului în fostul regim.

Desigur, sunt profitoare și aceste discuții pe 
care le stârnește cartea (sunt dispus să aduc, aici, și 
argumentul lui Tudor Vianu, după care sursa lui Sha-
kespeare este tragicul grec Eschil, cu al său „a face sau 
a nu face”, cu trecerea faptei în registrul existenței...); 
și faptul că autoarea vrea, oarecum, să încifreze ceva 
pentru cititorul mai superficial; și acela că ai tendința 
să refaci drumul, după „descifrarea” mesajului, adică 
încerci să judeci faptele cu oarecare timiditate, frustra-
re chiar. Mai important este, însă, să „cercetăm” poe-
mul citat: trădarea, așadar, vânzarea de sine, are și ea 
un drept, acela de a fi privită cu  ochi curați; prețul este, 
desigur, uitarea – dar după împlinirea acestui drept, fie 
și formal. În fond, romanul Gabrielei Stanciu Păsărin 
este o carte despre divorțuri; mai întâi despărțiri (care, 
și ele, sunt trădare), apoi legături conjugale nepotrivi-
te, concesive, în fine ruperi oficiale de legăminte – și 
în final, această întrebare a eroinei principale: „...am 
fost sau nu?” – căreia un vechi partener (de iubire și 
trădare) îi răspunde, simplificând ca în parabola cu oul 
lui Columb: „Mara, tu nu ai fost. TU EȘTI!”. Premise-
le sunt ca cercul, odată închis, să se redeschidă...adică 
să se repete viața însăși, într-un mod angoasant. De ce 
spun asta? – Pentru că personajul principal, Mara, își 
desfășoară experiența de viață între patru bărbați, firi 
deosebite (ca cele patru figuri masculine ale cărților 
de joc), din aceeași profesiune – unul singur din afa-
ra cercului de arhitecți – și deja primul dintre ei, Tu-
dor, marea iubire ratată din facultate, divorțează după 
șapte ani de căsătorie – în același timp în care și ea 
divorțează de Emil, colegul de facultate al ambilor...

 Ca arhitectură a romanului, autoarei riscă să-i 
iasă, în cele din urmă, o imensă scară în spirală, care 
nu știi unde duce. Despre asemenea construcții mari 
s-a spus că sunt, uneori, ca niște catedrale cu ferestrele 
sparte...Gabriela Stanciu Păsărin este, însă, foarte con-
centrată pe psihologia personajelor sale, iar dilema în 
care o construiește pe Mara are o miză  mare: am fost 
sau nu  este un pariu cu uitarea, cu nimicul, înseamnă 
am fost ceva în viață sau n-am fost nimic, am rămas 
doar o învinsă, o eșuată. Or, Mara este o învinsă vic-
torioasă, ca să zic așa: lucrurile s-au petrecut, cu ea, 
după cum presimțea că se vor întâmpla, viața ei e ca 
un proiect de cercetare unde erorile, eșecurile, sunt ne-
cesare pentru a verifica linia roșie, continuitatea. Iar în 

1 Gabriela Stanciu Păsărin, Am fost sau nu?, Roman, Vol. 
I-II, Editura Fast Editing, 2019. Mă refer la vol.II.

viața de dincolo de sentimente are numai satisfacții... 
Pare, în fond, a nici nu ști ce înseamnă ratarea. 

Autoarea construiește un personaj feminin pu-
ternic, pare a avea un program de a reabilita femeia 
în literatură, de aceea și numele acesta semnificativ 
simbolic, Mara. Și mai reușește ceva: reabilitează in-
telectualul din perioada prerevoluționară. Personajele 
sale sunt, toate, inteligente, cultivate, creative, dorni-

ce de viață, ironice în gesturi și 
vorbire, nu le interesează poli-
tica sub nicio formă a ei (abia 
dacă la sindicat mai ridică une-
le glasul) – și, în același timp, 
conștiente că ele fac lumea, 
casele oamenilor, orașele, 
fabricile. Totul e de proiectat, 
mintea lor stă numai în planșete 
și tratate de arhitectură,  văd 
lumea ca structură ce-și caută 
utilul și frumosul.

Poate și aici, în faptul 
că nu trece cu narațiunea sa 
nici măcar în anii 80 ai secolu-
lui trecut, să stea acest dilema-
tic sentiment (îi zic sentiment, 
deși e prea rațional) că fac 
epoca, o „edifică”, inconștii de 
implicațiile ideologice, absorbiți 
de forme și de scheme, chiar 
destinul lor fiind ca o schemă 
pe care vor să și-o cunoască... 

Nici Bietul Ioanide, personajul lui G. Călinescu, nu-și 
face idei sau idealuri politice: el știe că lumea are ne-
voie de arhitecți și pentru pușcării, și pentru fântâni, și 
pentru catedrale și trece prin lume ca-n Dante, cu devi-
za „guarda e passa”, găsindu-și libertatea în creație, și 
frumosul în frumusețea lumii. Nici geologii, petroliștii, 
finanțiștii, etc.(doctorii mai puțin, pentru că sunt supuși 
greșelii...), ca grupuri, nu au a se teme de presiunile re-
gimului: e nevoie de petrol ca să astupi gura rușilor, de 
prospecțiuni geologice, pe a altora, ș.a.m.d. Orice grup, 
mai ales când tinde a deveni o castă, are ideologia lui 
implicită și explicită – iar arhitecții, mai ales – încât 
curentele ideocratice trec prin el fără a face prea mult 
vânt...  De aceea, cred, aceste „pături” favorizate de 
destinul profesiunii  nu pot fi luate ca etalon al impli-
cării, supunerii ori revoltei: ei nu trăiesc în timpul lor 
social-istoric, în „regim”, nu „văd idei” – mai degrabă 
„mănâncă idei”. În acest sens, al implicării, poți spune 
despre Ioanide „bietul de el”. Pentru că... nici nu știe ce 
înseamnă ratarea, ca personajul romanului din fața mea. 

Dar nepoții lui arhitecți, personajele de azi ale 
romanului d-nei Gabriela Stanciu Păsărin? E greu de 
judecat, dificil de analizat. De aceea cred că autoa-
rea deschide o dezbatere cu această carte: ce facem 
cu „păturile” (categoriile, mai degrabă) protejate 
ale societății, cum le integrăm în literatură, cum le 
înțelegem ca „intelectuali”? Formula călinesciană a 
„bildungsromanului” este mai avantajoasă; ca să fie 
mai credibilă, autoarea de astăzi ar trebui să aborde-
ze romanul-frescă, să descrie lume și iar lume, me-
dii și iar medii, să nu-i scape nimic din ce e în jurul 
arhitecților. Iar autoarea are putere, are talent, are 
chiar chemare către împrejurimile personajelor sale 
principale. Inițiată oarecum deplin în arta scrisului, 
iscoditoare cu neliniște a sufletelor, dacă și-ar re-
prima această dorință de a face oameni de rând din 
abstracțiuni (eroi, savanți, sfinți, etc.) și-ar organiza 
scrisul în ogoare bine lucrate, cu rod bogat și atrăgă-
tor, în mireasma căruia pământul s-ar regăsi în visarea 
lui – iar cerul ... în aerianul infinit al ideilor sale.

    O mențiune specială pentru tehnica narativă: 
combină jurnalul zilnic al eroinei  cu intervențiile 
povestitorului într-un mod neașteptat de simplu, 
trecând pe nesimțite dintr-un registru într-altul. În 
fine, o carte care, rescrisă cu personaje din alte zone 
ocupaționale, ar fi mai puternică – având, adică, și așa, 
cantonată într-o castă, o putere de atracție a ochiului și 
a gândului oarecum ieșite din comun.  n

Gabriela Stanciu Păsărin - 
Profesiuni şi personaje în roman, sau  despre vina de a fi

N. GEORGESCU

Ecou

Apele în care soarele se scaldă
Sunt doar stropi de vise curse pe obraz,
Din adâncul vremii ies ca o naiadă
Răsfirând pe zare luciu de topaz.

Galbenul se-ntinde, picurînd din stele,
Veșnicia curge chiar din mâna ta
Şi-mi aduce vântul fulgere sub piele
Că i-aş cere clipei scurt răgaz să-mi dea.

Te-aş iubi o noapte, te-aş iubi o zi,
Te-aş iubi ca mamă, fiică şi femeie,
Apoi peste veacuri, de-ţi vei aminti,
Să aprinzi în mine rugul cu-o scânteie.

Destrămate-s toate câte-au fost şi sunt,
Plec spre a mă-ntoarce, vin să plec din nou,
Paşii-mi sunt de apă, mâinile de vânt,
Dar rămân în tine - ultimul ecou.

La ora zero

Hai, potriveşte ceasurile toate,
E ora zero fară un minut,
Să regăsim în bazele de date
Cărările ce duc spre absolut.

Sub raze pale, înfloriri de ape
Ne vor părea în vise holograme,
Iar fulgerele - răsuciri de şarpe -
Vor învăța trecutul să-l destrame.

Când secundarul îşi va face rondul,
Se vor ivi din umbră santinele
Şi peste gânduri aruncând năvodul,
Ne vor lovi cu frunţile de stele.

La ora zero, când definitiv,
Ceasornicarul părăsește visul,
Cu clipele ce le-am cusut în tiv,
Răscumpăram, iubite, paradisul.

Drumul clipei

Plecată, clipa, singură pe cale,
A străbătut vecia pas cu pas,
A coborât în lumile-abisale,
Pe toboganul timpului rămas.

Şi auzind cu încolţea lumina,
Ca un ecou captiv într-un cocon,
Se întreba de se păstrează vina,
În templul ridicat de Solomon.

Dar n-a venit o voce să-i răspundă
Şi a plecat departe, mai departe,
Ca stropul care reîntors în undă
Se regăsea şi dincolo de moarte.

Iar când în smocuri noaptea-i adunată,
Şi în pustiu se luminează-adâncul,
Se reîntoarce clipa botezată,
Să regăsească-n tine nenăscutul.

Donare

O poartă se închide şi alta se deschide,
Dar tu prin ele nu mai treci la fel,
Căci nu-i Iisus acel care ne vinde,
Ci noi adesea l-am vândut pe el.

Clonăm virtual, ne facem scurtături
Să ridicăm minciuna la pătrat
Şi cu genunchii plini de bătături,
Ne poticnim în drum spre Ararat.

Ascunşi în umbră ne ascundem teama,
Dar ne jucăm la zaruri pe destin;
La sentimente se va face vama
Şi nu putem să trecem clandestin.

Când poarta se deschide luntraşul ne va cere,
Să îi donăm iertarea s-o ducă înapoi,
Ca din vârtejul clipei, în miezul unei sfere,
Să regăsim iubirea şi calea către noi.

MARIA IEVA
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Adunând într-o singură carte, „Comedia va-
lahă”, o trilogie (Iubiri şi Martiraje, Baladele din 
Ţara Crucii şi Eudaimonia, memoria pierdută) cu-
prinzând o bogată „colecţie” de Balade, d. Nicolae 
Grigore Mărăşanu realizează un nou reper de peri-
oadă postmodernistă şi post-textualistă din al treilea 
mileniu într-o  direcţie specifică şi fecundă a poeziei 
româneşti. 

Tradiţia cultă începe cu Anton Pann, trece prin 
Isarlâk-ul oriental şi dunărean al lui Ion Barbu, con-
tinuă cu viziunile de burg medieval apusean al mene-
strelilor culturali din Cercul literar de la Sibiu (Radu 
Stanca, Ştefan Augustin Doinaş, Ioanichie Olteanu) 
pentru a se reîntoarce în spaţiul fabulos danubian 
al Brăilei exotice şi multiculturale. Astfel, balada a 
revenit, după aventura ei montană şi transilvană, în 
teritoriul campestru, infinit orizontal, definit de un 
poet dintr-o generaţie anterioară astfel: „De la Giur-
giu, la Brăila/ câmp deschis de te apucă mila”.

La Brăila, unde performează literatura solară 
a Sudului, a apărut, iată, şi formula complexă, iden-
titară a unui poet de amplitudine semnificantă, de re-
ală reprezentativitate – Nicolae Grigore Mărăşanu. 
Fără grabă, cu ani mulţi de publicistică, autorul a 
conturat un univers poetic de intensă rezoluţie speci-
fică. Melancolică şi pitorescă, tragică şi violentă, cu 
finalitate morală şi sapienţială, creaţia acestui poet 
s-a cristalizat pe malul Dunării, într-un unives ima-
ginar esenţializat din lumea marelui fluviu.

Autorul reactivează prin Baladele sale cea mai 
veche specie folclorică, dacă ne gândim că Mioriţa şi 
Meşterul Manole sunt balade, sunt versiunea poeti-
că a basmului, o construcţie lirică dezvoltată în jurul 
unei poveşti de învăţătură, cu nucleu narativ. Dar ce 
poate fi mai straniu, mai riscant şi paradoxal decât o 
epopee în plin post-postmodernism? Şi totuşi, Tri-
logia d.lui Mărăşanu este un exemplu de lirism, de 
profunzime a simţirii poetice şi ideatice care contra-
zice orice clasificare de tip „modern” şi „mai puţin 
modern”. 

Baladele d.lui Nicolae Grigore Mărăşanu, 
apărute acum la Editura Istros a Muzeului Brăilei 
„Carol I”, s-au tipărit în anul 2018, adică la 650 de 

ani de la atestarea documentară a Brăilei, şi la 100 
de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, Întregirea Nea-
mului la Alba Iulia, 1918. Aceste Balade sunt gru-
pate – aşa cum arată şi subtitlurile – pe trei teme, 
toate cu tentă istorică: iubirea şi martirajul, chipuri 
şi întâmplări dintr-o ţară creştină în conflict cu turci 
sau tătari, şi un fel de odă închinată magiei limbii pe 
care, dacă o descoperi, trăieşti o fericire a sufletului, 
o Eudaimonie. 

În cuprinsul Trilogiei, apar o mulţime de per-
sonaje istorice sau livreşti – Ştefan cel Mare, capul 
lui Mihai Vodă Viteazul, Pena Corcoduşa, Terente - 
alături de personaje imaginare sau simbolice (umbra 
lui Gheorghe, stafia lui Ion, dar şi „Cimpanzeea şi 
Supraomul domnului Nietzsche”)  la fel de savuroa-
se, toate în relaţie directă cu Brăila, cu Dunărea. Au-
torul disimulează o epopee, care, deşi greu de sus-
ţinut tematic într-o epocă de restricţii dictate de un 
minimalism exagerat şi de un text care alunecă pe el 
însuşi, îi reuşeşte şi îi pune în valoare bogăţia lirică, 
ideatică şi lingvistică. 

Este o carte plină de substanţă, cu greutate, un 
fel de eflorescenţă a spaţiului deschis la porţile Ori-
entului, în raiaua desfrânării şi librtinajului în care 
parcă şi istoria se fereşte de tragedii şi-şi caută sal-
varea în autoguvernare încă din Evul Mediu – vezi 
scrisoarea boierilor brăileni către Ştefan cel Mare! În 
viziunea poetică a autorului, dezmăţul şi martirajul 
sunt despărţite de o punte subţire, gata oricând să se 
scufunde.

Ca toţi marii autori de literatură cu înaltă sem-
nificaţie, d. Nicolae Grigore Mărăşanu nu are timp să 
fie scurt, pentru că scrie o poezie de concepţie – cum 
se numea la începutul secolului XIX creaţia lui Pa-
nait Cerna, de pildă.

Poezia performează mai profund dimensiunea 
românească a Brăilei, dar şi a limbii române, cu cât 
etalează pe orizontala specifică autohtonitatea care 
devine eflorescentă într-un univers cosmopolit, euro-
pean şi în acelaşi timp, profund românesc: La Căruţa 
brăileană/ unde hoţii se strâng snop/ şi beau car-
calete-n dop,/ şi asmuţă peste cană/ o codană/ ţâţe 
tari;// Unde beau şi trei tătari/ aciuaţi la noi cu tur-

me/.../ (La Căruţa brăileană; din Baladele din Ţara 
Crucii).

De la Anton Pann la Tudor Arghezi şi Ion Bar-
bu se cristalizează osmoza românească, distincţiile 
şi misterele limbii române în ţinută de gală, de înaltă 
expresivitate şi rafinată semnificaţie, aşezată mereu 
între tragic şi pitoresc. Ca şi în cazul prozei lui Panait 
Istrati – cu cât mai profund românesc, cu atât mai 
pregnant succesul european – lirica d.lui Nicolae 
Grigore Mărăşanu aduce, în mileniul al III-lea, un 
proiect strălucit de sinteză pornind de la pitorescul şi 
diversitatea Brăilei, oraşul cu şase catedrale ale mi-
norităţilor. Poetul propune o viziune amplă asupăra 
miturilor Brăilei şi realizează o sinteză asupra patri-
moniului de locuri, oameni şi momente din istoria şi 
geografia oraşului. Dar deasupra ficţiunii pe care o 
creează pluteşte un aer de mister şi miracol înţelese 
ca forme fireşti, perceptibile la nivelul cotidianului.

Mitologia Brăilei este completată cu femeile 
ei celebre – de la legandara Călţuna care l-ar fi atras 
pe Ştefan cel Mare, la Chira Chiralina sau Elvira; 
sunt personalităţi fascinante, având echivalent în 
rândul bărbaţilor pe faimosul tâlhar-haiduc Terente, 
ceea ce face din spaţiul cuprins între marele fluviu şi 
pământul instabil pierdut între lacuri şi bălţi un teza-
ur de umanitate. Interesant este că epopeea brăileană 
în versiune modernă de mare performanţă lirică şi 
lingvistică a apărut într-o zonă geografică a naraţiu-
nii, ilustrată de mari prozatori.

