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poetul cu lacrimi de trandafir
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AAAAAnimate în ultimele decenii ale secolului trecut, discu¡iile despre
baroc (cu aplica¡ii la literatura românå) au generat fie cår¡i de sine
ståtåtoare (Dan Horia Mazilu, Ion Istrate, Edgar Papu ¿.a.), fie dezba-
teri interesante (Manuscriptum, nr. 3/1983) ori seriale publicistice
de anvergurå (Dim. Påcurariu). Pretutindeni, înså, pe baza tipologiei
¿i specificitå¡ii stilistice, s-a avut în vedere o materie bogatå de studiu,
care, supuså unor priviri de ansamblu ¿i cercetåri de amånunt, pro-
beazå, în cultura noastrå, existen¡a func¡ionalå a modului baroc de
exprimare, cåci, dincolo de secolele ce i-au consacrat înflorirea maxi-
må, barocul råmâne o constantå a spiritualitå¡ii de totdeauna ¿i de
pretutindeni. Am alcåtuit, într-un capitol de început, o schi¡å recapi-
tulativ-bilan¡ierå a fenomenului în literatura noastrå, pe baza celor
mai recente cercetåri probante, ¿tiut fiind cå tråsåturile baroce (in-
sinuate mai întâi în decora¡ie, apoi în ornamente, figuri de stil ori
tehnici narative) reliefeazå, în cadre elastice, începutul modernizårii
literaturii române.

În consecin¡å, imaginea unui Macedonski baroc nu trebuie så
surprindå câtå vreme ea vine så confirme, exegetic vorbind, unele
intui¡ii critice mai vechi ¿i, desigur, impresii estetice mai recente. Pe
linia Vianu-Cålinescu, ideea circulå în critica literarå româneascå,
lipsind înså exegeza ilustrativå, probantå. Însu¿i Adrian Marino, dupå
ce dåduse incontestabilele sale contribu¡ii privind Via¡a (1966) ¿i
Opera (1967) poetului – fiind pentru Macedonski ceea ce Cålinescu
råmâne pentru Eminescu –, afirma undeva cå spiritul baroc mace-
donskian, definind în esen¡å aspectul dualist, contradictoriu, ambi-
valent al poetului, i se pare atât de pregnant ¿i, desigur, exponen¡ial:
„Iluzionarea ¿i dezamågirea, el desengaño, sunt tipice barocului ¿i
la Macedonski, în opera cåruia apar notele cele mai baroce din întrea-
ga literaturå românå.”

La centenar
MACEDONSKI – profil baroc

(1854-1920)
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      Z.Cârlugea Z.Cârlugea Z.Cârlugea Z.Cârlugea Z.Cârlugea Råsårind dintr-o familie venitå din alte zåri, dar nu ¿i cu vizibile
diferen¡e de substan¡å, ascenden¡ii såi s-au implicat pe mai mult de
întinderea unui secol la un maxim afectiv-emo¡ional ¿i la nivelul
arderii depline în istoria ºårii Române¿ti ¿i apoi a tinerei Românii.
Revolu¡ia lui Tudor Vladimirescu, perioada pre-pa¿optistå, pa¿optistå
¿i cea legatå de pregåtirea Unirii ºårilor Române, ca de altfel ¿i de
dupå, va gåsi familia Macedonski cu arma la picior ¿i cu mintea
deschiså spre departele zårii.

Alexandru se va na¿te ¿i va tråi dintr-o glorie a familiei sale, nu
de pu¡ine ori augmentatå peste real, spre o aplica¡ie voit aristocraticå
¿i încå de o manierå consistentå în acea vreme, ¿i nu spre a unei
burghezii în formare. Adicå o ridicare spre o înål¡ime ce incumbå o
anumite onoare ¿i nu spre una care ar duce spre mirajul îmbogå¡irii
ca obliga¡ie. Aceastå stare de noble¡e ¿i aristocra¡ie interioarå nu-l
va påråsi pe poet pânå la sfâr¿itul vie¡ii sale.

Ca poet, înså, Macedonski a ridicat în fiecare din noi nevoia de
celest: „Voind så uit cå sunt din lume, voiesc så cred cå sunt din
cer...” nici mai mult nici mai pu¡in...!

Acest refuz al realului îi då preten¡ia necesitå¡ii accesårii
zeiescului. Macedonski este un poet al transgresårii divinului din
celest cåtre terestru, cum îl roagå în Luceafårul Cåtålina pe
îndrågostitul înger ¿i demon în acela¿i timp, så parcurgå calea
astralå, dar ¿i invers a lui Macedonski, al tenta¡iei continue a poetului
de a se ridica spre eternul eter. Zeii lui devin umani ¿i gra¡io¿i ca
ni¿te copii, faptele lor sunt cele ale unor prin¡i teribili¿ti care n-au
ie¿it încå din adolescen¡å; dragostea lor este o aripå încå necrescutå
în pasåre, al cårei zbor se zbate så iaså din trup. E revan¿a frumosului
asupra mizeriei eterne. ªi ca atare poetul vine ¿i ne înva¡å cum så
purtåm o strålucitoare hlamidå pe interiorul trupului, apoi så o
scoatem ¿i så o dåm påsårilor ¿i florilor, ca ele så o spele cu mirosul
¿i cântecele lor – iar ca în final så o purtåm cu ¿i mai multå mândrie!

A¿a era Macedonski! Poet, om, semizeu!

                    Viorel MIREAViorel MIREAViorel MIREAViorel MIREAViorel MIREA

Posedå  oare Macedonski „notele cele mai baroce

din întreaga literaturå  românå”, cum credea Adrian

Marino? Oare „nici unui literat român (…) nu i s-au

ilustrat atît de pertinent tråsåturile baroce”, cum

socotea Edgar Papu? Nu putem fi foarte convin¿i, atîta

vreme cît în timpul literelor noastre figureazå un ¿ir

de autori ståpîni¡i de un baroc indenegabil, de la Odo-

bescu, Arghezi, Mateiu Caragiale la Radu Petrescu ¿i

ªerban Foar¡å. Dar este Macedonski måcar prepon-

derent baroc? S-a demonstrat suficient de convingåtor

¿i prezen¡a romanticå a poetului Nop¡ilor (ideea

pitagoreic-platonicianå a frumosului ca lege a ar-

moniei cosmice, teoria arheului ¿i a metempsihozei,

ocultismul, socialismul utopic, func¡ia spiritual-

ist-simbolicå a naturii, poza byronianå a seme¡iei de-

monice, poza lamartinianå în peisaj, grandilocven¡a

filosofantå a la Victor Hugo, picturalitatea exoticå în

felul lui Gauthier etc.), spre a nu mai vorbi de carac-

teristicile sale simboliste sau de rolul såu, capital, de

descålecåtor al modernismului autohton. Din neferi-

cire (sau dimpotrivå!), conceptele literare n-au o preci-

zie irefutabilå, iar specula¡ia pe marginea lor e nu o

datå un prilej de controverså ¿i implicit de avansare a

unor perspective personale, în fertilå mobilitate. Cît

de såråcåcioaså ar fi exegeza marilor opere dacå

ele ar fi atribuite în chip definitiv unor coordonate

fixe, unor cåsu¡e mendeleeviene! în vederile lui René

Wellek, barocul ar însemna atîtea lucruri încît în¡e-

lesul i se cam pierde. Periodic au loc mi¿cåri de flux

¿i reflux ale aplica¡iilor categoriei. Corneille ¿i chiar

Racine s-au pomenit deturna¡i de pe orbita lor cla-

sicå exemplarå în favoarea unei apartenen¡e baroce,

dupå cum, în sens contrar, Tasso, receptat la sfîr¿itul

secolului XIX de cåtre Wölfflin drept poet baroc, a

ajuns mai nou a fi înfå¡i¿at drept un clasic dintre cei

mai specifici. Så mai amintim cå însu¿i Don Quijote

a balansat între eticheta de „antibaroc” ¿i cea de

„cel mai bun exemplu al barocului iezuistic”?

A¿a încît nu ne surprinde cîtu¿i de pu¡in cartea

d-lui Zenovie Cârlugea, subintitulatå Eseu asupra
barocului macedonskian, cu atît mai mult cu cît

„materialul clientului” aduce o satisfåcåtoare aco-

perire pentru un asemenea unghi de abordare.

Justi¡ia criticå nu constå în manipulåri pedante

ale clasificårilor, în diferen¡ieri dogmatice, ci

în abilitatea constituirii unor imagini

          Gh. GRIGURCUGh. GRIGURCUGh. GRIGURCUGh. GRIGURCUGh. GRIGURCU
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emo¡ia contactului estetic, comprehensiunea låuntricå

a materiei. Imagini care, desigur, se schimbå de la un

comentator la altul ¿i de la o epocå la alta. Cu bun

sim¡, cercetåtorul consemneazå împrejurarea cå Ma-

cedonski nu s-a nåscut ca poet în tipar baroc, ci dupå

ce consumase douå faze experimentale, Prima verba
(1872), din care nu se mai poate påstra nimic, ¿i Poezii
(1881), unde semnele valorii sînt sporadice, urmînd a

se descoperi pe sine abia cu Excelsior (1895). I se ad-

mite puternicul fond romantic (peste care se trece ra-

pid), fiind men¡ionat ¿i arborele såu genealogic (de

facto, tot romantic), în care descifråm „aventurå, ver-

satilitate, morgå aristocraticå, inconformism, utopie

a blazoanelor, veleitå¡i literare ¿i politice, volunta-

rism, replica spectaculosului ¿i orgoliul, orgoliul ¡ea-

pån”. Un factor care întîrzie ecloziunea barocului ma-

cedonskian ar fi atrac¡ia simbolistå. Aceasta ar rå-

mîne doar la o treaptå a gesticula¡iei programatice,

fårå a afecta figura profundå a poetului. Contactul cu

René Ghil a generat „bufonerii instrumentale”, dar

¿i… o nostalgie clasicistå, cåci Macedonski îl aprecia-

zå pe Verlaine ca un „clasic”, bardul francez nefiind,

spunea el, „nici realist, nici simbolist, nici decadent,

nici instrumentalist”.

Neputînd fi acceptat în optica exegetului decît

pasager sau par¡ial romantic, simbolist, parnasian,

Macedonski ar fi un barochist printr-o summa esteticå

a crea¡iei sale, prin aerul baroc al acesteia în totali-

tate: „Romantic ca fond spiritual, clasicist în aspira¡ie,

parnasian în viziuni ¿i modernist în intui¡ii, Mace-

donski face ca aceste moduri så lucreze unul contra

altuia, fiecare pe seama lui, dar nu împotriva unei

sinteze baroce pe care toatå aceastå vie tectonicå a

operei o sugereazå”. Så vedem accep¡ia termenului

de baroc cu care opereazå dl. Zenovie Cârlugea.

Barocul n-ar fi atît o mi¿care istoricå în cadre limitate,

ci o „normå permanentå ¿i stare fundamentalå”

(Pierre Kohler), prin urmare o constantå a spiritului

uman, un „eon spiritual” (Eugenio d’Ors). Dincolo de

statutul såu estetic propriu-zis ¿i de desfå¿urarea sa

temporalå, avem a face cu personalitå¡i baroce, cu

structuri psihice incorporate în „fizionomii” intrin-

seci: „Fizionomiile pot fi accidentale sau, la un mo-

ment dat, asidue, consecvente, ¿i cînd ele ajung så expri-

me un model, o structurå temperamentalå identicå

conduc la tipologie. Tipologia se combinå cu datele

particulare ale stilului, dar ¿i cu diferen¡a specificå a

unei viziuni asumate, exprimînd, la un loc, ideea de

¿coalå, de curent, de epocå literarå”. Care ar fi trå-

såturile baroce ale lui Macedonski în ipostaza sa

omeneascå? E imprevizibil, pasional, febricitant, de

o vitalitate debordantå care implicå pe de o parte

incapacitatea de disciplinå, ergo o anume versatili-

tate, pe de altå parte propensiunea spectacolului.

Introvertirea e descumpånitå de extrovertire, ducînd

la elegan¡a cultivatå ostentativ, la dandysm. Vanitatea

caracteristicå are la bazå estetismul egolatru, fårå a

putea ¡ine în frîu impulsivitatea, tumultul funciar: „E

vorba de o misticå a exceselor ce merge împotriva

formelor stabile, detestînd colportajul sentimental de

substruc¡ie romanticå, dar ¿i formele epurate, clare”.

Spiritul baroc nu e unul al exclusivei foråri în profun-

zime, exploatînd cu patimå relieful superficiilor, ceea

ce duce la satura¡ie, la plictisealå, la instabilitatea în

atitudini ¿i ocupa¡ii. „E o instabilitate în ideal, o goanå

dupå himere, un permanent disconfort spiritual ce

frizeazå mizantropia ¿i, deseori, replierea cinicå”.

Donquijotismul ¿i bovarismul sînt tangente la o ase-

menea naturå scindatå care tenteazå în permanen¡å

gesturi recuperatoare, patetice råsuciri. Avînd o con¿-

tiin¡å de „ratat” pe care o poartå cu suferind orgoliu,

Macedonski î¿i organizeazå un microclimat convena-

bil firii sale. Se sluje¿te în egalå måsurå de „garda

clientelarå” a devo¡ilor din cenaclu ¿i de un spa¡iu al

vie¡uirii proteguitor printr-o violentå estetizare. Acest

habitaclu baroc ne apare sugestiv ca o oglindire a

mu¿telor veninoase» (Friederich Nietzsche: A¿a
gråit-a Zarathustra)”. Dorin¡a contactului cu lumea

se asociazå cu un dinamism nelimitat al crea¡iei. În

economia acesteia avem a face cu un nesa¡iu, cu nevoia

imperioaså a autorului de-a o dezvolta fårå încetare

ca ¿i cum ea ar constitui o barierå împotriva for¡elor

ce riscå a distruge în orice moment armonia precarå

a fiin¡ei stigmatizate de inadaptabilitate.

Explicabil, poetul alunecå astfel într-un soi de

voluptuoaså „prolixitate”, în manierismul euforic

(mievrerie) ce reprezintå o rotire în cerc, o virtuozitate

captivå sie¿i a verbelor ¿i imaginilor. „Cînd zicem,

bunåoarå, cå «prolixitatea» este unul din excesele

acestei tipologii stilistice, avem în vedere acea «dispe-

ratå» dorin¡å de epuizare a tuturor posibilitå¡ilor ex-

presive, de unde ¿i multiplicarea la infinit a acelora ¿i

efecte pe planul ornamentului retoric. E, altfel zis, o

«supralicitare a detaliului», care î¿i are corespon-

den¡a sa în «prolixitatea artei decorative». Aspect ce

se poate raporta la binecunoscuta viziune a lui Jean

Rousset care prezenta crea¡ia barocå precum o lo-

godnå între vråjitoarea metamorfozelor, Circe, ¿i

Påunul ambi¡iei siderante.”

În cele din urmå, barocul macedonskian, ostenit

de contrarietå¡ile externe ¿i interioare cu care n-a

încetat a se confrunta, atinge limanul unei relative

pacificåri. El trece, potrivit eseistului nostru, în ro-
coco precum într-una din „epifaniile gra¡iei”,

exprimînd „nu atît o formå «exacerbatå» de baroc,

cît o «decantare» vizionar-stilisticå în transcenden¡a

unei categorii estetice”. Poetul se orienteazå cåtre pei-

sajul opulent, saturat de sine, al mirajului såu care-i

limpeze¿te universul låuntric. Rococoul tardiv al au-

torului Rondelurilor etaleazå un hedonism estetic, o

chietudine, un tandru epicureism, inducînd un sim¡å-

mînt de confort, de reduc¡ie a impresionabilitå¡ii exce-

sive, a tulburårii provocate de stårile conflictuale. Dl.

Zenovie Cârlugea ne oferå un exemplu care înså ar

trebui în¡eles… invers: „La un moment dat, Boffrand,

strålucitul decorator al palatului Soubise, observa cå

decora¡iile interioare, atît de alambicate în rafina-

mentul lor fantezist ¿i suav-rococo, au dus la „neglija-

rea” decora¡iei exterioare”. Deoarece la Macedonski

e vorba tocmai de, ca så spunem a¿a, neglijarea „deco-

ra¡iei interioare” în favoarea celei exterioare. Elibe-

rat parcå brusc de teroarea ce pårea ineluctabilå,

Macedonski î¿i construie¿te un Orient de intenså rev-

erie, lipsit de orice încordare antagonicå, în care ma-

teriile emblematice sînt måtasea, por¡elanul, apa pe

care privirea ca ¿i degetele pot aluneca în voie. De-

corul nu mai e trufa¿, provocator, dureros prin senti-

mentalism, lascivitate ori func¡ie simbolicå, ci suav,

jucåu¿, fantast la modul odihnitor. Miniaturizarea

intimizeazå liniile, då o senza¡ie de familiar: „E vorba

de regåsirea unui echilibru, de o mi¿care vizionarå,

de siguran¡å ¿i redemp¡iune a introvertirii spirituale.

Rococoul macedonskian renun¡å la gravitatea dega-

jatå de «sublimitatea» liniilor baroce, la grandiloc-

ven¡a ostentativå, la exacerbarea imagisticå a aceluia,

degajînd, în schimb, un sentiment cald al ambian¡ei

ornamentale, o apropiere intimå de obiecte ¿i decor,

în general un spirit de interior”.

Stil al galanteriei, al saloanelor dar ¿i al contem-

pla¡iei eliberatoare, al juisårii spirituale, rococoul re-

prezintå perioada finalå a poeziei macedonskiene,

„artå de lux ¿i artå de potolire”. O artå deschiså lu-

minii, dansului cuceritor al aparen¡elor mutat pe un

meridian exotic, ca un dar al seninåtå¡ii aduse de

apropierea senectu¡ii. Iatå cum evolu¡ia crea¡iei ma-

cedonskiene urmeazå o curbå existen¡ialå, ca ¿i cum

cauzalitatea sa s-ar afla în însu¿i destinul fiin¡ei ca-

pabile de cinetica unei autoproiec¡ii stilistice. Astfel

abordat, barocul lui Macedonski devine o cheie deopo-

trivå esteticå ¿ipsihocriticå a în¡elegerii poetului.

 („România literarå”, nr. 22/2007, 08/06- 14/06).

creatorului. „Iatå pere¡ii tapeta¡i ai camerei sale cu

atlas albastru, în cute onduloase, parcelat de cîte o tor-

sadå de fir, încheiatå de un ciucure cu mici mårgåritare.

Patul, ridicat pe cîteva trepte, î¿i ondula scheletul de

trandafir, „sub valurile unui polog de Bruxelles ce-l

înfå¿ura ca într-un nor diafan”. Abanos, fir de argint,

vas de por¡elan, oglinzi de Vene¡ia, pervazuri de argint,

cadre de bronz, tablouri celebre, parfumuri îmbåtå-

toare, vis-à-vis de lampa cu plåci de sidef ¿i lån¡i¿oare

de argint, ce împrå¿tiau o luminå lunarå, ori de „oro-

logiul cu lapis-lazuli, a¿ezat pe o mescioarå de jasp”.

Interior dominat de celebrul tron al Maestrului, ornat

cu picturi ideatice. O culme a estetizårii împinse la detalii

o constituie inten¡ia poetului de a transcrie Thalassa în

pasaje a¿ternute alternativ cu cernealå verde, albastrå,

ro¿ie ¿i chiar a reda vocalele cuvîntului Montagnes cu

verde ¿i negru, spre a reflecta cromatica muntelui.

Cea mai semnificativå tråsåturå a artistului de

tip baroc ar putea fi considerat dualismul såu de fond,

tensiunea produså de o serie de antiteze ireductibile pre-

cum cele dintre via¡å ¿i spirit, dintre viu ¿i artificial,

dintre ascetism ¿i laicitate, dintre spiritualism ¿i

senzualism, dintre intuitiv ¿i conceptual ¿.a. A¿adar o

neîmpåcare perpetuå, o obstaculare a unitå¡ii care

serve¿te incontestabil crea¡ia, generînd un joc de ipoteze

corective ce intrå în substan¡a acesteia. O astfel de in-

capacitate de a concilia principiile exprimå natura me-

canismelor suflete¿ti ambivalente ale artistului, modul

såu de a gîndi, sim¡i, crea, ce se aflå într-o matrice struc-

turalå din care decurg inova¡iile sale ¿i prin care se

explicå pecetea sa stilisticå. Într-un asemenea în¡eles

sîntem în måsurå a vorbi despre drama existen¡ialistå
pe care o tråie¿te creatorul baroc, cåutînd mereu un

echilibru pe care-l poate realiza doar fugar, angoasat

în permanen¡å de con¿tiin¡a e¿ecului pe care, asimi-

lîndu-l, se stråduie¿te a-l recicla. Iar „revalorizarea

e¿ecului” (Adrian Marino) se bizuie pe efectul de mera-
viglia, operînd într-un registru compensator. Iluziona-

rea e succedatå de dezamågire (el desengano), iar aceas-

ta din nou de iluzie, într-o serie nesfîr¿itå. Un mijloc

„pragmatic” de-a combate drama låuntricå este ten-

din¡a de-a ie¿i în lume, de-a avea confirmarea tonifiantå

a lumii, aspira¡ie nelipsitå de riscuri. „Eminescu fusese

un mare însingurat. Solitudinea devine la el temå fun-

damentalå a operei, temå-cadru a reflexivitå¡ii sale

metafizice. Macedonski, dimpotrivå, are nevoie de

lume, de spectacol, de pia¡a publicå, ceea ce înseamnå

«dramå» ¿i «suferin¡å»: «Unde înceteazå singuråtatea,

începe pia¡a publicå, ¿i unde începe pia¡a publicå începe

de a¿ijderea zgomotul marilor comedian¡i ¿i bîzîitul
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Înså nu de pu¡ine ori Macedonski ne con-
duce ¿i spre o råcealå de diamant a unor ståri
apostazice, ca în Noaptea de decembrie de pil-
då, ståri de înghe¡ desfå¿urate, culmea, într-un
spa¡iu incandescent care corupe gra¡ia, timpul
¿i în cele din urmå via¡a imaginatului Emir,
apropiind planurile divine cu cele ale demoni-
cului pânå la suprapunerea lor inebranlabilå.

Raiul ¿i Iadul fierb în Macedonski precum
limita în ardentul doritoriului de a o încålca,
asemeni påsårilor migratoare venite mai devre-
me din ¡årile calde, când sub iluzoria bucurie
a aducerii primåverii neprevåzutului le curmå
zilele.

A¿a este interiorul lui Macedonski! Foc ¿i
ghea¡å, materie moartå ¿i råsuflare care då
via¡å. În toatå lirica sa, carbura¡ia poetului o
constituie petalele de roze.

Dacå ¿i-ar fi putut creiona singur o planetå
în care ar fi trebuit så tråiascå, desigur, ar fi
fost o planetå fåcutå numai din trandafiri.

Vâslind ca printre ghe¡ari, printre curen-
tele de toate felurile ale vremii, Macedonski e
corabia ce î¿i este ea înså¿i ¿i Scyla ¿i Carybda
în acela¿i timp, dar ¿i reu¿ita trecerii printre
mon¿trii.

ªi mai gre¿it ar fi så-l analizåm pe Mace-
donski dupå feliile literare ale vie¡ii sale, ca pe
pepene! Cåci a-i låsa poetului în urmå, cumva
depårtatele maluri ale romantismului benefic
¿i elocvent, ¿i a-l vedea apoi navigând doar spre
alte zåri, de pildå ale simbolismului, - este ca

A¿a cå de la poet încoace, natura î¿i fåp-
tuie¿te alt fel frumuse¡ea. Altfel privim noi acum
aceste fråmântåri ale minunilor lumii! ªi parcå
¿i vezi poetul rugându-se la poemele sale så
vinå ¿i så ne înve¡e cum så mirosim florile, iarå
cântecele påsårilor cum så le ascultåm în mai
bine. Pentru cå poemele lui au început så mi-
roase ca ¿i rozele, ca liliacul, ¿i så cânte ca privi-
ghetorile...

A¿a le-a rugat el ¿i a¿a se întâmplå pânå
în ziua de azi! ªi Doamne, ce mai învå¡ am pri-
mit... ¿i noi...¿i ele! De atunci, dacå ve¡i urmåri
caii noaptea pe lunå plinå, în luna lui florar,
ve¡i vedea cå ei nu mai pasc înfloritul ierbii, ci
doar îl miros, apoi îmbåta¡i cad într-o fericitå
hodinå edenicå.

Într-un altfel, Macedonski este unul dintre
pu¡inii poe¡i care ¿i-a ridicat fizicul ca imagine
croitå la înål¡imea spiritului. Iar dacå e så vor-
bim de solemnitate la Macedonski, apåi asta
atinge cote regale!

A¿a era el !
ªi chiar sarea lacrimei domniei sale e un

cântec de privighetoare, ea încercând så scoatå
zborul din lacrimå, care tot cântec de zbor este,
¿i apoi så-l punå în noi.

De-aci poetul ne tot îndeamnå så venim...!
Cåci venitul spre cântecul privighetorii înseam-
nå înseninarea de-a pururi a zorilor zilelor
noastre îmbåtate de un suflet cu miros de divin.
Iar mirosul divinului la poet este liliacul ca
pseudonim al rozei.

ªi a¿a cum vede¡i, boiari dumneavoastrå,
s-a fost fåcut ca în final florile så vinå ¿i så se
roage de poemele sale, ca så miroase ca-n
poemele lui Macedonski; cu påsårile fåcutu-s-a
la fel...

ªi de-asta primåvara, florile stau la rând
cu zilele så citeascå din poemele sale. De-asta
ele nu pot înflori niciodatå toate deodatå! A¿a
sunt ele, florile ¿i påsårile, care or fi...!

ªi altfel, Macedonski prin intercultura-
litatea sa, în special prin cea poeticå de excep-
¡ie, prin faptul de a fi primul dintre simboli¿ti,
de a fi primul nostru poet care a scris poeme în
vers alb - constituie såmân¡a literarå care va
exploda peste 5 decenii, transformatå în marea
noastrå poezie a anilor 60-70.

ªi altfel, dacå am avea mårturii cå poetul
nu s-a hrånit decât cu liliac ¿i cu roze, cu sigu-
ran¡å cå nu ar mira pe nimeni. A¿a se face cå
nu e deloc întâmplåtor ca în ceasul mor¡ii lui,
ca ultimå dorin¡å, poetul så cearå så i se aducå
roze... .

ªi ca final la aceastå scurtå ¿i subiectivå
expunere vin cu propunerea ca toate edi¡iile
Festivalului Alexandru Macedonski, indiferent
cine le organizeazå, så aibå loc în Comuna Po-
noarele din Jude¡ul Mehedin¡i unde se aflå
singura pådure naturalå de liliac! Din lume!

          (urmare din pagina 1)

¿i cum ai låsa tine-
re¡ea ta a¿ezatå
într-un sac pe o
bordurå, ¿i apoi a
a¿eza pe trotuarul
de vis-a-vis alt sac
cu alte etape ale
vie¡ii tale, fårå le-
gåturå unele cu
altele.

Poet pur sân-
ge, coborâtor prin-
tre muritori direct
din Olimp, Mace-
donski ¿i-a extirpat
în poezie, fårå e-
chivoc, accesul la
social, sco¡ând
dintr-însa orice for-
må cotidianå a a-
cestuia. ªi asta
când era contem-

poran cu un alt mare poet al vremii care nu
respira decât prin social: George Co¿buc! O
reac¡ie oarecum similarå a avut ¿i fa¡å de
contemporaneitate dar nu mai pu¡in, ¿i fa¡å de
contemporani! S-a sim¡it ¿i dogmå ¿i axiomå,
dar culmea, ¿i schisma ¿i al nostru, schisma-
ticul propriei schisme în acela¿i timp!!!

Macedonski este singurul poet al literaturii
române care s-a încoronat singur, aidoma lui
Napoleon care a smuls coroana din mâna Papei
¿i ¿i-a a¿ezat-o cu mâna lui pe cap. „...voiesc
så cred cå sunt din cer...” ne strigå el!

Curgåtor din neamul lui Baba Novac avea
ca ¿i acesta un curaj uria¿ de a se avânta în
luptå fårå limitå, fårå så ¡inå seama nici de nu-
mårul adversarilor, nici de valoarea lor, ¿i cul-
mea, nici de rezultatul luptei – victoria pårând
a fi pentru el mai mult un adaos nesemnificativ
al unei provocåri ce trebuie onoratå decât o
finalitate pozitivå necesarå ¿i obligatorie.

Ãsta era el, Macedonski ...! Un spadasin
desåvâr¿it al duelurilor cuvintelor, s-a luptat
într-un simultan, fårå emo¡ie, cu cele trei genii
ale vremii ale timpului: Eminescu, Caragiale ¿i
Maiorescu. Din aceastå cauzå venitå din ro-
mantismul såu, ¿i iarå¿i din aceastå cauzå ve-
nitå din simbolismul såu, poetul s-a suprapus
nu de pu¡ine ori ¿i cu Don Quijote, dar ¿i cu
Sancho Panza, desigur în acela¿i timp, ¡eså-
lând ¿i încålecând împreunå un minunat Pegas
poetic, total dezinhibat fa¡å de contemporani,
påscåtor tot mai flåmând din cele antice simbo-
luri. „voiesc så cred cå sunt din cer...”

A¿a era el, Macedonski ...!

Casa-memoriala de la Popeasa, Pomete¿ti-Adâncata, Dolj, pe Valea Amaradiei
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O convingere esteticå similarå întâlnim, mai apoi,
la Edgar Papu, în memorabilul såu eseu din 1977, Barocul
ca tip de existen¡å: „Unica relativå unanimitate, sub
aspectul de fa¡å, pare så se raporteze numai la personali-
tatea artisticå ¿i umanå a lui Macedonski (...). Trebuie så
recunoa¿tem cå nici unui literat român ivit dupå marea
perioadå istoricå a stilului nu i s-au ilustrat atât de perti-
nent tråsåturile baroce. Noi l-am vedea perfect încadrat
pe Macedonski în acel baroc fin de siècle.” (II, p. 314)

Astfel de intui¡ii ¿i judecå¡i critice, care nu mai pot
fi puse la îndoialå, nu depå¿esc, înså, câteva rânduri.
M-am angajat, a¿adar, så fac aceastå cercetare a barocului
macedonskian, identificând specificitatea comportamen-
talå, tipologia stilisticå, temele, motivele, figurile recu-
rente, unitarietatea expresivå, relevan¡a esteticå, dar ¿i
„excesele” acestui baroc congruent, filtrat, mai apoi, cu
tenuitate, într-un rococo de stampå exoticå.

EEEEEseul nostru tinde a umple un „gol” în exegeza
macedonskianå, propunând un profil de sintezå barocå
(mixtum compositum) al poetului, autentic, func¡ional,
¿i o perspectivå mai largå, integratoare, în geografia
spiritual-artisticå a operei sale. Studii de acest fel dateazå
încå mai de mult în alte literaturi, nu am vedea de ce
scriitorul în opera cåruia apar „notele cele mai baroce
din întreaga literaturå românå” så fie lipsit de o asemenea
posibilitate de reevaluare criticå... Marea ¿anså råmâne
cea a faptelor (elementelor) care sunt de domeniul evi-
den¡ei infran¿isabile ¿i nu a vreunei teze de interes ane-
xionist, parcelar, scizionist. Departe de noi gândul de a
obnubila ceea ce în exegeza macedonskianå a devenit
deja tradi¡ie ¿i spor al în¡elegerii contextuale pertinente;
se vede, de fapt, de peste tot, cå eseul nostru, intrând
într-un dialog cordial ¿i loial cu întreaga cercetare mace-
donskianå, nu tinde a face „polemicå”, ci exegezå ilus-
trativå. Poate uneori am fost prea categoric ¿i tran¿ant în
observa¡ii, înså niciodatå „tezist” ¿i, mai ales, gråbit în
concluzii. Totul se întemeiazå pe observa¡ii de amånunt
¿i pe convingeri estetice de mai îndelungatå fermenta¡ie
eseisticå.

Constituind, a¿adar, o pasiune mai veche (prin 1979
publicam câteva zeci de pagini despre barocul mace-
donskian) ¿i provenind eu însumi din aceea¿i zonå geo-
graficå a Amaradiei care a legånat copilåria poetului
(låsând, evident, urme atât în poezie cât ¿i în prozå),
mårturisesc cå am avut, pe parcurs, din aproape în a-
proape, revela¡ia unei autentice construc¡ii probante.
Cåci, încadrat în acel barochus finisaecularis de sintezå,
bilan¡ier ¿i atât de caracteristic epocilor de tranzi¡ie, baro-
cul macedonskian exprimå, totodatå, incontestabila sa
deschidere cåtre modernitate, eviden¡iatå într-un capi-
tol final.

„Poetul e un rege ¿i i se cuvine un tron”, zicea
autorul Palatului fermecat în apoteoza-i barocå, a¿ezat
pe „jil¡ul” såu ridicat, sub baldachin vi¿iniu, pe douå
trepte ¿i pe spåtarul cåruia Alexis Macedonski, fiul mai
mare al poetului, zugråvise reliefuri reprezentând scene
din Thalassa. Era pe vremea când, neizbutind så se impu-
nå pre¡uirii oficiale, „istoria literaturii române se fåcea
fårå el” (T. Vianu). Iar el lucra „cu dalta ascu¡itå a minia-
turistului” la Cartea de aur, la strålucita fantezie barocå
din Thalassa, de o debordantå senzualitate d’annunzianå,
la simfonia sculpturalå a Rondelurilor.

Eliberat, mai apoi, de „obsesia Eminescu” fa¡å de
care instituise, în replicå de meraviglia, acea „baricadå”
barocå reformatoare a limbajului liric (comentatå în  capi-
tolul „Obsesia Eminescu” ¿i întemeierea de sine), Mace-
donski încerca, de fapt, dincolo de spectacolul în råspår
¿i zgomotul cervantesc, o repliere remontatoare a unei
ultragiate sensibilitå¡i moderne ¿i a unei con¿tiin¡e scin-
date în atitudini contradictorii. Acestea rezonau cu ideea
de dramå, vizând într-un târziu o redemp¡iune despovå-
råtoare.

DDDDDin bibliografia frecventatå, care deja a ajuns im-
presionantå, câteva au fost lucrårile asupra cårora am
poposit în orientarea corectå a demersului nostru eseistic:
monumentala exegezå a lui Alexandru Ciorånescu, El
barroco o el descubrimiento del drama (Universidad del
Laguna, 1957), eseul plurivalent ¿i sistematic semnat de
Edgar Papu, Barocul ca tip de existen¡å (1977), stråluci-
tele referin¡e asupra barocului din Dic¡ionarul ideilor
literare (1973) al lui Adrian Marino, pertinentele cercetåri
de amånunt ale lui Marcel Raymond, Baroque et Re-
naissance poetique (Paris, 1964) ¿i Jean Rousset, La litte-
rature de l’âge baroque en France. Circé et Paon (Paris,
1953) ¿i L’interieur et l’exterieur (Paris, 1968), ca ¿i
Ésthetique du Rococo (Paris, 1966) a lui Jean Philippe
Minguet.

Convingerea cå prin formula integratoare ¿i, în ace-
la¿i timp, deschiså a barocului putem explica atât omul
cât ¿i opera nu e deloc itinerantå, pasagerå. Ea nu ¡ine de
vreun „criticism” ostentativ, nici de vreun eseism care
î¿i asumå toate libertå¡ile ipotezelor, cu atât mai pu¡in
de aparen¡ele unei iluzii perceptiv-estetice. Este o con-
vingere consolidând intui¡ii mai vechi ¿i, desigur, func-
¡ionalå, verificabilå. Astfel de exegeze aplicate sunt pu-
¡ine în literatura noastrå criticå (pentru literatura contem-
poranå e de men¡ionat lucrarea lui Adrian Anghelescu,
Barocul în proza lui Arghezi din 1988). Se observå o
anumitå „indecizie” (depå¿itå, bunåoarå, în critica fran-
cezå) în a aborda fenomenul la nivelul unor aplica¡ii
ilustrative (ne gândim la D. Cantemir, Al. Odobescu,
Calistrat Hoga¿, Mateiu Caragiale, Ion Barbu ¿.a.). Bunul
gust ¿i dreapta måsurå, înså, trebuie så vegheze din plin,
pentru ca astfel de „aplica¡ii” så nu devinå, acolo unde
nu e cazul, simple confec¡ii de atelier conceptual-eseistic,
furnizând „croieli” inadecvate personalitå¡ilor literare
abordate. Existå, a¿adar, riscul de a exagera componenta
barocå în cazul unor scriitori trata¡i astfel. Pu¡ini sunt, în
literatura noastrå, scriitorii cårora, asemenea lui Mace-
donski (structurå, forma¡ie, expresie, caracterologie), ar
putea så li se dedice o carte, în acest sens, barocul råmâ-
nând de cele mai multe ori doar o componentå a unor
opere mai complexe...

Cele douå lucråri semnate de Horia Mazilu (Barocul
în literatura românå din secolul al XVII-lea, 1976) ¿i Ion
Istrate (Barocul literar românesc, 1982) sunt solide exe-
geze aplicate la studiul literaturii române vechi, ele inau-
gureazå, desigur, o direc¡ie fertilå de cercetare în critica
literarå româneascå. O schi¡å privind „istoria” fenome-
nului aduså în actualitate întâlnim la Edgar Papu (Op.
cit., cap. Puncte de reper pentru un baroc românesc). Sunt
de amintit, de asemenea, lucrårile semnate de Manuela
Tånåsescu, Doina Curticåpeanu, Elvira Sorohan, Lucia
Protopopescu etc. Direc¡ia e deopotrivå fertilå ¿i incitantå,
de o obsecviozitate tipic... barocå, plinå de promisiuni,
redimensionåri, reevaluåri, revizitåri nu lipsite de interes
în sensul unor noi clarificåri. A recunoa¿te, bunåoarå, cå
spiritul cålinescian este unul tipic „baroc” sau cå
Perpessicius se încadreazå unui „rococo protocolar” (Vl.
Streinu) nu mai constituie o surprizå. Cine, înså, va pro-
duce exegeza ilustrativå?! Noi în¿ine am încercat cu ani
în urmå câteva Preliminarii la un baroc românesc, restrân-
gându-se acum la o chestiune oarecum monograficå. O
celulå numai, a¿adar, din tabloul sinoptic de netågåduit
al barocului românesc.

DDDDDincolo de interpretårile anexioniste (romantism,
simbolism) ori parcelare, e necesar så vedem în barocul
macedonskian, încårcat ¿i strålucitor pânå la un «idiom
poetic» aparte (T. Vianu), drept o expresie artisticå inte-
gralå, un mixtum compositum de atitudini, viziuni, ele-
mente ¿i mårci menit a exprima complexitatea psihismu-
lui ideatic macedonskian. Ideea cå acest baroc opulent
¿i apåsåtor e filtrat, uneori, în recipientele de gra¡ie ale
rococoului nu mai are nevoie de o demonstra¡ie compli-

catå, acesta fiind sensul mai intim al unei expresivitå¡i
baroce depå¿indu-¿i limitele, excesele.

Circumscris unui pathos al excesului, atât în planul
biografiei cât mai ales în acela al crea¡iei, barocul mace-
donskian exemplificå o mirabilå diferen¡å specificå,
confruntându-se de atâtea ori cu „pericolele” supralici-
tårii. Am numit unele din „excesele” mai frecvente, desi-
gur redundante, ale stilului (conceptismul, prolixitatea,
emfaza, obscuritatea, tromp l’oil-ul, laboriozitatea), iden-
tificând totodatå, la nivelul expresivitå¡ii imagistice,
câteva „figuri” de o recuren¡å specificå, tensionalå: hiper-
batul, oximoronul, grada¡ia, hipotipoza, polisindetonul,
perifraza, tautologia, conversia, epifonema, antanaclaza.

Am întreprins, apoi, o radiografiere a elementelor
ce structureazå imaginarul poetic macedonskian în anu-
mite dichotomii antinomice (påmânt-cer, foc-apå, på-
mânt-foc, aer-foc), obsesia majorå råmânând cea a våzdu-
hului, a spa¡iului pe care Bachelard îl numea „ascensio-
nal”, în func¡ie de care se ordoneazå, imaginar ¿i artistic,
toate celelalte metafore, idei, simboluri, concepte, aluzii
¿i mårci poetice, într-un cuvânt reveria macedonskianå
¿i lumea operei, cu toatå fantasmatica excelsiorului såu
vizionar, veritabilå «himeriadå» barocå:

Într-o magicå splendoare zbori de lume uitåtor,
Nici sågeata nu te-ntrece ¿i te-avân¡i fårå-ncetare,
Sub un farmec de himerå, dupå ea urmåritor.
Din real ie¿it afarå nu mai e¿ti ca ori¿icare,...
Te-nzestrezi cu mâneci ro¿ii la tunicå de satin,
Chipe¿, nalt, cu stemå-n frunte, pleci pe visul tåu cålare,
ªi se uitå, ¿i se uitå mizerabilul destin.

(Stepa, IV)
Incendiu de solaritate urmårind redemp¡iunile-i

transmundane, barocul macedonskian, scåldându-se în-
tr-un „clar azur ¿i soare de-aur”, instituie o misticå a
periheliei, opuså abisului, ca ekstazie apogeicå a spiritu-
lui însetat de absolut, care, în sfâr¿it, depå¿ind drama
propriilor scindåri existen¡iale, s-a regåsit în exorcizata
pacificare de sine. Este însu¿i mesajul adresat semenilor
din apogeicul cerc paradisiac atins, sublimare a unui
orgoliu poetic justificându-¿i astfel drama existen¡ialå:

Clar azur ¿i soare de-aur este inima mea toatå,
ªi pe când råmâne corpul sub destinul cunoscut,
Peste sufletu-n urcare este greu ca så mai poatå
Så apese-amåråciunea din prezent sau din trecut, -
Clar azur si soare de-aur este inima mea toatå.

Oh! låsa¡i pe-oricare suflet în a lui perihelie,
Ferici¡i-l când påmântul pentru dânsul a murit,
Prosterna¡i-vå când aripi, mai presus de vijelie
Îl råpesc în adâncimea unui vis ne¡årmurit, -
Oh! låsa¡i pe-oricare suflet în a lui perihelie.

(Perihelie)
Barocå în inten¡ionalitatea ei expreså este apoi acea

misticå a perlelor, un fel de „perlofobie” ce marcheazå
profund spiritul comportamental ¿i viziunea esteticå. Am
fåcut apoi referiri la fondul tragic ¿i dilematic al barocu-
lui macedonskian, la „cruzimea” ¿i spiritul „necrofil” al
unor viziuni, la frenezia de senzualism ¿i masculinitate
identificabilå la nivelul poeziei ¿i prozei. Un domeniu
fertil al cercetårii noastre l-a constituit tema naturii, în
cadrul cåreia am fixat unele cronotopuri ¿i obsesii tema-
tice, ideatice. Tehnicile baroce sesizate la nivelul „portre-
tului” ne-au determinat a individualiza procedeul menit
a pune în eviden¡å acel freamåt interior de atitudini con-
trastante, reliefând o artå a „portretului” în mi¿care. La
fel, obsesia oglinzii ca act al reflectårii („maestrul din
oglindå”), råspunzând egotismului macedonskian, con-
duce la figurile introvertirii ¿i autismului, reverberând
mitul superioritå¡ii de sine ¿i al luciditå¡ii extreme...

Pretutindeni, înså, existå acea ¡esåturå organicå (de
teme, motive, metafore structurante, simboluri reflectan-
te) a cårei unitarietate face cu greu, dacå nu imposibilå,
izolarea unor elemente, tratarea lor „monograficå”, indi-
vidualizarea lor specificå. În ciuda acestei impresii esteti-
ce, universul operei e decelabil fa¡å de un aparat no¡ional
¿i conceptual pe måsurå. Ne-am stråduit, în demersul
nostru ilustrativ, a nu distruge coeren¡a operei ¿i a påstra
intactå ¿i cu måsurå empaticå imaginea exhortativå a
barocului macedonskian.

La centenar
MACEDONSKI – profil baroc

(1854-1920)       Z.Cârlugea Z.Cârlugea Z.Cârlugea Z.Cârlugea Z.Cârlugea          (urmare din pagina 1)
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La 26 august din acest an, scriitorul Virgil
Ierunca ar fi împlinit o sutå de ani de via¡å.
Desigur, el n-a avut norocul Cellei Delavrancea
sau al istoricului Neagu Djuvara (1920-2008),
de a depå¿i vârsta de 85 de ani, dar lucrarea
lui literarå a fost aceea a unui om de centenar.
De aceea trebuie salutatå munca dnei Mihaela
Albu, care, de când s-a stabilit la Craiova, a
pus acest ora¿ pe harta recuperårii exilului ro-
mânesc. E vorba de strådania de a oferi o publi-
ca¡ie recuperatoare, pe care a botezat-o Anti-
lethe, ajunså cum la nr. 9 ¿i la editarea unor
culegeri antologice, menite a readuce în actua-
litate figurile cele mai importante ale exilului
românesc. Din seria „micromonogafiilor” de au-
tor se cuvine så amintim pe cele închinate lui
I.M.Arcade, Mircea Popescu ¿i Vintilå Horia,
serie care se completeazå acum cu aceea închi-
natå lui Virgil Ierunca, apårutå cu ocazia cente-
narului, Necunoscutul scriitor Virgil Ierunca,
scriså în colaborare cu Dan Anghelescu (ed.
Aius, 2020), ¿i apårutå în „Colec¡ia cår¡ile exi-
lului”. Prin asemenea gesturi, literatura româ-
nå î¿i dovede¿te vitalitatea ¿i capacitatea de a
men¡ine un interes constant pentru cei care
în condi¡iile grele ale exilului au påstrat nestin-
så flacåra culturii na¡ionale ¿i a mesajului ei
de permanentå înnoire.

Virgil Ierunca apar¡ine unei genera¡ii lite-
rare care a cunoscut, la chiar începuturile afir-
mårii ei, toate ororile ¿i restric¡iile råzboiului.
Originar din Låde¿ti, de lângå Râmnicul Vâlcea,
purtând la na¿tere numele de Untaru, tânårul
scriitor ¿i-a luat acest pseudonim în contextul
ac¡iunii de grup de la revista „Albatros”, condu-
så de Geo Dumitrescu, cel care i-a cedat ¿i pseu-
donimul. Pânå a ajunge så facå gazetårie la
Bucure¿ti, viitorul scriitor a avut ¿ansa de a
studia într-un liceu de prestigiu, precum cel
numit „Al. Lahovari”, unde, printre profesorii
care îl cuceresc prin expunerile lor, se numårå
cel de limba francezå, Lucian Bådescu, pe care
l-a reîntâlnit mai apoi la Paris, întrucât ¿i acesta
a luat calea exilului. Ca båiat sårac ¿i cu posi-
bilitå¡i limitate, s-a orientat la un moment dat
spre cariera militarå, dând examen la liceul
militar din Craiova, dar a revenit cu picioarele
pe påmânt, dându-¿i seama cå nu aceasta era
voca¡ia lui. Facultatea de Litere din Bucure¿ti,
unde îi are colegi pe Monica Lovinescu ¿i
Valentin Lipatti, i-a retrezit pasiunea pentru
limba francezå, astfel cå a citit cu pasiune nu
numai pe marii clasici ai acesteia, dar ¿i cår¡ile
cele mai recente, procurate u¿or prin misiunea
francezå de la Bucure¿ti. A devenit astfel în chip
firesc un comentator pasionat al acestei
literaturi, deschizând, în publica¡iile la care a
colaborat, rubrici speciale, intitulate „Caiet
francez”, „Carnet francez”, „Cartea francezå”
sau „Confluen¡e”, cum sunt cele din „Timpul”,
„Vremea”, „Revista Funda¡iilor Regale”. Croni-
cile ¿i recenziile închinate unor scriitori contem-
porani, precum Claude Roy, René Laporte,
Edmond Jaloux, Paul Eluard, Louis Aragon,

Albert Beguin, Paul Valery etc. îl consacrå
repede drept un cronicar prob, inspirat, cu
vådite simpatii de stânga, îndreptate împotriva
fascismului ¿i a regimurilor totalitare. Schim-
barea de macaz din 1944 îl va orienta ¿i spre
literatura ruså ¿i sovieticå, pe care o descoperå
din mers, prin scriitori ca Maiacovski, Gorki,
Dostoievski etc., citând nu de pu¡ine ori din
Marx sau Lenin, despre care scrie în „Lumea”,
„Victoria”, „România liberå”, „Scânteia tineretu-
lui”, „Tinere¡ea”, „Via¡a socialå CFR”. E prizat
astfel de cercurile socialist-comuniste ¿i pro-
babil cå ar fi avut un destin de îndrumåtor lite-
rar al tinerei genera¡ii, dacå nu i s-ar fi ivit posi-
bilitatea unei specializåri la Paris. Aici a de-
venit unul dintre întemeietorii revistei „Lucea-
fårul” ¿i apoi a altora, precum „ Limite”, „Caete
de dor” „Cuvântul în exil,” „Destin”, „Fiin¡a ro-
mâneascå”, „Ethos”, „Uniunea românå”, „Revis-
ta scriitorilor români”, criticul cel mai autorizat
ale literaturii române din exil, mai ales dupå
ce a preluat principalele emisiuni pentru
România de la „Europa liberå”. Împreunå cu
Monica Lovinescu au format un cuplu redutabil
al cernerii ¿i judecårii literaturii române din
¡arå ¿i din stråinåtate. Cår¡ile în care ¿i-a
adunat aceste colaboråri sunt prin defini¡ie
cår¡i de opinie, de atitudine, de criticå a
literaturii proletcultiste din ¡arå, sau a derapa-
jului scriitoricesc de la noi, de a transforma
crea¡ia literarå, cultura, într-o anexå a politicii
de partid. Boala timpului comunist, zdrångå-
nitorii de partid cad victime ale condeiului såu
polemic, ironiei sale corozive, care nu iartå ni-
ciun compromis, mergând pânå acolo încât a
redactat o „Antologie a ru¿inii”, consemnând
cu fidelitate fiecare ditirambå ceau¿istå. Au ur-
mat volumele Dimpotrivå, Subiect ¿i predicat,
Române¿te, Semnul mirårii, expresie a unei cri-
tici inclemente, dar ¿i a elogierii valorilor pe-
rene ale scrisului contemporan, între care s-au
numårat figuri proeminente ale exilului nostru,

precum Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil
Cioran, Vintilå Horia, Aron Cotru¿, Pamfil
ªeicaru, Bazil Munteanu, Al. Ciorånescu, ªte-
fan Baciu, care devin, sub pana lui, repere de
con¿tiin¡å moralå ¿i atitudine esteticå respon-
sabilå. Lor li se adaugå cartea de memorialis-
ticå Trecut-au anii..., prin care luåm contact
cu via¡a de zi cu zi a lumii române¿ti din dias-
pora sau cu Fenomenul Pite¿ti, prin care face
rechizitoriul politicii de oprimare a con¿tiin¡elor
libere din ¡arå, aruncate în gulagurile extermi-
natoare ¿i supuse unui regim de reeducare
criminal.

Cartea pe care cei doi autori o consacrå
lui Virgil Ierunca recapituleazå mai toate etapele
acestei deveniri. O scurtå prefa¡å apar¡inând
Libu¿ei Valentova, profesor de limba ¿i litera-
tura românå la Praga, reface itinerarul intelec-
tual al lui Virgil Ierunca, våzut ca o con¿tiin¡å
vie a exilului românesc („garant al identitå¡ii”).
Urmeazå sec¡iunea „biografie”, alcåtuitå din
„fragmente” elocvente ¿i din antologarea unor
texte care definesc „cuvântul în exilul antico-
munist”. Etapele ¿i temele scrisului sunt punc-
tate prin atitudinea fa¡å de Brâncu¿i, Arghezi,
Tonegaru, Blaga, Mircea Eliade, Goma ¿i evo-
carea colegilor, Ion Cu¿a ¿i Mircea Popescu.
Autorii au re¡inut apoi câteva texte referitoare
la scriitori cu care empatizeazå, precum Sergiu
Al. George, Paul Sterian, Mihai Ursachi, Dan
Ion Nasta, Mircea Dinescu. Concluziile, Biblio-
grafia ¿i Anexa încheie acest periplu, menit a-l
cunoa¿te pe V. Ierunca cât mai aproape de
dialectica sa existen¡ialå ¿i de cåutarea repe-
relor fundamentale ale literaturii române.
Aceastå privire în oglindå este întregitå cu
sec¡iunea „Virgil Ierunca în viziunea contempo-
ranilor”, la care se adaugå fragmente din co-
responden¡a acestuia ¿i indicele de nume. În
rezumat, tot ceea ce e necesar pentru a îndem-
na un spirit tânår la realizarea unei viitoare
monografii, care, credem noi, nu se va låsa mult
a¿teptatå.

Numårul corespunzåtor din „Antilethe”
vine så completeze imaginea criticului (nr. 3/
2020) oferind detalii noi din toate comparti-
mentele în care a activat. E vorba de poezie,
memorialisticå, reviste române¿ti din exil,
portrete (George Racoveanu, Lucian Bådescu,
Mihai Fårcå¿anu, Basil Munteanu, Eugen
Drågu¡escu, Ion Pârvulescu), interviu ¿i pagini
de coresponden¡å. Cele douå lucråri se între-
gesc reciproc, oferind o imagine cât se poate de
adecvatå a muncii de o via¡å a lui V. Ierunca pe
tårâmul culturii na¡ionale, pentru prezervarea
limbii române ¿i påstrarea literaturii ei în albia
respectului pentru tradi¡ie ¿i demnitate scrii-
toriceascå, prin refuzul oricåror compromisuri
¿i derapaje de la cerin¡a esteticå a literaturii,
împotriva falsificårilor de orice fel.

Salutåm munca celor de la Craiova, re-
gretând în acela¿i timp faptul cå produsele
muncii lor sunt adeseori escamotate sau
ignorate, nefiind cunoscute pe cât ar merita.

CentCentCentCentCentenarenarenarenarenar VIRGIL IERUNCA
           Mircea  POPA Mircea  POPA Mircea  POPA Mircea  POPA Mircea  POPA

Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe GRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCU
Crea¡ia: o expresie care se cere pe sine, aria sa comunica¡ionalå fiind oricum relativå.

*
Neantul înål¡îndu-se din lucruri cum aburul dintr-un lac, în zori.

*
Ingratitudinea visului nocturn: a te privi involuntar în oglinda uneia din fic¡iunile

tale care se poate dezice brutal de tine.
*

„Învingåtorul såtul, sa¡ietatea, mul¡umirea lui, plåcerea unei rumegåri îndelungi.
Multe n-ar trebui så fim, dar ce nu ai voie så fii niciodatå este så fii învingåtor. ªi totu¿i e¿ti
învingåtorul fiecårui om pe care îl cuno¿ti bine ¿i cåruia îi supravie¡uie¿ti. A învinge

„Cu atît mai amenin¡åtoare e furtuna”

înseamnå a supravie¡ui. Cum ar
trebui så facem: så tråim mai
departe ¿i totu¿i så nu fim învingåtori? – Cvadratura moralå a cercului” (Elias Canetti).

*
Scriptor. Nicio trådare nu i se pare mai dureroaså decît cea la treapta cuvîntului, adicå

a legåmîntului ontic cu sublimarea sa.
*

„Pînå ¿i în prietenie ¿i dragoste poetul simte suflul de antipatie care ¡ine fiecare fiin¡å
departe de celelalte” (Robert Musil). Inclusiv o distan¡are de propria fiin¡å. Lirismul are de
asemenea o margine care e chiar condi¡ia comunicårii sale. Nu-i po¡i sesiza imponderabilele
decît depårtîndu-le de tine, încårcîndu-le de generozitatea impersonalizårii.
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Cînd, în 2004, am publicat împreunå cu
Cristian-Robert Velescu, la Humanitas, volumul
Brâncu¿i inedit. Însemnåri ¿i coresponden¡å
româneascå, m-am gîndit în primul rînd la pa-
siona¡ii de Brâncu¿i care nu ar fi avut posibi-
litatea så parcurgå întregul fond de arhivå
påstrat la Bibliothèque Kandinsky de la Centrul
Pompidou din Paris. Bogå¡ia acestui fond a¿-
tepta så fie aduså la luminå ¿i mai ales adno-
tatå. Mare mi-a fost decep¡ia constatînd cå
mul¡i scriitori ¿i jurnali¿ti continuå så publice
interpretåri ale operei artistului român fårå a
fi deschis måcar o datå acest volum, surså de
informa¡ii ¿i idei privind parcursul sculptorului.
Nu întîmplåtor, cele mai bune texte despre un
creator pornesc de la documente inedite care
au rolul de a deschide cåi spre o mai bunå în¡e-
legere a operei.

Dupå mai bine de cincisprezece ani de la
publicarea acestui volum, constat cu bucurie
cå unul dintre cei mai respectuo¿i ¿i fideli scrii-
tori fa¡å de document, Zenovie Cârlugea, publi-
cå un volum impresionant (900 pagini) la Tipo
Moldova, Constantin Brâncu¿i. Oameni din via-
¡a lui. Dic¡ionar monografic. Profesor de litera-
tura românå la Târgu Jiu, Zenovie Cârlugea este
fondatorul-coordonator al revistei Portal-Måias-
tra (2005-) – titlu semnificativ, care face trimite-
re la una dintre crea¡iile importante ale lui
Brâncu¿i – chiar dacå nu este în întregime dedi-
catå crea¡iei artistului. Cu o deschidere foarte
largå, aceastå revistå reune¿te, în afara cîtorva
eseuri despre artistul de pe meleagurile Gorju-
lui, articole de literaturå ¿i de criticå literarå,
reflectând preocuparea directorului publica¡iei
pentru crea¡ia literarå. Mai multe scrieri publi-
cate de Zenovie Cârlugea începînd cu 1995 se
concentreazå asupra operei lui Lucian Blaga,
Tudor Arghezi ¿i Mihai Eminescu, personalitå¡i
care vor face subiectul, începînd cu anul 2017,
al unor impresionante volume apårute în ca-
drul seriei „Dic¡ionar esen¡ial/monografic: oa-
meni din via¡a lui…”, colec¡ia „Opera omnia.
Dic¡ionar”, coordonate de Cassian Maria Spiri-
don, la Editura Tipo Moldova din Ia¿i.