Virtuţile autorului se transmit acestei epopei a 
etnogenezei valahe, într-un colţ de Europă, care ex-
primă plenitudinar chimia secretă dintre pământ, cer 
şi ape, transmisă neamului valah locuitor al acestui 
spaţiu sacralizat. Ca şi Divina Commedia, această 
variantă valahă este o formă de iubire sublimată în 
poezie, în savoarea unei limbi care, după cum spu-
ne Heidegger, „este locul de adăpost al fiinţei”.  Şi 
într-adevăr, vigoarea şi rafinamentul expresiv  - rar 
întâlnite împreună – conferă discursului liric al d.lui 
N.G.Mărăşanu amplitudine şi fineţe într-o simbioză 
cu rezoluţie identitară.  n

O epopee clasică în plin minimalism:

Nicolae Grigore Mărăşanu, Comedia valahă (trilogie)
(Editura Istros a Muzeului Brăilei Carol I, 2018)

Aureliu GOCI

De unde atâta cerneală

toate fiinţele cer drept la existență
doresc să-şi pună papioane, să intre în saloane
să fie primite pe covorul roşu 
dar nimeni nu se întreabă
de unde atâta cerneală
atâta sânge nobil prelins din cuvânt
de unde atâta sacrificiu şi în baza cărei idei
când lucrurile bune parcurg saharele
desculţe şi dezbrăcate
rănindu-şi tălpile
de unde işi ia sufletul bagajul legendei
spectacolele istoriei
sângele prelins pe săbiile încrucişate
care, cândva, au purtat pe mâner ca simbol
ramura de măslin

poţi adula sau poţi răni porumbelul
blândeţea lui rămâne aceeaşi
vorba râmâne aceeaşi, în gura înţeleptului
la fiecare îndoială a ta
doar albul, mai alb se înfierbântă
pe imaginea sfântă
cu cât mai aproape de sufletul tău
se întâmplă

ANA ARDELEANU Zbor de esenţă telurică

nu poţi simţi bucuria darului
sub panglica privitii tăiate
zborul de esenţă telurică
îţi cade la picioare
precum un iepure împuşcat
ochii ce au văzut multe
vor vedea şi mai multe
vor face prezenţa gândurilor de noapte
când toate visele se adună în jurul focului
şi îţi propun povestea vieţii lor
tu îmi vorbeşti despre inimă
acest crâmpei de frumuseţe sălbatică
unde luna se reflectă
cum un refren
în lacul de munte
al unui cântec aproape uitat

niciun timp nu va cere preţul corect
nici nu va sugera preţul altei existenţe
ca parte a excepţiei
în care tu să crezi
şi să-i acorzi mâna
celor ce au ştiut
dar nu şi-au etalat cunoaşterea
nu şi-au numărat arginţii
în faţa ta

Dreptul de a fi uneori singură

uşa care ar trebui să te primească
pare a fi încuiată
încercarea de-a exista
nu poate fi reprezentată
doar prin câteva gesturi de dragoste
sau intenţii de mângâiere
din care să rezulte copii frumoşi
dovlecei cu ochi albaştri
nu ceri rochii de mătase Domnului
doar dreptul de a fi uneori singură
cu gândul tău, cu rochiţa ta simplă
curată şi-nflorată
numai că tu nu vrei să o murdăreşti
să o dai spălătoresei aceleia glumeţe
care curăţă, fără apă şi săpun,
orice urmă a omului pe pământ
te trezeşti de dimineaţă
ziua care urmează e mohorâtă
ţi-e teamă de omul negru ascuns în ea
nimeni nu-l opreşte, nu-l întrebă
încotro aşa fericit
nu vezi că se opune liga copiilor
liga păsărilor şi-a îngerilor
iar tu nu ai aflat nimic
nu ai aşezar veste peste veste
nu zideşti fortăreaţa
pentru ziua de mâine
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Dan Tipuriţă – 
Zâmbetul se naşte în nervul vag 

(Ed. Betta, 2018)

Motto:
„haideţi să trăim ca într-o poezie frumoasă!”
(Dan Tipuriţă – la templul vorbelor frumoase)

În 1901 , la îndemnul doctorului Gerota, Con-
stantin Brâcuşi modela Ecorşeul (omul jupuit) pen-
tru a fi de folos studenţilor de la Arte plastice pentru 
a studia muşchii corpului omenesc. Dan Tipuriţă  
merge mai adânc, pătrunde între celulele corpului 
pentru a descoperi relaţiile dintre sentimente şi viaţa 
fiziologică. Întemeiază astfel poezia biogenetică. În 
Zâmbetul se naşte în nervul vag (Ed. Betta, 2018) 
poetul găseşte o relaţie între nervul vag, al 10-lea 
nerv cranian – care face legătura cu corpul – şi „pa-
cea, liniştea, relaxarea, după o stare încordată deter-
minată de emisia de adrenalină, liniştea emoţiilor, 
încurajarea sentimentelor pozitive, precum şi starea 
de la izvoarele zâmbetului.” (Dan Tipuriţă – Argu-
ment)

Sub impulsul nervului vag viaţa devine o ade-
vărată sărbătoare. Iată parada hematiilor: „au ieşit 
pe bulevardul arterelor coronare/ hematiile îmbrăca-
te în rochii exotice/ (...)// pentru că în ţinutul acesta/ 
populat cu celulele fericirilor mele/ totdeauna zâm-
betul se naşte în nervul vag” (zâmbetul se naşte în 
nervul vag). Existenţa este minune şi trebuie să fim 
recunoscători strămoşilor datorită cărora moştenim 
ADN-ul: „-Binecuvântată fie-ne această viaţă/ şi 
acei care ne-au purtat corăbiile genelor/ prin mărun-
taiele timpului!” (diamante poetice)

Iată şi naşterea zâmbetului care se datorea-
ză nervului vag: „hai să vorbim şi despre zâmbetul 
nostru!// o înălţare a frumuseţii în slava cerului/ în 
piscul buzelor parcă s-ar naşte un roi de luceferi/ se 
şi aude zăpada albului surâs/ scârţâind precum sub 
paşii unui hohot de râs” (la marginea pleoapei).

Dar râsul, la noi, se poate transforma frecvent 
în băşcălie: „pentru că pe aici pe la noi/ obişnuim să 
ne înmuiem tălpile în bălţile băşcăliei” ( pe sârma 
nervului vag).

Dan Tipuriţă scrie chiar un pamflet despre fal-
sificarea istoriei, ştergerea creierelor şi globalism. 
Iată ce vor face conducătorii noştri: „mai întâi ne 
vor mângâia cu bisturiul înşelăciunii/ ne vor extrage 
cheagul sângelui roman/ el ne rămăsese acolo într-
o venă a vorbirii/ apoi ne vor elimina din alveole/ 
damful năvălirilor barbare/ ne vor scoate vârful să-
geţilor împăgânite/ şi în sfârşit/ rămăşiţele gangre-
nate ale călcăturii sovietelor şi // abia mai târziu glo-
balizându-ne/ vor reuşi să modeleze acest trup gol 
pe dinăuntru/ pe care-l vom putea lesne umple cu 
poruncile lor/ cu toate lozincile vocii înstrăinate şi 
gata// vom putea sluji întru iubirea aproapelui toţi 
vecinii/ bucurându-ne pentru izbânzile lor/ asupra 
trupului nostru ciopârţit/ ca pentru o sănătate obliga-
torie” ( o sănătate obligatorie).

Dragostea este prezentată în două variante: 
clasică: „m-am obişnuit să te ţin/ pe după luminile 
ochilor/ să te îmbrăţişez/ pe după umerii sufletului 
tău dezgolit/ să te cuprind/ pe după fiecare mlădi-
ere a glasului/ sau după mijlocul subţire a oricărui 
gând furişat// pentru că numai tu/îmi aminteşti cum 
mă strecuram/ în cuibul de pasăre măiastră al visului 
încât/ mai totdeauna/ îmi rămâneau afară numai anii 
copilăriei// pe ei mizam/ că-mi vei recunoaşte toate 
jocurile/ şi că/ măcar pentru unul dintre ele mă vei 
iubi” (declaraţie de dragoste) şi biogenetică: „iar 
dragostea noastră va fi o poezie frumosă/ pe care o 
vom recita/ plimbându-ne prin parcul capilarelor/ 
abia înflorite” (albastru senin).

Făptura noastră este înscrisă în structura fie-
cărei celule. Dar şi mediul vegetal ascultă de aceleşi 
reguli. Seva plantelor este similară sângelui animal: 
„deja a fost trimis pe străzi un fluid de tinere raze/ 
iar în muguri/ a început o hărmălaie de nedescris/ 
se aplaudă ieşirea pe bulevardele sevei/  a prime-
lor zvonuri de frunze” (lungul drum al frigului spre 

Dorin N. Uritescu – 
Firimituri literare 

Dorin N. Uritescu s-a născut la data de 
18.02.1944 în localitatea Vinerea – Cugir (judeţul 
Alba).

A absolvit facultăţile de: Limba şi Literatura 
Română, Bucureşti, 1970 şi Istorie – Filosofie, Iaşi, 
1978. Este doctor în filologie şi membru al Uniunii 
Scriitorilor din România.  

După ce ne-a obişnuit cu studfii filologice de 
amploare, autorul se întoarce spre plaiurile natale, 
publicând: Pe Rio Costa (balade erotice) şi Firi-
mituri literare (Ed. RawexComs, 2019) - momente 
umoristice din viaţa comunităţii din Vinerea ntală 
(volum pe care îl comentez în continuare).

Intrăm abrupt în subiectul cărţii. În tex-
tul De ce le zice vinerenilor cuci?aflăm că sătenii, 
întâlnindu-se la Moara de Sus, şi în timp ce se 
măcinau seminţele de grâu şi porumb, povesteau în-
tâmplările de pomină din sat. Moara devenise un fel 
de „Poiană a lui Iocan” dar nu se discuta politică ci 
năzbâtii. La o astfel de întâlnire, Petrică Ursu întrea-
bă De ce le zice vinerenilor cuci? Şi care mai de care 
îşi dau cu presupusul. Unul susţine că în Vinerea se 
nasc mulţi copii din flori, învăţătorul Molodeţ este 
de părere că termenul vine de la faptul că în regimul 
Austro-Ungar aici era Vama Cucului şi povesteşte o 
faptă de pomină. Vameşii, înţeleşi cu cei care doreau 
să treacă graniţa din Imperiu în Muntenia, după ce 
îşi primeau tainul, cântau „cucu – cucu”, semnalul 
că se poate trece fâşia. Dar cântau şi iarna, când cucii 
erau plecaţi în ţările calde şi astfel au fost prinşi. În 
sfârşit, preotul Sabău trage concluzia că vinerenilor 
le ia cucul minţile foarte des.

Privata cu oglindă este de tot hazul. Ion Sa-
moilă îşi schimbă uşa cu oglindă interioară de la bu-
cătăria de vară întrucât se stricase şi o pune la toateta 
din curte la care nu avea uşă decât un carton impro-
vizând-o. Mare surpriză pentru cei care folosesc pri-
vata. Chiar începe lumea să vină să vadă minunea.

Există o serie de texte aş zice cu umor negru 
din cauza dramatismului situaţiilor, cu subiecte poli-
tice din vremea comunismului. „Scânteia” – hârtie 
igienică în perioada cooperativizării agriculturii 
ne relatează faptul că sătenii, în semn de revoltă, se 
ştergeau cu ziarul organ al Partidului Comunist mur-
dărindu-şi izmenele cu plumb tipogrfic, în special de 
la pozele conducătorilor. 

La un an de la înfiinţarea CAP „Câmpul pîi-
nii” din Vinerea, reporterii o întreabă pe o babă cum 
o duce la CAP fără exploatarea omului de către om. 
Baba răspunde: Trudă şi osteneală în zadar!

Moş Postăi – când,  patriot comunist, când, 
duşman împuţit al comunismului,la 90 de ani fă-

Romiţa Mălina Constantin – 
spre poezia esenţei

După părerea mea, oprea unui poet se 
poate situa: în aparenţă (plină de locuri comu-
ne), în esenţă (cu întrebări şi răspunsuri privind 
sensul existenţei) sau în imaginaţie pură (ludică, 
implicând reveria, visul, referinţele mitologice, 
religioase ori fantezia neîngrădită). Poetul poate 
privi, sau chiar trece de pe un nivel gnoseologic 
pe altul. Poezia aparenţei ţine mai mult de sen-
zaţie, poezia esenţei se naşte din raţiune.

Romiţa Mălina Constantin, se afllă pe o 
cale bună, de la volum la volum, merge de la 
aparenţe spre esenţe. În volumul Totem (Ed. Li-
bris Editorial, 2019) îmi pare că se apropie cel 
mai mult de esenţe. Poezia ei este lucidă, rece, 
uneori dramatică, alteori detaşată. 

Iată condiţia poetului într-o societate os-
tilă: „şi vei şti că orice moarte se întoarce/ în 
tors de Morgană obraznică/ într-o lumină roşi-
atică/ sorbind zgomotos/ malurile/ şi-o posibilă 
întâmplare/ te va salva/ strigându-ţi că eşti furi-
osul stăpân/ dintr-o specie rară/ pe care lumea 
încrâncenată/ îl închide/ numindu-l poet” (o po-
sibilă întâmplare).

Poezia, de inspiraţie divină, dă sens vieţii au-
toarei: „trăiesc pentru mine/ mormăi pentru mine/ 
desfac foi de ceapă/ tra la la râd şi plâng/ ţin pre-
legeri poetice la lumina/ unei vieţi// sunt convinsă 
să îngerul meu păzitor/ îmi scrie o  posologie/ un 
manual de supravieţuire al rasei/ care mă îmbie să 
nu mă sufoc” (trăiesc). Încă şi mai clar: „poezia/ mi-
reasă a geometriei bizare/ pe care nu o înţelege decât 
Dumnezeu” (amintirea zăpezii). 

Poeta, conştientă de valoarea ei, se adresează 
cititorilor însetaţi de zborul liric: „Pasărea Domnu-
lui stă la masă cu mine/ celor care recunosc foamea/ 
ca întâia lege a zborului/ veniţi de luaţi lumină/ din 
ultimul poem al Mălinei Constantin/ veniţi cu pâine 
şi untdelemn// aceasta este masa mea/ minunata mea 
masă” (pasărea Domnului).

Poezia transfigurează chipul poetei: „n-am 
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vară).
Deasupra lumii vii veghează un Dumnezeu 

unic: „trebuie să existe un Dumnezeu al tuturor nea-
murilor/ mai presus de religii şi totemuri” (quo va-
dis).

Scrisul este similar unei rugăciuni în nume-
le iubirii de semeni: „scriu în numele celor dăruiţi/ 
cu sfânta taină a ascultării/(...)/ în numele lor scriu 
Doamne aceste cuvinte/ plecându-mă în faţa altaru-
lui acestei foi/ într-o rugăciune// sau o adâncă reve-
renţă/ ca pe o scenă/ unde am învăţat să recit/ cu 
limbajul tăcutei şi adevăratei mele iubiri” (în numele 
adevăratei iubiri).

În conluzie, poezia biogenetică inventată de 
Dan Tipuriţă reprezintă o lirică de pionierat. Intro-
ducerea denumirii celulelor: globule roşii, neuroni 
etc., nu este supărătoare întrucât autorul ştie că nu 
trebuie să se păstreze în abstracţiunile fizico-chimi-
ce ci să exprime relaţia lor cu sentimentele umane. 
Prin acestă contribuţie, poezia sa este neomodernă, 
dar nu postmodernă întrucât nu ia în răspăr idealuri-
le umane. Dimpotrivă, poetul crede că fiecare dintre 
noi putem să alegem să fim mai buni şi mai frumoşi 
sufleteşte.

cea propagandă comunismului certând posturile de 
radio „Europa liberă” şi „Vocea Americii”, pe mo-
tiv că americanii nu fac nimic fără să scoată profit. 
Duminica următoare îi critică pe ruşi şi e internat la 
Spitalul de boli mintale de la Zam.

Altă poveste cu haz se leagă de vizionarea 
filmelor la căminul cultural. După rularea filmului 
„Romeo şi Julieta”, mulţi tineri se apelau cu aceste 
nume. Iulius Covaciu avea un fiu care se numea Ro-
meo iar vecinul lui, Olteanu, o fată denumită Julieta 
(„Julieta mamii”). Tinerii se îndrăgostesc şi vor să 
facă nunta. Iulius se plânge naşului că acest „Ca-pu-
lete” de oltean vrea să-i ia băiatul. 

O discuţie serioasă şi interesantă se leagă de 
Răscoala din 1907 (Răscoală, pe dracu). Un învăţă-
tor din Vaideeni (Muntenia) spune adevărul: spioni 
ruşi, austrieci şi poate turci, îmbrăcaţi în uniforme 
româneşti treceau în fuga cailor prin satele româneşti 
strigând că Vodă a poruncit să se împartă pământul 
ţăranilor şi pentru că boierii nu respectă legea, ţă-
ranii să le ardă conacele. Urmând declanşarea unui 
război civil ca pretext pentru intervenţii imperiale 
chipurile „pacifiste”.

Cartea lui Dorin N. Uritescu ne dovedeşte că 
autorul este foarte bun analist psihologic al săteni-
lor din Vinerea natală. Pentru caracterizarea ludică a 
acestora, prozatorul ne transmite întâmplări care mai 
de care mai hilare. Cartea face propagandă mai bună 
pentru vinereni decât monografiile reci. Firimituri 
literare au văzut lumina tiparului în acest an în care 
autorul a împlinit 75 de ani. Momentele acestei cărţi 
constituie uvertura pentru viitoarele romane ale au-
torului la care ştim că lucrează de multă vreme. Firi-
mituri literare alcătuiesc o carte savuroasă care des-
creţeşte frunţile. La Mulţi Ani cu sănătate autorului!
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fost nicicând mai frumoasă ca acum/ când ştiu că 
nu-mi aparţin/ aşa cum nici poezia nu-mi aparţine// 
e atâta linişte încât un înger/ rătăceşte în mine/ şi se 
miră că nu am fost niciodată copil// am văzut cerul/ 
sub talpa zilei/ şi-am râs/ nu trebuie să scriu/ nici 
măcar să vorbesc/ despre câinii abstracţi aşezaţi în 
cerc/ la poarta cimitirului” (totem).

Romiţa Mălina Constantin îşi dă seama că 
rostul ei este poezia care o înspăimântă prin tensi-
unea indusă: „” am şi eu un rost pe lumea asta” zic/ 
sufletul ghemotoc în plămâni/ obsesia primăverii/ 
uşa încuiată/ spaima că mă voi aşeza pe un tron/ tru-
dind cu o pană/ şi înaintea mea poezia/ „ia şi repiră” 
va zice// tuşesc/ ţipăt prelung/ dinlăuntru/ anii mei 
pânză de păianjen” (n-am strălucit niciodată).

Poezia de dragoste nu e deloc senzuală ci 
spiritualizată, erothanatică: „mi-e sete şi muşc din 
fiecare înfăţişare/ învăţ să iubesc mai des/ şi nici-
odată egal/ de fapt inima mea/ e îmbrăcată în alte 
inimi/ te iubesc în nenumărate feluri/ mor la fel/ nu 
îndrăznesc să aţipesc/ şi trec pe aici cu certitudinea 
că/ înăuntrul cămăşii tale stă o nouă evanghelie/ pe 
care trebuie să o deschid azi” (nevoia de ochi).

Toate iubirile se revarsă într-una singură des-
tinată tatălui copiilor ei cărora le este dăruită cartea: 
„stau în faţa ta cu toate iubirile/ văzute şi nevăzute/ 
pentru tine/ au fost/ sunt// fii blând// sărută-mă/ în 
numele fiilor/ rabdă-mă// adevărat îţi spun/ stau cu 
toate iubirile/ înaintea ta” (îngheţ).

Când dragostea nu mai este împărtăşită, po-
ezia se adresează pietrelor şi apelor şi apoi devine 
tăcere: „de azi poezia mea nu îţi mai aparţine/ e doar 
un alt mers pe ape ce va căpăta consistenţă în/ pieptul 
meu// (...)// uită-mi pozele cu flori în păr/ nu pentru 
tine au fost colorate/ iubirea mea de gală se destramă 
precum moartea// de azi poezia vorbeşte pietrelor/ 
vorbeşte unui alt timp încercănat/ apelor/ crescute 
într-un soldat necunoscut// de azi poezia mea e li-
niştea/ dintr-un câmp de lavandă/ risipit în vânt/ dar 
mai presus de orice/ femeia care îmbrăţişează Per-
seidele/ în căderea lor” (un alt mers pe ape).

Deşi poeta afirmă că nu a avut copilărie, aces-
tă perioadă a vieţii conferă magie jocului cu păpuşi: 
„curând va ninge/ tot ce mi-a rămas/ e un loc absent 
în trup/ lipsa unei verigi/ între două oglinzi paralele/ 
copilăria acoperită de satul natal/ de mama, de pri-
mul inorog/ păpuşile lovite de copita lui// sunt ade-
menită cu infinitul/ de copilul ieşit în prag/ ca să în-
ţeleagă tânguirea vremii// curând va ninge/ iar ochii 
lui trişti/ se vor rostogoli în cap” (între două oglinzi). 

Plecarea părinţilor face lumea mai tristă: „un-
deva ţărâna din prispă/ bate ca inima tatălui meu/ şi 
se aude până la păsările călătoare// în cântecul greie-
rilor/ mama coboară din cerul ştiut/ ca într-o legendă 
tristă// deasupra sunt nori din păpădii/ şi tăcerea care 
ne cuvântă/ despre marasmul celor vii” (pastel).

Atmosfera devine bacoviană: „o poezie de 
Bacovia spusă la radio/ ne scârţâie din balamale/ sar 
într-un picior/ mă mut pe celălalt picior/ aleluia doc-
tore mi-a crescut funcţia respiratorie/ pot sta într-un 
picior/ fără să-mi îndoi genunchiul/ prizez Ventolin 
pentru încă o eternitate...” (cu Bacovia Ventolin).

Moartea lui Nichita Stănescu îi produce o fru-
moasă poezie: „când nu eşti îmi închipui/ că-ţi trec 
prin minte nopţile/ care au urmat după ce am auzit la 
radio/ că Nichita a murit/ am înţeles că lui Dumne-
zeu/ îi plăceau ochii albaştri/ şi poezia” (de ce aştept 
rândunelele).

Uneori întâlnim imagini suprarealiste: „în 
subconştient îmi imaginez că lumea/ e un pian vechi 
într-o cameră albă/ cu fotografii aruncate pe jos” 
(puls), sau: „când eram mică îmi era teamă că nu am 
vene/ şi-am zdrelit încheietura mâinii într-un acvariu 
cu fluturi/ de lună” (sala de aşteptare).

Poezia Romiţei Mălina Constantin este lucidă 
şi modernă. Aşa cum rezultă din exemplificările re-
date, fantezia poetei este puternică, dictatorială. Este 
caracteristica principală a modernităţii, după cum 
decretează Hugo Friedrich în celebra sa cercetare – 
Structura liricii moderne. 