Cîteva volume critice despre Brâncu¿i, pu-
blicate începînd cu anul 2000, cît ¿i o impresio-
nantå monografie a Arethiei Tåtårescu (Marea
Doamnå a Gorjului interbelic, 2007), în colabo-
rare cu Zoe Elena Deju, anun¡au rigoarea lui
Zenovie Cârlugea, care a constatat la rîndu-i
absen¡a unor informa¡ii privind personalitå¡ile
care l-au înconjurat ¿i cunoscut pe artist. Era
necesarå o contextualizare a crea¡iei brâncu-
¿iene pentru o mai bunå ¿i mai justå analizå.
Încå din 1997, prin teza mea sus¡inutå la Sor-
bona, Mediul artistic ¿i cultural în care a evo-
luat Brâncu¿i, deschisesem o arie largå de in-
vestiga¡ie pornind de la arhiva din dona¡ia pe

care Brâncu¿i a fåcut-o Statului francez ¿i de
la documentele de arhivå din bibliotecile ¿i mu-
zeele americane. Zenovie Cârlugea î¿i propune
så constituie un dic¡ionar al acestor persona-
litå¡i ¿i så redea, prin citate din coresponden¡å
– acolo unde ea existå –, legåtura directå cu
artistul, dupå cum o justificå autorul în intro-
ducere: „Aceastå multitudine de «voci», rezo-
nînd într-o posteritate mai mult subiectiv gene-
roaså decît exactå, a contribuit la rotunjirea
mitului privind Omul în manifeståri ¿i implicåri
contingente”.

Cum era de a¿teptat, sînt cuprinse în dic-
¡ionar personalitå¡i adesea citate ¿i comentate,
precum Marcel Duchamp, Tristan Tzara,
Amedeo Modigliani, Fernand Léger, Erik Satie,
Sonia Delaunay - prieteni apropia¡i ai sculpto-
rului –, cît ¿i colec¡ionari ¿i galeri¿ti americani,
care apar în coresponden¡a sa, ca Agnes ¿i
Eugene Meyer, Louise ¿i Walter Arensberg, John
Quinn, Katherine S. Dreier… ¿i lista ar putea
continua. Toate aceste personalitå¡i apar cu
noti¡e restrînse pentru cå ele beneficiazå de mo-
nografii ¿i scrieri recurente. Altele, din mediul
românesc, precum V.G. Paleolog, Ionel Jianu,
Barbu Brezianu, sînt prezentate sub forma
unor adevårate eseuri, indicînd importan¡a
contribu¡iei lor la cunoa¿terea operei ¿i perso-
nalitå¡ii artistului. Originalitatea acestui volum
constå, înså, în cercetåri aprofundate asupra
unor persoane care apar în coresponden¡a pe
care am publicat-o în volumul amintit din 2004
¿i în diferite mårturii apårute în preså de-a
lungul anilor sau reunite de Friedrich Teja
Bach, de pildå, în catalogul operei sculptate,
Constantin Brancusi: Meta-mor-phosen Plasti-
cher Form, Cologne, Dumont Buchverlag, 1987,
pp. 223-316, sau de Romulus Rusan în O dis-
cu¡ie la Masa tåcerii ¿i alte convorbiri subiec-
tive, Editura Eminescu, Bucure¿ti, 1976.

Astfel, se gåsesc noti¡e ale unor persoane
precum Gheorghe Baltå, fiul unei prietene,
Maria Cerchez-Baltå, cunoscut în mediile ro-
mâne¿ti de avangardå, Gheorghe Bernardi,
Irina Blanc/Procopiu, Scarlat ¿i Dida Calima-
chi, Ion Cålugåru, Pierre Ciolan, Emil Damian,
Constantin Diamandi, Julius Doppelreiter, Ion
Dragu, Daniel Ghea¡å, Paula Greiner (Paula
Iliescu/Paula Illery), Teofil Ionescu, Edgar Ka-
pralik, Constantin Levaditti, Gheorghe ¿i Helen
Murgoci, Gheorghe Nicolcioiu, Aurel ¿i Elena
Pampu, Dumitru, Daniel ¿i Alice Poiana,
Rhe-Sylvia Radu, Gheorghe Savul, Felicia
Stroescu, George Teodorescu, Ion Zamfirescu
¿i al¡ii. Unele dintre aceste persoane au fost
direct legate de crea¡ia sculptorului, precum
Alice Poianå, fiica unui prieten de tinere¡e, pe
care a ¿i botezat-o, ¿i dupå chipul cåreia
Brâncu¿i a sculptat în 1906-1907 Cap de copil

BRÂNCUªI – un dic¡ionar impresionant
Doïna LEMNDoïna LEMNDoïna LEMNDoïna LEMNDoïna LEMNYYYYY

adormit, sau Ioan Alexandrescu, pietrar, care
a lucrat sub îndrumarea sculptorului la Poarta
Sårutului. Al¡ii ca Marguerite Vessereau sau
Dimitrie Pascotå au låsat texte inedite despre
crea¡ia artistului. Iar cu al¡ii, precum Ion
Gheorghian-Popescu, Carol Krauss, Toma
Tomescu, fo¿ti colegi de ¿coalå ai sculptorului,
a avut o corespondenå sporadicå.

Nu puteau så lipseascå din acest dic¡ionar
numele tinerilor arti¿ti care au trecut pe la ate-
lierul parizian din impasse Ronsin, în inten¡ia
de a se hråni din învå¡åmintele maestrului,
destul de rezervat în a dezvolta teorii sau pre-
cepte, convins fiind cå tînårul artist ar trebui
så-¿i gåseascå singur drumul. Este cazul Irinei
Codreanu ¿i al surorii ei, dansatoarea Lizica
Codreanu, al Mili¡ei Petra¿cu, Margaretei Cos-
saceanu-Lavrillier, al Sandei Kessel (Polizu-
Mic¿une¿ti), al lui Constantin Antonovici ¿i al
artstului americano-japonez, IsamuNoguchi.

Toate informa¡iile referitoare la aceste per-
sonalitå¡i contribuie la reconstituirea lumii în
care a tråit ¿i a creat Brâncu¿i, legatå atît de
spa¡iul francez ¿i de cel american, care i-a
deschis por¡ile, cît ¿i de spa¡iul românesc.

De aceea, Dic¡ionarul monografic cons-
tituie un instrument de lucru de un incontes-
tabil interes, pentru care autorul meritå toatå
aprecierea.

*
Cronicå reproduså din „Observator Cul-

tural”, Bucure¿ti, Nr. 1028, 28 august 2020.

*
Regåsirea ta include prezen¡a unui model fie ¿i foarte liber, simptom al spiritului de

ordine, de integrare în ierarhia cosmicå, spirit cåruia îi apar¡ii latent. Model sacral ori literar.
  *

Are în sînge tehnica mersului pe sîrmå, dar nu ¿i a mersului propriu zis. Neputînd
înainta pe un teren obi¿nuit, e un infirm.

*
Un cer de dupå-amiazå albastru ¿i îndepårtat, completat la margini  de spuma unor

nori albi-copilåro¿i, un cer fraged, umectat cum un sårut. Vine cu siguran¡å dintr-un spa¡iu
de altådatå, de altundeva. Dar cum? Procedeele lui simple ¡in de genialitatea cosmicå.

*
Marile erori pe care nu ¡i le asumi, pe care le treci în contul Destinului.

*
„Dupå opinia foarte strîmtå a adversarilor såi, un om de seamå a încetat så fie «de

seamå», cînd a råmas singur. Astfel såge¡ile îndreptate împotriva unui om de seamå vizeazå
în primul rînd pe admiratorii acestuia. Så cadå admiratorii – acesta-i scopul unei campanii.
ªi într-adevår rezultatul final al campaniilor consistå de obicei numai în mormane de
admiratori” (Lucian Blaga).

*
Exilat în subiectivitatea ta ca într-un proces ¿i nu ca într-o naturå imuabilå. Dar cîte

iluzii fertile de aici, cîtå via¡å!
*

Iarna: capacitatea naturii de-a se transcende pe sine ca ¿i cum ar fi o moarte.
*

Semiluna: „Una din formele cele mai caracteristice ale mi¿cårilor lunii: simbol
deopotrivå al schimbårii ¿i întoarcerii formelor este legat de simbolistica principiului
feminin, pasiv, acvatic. Artemis – Diana – identificatå cu luna în Antichitate, zei¡å nocturnå,
podoabå a a¿trilor, ocrotitoare a pådurilor, era adesea reprezentatå cu un corn de lunå în
pår sau în mînå. O zei¡å romanå, Lucina, identificatå cu Diana de cåtre Cicero, veghea
na¿terile; ¿i ea purta un corn de lunå în pår. Zei¡a castitå¡ii, ea era în acela¿i timp ¿i zei¡a
na¿terilor. Astfel cornul de lunå simbolizeazå castitatea ¿i na¿terea în dubla ipostazå diurnå
¿i nocturnå a acesteia. Vom nota cå Fecioara cre¿tinismului este adesea comparatå, în
litanii, cu luna ¿i  reprezentatå pe un corn de lunå” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant).

*
Abisul ca un delir profund al limitei. Limita nåscåtoare de abis.

          (continuare în pagina a 9-a)
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Vladimir UDRESCU

ORA DE CEAI

era o toamnå fårå ie¿ire
la murmurul plebei
câ¡iva prieteni din Attica
sosiserå la ora de ceai

arta ¿i-a atins apogeul
a zis unul privind cum lumina
se sfâr¿ea pe hornurile
crematoriului

noi ceilal¡i din polis
cu steagul nimicniciei estetice-n inimi
am tåcut
tocmai se dådea o ¿tire
despre incinerarea universului

doar din când în când
tulburam cu linguri¡ele
fårâme de idei
în ce¿tile pictate de ahei
cu suli¡i care de luptå scuturi
¿i zei

pânå ¿i pe degete se a¿eza
straturi-straturi
un aer sofistic
tot vorbind despre leandri
¿i manifeste
despre amurgul idolilor
¿i stângism

¿i deodatå
a-nceput så se-ntunece
în ce¿ti a coborât cu iu¡ealå
o cea¡å euristicå

priveam to¡i cu mirare
în duhul pådurii de pini
de peste golf
atunci
pe palestrå s-a ivit
dån¡uind
o påpu¿å gonflabilå

este sosia artei
a-ngåimat alb la fa¡å
un alumn din Megara

NUMAI ATÂT

coroanele castanilor s-au înstråinat
în ele ¿i-a fåcut gloria culcu¿
precum nåluca unui elixir
nenumit
filigranul mâinilor tale
izvode¿te aceastå dojanå
temåtoare

oare cine te cheamå
când dumbråvencele se scaldå-n cer

trece ¿i legiunea  nop¡ii
printre fiarele pådurii în turmå
ai crezut doar atât
cå-¡i po¡i privi chipul
în paloarea sfâr¿itulu

pe vremuri
cålåtorul se întorcea
din hacienda  celor  våzute
¿i nevåzute
febra urcu¿ului îi sågeta venele
cu un fascicul de raze franciscane

azi doar
câteva furnici de ivoriu
traverseazå golful magnetic
de la est la vest
precum spiritul înnopteazå uneori
într-un elin palimpsest

FIICELE PLOII

apare spre miezul nop¡ii
la u¿å înfå¿urat în mantia
mor¡ii

la ceasul acesta dormi te-ntreabå
cu privirea a¡intitå
la spaima din oasele-¡i sub¡iri
de prigorie  a infernului

umbrele trecutului picotesc
în rezerva¡ia de distopii
ce vorbe sunt acestea råbufne¿te
monarhul beznei
aici e îngåduitå doar na¿terea
 textului fantomå
într-un ascunzi¿ al suferin¡ei
locuie¿te june¡ea ta timpurie
pe când fåpturi în negru se strecoarå
din istorie
ca de la un masacru
¿i-¿i spalå pletele
într-un havuz de la capåtul
aleii cu grifoni

aici am stråpuns cu suli¡a
våzduhul spre soarele orb
mai spune monarhul întunecimii
stinså e acum via¡a lumii
precum un ied de lapte
înjunghiat în zori

fiicele ploii
din vremea secetei de o mie de ani
sunt stane de piatrå
la våmile de¿ertului

PAªI PE AER

se umblå încå în luminå
stråjile ¿i-au agå¡at
 armele în solzii de tuia

¿i deodatå
un pean stråbate aerul vegetal
trece adolescenta casantå
prive¿te îndelung atolii oceanici
ai extazului
ca un felah de pe Nil
mâlul sangvin
¿i scoate din degete difuze
un tril

duhul materiei negre dispare
deasupra apelor

la rându-i
dintr-un sacru unghi
catharsisul î¿i dezmor¡e¿te reichul
de tuci
oasele-i fluide se prefac în må¿ti

sub tålpile nubilei
frunzele de asparagus cântå
vremea-i catapultatå într-un crater

de rizomi turgescen¡i
fåpturi dintr-o colonie de rugåciuni
mår¿åluiesc cu tuful vulcanic
al iluziei pe umeri

cu râvna legii de cre¿tere-n ochi
sufletu-i zboarå peste olaturi
de rouå
o floare de lotus devine
fiin¡a-i de aer

asemeni unui pterodactil
numere imaginare drept pavåzå
¡â¿nesc dintr-un calendar
juvenil
¿i iatå cå vin cei  cu nåvoade
de abur
tocmi¡i

pubera-¿i scrie în aer cu sânii
poemul ei pneumatic
prin blindajul de litere
se strecoarå o fiin¡å astralå

FÅRÅ CHIP E MENUETUL DE-AMIAZÅ

¿i mitul se scurge
¿erpuind
printre zile de råsfå¡ ¿i slavå
pe ochiul de evanghelist
din veghea semin¡iilor des¡årate
råsare acum psalmul lui  Christ

negura ca o ranå deschiså
un calvar råcoros în plasa cu pe¿ti
fascicule de raze utopice
închipuie un joc de delfini
printre tijele poemului
adolescentin

dar  braconierii din cea¡a vârstelor
tac
fiindcå apar ¿i muguri
hipnotici  pe lac

pe când cu sânii nubila incendiazå
universul
iar gâtul ipotenuzei de aer
ca o so¡ie hititå
se frânge în fiin¡a unei idei
odatå cu versul

ORA DE  CEAI
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ÎNTOARCEREA ACASÅ
Poate, curând må voi întoarce-n mun¡i,
Voi reveni în mun¡ii mei de-acaså
Pe unde toarce mama nori cårun¡i
Iar tata surpå stelele sub coaså.

Atât de mult prin lume am umblat,
Am strâns atâtea frumuse¡i sub pleoape;
Am râs nebun ¿i-am plâns nemåsurat,
Cålcând pe zåri, pe ¿esuri ¿i pe ape.

Atât de fericit plecam în zori
Pe-aceea¿i, sau mereu pe altå cale,
Så caut vise ¿i femei ¿i flori,
Så må însor, o zi, cu fiecare.

Nici azi nu-s obosit de nici un drum,
Nu-s gata de odihnå niciodatå;
Doar anii å¿tia, mul¡ii, nu ¿tiu cum
Så-i mint cå-s toate cum au fost odatå.

ªi-apoi în munte voi gåsi oricând
Un pat întins sub iarba råcoroaså
ªi-o mamå-n pragul lumii låcrimând
De bucurie c-am sosit acaså.

ATÂT DE-ADÂNC
Atât de mult iubit-am mun¡ii eu
ªi-atât de greu i-am despår¡it de mine,
Cum ai tåia culori din curcubeu
ªi-ar curge sânge-albastru pe coline.

Atâ¡ia zori am îmbråcat în vis
ªi-atâta cer le-am presårat sub pleoape,
Cum mierlele-n påduri, cu fluier stins,
ºin suspinarea vântului pe-aproape.

În tulnic, încrustatå-n jar de dor,
Mi-am trågånat iubirea neîmpåcatå;
ªtiu toate a¿teptårile cum dor
Când nu mai vine nimeni, niciodatå.

Azi mun¡ii, dragii, sunt departe-n mit,
Pe unde eu s-ajung nu se mai poate;
Atât de mult înaltul l-am iubit
ªi-atât de-adânc cobori, prin mine, noapte!

SÅ DORM CÂNTÂND
Acolo unde cântå piatra-n cer
ªi brazii strigå stelele pe nume,
Acolo, vrea-voi, când va fi så pier,
Så-mi sap såla¿ul de sfâr¿it de lume.

Acolo sus, la mo¡i, între påduri,
Pe sub lumini de miere stinså-n searå,
Va trebui Tu, Doamne, så te-nduri
Så-mi dai odihna cea de-odinioarå.

Aceea dinainte de-a fi fost
Un om pustiu, o frunza tremuratå,
Ce mai cu rost, mai fårå nici un rost,
Am râs ¿i-am plâns cu drag de lumea toatå.

Am alergat mai mult ca orice vânt
Prin våi adânci, pe piscuri fulgerate,
Nici diavol råu, nici prea cucernic sfânt,
Tråind de toate ¿i iubind de toate.

Întors, pânå la urmå-n Rai de Sat,
Cu-n Arie¿ de aur la picioare,
De nimeni ¿i nimic netulburat
S-alerg, cântând, cu apele, pe vale.

A FIERT MÅMÅLIGA
Fierbe în apa seninului luna,
Måmåliga lumii, mare ¿i grea;
Copilul din mine împinge cu mâna
Tåciunii de stele aprinse sub ea.

Rumegå-n boarea albastrå de-afarå
Turmele fagilor pierdute pe mun¡i;
Le cântå, din fluiere, frunza u¿oarå,
Le påstoresc brazii mari ¿i cårun¡i.

Mestecenii-n port popular, joacå-n cete,
Ori råsfira¡i, câte doi, câte trei;
Pe talia lor cingåtorile bete
Învåluie cercuri ¿i-i fac sub¡irei.

Izvoarele tinere sunt gata så plângå
Dacå ui¡i så le mângâi, dacå le cer¡i,
Ascunse în feriga deaså de lângå,
Ori din pråpastii, cioplindu-¿i pere¡i.

A fiert måmåliga, ¿i-acum, aburindå,
S-a råsturnat din ceaunul de stânci:
Treze¿te-te-n mine, copilårie flåmândå,
A fiert måmåliga, hai så månânci!

ºINE-MI CALD MORMÂNTUL
Iar mi-e dor de pragul dragului meu munte,
ªi de satu-mi singur, în låtrat de câini;
Peste tot sunt oameni pe la ei prin curte,
Înså to¡i, aproape, mie mi-s stråini.
Iar, la casa noastrå, nici måcar un câine
N-o så må mai latre, azi, cå n-are cum:
Ruginitå-i poarta în ¡â¡âni båtrâne,
Må mai uit, în curte, numai de pe drum.
Cåci sub lacåt rece încuiate-s toate,
Nu mai au via¡å, nici måcar un pic;
Låmpile sunt stinse, nici un foc nu arde,
Fumegå pustiul: nimeni ¿i nimic.
Pânå ¿i fereastra, cea senin-albastrå,
Unde mama noastrå, ca un sfânt izvor,
Ne-a¿tepta, icoanå, nu mai e fereastrå,
Ci o patå oarbå, pâlpâind de dor.
Numai Arie¿u-i tot acolo-n vale,
Oglindind pådurea cu adânc suspin;
Dragostea lui lungå încå må mai doare
Pentru el, acaså, musai så tot vin.
El mi-ntoarce pa¿ii, prin nåme¡i de ¿oapte,
El må strigå, seara, cu oftatu-i greu;
Te aud, båtrâne, nu-s a¿a departe,
ºine-mi cald mormântul, voi veni ¿i eu.

TACE CA O PIATRÅ

N-am mai fost în munte, n-am mai fost pe-acaså,
Toate må refuzå, toate m-au învins;
Nu-i gåsesc nådejdii nicio cale-ntoarså,
Sufletu-mi tânje¿te obosit ¿i stins.

Brazii de pe coaste nu må mai îngânå,
Duc ¿i ei, în spate cerul greu, de fier,
Iar peste privire mi-a crescut ruginå,
Drumu-mi mu¿cå talpa, orele må pier.

N-am mai fost în satul ce m-a scos în lume,
Nici la crucea mamei, neagrå ca un spin,
Ce må strigå noaptea chinuit pe nume,
Eu la nicio cruce nu må mai închin.

Cåci ¿i ea-i o piatrå, fårå de suflare,
Mama nu-i acolo, nu-i doar rece lut,
Dar atuncea unde-i, scumpa mamå, oare,
Ochii ei ca mierea unde s-au pierdut?

Unde-i ve¿nicia? Nicåieri, niciunde;
Mort pânå ¿i dorul dupå satul meu,
Iar de-ntreb de mama, cine mai råspunde?
Tace, ca o piatrå, însu¿i Dumnezeu.

COSAª
Am fost cosa¿, prin ierburi, înalte ¿i frumoase,
M-acopeream cu stele când må culcam în clåi;
Må vindeca råcoarea, din zori, când må-njunghiase
O fatå, ca o rouå, adânc, cu ochii ei.

Am fost cosa¿, în munte, lângå-un bunic de sare,
Ce-mi ascu¡ea cu gresii rotunde coasa grea
ªi må-nvå¡a cå via¡a e-o brazdå truditoare
De n-o cose¿ti la vreme, te pologe¿te ea.

Prea scurt întruna prânzul, sub fagi, la umbrå deaså,
Prea lungå ziua-n flåcåri, departe de izvor,
Dar ce icoanå mama, când ne-ntorceam acaså,
La cina pregåtitå cu dragoste ¿i dor...

Sunt tot acolo mun¡ii ¿i trudnica lor varå,
Dar nu mai våd cosa¿ii aceia, asudând:
Unu-i demult, sub iarbå, s-o-nve¡e så råsarå,
Altu-¿i cose¿te anii, gråbi¡i, dar pânå când?

EU DUC ÎN BRAºE MUNºII
Eu duc în bra¡e mun¡ii ¿i cerul ¿i pådurea
Un Arie¿ de aur må murmurå cu dor;
De¿i-s plecat prin lume, întruna ¿i aiurea,
M-a¿ tot întoarce-acolo, la mine, la izvor.

Mi-a¿ rezema privirea de coastele-ntoamnate,
Ori primåvara-vara de pomii înflori¡i;
Mi-a¿ vindeca amarul cu oameni ¿i cu sate:
Dacå vå ¿tiu pe nume, voi cum de nu må ¿ti¡i?

Iar de vå strig Dumitru, Ioane sau Mårie
ªi satele, pe toate, eu le botez Muncel
Înseamnå cå-mpreunå tråim de-o ve¿nicie
ªi cå, la mine-n suflet, toate-a¡i råmas la fel.

ªi dacå mint, nu-i vorba de voi, ci doar de mine,
Mie-mi cioplesc troi¡e din amintiri ¿i vis;
Eu port în suflet codrii ¿i mun¡i ¿i râuri line
ªi cå må-ntorc acaså eu, mie, mi-am promis.

SÅ-MI CÂNTE FRUNZA
Så nici nu fi plecat nicicând din mun¡i,
Så nu-mi råmânå våile uitate
ªi pa¿ii mei de rouå, pa¿i descul¡i,
Så nu fi coborât din Detunate.

Så nu må-nsor cu stele fårå so¡,
 Pe trândava ¿i sloboda câmpie,
Ci doar în piscul plaiului de mo¡,
Så-mi las în tulnic sufletul så-nvie...

Så nu fi fost director la urzici,
Într-un ora¿ de clopote stråine;
Cu planuri mari, dar reu¿ite mici
ªi råstignit, întruna, eu în mine.

Acolo-n munte de-ar fi fost s-adorm,
Cu fluiere la cap ¿i la picioare,
Så-mi cânte-n frunzå dragostea de om
ªi så må pierd, cu cântecu-n uitare...

PPPPPoooooeziieziieziieziiezii Dumitru MÅLIN
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Veronica BÅLAJ

VICLENIA DE SEARÅ

În plin ospå¡, cântecul påsårii temute
de fåima
virtutea mesenilor serii
trecåtori prin amor ¿i be¡ie,
înnodau legåminte de-o clipå
vino, stråine ¿i tu
la masa
fiecårei zile,
a fiecårei nop¡i risipite
prin venele vie¡ii, prin creer….
fecioarele toarnå licori
în edenice pocale
suntem ferici¡i, suntem vii,
såtui de lege, slobozim
puterea trufiei!
multe-am våzut în cåile noastre,
primejdii scåpate din frâu
ne-au mântuit nådejdea
hai så-mpår¡im vremea din urmå
frå¡e¿te
¿i vå îndemn, råsplåti¡i
viclenia de searå
intonând hohotul coråbierilor în furtunå
¿i lupi de mare så fi¡i,
ocarå mor¡ii så da¡i
pasårea, iat-o,
soarbe din cupele noastre
amestec de bine ¿i råu
¿i-ncepe så moarå
cu suflet de om.

PE VIA APPIA ÎN JOS

Pe Via Appia în jos,
îmi faci semne din ploaie
tobe cere¿ti,
råzvråtire de voci fårå nume
se-apropie,
trec prin mine
le urmez periculos de departe
te strig,
am a¿chii în voce
drumu-i råstignit
printre måslini
cu trunchiuri ¿erpi încolåci¡i
frunzele pare
c-au sorbit venin
în loc de verdele clorofilå….
lumina, în convulsii,
îmi produce sete
o fi så fie ¿i-acolo,
vreun izvor,
vreun urcu¿, o stradå, o tråsurå?
Pe Via Appia în jos
am putea trece
doar noi doi,
miri cum nu s-au mai våzut
din douå lumi nesfâr¿ite
care, niciodatå nu s-au întâlnit
Via Appia tu cum o vezi,
urcând, sau coborând?
må fotografiez
în chip de singuråtate indecentå
cu inima înafarå,
ochii tåi, lumini împletite
prin oglinzi paralele
mi-ar putea alunga teama
de-a trece dezbråcatå
sau descul¡å
dintr-un timp secven¡ial
într- altul ireal.

PARABOLE CU OCHI ROªII

Cuptorul din poveste
avea ochi fierbin¡i
gåurea întunericul
¿i urechi avea
in buturugi fumegânde
aburul ¡uguiat
ie¿it din fiin¡a lemnului
atingea aripile heruvimilor
veni¡i de-a valma
din pribegie
så se încålzeascå
la întrebåri,
nu-mi puteau råspunde
din pricina ¿arpelui casei
tolånit par¿iv
între vremile
de sub cuptor
ce  urmau så  se împlineascå
ticålosul !
¿tia cå mi-e fricå
venise porunca
så-mi iau cele de trebuin¡å
¿i så plec.
Prefåcuta vietate
se aciuase
în povara lucrurilor mele
scuipa pilde,
semne greu de-n¡eles.
o fi fostsecretul ¿optit Evei dintâi
l-am ogoit
doar împår¡ind apa mea
¿i pâinea mea
amågirile mi le susurå încå-n auz
la fel de nelegiut
¿i din ce în ce mai rågu¿it
pânå ce,
obligat
så bea soare,se zbatu otråvit de luminå.
Vechea vatrå
e acum grådinå,
to¡i pomii au statura mea
iar freamåtul frunzelor
e chiar vocea mea
încât, nu mai ¿tiu,
sunt eu sau ea...

NAVIGAºII

Se-aratå ceasul navigårii
spre ¡inutul unde-i lâna de aur
a¿teptåm plecarea
amintirile sub pleoape.
fixate ca ni¿te licheni
nu trag prea greu de¿i,
anesteziate de uitare,
mai colcåie gânduri-gângånii
am luat cu noi
¿i alte lucruri de trebuini¡å
o pålårie
pavåzå pentru iubirile furtunoase
{catargele ar trage în direc¡ii opuse},
câ¡iva saci cu pietre,
så ne construim un pod la nevoie,
ni¿te opai¡e,
un calendar cu zile norocoase
la rubrica plecåri spre infinit,
am desenat soarele,
så ne poarte noroc
¿i s-alunge umbrele mor¡ii,
dorin¡ele secrete,
le-am pus în partea dinspre inimå
ferite de mucegai sau umezealå
în fiecare punct cardinal
am a¿ezat smeri¡i
câte-o icoanå a Sfântului Cristofor,

apåråtorul cålåtorilor pe mare,
printre orizonturi neastâmpårate
sau aiurea,
în fine, constructorii de coråbii,
mai au câteva înjuråturi ¿i cuie
de båtut în talpa mårii
nimeni nu ¿tie
cå unuia,
nevasta i-a nåscut
o fatå-sirenå
dupå chipul ¿i asemånarea viselor lui
to¡i continuå så mu¿te
din pulpele nop¡ii
afrodisiac-rotunjite
sperând ca Zeus,
în schimbul unor osanale reveren¡ioase,
duhnind a prefåcåtorie
dar, ce conta,
important era
så le arate
unde-i ascunså
carafa cu apå vie
în ce hartå
sunt drumuri fårå primejdii
spre ¡inutul lânii de aur
¿i–al lumii ce va så fie.