Cel mai imporatnt aspect estetic în poezia Ro-
miţei Malina Constantin constă în originalitatea sti-
lului. Volumele de versuri ale autoarei merită atenţia 
criticilor şi cititorilor. 

Romiţa Mălina Constantin – 
Des cântecul lui Dumnezeu

(Ed. Eurostampa, 2017)

Cel mai scurt rezumat al cărţii de versuri, Des 
cântecul lui Dumnezeu (Ed. Eurostampa, 2017), 
semnată de Romiţa Mălina Constantin, îl constituie 
motto-ul acesteia: „Carte închinată lui Dumnezeu, 
mamei, iubirii şi cititorilor mei”. Într-adevăr, poe-
zia autoarei este religiosă în profunzime, autentică, 
evlavioasă, aidoma celei semnate de Iuliana Paloda 
Popescu – desigur care scrie în alt regitru dar tot sub 
amprenta sincerităţii.

Pentru Romiţa Mălina Constantin, fiecăruia 
dintre noi, Dumnezeu i se relevă în chip specific: 
„par inofensivă/ mai ales când stau într-o sală de aş-
teptare/ şi vorbesc cu cei de acolo/ care cheamă pe 
Dumnezeu/ eu îl văd întotdeauna multiplicat/ câte 
unul pentru fiecare dintre ei/ numai pe al meu nu îl 
văd// poate că şi el a trecut prin mine/ împreună cu 
Dumnezeul lui/ de acea am o rană îmblânzită/ care 
creşte în raport cu distanţa/ şi-i simt mişcările în for-
mă de cruce/ de dus/ sau de întors/ în mine// cine 
ştie...” (dus-întors)   

Autoarea este dezamăgită că astăzi poezia nu 
este receptată aşa cum se cuvine, ca şi de viaţa inau-
tentică pe care o ducem: „m-am născut într-un timp 
iute/ în care poezia nu mai slujeşte la nimic/ femeia 
şi bărbatul nu mai au ştire unul de altul/ şi oraşele 
sunt pline de „second-hand-uri”” (după o melodie 
de Frank Sinatra).

Iubirea salvează condiţia umană, deşi poezia 
de dragoste a Romiţei Mălina Constantin nu este 
senzuală ci mai degrabă oarecum abrazivă: „tu erai 
Veronica mea, eu Mihai al tău/ ne lipseau teii dar 
aveam câteva sălcii în Herăstrău/ şi un ponton (fără 
colac de salvare)/(...)/ a naibii matematică iubirea 
asta/ şi Golgota predicatului care n-a urcat nicioda-
tă/ până la vârf/  ca după o unică noapte de dragoste 
te-am plâns” (noaptea altui chip)

Poeta trăieşte clipa dragostei înalte pe calea 
vieţii de unică folosinţă: „nu mă grăbi, viaţă/ cum 
să îmbătrânesc oamenii ce locuiesc în mine/(...)// nu 
mă grăbi, viaţă/ învaţă-mă să mă iubesc/ am atâtea 
planuri de viitor/(...)// numai nu mă grăbi, viaţă/ ca 
nu cumva în graba ta/ să uit cum să mă tratez de tine/ 
şi să cred că timpurile-s grele/ fără să palpez nebunia 
aceasta de iubire/ care ne-a cuprins pe toţi” (nu mă 
grăbi).

Iubirea pentru Dumnezeu devine uneori dra-
matică, ero-thanatică: „te iubeam cu existenţa mea/
(...)/ începusem să seamăn cu o uşă a altarului/ şi te 
scriam/ Doamne, cât te scriam/(...)/ şi mă trimiteai 
pe front/ să car soldaţii morţi/ şi să-i duc la logodni-
cele lor/ Doamne, ce aveam să le spun?” (delir) 

Poezia ne(uitată) este antologică: „să nu uiţi 
că ţi-am iertat mâinile/ ce m-au răstignit gurii tale/ 
să nu uiţi că toate femeile îndrăgostite/ se dau sieşi 
ca să se reverse/ într-un dans unic/ în pâlnia inimii 
celui drag/ dizolvându-se în sânge/ până la rescri-
ere// într-o zi ne vom arunc asupra lui Dumnezeu/ 
dintr-un sac de nisip luîndu-ne zborul”.

Platonismul incipient conduce poeta spre a-şi 
imagina contopirea îndrăgostiţilor într-o singură fi-
inţă: „să-mi intri în sânge/ şi să-mi limpezeşti sufle-
tul/ ca să te respir/ mai presus de poezie” (până la 
miezul nopţii). 

Trupul de lut îmi pare, la fel, desprinsă din 
platonism: „ce poveste mă arde în picătura asta de 
lut/ în care abia mai încap palmele care scriu/ şi câtă 
degustare de pâine nouă...” (umbra din umbra mea)

Efemerul este învins de poezie, autoarea de-
venind conştientă de menirea ei poetică: „tata face o 
sarcină din nuiele/ mama îşi deschide braţele cu o la-
crimă/ iar Dumnezeu pentru prima oară tace// numai 
cuvintele se aştern/ apoi numele meu se transformă 
în poet” (din ne(murire)).   

Poezia este zborul imaginaţiei, iar inspiraţia 
este de origine divină: „mă uit la mine/ şi zbor nă-
praznic fără să ştiu/ că aşa a decis Dumnezeu să mă 
joc de a poezia” (ultima tăcere).

Printr-o rugăciune patetică poeta îi cere inspi-

raţie  Domnului: „dă-mi Doamne cuvinte cu inimă,/ 
ca prin închinăciunea lor/ să pulseze ce e Sus/ în ce 
e Jos/ iar eu să fiu virgulă care dă înţeles vieţii” ((re)
înviere).

Autoarea se smereşte în faţa Domnului: „intru 
să pictez icoane/ la piciorul altarului/ stând aplecată 
şi sărutând anafura/ ca pe o ultimă şansă de a unge 
trupul Domnului/ cu sufletul meu/ port nişte cuie de 
lemn” (în timp ce mă prefac vin).

Dragostea pentru Mântuitorul nostru induce o 
stare Paradisiacă: „te voi scrie aşa cum/ de mii de ani 
îmi scrii mereu/ şi am să te iubesc cu literă mare/ ca 
să mă răsfir frângere/ iar şi iar într-o uşă de Rai/ în 
tot atâtea poeme siameze...” (poeme siameze)

Inorogilor, simboluri lirice, Romiţa Mălina 
Constantin le dedică o poezie intens metaforică: „ce 
sunt inorogii decât nişte inimi/ zburătoare/ care îţi 
sărută genunchii/ asumându-şi riscul pierderii pro-
priei/ identităţi” (dreapta măsură a inorogilor).  

Poezia poveste din memorie constituie o re-
plică la poezia lui Arghezi „de-a v-aţi ascunse-lea”, 
iar textul sucint pe timp de ploaie întăreşte afirmaţia 
lui Louis Aragon, precum că poezia se comite în 
singurătate ca o crimă perfectă.

O poezie de puternică fantezie erotico-şocan-
tă ne surprinde prin imagini vizuale şocante: „şi mă 
iubeai, dragul meu,/ pentru prima dată în acest secol/ 
oasele noastre liliachii/ prinseseră pene/ o vânzătoa-
re ne filma/ oferindu-ne adăpost într-o brutărie/ şi 
am ştiut că dragostea mea are loc/ într-o piaţă printre 
cartofi/ la minus 15 grade/ şi că peste ea se împătu-
reşte luna/ ca peste toate oraşele lumii/ cu tramvaie, 
pieţe, mandarine...” (umbre)  

O nouă rugă inocentă, se aşterne la picioarele 
lui Dumnezeu: „şi bat la uşa ta, Doamne/ nu cu de-
getele/ nu cu inima/ ci cu copilăria mea/ care te reîn-
vaţă/ şi se pleacă în Faţa Ta// auzi-mi foşnetul/ şi tri-
mite un înger/ înaintea mea// amin” (nepământean) 

În poezia care încheie volumul, poeta 
mărturiseşte: „singura cale pe care o am/ mă apro-
pie de Tine” (singura cale) şi îngenunchiază în faţa 
Domnului: „trec dintr-o zi în alta/ ca printr-o sală de 
aşteptare/ numai fereastra observă îngenunchierea/ 
şi prin ea/ Dumnezeu... (apogeu)

Poezia Romiţei Mălina Constantin este luci-
dă şi modernă. Aşa cum rezultă din exemplificările 
redate, fantezia poetei este puternică, dictatorială. 
Este caracteristica principală a modernităţii (Hugo 
Friedrich – Structura liricii moderne). 

Cel mai imporatnt aspect estetic în poezia 
Romiţei Malina Constantin constă în originalitatea 
stilului. Autoarea este o poetă pur sânge şi merită 
atenţia criticilor şi cititorilor.   n

Florin Preda Dochinoiu -
Zboruri îmblânzite de săbii
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De fiecare dată când am citit o carte semna-
tă de Stan V. Cristea nu am scăpat prilejul să remarc 
minuțiozitatea documentării autorului, mai ales că aces-
ta este un redutabil cercetător de istorie literară care a 
avut tenacitatea copleșitoare a căutării răbdătoare chiar 
și acolo unde lucrurile păreau încheiate demult (Emi-
nescu, Noica, Preda etc.). Acum, Stan V. Cristea ne 
propune un volum de cronici literare intitulat Literatu-
ră de ieri, literatură de azi (Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 
2019); treizeci și opt de texte, cele mai multe dintre ele 
publicate în revista Caligraf, din Alexandria, al cărei se-

cretar general de redacție este.  Cronicile lui Stan V. Cristea, deci, stau sub acest 
semn al rigorii documentare, al punerii în oglindă ‒ document și, în strânsă legătură 
cu el, opinia implicită, astfel se înlătură orice suspiciune de subiectivism. Fapt tot 
mai rar în critica literară de azi, se pare că din cauza travaliului argumentativ care i 
se pretinde, modelul acesta laborios slujește cu adevărat obiectivismului de simetrie 
ca, în consecință și nu din cauză, să lase fără să cedeze, pe de altă parte, destul loc 
impresiilor, divagațiilor, emotivității, speculației.

 În sumarul cărții se fac elucidări directe sau indirecte în legătură cu contribuții 
(judecăți  de valoare sau simple opinii literare) mai mult sau mai puțin validate de 
adevărul documentar sau de cel unanim acceptat: Mihai Eminescu, Gala Galacti-
on, Ion Minulescu, Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Zaharia Stancu, 
George Călinescu, Miron Radu Paraschivescu, Dimitrie Stelaru, Geo Dumitrescu, 
Nichita Stănescu, Iordan Datcu și alții, nume sonore din lumea literelor românești 
văzute în noi contribuții citite cu rigurozitate critică de StanV. Cristea. Acestora li se 
adaugă și alte nume  din „literatura de azi”, ale căror lucrări au fost citite cu același 
interes și adnotate cu aceeași exigență de autor: Mihai Stan, Nicolae Scurtu, Oana 
Soare, Delia Munteanu și alții. 

Cartea se deschide cu câteva răspunsuri de întâmpinare ale autorului legate de 
potențiale întrebări; cărțile supuse lecturii nu au fost alese întâmplător ‒ adică ele au 
urmat, cum spune Stan V. Cristea, după anumite afinități elective care trimit expli-
cit la propriile preocupări de istorie literară onorate în timp cu lucrării remarcabile 
(Eminescu, Noica, Preda), la lucrări reținute din interes pentru documentul literar 
(Ion Brad, Goerge Corbu jr.), la alte teme pentru care mărturisește o rezonanță aparte 
(Rebreanu, Galaction, Minulescu, G. Călinescu etc.), dar și alte repere din zona sa 
geografică (Iordan Datcu, Florea Burtan, Liviu Comșia, Iulian Bitoleanu, Ana Dobre 
etc.). Iar în final mărturisește o motivată dezamăgire la vizibila diluare a interesului 
pentru cercetările de istorie literară: istoricii literari sunt tot mai puțini, căci istoria li-
terară presupune să te înhami serios la o trudă acribioasă și de lungă durată  ‒ propria 
experiență îi dă credibilitate. De fapt, o astfel de convingere a autorului se vede și în 
judecata unor lucrări prezentate în sumarul cărții sale. Și începe, cum altfel dacă nu 
cu Eminescu: O controversată încercare de demitizare cu trimitere nemijlocită la lu-
crarea lui Lucian Boia Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea și desfacerea unui 
mit (Ed. Humanitas, Buc., 2015). Față de lucrarea lui Lucian Boia, Stan V. Cristea 
își întemeiază observațiile nu numai pe propriile criterii, ci are confirmarea acestora 
și din altă parte (ex. Gh. Grigurcu). 

Lucian Boia, devenit acum și istoric literar, are și unele lacune de informare: 
pentru el Gr. Gellianu  este un personaj rămas neidentificat,  fără a fi insistat în căuta-
rea lui; o face însă Stan V. Cristea (p.8). Lacunele sunt sancționate de istoricul literar 
teleormănean cu persuasiunea unuia care a văzut înainte de a se angaja în lucrarea sa 
Eminescu și Teleormanul (AiusPrintEd, Craiova, 2014) tot ceea ce biobibliografic 
ține de Mihai Eminescu (a se vedea, p.11, și alte scăpări bibliografice ale lui Lucian 
Boia). În final, Stan V. Cristea admite că Recurgând adesea la ironii (ca să nu le 
spunem, în unele cazuri, chiar atacuri la persoană) și străduindu-se din răsputeri să 
nu stârnească polemici, pentru că din capul locului ele l-ar dezavantaja, Lucian Boia 
reușește totuși să prezinte într-un mod accesibil (să recunoaștem, în același timp, 
stilul colocvial al textului său!) fazele și momentele pe care le-a selectat din crono-
logia receptării și interpretării operei lui Mihai Eminescu în România (p.14),  cu o 
insistență deosebită pentru încadrarea politică a opțiunilor poetului. Or, Lucian Boia 
pășește cu dezinvoltură pe un câmp minat clamând și proclamând cu vanitate opinii 
vădit originale, nu însă și convingătoare. 

Și ca să rămânem tot la capitolul Eminescu, următoarea cronică se referă la 
eseul monografic semnat de Iulian Bitoleanu Eminescu, jurnalistul cultural complet 
(Ed. Institutul European, Iași, 2019) văzut cu aceleași exigențe, deși prof. dr. Iulian 
Bitoleanu, cu un doctorat pe aceeași temă, este cât se poate de atent cu datele bibli-
ografice, ceea ce nu înseamnă că, metodologic (și chiar mai mult) totul e perfect; 
Stan V. Cristea își exprimă mai mult sau mai puțin direct îndoielile: Iulian Bitoleanu 
conchide că „stadiul la care a ajuns eminescologia este unul înalt”; că s-au scris lu-
crări/studii despre Eminescu ca sociolog, economist, istoric, pedagog, analist politic, 
chiar lingvist, „pe un fundal ideatic-hiperbolizant”, însă nu și despre gazetarul „pri-
vit par lui-même”, că el a deschis cu timiditate „o poartă întru cunoașterea compre-
hensivă a valorilor codificate ale publicisticii eminesciene, utilizînd un instrumentar 
specific, jurnalistic”, cu alte cuvinte, „opera publicistului a fost filtrată într-o grilă 
jurnalistică” (p.24). 

Nu este scăpată nici puzderia de greșeli, de virgule puse aiurea...(ib.), deși, 
înainte de aceste amănunte, lucrării amintite i se vor fi recunoscut toate meritele 
pentru care poate fi reținută în câmpul eminescologiei. Eminescologie la care accede 
și volumul Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit (Ed. Polirom, Iași, 2018), ajuns 
la cea de a treia sa ediție (aproape identică cu prima), apare sub îngrijirea Cristinei 
Zarifopol-Illias; un volum ce poate fi citit ca un roman de dragoste, cu un Eminescu 
strivit de boală și de muncă și o Veronică îndrăgostită și ea, dar strivită de griji (p.27). 

În fața altor lucrări din domeniile pe care Stan V. Cristea le-a explorat cu 
minuțiozitate și pasiune, cum ar fi de pildă  Constantin Noica, Invitație către Con-
stantin Noica (Ed. Fundației „România de Mâine”. București, 2016), semnată de 
Marin Diaconu, editorul lui Noica, autorul are satisfacția unor confirmări și nu ezită 
să le rețină ca atare: ...implicarea pertinentă a lui Marin Diaconu în editarea, în pri-
mul rând, a publicisticii de tinerețe a lui Constantin Noica, dar și a scrierilor sale 
despre Eminescu, de pildă, dimpreună cu cerceătrile privind activitatea și opera filo-
sofului, i-au permis acestuia o cunoaștere intrinsecă a lucrării filosofice întreprinse 
de gânditorul de la Păltiniș în cultura românească. Ba îndrăznim să avansăm ideea 
că Marin Diaconu este (...) cel mai avizat cunoscător al Biografiei și Operei lui Con-
stantin Noica (p.91). 

În termeni similari vorbește Stan V. Cristea și despre lucrarea Mariei-Zoica 
Ghițan, Noica și literatura. Influența lui Constantin Noica în literatura română (Ed. 
Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,2015), carte care dezvoltă o teză de doctorat 
girată științific de profesorul Ion Simuț de la Universitatea din Oradea, demers inter-
disciplinar de mare angajament, act de curaj și de voință asumate. 

Fără să privească lucrurile izolat, tot așa cum nu se grăbește nici cu aprecierile 
de circumstanță, Stan V. Cristea și atunci când este vorba despre ediții adăugite ale 
unor lucrări caută, găsește și înțelege rostul reluărilor, revizuirilor și al adăugirilor  
care justifică reluarea titlului într-o nouă apariție. Avem aici și cazul lucrării noastre 
Homo Moralis. Mari paradigme etice și etosul românesc (ediția a II-a, Ed. Tipo Mol-
dova, Iași, 2016), dar și cazul celei de a doua ediții a volumului monografic Miron 
Radu Paraschivescu – eternul eretic (Ed. Muzeul Literaturii Române, Buc.,2013), 
apărut în prima ediție la aceeași editură bucureșteană și în care se ocupa restrictiv 
doar de biografia poetului. Ana Dobre, cu atât mai mult cu cât știa bine din start că 
se încumetă la un act de curaj și de dreaptă judecată, se angajează acelui travaliu 
documentar apt să releve sine ira et studio adevărurile lui/despre MRP, notat de Ni-
colae Manolescu la capitolul „scriitori de dicționar”, despre care se știa că în casa de 
la Vălenii de Munte își primea prietenii și ucenicii într-ale literaturii, ba chiar și pe 
unii șefi de partid, cum era cazul influentului Gogu Rădulescu, care trecea și drept 
protector al unor literați (p.111).  

După ce parcurge textul cărții, Stan V. Cristea apreciază că Ana Dobre face 
notă aparte față de  „spusele cârcotașilor” lui MRP și de aceea, cartea sa, chiar cu  
unele neîmpliniri, inerente unei astfel de cercetări, este deschizătoare de drum (...) și 
tocmai de aceea ar putea veni cu o altă ediție revăzută și adăugită din nou, acoperind 
de această dată și acele secțiuni pentru care, probabil, n-a avut răgazul cuvenit cât 
timp și-a derulat cercetarea. MRP ar merita acest efort, iar istoria literaturii române 
ar merita și ea o asemenea contribuție (p.112). De altfel, lucrarea, la origine o teză 
de doctorat condusă de acad. Eugen Simion, este rodul unei pasiuni proiectate cu 
maturitate și atent elaborate. 