LEGENDÅ ADÅUGITÅ

                         In memoriam, Doni

Potop de ape sålcii
pe tavanul Sixtinei…
poate aici te-am pierdut
poate,
mai existå un Noe
în alte galaxii
poate tu ai ¿i urcat
în corabia lui
råtåcind
prin albastrul vâscos
al unui potop
re-programat
având permis de atemporalitate
vindecat de întuneric
¿i våzduh,
pe un prundi¿ stråin
imi numår pa¿ii,
în cåutarea unui  paradis
bånuit,
nedefinit încå.
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Cu prilejul celei de-a 90-a aniversåri (n. 14 octom-
brie 1919, Bucure¿ti), editologului ¿i scriitorului Nicolae
Gheran i s-a dedicat lucrarea „BULEVARDUL” NICULAE
GHERAN, apårutå la Editura „ªcoala Ardeleanå”, sub
îngrijirea criticului literar Andrei Moldovan. Antologia -
al cårei titlu pleca de la motto-ul lui Adrian Dinu Rachie-
ru: „...aståzi nu te mai po¡i apropia de Rebreanu decât
på¿ind pe bulevardul Gheran” - re¡inea numele a 28 de
confra¡i care au scris despre cår¡ile sale sau i-au evocat
portretul uman ¿i scriitoricesc.

Din schimburile noastre de mesaje, am re¡inut påre-
rea d-lui Gheran, rezumatå de fapt ¿i în interviul realizat
de dl Iuliu Ra¡iu ¿i publicat în nr. 3/2019 al acestei reviste:
„Personal le mul¡umesc lor, fårå så uit iner¡ia de oroare a
„organelor” în materie, prin anularea planului de cercetare
¿tiin¡ificå a lucrårilor de mare interes istoriografic, cum
ar fi reactualizarea edi¡iei critice de „Opere”, unicå ¿i inte-
gral în cultura veacului 20 – realizatå, în primå versiune,
de-a lungul a patru decenii –, continuarea corpusului
„Scrisori cåtre Rebreanu”, oprit la literele A-B, prim tom
din patru programate, o biobibliografie consacratå Ro-
mancierului ¿i un dic¡ionar de personaje, lucråri aflate în
faze înaintate de elaborare.

Surprizå mare a fost alcåtuirea volumului omagial
care, emo¡ionându-må, mi-au umezit ochii. Inevitabil,
alcåtuit în grabå, prezintå regretabile omisiuni. Îndreptå¡it
ar fi fost un „Avertisment”, så-i motiveze apari¡ia, så amin-
teascå pre¡uirea celor care m-au încurajat så perseverez în
cercetare, precum ªerban Cioculescu, Constantin Ciopra-
ga, Zoe Dumitrescu-Bu¿ulenga, Al. Piru, Mircea Zaciu,
regåsind în sumar ¿i pagini semnate de Al. Cistelecan,
Gheorghe Grigurcu, Nicolae Manolescu, Adrian Dinu Ra-
chieru. Dar cum selec¡ia autorilor introdu¿i în volum nu-mi
apar¡ine, må opresc så fac ¿i alte nominalizåri, atent la
argumentul confratelui Moldovan: „Nu mi-am permis så
introduc în carte decât scriitori de la care am ob¡inut
permisiunea reproducerii textelor. Nu de alta, dar cândva
am på¡it-o råu”.

„Maestru” în arta de a fi påguba¿ (a¿a cum sunå un
volum de memorialisticå), dl Nicolae Gheran – un prieten
...greu de mul¡umit! - are, iatå, bucuria (îndreptå¡itå) de a

O nouå preumblare pe...O nouå preumblare pe...O nouå preumblare pe...O nouå preumblare pe...O nouå preumblare pe...

„BULEVARDUL” NICULAE GHERAN
Antologie îngrijitå de Andrei Moldovan

(Editura „ªcoala Ardeleanå”, Cluj-Napoca, 2020, 212 p.)

vedea reeditatå lucrarea în cauzå, cu adaosurile respec-
tive. Este vorba de o edi¡ie „definitivå” prevåzutå cu un
Argument de Nicolae Manolescu, antologia constituin-
du-se drept „omagiu adus unei activitå¡i de o via¡å a lui
Niculae Gheran pe tårâmul rebrenologiei, cu realizåri
remarcabile pentru cultura românå”.

De¿i nici aceastå edi¡ie nu-i cuprinde pe to¡i „refe-
ren¡ii” (îngrijitorul edi¡iei, scriitorul Andrei Moldovan,
¿i-ar fi droit så insereze ¿i cronici semnate de-a lungul
vremii de Al. Piru, C. Ciopraga, ªerban Cioculescu, Zoe
Dumitrescu-Bu¿ulenga, Mircea Zaciu ¿.a., precum ¿i ma-
teriale semnate de critici de azi, care „fie cå nu ne-au
råspuns, fie cå am avut dificultå¡i în a-i contacta”), cu
scuzele de rigoare antologatorul precizeazå cå „omisiunile
nu sunt de naturå så ¿tirbeascå imaginea unei impresio-
nante opere de scriitor ¿i editor, cum este cea a lui Niculae
Gheran” (Notå asupra edi¡iei).

Dupå „Argumentul” ini¡ial sub care Nicolae Ma-
nolescu scrie omagial despre „Rebreniadalui Nicolae
Gheran” (cronicå apårutå în „România literarå”, nr. 26/
2017), considerându-l pe autorul Integralei Rebreanu
„printre ultimii mohicani ai unuia din domeniile esen¡iale
ale criticii ¿i istoriei literare dintotdeauna”, antologia î¿i
urmeazå, în principal, o structurå triadicå, a¿ spune. Astfel,
sub genericul „A tråi pentru Liviu Rebreanu” sunt adunate
cronici ¿i eseuri apar¡inând unor confra¡i precum Ion Vlad,
Irina Petra¿, Ion Simu¡, Cornel Ungureanu, Constantin
Cuble¿an, Gheorghe Grigurcu, C. Stånescu, Ovidiu Peci-
can, Gheorghe Glodeanu, Rodica Låzårescu, Ion Filipciuc,
Mircea Popa, Andrei Moldovan. În unanimitate este recu-
noscutå contribu¡ia unicå în cultura românå a nonagena-
rului de azi care, de-a lungul unei jumåtå¡i de veac, a
editat cele 23 de volume ale edi¡iei critice de „OPERE” –
Rebreanu, urmatå de alte douå volume din coresponden¡a
romancierului, precum ¿i de cele douå volume de studii,
articole, documente „Rebreniana” din 2017, contribu¡ii
sine qua non în cercetarea ¿tiin¡ificå, documentarå, auten-
ticå a vie¡ii ¿i operei marelui scriitor român. A¿adar, o
via¡å puså sub semnul „A tråi pentru Rebreanu” (Ion Si-
mu¡), edi¡ia criticå realizatå de dl Gheran, nu lipsitå de
atâtea obstacole mai vechi sau mai recente, situându-se
„în fruntea editorilor” dacå ar exista „o Carte a recordu-

rilor în literele române¿ti” (Gheorghe Grigurcu – „Rebrea-
nu în monumente”).

Editor de excep¡ie, dar ¿i prozator/ romancier savu-
ros ¿i mu¿cåtor al unor realitå¡i în care a fost actant, în
general incomod, dl N. Gheran s-a declarat „maestru” în
ARTA DE A FI PÅGUBAª, titlu al vol. I din trilogia roma-
nescå de moravuri, sub care se regåsesc evocåri, portrete,
eseuri, cronici semnate de Mircea Muthu, Horia Gârbea,
Constantin Coroiu, C. Stånescu, Rodica Låzårescu,
Zenovie Cârlugea, Adrian Dinu Rachieru, Petre Isachi,
Monica Grosu, Constantin Cuble¿an, Andrei Moldovan.

Un al treilea grupaj de texte este alcåtuit din scrieri
semnate de Dumitru Radu Popescu (Prin¡ul Gheran),
Radu Voinescu (Gheranizând), Mihai Neagu Basarab (Pe
urmele lui Niculae Gheran), Olimpiu Nu¿felean (Lupta
cu gigan¡ii), Vartan Arachelian (La o aniversare…), Virgil
Ra¡iu (La Nicolae Gheran. Despre o carte cu întrebåri ¿i
mai multe neråspunsuri), Menu¡ Maximilian (O abordare
jurnalisticå), Dumitru Cojocaru (Zile ¿i seri memorabile
la Palanca ¿i Tescani), Icu Cråciun (La mul¡i ani, Domnule
Nicolae Gheran!), Andrei Moldovan (Era într-o varå)…

Re¡inem, apoi, din secven¡a Un orizont, materialul
semnat de Dinu Såraru, „Un creator pentru Academia
Românå”, în care pledeazå pentru îndreptå¡ita primire a
dlui Niculae Gheran („locul cuvenit”) între nemuritorii
din CaleaVictoriei…

Antologia då, în sfâr¿it, cuvântul ¿i autorului, care
într-o Addenda are un „Cuvânt înainte ¿i înapoi”, datat
„22 mai 2016" din care re¡inem finalul:

„Ce så mai scriu? Întorc privirile ¿i må uit la cår¡ile
înainta¿ilor, care, la rândul lor, s-au încumetat så deschidå
mari ¿antiere culturale, fåuritori ai unor edi¡ii monumen-
tale, urmate de cår¡i personale: EMINESCIANA a apårut
în acela¿i an cu decesul magistrului Perpessicius. Mai
norocos, ªerban Cioculescu a apucat så publice CARA-
GIALIANA cu 14 ani înaintea subitului, pe care ¿i-l dorea
spre sfâr¿itul vie¡ii. Dumnezeu l-a ascultat. / Ajuns la
vârsta lui, m-a¿ bucura så am aceea¿i baftå.”

Mai e nevoie så spunem, domnule Gheran, cå la
socoteala anilor (¿i nu numai) i-a¡i båtut pe to¡i... Fie de
la Domnul deplinå sånåtate ¿i mult bine, iar de la noi
dragi salutåri ¿i îmbrå¡i¿åri prietene¿ti!

Zenovie C¢RLUGEA

Timpul ¿i spa¡iul au împietrit în esen¡å. Dar fluiditatea lor define¿te aceastå esen¡å.
*

Gîlceava norului cu cerul neodihnit care l-a iscat ¿i care-i poartå de grijå, conform unui
scenariu universal scris dintru începuturi, dar atît de variat încît pare a se na¿te, clipå de
clipå, sub ochii no¿tri. *

„Ceea ce dureazå cel mai mult este revolta, cea mai vie dintre reac¡iile noastre” (Cioran).
Dimpotrivå, pentru cå e atît de vie, dureazå pu¡in…

*
Revolta, stare lucifericå, reprezintå un mod de-a exista prin explozie, prin momente

distructive, iar nu prin absolut. Revolta ca accident al datului, iar nu ca formå a sa. Tråind, te
po¡i revolta împotriva Neantului, revoltîndu-te, dispari.

„Dacå nu ie¿i¡i din caså fårå telefonul mobil, îl verifica¡i obsesiv pe parcursul zilei ¿i
sim¡i¡i o panicå accentuatå cînd nu ave¡i semnal sau se descarcå bateria, afec¡iunea de care
suferi¡i are ¿i un nume: nomofobie (no mobile phobia). Boala este departe de a fi una rarå.
Conform unui studiu efectuat de The Boston Consulting Group, 55 % din utilizatorii de telefon
mobil ar fi în stare så renun¡e la cina în ora¿ pentru un an întreg doar pentru a-l påstra. 33 %
este procentul mai mic, dar totu¿i îngrijoråtor, al celor care, de dragul  mobilului, ar renun¡a
la sex vreme de un an, dacå ar fi så aleagå. Vestea bunå este cå în ¡åri precum SUA sau Marea
Britanie existå deja «centre de dezintoxicare» pentru aceastå dependen¡å. Metodele folosite
acolo sunt înså drastice” (Dilema veche, 2019).

Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe GRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCU
„Cu atît mai amenin¡åtoare e furtuna”

          (continuare în pagina a 12-a)

          (continuare din pagina a 9-a)

ANDREI MOLDOVAN, critic ¿i istoric literar ( 2 februarie 1949, Chiuza, jud. Bistri¡a-
Nåsåud - 30 octombrie 2020, Bistri¡a). Profesor de lb. ¿i literatura românå la Beclean. Debut
editorial: Co¿buc sau lirismul pragurilor, 1997. Redactor la revista bistri¡eanå Mi¿carea
literarå, pre¿edinte al Societå¡ii Scriitorilor din Bistri¡a-Nåsåud etc. Lucråri: Pretexte. Anto-
logie-dic¡ionar de scriitori din Bistri¡a-Nåsåud, Scriitori din Bistri¡a-Nåsåud. Dic¡ionar critic;
Erezii lirice, Întâmplåri literare, Butelia cu oxigen. Consemnåri critice, Poe¡i români de

azi. Alte erezii…, Ephemeride, Literaturå tradi¡ionalå din Nord (3 vol.), Liviu Rebreanu,

håituit ¿.a. Colaborator meticulos al lui Niculae Gheran, în editarea unor scrieri ale lui/
despre Liviu Rebreanu (Liviu Rebreanu prin el însu¿i,  Scrisori cåtre Rebreanu, vol. I).
Ultima apari¡ie: „Bulevardul” Niculae Gheran (edi¡ie definitivå), Ed. ªcoala Ardeleanå, 2020.
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Folclorul în opera lui Dumitru Radu Popescu

Sculpturå de Ilie AlexandruSculpturå de Ilie AlexandruSculpturå de Ilie AlexandruSculpturå de Ilie AlexandruSculpturå de Ilie Alexandru

O cercetare tematico-arhetipalå asupra prozei marelui
scriitor contemporan Dumitru Radu Popescu, un fel de „sin-
tezå” a unei teze de doctorat publicate în urmå cu douå de-
cenii, urmårind prezen¡a folclorului în scrierile autorului
deja clasicizat, semneazå Loredana Tuchilå.

„Talentul unuia dintre cei mai mari prozatori români
din secolul XX, scrie domnia sa, este sus¡inut, pe lângå ex-
perien¡a de via¡å, de vasta sa culturå, de profunda cunoa¿-
tere a psihologiei umane - individualå ¿i colectivå -, de cu-
noa¿terea ¿i pre¡uirea elementelor esen¡iale ale poporului
såu, reflectate în practicile cotidiene, credin¡e, ritualuri etc.
– folclorul românesc.”

Este vorba, în cadre mai largi, de ceea ce numim „gân-
dire miticå”, cu o întreagå substruc¡ie de cutume, compor-
tamente, ritualuri, reflectatå în mentalitatea colectivå a po-
poarelor de-a lungul vremii, cu  evolu¡iile „perdante” sau
remodelate de rigoare („evolu¡ia umanitå¡ii a condus la
pierderea unor elemente folclorice, dar ¿i la adaptarea la noul
sistem de gândire”).

În milenarul proces de evolu¡ie a umanitå¡ii, mitologii,
printre care ¿i Mircea Eliade, au putut intui ¿i urmåri trecerea
de la o anumitå vârstå miticå la una religioaså, ultimul stadiu
fiind, sub influen¡a veacurilor scientiste, cel „¿tiin¡ific”. În
acest fel credin¡e ¿i rituri anistorice se transformå în „cere-
monii cu func¡ie protocolarå”, ba chiar în „spectacol” cu va-
loare esteticå. Acest „drum de la motiva¡ia func¡ionalå cåtre
cea esteticå poate fi observat citind crea¡ia narativå a scrii-
torului Dumitru Radu Popescu. Spre deosebire de elemen-
tele folclorice „nerituale”, mai pu¡in prezente, cele „rituale”
dominå, crede autoarea, întreaga operå, un loc aparte
avându-l „ritul de separare” în cadrul ceremoniei de înmor-
mântare. Romanele ¿i nuvelele lui D.R. Popescu exprimå, la
modul estetic, un variat spectacol al mor¡ii, aducându-se în
prim-plan „confruntarea” dintre aceste elemente ancestrale
(moroi, vampiri, imagini terifiante, semnifica¡ii gestuale
sepulcrale etc.) ¿i mentalitatea „noii lumi”: „Între obiceiurile
ale cåror ceremonialuri sunt dominate de reprezentåri mito-
logice, în nara¡iunile acestui scriitor sunt actualizate Papa-
rudele ¿i Cålu¿arii”. Alteori, ca expresii nerituale ale acestei
stråvechi mentalitå¡i poporane, se constituie basmele,
legendele, baladele, cu un bogat con¡inut de simboluri ¿i
semnifica¡ii. Cercetåtoarea observå anumite „arhetipuri” în
prima etapå a crea¡iei, la care se adaugå „anarhetipurilor” ¿i
„exhatipurile” în cea ulterioarå. Spre exemplu, arhetipul
spiritului, cel al „femeii”, al „androginului”, al „visului” apar
frecvent în formå negatå, simbolurile „timpului” ¿i ale „ci-
clicitå¡ii” frizând o anumitå redundan¡å esteticå.

Pe de altå parte, etno-mitologia autohtonå face loc
celei universale, miturile culturale de mai largå circula¡ie (¿i
nu numai în spa¡iul balcanic) fiind „reinterpretate” gra¡ie
unei viziuni creatoare de excep¡ie. Foarte bogate în semni-
fica¡ii ¿i simboluri general-umane, aceste elemente ¿i reflexe
de mitologie universalå ¿i etno-folcloristicå oferå  prozei lui
D. R. Popescu un suport de teme ¿i motive de o realå ¿i au-
tenticå referen¡ialitate, fa¡å de care se pot gåsi cu u¿urin¡å
„chei de lecturå” întru decodificare, pornind de multe ori
chiar de la elemente de paratext literar (între acestea sunt
de re¡inut titlurile cu ecouri arhetipale, ba chiar anumite
„scenarii” de consisten¡å prestabilitå).

Autoarea observå, în fine, ¿i „rolul reglator” pe care îl
are mitul, în general, cu func¡iile sale de oglindire, ilustrare
¿i transfigurare, în opera prozatorului. Legåtura cu sacrul
asigurå ¿i un anumit „echilibru interior” al personajelor, fol-
clorul fiind „asimilat” actului creator ¿i transformat în „cul-
turå tråitå”. Dincolo de aceste considerente „opera¡ionale”
se cuvine, desigur, amintitå ¿i pårerea prozatorului, care,
într-un fel de mårturisire de credin¡å, afirmå destul de clar,
amintind de celebra nuvelå Duios Anastasia trecea: „Sigur
cå am folosit miturile de multe ori. Am fost for¡at ¿i de reali-
tate. Sunt îndrågostit de folclor ¿i de mitologia greacå. Aici
e slåbiciunea mea. Nu am fåcut asta cu metodå. Marile colec-

¡ii, folclori¿tii, dacå am dat de ei, i-am citit. Marca identitarå,
folclorul, nu se poate så nu intre în persoanå, în ADN. Ceva
trebuie så fie al tåu! Nu vreau så parå cå merg pe un mit al
românilor.” De¿i tema „sacrificiului” manolic ori complexul
ritualic referitor la „înmormântare” (moartea ca sublim al
tragediei) revin frecvent în opera sa, scriitorul mårturisea
cå nu a creat într-un mod „ilustrativ”, tezist („Nu am plecat
de la o concep¡ie la început”), dimpotrivå, în larga-i libertate
de crea¡ie, a låsat firele diegezei så decurgå normal, com-
plexele ¿i ideile mitice alegându-se ca pilitura de fier de care
este apropiat un magnet, în cazul de fa¡å inspira¡ia intui-
tiv-creatoare...

A¿adar, scriitorul are ideea intuitivå a organicitå¡ii
folclorului în viziunea sa prozasticå, nu închizându-se în
cadre mitologice autohtone, ci deschizându-se cåtre  mito-
logia universalå, în special cåtre cea greacå, dominatå
sapien¡ial de o filosofie a tragicului, a¿a cum a fost ea ilus-
tratå de marii tragici greci în epoca anticå de na¿tere a
genului...

D. R. Popescu mårturise¿te cå „nu mi-am propus så
pun în prim-plan folclorul”, dar în diegeza scrierilor sale
anumite situa¡ii ¿i personaje amintesc nu numai de situa¡ii
mitice arhetipaledar ¿i de anumite tipuri psiho-compor-
tamentale cu båtaie fie mitologicå fie cu reflexe cultural-is-
torice ale unei antichitå¡i din care cultura europeanå moder-
nå s-a adåpat adesea.

Reprezentat de seamå, dacå nu lider, al genera¡iei
„¿aizeciste”, proza lui D. R. Popescu este våzutå ca o operå
„între tradi¡ie ¿i modernitate”. Cercetåtoarea abordeazå
câteva „ritualuri existen¡iale” (de integrare ¿i na¿tere, de
agregare ¿i nuntå, de separare, de prag, de înmormântare),
cu referen¡ialitate la marile momente din via¡a omului (na¿-
tere, nuntire/vie¡uire, moarte), identificând atât elementele
„prevestitoare” ale mor¡ii cât mai ales anumite „credin¡e
despre moarte”, „practici rituale”etc. Bogå¡ia ¿i varietatea
folclorului românesc se reflectå ¿i în manifestårile menta-
litå¡ii populare legate de un eveniment sau o datå, precum
¿i fa¡å de „aducerea ploii”, de influen¡a nefastå a „ielelor”
asupra omului, de practici taumaturgice cu implica¡ii ale
magicului.

Sunt manifeståri care amintesc atât de vârsta „miticå”,
cât ¿i de cea „religioaså”, mentalitatea etno-folcloricå fiind
una încårcatå de elemente ¿i atitudini din aceste „arealuri”
arhetipice din incon¿tientul colectiv.

Foarte interesant ni s-a pårut, în cadrul capitolului
„Mitul ¿i mitologia”, sec¡iunea privind „Pove¿tile sacre în

context cultural” în care regåsim teme importante din proza
cercetatå: libertatea asumårii condi¡iei umane, råzvråtirea
împotriva conven¡iilor, cuplul romeo-julietic în context
mioritic, pedepsirea iubirii vinovate, fratricidul ¿i urmårile
acestuia, totul sub inciden¡a lui „a fi sau a nu fi”.

Nu sunt uitate nici elementele de paremiologie, care
dau savoare unor pasaje sau ilustreazå teme ¿i motive, fiind
vorba a¿adar de „sens ¿i context”, de „resemantizarea mesa-
jului artistic” sau de unele „redundan¡e” senten¡ioase...

Foarte interesant de urmårit sunt ¿i a¿a-numitele
„instan¡e narative”, proza lui D. R. Popescu ilustrând în mod
concret, ¿i sub acest aspect, conceptele atât de speciale
ale naratologiei, într-o modernitate de-a dreptul sincronå
cu marile realizåri de gen din literatura euro-atlanticå.
Scriitorul are nu numai o înnåscutå dar ¿i „îndråznea¡å” in-
tui¡ie de valorificare modernå a arhaicului, de identificare a
acestuia în reificåri cotidiene ¿i comportamente psiho-so-
ciale, prin ceea ce criticul Aureliu Goci observa: „remitizare/
demitizare”, „construc¡ie/ deconstruc¡ie”, „revelare”/ „ob-
nubilare” (observåm, la bibliografia utilizatå, cå autoarea
face trimiteri la G. Bachelard, Gilbert Durand, Mircea Eliade,
James George Frazer, Arnold van Gennep, Ivan Evseev, Carl
Gustav Jung, dar ¿i la alte lucråri de mitologie ¿i folclor, de
criticå literarå ¿i naratologie, de la autori clasici pânå la con-
temporani precum Tzvetan Todorov, Gerard Genette, Roland
Barthes, Vladimir Propp, Jean Chevalier – A. Gheerbrant,
Ovidiu Bârlea, Silviu Angelescu, Matei Cålinescu, N. Balotå,
Mihai Zamfir, Cornel Ungureanu, Irina Petra¿, Ion Simu¡,
Marian Odangiu (scris „Odagiu!”), Råzvan Voncu etc.

Se cuvin amintite ¿i câteva din operele lui D. R. Po-
pescu, texte referen¡iale în abordarea cercetåtoarei Loreda-
na Tuchilå: Cei doi din dreptul ˆebei sau cu fa¡a la pådure
(1973), Complexul Ofeliei (1998), Dor (1960), Dudul lui
Shakespeare (2000), Dumnezeu în bucåtårie (1994), F (1986),
Falca lui Cain (2001), Împåratul norilor (1976), Leul albastru
(1981), O bere pentru calul meu (1974), Ora¿ul îngerilor
(1985), Paolo ¿i Francesca ¿i al treisprezecelea apostol
(1998), Ploaia albå (1971), Ploile de dincolo de vreme (1976),
Somnul påmântului (1965), Vânåtoarea regalå (1976), Via¡a
¿i opera lui Tiron B. (I. Iepurele ¿chiop, 1980; II. Podul de
ghea¡å, 1982), Zilele såptåmânii (1962), Fata de la miazåzi
(1964) ¿.a.

Privind titlurile date de scriitor, putem avea o idee mai
generalå asupra miturilor ce populeazå literatura sa, de luat
în seamå fiind cele a¿a-zis „culturale”, reinterpretate ¿i re-
semnificate, dovadå cå prozatorul, a¿a cum declara într-un
interviu, a plecat uneori „de la fapte strict istorice” (ca în piesa
„Cezar, måscåriciul pira¡ilor”, construitå pe ideea arhetipal
doveditå cå „Puterea e un ¿ir de Cezari”)... Prozatorul mårtu-
rise¿te cå s-a ferit så ilustreze „tenden¡ios” anumite mituri
culturale („Nu e bine ca structura så fie întotdeauna la fel”).
Cåci, tot potrivit pårerii sale, „adevårul nu are doar o fa¡å”,
fiind mult „mai complex”, ceea ce înseamnå cå nu trebuie så
te la¿i „dominat”, ci så råmâi „circumspect” într-un mod
hamletian...

Judicios alcåtuitå cu o ra¡ionalitate didactic-explici-
tatå¿i structuratå pe o multitudine de secven¡e concep-
tual-operative, lucrarea Folclorul în opera lui Dumitru Radu
Popescu constituie o cercetare fundamentalå menitå a
radiografia, dintr-o anume laturå, bogata ¿i variata literaturå
a unuia dintre marii scriitori români, a¿ezat pe bunå dreptate
de autoare „între scriitorii români ¿i universali”, un Scriitor
care, dincolo de postmodernismul pe care-l vede ca un ex-
periment genial „consumat” asemånåtor avangardismului
din care nu a råmas mare lucru („Toatå stima pentru Urmuz,
dar nu îl pot alåtura de Rebreanu”, autor al Råscoalei : „o
tragedie greacå”), råmâne el însu¿i, printr-o operå „aperta”,
egal cu marile izbânzi în domeniu, un îndrågostit mårturisit
de mitul manolic, al crea¡iei prin jertfå, al „sacrificiului pentru
credin¡å”, „pentru o idee”, „pentru religie, pentru culturå,
pentru ¡arå”, care e în definitiv „un sacrificiu al tuturor”...

(Editura SemnE, Bucure¿ti, 2020, 446 p.)(Editura SemnE, Bucure¿ti, 2020, 446 p.)(Editura SemnE, Bucure¿ti, 2020, 446 p.)(Editura SemnE, Bucure¿ti, 2020, 446 p.)(Editura SemnE, Bucure¿ti, 2020, 446 p.)



p. 12      Portal ~ Mãiastra - Anul XVI, nr. 3-4 (64-65)/2020

Urmårindu-¿i personajele pe fondul realitå-
¡ilor social-politice ale vremii, pentru care do-
vede¿te o voca¡ie a comentariului analitic de
mai largå cuprindere istoricå, precum ¿i de o
punctualå refrac¡ie criticå a actualitå¡ii româ-
ne¿ti (v. tabletele mensuale din „Acolada”), dl
Radu Ulmeanu reu¿e¿te în romanele „CHER-
MEZA SINUCIGAªILOR” (Edi¡ia a II-a 2016) ¿i
„SIBERII” (2017) så ne ofere unele din cele mai
aplicate ¿i critice scrieri despre deceniile de
groazå ale dictaturii ceau¿iste ¿i cele ale perioa-
dei postcomuniste, avers ¿i revers ale societå¡ii
române¿ti care, aparent, ar fi într-o antinomie
totalå, când de fapt s-au manifestat în rela¡ii
insidioase de continuitate, de metamorfozare a
„jocului” în variii postaze. Cåci dincolo de uto-
pia unui postcomunism care a rupt „total” cu
trecutul, avem a face cu acele mentalitå¡i „rezi-
duale” (Doina¿ vorbea de „comunismul rezi-
dual”), de abilå travestire în¿elåtoare, ce au
furnizat, prin strategii ¿i tehnici manipulatorii,
doar iluzia schimbårilor profunde, „sistemul”
în alerta lui tranzitorie schimbându-¿i doar
„conducåtorul” prin modularea unei revolu¡ii
populare într-o loviturå de stat. Prozatorul are
în compozi¡ia forma¡iei sale nu atât spiritul me-
ditativ-speculativ al eseistului cât mai ales
observa¡ia plinå de substan¡å cu aplomb a unui
alert condei jurnalistic, modalitå¡i de crea¡ie
ce se concurå, se întrepåtrund ¿i reu¿esc a da
måsura unui registru prozastic de reale calitå¡i
¿i virtu¡i artistice.

„SIBERII” (Ed. Tribuna, Cluj-Napoca, 2017,
442 p.) este, în principal, un roman obiectiv
(auto)biografic, evocând, simultan, anii formårii
sale ca poet, încå de pe båncile liceului, urma¡i
de odiseea facultå¡ii de filologie (la 20 de ani
era lansat ca poet de „frenezii” originale în „Con-
temporanul” de Geo Dumitrescu). Începându-¿i
studiile universitare la Cluj (1963), în munici-
piul cu adevårat cultural de pe Some¿, cu ce-
lebrele localuri ¿i regretata boemå estudianti-
nå, ¿i transferat, dupå exmatricularea hotårâtå
de decanul Mircea Zaciu (înanul al II-lea), „în
dul¿ele târg al Ie¿ilor” (1965-1968), tot din cauzå
de „bunå purtare”, Vlad, alias autorul, evocå
în pagini convingåtoare via¡a de student cu tri-
bula¡iile ei, experien¡ele erotice (între care de
re¡inut este blonda Corina din Bråila, „pier-
dutå” în bra¡ele altuia) ¿i prietenia cu mai
vechiul amic clujean Nicu Pospai, moldovean
de origine, personaj memorabil, care convenise
så tråiascå la Ia¿i cu bogata våduvå a unui fri-
zer evreu, alåturi de care î¿i va gåsi sfâr¿itul,
bånuit de consoartå cå îi furase punga cu ave-
rea pecuniarå…

Foarte interesante în economia structural-
diegezicå a romanului sunt paginile scrise cu
caractere italice care reproduc anumite schi¡e,

povestiri ¿i însemnåri ale tânårului Vlad. În ele
întâlnim adevårate sublimåri psiho-mentale
ale obsesiilor ¿i gândurilor auctoriale reprimate,
un fel de fantasmatice viziuni când poetice,
când problematice ori absurde, un fel de reflec¡ii
asupra vie¡ii, în general, ¿i a nereu¿itelor sale
în special. Deseori, gândul îl duce la sinucidere,
la o senza¡ie de grea¡å („grea¡a de toate”, p. 145)
¿i preaplin sufletesc. Acolo, în aceste proze ale
desåvâr¿itei libertå¡i creatoare, fanteziste, în-
tâlnim „rezolvarea” anumitor situa¡ii, o altå
abordare a „tråirilor” intense de zi cu zi. Fire
problematicå, de un nonconformism refuzând
conven¡ii ¿i comoditå¡i, con¿tient de nelini¿tile
ce bântuie mentalitatea unui scriitor, în
cåutarea propriei individualitå¡i, tânårul Vlad
reflecteazå – în aceste texte scrise la persoana
întâi – la anumite idei metafizice care-i tulburå
sufletul ¿i con¿tiin¡a: ideea dumnezeirii, ra¡io-
nalitate vs. spiritualitate, problema cunoa¿terii,
poezia ¿i frumuse¡ea lumii ca apropierea de
esen¡a supremå, problematica limitelor ¿i, nu
în ultimul rând, obsesia mor¡ii, ideea suicidului
(comunicatå unui coleg din Huedin), emanatå
de con¿tiin¡a ratårii ¿i de varii percep¡ii co¿ma-
re¿ti... Acestetexte, un fel de tablete poetic-ab-
surde, de o reflexivitate uneori metalicå, abi-
sal-alienantå, intrå în paralelism secven¡ional
cu anumite fragmente din romanului scris, în
general, la persoana a treia. Astfel, concret, ca-
racterul „doric” al romanului nu mai impune o
diegezå „controlatå” obiectiv, dimpotrivå, prin
acest procedeu compozi¡ional de „paralelism în
oglindå” (de la „ionic” spre „corintic”, spre a fo-
losi conceptele naratologice manolesciene din
„Arca lui Noe”), lumea obiectiv-evenimen¡ialå
din primul plan se îmbogå¡e¿te, cu reflexe sim-
bolice, uneori hieratico-rimbaudiene, din celå-
lalt plan, al reflectårii în propria con¿tiin¡å, prin
crea¡ie, un fel de „relativism” ¿ocant de postmo-
dernitate compozi¡ionalå, în care î¿i dau întâlni-
re, în astfel de fic¡ionalizåri poetico-hilare, reali-
tatea unor evocåri punctuale cu alta „tråitå” în
fantasmatice registre, adunând la un loc între-
gul freamåt al obsesiilor, defulårilor ¿i „rezol-
vårilor” imaginare. O simultaneitate a registre-
lor epice, precum ¿i înalte capitole, în care
modalitå¡ile expresive se întrepåtrund, spre a
se clarifica, mai apoi, statutul artistului ¿i psi-
hologia complexå a portretului scriitoricesc:
„Începuse så-l obsedeze gândul la moarte. Via¡a
î¿i pierdea tot mai mult farmecul ¿i încerca
så-¿i dea seama dacå e ceva patologic la mijloc
sau e pur ¿i simplu rezultatul specula¡iilor lui,
rod al unor tråiri metafizice. Tråiri, pentru cå
î¿i tråia ideile, le sim¡ea, a¿a era, cel pu¡in,
impresia lui. Nu vedea idei, precum un cunoscut
scriitor, ci le tråia, le experimenta, cu sau mai
ales fårå voia lui. Iar într-un roman de Thomas
Mann tocmai gåsise ideea cå «adevårata dra-
goste de via¡å trece prin moarte». Adicå, trase
el concluzia, trebuie så cuno¿ti moartea mai
întâi, ca så po¡i cunoa¿te cu adevårat via¡a, så
te po¡i bucura de ea, de splendorile ei. ªi începu,
fårå så vrea, så-¿i tråiascå moartea.// «Doam-
ne, ce tânår era/ ªi ce frumos îl chema Bene-
dict!»” (p. 136). Ini¡ial, versurile erau declamate
la „Arizona” de amicul Ion Panti¿, ca replicå la
unele versuri din sibianul Radu Stanca, decla-

mate cu un orgoliu vådit de Radu Enescu: „Sunt
cel mai frumos din ora¿ul acesta…”: „Sufletul
lui Vlad fremåta în fa¡a acestor splendori (…)
Era ¿i Vlad apreciat pentru versurile care ¡â¿-
neau parcå din el, dovadå cå voca¡ia lui nu era
un simplu moft, fapt confirmat de colegii care-l
citeau (…) Era fericit, în adevåratul sens al cu-
vântului, pentru cå se împlinea conform propri-
ilor a¿teptåri ¿i era gata så-¿i asume, cu orice
risc, ceea ce I se pårea deja un destin.” (p.29).

Intitulatå Benedict, prima parte a romanu-
lui are ca laitmotiv aceste versuri citate mai
sus din poezia lui Benedict Corlaciu (6 martie
1924, Gala¡i– 15 iunie 1981, Paris), poet al „stå-
rii de urgen¡å” ¿i „poemelor florivore”, prozator
al damnårii ¿i revoltei ¿i traducåtorul Micului
Prin¡ al lui Antoine de Saint-Exupery, autode-
claratul ginere al lui Lucian Blaga prin anii 50
(„reac¡ionarul” poet ¿i gânditor metafizicist cali-
ficat astfel de decanul clujean Mircea Zaciu „în
fa¡a studen¡ilor”!), un lait motiv care, expressis
verbis, „îi råsuna mereu în urechi, pe-atunci,
un vers al unui poet român exilat, precum de-
venise ¿i el, chiar dacå în propria-i caså.” (p.38).
Fa¡å de tânårul de altådatå, viziunea de acum
a romancierului este oarecum una ironic-nos-
talgicå, totul fiind evocat „retro”, de pe platoul
unei bogate experien¡e de via¡å ¿i al împlinirilor
profesionale.

Pentru ca partea a doua, Råsårit ¿i Apus,
så se concentreze asupra afirmårii lui Vlad ca
poet recunoscut nu numai în regiune, ci ¿i în
¡arå  (debutând editorial, cu întârziere, în
1979), scriitorul evocând rela¡ia avutå cu scrii-
tori cunoscu¡i ai vremii, de la clujenii Petru
Poantå, Ion Pop, Adrian Popescu, Miron Scoro-
bete, Constantin Cuble¿an, Domi¡ian Ceserea-
nu, Negoi¡å Irimie, Ion Oarcåsu, Ion Lungu,
Radu Enescu, Vasile Rebreanu ¿.a., la confra¡ii
estudiantini Nicolae Pospai, Ion Panti¿, Titus
Negreanu, Gelu Dånilå, dar ¿i Matei Gavril,
Gheorghe Pitu¡, Nae Prelipceanu, Romulus
Guga, Radu Mare¿, Nicolae Stoe, Augustin
Buzura, Ion Alexandru, Ana Blandiana etc.,
apoi cu consacra¡ii de la centru Geo Dumitres-
cu, Florin Mugur, Nichita Stånescu, D.R. Po-
pescu etc. Pe de altå parte, tema confruntårii
cu via¡a a tânårului încadrat „în câmpul mun-
cii”, fiind pe rând contabil, corector, profesor
itinerant, mic întreprinzåtor, relevå în complexi-
tate societatea vremii, precum ¿i varietatea
unor tipologii în general pervertite de proprii
interese, tânårului Vlad lipsindu-i apetitul du-
plicitå¡ii, versatilismul carierist, în general
spiritul practic al propriei cåpåtuieli. El crede,
ini¡ial, cå, în noile condi¡ii socio-economice de
dupå Revolu¡ie, voca¡ia lui î¿i va gåsi vadul
împlinirii, dar idealul independen¡ei sale
patronale în cadrul cultural-gazetåresc

Poetul în de¿ertul comunistoid

„S  I  B  E  R  I  I”
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(pusese pe roate o afacere tipograficå, pro-
curând utilaje din Olanda ¿i editând o revis-

tå literarå „Pleiade” ¿i un hebdomadar de diver-
tisment, „Arena”, care în 1993 î¿i înceteazå apa-
ri¡ia, din lipså de fonduri) este pizmuit ¿i înåbu-
¿it de viermuiala egoistå a ora¿ului de provincie
Scuteni, de concuren¡a neloialå ¿i piedici de
tot felul. Toate aceste „impasuri” existen¡iale
sunt considerate, în simbolistica metaforicå a
romanului, „Siberiile” pe care le stråbate tânå-
rul Vlad, amintind „de Sibirul des pomenit în
anume literaturi pravoslavnice, ¡inuturi înde-
pårtate, claustrate, sugerând un delir al pus-
tiului, fizic ori sufletesc: dupå caz.” (p.173). În-
tr-o asemenea Siberie o întâlne¿te protagonistul
memorialist pe învå¡åtoarea Olga din Valea
Neagrå (de lângå Huedin), apoi toate impasurile
în care el se aflå, în itineranta lui existen¡ia-
litate, nu sunt decât „Siberii”, spa¡ii ale amårå-
ciunii ¿i dezgustului, ale revoltei surde ¿i pro-
priilor sale înfrângeri (så precizåm cå, în plan
cultural, dl Ulmeanu este fondatorul Editurii
„Pleiade” ¿i al revistei literare „Acolada” din
2007, care fiin¡eazå pânå azi la Satu Mare, ca
exemple de profesionalism, recunoa¿tere ¿i ma-
re audien¡å). Astfel de „Siberii” sunt, evident,
„rezervate”/ menite ¿i altor personaje, precum
oamenii din Baia de Aur în care „autobuzul,
seara, îi readucea spre Siberiile lor”. Precum o
Siberie poate fi consideratå ¿i via¡a recrutului
prozator internat la psihiatrie, såtmåreanul
amic Dan Codrea, autodeclarat „un sinuciga¿
poten¡ial” (p. 269), atât de afectat de amânarea
sine die a debutului såu editorial.

Protagonistul va reveni, apoi, la Cluj, sus-
¡inându-¿i licen¡a în filologie abia în 1975.
Întârziatul student fusese „exmatriculat din fa-
cultate de câteva ori pentru absen¡e nemotivate
¿i dezinteres pentru procesul instructiv-educa-
tiv” (p. 210) sau din alte motive inopinat-absur-
de inerente vie¡ii de student... Între timp, forma
fårå frecven¡å impunea tânårului cursant så
fie încadrat în câmpul muncii, astfel cå Vlad
devine, pentru o vreme, func¡ionar la o între-
prindere de legume ¿i fructe, corector la ziarul
jude¡ean de partid din Scuteni, apoi, conform
evocårii romane¿ti, profesor suplinitor la Baia
de Aur din Apuseni, situatå la vreo treizeci de
km de Huedin, ¿i, în sfâr¿it, navetist cu trenul
la Lete¿ti, o ¿coalå suburbanå din marginea
municipiului Scuteni (Satu Mare), ob¡inând în
1978 definitivatul în învå¡åmânt (dupå care,
prin concurs, va ocupa o catedrå în municipiu).
Astfel a devenit „un tåtic-profesor-poet navetist,
pater familia sadicå”, cunoscut în urbea de pe
Some¿ ca poet, debutat în „Contemporanul” de
mentorul såu, Geo Dumitrescu, publicat de
„Echinox”-ul clujean ¿i pe cale de a debuta edi-
torial cu placheta Zero extaz la editura „Dacia”
din Cluj, dacå, în urma vizitei sale în China ¿i
Coreea de Nord, din varalui 1971, Ceau¿escu
nu ar fi venit „cu pre¡ioase sugestii ¿i modele
de urmat în privin¡a propriei sale «revolu¡ii cul-
turale», de inspira¡ie maoistå.” (p. 241). În acest
fel, romanul dezvoltå al doilea fir narativ, acela
al afirmårii lui Vlad ca poet, într-o împletire de
planuri, totul constituindu-se drept o evocare
autobiograficå simultanå de fapte ¿i evenimen-
te, nu într-o strictå cronologie, ci dupå o logicå
asociativå a reamintirii ¿i punerii în paginå, ce
permite treceri u¿oare de la un aspect la altul,
de la un plan la altul. Sunt evocate frecventele
deplasåri în Capitalå, dar mai ales rela¡iile cu
lumea culturalå localå, deloc neglijate de ochii

vigilen¡i ai Securitå¡ii, de vreme ce, dupå Revo-
lu¡ie, Vlad î¿i va vedea Dosarul de urmårire in-
formativå din arhiva CNSAS-ului, intitulat chiar
a¿a: „Poetul” (dovada unei recunoa¿teri ...peri-
culoase), cu diferite documente, din care repro-
duce texte epistolare, unele transcrise acolo,
altele originale (e vorba de o scrisoare adresatå
mentorului såu Geo Dumitrescu ¿i de alta cåtre
D.R. Popescu). Con¡inutul lor „era interpretat
ca fiind nu numai subversiv, ci ¿i criminal”...
În „evaluarea” securisticå a protagonistului nu
puteau fi uitate ¿i alte aspecte, care nu ¡ineau
deloc de vreo origine „sånåtoaså”: un unchi,
preot greco-catolic, fåcuse pu¿cårie la Canal,
altuia, profesor universitar, blocându-i-se intra-
rea în Academie, pentru refuzul de a se înscrie
în partid, ca ¿i tatål såu, „cârtitor neîmpåcat la
adresa comunismului ¿i asiduu ascultåtor al
posturilor de radio Vocea Americii ¿i Europa
liberå”, p. 22).

„Cam toatå via¡a lui – noteazå autorul –
fusese o confruntare cu Autoritatea, indiferent
care ar fi fost ea: a pårin¡ilor ¿i fra¡ilor mai mari;
a so¡iei, când a fost cazul; autoritatea ¿colarå,
apoi cea a Statului...” „Aten¡ionat în repetate
rânduri chiar de la Partid, cå se cunosc foarte
bine vorbele lui rostite în diverse ocazii”, pro-
fesorul poet (pre¿edinte al Cenaclului jude¡ean
din Scuteni) va realiza cå, între cei apropia¡i
din via¡a culturalå a ora¿ului, ¿i nu numai,
erau unii indivizi versatili ¿i zelo¿i turnåtori.
Ilustru este cuplul de securi¿ti Dorel & Tereza
Marchi¿, ea fiindu-i lui Vlad colegå la filologia
clujeanå. Femeie diabolicå, insa¡iabilå, de un
tråirism fårå moralå, nimfomanå capabilå de
orice pentru a servi „cauza” ¿i a-¿i asigura pro-
priu-i confort (înlåturând prin otråvire o cântå-
rea¡å, slåbiciune a so¡ului afemeiat), urcând
fulminant în carierå, Tereza, ca, de altfel, ¿i
colonelul Puiu, amantul securist de la Bucu-
re¿ti, apar în roman cu capitole întregi de rela-
tåri la persoana I, fie despre rela¡ia lor eroticå
¿i bine camuflatå, fie despre ac¡iunile informa-
tive comune, unele direc¡ionate cåtre noncon-
formistul poet, considerat „cel mai important
scriitor din jude¡”.

„Dificultåþile de integrare – aprecia criticul
Gh. Grigurcu, punând accentul pe „telurismul”
poetului asumând transcendentul – au drept
consecinþå majorå o bravadå plebeianå împin-
så uneori la note luciferice. E revolta «ramurii
obscure» împotriva «ståpânilor», dar ¿i una cu
temei mai adânc, a pårþii contra întregului, o
pornire sacrilegå a dezordinii ce pune în ches-
tiune Ordinea. Revårsarea unui preaplin vital,
o desferecare durå a instinctului.”

Foarte bine prinså în aspectele ¿i detaliile
caracteristice, via¡a ca profesor suplinitor,
îndeosebi cea de la Baia de Aur (satul pierdut
de lume din Apuseni ¿i împrietenirea cu învå¡å-
toarea Olga de la ªcoala din Valea Neagrå,
care-i va deveni so¡ie), dezvåluie fa¡a hidoaså
a unui profesor de istorie, Petru Cionteleu,
secretar de partid pe ¿coalå, criminalul pro-
priului fiu conceput cu sora sa, care, naivå cu
duhul, î¿i asumase vina, convinså cå fratele va
ajunge „om mare”, într-o „func¡ie importantå”
¿i o va elibera...).

Romanul este, dincolo de canavaua bio-
graficå, în jurul cåreia se organizeazå, o scriere
foarte criticå la adresa regimului comunist ¿i a
celui postcomunist din România ultimelor trei
decenii. O varietate întreagå de aspecte istorice
î¿i gåsesc, prin gura protagonistului sau vocea

auctorialå, reflectarea în paginile romanului,
de la instaurarea regimului stalinist prin „eli-
berarea” ¡årii de Armata Ro¿ie, pactul Ribben-
trop-Molotov, raptul Basarabiei ¿i Moldovei de
Nord, execu¡ia mare¿alului Antonescu sub
acuza „criminal de råzboi”, deportårile evreie¿ti,
falsificarea alegerilor din 1946, comunizarea
spornicå a ¡årii dupå „Scriptura stalinistå”,
cum scria Lucian Blaga, pânå la evenimente
mai recente: regimul concentra¡ionar al lui
Gheorghiu Dej, aparenta destindere, apoi veni-
rea la putere în 1965 a lui Ceau¿escu, „geniul
Carpa¡ilor”, condamnând în 1968 invadarea
Cehoslovaciei ¿i sprijinit pe odioasa Securitate,
cu întreaga sarabandå de „prefaceri” dupå
vizita în China ¿i Coreea de Nord din 1971, de
unde primul nostru pre¿edinte „cu sceptru”
preluase modelul „revolu¡iei culturale” a lui
Mao; conflictul cu „obraznicul” Iliescu ¿i trimi-
terea la „munca de jos” a celui care, încå din
primele zile ale Revolu¡iei, odatå instalat în
fruntea ¡årii, va dispune lichidarea dictatorului
¿i, prin diversiunea terori¿tilor, a tuturor celor
care i-ar fi putut sta în cale; confiscarea Revolu-
¡iei de „ga¿ca” kaghebistå a lui Iliescu, masa-
crul de la Otopeni ¿i cel de la Ministerul Apårårii
Na¡ionale, atentatul la democra¡ie al repetate-
lor mineriade, transformarea FSN-ului în partid
politic, protejarea Securitå¡ii trecute sub auto-
ritatea Armatei ¿i crearea SRI în frunte cu aco-
litul Viorel Mårgineanu; cacealmaua privati-
zårilor; regimul perfid al acoperitului securist
Båsescu, acuzatorul în parlament al regimului
comunist, cu toate mâr¿åviile cotroceniste; in-
trarea în U.E. a ¡årii råmaså cu moravuri
orientale; succesiunea guvernelor pesediste de
toatå jena, corup¡ia devenitå „politicå de stat”,
pânå la pre¿edintele Johannis, confortat în
interesul pentru propria-i imagine etc. etc.

Interesul pentru aceastå largå sferå de pro-
blematici socio-politice dezvåluie veritabila vo-
ca¡ie de gazetar lucid, critic, în regim de me-
mento incriminator despre „o ¡arå care se de-
gradeazå încet” (cum scrie într-un recent volum
de poezii, Ab urbe condita), pe care dl Radu
Ulmeanu ¿i-o continuå pânå azi în revista „Aco-
lada” de la Satu-Mare, indiscutabil valoroaså,
al cårei fondator & diriguitor este.

Într-un eventual top al romanelor având
ca temå soarta scriitorului român în comunism
¿i post comunism, Siberiile ¿i-ar dispune, desi-
gur, un loc de frunte, atât prin substan¡a au-
tenticå a diegezei cât ¿i prin voca¡ia portretis-
tic-dialogicå, tehnicismul copozi¡iei, în general
realizarea artisticå, prozatorul dovedindu-se un
spirit constructiv inspirat care, în virtutea mo-
dalitå¡ilor narative uzitate, men¡ine permanent
un echilibru între registrele fic¡ionalitå¡ii ¿i pla-
nurile realitå¡ii, reu¿ind totodatå så aducå,
într-o albie epicå de impresionantå curgere, o
materie tumultuos de vålma¿å, implicând pro-
pria-i biografie ¿i specificitatea unei lumi ames-
tecate ¿i nea¿ezate, menitå a întruchipa „dosa-
rul existen¡ei române¿ti” la cumpånå de milenii.
În acest sens, romanul este totodatå ¿i un docu-
ment incriminator al regimului în prelungite
ipostaze istorice, pe fondul cåruia se desfå¿oarå
impresionanta „siberiadå” a unui destin scriito-
ricesc ce meritå to¡i laurii nord-vestului româ-
nesc, dincolo de recunoa¿terea ca „poet inteli-
gent ¿i cultivat” care scrie „o poezie de dragoste
– ¿i nu numai, n.n. – de cea mai purå esenþå
eminescianå”. (N. Manolescu)

Imperfec¡iuni atît de insignifiante, încît, în semn de blajin dispre¡, de cordialå deriziune, le socotim virtu¡i.
 *

ªablonul acestei dureri din care tragi exemplare tot mai ¿terse.
 *Plinius cel Båtrîn, socotind mierea un produs spontan al naturii, o nume¿te „transpira¡ie a våzduhului”, „un fel de

salivå a astrelor”. *
Scriptor. Caligrafierea aceasta înceatå cum o înaintare de melc spre infinit.

Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe GRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCU
„Cu atît mai amenin¡åtoare e furtuna”

          (continuare din pagina a 9-a)

          (continuare în pagina a 21-a)



p. 14      Portal ~ Mãiastra - Anul XVI, nr. 3-4 (64-65)/2020

Un poet victorios pe „calea” Poeziei:
NICOLAE SILADENICOLAE SILADENICOLAE SILADENICOLAE SILADENICOLAE SILADE – „CALEA VICTORIEI”

(poeme în prozå)

Poet, jurnalist, fondator ¿i director al „Ac-
tualitå¡ii literare”, autor al unor volume de poe-
me ce i-au definit o anumitå manierå de crea¡ie
(eternelia, 2006; iubirea nu bate la u¿å, I-2013,
II-2016; miniepistole , I-2017, II-2019), dl Nicolae
Silade revine în for¡å cu „calea victoriei”calea victoriei”calea victoriei”calea victoriei”calea victoriei” („Car-
tea Româneascå”/ Educa¡ional, Bucure¿ti,
2019), un volum de poeme în prozå ce-i reactua-
lizeazå ¿i duce mai departe atât maniera de
crea¡ie cât ¿i profilul de poet nåvalnic, turbio-
nar, incitant sub toate aspectele (stilistic, te-
matic, ideatic).

Autorul nu numai cå ar da impresia dar
chiar este un „posedat” în materie de poezie,
fiin¡ând într-o transå a despovårårilor social-u-
manitare ¿i spirituale. Lumea devine, sub con-
deiul såu, un spectacol de cuvinte, mai exact
un vertij de secven¡e imagistice structurate
dupå liniile de for¡å  ale harului poetic, un fel
de magnet nevåzut trecut pe sub o „piliturå”
devålma¿å, constelând, astfel, dupå anumite
„tematici”, „idei”, simboluri ¿i sensuri.

Situându-se prin aceastå specificå manie-
rå în avangarda liricii române¿ti de azi, poezia
siladianå degajå o mare naturale¡e ipostaziatå
socio-cultural, inspira¡ia sa izvorând dintr-un
mai larg orizont, publicistica furnizând acestei
poetici un sus¡inut material de prelucrare artis-
ticå ¿i reflec¡ie.

Impresia de verbiaj incontenent, care
transpune deopotrivå în plan artistic varii sec-
ven¡e narative dezvoltate oarecum în contra-
punct, dispare de îndatå ce se constatå cå la
baza acestei poezii existå o stare poeticå pe cât
de intens tråitå pe atât de dezinvolt desfå¿uratå
în registre strofice coerente.

Citindu-l pe Nicolae Silade mi-a venit în
minte lungul monolog interior de tråiri intense
al lui Molly Bloom din romanul „Ulise” al lui J.
Joyce, acea Calypso captivå într-o cåsåtorie
fårå iubire (episodul „Penelope”), un solilocviu
menit a pune în eviden¡å straturile de profun-
zime ale gândirii ¿i sim¡irii umane, fantasmele,
în cazul de fa¡å, ale unui senzualism într-un
orizont de a¿teptare. Dincolo de un atare senti-
ment tråit cu rememorativå fervoare de prota-
gonista lui Joyce, Nicolae Silade este un poet
de incitantå sociabilitate, poemele sale dezvå-
luind, în marginea unei retorici pasionale, ce

(Grup Editorial „Cartea Româneascå”,(Grup Editorial „Cartea Româneascå”,(Grup Editorial „Cartea Româneascå”,(Grup Editorial „Cartea Româneascå”,(Grup Editorial „Cartea Româneascå”,
Bucure¿ti, 2019)Bucure¿ti, 2019)Bucure¿ti, 2019)Bucure¿ti, 2019)Bucure¿ti, 2019)

trece de la un poem la altul, un artist oarecum
obsedat de propriu-i destin, pentru care exis-
ten¡ialitatea este provocatoare/ declan¿atoare
de stare poeticå.

Cåci, înainte de toate, toatå literatura lui
izvorå¿te ¿i se întemeiazå ca „stare poeticå de
atitudine”, fie cå e vorba de sentimente mai
intime fie cå poemele devin oglinzi purtate de-a
lungul itinerariilor sale citadine, captând rea-
litatea prin nenumårate „ventuze” ale percep-
¡iei sensibile. Odatå „asumatå”, lumea, în gen-
eral, capåtå în versurile sale relief, identitate
¿i o anumitå idealitate fa¡å de care se organi-
zeazå însu¿i discursul poetic, nelipsind aerul
de „revizitare” ¿i chiar de demistificare. Multe
are poetul de spus fa¡å de peisajele social-u-
mane frecventate, nimic nu scapå acestei
poetici a observa¡iei sagace în varii planuri,
totul venind dintr-o suveranå privire a existen-
¡ialitå¡ii.

Bunåoarå, vom regåsi într-un poem ca
„siebenburgen”  o referin¡å expreså la „¡inutul
silvan” al Transilvaniei, evocat într-un itine-
rariu rememorativ de secven¡ial cultural, cu-
prinzând popasuri la Bra¿ov, apoi în „haferland,
¡ara ovåzului”  (cu cetå¡ile medievale de la Viscri
¿i Saschiz), apoi spre Sighi¿oara „cetate cum
nu s-a mai våzut”, de unde se pleacå spre Me-
dia¿ „la bordul trenului cu trei-patru beri la
bord pradå/ pove¿tilor ¿i peisajelor din ¡inutul
silvan/ siebenburgen cum îmi place mie så-i
zic...” Dar cum cålåtorului îi ¿ade bine cu dru-
mul („¿i ce/ suntem noi decât drumuri ¿i cålå-
tori/ deopotrivå”), urmåtorul desant va avea loc
la Alba Carolina, unde „garda cetå¡ii ne a¿teap-
tå la garå” cu salve de tun, onorându-i astfel
pe „umilii urma¿i ai celor care au scris istoria
care au fåurit/ unirea...” De re¡inut gândul
poetului cå aici, pe imemoriale vestigii cul-
tural-istorice, „în alba/ carolina trecutul e viu
prezentul înalt ¿i viitorul/ abia a¿teaptå un mo-
ment memorabil dupå atâtea/ momente memo-
rabile când memoria e ca peronul/ gårii alba
iulia...”

Mai departe trenul îi poartå spre Sebe¿ul
såsesc, vechiul Mûhlbach, cu bisericå medie-
valå ¿i orgå „din veacul trecut (ce) råsunå
peste/ vreme un concert unic dezvremenitor
sunt multe/ de våzut de auzit dar cine are timp

så stea så/ în¡eleagå gåtim guståm bucate tran-
silvane ¿i ne/ îndreptåm spre mårginimea
sibiului prin/ nemårginirea frumuse¡ii ce ne
înconjoarå apoi// urmeazå sibiul cu puter-
nicele fortifica¡ii...” Apoi Fågåra¿ul cu cetatea
lui, de unde se revine pe drumul de întoar-
cere...