O întreprindere similară, și ea cuvenită și așteptată vine tot din zona Teleor-
manului și-i aparține lui Gheorghe Sarău: Bibliografia Dimitrie Stelaru. Ediția I – la 
o sută de ani de la nașterea poetului (Ed. Nico, Tg. Mureș, 2017), autorul lucrării 
fiind și el născut tot în Segarcea Vale (Teleorman). Nu este vorba de un volum de 
istorie literară, dar este un volum care sprijină istoria literară, ne asigură Stan V. 
Cristea. Lucrarea lui Gh. Sarău vine după ce anterior au mai apărut pe aceeași temă 
încă cinci studii monografice semnate de Emil Manu, Dumitru Vasile Delceanu, Ni-
colae Bosbiciu, Lucian Tudosiu și Marius Nenciulescu, așadar autorul Bibliografiei 
Dimitrie Stelaru are o parte din materialul documentar asigurată, iar Stan V. Cristea, 
cunoscător avizat ale genului, are destul temei să facă asemănări, ca tipologie, cu 
alte lucrări de referință: Spre deosebire de autorii altor bibliografii ale unor scriitori 
români (Dimitrie Vatamaniuc sau Ion Bălu, de pildă), care au mers pe o altă structu-
ră clasică, în două părți, respectiv „bibliografia operei” și „bibliografia receptării”, 
Gheorghe Sarău apelează la un ansamblu structural care i se pare că ar da o imagine 
exactă și amănunțită a operei stelariene, alcătuind  „Bibliografia Dimitrie Stelaru” în 
trei părți, și anume: „Partea I. Bibliografia cu operele scriitorului apărute în volume 
și în alte tipărituri” (care cuprinde șase capitole...); „Partea a II-a. Bibliografie cu 
referiri la viața și opera scriitorului” (și ea cu mai multe secvențe); „Partea a III-a. 
Bibliografia detaliată a operelor conținute în cadrul volumelor antume și postume 
cu interconexiuni de la un volum la altul” (pp.122-123). Lucrarea este lipsită de 
indici de nume, ceea ce face mai dificilă munca cercetătorului, or această carență, 
speră Stan V. Crista, ar putea fi îndreptată la cea de a două ediție, deja anunțată de 
Gheorghe Sarău.

 Literatură de ieri, literatură de astăzi consemnează în sumar și o serie de 
cronici constatative, a căror relevanță este datorată aceluiași spirit critic cu atât mai 
mult cu cât acestea sunt datorate unor lucrări și unor nume cum ar fi de pildă Iordan 
Datcu (Vocația unui cărturar; Predilecții de lectură), Ion Brad (Comori de suflet și de 
istorie literară),  Nicolae Scurtu (Un arheolog literat en titre) sau unor teritorii în care 
autorul însuși este o voce autorizată (Marin Preda. Scriitorul, urmărit de Securitate; 
Marin Preda. Un dosar încă neelucidat; Marin Preda. Popas în agora de la Căldărești; 
Marin Preda. Dicționarul personajelor  etc.). 

Ca bibliograf și ca istoric literar, Stan V. Cristea este atent, cum am văzut, 
până și cu detaliile și îndreaptă cu bună credință orice scăpare (vezi p.156, Siliștea 
Gumești nu e totuna cu Siliștea Nouă) ori merge până la avizate remarci de natură 
comparatistă: Oana Soare – „critic de vocație, echilibrat și cu capacitate analitică” 
(după cum o vede Răzvan Voncu) – izbutește să aplice, fără asperități, o teorie stră-
ină asupra literaturii române, cu rezultate care deschid noi posibilități de adâncire a 
analizelor ori de aplicare a metodei în cazul altor scriitori...(p.280). Toate acestea fac 
din Stan V. Cristea o voce autorizată inclusiv în critica literară, tot așa cum pasiunea 
sa pentru documentare, ajunsă la cele mai înalte exigențe, l-a consacrat ca atare în 
istoria literară de azi  prin efectivitatea argumentării și onestitatea opiniilor sale.  n

Iulian Chivu
STAN V. CRISTEA,

Efectivitatea argumentării şi onestitatea opiniei
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Solenoid*-ul lui Mircea Cărtărescu este, în ceea ce vrea să fie de fapt, 
un roman de factură kafkiană, deși există în trupul său de mamut alte câteva 
romane cât se poate de realiste, cum ar fi de pildă cel dedicat eternei mahalale 
bucureștene, cu tot ce are ea mai sordid, dar și cu tot ce are mai savuros; o 
carte de peste opt sute de pagini dense, în fața căreia – dată fiind semnătura 
de pe copertă, asociată cu un fel de fudulie elitistă – eziți îndelung nu numai 
înainte de a o cumpăra, dar și mult după aceea, mai înainte de a o deschide. Iar 
lucrurile nu devin cu mult mai simple nici după ce, cu un 
„fie ce-o fi!”, te-ai hotărât să devii ocnașul ei, parcurgându-
i una câte una paginile. Trebuie să spun însă că, în final, 
după ce ai vrut de-atâtea ori s-o arunci din mână și când ai 
strâns atâtea păcate pe care să i le reproșezi, trăiești totuși 
satisfacția de a fi parcurs opera de maturitate a unui scriitor 
important, chiar dacă atât de dus cu solenoidul.

Pretextul de la care pornește acest masiv text (uneori 
destul de scabros, alteori numai artificios) este că „el nu e o 
carte, și cu atât mai puțin un roman: e un plan de evadare. 
Iar după evadare, destinul său firesc este cenușa”. Dar cum, 
din motive care ne scapă, aceste mărturii destinate pieirii 
au ajuns totuși sub ochii noștri, iată-ne puși în fața unor 
dezvăluiri de strictă intimitate în care, neîmpăcat cu soar-
ta-i umilă, un tânăr profesor („cel mai prost profesor care 
a predat vreodată”) de la o școală generală din magine de 
București, care visase cândva să devină un strălucit om de 
litere, își varsă zi de zi amarul vieții în aceste interminabile 
pagini, într-un gen de „anti-carte”, scrisă de un „anti-scrii-
tor” care, așa cum mărturisește la un moment dat, „aici, în 
pântecul manuscrisului, rătăcind prin intestinele lui întor-
tocheate, ascultându-i straniile bolboroseli (și – adăugăm 
noi – numărându-și păduchii colecționați din clasă sau sco-
țându-și din buric capetele de sfoară putrezite, uitate acolo 
de la naștere), îmi simt libertatea, îmi simt și însoțitorul ei obligatoriu: nebunia”.

Cât de autentică sau cât de mimată este această nebunie, vom putea să 
judecăm singuri, ca privilegiați cititori ai acestei lungi spovedanii, salvată prin 
miracol de la foc, în care fiecare pagină este o fișă de o infinită cruzime psih-
analitică, o mărturie de o sinceritate dincolo de orice limită a cunoașterii și a 
revoltei de sine.

Sâmburele nebuniei își are desigur rădăcinile în înseși datele genetice ale 
acestui nefericit anti-erou, născut să sufere de singurătate și să se autoflageleze 
continuu, într-o lume ce i se arată de la început ostilă și fără sens („așa sunt eu, 
așa am fost de când mă știu pe lume: un om singur, așteptând în spatele unui 
geam”). Stare agravată până la suferință maniacală, până la obsesie compulsivă 
de năruirea, într-un cenaclu studențesc unde citește un poem cu pretenții, a 
speranțelor sale de a se realiza ca scriitor („Atunci, în acea oră nici măcar de mă-
cel feroce, de măcel într-o doară, disprețuitor și cu zâmbetul pe buze, moneda a 
căzut pe partea greșită”).

Tot ce va urma de aici înainte nu va fi altceva decât ranchiuna celui învins 
la adresa ipoteticului învingător, a „Celuitalt”, care „a continuat, poate, într-o 
altă lume posibilă, înfășurată-n glorie și splendoare (dar și-n conformism, fal-
sitate, înșelătorie de sine, superbie, dezamăgire)” și la care se va raporta cu 
aparentă detașare, consolându-se cu gânduri ca acestea: „Ca scriitor te irealizezi 
cu fiecare carte pe care o scrii”, sau „literatura e un muzeu închis ermetic, un 
muzeu al ușilor iluzorii” sau „pentru că nu sunt scriitor și nu desenez uși false 
pe ziduri, sunt fericit scriind, și fericirea asta-mi ține loc de glorie” sau „niciun 
roman n-a arătat vreodată vreun drum, toate, dar absolut toate se resorb în 
inutilul neant al literaturii”; și afirmându-și desigur, ca „anti-scriitor” de „anti-
romane”, strania sa profesiune de credință: „Singurele texte care-ar trebui citite 
vreodată sunt cele neartistice și neliterare, cele aspre și imposibil de-nțeles, cele 
pe care autorii lor au fost nebuni să le scrie, dar care au izvorât din demența, 
tristețea și disperarea lor”, scrise fiind „cu litere infectate, supurânde, din cartea 
ororii de a trăi”.

De aici înainte, drumul către Kafka se va deschide larg. Și nu unul singur. 
Și nu un drumeag oarecare. Ci câteva largi magistrale. Iar dacă semnul de recu-
noaștere al lui Kafka va fi, după cum se știe, monstruosul gândac care a revoluți-
onat la timpul său o întreagă literatură, Mircea Cărtărescu își va metamorfoza în 
cele din urmă alter-egoul anti-literaturii sale într-un infinitezimal, omniprezent 
și terifiant  micro-organism – acarianul!

Dar până atunci, cititorul va avea de parcurs un lung drum și un amănun-
țit inventar al ororilor. Așa cum le va percepe autorul acestui insolit jurnal, care 
nu are altă pretenție decât aceea de a-și descrie cu lux de amănunte, într-un șir 
de „halucinații caleidoscopice”, cusururile, devierile sale comportamentale care 
fac din el un sucit, un apucat, un abulic, un complexat, un sociopat, un schizo-
frenic, o conștiință alterată din multiple cauze. Un colecționar al nefericirilor 
sale intratabile: al coșmarurilor copilăriei și-ale adolescenței, al coșmarului asis-
tenței medicale din insalubrele policlinici de cartier, al coșmarului educațional-
școlar (ca elev și apoi ca profesor), al coșmarului de scriitor eșuat încă din fașă, 
al coșmarului iubirii carnale, al coșmarului căsătoriei, al coșmarului relațiilor 
sociale, al coșmarului urbanistic, al coșmarului general al propriei vieți ca sumă 
a unor infinite anomalii proprii („Nu-ncerc să-nțeleg, doar merg mai departe cu 
povestea anomaliilor mele”, „Ar putea fi viața unui păduche sau a unui sarcopt” 
sau de ce nu, spunem noi, anticipând din nou, a unui respingător acarian). El își 
exhibă astfel toate tarele, își retrăiește toate nefericirile, își arată și își deplânge, 
ca Iov, toate buboaiele, își stoarce toate puroaiele, își întoarce pe față și pe dos 
toate nenorocirile.

Cea mai pregnantă și mai definitorie anomalie a anti-eroului nostru este 

aceea de a nu se fi împăcat niciodată cu condiția sa de conștiință universală 
zidită-n temnița unui trup perisabil. Dintr-o asemenea percepție, Blaga scoate o 
feerică meditație mistico-filosofică („O, vreau să joc, cum niciodată n-am jucat!/ 
Să nu se simtă Dumnezeu/ în mine/ un zeu în temniță – încătușat”). De aici, 
însă, la Mircea Cărtărescu se naște tragedia, disprețul de sine, revolta, căutarea 
unei căi de evadare nu numai din trupul său, dar și din conștiința sa de ființă în-
zestrată cu capacitatea de a-și înțelege condiția de muritor. Și, în cele din urmă, 

găsirea acestei căi în vis, în halucinație, într-o altă dimensi-
une a lumii. O tentativă de eliberare pentru sinele din noi, 
ca mărginite entități umane, demne de tot disprețul, dar și 
pentru literatură și pentru artă, în general („Arta n-are sens 
dacă nu-i evadare. Dacă nu se naște din disperarea de-a fi 
prizonier. N-am respect pentru arta care aduce confort și 
alinare, pentru romane și muzică și pictură ce-ți fac șede-
rea-n celulă mai suportabilă”).

Dar, pentru această evadare, autorul are nevoie de 
un vehicul special, de un cric a-tot-puternic, de un miez 
magnetic de forță, construit de cine știe cine (vorba lui Ar-
ghezi, „care n-a mai fost și care vine”!) și ascuns pe unde nu 
te-aștepți. Acesta este solenoidul! Unul din ei, aflat chiar la 
temelia casei în formă de vapor din strada Maica Domnu-
lui, pe care tânărul profesor o achiziționează, pe mai nimic, 
de la un bătrân circar, o casă delabrată și labirintică, numai 
bună pentru a fi bântuită din când în când de cele mai ne-
închipuite și mai torturante vedenii, în cele mai oribile vise 
din somn sau din starea de veghe, când – ca-n Esenin, în 
faza finală, de demență alcoolică – „un om negru, un om 
negru/ vine și pe pat se-așază”. De remarcat, în treacăt, că 
în toată această lume diavolească, numele străzii (Maica 
Domnului) este singurul strop de dumnezeire!

Disperările autorului acestui jurnal al groazei de a 
trăi vin, așadar, după cum spuneam, din predispoziția sa nativă pentru suferință, 
dar și din supersensibilitatea sa emoțională dublată de apetența pentru lectura 
asiduă, relevantă, istovitoare, și potențată de incidentele de parcurs, cum ar fi 
desele vizite, din copilărie, la dentist sau internarea, la o vârstă fragedă, într-un 
sanatoriu de boli pulmonare. Reflexele târzii ale acestor traumatizante experi-
ențe biografice vor face, de pildă, din scaunul dentar al copilăriei, instalat acum 
în camerele de comandă ale solenoizilor răspândiți prin tot Bucureștiul, ca stea-
gurile lui Pristanda, un simbol perfect al ideii de instrument de tortură, iar din 
„Tăunul” scriitoarei Ethel Lilian Voynich – obsesia sa din adolescență – o poartă 
de intrare în lumea părintelui ei dar și al Logicii matematice, savantul britanic 
George Boole, și mai ales a ginerelui acestuia, năzdrăvanul străbunic al cubului 
Rubick, Charles Howard Hinton, cel care-a umplut la un moment dat spitalele 
de psihiatrie de ambele părți ale Atlanticului cu mulți dintre cei care, folosind 
ingenioasa lui trusă compusă din 81 de cuburi felurit colorate, încercaseră să 
vizualizeze un teseract, adică să evadeze din lumea noastră tridimensională și să 
pătrundă măcar pentru o clipă în cea de a patra ei dimesiune.

Așadar, stările cvasi-permanente de coșmar provocate de viața socială 
(de fapt, antisocială) a tânărului și neurastenicului profesor sunt amplificate 
până la cote abia suportabile de abordarea veleitară a unor  domenii ale gândi-
rii sau practicii științifice de vârf (filosofie, astrofizică, matematică, electronică, 
medicină, microbiologie etc., etc.), în care se consideră a fi nu doar informat 
în treacăt, ci temeinic inițiat. Așa se întâmplă, de pildă, când pătrunde, ca un 
explorator al propriei faceri, în uterul matern, supradimensionat la proporții 
aproape cosmice și desigur mitice, ori când reface, în morga orașului, în care 
„penisul lui Terente (...) este Gioconda acestui Luvru morbid”, experiențele si-
nistre ale excentricului Nicolae Minovici, „campion mondial la spânzurare con-
trolată”, ori atunci când, într-un „vis epileptoid”, folosind „limbajul înalt al flatu-
lațiilor și eructațiilor” (mai pe românește, al bășinilor și al râgâielilor), pătrunde 
în lumea acarienilor, pentru a afla „dacă mântuirea este posibilă (?!?)”.

„Azi nu mai deosebesc halucinațiile mele de realitate”, mărturisește la un 
moment dat autorul jurnalului. De fapt, aceasta este întreaga carte: o glisare 
permanentă, cu mare artă, între realitate și halucinație, între lumea palpabilă 
și coșmar, un delir aproape continuu al celui care știe „mai bine ca oricine că 
delirul nu e un deșeu al realității, ci parte din ea, și uneori partea ei cea mai 
prețioasă”. După asemenea trăiri, ni se spovedește el, „rămâneam într-o stare 
de abulie și visare nătângă”. Altădată, ne vorbește despre „scrisul meu mani-
acal”, despre „ambiguitatea esențială a scrisului meu” ori despre „nebunia lui 
ireductibilă”.

Toate aceste judecăți de valoare par a fi asumate nu doar în numele per-
sonajului său, dar și ale scriitorului Mircea Cărtărescu însuși. Al cărui scris – așe-
zat nu numai sub semnul lui Kafka, dar și al lui Dostoievski, Freud sau Hinton 
– este uneori de o stranie și înfricoșătoare frumusețe. Ca de pildă în secțiunile 
dedicate pichetiștilor, un fel de sectă imaginată de el, care se adună din când în 
când, mai ales noaptea, în diverse puncte ale orașului, cum ar fi Morga, pentru 
a protesta cu o deznădejde vehementă împotriva tuturor relelor lumii:

„Pichetiștii-și ridicaseră pancartele în tăcere de parc-ar fi vrut ca singurul 
privitor, Virgil (prestigiosul gurú n.n.), s-o citească înainte de toate pe a fiecăruia 
dintre ei (...): «Jos Moartea!», «Jos Putrefacția!», «Nu băgați conștiințele în pă-
mânt!», «Rușine epilepsiei!», «Opriți omorurile!», «NU strivirilor!», «NU îngro-
pării de viu!», «Suferința e un păcat!», «Nu vrem să pierim!», și multe altele ce 
inventariau viermuiala de boli, spaime și orori aciuate în carnea ființei omenești 
și pe care le luăm drept soarta noastră pe pământ, resemnați ca sclavii de al-
tădată cu sclavia lor pe care toți cei din jur o considerau naturală și inevitabilă: 

ŞTEFAN DIMITRIU

EVADAREA CU SOLENOIDUL
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«Jos accidentele!», «Fără fracturi de coloană!», «NU agoniei!», «NU dispariției 
definitive!», «Jos nefericirea!», «Destul cu nevralgia de trigemen!», «Încetați 
masacrul!». 

Caty agita vechea ei pancartă cu «Jos bătrânețea!», iar mica profesoa-
ră de geografie ținea-n dreptul pieptului o foaie de hârtie pe care scria doar 
«Ajutor!». Peste noi și peste cupola funebră-a clădirii se înălța colosală statuia 
pilduitoare-a Damnării, escamotând stelele pe-un sfert de cer și făcându-ne 
să părem, sub picioarele ei enorme, o procesiune de acarieni abia vizibili în 
noaptea ce învelea orașul”. (Aș putea să mai amintesc, în acest sens, multe alte 
pasaje dar, date fiind precedentele scriitorului de a include în propria operă, 
fără ghilimelele de rigoare, anumite „citate culturale”, n-am vrut să-mi asum 
încă un asemenea risc).

La această procesiune, asistată firește de „zbârnâitul slab al marelui so-
lenoid din cupolă”, cerurile se cască larg și îl înghit pe marele gurú. Apoi, după 
un timp, la ultima reunire-pandemoniu a pichetiștilor care-și strigă exact pe 
zece pagini cuvântul „Ajutor!”, se pulverizează în neant Bucureștiul întreg. To-
tuși, speranța unei firave continuități vine odată cu neașteptata apariție a unei 
noi vieți: micuța Irina, descinzând din pântecul și dintre picioarele Irinei, o co-
legă de cancelarie, însămânțată nu în ideea de procreație, ci din pură „nebunie 
erotică”. Această nouă și întâmplătoare viață promite totuși perpetuarea până 
cine știe când a șirului acesta de existențe umane pregătite din start pentru 
nebunie, suferință și deznădejde.

Deși scris în bună măsură cu o știință aparte a suspansului, cu o frază lar-
gă și plină de sensuri, adeseori cu o pătrundere adâncă în abisurile sufletului 

omenesc, Solenoid-ul este totuși o carte greu de citit. La atmosfera apăsătoa-
re, la superabundența de deliruri coșmarești, la torturantele întrebări existen-
țiale fără răspuns, la mizeriile trupești cele mai neînchipuite, se adaugă la tot 
pasul sporovăiala fără noimă, divagația de dragul divagației („de fapt, am scris 
acest fragment inutil ca să acopăr o piesă neagră” – dintr-un puzzle imaginar 
n. n.), baterea cu grație a apei în piuă. Ca să nu mai vorbim de „burțile” de zeci 
și zeci de pagini cu povestirea viselor nocturne din adolescență, care încarcă 
inutil un text și așa extrem de trenant.

Concluzionând, aș fi tentat să spun că Mircea Cărtărescu este un scriitor 
inteligent, dar – cel puțin în această situație – nu atât de inteligent încât să 
fi înțeles că, din materialul faptic și ideatic consumat aici, ar fi putut realiza, 
cu aproape același efort și în deplină stimă pentru cititorii săi, cel puțin trei 
romane (alături de schizoidul Solenoid, un superb roman al școlii de maha-
la, și altul, la fel de incitant, al copilăriei și adolescenței sale), dar și câteva 
povestiri, fantastice în toate sensurile (spânzurările controlate ale lui Nicolae 
Minovici, cercetările lui Hinton în legătură cu a patra dimensiune, misterioasa 
lume a acarienilor etc.), și chiar un amplu eseu despre visurile sale de noapte 
și, poate, un altul despre București, „muzeu al melancoliei și-al ruinării tuturor 
lucrurilor (...), orașul cel mai trist de pe fața pământului”.

Cu acest Solenoid – o halucinație de 840 de pagini, pe cât de terifiantă, 
pe-atât de dezlânată –, scriitorul ne invită la un act de masochism veritabil la 
care, de bună voie și nesilit de nimeni, eu am consimțit în cele din urmă să mă 
alătur. Nu știu însă câți alții o vor mai face. De altfel, pentru cei mai slabi de 
înger, nici nu cred că ar fi recomandabil.

*Mircea Cărtărescu, Solenoid, Humanitas 2015  n

Poarta Sărutului

Poartă-ne poartă, 
gură de piatră
spre strana tăcerii
strânge-te roată
bunii ne-adună
în oale și ulcele
să ne astâmpere setea
de apă și stele...
pe pământ doar un strop
din vinul iubirii
răstoarnă cupele 
nemărginirii.

Spre firea plăpândă 
de vis și dureri,
flămândă,
veșnicia și-a întins dumicatul
în talgerul zilei de ieri,
refăcând tăcut
din hârbul de lut,
clipă cu clipă,
minut cu minut,
infinitul 
întins rotund 
ca un sărut.

Masa Tăcerii

Apostolii lumii și-au luat rând pe 
rând
Cuminecătura și-au dispărut –
În urmă rămase doar masa tăcerii
Întorcând din somn neștiut
Douăsprezece scaune 
Ca douăsprezece pocale
Pline de slavă și lut.

Lumea a trecut iară și iară
Vorbele au zburat în șir de cocoare
Liniștea lăsă grea casa de lut 
Sub catapeteasma de stele fuioare
Torcând cernită piatra tăcerii
Din tot ce-a rămas ne-spus ne-văzut
În albe, adormite pahare.

Și cei ce trecură și cei urmează să 
vină
Se-așază-mpreună în chip nevăzut
La masă să schimbe vreo două tăceri
Și să ciocnească neabătut
Pentru cei ce au fost, pentru cei ce 
vor fi
Si pentru cei ce pe cale mai sunt…
Prin grele clepsidre timpul iar s-a 
cernut;

Tăcerea ne prinse pe toți în ciubere 
goale.

Coloana Infinitului

De soare, de ploaie, de vânt lustru-
ită,
Din fontă și oțel, din dur minereu,
Curge spre cer unduind romboidă
Coloana infinită a dorului meu.

Tulpina-i se frânge în dans de măr-
gele – 
Pe vârfu-i deschis se sprijină cerul – 
Prin ani poleită cu pulberi de stele – 
Coloana își poartă mândră misterul.

Ce taine, ce șoapte, ce grave  tăceri
Închide în trupu-i de-amfore vechi ?
Metafora lumii de azi și de ieri
Își toarnă înțelesul în cupe perechi.

Coloana de aer, de foc, de mister,
Tăcută se aruncă spre bolta de soare
Aducând veșniciei timpul stingher
Proaspăt turnat în clepsidre de-opale.

Eoni neîmpliniți se adună în umbra
Matricei sculptate în piatră de vers – 
Clipe surate strîng smirna din sumbra 
Plecare grăbită spre alt univers.

Rugăciuni și blesteme, cât zbucium 
lumesc –
și câte nespuse, neștiute povești
de luptă, de jale, de dor oltenesc

în ciuberele tale pe veci tăinuiești…

În zborul tău zvelt răpești veșniciei 
Timp împrumut pentru vise de artă
Gravă privești în adâncul tăriei
Ținând cerul deschis ca o poartă.

Pe curbele tale n-alunecă îngeri
Nici vântul nu cântă vreun blând ma-
drigal
Dreaptă rămâi s-amintești și în plân-
geri
Că drumul spre cer e doar vertical.

De trunchiul său cald odată lipită
Am aflat din spusa Jiului repede - 
Cum coloana de dor, la apus nenuntită
A luat prizonier timpul în lespede.

Măiastra

Sunt foc, sunt apă, aer, fier,
sunt iată o compoziție ce vă sperie – 
sunt forma pură a zborului pe cer
sunt visul lumii devenit materie.

Mi-e clipa însetată de minuni 
căci sorb din cupe de visare,
mă-nalț din hăuri și plutesc pe culmi,
privind de-a pururea spre soare.

De vreți să știții ce-i diamantul
zdrobiți-i crusta de pământ dospit...
Un tainic dor mă cheamă spre neantul
din care odinioară prea pură am venit.

Sub aripa-i de foc măiastra
aprinde-ni imini oarbe năzuințe,
la fel cum dalta taie-n cruce albastra
nemărginire poleită de dorințe

 Cocoși  de  Hobița

Zorii și-au prins gleznele albe
în zimții aripilor voastre

dați drumul timpului
să curgă spre soare
diminețile așteaptă 
lumina să cânte
Cucuriguuu! 

Cumințenia 
pământului

Fată, fată adunată
cu umerii strânși
și privirea speriată
de cine ascunzi comorile
trupului tău feciorelnic de piatră?

Maestrul a moșit îngerul
din mitra de lut,
iar tu ai rămas goală,
tristă  și rușinată,
în fața haitei de lupi.

Mademoiselle POGANY

Ochii - o pereche de oglinzi perfect 
șlefuite
înghițind infinituri
rugăciunea obrajilor trași
în tăcere de marmură –
ovalul perfect 
se odihnește pe palme lipite cuminți
Sprâncenele pleacă-n încruntare ro-
tundă de cobră...
Spre cine privești, Margit?

Elena-Carmen Bobocescu B R Â N C U Ș I E N E
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În mijlocul verii tre-
cute (19-21 iulie 2019) s-a 
desfăşurat, la Craiova şi 
Bârca păunesciană, cea de-a 
şaptea ediţie a Festivalului  
Internaţional „Adrian Pău-
nescu” (n.20 iulie 1943 – m. 
5 noiembrie 2010), graţie fa-
miliei (Ana Maria, Andrei şi 
Carmen Păunescu), cu spri-
jinul Primăriei Craiova şi a 
Consiliului judeţean Dolj. A 
fost un regal literar-muzical, 
începând cu simpozionul 
„Adrian Păunescu – un om 
pe nişte scări” de la Bibli-
oteca „Alexandru şi Aristia 

Aman”, continuând cu alocuţiunile puse sub sintagma „Rămân acasă” de la bus-
tul poetului de la Bârca, completat cu rememberul „Cenaclul Flacăra” din par-
cul Romanescu, spectacolul de la  Naţionalul craiovean „Cetate fără artă”, cu 
participarea (telefonică) a lui Dinu Săraru, a inegalabilului actor Florin Piersic şi 
a microrecitalului Doru Stănculescu. Cele  două concursuri de poezie şi muzică 
folk şi-au desemnat câştigătorii, dovedind că spiritul păunescian dăinuie şi do-
mină benefic climatul spiritual actual. Duhul lui Adrian Păunescu (ca să folosim 
termenul folosit de poet pentru Avram Iancu) este cultivat de familie, Ana Maria 
şi Andrei fiind ei înşişi demni urmaşi ai scrisului ilustrului lor tată, dar mai ales 
prin strănepoata Alexandra Păunescu (fiica Anei Maria, născută tot de Sf. Ilie, ca 
şi bunicul său) de numai trei ani, „avidă” să vorbească la microfon şi să-şi facă 
prezenţa pe scenă.

Cu prilejul acestui festival, s-au prezentat şi câteva cărţi. N. Suciu din 
Gherla a dăruit participanţilor şi bibliotecilor publice din Craiova şi Bârca cartea 
regretatului Hajdu Gyözö, Adrian Păunescu, volum editat de Asociaţia Cultura-
lă şi de Prietenie „Együtt –Împreună” (Editura Semne, 2016). Pus sub motto-ul 
păunescian, „Până la capăt, cu poporul meu, / Aşa să mă ajute Dumnezeu!”, 
volumul cuprinde articolele scriitorului maghiar apărute în revista bilingvă 
„Együtt-Împreună”, în „Flacăra lui Adrian Păunescu”, în ziarul târgu-mureşan 
„Cuvântul literar”, precum şi cuvântări rostite la diverse manifestări culturale. 
Hajdu Gyözö a militat întreaga sa viaţă pentru ideea înfrăţirii şi cooperării între 
popoarele maghiar şi român, el fiind, cum îl caracteriza Adrian Păunescu, „un 
mare publicist...şi un mare caracter[...], un om însufleţit, dinamic, neliniştit, un 
spirit care lupta pentru unitate, [care] dă dovadă de o loialitate neclintită faţă 
de poporul său din Transilvania şi faţă de secuii săi din Vădaş. De asemenea, 
este loial faţă de singura patrie, România”.

Hajdu a fost prezent şi la prima ediţie a Festivalului „Adrian Păunescu” 
din 2013 de la Craiova. Când un craiovean a cerut ca acest festival să se desfă-
şoare din doi în doi ani, Hajdu a rostit o înflăcărată cuvântare, aplaudată la scenă 
deschisă de oltenii iubitori de poezie. Ca scriitor maghiar din România şi patriot 
român a mărturisit legătura sa de prietenie cu Adrian Păunescu („cel mai loial 
coleg scriitor şi cel mai scump frate român al meu până la ultima bătaie a inimii 
sale”, amintind de un vechi proverb maghiar: „Nu moare cel care a fost înmor-
mântat, ci acela care este uitat”. La ediţia a treia a Festivalului „Adrian Pău-
nescu”, el a vorbit despre europeanismul lui Adrian Păunescu, despre activitatea 
şi lupta Asociaţiei culturale civice „Împreună” pentru promovarea armoniei inte-
retnice. Hajdu, ca şi soţia sa, actriţa Adam Erzsébet (care recita din Eminescu) a 
avut de suferit din partea conaţionalilor săi, a UDMR.

Sub egida acestei asociaţii „Együtt-Împreună” a apărut vol. Adrian Pă-
unescu. Traduceri din poeţii clasici maghiari (2015), cu o postfaţă de Hajdu 
Gyözö, carte distribuită gratuit la Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu” 
(Craiova, 2015). Pusă sub îndemnul păunescian: „românii şi ungurii au datoria 
spirituală reciprocă de a se privi fratern în ochi, de pe înălţimile Eminescu şi 
Petöfi”, volumul cuprinde traduceri din Ady Endre, Petöfi Sándor, József Attila, 
Dsida Jenö.

Nicolaie Arsenie a fost din 1977 până în 1985 adjunctul lui Adrian Pău-
nescu la revista „Flacăra” (1 februarie 1973-21 decembrie 1989), deci este po-
sesorul unor informaţii corecte şi unele inedite din biografia Poetului. El este, 
deci, îndreptăţit să afirme că „Flacăra” era o publicaţie „pe gustul oamenilor, 
în serviciul intereselor acestora”, Adrian Păunescu transformând-o „în cea mai 
incisivă publicaţie a vremii, o publicaţie «de scandal» în viziunea multor acti-
vişti sau al unor slujbaşi îndobitociţi”. În viziunea lui N. Arsenie, publicistica 
a fost pentru Adrian Păunescu „o profesie care se practică 24 de ore din 24”, 
profesie care „stă nu în frumuseţea cuvintelor folosite, ci în adevărurile pe care 
acestea le exprimă”. Nu întâmplător, cu mult curaj, Adrian Păunescu a eliminat 
din frontispiciul revistei sloganul bolşevic „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!” 
cu „Flacăra la dispoziţia dv!”.

Sub titlul Nestinsă Flacăra lui Adrian Păunescu. Un recurs la memo-
rie de Nicolaie Arsenie (Editura SemnE, 2019), adjunctul autorului Manifest 
pentru sănătatea pământului aduce un „înnoit omagiu celui ce a însemnat un 

reper de lumină al vieţii sale” 
prin unele adevăruri dezvăluite 
despre personalitatea marcantă 
a celui ce a fost, a rămas şi va 
rămâne Adrian Păunescu. Poetul 
a impus, în redacţie, trei reguli 
pentru colaboratorii săi: „talent, 
pasiune şi adevăr”, consacrând 
o „publicistică tranzitivă”, cura-
joasă şi temătoare. „În sediul CC 
– scrie N. Arsenie, - unde mulţi 
cum turbau de furie numai când 
auzeau de revista lui Păunescu, 
multe pagini au circulat doar 
sub formă de şpalturi xerogra-
fiate, precum aceea cu ancheta 
privind nunta unei odrasle de 

demnitar în centrul căreia un vers, iată-l, parcă mi-l amintesc: «Doar primăria 
nu-i o buDincă», sintetiza întreaga târăşenie”.

„Flacăra” condusă de Adrian Păunescu s-a impus nu numai prin spiritul 
novator al redactorului şef (rubricile „Să gândim cu capetele noastre”, „Inte-
ligenţa românească în acţiune”, „Sub semnul întrebării”, „Cu simţul datoriei 
faţă de cetăţean”, „Martor ocular” etc. sunt edificatoare), dar şi prin redactori, 
unii nume sonore în literatură şi în publicistica românească: Ilie Purcaru, Dorin 
Tudoran, I. Neacşu, M. Pelin, N. Stoian, Dinu Flămând, A. Titu Dumitrescu, 
G. Stanca, Radu G. Ţeposu, Cornel Nistorescu, Em. Valeriu, Tudor Octavian, 
D. Graur, O. Ştireanu, Ov. Ioaniţoaia, Sorin Postolache, Geta Ştefănescu, Paul 
Agarici, Doina Fruntelată etc., etc. În paginile revistei au semnat marii scriitori 
români: Şerban Cioculescu, D.R. Popescu, E. Simion, Fănuş Neagu, Ioan Ale-
xandru, E. Barbu, N. Breban, Marin Sorescu, Mircea Micu, O. Paler, Dinu Săra-
ru, Valeriu Râpeanu, H. Brauner, G. Dimisianu, Mircea Maliţa, I. Lăncrăjan etc. 

Ce „mărturii din interior” aduce N. Arsenie? Că la „Flacăra” nu funcţiona 
„dosarul”, aici transferându-se ziarişti şi scriitori indezirabili la alte publicaţii: 
Ilie Purcaru, Em. Valeriu, C. Dumitrescu, de pildă.

Adrian Păunescu a luat apărarea lui Marin Sorescu şi lui Nicolae Herlea, 
acuzaţi că făceau parte din secta (?)„meditaţia transcendentală”, lui Geo Dumi-
trescu („afectat în dreptul de proprietate”), fotografului Aurel Mihailopol (sem-
natar al Cartei 77, alături de Paul Goma), a episcopului Em. Birdaş, a lui Dorin 
Tudoran, Liviu Timbus, I. Zubaşcu. A reuşit să recite, pentru prima dată după 
1944, Doina lui Eminescu (la spectacolul de la Reghin din 1983), să-l sprijine 
pe Radu Rey de a dezvolta zona submontană, necooperatizată într-o zonă turis-
tic-agricolă după modelul elveţian etc. Nu a reuşit, nu a avut „îngăduinţa legii” 
să oprească îndepărtarea din redacţie a lui Ovidiu Ioaniţoaia, Dan Bârlădeanu 
şi Sorin Postolache, „pilonii de rezistenţă în realizarea celei mai citite reviste a 
vremii”.

Dar, cu obiectivitate, N. Arsenie atestă şi „o colecţie destul de bogată de 
pâre, invidii, de turnătorii”, care au reuşit, în cele din urmă, să ducă la inter-
zicerea Cenaclului „Flacăra” în urma incidentelor de la Ploieşti din 1985 şi a 
revistei omonime, vinovaţi fiind, în opinia autorului, „chimista academician” şi 
generalul Nuţă, care aveau o „ură viscerală” faţă de fenomenul Păunescu.

N. Arsenie nu trece cu vederea nici „uşurinţa cu care unii se leapădă de o 
parte a vieţii lor, privind înapoi nu doar cu mânie, ci chiar cu nesocotirea unor 
realităţi evidente, doar din dorinţa de a-şi afişa o dezidenţă faţă de propriul 
trecut [care] e unul din aspectele cele mai deplorabile ale acestui timp prin care 
îl parcurgem”. Şi exemplifică cu foştii colaboratori ai revistei: G. Arion, Tudor 
Octavian („zgărcită sinceritate”) şi parţial Cornel Nistorescu (care a refuzat să 
răspundă chestionarului din „Adevărul”, acest „nou şi penibil act de discreditare 
a poetului Adrian Păunescu şi a publicaţiei”).

„Autoportret în 15 cuvinte” întocmeşte N. Arsenie. Între altele, Adrian 
Păunescu „a iubit oamenii”, „n-a ştiut ce este ura”, „n-a arătat a şti ce este in-
vidia”, „nu ştia ce e ranchiuna”, „nu suporta pălăvrăgeala” „era un om credin-
cios”, confirmând afirmaţia lui Eugen Simion: „atunci când s-au oprit la leagă-
nul lui, se pare că ursitoarele i-au dat rolul de a transforma în vers orice atinge”.

Mai multe despre personalitatea marcantă a autorului Rugă pentru părinţi 
vom afla, fără tăgadă, din teza de doctorat a Anei Maria Păunescu despre ilustrul 
său tată, susţinută la cel mai important critic şi istoric literar al vremii noastre, 
Eugen Simion.

Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu” reuşeşte să aducă, an de 
an, importante şi preţioase mărturii despre viaţa şi creaţia lui Adrian Păunescu. 
Aceste cărţi fac parte din astfel de contribuţii, necesare atât în biobibliografia 
lui Adrian Păunescu, dar şi istoriei literare contemporane. Iar zbaterea şi dorinţa 
doamnei Carmen Păunescu de a reuni între două coperţi toate intervenţiile par-
ticipanţilor la simpozioanelor celor şapte ediţii ale Festivalului sunt mai mult 
decât binevenite şi le aşteptăm cu deosebit interes.  n

Tudor NEDELCEA

Nestinsă Flacăra lui Adrian Păunescu
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Centenarul Marii Uniri a descătușat energiile  creatoare, și-a făcut po-
sibilă apariția de tratate, cărți, documente, obiecte din Primul Război Mon-
dial expuse în muzee. În acet context de puternică emulație creatoare, profe-
sorul universitar Valentin Orga, Director al Bibliotecii Universitare „Lucian 
Blaga” din Cluj, a lansat la Orăștie trei cărți : Ioan Georgescu, „George Pop 
de Băsești. 60 de ani din luptele naționale ale românilor ardeleni” (ca editor), 
„Aurel Vlad. Istorie și destin”  și „Moța. Pagini de viață. File de istorie”. De 
ce la Orăștie ? Pentru că a fost un puternic centru economic, politic și cultu-
ral, în  care s-a dezvoltat și o clasă de intelectuali întreprinzători, formată din 
avocați, notari, proprietari, medici, funcționari, preoți, ce se vor implica atât 
în viața economică, cât și în politica transilvană. Așa se explică faptul că la 
Orăștie apar  multe ziare chiar înainte  de 1900, că aici s-a impus neoactivis-
mul ce a impulsionat benefic evoluția evenimentelor spre realizarea Unirii. 
Astăzi, intelectualitatea  consideră Orăștia drept „capitală culturală”  pentru 
că se respiră aici bogata noastră istorie de ieri și de azi.

Din cele trei cărți lansate, ne-am oprit asupra ultimei, adică „Moța Pa-
gini de viață. File de istorie”, apărută la Editura Argonaut în anul 2018. Au-
torul, și el de pe meleaguri hunedorene, prezintă „sine ira et studio”, lupta 
marelui ziarist patriot, preotul Ioan Moța, care a sacrificat și bugetul familiei 
pentru a putea face o propagandă convingătoare Unirii prin presa vremii. O 
carte scrisă cu eleganța stilului narativ, dar nuanțând și stabilind conexiuni 
bogatului material studiat, redă o imagine pregnantă a societății românești de 
la Memorandum (1892-1894) și până la 1940. Lansarea cărții la Orăștie s-a 
dovedit foarte inspirată, fiindcă lumea aștepta de mult o astfel de lucrare care 
să facă lumină asupra implicării politice a acestei familii. 