Poezia curge, astfel, în ritm de reportaj
estival, cålåtorul-poet retrågându-¿i sinele în
subtextul secven¡ialitå¡ii poematice. Imaginea
Transilvaniei, ¡ara cu cele ¿apte cetå¡i (Sieben-
burgenland), capåtå astfel un contur poetic,
oricât de schi¡at ar fi, în care sunt evidente pre-
zen¡a de spirit, umorul fin ¿i o anume tendin¡å
de atenuare a sobrietå¡ii/ solemnitå¡ii printr-o
consemnare subtilå ¿i u¿or ironicå a prezen¡ei
în peisaj.

Dominantå este, înså, starea poeticå care
prezideazå astfel de compozi¡ii, care unora li
s-ar pårea reportericesc-centrifugale, dacå ele
nu ar fi structurate pe secven¡e poetice înlån-
¡uite/ dispuse dupå o anumitå logicå itineran-
tå. De unde ¿i plåcerea de a savura astfel de
texte inteligibile, în care poetul se transpune
cu o tråire intenså, auroralå, plinå de freamåt
imagistic, cu obsesiile ¿i tråirile sale socio-cul-
turale ¿i etice, într-o poeticå sintagmaticå a
rememorårii, care ne poate aminti prea bine de
„madlena” lui Swann din proza lui Proust (me-
canica declan¿årii unor verbalizåri), nu numai
de frazarea faulknerianå dintr-o legendarå
„Yoknopatawpha”, cu prezentul eternitå¡ii ¿i
umanitatea spa¡iului social, în general o reto-
ricå poeticå largå, absorbantå, organizatå pe
acolade strofice, cu tråiri, impresii, imagini,
obsesii, complexe, toate într-un melanj menit
a reliefa gândul exorcizant al poetului...

Un alt poem, „calea victorieicalea victorieicalea victorieicalea victorieicalea victoriei”””””, evocå, dupå
aceea¿i poeticå a rememorårii secven¡ial-i-
magistice, descinderea în „micul paris”, „de
ziua fran¡ei, bucuros så vå/ våd din nou så
revåd vechile parcuri clådiri vechi/ ci¿migiu he-
råstråu lacul tei casa/ scânteii casa poporului
casele o iau pe magheru pe doroban¡i/ spre ca-
lea victoriei ¿i iatå doamnelor ¿i domnilor/ calea
calea victoriei thiswayladiesand gentleman/ da
pe aici urma¡i-må ¿i vå voi aråta calea vå voi/
aråta totul vå voi aråta totul”...

O privire „de sus”, de insinuat ghid în arhi-
tectura metropolei, cu o mândrie de provincial
descins în Micul Paris, ia în primire „peisajul”
edilitar ¿i civic, consemnând detalii ¿i aspecte
aparent nesemnificative, dar care se ordoneazå
dupå starea poeticå incitatå de o finå ironie
(„¡iganca de la magazinul din col¡”, sirena
salvårii „din cinci în cinci minute”, „cåldura
infernalå” a lui Cuptor, popasul la „terasa bel-
vedere”, grupul de arabi „vorbind de afaceri”,
„afacerile arabe înfloresc europa hotel sir/ ho-
tel elisgrand hotel”, cearta dintre doi ¡igani pe
un bilet de avion: „el vrea la londra ea la paris”
¿.a.m.d.).

În general, o civiliza¡ie aiuritoare de Bu-
cure¿ti pentru poetul din Lugoj care se mirå
cå, interzicându-se fumatul în sala de restau-
rant, „å¿tia vor så facå din infern paradis”...

Laitmotivul salvårii a cårei sirenå se aude
„din cinci în cinci minute” pe Calea Victoriei
vine så structureze un mesaj urgent ¿i o im-
presie definitivå privind spa¡iul inospitalier,
incomod, ba chiar periculos, unde se tråie¿te
la limita vie¡ii...

Pe artera-ax a Capitalei, „Calea Victoriei”,
se aflå ¿i sediul Academiei ¿i de aici „la
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parlament la pre¿edin¡ie så mergem la
monarhie så mergem/ så trântim politichia

în bosche¡ii din parcul gårii/ de nord unde vine
prostituata så se culce cu tine...”. ªi asta tocmai
când se aude „sirena salvårii”: „Vrea cineva så
fie salvat? Vrea cineva så fie?”.

În partea a doua a poemului este amintitå
ziua de 17 septembrie 2017 „când ne-a trântit
la påmânt ¿andramaua”, oprindu-li-se „apa
gazul internetul”, låsa¡i „în beznå”: „ce ne facem
noi fårå/ curent fårå apå fårå gaz net în aceastå
beznå/ prin care orbecåim cu lanternele tele-
foanelor”...

„Så nu te temi de moarte”, scrie poetul, cât
timp e¿ti viu ¿i tråie¿ti „într-o ¡arå moartå în
¡ara uitårii în ¡ara/ nepåsårii...” ªi finalul poe-
mului într-un sentiment doloric, de psalm, me-
ditând colocvial asupra acestui timp al „zåbo-
virii”: „påcatul nostru doamne iartå-ne e cå nu
vrem så/ ¿tim cå existå un timp al sosirii ¿i un
timp al plecårii/ ehei din timpul zåbovirii så
faci/ timpul izbåvirii de timp asta e o artå doam-
nelor ¿i/ domnilor...”

În acest fel, poemele lui Nicolae Silade –
largi acolade de medita¡ie în registru oralitå¡ii
asupra condi¡iei umane ¿i destinului de cre-
ator – capåtå o coerentå expresivitate. Poetul
are ¿tiin¡a de a organiza textele, care la o primå
impresie ar sugera o devålmå¿ie verslibristicå,
„un tunearec de cuvinte”, cum ar zice croni-
carul, abåtut turbionar spre anumite aspecte,
teme, idei, ståri poetice... Ceea ce då coeren¡å
acestei impetuoase ståri de exprimare este în-
su¿i talentul acestui poet „posedat” de fantas-
matice viziuni, nåscåtoare de poezie adevåratå.

Volumul „calea victoriei” reafirmå un spirit
poetic autentic, cutreierat de nelini¿ti existen-

¡iale, un motto dupå Ezra Pound, ales de poet
cu råsfrânte semnifica¡ii ¿i asupra sa, sunând
astfel: „Då-mi, Doamne, o micå tutungerie/ un
bar sau orice altceva, numai nu aceastå/
nesuferitå meserie de poet/ unde trebuie så-¡i
storci creierii întruna.”

Con¿tient, a¿adar, de aceste tråiri intense,
la maximum ale destinului såu de creator
(„meseria de poet”), N. Silade este, în definitiv,
un suflet „romantic” sfâ¿iat de contrarietå¡ile
postmodernitå¡ii, adicå abuzat, cum se vede,
de civiliza¡ia nu atât tehnicistå cât obositoare/
hår¡uitoare sub aspect social, psihismul poetu-
lui trecându-¿i obsesiile precum umbra în
båtaia soarelui peste o lume provocatoare, în
ofensivå, dezvåluitoare de semne fantasmatic-a-
pocaliptice. Poetul se mi¿cå pe o scalå largå de
retorism ¿i imagism simbolic, importantå fiind
atitudinea lui de repliere, de apårare, de luare
în råspår, de ironizare chiar a unor aspecte pre-
cum în poemele  famouspeoplepointing, pixeli,
j’adore sau zece pentru costine¿ti, old fashione-
ddreams, aleea litoral...

Iatå în imaginea statului neta op¡iune a
poetului, civismul såu apåsat, cu referin¡å di-
rectå la cei care „nu pot så tråiascå fårå imagi-
nea statului/ devenitå pentru ei zeitate fårå acel
post tv unde/ apar tot felul de gugu¿tiuci politici
pe care îi laudå/ îi înjurå ¿i-i pupå în cur în
timp ce ace¿tia se laudå/ se înjurå ¿i se pupå
în cur într-un talk-show/ prelungit despre is-
toria na¡iunii eu îi bag în må-sa/ pe to¡i îmi
astup urechile închid ochii ¿i må declar/
republicå...”

Acesta este, expressisverbis,  poetul inco-
mod Nicolae Silade, un jurnalist ¿i literat care,
percepând acut o stare mai generalå de lucruri,

nu întotdeauna la locul lor, se declarå în deza-
cord total fa¡å de retorica „na¡ionalilor” preocu-
pa¡i de soarta ¡årii în spectacole televizate, de
unde binemeritata „bågare în må-sa”!

Poetul e un mare „colindåtor de lume”, de
unde ¿i întreaga referen¡ialitate a poeticii sale,
imaginile retorismului secven¡ional în¿iruin-
du-se într-un coassament cursiv, expresiv,
¡intind, în general, douå mari teme: propriu-i
destin poetic ¿i lumea, în variile-i reificåri, ca
reflectare a op¡iunilor ¿i atitudinilor sale. Nu e
greu så identificåm ¿i o imagine de habitat
citadin, ca spa¡iu al locuirii poetului, de¿i
inspira¡ia sa are o largå putere asociativå, care
absoarbe ca un burete retoric pânå ¿i sintag-
me/ expresii ale unui idiom francglez, pigmen-
tând nu rareori poezia cu un pedigri „european”
(a se observa, înså, ironia din spatele acestor
construc¡ii lingvistice, versul sunând uneori ca
o punctualå referin¡å de imanentå repliere în
fa¡a formelor/ formulelor de intruziune ¿i asalt
social, cultural, politic etc.

Poetica „siladianå” dobânde¿te în acest fel
distinc¡ie ¿i specificitate, fiind u¿or recognos-
cibilå în arealul mai larg al poeziei române de
azi. Ceea ce nu e deloc lipsit de relevan¡å, ba,
dimpotrivå, a¿ zice cå N. Silade s-a fixat într-o
formulå stilisticå proprie, foarte productivå de
altfel, ¿i de mari disponibilitå¡i creatoare (in-
trospec¡ii, rememoråri, solilocvii etc.), deopo-
trivå complexå ¿i complicatå pentru un liric
inspirat de suflul amar al secolului ¿i dedicat
artei sale cu risipire de talent ¿i de sine...

Da, vâna poeticå a lui Nicolae Silade este
„viguroaså”, aflatå la ora de fa¡å în plinå for¡å
creatoare, specificându-¿i marca unui Distin-
guendum est...

Recenzându-i o parte din cår¡ile editate,
mai întâi culegerile de eseuri în domeniul et-
no-folcloristicii, etnosofiei ¿i onto-gnoseologiei
(HomoMoralis. Mari paradigme etice ¿i etosul
românesc, 2008; Eseurile de la Stuttgart, I.
Spiritul pendulator, 2010; II. Solemnitatea igno-
ran¡ei, 2012; A fi – în diferen¡å, 2020), - certifi-
când calitatea de efervescent gânditor a au-
torului în varii domenii umaniste, de la filosofie,
teologie ¿i esteticå, la sociologie ¿i istoria menta-
litå¡ilor -, mai apoi culegerile de comentarii
literare (cronici, recenzii), observam plaja mai
largå de disponibilitå¡i creatoare a dlui Iulian
Chivu, care în ultimii ani a abordat cu succes
¿i romanul. De la „Crepuscul la Ullervad”
(2014), cu incursiuni în spa¡iul scandinav, la
„Predat sau teroarea absurdului” (2019),
autorul cultivå o formulå de roman social dens,
cu fic¡ionalizåri verosimile ¿i destine umane
care ies din regula obi¿nuitului, tipologii
memorabile atât prin ineditul traiectului bio-
grafic (euro-atlantic) ¿i deopotrivå prin tumultul
vie¡ii interioare, totul în maniera unui postmo-
dernism echilibrat, ferit de cåutate experimente
„textualiste”.

Romanul Cenu¿a tatålui (Sitech, Craiova,
2020) consacrå, a¿adar, voca¡ia de prozator a
„teoreticianului”, care a cåpåtat o anumitå dex-
teritate a genului, rotunzind în mai largi regis-
tre de crea¡ie, episodic întrepåtrunse, o diegezå
cu antren relevând, pe fondul unor realitå¡i so-
ciale evocate în timp, destinul unor personaje
„de roman”. Ac¡iunea din acest al treilea ro-
man începe prin anii ‘50  ai secolului trecut,
evocând soarta imprevizibilå a unui „cioban din
Carpa¡i”, Marcu Mocanu, din Boi¿oara Vâlcii,
aflat în transhuman¡å cu turma sa de oi prin
pår¡ile Banatului, mai exact prin ¡inutul

Semenicului. Låsându-¿i acaså so¡ia ¿i feti¡a
abia botezatå, Marcu, înso¡it de mai tinerii såi
consåteni, „båie¡i ascultåtori”, Iancu nepotul
¿i Adam, Marcu î¿i duce oile la iernat „undeva
aproape de Surduc, cå acolo au iernat ¿i anul
trecut, dupå rânduiala lor de ciobani transhu-
man¡i”, toamna lui 1954 fiind „foarte îngådui-
toare cu på¿unatul”. Via¡a ciobåneascå la Ca-
ra¿ova decurge dupå obiceiul stråvechi, în lini¿-
tea anonimatului, pânå în momentul când la
stânå î¿i fac apari¡ia ¿apte tineri cu låzi în spate,
care fuseserå para¿uta¡i noaptea în vederea
luårii legåturii cu Nicolae Tulicå, un om de-al
locului, de la care ciobanul Marcu cumpårase
de mai multe ori cåpi¡e de fân, pentru între-
¡inerea turmei. În mun¡i activa un deta¿ament
de partizani, iar Marcu – våzându-se volens-no-
lens implicat – în¡elege nu numai så tacå dar
så-i ¿i ajute în modul cel mai discret pe par-
tizani, cu care prietenul såu era mai de mult
în rela¡ii de colaborare, fiind mereu re¡inut fa¡å
de cioban în aceastå privin¡å. Marcu înså, fire
inteligentå, care încå din tinere¡ea sa la Vâlcea
„våzuse multe ¿i bågase de seamå ¿i altceva
decât cojocåria”, în¡elege exact despre ce este
vorba, descoperind cå un vâlcean din pår¡ile
sale, pe nume cåpitanul Costiniu, participant
la luptele de la Odessa ¿i dat mort într-un lagår
rusesc, era însu¿i cåpitanul organiza¡iei de
rezisten¡å din mun¡ii Semenicului („staroste de
partizani”). Securitatea ¿i mili¡ia aflaserå ¿i
erau de câtva timp pe urmele rebelilor så-i
anihileze, bånuindu-l la un moment dat ¿i pe
Marcu de complicitate cu partizanii. „Efectivele
postului crescuserå dupå Anul Nou. Erau de
acum trei mili¡ieni ¿i cinci solda¡i”, la care se
vor adåuga „un pluton de solda¡i, cu trei subo-
fi¡eri”. Cercetat de oamenii regimului la stânå,

Marcu neagå cå ar ¿ti ceva despre cele între-
bate. Dar, într-o noapte, for¡ele regimului în
frunte cu cåpitanul Bâciu, hotårând så-i lichi-
deze pe partizani, urcå în munte ¿i deschid
focul, prilej pentru Marcu de a se alåtura, fårå
¿tire, acestora, nimicind, cu rafale de pistol
automat (låsat lui de Nicolae Tulicå), mai mul¡i
solda¡i din trupele de securitate: „Fåcuse
moarte de om. Påcat strigåtor la cer care se va
råzbuna pânå la al nouålea neam.” Împu¿case
„nu mai pu¡in de nouå securi¿ti” din care doar
doi råmåseserå råni¡i depunând mårturie
împotriva sa.

Iulian CHIVU: „ C E N U ª A  TAT Å L U I ”
(Editura Sitech, Craiova, 2020, 156 p.)(Editura Sitech, Craiova, 2020, 156 p.)(Editura Sitech, Craiova, 2020, 156 p.)(Editura Sitech, Craiova, 2020, 156 p.)(Editura Sitech, Craiova, 2020, 156 p.)
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Dându-¿i, apoi, seama cå nu mai e
cale de întoarcere („Tu ¿tii cå å¿tia nu uitå

¿i mai ales nu iartå? Ia-¡i arma de jos ¿i ur-
meazå-ne”, îi spune un camarad), Marcu, fost
sergent de gråniceri prin aceste pår¡i în vremea
satisfacerii stagiului militar, „îi urmå fårå så
mai fi trecut måcar o datå pe la stânå”. A avut
totu¿i o ultimå întâlnire cu nepotul såu Iancu
„cu lacrimi ascunse bårbåte¿te”, låsându-i în
grijå turma ¿i pe cei dragi din Boi¿oara, promi-
siune pe care tânårul o va îndeplini cu prisosin-
¡å de-a lungul anilor. Revenindu-¿i din episodul
nenorocirii sale, Marcu se gândea dacå n-ar fi
mai bine så se predea „la Aiud sau la Gherla”,
„frica pentru el era de acum la fel de mare ca ¿i
regretul pentru Ruxandra ¿i Iolanda”, feti¡a de
acaså. În ciuda celor întâmplate, partizanii tot
sperau în „venirea” americanilor „¿i cå treaba
asta cu comunismul nu va dura mult”. În frunte
cu cåpitanul Costiniu, grupul de partizani, tre-
când pe la Oravi¡a, Potoc, Sasca, Cårbunari ¿i
Gârnic, intrarå în „zona de frontierå” pe la Mol-
dova Nouå, trecând pe o noapte ploioaså Dunå-
rea. Dincolo, în satul Golubå¡, sunt ajuta¡i de
sârbul Mladin, care-i då mai departe în primire
la Sremska Mitrovi¡a.

De aici grupul se îndreaptå spre Triest,
patru dintre ei dorind så meargå spre Germa-
nia, iar doi spre Fran¡a. Astfel Marcu împreunå
cu Costiniu ajunge la Montpellier, de unde va
trece în Spania, la Madrid fiind ajutat de o
doamnå aristocratå Ignacia, fiica unui morar
vâlcean ¿i în rela¡ii mai apropiate cu Mircea
Costiniu, nepotul ei, cel „dat mort în lagår la
ru¿i”, care råmåsese „un luptåtor ¿i acum”, acti-
vând într-o funda¡ie pentru drepturile omului
în România. Acesta îi recomandase lui Marcu
s-o caute. Refuzând så abuzeze de bunåtatea
acesteia care îi oferise caså ¿i-i gåsise un ser-
viciu, Marcu pleacå din „vacarmul Madridului”
pentru a lucra la o renumitå fermå de legume
din Oropesa, a spaniolului Geraldo, fiind mul¡u-
mit ¿i câ¿tigând bine. De aceea îi cere sfatul
señoritei Ignacia cum ar putea face så trimitå
bani familiei de la Boi¿oara, fapt imposibil de
realizat. Cu sufletul încårcat cå fåcuse moarte
de om ¿i cå, dacå nu l-ar fi aruncat securitatea
în ocnå, tot ar fi fost asasinat de pårin¡ii solda-
¡ilor împu¿ca¡i, Marcu „se zbuciuma cu gândul
între culpå ¿i nevinovå¡ie de multe ori în sin-
guråtatea lui”. Prietenia sa cu o muncitoare de
la sere, brazilianca våduvå Leticia, sfâr¿e¿te
cu hotårârea de a pleca alåturi de aceasta în
Brazilia, dincolo de ocean, pentru a-¿i face dis-
pårutå orice urmå: „Încerca så se consoleze cu
gândul cå în America de Sud, ca ¿i în Spania,
e tot stråin ¿i fie cå mori la Rio de Janeiro, fie la
Madrid e ca ¿i cum ai muri ¿i la sârbi, la Golu-
bå¡ul lui Mladin ori la Aiud – adicå nu e¿ti
acaså, nu e¿ti cu ai tåi.” Iatå-l, a¿adar, alåturi
de tânåra braziliancå, la Rio de Janeiro, asis-
tând la înmormântarea lui Marco, tatål femeii,
eveniment care îi aduse aici. Împreunå î¿i vor
organiza via¡a ¿i vor avea o fatå pe nume Julia-
Maria Herrera.

Îmbolnåvindu-se dupå ani buni tråi¡i cu
„frica de a fi urmårit ¿i asasinat sau cu frica de
a fi reperat ¿i repatriat pentru a fi judecat”, tata
– låmure¿te fiica din Rio de Janeiro – „avea în
taini¡ele con¿tiin¡ei lui dimensiunea cre¿tinå
a påcatului”, de aceea, înainte de moarte, se
spovede¿te unui preot ortodox „ca så poatå muri
împåcat”, dorindu-¿i ca trupul lui så fie inci-
nerat, iar cenu¿a så fie puså în douå urne, una
så råmânå în Brazilia, cealaltå så ajungå la
familia lui din Boi¿oara.

Dintr-un alt grupaj de episoade întroloca-
te, printr-o måiestrie de discontinuitate narato-
logicå, dar evenimen¡ial concomitentå, aflåm
ce se întâmplå cu so¡ia lui Marcu, Ruxandra,
care aflase de la Iancu  „peste câteva zile tot ce
s-a întâmplat cu bårbatu-såu (acolo la Cara¿o-

va, n.n.) ¿i tot nu pricepea cum de ¿i-a ie¿it el
din min¡i în a¿a hal, så facå moarte de om”,
de¿i femeia ¿tia expressis verbis cå „în sufletul
lui se cuibårise de mult o împotrivire ciudatå
¿i se mânia ori de câte ori venea vorba de ru¿i
¿i de comuni¿tii lor”. Feti¡a cre¿te, în to¡i ace¿ti
ani, urmând liceul ¿i devenind apoi asistentå
medicalå la spitalul din Vâlcea, nu lipsitå fiind
de urmårile stigmatului pus de regimul comu-
nist asupra familiei (dorind så se facå doctoritå,
„a fost respinså din cauza tatålui”). Familia
aflase pe cåi ocolite, gra¡ie señoritei Ignacia,
fiica vâlceanului Stolniceanu, „cel cu morile”,
¿i cåpitanului Mircea Costiniu, cå pribeagul
Marcu fugise cu grupul de partizani în Serbia,
iar de acolo ajunsese, prin Italia ¿i Fran¡a, la
Madrid, cå tråie¿te, e bine ¿i îi poartå cu mare
dor în suflet pe cei de-acaså: „Î¿i ispå¿ea påcatul
de a le fi låsat singure, iar treaba aia cu
securi¿tii împu¿ca¡i nu-l chinuia mai mult
decât dorul de ele. E drept cå îi era teamå så
nu fie cåutat ¿i extrådat, de aceea era mereu
fugar.” Señora Ignacia îi scrisese lui Zamfir,
fratele lui Marcu, scrisori aluzive la via¡a lui
Marcu, de care aflå ¿i Iolanda. Dându-¿i imediat
seama cå tatål trimite în acest fel ve¿ti familiei
din Boi¿oara, fiica pleacå în Spania „så adul-
mece urma tatålui, încercând så o caute pe
señora Ignacia”. Cu cest prilej, la Malaga Iolan-
da „rupsese inima unui tânår, Enrique”, cu
care mai târziu se va cåsåtori, stabilindu-se la
Malaga. Lucreazå la un spital particular, iar
împreunå cu Enrique va avea doi copii. O
viziteazå pe Ruxandra ¿i, de la obiceiul  scri-
sorilor, vor ajunge la convorbiri directe pe iphon.
Între timp luase legåtura cu señora Ignacia,
aflase totul despre tatål ei, care plecase în Bra-
zilia. Fiica acestuia de acolo aflå ¿i ea cå suri-
oara ei dupå tatå se aflå la Malaga ¿i vine s-o
viziteze. Îi va aduce, totodatå, urna cu o parte
din cenu¿a tatålui, dupå cum acesta îi låsase
cu limbå de moarte.

Între timp, de-a lungul câtorva decenii,
situa¡ia în ¡arå se schimbase mult. Dupå moar-
tea lui Dej, Marcu aflase cå la Bucure¿ti „venise
un alt lider comunist ¿i cå securitatea î¿i tråia
a doua tinere¡e, cå devenise o institu¡ie de opre-
siune mai versatå decât cea din anii 50-60 care
era aproape exclusiv organ de teroare ¿i auzise
¿i el cum erau trimi¿i ofi¡eri de securitate så
lichideze pe unii ¿i pe al¡ii în afara ¡årii. De ce
nu ar fi ¿i el pe o listå din asta?”

Venise ¿i anul 1987 cu revolta muncitorilor
de la Bra¿ov, apoi evenimentele sângeroase din
decembrie 1989, deschiderea grani¡elor ¿i,
odatå cu venirea românilor la muncå în Spania,
se instituise ¿i linia aerianå directå de la Mala-
ga la Sibiu, de unde prin Câineni se ajungea la
Boi¿oara. „Prigonitul” Marcu auzise cå lucrurile
în ¡arå „s-au schimbat, nu suficient de convin-
gåtor pentru el ¿i prea târziu ca så se mai în-
toarcå”, de aceea, sim¡indu-¿i sfâr¿itul aproape,
el îi mårturise¿te fiicei fråmântårile vie¡ii sale
¿i ultimele dorin¡e testamentare. Într-o scrisoa-
re cåtre señora Ignacia, semnatarul „pribeagul
Marcu” î¿i mårturise¿te cel mai mare påcat: „am
låsat suferin¡å în douå suflete nevinovate: Ru-
xandra, so¡ia mea a cårei icoanå am profanat-o,
¿i Iolanda – fiica pe care am låsat-o micå ¿i
acum va fi destul de mare ca så må judece ¿i
ea dupå suferin¡a ce i-am cauzat-o.” Auzind cå
în România, dupå moartea lui Dej, „prigoana a
continuat, cå poporului i s-au impus reguli dra-
conice, stråine de spiritul lui”, Marcu a hotårât
så nu se mai întoarcå. Povestea lui, pe care i-o
va spune fiicei sale, e „a unui cioban din Carpa¡i
care a stat drept în fa¡a istoriei, care nu s-a
umilit pentru nimic în fa¡a nimånui”...

Romanul se sfâr¿e¿te cu revenirea la Boi-
¿oara a Iolandei aducând acaså urna cu ce-
nu¿a tatålui, în vederea unei binecuvântate în-
mormântåri dupå obicei stråbun, ceea ce nu

s-a putut înfåptui, dupå låmurirea oferitå de
preotul locului Ruxandrei ¿i Iolandei, întrucât
„incinerarea” este dezavuatå de ortodoxie, care
crede în învierea mor¡ilor, în consecin¡å trupul
celui „adormit” nemaiexistând, ar fi imposibilå
„învierea” din nimic! Marcu omisese acest as-
pect preotului ortodox care-l împårtå¿ise ¿i care
l-ar fi låmurit cum stau lucrurile! A råmas ca
pânå la trecerea în lumea cealaltå a båtrânei,
urna så råmânå acaså, sub candelå, urmând
ca ea så fie depuså cu acel prilej în cavoul fa-
miliei. Iar de båtrânå ¿i caså så aibå grijå nepo-
tul lui, Iancu, cu so¡ia lui Isidoria ¿i cei doi copii,
a¿a dupå cum, într-un moment de råscruce, îi
jurase unchiului såu Marcu, pe munte, la
Cara¿ova. Excluzându-se, a¿a, orice inten¡ie de
revenire a vreunui membru din familia Iolandei,
la Boi¿oara...

„Cenu¿a tatålui” ar fi fost titlul romanului
„despre partizanii din Carpa¡i” la care lucra
señorita Ignacia, sugerat matroanei madrilene
de înså¿i Julia-Maria, fiica brazilianå a celui
decedat la 75 de ani, ducând conform ziselor
acesteia „o via¡å puternic stresatå, angoasatå
în mod evident dupå fuga lui din ¡arå”.

Señora Ignacia î¿i exprimase ¿i fa¡å de Io-
landa inten¡ia de a scrie „un roman despre oa-
meni ca Marcu. L-am conturat de mult în min-
tea mea ¿i îl voi încheia exact cu acest episod
în care, iatå, aståzi, î¡i voi da scrisorile mele
returnate de securitate, dar ¿i scrisorile lui
Marcu pe care le-am påstrat, nu fiindcå a¿ fi
avut premoni¡ia întâlnirii noastre de azi, ci pen-
tru cå tot am sperat cå va veni o vreme så ajungå
necenzurate în Vâlcea noastrå dragå, la voi la
Boi¿oara, raiul påstorilor dupå care sufletul lui
Marcu a plâns destul în înstråinarea lui.”

În finalul romanului, o „notå” a autorului
îl previne pe cititor cå „a citit un roman, nu o
carte de istorie ¿i nici o monografie”, cu preci-
zarea cå „personajul nostru, un erou bånå¡ean
al rezisten¡ei anticomuniste, a tråit sub alt nu-
me ¿i cå cenu¿a lui, uitatå pe o policioarå sub
icoanå, nu a¿teaptå recompense ¿i nici råzbu-
nare, ci pioase aduceri-aminte.”