Lucrarea cuprinde o introducere, șapte capitole, o bibliografie și o ga-
lerie foto. Foarte bine venită este introducerea care explică motivul pentru 
care Ioan Moța a fost „omis” sau, mai bine zis, „uitat”. În regimul autoritar, 
accentul se punea pe rolul maselor în istorie, lucru ce a dus la renunțarea 
scrierii unor monografii și biografii ale personalităților. De asemenea, am 
hotărât să nu prezentăm materialul pe capitole, fiindcă ar fi însemnat să scri-
em încă o carte despre cartea prezentată. Nu vom detalia nici problemele cu 
care se confrunta Transilvania pe la 1900, dar considerăm Memorandumul 
depus în 1892, o adevărată piatră de hotar în evoluția evenimentelor. Deși 
în Partidul Național Român din Transilvania se mențin pe mai departe cele 
două curente, activist și pasivist, balanța va înclina tot mai mult spre acti-
vism, dovedit mai eficient, așa cum se manifesta și la Arad și tot mai mult 
la Orăștie. Generațiile tinere au adus un suflu nou luptei naționale; sunt de 
amintit: Iuliu Maniu, Al.Vaida-Voevod, Aurel Vlad, Nicolae Comșa care au 
intrat în Comitetul executiv al PNR, și, prin dinamismul lor, au contribuit la  
realizarea Unirii. (p.22)  

Acesta este contextul în care se afirmă preotul-ziarist Ioan Moța. A fost 
întemeietor și redactor al gazetelor din Orăștie: Libertatea, Tovărășia, Bobâr-
nacii, Plugarul luminat, dar și colaborator la: Telegraful Român, Bunul eco-
nom și Foaia interesantă, fiind condamnat în trei rânduri la închisoare  pentru 
articolele sale militante și de propagandă românească. A fost un susținător 
activ al școlii și bisericii, a instituțiilor românești ce influențau pozitiv patri-
otismul românilor și au păstrat de-a lungul vremilor ființa noastră națională. 
A pus umărul și în cadrul reuniunilor, Reuniunea economică, Reuniunea 
meseriașilor, Reuniunea femeilor, Societatea de cultură, Despărțământul AS-
TREI, care întrețineau o atmosferă vie, necesară, românilor din monarhie 
în lupta lor pentru afirmare. Domnul Valentin Orga, completează informația 
și oferă profunzime și explicații și pentru rolul jucat de Misiunea Patriotică 
din SUA, din care făcea parte și preotul Moța, alături de Vasile Lucaciu și 
Vasile Stoica, „Misiune” care avea rolul de a pleda cauza românească – Uni-
rea - și peste Ocean. După 1918, I. Moța se va lăsa antrenat în viața politică, 
fiind ales deputat și senator în Parlamentul Țării. După moartea fiului său în 
Spania, I. Moța se va apropia tot mai mult de dreapta politicii românești, de 
problemele tinerilor, ca apoi să acorde atenția cuvenită bisericii și enoriașilor 
săi. Orăștia îi datorează mult și pentru frumoasa catedrală din centrul orașului 
a cărei cupolă și clopotnița de tipul campanillei, au fost pentru mulți repere în 
momentele grele ale vieții. 

Deosebit de interesntă este și politica economică pe care I.Moța a pro-
movat-o, respectiv „necesitatea înființării coperativelor în agricultură”, iar 
o Centrală la nivelul țării ar fi trebuit să regleze prețul grâului și să asigure 
protecția pieței de cereale. Pentru eliminarea intermediarilor, uneori străini, 
el a reactualizat o lozincă a sa: „Al cui e pământul, a aceluia e țara.” (p.212) 
Rămâne activ și după Unire în cadrul ASTREI și are grijă ca presa, cărțile 

și broșurile să ajungă în lumea satului, contribuind astfel la îmbogățirea 
cunoștințelor de agricultură ale țăranilor. Dar ceea ce îl supăra pe I.Moța 
era atitudinea cetățenilor din timpul alegerilor, precum și încăierările care 
demonstrau că „iubirea de partid înlocuiește iubirea de neam”. Mai mult, 
îi sfătuiește pe alegători: „Fă politică la alegeri. Sprijinește-ți partidul prin 
votul tău, dar când ai aruncat din mână biletul de vot, aruncă și orice gând de 
ură față de vecinul tău care ar fi fost de altă părere.”(p.214)

Așadar, I.Moța a fost un membru marcant al eșalonului intelectual care 
a ținut sus stindardul patriotismului, în momentele hotărâtoare ale istoriei 
noastre, drept pentru care a fost decorat de regele Carol al II-lea de două ori 
(în1931 și în1936) cu ORDINUL FERDINAND în grad de Ofițer și apoi în 
grad de Comandor. Autoritățile îi vor recunoaște meritele, încât, la finalul 
vieții, îi vor organiza funeralii naționale (noiembrie, 1940).

A fost înmormântat la Orăștie, iar epitaful de pe piatra sa funerară 
exprimă sintetic crezul său de viață: „Părinte iubitor, îndrumător neobosit 
credincioșilor săi. Și stâlp neclintit neamului său.”

Dar istoricul Valentin Orga a considerat că lucrarea va fi cu adevărat 
„completă” numai dacă și fiul Ioan (Ionel) I. Moța, își va găsi locul în volum, 
chair dacă a fost un membru marcant al mișcării legionare.

Autorul realizează o analiză pertinentă a situației interbelice, când o cri-
ză generală a cuprins societatea românească, iar grevele studențești din 1922-
1924  dovedesc „imaginea unui conflict al tinerei generații cu statul”(p.25). 
Nichifor Crainic, analizând „generația idealului național”, constata că: „după 
realizarea lui, a rămas o generație fără ideal.”(p.25). Și nu este singurul care 
a remarcat aceste neîmpliniri ale tinerei generații, ci le invocă și Octavian 
Goga, Iuliu Hațieganu, Mircea Eliade, Nicolae Iorga. Și chiar dacă lucrurile 
bune au predominat, iar interbelicul a rămas ca o perioadă de realizări, au 
fost și fapte care au nemulțumit tânăra generație, (luptele politice, corupția 
și venalitatea oamenilor politici, imigrarea evreilor în România și presiunile 
marilor puteri în această problemă) (p.26), care a sesizat mai repede neajun-
surile, s-a simțit frustrată și a reacționat ca atare. Deci nu ne miră hotărârea 
tinerilor intelectuali de a adera într-o primă etapă la Legiune... Iată ce scria 
Mircea Eliade despre criza acelei perioade „Dar, spre deosebire de înaintașii 
noștri, care se născuseră și trăiseră cu idealul reîntregirii nemului, noi nu mai 
aveam un ideal de-a gata la îndemână. Eram liberi, disponibili pentru tot felul 
de experiențe...”(p.27),apud( Mircea Eliade, Jurnal, vol.I, București, 1933, 
p.145). Așa ne explicăm apropierea tinerilor de profesorii A.C.Cuza, Nichifor 
Crainic, Nae Ionescu. Astfel, ei și-au creat organizația lor - Legiunea Arhan-
ghelului Mihail - o organizație ce încearca să „educe”, să formeze caractere 
noi, să creadă în „Căpitan”, iar „românismul și ortodoxia” să fie „fundamente 
” ale credinței lor, chiar dacă necesitau și asumarea „jertfei”.(p.30-31) Dar, 
așa cum s-a întâmplat adesea la noi, și Legiunea a luat o altă turnură politică 
care a scindat mișcarea, iar Ionel Moța și Vasile Marin, plecați ca voluntari 
pe frontul din Spania, de partea naționaliștilor lui Franco, au plătit cu viața în 
„lupta lor pentru Cruce și împotriva bolșevismului”.(Ziarele României Mari, 
Mitul Moța și Marin, nr.20, 2019) Mai multe din manifestările lui Ionel Moța 
au o intransigență explicabilă și prin educația primită în familie, tatăl său 
fiind un „naționalist”(în sensul bun al cuvântului), care și-a închinat viața 
luptei pentru libertatea și unitatea românilor. Iar fiul s-a impus și el în viața 
politică, și prin scrisul său era considerat un ideolog al mișcării legionare ce 
dorea asanarea morală a vieții politice, și mai mult decât reformarea statului, 
schimbarea acestuia. Și mereu revenea la „ideea romantică” a jertfei pentru 
salvarea României. Desigur, nu vrem să fim acuzați de comentarii partizane, 
dar trebuie să citim și să înțelegem publicistica lui Ionel Moța în contex-
tul epocii în care a trăit, chiar dacă astăzi mai stârnește încă controverse. În 
același timp, poate fi și un semnal de alarmă pentru vremurile noastre...

A te hazarda într-o astfel de temă complexă înseamnă că trebuie să-
ți asumi și o anumită responsabilitate, însă autorul, cu stagiu în cercetare, 
dovedește că stăpânește subiectul, are deprinderi de abordare ferme. Nu for-
mulează verdicte, pentru că vremurile vin și se duc, dar opera trebuie să dăi-
nuie, nu după modă, ci după maniera clasică, a temeiniciei. V. Orga a reușit 
să mânuiască ingenios un material vast, încât să facă lumină asupra unei pe-
rioade de timp foarte aglomerată în evenimente, dar și asupra luptei români-
lor pentru binele țării și poporului român. Vă mulțumim, Domnule Valentin 
Orga, pentru volumul pe care l-ați oferit iubitorilor de istorie adevărată, iar 
cititorilor le dorim o lectură plăcută.  n

ELENA  PÂRVU

Valentin Orga, MOȚA. Pagini de viață. File de istorie 
(Argonaut, 2018)
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Sunt medici care, pe parcursul activității lor de 
slujitori ai lui Hipocrate din Kos, părintele medicinei, 
și ai zeilor Esculap la romani și Asclepios la greci, își 
descoperă sau își redescoperă o pasiune în stare latentă 
pe timpul școlarității. Unii se îndreaptă spre arta cu-
vântului, alții spre artele plastice sau spre muzică, arta 
cu cel mai înalt grad de universalitate. Să dăm câteva 
exemple de medici deveniți literați. Ion Biberi, oltean 
de-al nostru, severinean, vine în literatură cu o formație 
de om de știință. Colaborarea psihiatrie și literatură este 
evidentă în proza sa, preocupat fiind de zonele abisale 
ale subconștientului. Victor Papilian, fiul unui medic 
militar din Oltenia, cu studii de medicină la București, 
reținut la catedra de anatomie, apoi profesor universitar 
de anatomie la Universitatea din Cluj, a fost prozator, 
dramaturg și memorialist. Organizator al unui cenaclu 
literar-artistic, a atras scriitori, artiști plastici, actori etc. 
Vasile Voiculescu, pe lângă un medic consacrat aces-
tei profesii nobile, a devenit și un foarte cunoscut și 
apreciat poet, prozator și publicist. Să menționăm că 
a fost medic și în Gorj. Augustin Buzura, medic psi-
hiatru, se înscrie printre cei mai valoroși scriitori con-
temporani. Pe toți aceștia  istoria literaturii române i-a 
revendicat. Ștefan Marinescu, reputat medic chirurg, 
care a profesat 15 ani la Spitalul din Târgu-Cărbunești, 
a dat publicității 11 cărți după cum urmează: 3 cărți de 
proză scurtă, 2 romane, 2 cărți de epigrame, 2 volume 
de versuri și 2 de publicistică. Este membru fondator 
al Societății Scriitorilor Olteni din 1995. Cei patru me-
dici, Ion Biberi, Victor Papilian, Vasile Voiculescu și 
Ștefan Marinescu s-au dăruit cu generozitate atât pro-
fesiei de medic cât și literaturii. În schimb, Augustin 
Buzura s-a dedicat în special literaturii, iar studiile sale 
de medicină l-au ajutat să devină unul dintre cei mai 
buni analiști.

Cornel Munteanu, coleg de facultate și bun amic 
cu Augustin Buzura, vine să completeze familia me-
dicilor literați. Doctor în științele medicale, mai întâi 
s-a aplecat cu o dăruire totală asupra profesiei alese, 
prin publicarea unor lucrări științifice pe teme medicale 
în revistele de specialitate, apoi și-a descoperit vocația 
pentru literatură. ,,N-am avut obiceiul scrisului. Nici 
scrisori de dragoste n-am scris prea multe. M-am apu-
cat așa deodată, împins de dezamăgiri, îndoieli, plă-
ceri, lucruri parcă toate grăbindu-se de la o vreme spre 
mine”. Și n-a greșit.

Opera sa unitară, vizând aceeași tematică, este 
formată din epigrame și proză scurtă. Această operă în-
sumează deja cinci cărți de epigrame, cea de-a șasea 
fiind în curs de apariție (,,Doamna ce-am ales-o asea-
ră”, ,,D-ale noastre”, ,,Printre cactuși”, ,,Fel de fel”, 
,,Piruiete”) și cinci volume de proză scurtă (,,Pete pe 
halatul alb”, ,,Focuri, fumuri”, ,,Meandre”, ,,Văduva” 
și ,,Pușlamaua”. După cum observăm este și un scri-
itor prolific, având în vedere că debutul s-a produs în 
2007 cu ,,Pete pe halatul alb”, o carte ce beneficiază de 
o prefață semnată de distinsul scriitor, maestrul Ghe-
orghe Grigurcu.  Aceeași personalitate de anvergură 
națională efectuează și o prefață epigramatică la volu-
mul de epigrame ,,Doamna ce-am ales-o aseară”.

Proza lui Cornel Munteanu aparține realismului. 
Termenii de ,,real”, adică existentul, ca prezență nemij-
locită, opunându-se imaginarului, de ,,realism” care, 
în artă, însemnează reflectarea veridică a realității, de 
,,realitate”, adică lumea exterioară subiectului și in-
dependentă de el, sunt comuni atât filozofiei cât și ar-
telor. În filozofie întâlnim și noțiunile de realism cri-
tic și realism naiv, iar într-o vreme și în literatură au 
circulat termenii de realism critic și realism socialist, 
considerați mai târziu niște erori. Reflectarea realității 
a fost o tendință generală a artei în toate timpurile. Con-
ceptul de realism etern introdus de R. Wellek cuprinde 
în sine epistemologia relației dintre  artă și realitate. Is-
toric, realismul este un curent literar antiromantic apă-
rut în secolul al XIX-lea mai întâi în Franța, denumind 
acea concepție artistică, literară, având ca preocupare 
răsfrângerea obiectivă, veridică a realității, repudiind 
idealizarea acesteia. Realismul respinge subiectivis-
mul romantic în favoarea obiectivității, accentul pus 
de romantici pe imaginație este înlocuit cu observația 
pătrunzătoare, lucidă și demistificatoare a realității, iar 
preferinței romanticilor pentru excepțional și exotic i 
se opune reflectarea artistică a adevărului, a ,,banalității 
cotidiene”. Realismul aduce inovări în tematică, tipolo-
gie, structural vizează obiectivitatea, sobrietatea, tehni-
ca amănuntului, atitudinea critică, accentul pe intrigă, 
stilul simplu, vorbirea obișnită.

Autor de epigrame și de proză scurtă, Cornel 
Munteanu este un observator atent al vieții, al realității 
contemporane sau aparținând unui trecut nu prea în-
depărtat. De remarcat observația socială și psihologi-

că asupra omului prezent în mediul social, natural și 
istoric din provincie, punând accentul pe autenticul 
,,viciilor și virtuților”, așa cum afirma Balzac. Reușește 
să exprime mesajul său artistic și prin titlurile scrie-
rilor sale. Volumul ,,Pete pe halatul alb” sugerează 
imperfecțiunile din sistemul medical. Albul, culoarea 
purității, intră în simbolistica medicală și reprezintă 
conștiința desăvârșită ce se cere unui medic, la care as-
piră Brad și Costin, alias Cornel Munteanu, personaje 
des întâlnite în scrierile sale. ,,Albul, susține Mircea 
Eliade, este culoarea primei faze, aceea a luptei împo-
triva morții”. Titlul ,,Focuri, fumuri” face să se nască 
în mintea cititorului asocierea cu proverbul ,,Până nu 
faci foc, fum nu iese”. Volumul ,,Meandre”, prin titlu, 
sugerează o reprezentare a vieții labirintice, cu aba-
terile ei de la normalitate. Celelalte titluri, ,,Văduva” 
și ,,Pușlamaua”, ilustrează numele celor două nuvele 
reprezentative. Multe din titlurile scrierilor sale sunt 
eponime, mai precis, conțin numele protagoniștilor: 
,,Florea”, ,,Didina”, ,,Sanda”, ,,Doinița”, ,,Moș Dincă”, 
,,Diți”,   ,,Papa Clenciu” ,,Bornaz”, ,,Nelică”, ,,Iorica”, 
,,Muma Floarea”, ,,Niță” etc. Altele au în titluri nume 
generice: ,,Ieduțul”, ,,Notărița”, ,,Văduva” etc.

Tematica este izvorâtă din activitatea sa de me-
dic petrecută peste patru decenii la același spital, al-
tele își au originea în cele două  hobby-uri, pasiunea 
cinegetică și sportul de performanță, în fine, contactul 
cu lumea  în general. Temele abordate l-au preocupat 
constant pe autor, atât în volumele de epigrame cât și în 
operele din proză. Una din teme se referă la scăderile 
din sistemul mdical, la fapte condamnabile care dimi-
nuează prestigiul acelora ce servesc actul medical. Pro-
za ,,Pete pe halatul alb”, care dă titlul primului volum, 
relevă lipsa de profesionalism al unor medici în dia-
gnosticarea unui bolnav  plimbat pe la mai multe secții, 
deși medicul Brad le atrage atenția asupra diagnosticu-
lui eronat. Adolescentul în cauză a decedat, urmând o 
anchetă, care nu se termină curând, subliniind lipsa de 
pregătire și de conștiință, lașitatea, falsul în declarații, 
mușamalizarea adevărului, lipsa de obiectivitate din 
partea celor care conduc ancheta. Brad, deși nevinovat, 
are frământări de conștiință. ,,Ai dreptate, problema de 
conștiință, vezi tu, medicina nu aduce numai  bucurii 
și, când le aduce, sunt de scurtă durată, uneori ai par-
te de dezamăgiri și astea dor și durează uneori toată 
viața. Am fost și neputincios în fața cazului și am lă-
crimat, da, da, am lăcrimat și m-am întrebat ce caut eu 
acolo, dacă nu sunt în stare să fac ce se așteaptă de la 
mine...” Incompetență, promovarea după criterii poli-
tice, prescrierea în rețete a mai multor medicamente, 
nefiind necesare corpului, lipsa de scrupule reies din: 
,,Plămâni mici”, ,,Prietenii”, ,,Pitu, medic specialist”, 
,,Lepeșinscaia”, ,,Ecografistul”, ,,Moarta vie” (,,Pete 
pe halatul alb”), ,,Cu infarctul pe navetă (,,Meandre), 
,,De prin spital” (,,Văduva”).

Abateri de la etica conjugală, aventuri amoroase 
reprezintă o temă asupra căreia autorul se apleacă cu 
precădere: ,,Vecinii” (,,Pete pe halatul alb”), ,,Doctorul 
iubăreț”, ,,Nely, doctorița blondă, ,,S-a dus Brand”, ,,Pă-
catul Mariei Șchioapa”, ,,La cules de buruieni”, ,,Mi-
reasa bătrână” (,,Meandre”), ,,Dom´Profesor”, ,,Vădu-
va”, ,,Papa Clenciu” (,,Văduva”), ,,Teama de balaur”, 
,,Amintiri”, ,,Nelică”, ,Vitezistul” (,,Pușlamaua”). 

Doi vecini își înșală reciproc soțiile, iar când află 
adevărul, unul suferă interior, altul acționează agresiv, 
iar soțiile acceptă compromisul (,,Vecinii”). Pentru o 
sticluță, unul din vecini închide ochii, un troc între prie-
tenii de pahar.  Libidinosul Fan, cunoscut în comunitate 
ca pe o oaie brează, o invită pe țața Leana să-l sprijine 
într-o acțiune, dar, fără pudoare, stăpânit de pofta po-
sesiunii, abuzează de femeie. Nicolae, slugă la boierul 
Gârbea, băiat isteț, meșter de poduri, devine bogat, are 
aventuri cu Floarea lui Mitu. Află soțul, îi dă o bătaie 
soră cu moartea, după care urmează trocul: îi cedează 
o curea de pământ, îi cumpără boi și plug, îi dă un ca-
zan de fabricat țuică. În schimb îi acceptă în continuare 
relația intimă cu soția, are acces la ,,oricelul” Floarei, 
,,oricel bătut în aur”. Și în lumea medicală se petrec 
asemenea escapade amoroase. Până și Brad este atras 
de frumosul și eternul feminin!