A¿adar un roman care, dincolo de orice
inten¡ie de copiere, de mimesi sad hoc sau ro-
man¡are, evocå, cu virtu¡ile consacrate de nara-
tologia genului, un caz exponen¡ial din lupta
anticomunistå a partizanilor români refugia¡i
în mun¡i odatå cu instituirea regimului comu-
nist (fie cå ace¿tia erau Apusenii, mun¡ii Fågå-
ra¿ului sau ai Semenicului), victime sigure ale
unui „orizont de a¿teptare” („venirea america-
nilor”, un memento de triste deziluzii!), în care
s-au consumat drame inimaginabile, aflate
mult mai târziu, una dintre acestea fiind evo-
catå în reu¿itul roman al dlui Iulian Chivu,
Cenu¿a tatålui...
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Un globtrotter al poeziei române de azi: M I N E RVA  C H I R A
Recenzându-i cartea de versuri Nimeni,

altul, tu (2011), dar ¿i lucrarea memorialisticå
Diminea¡å cu soare apune (2015), observasem
la Minerva Chira obsesia condi¡iei solitare în-
tr-un areal de referen¡ialitate natalå, care cons-
tituie pentru scrierile sale un inepuizabil rezervor
de idei, teme ¿i motive literare, precum ¿i un
topos al regåsirii identitare dupå pribegiri itine-
rante pe mapamond. Tråitoare într-un sat de
pe Cri¿ul Repede, Negreni, din Apuseni, situat
pe ¿oseaua interna¡ionalå Cluj-Oradea, pe la
poarta poetei, - care tråie¿te, zice-se, fårå tele-
vizor, internet ¿i telefon mobil -, trec necontenit,
într-o parte ¿i alta, gråbite, automobile de toate
felurile, dându-i impresia cå lumea se aflå me-
reu într-o goanå de aventurå ¿i interese. Numai
casa natalå în care î¿i duce ea rostul, înconju-
ratå de o vastå grådinå lucratå cu sârg ce-i oferå
toate roadele de care are nevoie plåpânda-i fiin¡å
lacto-vegetarianå, pare så råmânå pe loc, cu po-
ve¿tile copilåriei ¿i amintirea mamei, un fel de
Vitoria Lipan din Apuseni, de la care poeta a
învå¡at multe, dar mai ales så nu trådeze legåtu-
ra cu chtonicul, cu originarul, cu datina ¿i obâr-
¿ia, în buna tradi¡ie a cre¿tinismului cosmic.

S-ar putea crede din cele de mai sus cå Mi-
nerva Chira este o mentalitate neosåmånå-
toristå, sentimentaloidå ori på¿unistå. Nimic mai
fals, cåci poeta, de¿i locuie¿te într-un areal
geografic bine determinat, este de întâlnit cu
prilejul unor ac¡iuni cultural-literare în diferite
locuri, publicând mai peste tot, îndeosebi în
presa culturalå din Transilvania.

Debutul editorial din 1992, Manual de tâ-
râre, îi fusese prefa¡at de Ana Blandiana ¿i cam
ceea ce i-a prezis acolo distinsa poetå s-a cam
îndeplinit, cåci de atunci pânå azi Minerva Chira
a perseverat pe linia unei poezii personale,
neînregimentându-se în nicio grupare literarå.
Feritå, în acest fel, de orice interese de grup,
asimilåri ori experimentalisme, aceastå poezie
a crescut de la sine, pe temeiurile frustei dezvol-
tåri, cåpåtând individualitate, specificitate, ton
personal, caden¡å proprie, distinc¡ie stilisticå.

Pe deasupra, poeta e ¿i o pasionatå pere-
grinå pe meleaguri europene ¿i nu numai, pla-
cheta Nimeni, altul, tu ilustrând din plin aceastå
voca¡ie de globe-trotterglobe-trotterglobe-trotterglobe-trotterglobe-trotter însetat de culturå,
naturå, spiritualitate. Pu¡inii bani pe care îi
poate strânge periodic din profesiunea de dascål,
Minerva Chira îi cheltuie¿te pe cålåtorii, in-
diferent cå este vorba de Tibet, China, Iordania,
Siria, Maroc, Grecia sau de ¡åri din Occident
(Irlanda, Sco¡ia, Þara Galilor, Anglia).

Dorin¡a irepresibilå de evadare, de cålåto-
rie, de cunoa¿tere a altor lumi descoperå un ori-
zont sufletesc bogat ¿i variat, o mentalitate de
homoviator proprie spiritelor cårturåre¿ti. Poate
de aici impresia puternicå de livresc a recentei
plachete POLENUL RUGURILORPOLENUL RUGURILORPOLENUL RUGURILORPOLENUL RUGURILORPOLENUL RUGURILOR (Casa Cår¡ii
de ªtiin¡å, Cluj-Napoca, 2020, 68 p.), care se
constituie într-o suitå de crochiuri „turistice”
prilejuite de cålåtorii în SUA, Iran, Islanda,
Etiopia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tadjikistan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Insulele Azore ¿i
Indonezia.

În precedenta plachetå, Minerva Chira
cutreierase Tibetul („depårtarea care apropie”),
consemnând dåinuirea unei culturi ¿i spiritua-
litå¡i mirabile, China cu însemnele antichitå¡ii
sale, Irlanda, Sco¡ia, ºara Galilor (Anglia fiind
cea mai generoaså sub aspectul sejurului po-
etic), Iordania cu Muzeul de la Qumran ¿i „ora¿ul
uitat 1000 de ANI”, Petra, cu Mormintele Naba-
tienilor, Muntele Nebo („de unde Moise a våzut
Påmântul Fågåduin¡ei”), Siria, Marocul cu lu-
mea Marrakechului („Perla Sudului”), satele
berbere ¿i, în general, cu tradi¡iile magrebiene,

apoi Grecia ¿i Coasta dalmatå..
De data aceasta, poeta coboarå în inima

Africii spre Addis Abeba, cåtre lacurile ¿i tri-
burile continentului, dar un mare punct de
atrac¡ie îl constituie ¡årile din Asia Caucazianå
(Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tadjikistan, Uzbe-
kistan, Turkmenistan).

Poeziile poartå ca titluri numele localitå¡ilor
cutreierate, într-un amplu periplu euro-afro-a-
siatic ¿i transatlantic. Iatå, bunåoarå, ciclul
SUA, consemnând numele metropolelor vizitate:
Bostonul (cu celebra universitate Harvard, cu
Casa Sylviei Plath ¿i Burberry Tower), Pitts-
burg-ul („murmurând numele laurea¡ilor No-
bel”), Washington-ul cu Statuia Påcii, Casa Albå,
Muzeul Culturii Afro-americane, Muzeul Holo-
caustului, Marele Canion, Arlington National
Cemetery, Monumentul lui Jefferson etc.), Balti-
more („ora¿ul lui Poe”), Philadelphia (cu regretul
cå „n-am våzut Måiastra lui Brâncu¿i”), New
York-ul cu celebrul Broadway ¿i Miami cu „lu-
minile Portului”, Cascada Niagara...

Urmeazå grupajul IRAN, cu poeme dedicate
ora¿elor Teheranu (I-II), Kashan, Isfahan (I-II),
Yazad, Persepolis, Pasargade, Shiraz (I-II). Iatå
câteva rânduri din Persepolis, cu nota¡ia istori-
cå jurnalierå de rigoare ¿i minim fior liric, cum
de fapt se întâmplå peste tot: „Unde så fi fost
mai mul¡i - / må întrebam la Palatele construite/
de Darius, Xerxes, Artaserxes/ ¿i urma¿i (...)/
Darius cel Mare ¿i succesorii/ au mormintele
tåiate în stâncå/ la înål¡ime/ M-au închis pe
veci într-o culoare/ în freamåtul umbrelor cu-
lese/ din imperiul râului Pulvar/ de supravie¡ui-
torul cu lumânare.” În ETIOPIA, poeta viziteazå
Lacurile („Plimbåri prin tunelul såpat/ în Cas-
cada Nilului Albastru”), Triburile cu obiceiurile
lor primitive hrånindu-se cu pâine de bananier
(„Priveam istovirea în triburile/ Dorze, Hamer,
Dasenech, Mursi – torc femeile ¿i ¡es bårba¡ii/
Dupå smulgerea cåmå¿ilor treceau/ prin strigåte
din dezmå¡ul lavei/ tinere goale pânå la brâu/
în fuste – piei/ descål¡ate trezind pulberea cu
dansul/ Neocrotite de nicio lege/ li se
îndepårteazå clitorisul/ apoi se cåsåtoresc/
Unele poartå farfurioare în buzå/ coarne la
urechi/ bårba¡ii putând avea 10 so¡ii!/ Cu ce a
fost despicat cerul?/ Beau sânge de animal...”
La Dushanbe în TADJIKISTAN poeta aleargå „de
la statuia poetului Rudaki/ la a lui Cyrus/ a lui
Somoni/ la a poetului Ayni” ¿i î¿i aminte¿te de
Gara clujeanå ¿i de mentorul de acaså care-i
apreciase poemele: „Publicate în revista ¡inutå
la piept/ zburam cu aripi – scrisori/ trimise
mie/ de Ana Blandiana”. La Kuta-Ubud în INDO-
NEZIA, în ambian¡a Complexului de sanctuare
Batuan, poeta are revela¡ia integrårii într-o
nouå ordine spiritualå: „Parcå-a¿ fi o statuetå/
dintr-o singurå bucatå de/ mahon, ibiscus,
santal, lemnul crocodilului/ în mâinile artizani-
lor din Mas/ prelucratå fårå schi¡å”. Aceea¿i
apropiere empaticå fa¡å de oamenii purifica¡i
prin ritual din Regatul Mengwi: „În peisajul ¿i
terasele de orez/ din Jatiluwih – Patrimoniu
UNESCO - / a¿ rosti rugåciuni cu mantra/ så
coboare ploi/ (...)/ Pe insula cu Templul Luhur
Tanah Lot/ doar pentru hindu accesibilå/ a¿
conversa cu pasårea dragostei/ printre gratii/
De la ea a¿ afla mai mult/ Nu tot”...

ªi totu¿i, unde este poezia în toatå aceastå
devålmå¿ie de itinerarii turistice/ peripluri pe
mapamond? Avem a face cu fapte de cålåtorie
sau cu o stare de poezie?

De¿i însemnele unei geografii livre¿ti sunt
covâr¿itoare, totul decurgând ca o tumultuoaså
denomina¡iune itinerantå, existå, totu¿i, un
minim fior liric în spatele acestor crochiuri aven-
turoase de globe-trotter, cåci dincolo de spiritul

de aventurå avem a face cu o irepresibilå dorin-
¡å de cunoa¿tere, poeta sim¡ind o imperioaså
nevoie de evadare dintr-o circumstan¡ialitate nu
tocmai comodå ¿i în acord cu propriile-i scrutåri
suflete¿ti, fapt mårturisit, de altfel, de întreaga
ei poezie. Så fie vorba ¿i de „o råzbunare pe pro-
pria-i singuråtate”, dupå cum scrie cândva un
confrate (Liviu Ioan Stoiciu)? Poate… Pe deasu-
pra este, cred, ¿i nevoia de anonimizare, de perio-
dicå pulverizare în lumea mare a civiliza¡iilor ¿i
culturilor, un exerci¡iu terapeutic, de purificare,
clarificare ¿i împåcare cu sine. Cålåtoria în-
seamnå ie¿irea dintr-un spa¡iu habitual ¿i in-
trarea într-un timp oferind iluzia duratei, o pe-
riodicå decantare a sufletului, o probå la care
este supus sinele încårcat cu zgura existen¡ialå.

În toate aceste deambulåri în spa¡ii cul-
tural-continentale nu atât empiria turistului se
impune ci o anumitå empatie a coabitårii cu
realitå¡i noi, de unde ¿i ecourile unui lirism care,
dupå ce ia în primire reliefurile vizitate, se în-
toarce la oglinda ce l-a generat, reflectându-se
în sine.

În acest fel, cålåtoria înseamnå ¿iini¡iere,
¿i terapeuticå, ¿i dezmårginire, ¿i cåutare de
sine ce ia forma versului. Se na¿te astfel o poezie
a marilor cålåtorii, specie cultivatå în literatura
noastrå încå din epoca preromanticå pentru a
cuceri pe parnasieni ¿i simboli¿ti, apoi pe tradi-
¡ionali¿ti ¿i moderni, ajungând iatå la genera¡iile
postmoderne, prin Minerva Chira, o påtima¿å
peregrinå pe varii meridiane, în noi ¿i noi spa¡ii
de culturå, spiritualitate ¿i civiliza¡ie.

Nu rareori, peisajul vizitat/ cutreierat se
reflectå în oglinzile sinelui, descoperind cores-
ponden¡e, similitudini, empatii, unicitå¡i ¿i re-
vela¡ii ale regåsirii identitare: „Ora¿ul lui Poe
mi-a amintit/ cålåtoria aceea în tine/ cu mâna
întinså când aluneca/ snopul de grâu peste ea/
Învelire între petale din/ Copertele Libråriei
Barnes  &  Noble/ Nu mai doream nimånui din
Port/ så-i semeni/ Råmâneam ascun¿i în
aceea¿i piele -/ doi gemeni.” (Baltimore)

Cu o voca¡ie irepresibilå de globe-trotter ¿i
vådind un pasional instinct poetic pentru marile
cålåtorii, Minerva Chira aduce de pe meridia-
nele lumii saci încårca¡i cu acest „POLEN AL
RUGURILOR”, ofrande livre¿ti din culturile ¿i
civiliza¡iile lumii, trudite cu sârg ¿i oferite ca
deguståri întru o mai dreaptå în¡elegere a omu-
lui ¿i crea¡iei sale. Sub acest aspect, Minerva
Chira î¿i contureazå un profil poetic de marcå
unicå ¿i indiscutabilå originalitate.
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Acad. MIHAI CIMPOI:

La Editura „Bibliotheca” din Târgovi¿te a
apårut în 2019 studiul acad. MIHAI CIMPOI,
„RADU PETRESCU, flaubertianul postmodern”,
176 p.) dedicat „celui mai flaubertian dintre pro-
zatorii români” (D. Micu), prozator „remarcabil”,
„fin ¿i cultivat”, dominat de un „instinct al artei”,
„cititor cu creionul în mânå al epopeilor homeri-
ce, al lui Boccaccio ¿i Tasso, dar ¿i al lui Joyce”
(N. Manolescu).

Vicepre¿edinte fondator al Societå¡ii Scriito-
rilor Târgovi¿teni” (2005), director al redac¡iei din
Chi¿inåu a valoroasei reviste lunare de culturå
„Litere”, pre¿edinte în ultimul deceniu al juriului
la Concursul na¡ional „Mo¿tenirea Våcåre¿ti-
lor”, DHC al Universitå¡ii „Valahia” ¿i, în sfâr¿it,
cetå¡ean de onoare al Târgovi¿tei, dl Mihai Cimpoi
– cunoscut printr-o impresionantå operå, dar
mai ales ca eminescolog cu ini¡iative interna¡io-
nale (pre¿edinte fonator al Centrului Academic
Interna¡ional „Mihai Eminescu” din Chi¿inåu,
ini¡iator al Congresului Mondial al Eminescologi-
lor etc.) – a dedicat tradi¡iilor culturale târgo-
vi¿tene, marilor spirite ale acestui spa¡iu, impor-
tante eseuri monografice (Ion Heliade Rådulescu,
Grigore Alexandrescu, Vasile Cârlova, Ioan Ale-
xandru Bråtescu-Voine¿ti, Elena Våcårescu), în
anii din urmå investigând „anatomia fiin¡ei” în
cadrul cunoscutei ªcoli literare ¿i artistice de la
Târgovi¿te (2014), precum ¿i a Promo¡iei de azi a
ªcolii literare ¿i artistice de la Târgovi¿te (2016).

Recentul eseu despre prozatorul Radu Pe-
trescu se înscrie, a¿adar, în aceastå continuitate
fireascå a ata¿amentului fa¡å de cultura ¿i spiri-
tualitatea spa¡iului târgovi¿tean, aureolat de
pecetea istoricå a vechii cetå¡i de scaun a ºårii
Române¿ti.

Având un motto din Roland Barthes în care
se precizeazå cå întreaga literaturå, de la Flau-
bert pânå azi, „a devenit o problematicå de lim-
baj”, autorul constatå de la bun început cå pro-
zatorul, introvertit ¿i insolit asemenea persona-
jului såu Matei Iliescu, a devenit pentru tinerii
postmoderni¿ti „un revolu¡ionar care a modificat
radical raportul literaturå / via¡å ¿i care a impus
– în chip flaubertian – ecua¡ia autoritarå Lu-
mea-Text.”

Unul din cei mai importan¡i scriitori ai con-
temporaneitå¡ii noastre, a¿a dupå cum l-au re-
ceptat ¿i declarat majoritatea criticilor (de la E.
Simion, N. Manolescu, I. Negoi¡escu, M. Zaciu,
la Alex ªtefånescu, Marin Mincu, Eugen Negrici,
D. Micu, Marian Popa, Gh. Glodeanu, Ioan Hol-
ban, Ion Ilie¿ ¿.a.), Radu Petrescu – fondator al
unui Cerc literar, denumit ulterior „ªcoala de la
Târgovi¿te” – a militat pentru o nouå esteticå pro-
zasticå, dar ¿i pentru inova¡ii naratologice, pre-
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cum plurivalen¡a registrelor epice, conceperea
jurnalului ca o „arhitecturå a existen¡ei”, „ma-
chetå a universului” etc. În¡elegând romanul nu
ca „discontinuitate” în materie de gen, ci mai
degrabå ca „forme noi” care nu se opun formulei
tradi¡ionale, Radu Petrescu ilustreazå în litera-
tura românå momentul când „romanele încep
så vorbeascå despre romane, despre modul de
a reprezenta ¿i a da formå ¿i sens existen¡ei”,
un fel de „exerci¡ii de roman” experimentând
metaromanul, protoromanul, romanul àthèse
sau  Bildungsroman-ul/ Kunsterroman-ul...

În opera lui Radu Petrescu, literatura devi-
ne, dincolo de artizanatul/ ineditul naratologic,
într-un mod firesc, neostentativ, medita¡ie asu-
pra literaturii, un fel de metaliteraturå, ceva ase-
månåtor cu plåcerea barthianå a scriiturii. Ro-
manul ¿i jurnalul dau seama nu numai despre
aspectele de via¡å evocate dar ¿i de modul în
care „scriitura” se realizeazå, prin frecvente re-
flec¡ii asupra Artei ¿i Artistului, omul de cul-
turå întruchipat de prozator ridicându-se astfel
„scalariform deasupra hipostazierilor prozato-
rului-narator în personajele de hârtie”.

În sensul men¡ionat deja, al „continuitå¡ii”,
¿i nu al „rupturii” cu tradi¡ia genului, fapt evi-
den¡iat de autor prin reprezentan¡ii de azi ai
ªcolii Literare ¿i Artistice de la Târgovi¿te, eseul
monografic dedicat lui Radu Petrescu (n. 31
august 1027, Bucure¿ti, într-o familie de func¡io-
nari, mutatå în 1936 la Târgovi¿te) se constituie
nu numai un excurs recapitulativ asupra operei
ci ¿i o privire de ansamblu, organicå asupra
acestui plenar experiment românesc postmo-
dern „avant la lettre”, care, dincolo de realismul
tradi¡ionalist ori psihologismul modernist, a
îmbogå¡it ideea de prozå nu numai prin pluri-
valen¡a registrelor narative, multistratificarea
textualå de facturå biografist-jurnalierå, inser¡ii
fantastice etc., ci ¿i printr-o atitudine implicatå,
metatextualå, în „facerea„ textului, printr-o per-
manentå raportare a nara¡iunii referen¡iale la
reflec¡ia autoreferen¡ialå, într-o mutualå con-
fruntare scriituralå, precum în Matei Iliescu
(1970), Proze (1971), O singurå vârstå (1975),
Ce se vede (1979) etc.

Dl Mihai Cimpoi realizeazå cu empatie o
radiografiere analiticå a literaturii lui Radu Pe-
trescu, în¡elegând „fenomenul” într-o ecua¡ie
confraternå, mai întâi raportabilå la Mircea Ho-
ria Simionescu, autorul acelui „ochean întors”
al „Ingeniosului bine temperat” (În cåutarea
absolutului), apoi la pattern-ul flaubertian, cu
influen¡ele lui „modelatoare ¿i catalitice”, de
unde ¿i calificarea prozatorului de inimitabil
„flaubertian postmodern”, care, ca ¿i autorul lui
Madame Bovary ¿i Salammbô, „recite¿te (jur-
nalul, n.n.) pentru a verifica condi¡ia stilisticå
a textului” (Spectrul lui Flaubert).

Un accent contrapunctic privind omul mo-
dern aflat sub semnul „fragmentarismului”
(precum în Sinuciderea din Grådina Botanicå,
Coresponden¡e, 2000) pune criticul în capitolul
Modernitatea ca pasiune de cunoa¿tere (om mo-
dern – scriitor modern – scriiturå modernå),
urmårind problematica titratå astfel în proza
respectivå, rela¡ia dintre „lumea de hârtie” ¿i
cuplurile reale, cu reconstituiri „fotogramatice”,
precum în Didactica nova (Proze, 1971) ¿i Matei
IIiescu (1979), dar ¿i în fantasmaticele tråiri din
Pårul Berenicei (1981) sau A treia dimensiune
(1984)...

Dl Mihai Cimpoi pune foarte bine în eviden-
¡å calitatea de prozator-eseist a lui Radu Petres-
cu, foarte interesat de anumite „teme cålåtoare”
în literatura europeanå, autorul unor superbe
eseuri (Meteorologia lecturii, 1982), fårå de care
natura romanelor sale, în general concep¡ia a-
cestuia despre „scriere” nu poate fi în¡eleaså în
complexitatea/ profunzimea ei: „Cartea scriså

– reflecteazå prozatorul
într-un eseu – se alcå-
tuie¿te în mijlocul cår¡ii
lumii, acelea¿i legi ac-
¡ioneazå în amândouå,
le este comunå aceea¿i
structurå internå. Cu-
vântul nu este stråin
de lume, placat pe ea, ci
este cel de al cincilea element al lumii, alåturi
de påmânt, aer, apå ¿i foc, ¿i starea ei cea mai
epuratå, paradisiacå, în a¿a fel încât tåcerea
înså¿i este un fel de a fi al cuvântului.”

Fiin¡a umanå europeanå, în general, „as-
pirå irepresibil la a deveni text în textul home-
ric”, de vreme ce prozatorul-eseist considerå
„cartea scriså drept abis al cår¡ii vie¡ii, al cår¡ii
lumii”, poemele homerice fiind în måsurå „så
punå în abis cartea lumii”...

Partea a doua a eseului, aflatå sub observa-
¡ia lui Eugen Simion conform cåreia Radu Pe-
trescu a impus jurnalul „ca gen asemånåtor
romanului”, acesta constituind, indiscutabil,
„opera cea mai complexå ¿i profundå” a proza-
torului, urmåre¿te câteva concepte definitorii ale
universului textual prozastic, de la  Romanul
ca protoroman ¿i metaroman, la O po(i)eticå a
jurnalului? ¿i „Diaristul absolut” în viziunea lui
Eugen Simion.

Un capitol de un inedit menit a-i defini
prozatorului spiritul de fine¡e, viziunea existen-
¡ialå, interesul fa¡å de biografism ¿i ipostaze
mediumnice, din care se deduc anumite tu¿e
caracterologice, este cel dedicat tezei de licen¡å
a prozatorului sus¡inutå la 6 februarie 1970 ¿i
apreciatå de profesorul Al. Piru drept „unul din
cele mai bune studii scrise pânå acum despre
poet etc. etc.”, dupå cum consemna în jurnalul
såu însu¿i prozatorul. Este un Bacovia „dedus
caracterologic din poezia sa, un Bacovia de la
marginea existen¡ei, având ¿i o fizionomie «infer-
nalå»...” (Bacovia, poet al infernului dantesc).

Mult mai important este, înså, autoportretul
din Jurnalul (1979) lui Radu Petrescu, din
1946-51 ¿i 1954-56 (dar ¿i din comentariile con-
temporanilor), conturându-se ca „Om al Cetå¡ii”
cu o viziune „bergsonianå” asupra Universului
ca bibliotecå: „E un Om-Carte, în aceastå ecua-
¡ie identificarea fåcându-se sub semnul Absolu-
tului.” (III. Radu Petrescu prin el însu¿i ¿i prin
al¡ii).

Pårinte „consangvin” al optzeci¿tilor, pre-
cum ¿i comilitonii „caligrafi” târgovi¿teni Mircea
Horia Simionescu, Costache Olåreanu ¿i Tudor
ºopa, care „fac figurå monumentalå de postmo-
derni”, Radu Petrescu råmâne un prozator expo-
nen¡ial, de indiscutabile resurse naratologice,
care a våzut în lume „Cartea” prozei sale, iar în
textul scris o „Carte a lumii”, rela¡ia dintre via¡å
¿i literaturå fiind caligrafiatå cu o veritabilå vo-
ca¡ie ¿i autenticitate de „flaubertian postmo-
dern”.

Sprijinit pe o bibliografie aleaså, de intui¡ii
critice cât mai exacte, de obicei nume consacrate
în materie de criticå ¿i teorie literarå, dar ¿i pe o
lecturå atentå a textelor, din care citeazå rân-
duri elocvent ilustrative, eseul dlui Mihai Cim-
poi, Radu Petrescu, flaubertianul postmodern,
este, deopotrivå, un aplicat ¿i reu¿it comentariu
interpretativ asupra „scriiturii”, consideratå de
prozator „act fundamental al Existen¡ei” (E.
Simion), ¿i un elogiu afabil adus acestui mare
prozator, caligraf al spectacolului existen¡ial
reflectat în oglinzile identitare ale unui sine,
amestec de literaturå ¿i via¡å într-o autorefe-
ren¡ialitate memorabilå scriptural-barthianå,
autor ce „¿i-a conceput întreaga operå ca un
singur Text”, cu neclintita credin¡å „cå participå
la scrierea unicului Text homeric al literaturii
universale”...
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Într-un recent interviu acordat poetei ¿i
publicistei Victoria Milescu, d-na RODICA LÅ-
ZÅRESCU, istoric ¿i critic literar, diriguitorul
revistei „Pro Saeculum” de la Foc¿ani, ce apare
sub egida Uniunii Scriitorilor din România,
preciza cå este, printre altele de specialitate filo-
logicå („de limbå românå”), autoare a „cinci cår¡i
¿i jumåtate” de interviuri, „jumåtatea” fiind con-
tribu¡ia ex aequo la volumul „Confesiuni provo-
cate de...” (Mircea Dinutz ¿i Rodica Låzårescu),
apårut în martie 2013, imediat dupå plecarea
dintre noi a talentatului critic literar foc¿ånean:
„Timpul n-a mai avut råbdare… Nu discutasem
nimic cu profesorul Dinutz despre titlu, nici
despre ordonarea interviurilor. L-am fåcut dupå
cum m-a tåiat capul ¿i a fost partea mea ¿i a
doamnei Nina De¿liu (care a sponsorizat apari-
¡ia) la cre¿tineasca pomenire de 40 de zile.”

Lucrând împreunå cu directorul Mircea Di-
nutz la „Pro Saeculum”, intervievata amintea to-
todatå cå pe måsurå ce dialogurile se adunau
(în fiecare numår al revistei „Pro Saeculum” dna
Rodica Låzårescu avea cel pu¡in câte un inter-
viu („ceea ce, trebuie så recuno¿ti, e nu numai
o performan¡å, ci ¿i un deziderat al multor pu-
blica¡ii”!), au apårut „La ora confesiunilor”
(2015), „Invita¡ie la confesiuni” (2016), „Sub
semnul confesiunii” (2019), la care se adaugå
dialogul mai detaliat din volumul „Dixi et salvavi
animam meam” (2018), avut cu artistul plastic,
scriitoarea ¿i diplomatul Lia-Maria Andrei¡å. În
fine, în 2019 a apårut ¿i a patra carte de inter-
viuri, „Zigzag printre reviste”, convorbiri cu re-
dactorii-¿efi/directorii unor reviste culturale
mai pu¡in cunoscute, mai toate având „egida
USR” (36 la numår, între care se aflå ¿i „Portal-
MÅIASTRA”), care au apårut în timp, sub pseu-
donimul Dora Lazår, la rubrica „Revista revis-
telor” din „Pro Saeculum”:

„E un demers ce ¿i-a propus så aducå în
aten¡ia publicului ¿i a speciali¿tilor publica¡ii,
unele chiar såte¿ti, mai mult sau mai pu¡in cu-
noscute (nu din cauza valorii lor, ci a difuzårii
practic inexistente), demers materializat pe fon-
dul acelei furtuni (într-un pahar cu apå, cum
s-a dovedit!) stârnite în primåvara lui 2019 de
distinsul critic ¿i istoric literar orådean Ion
Simu¡. Pentru cine nu ¿tie, familistul (adicå re-
dactor la „Familia”!) Simu¡ se întreba plin de
indignare „de ce nu mor revistele literare?” ¿i
decreta ritos cå în România la ora actualå nu
existå decât trei (repet: trei!) reviste, restul, fi-
nan¡ate din bani publici ¿i conduse de „poe¡i
pensionari”, trebuind a fi desfiin¡ate. M-am bu-
curat så constat cå unii au în¡eles exact ¿i au
apreciat demersul meu, fie public, prin cronici
de întâmpinare, precum Zenovie Cârlugea, Nico-
lae Dan Fruntelatå (din care citez: „o carte fun-
damentalå pentru ceea ce ar putea så fie ordi-
nea culturalå româneascå”; „o carte de istorie
literarå, dar mai ales un semnal”)” Cf. Cititorii
så ne judece, în „LEVIATHAN”, Anul III, Nr. 2 (7),
aprilie-iunie 2020, p. 135.