Observăm cum uneori instinctul prevalează asu-
pra rațiunii. Întâlnim personaje care alunecă  spre libi-
dinozitate, au comportament rudimentar, mai ales sub 
influența alcoolului. Cornel Munteanu are vocație pen-
tru prezentarea unor scene de erotism trupesc, carnal. 
Sigur, tinerii ar lăsa tableta în favoarea  lecturii prozei 
medicului literat. Pe vremea școlarității noastre liceale, 
acum peste șase decenii, elevii citeau romanul ,,Răs-
coala” al lui Liviu Rebreanu și pentru scena erotică în 
care Nadina, boieroaica, este  violată de țăranul Petre 
Petre chiar în camera ei.

Patima consumului 
de alcool este un viciu frec-
vent la peronajele din scri-
erile sale: ,,Nea Niță Țuicaru” (,,Pete pe halatul alb”), 
,,Vecinii”, ,,Leacul” (,,Meandre”), ,,Soarta” (,,Vădu-
va”), ,,Muma Floarea” (vol. ,,Pușlamaua”). Căzute în 
patima beției, unele personaje sunt stăpânite de pofta 
plăcerilor senzuale, devin libidinoase, altele sfârșesc 
tragic în accidente. Nicu, un bețiv din sat, își bate joc 
de Muma Floarea, ,,un putregai gata de ducă”. Cu două 
coaste rupte, este dusă la spital de nepoata sa. Din 
pudoare, n-a spus nimănui despre grozăvia bețivului 
Nicu, răpus de propriul său bou. Pe vremea aceea, când 
Muma Floarea era tânără, sexualitatea reprezenta o for-
mă curată de intimitate, își avea sacralitatea ei.

Peripeții cinegetice, braconaj, abuzuri din par-
tea unor șefi, pescuitul fac obiectul unor scrieri ca: ,,La 
Dunăre”, ,,Vânător la căprior” ,,În Deltă, la păsări”, 
,,Autorizație de căprior”, ,,Vânătoarea, boală care se 
ia” (vol. ,,Pete pe halatul alb”), ,,În slujba vânătorii”, 
,,Ghemotocul” (vol. ,,Meandre”), ,,Niță vânătorul”, 
,,La cabina Stejerelul” (vol. ,,Văduva”), ,,Nea Nico-
lae, paznicul de vânătoare”, ,,Dom´ Director” (vol. 
,,Pușlamaua”). Vânătoarea presupune prezența în mi-
jocul naturii, la aer curat, mișcare și relaxare. Schiller 
vedea în om stăpânul naturii. Partidele de vânătoare se 
terminau cu mesele vânătorești la care participanții, 
după o tărie, își ,,dezlegau limbile”, începeau să facă 
haz de cei care ratau vânatul sau spuneau povești cu 
caracter cinegetic.

În subsidiar, mai apar și alte teme. O proză cu 
valențe educative, ,,Nelu”, narează despre evoluția pe 
scară profesională și socială a lui Nelu, dintr-un copil 
al nimănui adoptat periodic de două familii cu suflet 
nobil, urmând toate treptele de învățământ ca premi-
ant, ajunge cadru universitar și se căsătorește cu fiica 
rectorului. Scrierea ,,Noii-s vechi” cu titlu antitetic su-
gerează venirea la putere tot a comuniștilor. Emil din 
scrierea ,,Iorica”, patronul unui magazin, creditează 
mai multe femei cunoscute cu anumite sume de bani, 
fără chitanțe, dar acestea uită să le mai restituie. Iorica, 
una dintre acestea, mai dă dovadă și de insolență. Din 
dorința de a scăpa de datorii, îl încită pe Emil la relații 
intime. O notăriță percepe taxe oneroase pentru presta-
rea unor servicii. 

Cu talent, autorul se apropie și de ,,lumea ce-
lor care nu cuvântă”. Cu afecțiune și duioșie narează 
o întâmplare din viața unei vietăți necuvântătoare, a 
unui iepuraș rătăcit de mama și de frații lui, urmare a 
prezenței unui vânător însoțit de câinele său, în scrierea 
,,Ghemotocul”.

Proza ,,Ieduțul” este o capodoperă cu nimic mai 
prejos față de ,,Căprioara” lui Emil Gârleanu sau față 
de ,,Puiul” de Ioan Brătescu-Voinești. Acțiunea este 
croită pe alternanța celor două registre, unul al acalmi-
ei, al bunei dispoziții, altul grav, cu accente dramatice. 
Autorul, martor la cele întâmplate și implicat sufletește 
în desfășurarea evenimentelor, se dovedește a fi iscu-
sit în crearea de suspansuri: căprioara rănită, căderea 
ieduțului în laț și salvarea acestuia de ,,omul în ver-
de”, căprioara rămasă în compania unui țap, izgonirea 
ieduțului de către acesta. Rămas singur peste noapte, 
până la urmă, întâlnește o ieduță și rămân împreună. 
După cum prezintă comportamentul psihofiziologic al 
necuvântătoarelor, îți creează impresia că autorul este 
un specialist în zoopsihologie, mai precis în psiholo-
gia animalelor. Relația afectivă dintre om ca ,,animal 
vorbitor” și ,,rațional” și necuvântătoare este prezentă 
în mai multe scrieri: ,,Bibu”, ,,Marc, câinele meu de 
vânătoare”, ,,Neluș și câinele lui Flolel”.  De teamă că 
îi ia atelajele la gospodăria colectivă, Nelu vinde calul, 
pe Basarab, la târg, iar boii, Bibu și Brebenel sunt duși 
la abator.. Durerea este imensă, membrii familiei plâng 
în hohote, pentru că animalele le asigurau existența. 

Cornel Munteanu redă realiatea în mod nefalsi-
ficat, detașat de impresii subiective, nepărtinitor. Acor-
dă o atenție deosebită, tipicului, tipizării, ca mijloc de 
generalizare a aspectelor vieții într-o formă concretă. 
Se distinge în mod deosebit în tehnica detaliului, a 
amănuntului, contribuind, prin aceasta , la relevarea 
semnificativului, a tipicului. Câteva exemple: ,,Deoda-
tă se îmbățoșează, pășește atent, rar, cu capul sus, se 
oprește o secundă, două, mai face apoi câțiva pași, iar 
se oprește, alți vreo câțiva, după care rămâne stană, cu 
un picior îndoit, săltat ușor și capul îndreptat spre lo-
cul de unde vine mirosul” ( ,,Întâmplări vânătorești”). 
,,Privesc curtea, casă mare, obor de vite, grajd de cai. 
Perdea mare, în ea-nșirate docar, trăsură, cabrioletă și 
șaretă, șopron întins, pătul la fel, cazangerie, alambic 
și-o grădină în fața casei de legume și de flori” (,,Vă-
duva”).

Realismul prozei lui Cornel Munteanu
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În proza lui Cornel Munteanu, întâlnim o diver-
sitate de tipuri, de caractere din mai toate straturile so-
ciale, de la intelectuali (doctori, profesori, magistrați), 
până la oameni de rând, surprinse în exterior, dar și 
în interior. Personajele sunt dinamice, sunt prezenta-
te în trasformare, în evoluție psihologică, suferă une-
le modificări impuse de societate, de lumea în care 
trăiesc și acționează. Se remarcă în arta portretisti-
că, dar nu de puține ori pătrunde în lumea interioară 
a personajelor. Moș Dincă, un bătrân de peste optzeci 
de ani, adăpostește în casa lui o fată necăjită, rămasă 
orfană de ambii părinți. Are relații intime cu fata, cu 
consimțământul tacit al acesteia. Autorul insistă asupra 
remușcărilor lui Moș Dincă, după fapta necugetată. ,,Se 
întristează și îi e scârbă acum de el. Ce-am făcut? Cum 
am putut ? Biata fată, ea a stat nu de plăcere, ci de frică, 
să n-o scot cumva din casă.  Uit´la mine, putregai și ea 
floare, să-i mănânc eu viitorul. Ce netrebnic om fusăi!”.

Ileana, un personaj principal dintr-o nuvelă care 
prezintă interes, (,,Văduva”), rămasă văduvă după ce 
soțul ei, Victor, învățător, murise, trecând o perioadă 
de abstinență, îl provoacă pe Gică, băiatul lui Marin 
țiganul, slujitor în curtea ei, la o relație intimă. Deși 
Gică, contrariat de ce se întâmplă, având în vedere 
condiția lui socială, are rețineri. Ileana insistă, îl inci-
tă și minunea se petrece, după care urmează mustrări 
de cuget. ,,Doamne, ce făcui, își zice apoi, ce-mi veni 
mie să-l las! Îmi bătui de mine joc, fi-mi-ar capul meu 
să-mi fie! Animalul ăla rău, nesătul și pofticios, el mă 
împinse la rușine. Ce nevoie aveam eu, Doamne, de 
bărbat? Neatinsă până acum, să mă întind așa odată, 
Doamne, cât de păcătoasă sunt!”.

Sunt personaje oneste, dar și maloneste. Toti-
că Neiculescu din scrierea ,,Pușlamaua” lucrează la o 
firmă din București, care aduce ecografe din exterior. 
Acesta îi escrochează pe mai mulți medici cu niște eco-
grafe neperformante, dar cu prețuri exorbitante. Este 
un om fără scrupule, o ,,pușlama” care trăiește din ex-
pediente, neavând o ocupație serioasă. Și Titi Bornaz, 
un lucrător cadastral, este, de asemenea, un escroc. 
Sunt rebuturi umane, aceasta pentru că reprezentanții 
unor instituții menite să facă dreptate sunt ,,cei care 
dau verde hoților și escrocilor pe termen lung”.

Multe scrieri ale lui Cornel Munteanu au un ca-
rater critic, acuzator. O critică acerbă îndreptată împo-
triva corupției, a imoralității, a promovării în funcții 
a nonvalorilor și a fenomenului de disoluție a unor 
instituții. Este cazul să evidențiem o altă trăsătură no-
tabilă și vădită în proza lui Cornel Munteanu și anume 
oralitatea stilului, adică acea calitate a stilului constând 
într-un ansamblu de particularități ale limbii vorbite, 
ale graiului viu, cu note distincte, specifice zonei, folo-
sind în cele mai frecvente cazuri și o toponimie reală. 
Rămâi profund impresionat de înzestrarea lingvistică 
a autorului, desigur, drept urmare a contactului direct 
cu oamenii, mai ales cu cei de rând.  Reține cu rigoa-
rea specialistului particularitățile limbii vorbite, limbă 
proprie graiului din partea Gorjului de care s-a ocupat 
cândva profesorul Teodor Gâlcescu și, mai aproape de 
noi, profesorul Marin I. Arcuș cu lucrarea ,,Graiul lo-
cuitorilor din Rădinești-Gorj”, prefațată de universita-
rul Dumitru Ivănuș. Câteva exemple sunt edificatoare: 
dentalele constrictive (,,s”și ,,z”) și semioclusiva ,,t” 
sunt întotdeauna dure și nu îngăduie după ele prezența 
vreunei vocale anterioare ( „i” devine ,,î”; ,,e” devine 
,,ă”; ,,ea”devine ,,a”): ,,sămn” (semn), ,,rupsăi” (rupsei),  
,,țân” (țin), ,,fusăi” (fusei), ,,zâceau” (ziceau),  ,,zâle” ( 
zile),  ,,spusă” (spuse), ,,Vasâle” (Vasile). Consoana „t”, 
la finalul substantivelor, al adjectivelor și al unor verbe, 
la plural, are caracter dur: ,,burț” (burți), ,,cărț” (cărți), 
,,muț” (muți), ,,asămănaț”   (asemănați).  Dăm la iveală 
și câteva neaoșisme autentice din graiul specific zonei 
în care ne aflăm: ,,închearbă” (împlinește), un ,,pâșcău 
de zăpadă” ( zăpadă puțină), un ,,darab de brânză” ( o 
bucată, un calup de brânză), ,,băsnești” (a băsni-a scorni 
basne, adică relatări false), ,,trăsnăi” (năzbâtii), ,,bolbo-
tine din grădină” ( legume variate),  ,,răzbel” ( război), 
,,hărăni” ( hrăni),  ,,beutură” (băuturtă), ,,bețâu” (bețiv), 
,,cre´că” (cred că), ,,iote” (iată), ,,cică” ( se zice că), 
,,machia” ( oare),  ,,o țâră” ( puțin), ,,paică” (parcă), 
,,vui de mine” (vai de mine), ,,mă”, ,,bă”, interjecții 
pentru ,,măi”. Folosirea oralității stilului, a vorbirii 
obișnuite în scrierile sale, îl individualizează între pro-
zatori. Este o vocație care ne dă dreptul să afirmăm că 
scriitorul Cornel Munteanu este un Creangă al zilelor 
noatre. Este un om de spirit în epigrame și un prozator 
cu un vădit talent. Prisosul de modestie îl face să nu fie 
cunoscut în mediile literare. 

Robustețea talentului lui Cornel Munteanu, ca 
prozator, este subliniată nu doar de autorul acestei 
prezentări, destul de modest în ale scrisului sau de cu-
noscutul literat gorjean, Marin Arcuș, ci de oameni de 
litere cu notorietate în țară, nume arhicunoscute, putem 
spune, Nicolae Dragoș și Gheorghe Grigurcu.  n

 Constantin E. UNGUREANU

Ne este de mirare că în conştiinţa publică, prin 
programe şcolare şi manuale, au intrat Scrisoarea I 
şi Scrisoarea III, şi nu Scrisoarea IV. Aceasta s-a da-
torat Cosmogoniei, care vizează naşterea şi moartea 
universului (Scrisoarea I) şi Bătăliei de la Rovine, 
cea mai frumoasă pagină de istorie versificată, dar şi 
datorită satirei din a II-a parte a Scrisorii III. Anal-
izându-le din perspectiva muzicalităţii, a armoni-
ilor şi limbajului poetic ce pare pus pe note în spirit 
“Rotschirian”, ajungem la concluzia că şi Scrisoarea 
IV este o capodoperă, mai ales dacă este analizată 
fragmentar, cu stăruinţă asupra unor secvenţe ale ei. 

Armonia celestă a unor versuri atinge apo-
geuri demiurgice încât, chiar şi după o lectură de 
plăcere, se tipăresc în memorie şi implică starea 
de vrajă: “Luna tremură pe codri, se aprinde, se 
măreşte,/ Muşchi de stâncă, vârf de arbor, ea pe 
ceruri zugrăveşte,/…/ Numai lebedele albe, când plu-
tesc încet din trestii,/ Domnitoare peste ape, oaspeţi 
liniştei acestei”,/…/ Papura se mişcă-n freamăt de 
al undelor cutrier,/ Iar în iarba înflorită, somnoros 
suspină-un grier,/…/ Respirarea cea de ape îl îmbată 
ca şi sara;/ Peste farmecul naturii dulce-i picură ghi-
tara./…// Vino! Joacă-te cu mine, cu norocul meu, 
mi-aruncă/ De la sânul tău cel dulce floarea veştedă 
de luncă,/…// Dintre flori copila râde şi se-nclină 
peste gratii –/ Ca un chip uşor de înger e-arătarea 
adoratei –/…/ Şi încet înaintează în lovire de lopeţi,/ 
Legănând atâta farmec şi atâtea frumuseţi,/…// Peste 
capul blond al fetei zboară florile şi plouă,/ Ea se 
prinde de grumazu-i cu mânuţele-amândouă/ Şi pe 
spate-şi lasă capul: - Mă uimeşti dacă nu mântui,/ 
Ah, ce fioros de dulce-i de pe buza ta cuvântu-i!/…// 
Codrii negri aiurează şi izvoarele-i albastre/ Poves-
tesc ele-nde ele numai dragostele noastre,/…// N-o 
mai caut… Ce să caut? E acelaşi cântec vechi,/ Setea 
liniştei eterne care-mi sună în urechi…”.

Se cuvine citat în întregime finalul Scrisorii 
IV, începând cu versul “Setea liniştei eterne”, unde 
muzicalitatea se aşterne sub semnul tragicului, ca 
destin al creatorului, al geniului, într-o lume golită 
de Eros, de armonie cosmică, înlocuită de Thanatos, 
simbol al haosului şi al morţii. 

Aici avem de-a face, cum observa muzico-
logul Iosif Sava, cu o amplă metaforă muzicală 
întemeiată pe aliteraţii consonantice care sugerează 
strigătul, ţipătul, prin năvală de sunete şuierante şi 
fricative (s, ş, r), care scrâşnesc pur şi simplu. Lira 
se sfarmă sub năvala sonorităţilor disarmonice; clipa 
de iubire de la începutul poemului este urmată de 
semnele haosului: calmul, liniştea, dulcea înflorire, 
prezenţa erosului complinesc luna, lacul, pădurea, 
sugerând maiestatea prin apariţia erosului, fapt cer-
tificat de muzicalitatea vocalelor şi a diftongilor. 
Muzica este cea a naturii, cu armonii suave, celeste.

Eufoniile orchestrate aici se extind asu-
pra cosmosului ca “un dulce” zvon; glasul iubitei 
însufleţeşte lumea, codrii aiurează, stelele-s proro-
ace, codrul tace, iubita are puteri magice. Întreg frag-
mentul respiră armonie cerească, iubirea anulează 
graniţa dintre viaţă şi moarte. “Respirarea cea de ape 
îl îmbată ca şi sara;/ Peste farmecul naturii dulce-
i picură ghitara…” sau “Cum de vorbă mii de val-
uri stau cu stelele proroace!/ Codrii negri aiurează 
şi izvoarele-i albastre/ Povestesc ele-nde ele numai 
dragostele noastre/ Şi luceferii ce tremur aşa reci 
prin negre cetini,/ Tot pământul, lacul, cerul, toate, 
toate ni-s prietini…”. Întreg fragmentul stă sub 
semnul unor armonii celeste. Natura astfel evocată 
însufleţeşte universul.

La o analiză mai atentă a versurilor pereche, de-
sprinse din fragmentul supus observaţiei, observăm 
lucruri de mirare, care îţi scapă la prima lectură, căci 
te învăluie, te cucereşte întregul. În prima pereche: 
“Numai lebedele albe, când plutesc încet din trestii,/ 
Domnitoare peste ape, oaspeţi liniştei acestei”, avem 
23 de vocale şi hiaturi, dintre care predomină I şi E, 
şi sugerează, prin prezenţa în rimă, tot în al treilea 
son, o armonie intrinsecă, o linişte eterică. Din loc 
în loc sporesc legănarea, pronumele şi adverbele, în 
pronunţie firească. În al doilea segment, un fel de 

somnoroasă complineşte armonia cu ritmice tresăriri 
de trezie, datorate repetiţiei consoanelor S şi R (iar, 
iarba, suspină, grier, papura, undelor, somnoros, 
ramurile), aşa încât îţi pare că auzi un murmur de 
izvor, ele însele devenind curgătoare, monoton cli-
pocitoare (farmec, naturii, pictură, ghitara etc.) prin 
ritmicitatea jucăuşă a lui “i”.

De remarcat este şi schimbarea semnificaţiilor 
şi efectelor calitative ale părţilor de vorbire, mai 
ales ale acelora care se găsesc în rimă, cu efect de 
prospeţime şi surprinzătoare conotaţii (sara în loc 
de seara, picură în loc de pică), pentru a sugera 
persistenţa, repetitivitatea (mântui, muri), cu sensul 
de a înceta, de a pune capăt.

Nu scapă observaţiei efectul eufonic al cuvin-
telor în dativ forma scurtă, rimând “cuvântu-i” cu plu-
risemanticul “mântui”. Adesea şi plăcut urechilor se 
împerechează substantivele cu verbele şi pronumele 
în aşa-zisele rime rare sau căutate (trestii cu acestei, 
cutremur cu greur, mi-aruncă cu luncă, amândouă cu 
plouă, albastre cu noastre). Mai amintim că din acest 
tablou feeric nu lipsesc vocabule paronimice dragi şi 
la îndemâna poetului, care, ieşite din context, par ba-
nale, uzuale (cerul, apa, trestia, florile, ceasornicul, 
sara, ploaia, codrul, izvorul), care, adunate într-un 
florilegiu, sugerează liniştea cosmică, eternă.

Este lesne de observat că Eminescu înnobilează 
aceste cuvinte banale din vorbirea curentă, bizuin-
du-se pe context şi pe operarea lor, încât “linişte” 
devine “liniştei”, somnorosul suspină, farmecul e 
dulce, adorata e graţioasă, toate într-o miraculoasă 
sinestezie şi încărcare-descărcare de sensuri. Deran-
jante ar fi, scoase din context, adjectivele uzuale şi 
diminutivale fade, lipsite de prospeţime (mânuţele, 
iarba înflorită, dulce, veştedă, cap blond). Însă ele, în 
loc să deranjeze, plac cititorului, câştigând valoare 
adjectivală. Mai observăm că dintre părţile de vor-
bire, poetul preferă, pentru prospeţime şi naturaleţe, 
mai ales în rimă, adverbul, forma scurtă a verbului, 
mai ales când este legat de pronume prin cratimă; 
căutate sunt şi condiţional-optativul şi indicativul 
prezent, sugerând acţiunea, curgerea. Din loc în loc 
strălucesc diamantin neologismele exotice, nume 
de locuri îndepărtate, de civilizaţii dispărute, de 
artişti celebri şi opere de artă, cu tonalitate arhaic-
bisericească. 

Eminescu are harul de a sacraliza cuvântul. 
Firesc se spune: “Ah, ce fioros de dulce din gura ta 
este cuvântul” şi nu “Fioros de dulce de pe gura ta 
cuvântu-i”. Ieşit pe gură, cuvântul se spiritualizează, 
ca în “Facerea”, el este începutul care plutea peste 
ape. Amintim cititorului că noi am avut în vedere 
numai a doua secvenţă din Scrisoarea IV, pentru 
exemplificări, reiterând afirmaţia că această poemă 
este o capodoperă la fel de valoroasă ca Scrisorile 
I şi III.

Perioada în care, la Berlin, poetul se afla sub 
influenţă romantică de titanism răzvrătit, este marcată 
de o evidentă discursivitate şi este observabilă în 
sonuri consonantice îmbogăţite de magie folclorică, 
covârşitoare în Scrisori şi nu numai. Bogăţia de sin-
estezii rafinate este obţinută de un bagaj lingvistic 
de o fluiditate covârşitoare, cu subtile deschideri 
vocalice şi surprinzătoare aliteraţii, ce par a sta în 
firescul limbii poetului. În această etapă a creaţiei 
vorbesc trist şi tainic elementele naturii; în surdină 
grăiesc amintirile şi gândurile, din depărtare sună 
nostalgic un corn de argint, trezind dorul de moarte 
prin cel mai dezarmonic sunet (căruia îi zice “sunet 
barbar” Bogdan Petriceicu Haşdeu).

Zoe Dumitrescu Buşulenga semnalează că, 
spre sfârşitul vieţii, bogăţia muzicală a poemelor se 
estompează, cuvintele au conotaţie cernită, “Eclezi-
astul îi şopteşte premoniţii”: “Vreme trece, vreme 
vine,/ Toate-s vechi şi nouă toate…”. Cuvintele îşi 
esenţializează substanţa, îndulcind cu dor de moarte.

Întreaga creaţie a genialului poet se cuvine 
cercetată interdisciplinar. Ea este o harfă eoliană. 
Comparaţia nu ne aparţine, dar ne place.  n

Gligor HAŞA

Armonii celeste în Scrisoarea IV 
de Mihai Eminescu
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-Excelență, stimat coleg, ești printre puținii români care au văzut ridicarea cât și 
dărâmarea zidului Berlinului. Ai trăit cele două episoade. Cum s-a petrecut „minunea”?

-La ridicarea Zidului Berlinului, funest simbol al Războiului Rece, eram student 
în R.D.G iar la dispariția politică a acestuia eram diplomat  la Berlin. Am zis „dispariția 
politică” întrucât zidul, nici astăzi, nu e complet demolat. Multe bucăți de beton au fost 
vândute turiștilor din toată lumea, dornici de amintiri speciale. O pasiune de gust îndo-
ielnic! Înainte însă de a răspunde la alte întrebări, găsesc necesar, mai ales pentru tânăra 
generație, să reamintesc câteva repere istorice.

-Pot înțelege că gust îndoielnic a avut și Academia Română, care a cumpărat o 
mică porțiune de vreo două tone pentru a o așeza în plin centrul Bucureștilor?

-No coments!
După război, Germania fusese divizată în patru zone de ocupație: americană, so-

vietică, britanică și franceză, conform deciziilor Conferinței de la Ialta din februarie 1945. 
Liderii principalelor forțe ale coaliției antihitleriste -Roosvelt, Stalin și Churchill- desenau 
configurația geo-politică a Europei. Berlinul, aflat în zona sovietică, a fost împărțit în pa-
tru sectoare după același algoritm.

După înființarea RFG și RDG, în 1949, partea de est a Berlinului a devenit capitala 
RDG, iar Berlinul de vest a rămas un „teritoriu special” enclavat – sursă permanentă de 
tensiune între SUA și URSS dar și între cele două state germane. În RDG se prefigura 
sinistrul zid de la Berlin.

-Erai student atunci, printre primii studenți români în RDG. Cum au primit 
nemții această monstruozitate?

-Da, eram printre primii studenți români din RDG. În 1960 am intrat în anul întâi 
la Facultatea de germanistică a Universității Leipzig. Primele mele impresii din  acest 
stat german al „muncitorilor și țăranilor” (o sintagmă oficială) erau „amestecate”. Urme-
le războiului erau încă vizibile. Din clădirea Universității Leipzig -o „Alma mater” cu 
vechi tradiții- mai rămăsese, după bombardarea centrului orașului, o singură aripă. Apro-
vizionarea populației era precară. Carnea și produsele din carne erau temporar cartelate. 
Comparativ, situația din România era realmente mai bună. După 10-15 ani lucrurile s-au 
schimbat radical în favoarea RDG. De la colegi știam că granița intergermană era închisă. 
În schimb, Berlinul era deschis. Se putea ajunge în partea vestică a orașului cu tramvaiul 
sau pe jos. În RFG situația economică era net superioară. Mai târziu am aflat că RFG 
beneficiase de un ajutor substanțial din Planul Marshall și anume credite și mărfuri în 
valoare de 1,4 miliarde dolar (10% din European Recovery Program). În plus, economia 
de piață din Vest își spunea cuvântul. În aceste condiții, atracția Vestului pentru cetățenii 
din Est era irezistibilă. „Monstruozitatea” se reflecta în toate sferele politico-sociale dar 
mai ales pe plan personal, afectiv. Din documentele actuale rezultă că, în perioada 1945-
1961, peste 3,5 milioane de estgermani s-au refugiat în Vest. Pentru conducerea RDG, 
amenințată cu depopularea, situația devenise intolerabilă, Astfel, printr-o hotărâre a Trata-
tului de la Varșovia (în fapt a URSS și RDG), Berlinul occidental a fost treptat înconjurat 
de un zid (completat cu sârmă ghimpată, senzori, mine etc,) în lungime de 167,8 km! 

-Cum era denumit oficial zidul?
-În politică, decizii, fenomene, realități, cu impact negativ sunt frecvent botezate 

eufemistic. Zidul de la Berlin a fost denumit de autoritățile din RDG „Valul de protecție 
antifascist. O echilibristică lingvistică hilară!. În graiul colocvial nimeni nu vorbea decât 
de „zid”. Studenții rebotezaseră și „statul muncitorilor și țăranilor” (Arbeiter- und Bau-
ernstaat) în „statul muncitorilor și zidului” (Arbeiter- und Mauerstaat).

 -Frumos! A existat cumva o înțelegere sovieto-americană în privința zidului?
-Este greu de spus dacă a existat o înțelegere sovieto-americană în legătură cu 

zidul Berlinului. Înclin să cred că nu. Ridicarea zidului a fost sever condamnată de țările 
occidentale, inclusiv de SUA. Chiar dacă, în august 1961, tancuri sovietice și americane 
s-au aflat față în față, miza Berlinului nu era de natură să determine  cele două mari puteri 
să riște un război. Un compromis tacit în cadrul dosarelor complexe ale raporturilor SUA-
URSS a fost, probabil, posibil. 

-Îmi amintesc, personal, cum Corneliu Mănescu, într-o discuție avută cu 
omologul său polonez, Stefan Olszowski, i-a dat de înțeles polonezului, în timpul  vizitei 
acestuia la București (1972), și acest lucru nu îl avea scris în mandatul convorbirilor pe 
care îl redactasem că problema germană își va găsi soluționarea prin unificarea celor 
două state. Îți amintești că România s-a aflat sub tirul critic al tuturor țărilor socialiste 
care ne condamnau că am stabilit relații diplomatice cu RFG, fără să ne coordonăm 
demersurile cu Tratatul de la Varșovia. Nu numai ca imagine, dar și economic, am avut 
multe de îndurat în „lumea socialistă” de atunci.

      -Ai dreptate. România a fost aspru criticată, în mod deosebit de URSS și RDG, 
în legătură cu stabilirea relațiilor diplomatice cu RFG. Îmi amintesc de un episod anecdo-
tic din timpul vizitei ministrului Corneliu Mănescu la Bonn în ianuarie 1967. (Am avut 
onoarea să fac parte din delegație, în calitate de referent pentru RFG în MAE). Ziarul „Die 
Welt” a publicat, în ziua sosirii lui Corneliu Mănescu la Bonn, o caricatură în care era 
reprezentată o barcă pe Rin. Mănescu și omologul său Brandt vâsleau voinicește la dublu 
rame în timp ce, în fundal, după un gard de sârmă ghimpată, liderul RDG, Walter Ulbri-
cht, sufla din răsputeri să răstoarne barca. Mănescu, cu un pronunțat simț al umorului, s-a 
amuzat copios. Barca nu s-a scufundat! A fost un succes notabil al diplomației românești.

-La rându-mi îmi amintesc că, după stabilirea relațiilor diplomatice România-
RFG, diplomații germani la Varșovia ne curtau „până la Dumnezeu”, la fel și chine-
zii, americanii, israelienii, francezii etc. pentru politica noastră de deschidere. Cum ai 
perceput această atitudine, mai târziu, la misiunea diplomatică a României la Bonn?

-După 1967, relațiile româno-(vest)germane au cunoscut o dezvoltare spectacu-
loasă ca și relațiile cu alte țări occidentale. Și eu îmi amintesc de atitudinea curtenitoare a 
diplomaților americani, israelieni, francezi etc. Un punct de vârf în poziția internațională 
a României l-a marcat neparticiparea țării noastre la intervenția armată din 1968 a statelor 
membre ale Tratatului de la Varșovia în Cehoslovacia. 

La sosirea mea la Ambasada României de la Bonn, la începutul anilor 80, atitudi-
nea Occidentului față de București se schimbase. Era o fază în care Occidentul, inclusiv 

RFG, îl „reevaluaseră” pe Ceaușescu spre negativ din cauza politicii sale interne. Clima 
era cumva „temperată”, ca să mă exprim elegant. Cu toate acestea raporturile cu RFG 
mențineau un grad de normalitate. Spre exemplificare, în 1984, Ceaușescu a făcut o vizită 
oficială în RFG, la invitația cancelarului Kohl.

-Când erau împușcați rdg-iștii care încercau să evadeze, ce spunea germanul de 
rând, dar oficialii lui Honecker?

-Împotriva celor care încercau să treacă ilegal granița sau să escaladeze zidul 
Berlinului, înalt de aproape 4 metri, autoritățile au instituit un „ordin de deschiderea 
focului” (Schiessbefehl). În cei 28 de ani de existență a zidului s-au înregistrat peste 200 
de victime. Cifra exactă nici astăzi nu se cunoaște deoarece autoritățile au ținut statistici 
secrete pe care l-au distrus. 

-Totuși, în august 2017 când am fost ultima dată la Berlin, am aflat că lucrau la 
un Memorial cu 1000 de cruci în amintirea celor care au îndrăznit în zadar să ajungă 
în Occident... 

- Colegii mei, unii cu rude în Germania de vest, îmi mărturiseau cu emoție și in-
dignare că resimt o mare durere față de „sfâșierea națiunii germane” care fusese pedepsită 
într-o formă inumană pentru războiul pierdut. Oficialii nu menționau niciodată victimele 
și repetau sloganurile propagandistice privind „militarismul și revanșismul vest-german”.

-Și liderii polonezi înfierau cu mânie proletară pe Adenauer și pe germanii 
revanșarzi. Cât a costat acest zid, materialicește vorbind? Câte victime au fost? Care ar 
fi „bilanțul” zidului prin ochii unui diplomat român?

-Construcția și „amenajarea” zidului de la Berlin a necesitat un efort financiar 
considerabil. Din 1961 până în 1964, când zidul a fost finalizat, costurile s-au ridicat la 
400 de milioane de mărci (est)germane, adică 22% din fondurile alocate pentru întreaga 
graniță intergermană cifrate la 1,8 miliarde mărci. Despre numărul victimelor am vorbit. 
Ultimul cetățean ucis la trecerea ilegală a frontierei a fost un tânăr de 20 de ani, în martie 
1989. Bilanțul acestui monstruos zid a fost pentru RDG-politic, economic, al imaginei-
catastrofal. La căderea regimurilor comuniste, după „principiul dominoului”, zidul a fost 
prima țintă „palpabilă” a protestatarilor. 

 -De ce RFG de azi nu mai apreciază aportul României la reunificarea Germa-
niei?

-Este dificil să răspund la această întrebare. Nu mai sunt activ în serviciul diplo-
matic românesc și nu dispun de date confidențiale. Un lucru pot însă observa: Politica 
internațională este deosebit de dinamică. Conjuncturile și interesele actorilor se schimbă 
rapid. În lume , recunoștința este adesea o floare rară.

 -Da, este o rara avis politica bună internațională. Dar nu-i  cumva și vina 
diplomaților români de azi că nu mai amintim Berlinului asta? Că șeful statului, etnic 
german, nu le amintește?

-Faptul că astăzi oficialii germani nu mai evocă aportul României la reunificarea 
Germaniei este și un punct negativ în diplomația românească. Observatori din mass-me-
dia și mediul academic de la noi afirmă, în ultimul timp, că diplomația românească nu are 
în prezent o viziune pe termen lung-un proiect al României pentru următoarele decenii. 
Nu pot să-i contrazic. Poate aici ar trebui văzută o culpă a diplomației românești, de sus 
până jos. Avantajul apartenenței noastre la NATO și Uniunea Europeană trebuie valo-
rificat, inclusiv printr-o exprimare decisă a interesului național. România are de apărat 
un prestigiu internațional pe care l-a avut în toate timpurile. Să ne amintim cu mândrie: 
Nicolae Titulescu a fost președinte ales al Ligii Națiunilor în două mandate (1930 și 1931) 
iar Corneliu Mănescu a fost președintele Adunării Generale a ONU (1967-1968). Un efort 
conjugat al forțelor politice interne, atât de divizate în lupta pentru putere, ne-ar putea 
determina să fim optimiști.

A consemnat Nicolae MAREȘ

EVENIMENT

ZIDUL BERLINULUI – FUNEST SIMBOL AL RĂZBOIULUI RECE – 
la 30 de ani de la dărâmarea lui

Interviu cu poetul și fostul diplomat în spațiul german, Ioan Alexandru LUPU

Se știe că la sfârșitul celui de al Doilea Răz-
boi Mondial, în baza hotărârii de la Yalta a învingă-
torilor: Roosevelt, Stalin și Churchill /4-11 februa-
rie 1945/, Germania a fost divizată în patru zone de 
ocupație -  americană, rusă, engleză și franceză. La 
fel și Berlinul, în care își avea sediul Comisia Aliată 
de Control, a fost divizat în patru sectoare, corespun-
zătoare pentru cei patru. Izbucnirea războiului rece în 
1947 a  făcut ca zona de ocupație americană, engleză 
și franceză să fie constituită în Republica Federală a 
Germaniei /RFG/, cu economie de piață ajunsă pros-
peră, cunoscute fiind ajutoarele americane generoase 
acordate prin Planului Marshall Germaniei Occiden-
tale; în 1949, ca ripostă la cele petrecute în Vest, apare 
zona de ocupație sovietică, devenit Republica Demo-
crată Germană /RDG/, cu capitala în Berlinul de Est.

Nivelul de viață diferit din cele două două 
zone, în ciuda ajutoarelor substanțiale primite și de 
RDG din partea URSS și a statelor frățești socialiste, 
a făcut ca din 1949 până în 1961 un număr important 
de rdg-iști să emigreze în Berlinul Occidental. Student 
fiind la Varșovia am aflat în 1961 de la colegi polo-
nezi că întreaga catedră a facultății de matematică din 
Leipzig a fugit în RFG. Se știa, totodată, că rfg-iștii 
își făceau cumpărăturile din est, unde produsele fiind 
subvenționate de stat, erau cu mult mai ieftine.

La 13 august 1961, la propunerea liderului 
RDG, Walter Ulbricht,  adresată URSS -ului, practic 
lui Nichita Hrușciov, acesta fiind puternic pe val în 
politica externă, a aprobat să se treacă la construirea 
unui zid menit să separe cele două țări, cunoscut ul-
terior drept Cortina de Fier din Europa. Ea a rezistat 
până la 9 noiembrie 1989, deci aproape 28 de ani, 
având scopul de a diminua emigrația crescândă din 
spațiul socialist, ceea s-a și petrecut. În anii 1949-
1962 au trecut în Occident cca 2,5 milioane emigranți 
și numărul a scăzut în anii 1949-1962 la cca 5 000 de 
persoane în perioada de funcționare a zidului.

Propagandistic, în perioada amintită, zidul a 

Zonele de ocupație din Germania învinsă
la 9 mai 1945

devenit un simbol al tiraniei roșii, comuniste, deoa-
rece soldații rdg-iști îi împușcau pe proprii cetățeni, 
care încercau să evadeze în vest. Liberalizarea poli-
tică de la sfârșitul deceniului al noulea, la presiunea 
populației germane din est, a făcut posibilă dărâ-
marea, în urmă cu 30 de ani, a acestui zid al rușinii, 
ajungându-se la 3 octombrie 1990 la reunificarea 
Germaniei, proces pe care autoritățile românești și 
diplomația românească l-au susținut necontenit, din 
1965 până în 1989, România fiind primul stat socia-
list care a stabilit relații diplomatice cu RFG, în 1967, 
făcând o breșă în lagărul socialist, lucru care acum s-a 
uitat cu desăvârșire, dovedind că nu mai avem nici 
măcar capacitatea evocării lui, ce să mai spunem de a 
trage foloase din aceasta. Am vizitat în august 2017 /
vezi fotografiile realizate împreună cu Isabela Mareș/ 
o porțiune din zidul dărâmat, în fapt o galerie insolită 
de artă în aer liber. Restul zidului s-a vândut și se vin-
de cu bani grei pe întreg mapamondul.

Nicolae MAREȘ



Portal-MĂIASTRA     v     Anul XVI, nr. 1 (62)/2020
52

Născut la 19.12.1957 în loc. Danești-
Gorj. Fost student, în anii adolescenței, al artiștilor 
Graf Karin (Germania) și Florin Mândruțeanu 
(Canada). Absolvent al Facultății de Pedagogie 
- Artă a Universității Constantin Brâncuși din 
Târgu-Jiu, licențiat în Arte Vizuale la Universitatea 
de Arte Plastice și Design din Cluj Napoca, este 
în prezent membru al Uniunii Artiștilor Plastici din 
România. 

Lucrările sale pot fi găsite în colecții private 
din țară și străinătate (SUA, Canada, Franța, 
Scoția, Olanda, Belgia, Italia, Cipru, Ungaria, 
Republica Moldova). La început, spiritul său 
tânăr l-a condus-o spre cubism și, după ani buni 
de lucru în aer plin, măreția naturii îl transformă 
într-un pictor de peisaj. Mai târziu a încercat să 
descompună realitatea și să o recompună într-o altă 
formă, apropiindu-se de pictura metafizică, căutând 
propria sa viziune asupra noii obiectivități. În jurul 
anului 2004, el a revenit la natură și peisaj, dar cu o 
perspectivă diferită, ceva mai plastic, ca și cum ar fi 
încercat să îmbine toate abordările anterioare într-
un stil bazat pe gestualism și transfigurare și, dacă 
se poate spune, pe filozofie și poetica imaginilor 
din umbră lăsate de timp în memoria noastră. 

Debutul ca poet a avut loc în 1997 cu 
volumul Imperiul Privirii. A colaborat la mai 
multe publicații centrale și locale cu poezii, eseuri, 
reproduceri din arhiva personală ca artist vizual.  

COSTEL DOBRITESCU -
o sinteză de gestualism și transfigurare

Arta penelului -