*****
Recenta edi¡ie, CITITORUL DE CALITATE

(Editura SemnE, 2020) cuprinde texte semnate
publicate de regretatul coleg, istoric ¿i critic lite-
rar, Mircea Dinutz prin diferite reviste literare.
În afarå de „jumåtatea” amintitå, aceasta este a
treia carte postumtreia carte postumtreia carte postumtreia carte postumtreia carte postumååååå (dupå „Editoriale”, sep-
tembrie 2013, ¿i „Arcade critice”, 2014), alcåtuitå
fie din texte publicate fie din texte påstrate în
computerul criticului. Cartea apare la împlini-
rea a ¿apte ani de la trecerea în eternitate a
regretatului istoric ¿i critic literar, fiind lansatå
în „ora¿ul Unirii”, în cadrul comemorårii la care
au participat prieteni ¿i colaboratori de la Ba-
cåu, Adjud, Timi¿oara, Râmnicu Sårat, Bucu-
re¿ti, între care fostul profesor ¿i mentor al lui

M. Dinutz, universitarul båcåuan Constantin
Cålin („cel mai de seamå exeget al lui Bacovia”).

MIRCEA DINUTZMIRCEA DINUTZMIRCEA DINUTZMIRCEA DINUTZMIRCEA DINUTZ/ pseudonim Dinu Mirea
(24 septembrie 1948, Bacåu – 19 februarie 2013,
Foc¿ani), istoric ¿i critic literar afirmat pe deplin,
este, dincolo de unele colaboråri editoriale
colective, autorul unor apreciate volume de
publicisticå, eseuri ¿i criticå literarå: „Marin
Preda. Patosul interoga¡iei” (1997), „Popasuri
critice” (2001), „Florin Muscalu. Schi¡å monogra-
ficå. Antologie de texte literare” (2007), „Tablete
de duminicå” (2008), „Ioan Dumitru Denciu. Ta-
blou monografic. Antologie de texte literare”
(2009), „Scriitori vrânceni de ieri ¿i de azi” (2011),
„D’ale democra¡iei” (2012), „Anamneze necesare”
(2012).

„CITITORUL DE CALITATE” este o culegere
de cronici literare publicate în intervalul
2001-2012, apårute în cea mai mare parte în
„Pro Saeculum”, la rubrica „Breviar editorial”
sub pseudonimul Dinu Mirea. Organizate dupå
criteriul cronologic, cele 50 de cronici ¿i recenzii
beneficiazå de o tabletå inauguralå semnatå de
Constantin Cålin, Lectura ca oxigen, în care fos-
tul profesor ¿i mentor al decedatului men¡io-
neazå cå, dincolo de a fi fost „un råsfå¡at” al
vie¡ii, Mircea Dinutz a pus în scrierile lui „o notå
de eroism”, „a scrie era forma sa de rezisten¡å
fa¡å de adversitå¡i, de prejudecå¡ile provinciale,
de vicisitudini ¿i boalå”. În ciuda bolii de plå-
mâni de care era chinuit în ultimii ani, M.
Dinutz a dat dovadå de o pilduitoare „tenacitate”
(„Cår¡ile deveniserå aerul necesar pentru plå-
mânii såi slåbi¡i.”). Citea „în modul cel mai apli-
cat”, cu sublinieri ¿i adnotåri marginale, reali-
zând fi¿e, „conspecta, compara, stabilea analo-
gii”, nu era a¿adar un „impresionist gråbit”, ci,
a¿a cum ¿i-a dorit într-o consemnare, „un cititor
de calitate, adicå unul cu o pregåtire ¿i cu o
experien¡å de lecturå peste media cititorilor
obi¿nui¡i! Dacå are dotårile necesare, inclusiv
o fibrå moralå rezistentå, dacå este responsabil
pentru afirma¡iile sale ¿i are criterii ferme, el
poate risca o evaluare/ ierarhizare a cår¡ilor
despre care s-a pronun¡at. Politica lui cal mai
¿i cea mai nu a dus vreodatå la nimic bun!”

Iatå în acest fragment dintr-un interviu
publicat în „Vatra veche” (nr. 4/21, 2011), un
adevårat „program” al criticului literar, rezumat
în câteva cuvinte: „cititor de calitate”, pregåtire
¿i experien¡å, „fibrå moralå rezistentå”, respon-
sabilitate în evaluarea ¿i ierarhizarea valorilor,
echilibru în formularea judecå¡ilor de valoare.
Mentorul såu î¿i aminte¿te cå fostul redactor-¿ef
al „Saeculum”-ului foc¿ånean dådea dovadå de
o aplecare ¿i seriozitate aparte, de o ambi¡ie
îndreptå¡itå de a fi considerat un „reper” în
mediul local, atât sub raportul „calitå¡ii opinii-
lor” cât ¿i al „corectitudinii stilistice”. Mircea
Dinutz nu era, spune profesorul Cålin, un critic
artist, cu spontaneitå¡i „sclipitoare”, ci un
„truditor prob cu aspira¡ii la exactitate”, ra¡ional,
cu standarde de gust ¿i o eticå echilibratå,
dincolo de orice excese ¿i dorin¡å de strålucire
spectaculoaså. Nu urmårea så „ia ochii”, ci så
fie credibil, comprehensiv, pertinent în judecå¡ile
sale ¿i cinstit cu prietenii ¿i cunoscu¡ii despre
ale cåror cår¡i scria: „Îl puteai bånui, mai de-
grabå, de un complex de inferioritate, decât de
unul de superioritate”, manifestându-se politi-
cos ¿i în „respingeri”. Un anumit ton, dar ¿i curaj
engrameazå editorialele ¿i tabletele sale, publi-
cistica resim¡indu-se vizibil de o „radicalizare a
atitudinii”, de o atitudine moralå consecventå,
cu accente polemice chiar pamfletare, cu atât
mai mult cu cât mai toate aceste interven¡ii
publicistice apåreau sub pseudonimul „Dinu
Mirea”, chiar sub ini¡iale.

Citatul care prezideazå cronicile publicate
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exprimå, de fapt, onestitatea actului såu critic,
lipsa de vanitate, invita¡ia la dreapta måsurå a
actului critic, a schimbului de impresii printr-o
cinstitå cunoa¿tere mutualå, condi¡ie sine qua
non a intrårii în „normalitate”: „Vom intra în nor-
malitate doar atunci când ne vom privi unii pe
al¡ii cu sincera dorin¡å de a ne cunoa¿te, citin-
du-ne cår¡ile ¿i comunicându-ne cu onestitate
impresiile, fårå râvna de a umili, de a distruge
¿i a ne distruge. Pentru cå, unde e multå va-
nitate, tot atâta de¿ertåciune...”

Tabloul lecturilor criticului fiind unul de ac-
tualitate, fårå preferin¡å de gen, cuprinde nume
din varii genera¡ii ¿i din toate provinciile, de la
Georgeta Adam, Florinel Agafi¡ei, Ion Beldeanu,
Gheorghe Buzatu, Nicolae Cabel, Stelian Ceam-
puru, Petre Cimpoe¿u, Theodor Codreanu, Gri-
gore Codrescu, Calistrat Costin, Ion Mazilu-
Crânga¿u, Stan V. Cristea, Constantin Cuble-
¿an, I. D. Denciu, Al. De¿liu, Gheorghe Dobre.
D.A. Doman, Daniel-Cristea Enache, Teodora
Fîntîneru, Corneliu Fotea, Cornel Galben, la Mir-
cea Radu Iacoban, Ion Tudor Iovian, Petre Isachi,
Elisabeta Isanos, Gheorghe Izbå¿escu, Vasile
Mic, Jeana Morårescu, Marcel Mure¿an, Maria
Ni¡u, Gh. Påun, Ioana Pârvulescu, Irina Petra¿,
Dan Petru¿cå, Sorin Preda, Teofil Råchi¡eanu,
Viorica Rådu¡å, Liviu ¿i Fanny Rebreanu, Gh.
Stroe, Alex ªtefånescu, Nicolae Turtureanu,
Magda Ursache ¿i Petru Ursache ¿.a.

Urmårind comentariile, vom observa o
anumitå strategie a lecturii, de la men¡ionarea
autorilor într-un anume context literar, parcur-
gerea meticuloaså a textului cu relevarea as-
pectelor vrednice de men¡ionat, exemplificåri,
rela¡ionåri, sfâr¿ind cu diagnosticul, de regulå,
enun¡at în propozi¡ii clare, lipsite de dubita¡ii
dar ¿i de previziuni. Cutare autor semneazå
„merituoase cår¡i”, altul poetsåtmårean, de¿i
abordeazå teme înalte, „nu gåse¿te întotdeauna
mijloacele (de exprimare, n.n.) cele mai potrivite
pentru a le pune în valoare”. Cutare critic este
„o prezen¡å criticå respectatå a ultimelor
douå-trei decenii”, dovedindu-se „pe ansamblu,
a fi un comentator matur, responsabil, practi-
cantul unei critici didactice, ceea ce nu exclude
empatia cu textul ¿i autorul, supåråtoare doar
în cazul în care nu se desprinde ferm de vocile
autorizate ale criticii ¿i istoriei literare” (Grigore
Codrescu). Jeana Morårescu este autoarea unei
„admirabile cår¡i de hermeneuticå”, Orizonturi
critice, låsându-se „seduså de frumuse¡ea
vizionarå a ontologiei noiciene”. Poetul din Apu-
seni, Teofil Råchi¡eanu, înfruntând „cu o trufa¿å
încredere în sine ¿i în destinul såu poetic” valul
optzecist, se situeazå „sub semnul tragicului”,
volumul „Lebåda neagrå” având, prin arhitec-
tura lui clasicå, „rigoare, ordine, echilibru,
transparen¡å”, reverberând un ton de „tânguire,
plâns, vaier, aducându-ne în minte råscolitorul
vers eminescian: De plânge Demiurgos/ doar
el aude plânsu-¿i, revårsat – acum – peste
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toate-ale lumii...”
Criticul teleormånean Stan V. Cristea,

prin cartea de „repere bibliografice” dedicatå lui
C. Noica (cum va face de fapt în câteva cår¡i
dedicate lui Marin Preda), „nu înceteazå så må
uimeascå prin calitå¡ile sale, probate deja prin
câteva lucråri de importan¡å majorå nu numai
la nivel zonal: o minte clarå ¿i ordonatå, o acribie
impresionantå, o voin¡å ¿i o tenacitate greu –
dacå nu imposibil – de întâlnit la promo¡iile mai
noi, dar, mai presus de orice, devotament, då-
ruire ¿i un adânc respect pentru documentul
revelator”.

Dacå Petre Ursache este recenzat sub titlul
„Båtålia pentru neuitare” („neuitarea omului din
Calidor”, volumul dedicat în 2012 lui Paul Goma,
cu „patetism moderat de luciditate”), Magda
Ursache este prin „Vie¡ile cår¡arilor contem-
porani...” din 2012 o „luptåtoare neîmblânzitå
pe baricadele tradi¡iei, ale valorilor consacrate
¿i ale memoriei resuscitate permanent”, dorin-
du-¿i expressisverbis så aducå în sistemul
nostru de valori „repere morale viabile”...

Un poet ca Marcel Mure¿an, prin Boemele
din 2009 transpuse în englezå, francezå ¿i ita-
lianå, este validat ca „poet substan¡ial ¿i rafinat,
care – iatå! – la vârsta senectu¡ii ¿i-a esen¡ializat
discursul liric, apropiindu-se semnificativ de
aforism ¿i poemul bine calibrat, concentrat ¿i
viguros.”

Fiecare cronicå are farmecul ei prin contex-
tul în care este våzut autorul ¿i, mai ales, prin
judecå¡ile de valoare cât mai exacte fa¡å de op-
era comentatå, totul spus råspicat, clar, ra¡io-
nal, verificabil, fårå jumåtå¡i de måsurå în expri-
mare... Sunt judecå¡ile unei con¿tiin¡e critice
care î¿i alege, desigur, cår¡ile despre care scrie,
când nu este provocat så se exprime la fel de
onest ¿i asupra altora primite, în „Pro Saecu-
lum”...

În final, sunt reproduse douå evocåri, una
semnatå de Ion Tudor Iovian (Mircea Dinutz: o
con¿tiin¡å criticå în lupta cu timpul), relevând
spiritul critic „viu”, judecå¡ile „cu båtaie lungå”,
rigurozitatea, seriozitatea ¿i îndârjirea în a-
sumarea unor „principii estetice ¿i de axiologie”,
în comentarea unui peisaj literar variat („o
literaturå nu este alcåtuitå numai din vârfuri,
ca så li se vadå înål¡imile, mun¡ii au nevoie ¿i
de våi ¿i dealuri”), cealaltå apar¡inând lui Dan
Petru¿cå, un prieten încå din tinere¡ea estu-
diantinå de la Bacåu a criticului, care-i evocå
originea „modestå” a familiei, dar ¿i compor-
tamentul cenaclist echilibrat al blondului cu
ochi alba¿tri ¿i o frunte „bråzdatå prematur”,
fumåtor „pasionat” ¿i nu de pu¡ine ori lansat în
„lungi conversa¡ii peripatetice”, un båcåuan
adoptat de „via¡a culturalå ¿i literarå a Vrancei”,
fårå prea mul¡i prieteni din cauzå cå-i lipsea
„arta compromisului” (într-un interviu Dinutz
dezavua unele condeie critice confec¡ionate,
„adevårate ma¿ini de låudat”). Re¡inem din nota
finalå:

„Rodica Låzårescu, redactorul-¿ef al revistei
Pro-Saeculum, ¿i Nina De¿liu, directorul exe-
cutiv al aceleia¿i publica¡ii culturale, foarte
respectate aståzi, de altfel, au sus¡inut memo-
ria prietenului nostru prin adunarea la un loc,
în ni¿te cår¡i, a câtorva dintre manuscrisele
råmase. Un semn al respectului ¿i afec¡iunii lor
este ¿i aceastå nouå carte semnatå postum de
Mircea Dinutz.”

Pe deplin de acord cu men¡iunea lui Dan
Petru¿cå, vom observa, în substruc¡ia acestei
apari¡ii editoriale, nu numai o continuitate de
onestå ¿i devotatå colegialitate, dar ¿i legitimul
demers de a impune ¿i reitera în con¿tiin¡a
literarå de azi numele unui critic literar de tal-
ent rezident în provincie, care nu e cu nimic
mai prejos, prin concep¡ie criticå ¿i disciplinå
revuisticå, de unii din confra¡ii såi cu statut (¿i
prejudecå¡i) a¿a-zis centrist...

În continuitatea preocupårilor sale
mai vechi privind poetica prozei fantas-
tice, universitarul båimårean Gh. Glo-
deanu, critic ¿i istoric literar de realå vo-
ca¡ie, ne surprinde plåcut cu aceste „in-
cursiuni” în proza fantasticå francezå din
secolul al XIX-lea.

Så reamintim cå, într-o lucrare din
2014, „Orientåri în proza fantasticå româneascå”, autorul fåcea o admirabilå
„Pledoarie pentru literatura fantasticå”, o pasiune mai veche, încå din anii
adolescen¡ei, care l-a urmårit apoi „toatå via¡a”. Dincolo de realismul tra-
di¡ional („transparent ¿i previzibil”), fantasticul îi asigura o fascinantå „in-
cursiune” în lumea misterelor, descoperindu-i tårâmuri imaginare ¿i ne-
bånuite sensuri ¿i semnifica¡ii spiritului såu mereu iscoditor în aventura
cunoa¿terii: „Parcurgând nara¡iunile patronate de Oneiros, cititorul tråie¿te
o mirificå aventurå spiritualå, fiind obligat så recurgå la un complex ¿i
ingenios act hermeneutic pentru decriptarea simbolurilor, miturilor, a
tainelor proliferante din interiorul textului. Proza fantasticå ne înva¡å cå
realul este banal doar în aparen¡å, adevåratele semnifica¡ii fiind bine
camuflate în spatele cotidianului, dincolo de suprafa¡a lucrurilor...” Se vede
clar din acest citat (reprodus din actuala „prefa¡å”, „O nouå pledoarie pentru
literatura fantasticå”), cå eseistul a asimilat în profunzime „poetica” lui
Mircea Eliade privind literatura fantasticå, fascina¡ia acesteia facilitând
„accesul” cåtre necunoscut, sensul morigerator adresat omului modern de
a accepta provocarea fantasticului, întru o mai adâncå dezvåluire a
existen¡ei ¿i lumii care-l con¡ine ¿i-l exprimå.

Acesta este, de fapt, demersul major al eseistului Gh. Glodeanu,
preocupårile sale în domeniul prozei fantastice datând încå din anii
estudiantini (titlul licen¡ei sale din 1981 fiind „Metamorfozele timpului în
proza fantasticå a lui Mircea Eliade”, din vremea în care crea¡ia lui Mircea
Eliade „era greu accesibilå în ¡arå”). Reluatå augmentativ, cu o nouå viziune
¿i structurare, abia în 1993, lucrårii acesteia i-au urmat: studiul dedicat
prozei lui Mihai Eminescu (1999), un „virtuoz” al speciei, monografia despre
Mateiu I. Caragiale (2003), „maestru” în crearea misterului ¿i suspansului,
pentru ca în 2014 så revinå cu o contribu¡ie mai extinså, panoramicå, în
domeniu: „Orientåri în proza fantasticå româneascå”, o veritabilå „sintezå”
dedicatå literaturii noastre fantastice, oglindind într-o diacronie fireascå
„metamorfozele” genului pe mai bine de un secol de concretizare artisticå,
de la Mihai Eminescu pânå la Ioan Petru Culianu ¿i, mai aproape de noi,
Mircea Cårtårescu.

Preocuparea cercetåtorului în domeniul fantasticului se poate
vedea, de fapt, ¿i din alte lucråri (Eseuri, 1996), între care a¿ men¡iona
lucrarea doctoralå din 1998, „Poetica romanului românesc interbelic”, în
care întâlnim capitole speciale, precum ¿i alte lucråri în care „poetica”
genului este cu aten¡ie urmåritå: Dimensiuni ale romanului contemporan
(1998), Incursiuni în literatura diasporei ¿i a disiden¡ei (1999),Liviu Rebreanu.
Ipostaze ale discursului epic (2001), Må¿tile lui Proteu. Ipostaze ¿i
configura¡ii ale romanului românesc (2005), Max Blecher ¿i noua esteticå a
romanului românesc interbelic (2005), Fascina¡ia fic¡iunii. Incursiuni în
literatura interbelicå ¿i contemporanå (2006), Romanul. Aventura spiritualå
a unei forme literare proteice (2007), Narcis ¿i oglinda fermecatå.
Metamorfozele jurnalului intim în literatura românå (2012) etc.

Dupå cum u¿or se poate vedea lucrårile acestea sunt ca petalele
unui crizanteme, dezvoltându-se unele din altele, oricum o inflorescen¡å
teoreticå de re¡inut nutritå dintr-o îndelungatå pasiune ¿i analizå a acestei
forme literare „proteice”, comentatå într-o complexå referen¡ialitate de gen
atât pe latura diacronicå dar ¿i în sincronia ipostazicå a fenomenului, bine
reprezentat în literatura noastrå având  voca¡ia „realismului” ¿i deopotrivå
a fantasticului, ca domeniu de compensare imaginarå a spiritului creator.

Studiul de fa¡å „continuå ¿i întrege¿te” preocupårile criticului, de
data aceasta investiga¡ia privind „proza fantasticå francezå din secolul al
XIX-lea”, cu realizåri memorabile în domeniul de referin¡å, chiar dacå în
epocå, observå comentatorul, se resimte influen¡a unor mae¿tri ai genului
precum E.T.A. Hoffmann ¿i Edgar Allan Poe. Ar fi vorba de „secolul de aur”
al literaturii fantastice franceze în care ¿i-au desfå¿urat activitatea scriitori
de seamå precum Jacques Cazone, Charles Nodier, Honoré de Balzac,
par¡ial Victor Hugo, Prosper Mérimée, Eugène Sue, Paul Gavarni (fan-
tastici romantici din perioada 1830-1850), Gérard de Nerval,Barbey
d’Aurevilly, Villiers de l’Isle-Adam (reprezentând perioada de mijloc,
1850-1880), Théophile Gautier, Guy de Maupassant  (reprezentan¡i ai unui
fantastic „interiorizat” din ultima perioadå, 1881-1900), dar ¿i al¡ii mai pu¡in
cunoscu¡i ale cåror „nara¡iuni de excep¡ie” dl Glodeanu le comenteazå cu
aten¡ie (Charles Rabou, Paul Gavarni, cuplul Erckmann-Charrian etc.).

Pentru unii scriitori, observå autorul, abordarea modalitå¡ilor
fantastice a constituit „un refugiu în lumea imaginarului, oferind o serie de
iluzii consolatoare la marile probleme existen¡iale cu care se confruntau”,
genul acesta literar sfidând norme, constrângeri ¿i tot felul de limite impuse
de ra¡iune ¿i de experien¡a comunå, de moravurile epocii ¿i de regulile
artei. În acest fel s-a produs o „diversiune” cu rol înnoitor în domeniul literar,
depå¿indu-se acel ra¡ionalism de stirpe clasicistå care instituise norme ¿i
reguli de neîncålcat. Dincolo de excesul de ra¡iune ¿i rigoare, literatura
fantasticå francezå din secolul al XIX-lea este creatoare de noi lumi
imaginare, nu neapårat ca „evaziune” ci ¿i uneori ca „replicå”, „atitudine”,
„alternativå”, confort ideologic, estetic, spiritual.

„Reveria” de care vorbe¿te autorul în cazul de fa¡å e, de fapt, ¿i
alternativå, atitudine, op¡iune pe multiple planuri. De fapt, e vorba de o
„replicå” în alt registru estetic la o lume ra¡ionalist oglinditå fie cå e vorba
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de impetuoasa dezvoltare a „realismului” ori de alte „cuceriri” ale pozi-
tivismului în domeniul magiei, ocultismului, în general în concomiten¡a
nou-apårutelor doctrine ezoterice, care au furnizat, la rândul lor, teme,
motive, subiecte, obsesii pentru literatura genului.

Mergând pe o bibliografie amplå în domeniu, dl Glodeanu î¿i
påstreazå comentariul în marginea a trei „repere”, acestea fiind lucrårile
semnate de Irina Mavrodin (Proza fantasticå francezå, 1982),
Pierre-Georges Castex (Le Conte fantastique en France de Nodierà
Maupassant, 1951), la care se adaugå ca orientare generalå cunoscutul
Dictionnaire des mythes du fantastique (2003), coordonat de Pierre Brunel
¿i Juliette Vion-Dury. ªi, desigur, multe alte lucråri ¿i studii teoretice în
domeniul „fantasticologiei”, care, iatå, a devenit o ¿tiin¡å, ce înglobeazå
fenomenul literar.

În structurarea lucrårii sale, dl Gh. Glodeanu a påstrat periodizarea
fåcutå de Jean Pierrot în exegeza sa sistematicå din 1975 (Merveilleuse et
fantastique: unehistoire de l’imaginaire dans la prosefrançaise du
Romantisme à la décadence,1830-1900), conform cåruia avem de a face cu
trei etape distincte în dezvoltarea prozei fantastice din secolul al XIX-lea:
etapa romanticå (1830-1850), marea perioadå a genului, de maximå înflorire
(1850-1880) ¿i etapa fantasticului „interiorizat” (1881-1900). Ceea ce co-
menteazå ¿i autorul în capitolul Reperele unei antologii, precizându-se cå
s-a avut în vedere urmårirea în diacronie a „metamorfozelor” pe care le-a
cunoscut literatura francezå de gen în secolul respectiv. Autorul reia,
desigur, considerente din lucrårile sale mai vechi, dar vine totodatå cu
noutå¡i absolute în materie, pornind de la o mul¡ime de lucråri de referin¡å,
între care a¿ re¡ine, pe lângå cele amintite deja, antologia „Chefs-d’œuvre
du fantastique de E.T.A. Hoffmann à Stephen King” (2007).

Realizând aceastå cålåtorie fascinantå în literatura fantasticå
francezå din secolul al XIX-lea („singura literaturå esen¡ialå” – Charles
Nodier), dl Gh. Glodeanu pariazå pe interesul acelui cititor care, între
„adevårul” relativ ¿i „misterul” fundamental al existen¡ei, î¿i exprimå
op¡iunea pentru acesta din urmå, capabil a-l pune în legåturå cu acele „lumi
paralele situate dincolo de barierele cotidianului banal ¿i cenu¿iu”, cu
sondarea în profunzime a sufletului omenesc ¿i spiritului uman...

În capitolul Miturile literaturii fantastice, investigând o literaturå de
specialitate nu la îndemâna oricui,  autorul re¡ine, pe urmele lui Roger
Bozzetto, câteva mituri „redescoperite” de literatura fantasticå, precum
Leviathanul biblic, Oneiros din mitologia greacå, Mefisto-ul faustian, vasele
fantomå din mitologiile nordice ¿i altele de datå mai recentå (Frankenstein,
Fantômas, Dracula, Peter Schlemihl, dragoni, mon¿tri, fantome, vampiri,
oameni-lup, motivul dublului...), din diferite arii de culturå, de la miturile
Americilor pânå la cele din Extremul Orient. Cinematografia a reluat unele
din aceste mituri în impresionante modalitå¡i de exprimare filmicå, precum
King Kong, Godzilla, golemul ¿i tot felul de crea¡ii din domeniul SF cu
super-eroi ¿i lumi cosmice, mai toate cultivând sentimentul de „teamå” în
care teoreticianul ¿i practicianul literaturii fantastice Howard Phillips
Lovecraft vedea „cea mai veche, cea mai puternicå emo¡ie resim¡itå de
cåtre fiin¡a umanå”. Totodatå fantasticului îi este infuzat ¿i un sentiment
de umanizare în lupta neostenitå dintre Bine ¿i Råu. De unde acea „emo¡ie
fantasticå” de care vorbea Roger Bozzetto, reactivând teme ¿i angoase
arhaice (nelini¿tea, oroarea disipatå de personaje malefice precum fan-
tomele, vârcolacii, vampirii etc. Este fåcutå o distinc¡ie clarå între „miturile
fantastice” (care explicå „încercând så dea astfel o coeren¡å simbolicå
lumii”) ¿i povestirea de acest gen (care „propune un text ce pune la îndoialå
stabilitatea realitå¡ii”, instituind dupå caz „neîncrederea sau teama”).

„Noile contexte sociale – observå autorul – pot reactiva temerile
ancestrale pe care råspunsurile furnizate de mituri ¿i de religie le-au atenuat.
Textele ¿i produc¡iile cinematografice sunt în måsurå så le readucå în
actualitate, generând noi reprezentåri ale realitå¡ii. Undele dintre acestea
vizeazå domeniul SF.”

Temå vastå, de o varietate uluitoare, cu implica¡ii în toate domeniile
vie¡ii sociale, fantasticul merge pânå în via¡a omului modern, cu ajutorul
tehnicilor filmice care au transformat genul într-o adevåratå industrie,
inducând o angoaså a singularitå¡ii omului în „jungla” vie¡ii moderne. Re-
surec¡ia, în plan cinematografic, a unui tip de fantastic care genereazå
sentimentul fricii poate fi în¡eleaså ¿i ca un fel de „imperialism” occiden-
tal-atlantic abuzând sensibilitatea popoarelor prin orori, crime, monstruo-
zitå¡i ¿i fapte abominabile.

Iatå cå poetica fantasticului se complicå cu semnifica¡ii multiple
în epoca modernå, de unde dificultå¡ile receptårii ¿i definirii fantasticului,
imposibil de caracterizat în totalitate „fiind mult prea bogat în semnifica¡ii
¿i mult prea important pentru ca discursul critic så îl poatå fixa în mod
irevocabil”.

Scriså cu o pasiune verificabilå în domeniu, în deplinå concordan¡å
cu cercetåtorii genului aminti¡i ¿i cu trilogia antologicå a Irinei Mavrodin
din 1982 (Prozå fantasticå francezå), Incursiunile dlui Gh. Glodeanu în proza
fantasticå francezå din secolul al XIX-lea este deopotrivå o lucrare ex-
pozitivå ¿i analiticå, bazatå pe o bibliografie strânså ¿i de bunå orientare.
Autorul face dovada unei temeinice documentåri ¿i a unui gust estetic nu
lipsit de spirit critic. Cursivitatea lucrårii ¿i structurarea ei, în general,
demersul eseistic ¿i frazarea limpid-expresivå constituie calitå¡i ¿i ale
forma¡iei sale universitare.

Specializat în aceastå poeticå a fantasticului, criticul care a abordat
cu voca¡ie ¿i rezultate indimenticabile problematica la nivelul literaturii
române se dovede¿te un bun fantasticolog ¿i fa¡å de literatura francezå din
secolul al XIX-lea, lucrarea de fa¡å constituind un reper în materie venit
dinspre sora de la Råsårit a atât de bogatei beletristici franceze.
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Lucian GRUIA:

1.De¿i mai cunoscut ca eseist,
cronicar literar ¿i prozator, sau, în
brâncu¿iologie, cu o seamå de in-
terpretåri hermeneutice asupra
statuarei ¿i simbologiei crea¡iei lui
Constantin Brâncu¿i (vrednic  dis-
cipol al regretatului Ion Pogori-
lovschi), Lucian Gruia (n. 1 iulie
1950, Dej, Cluj) este ¿i un poet
interesant.

S-ar zice, astfel, cå autorul ad-
mirabilei culegeri de prozå scurtå,
„Câine în rugåciune” (2009), al cår-
¡ii de eseuri filosofice „Românii în
oglinda timpului” (2016), al studiu-
lui hermeneutic „Brâncu¿i ¿i reve-
riile materiei” (2014), al volumelor
de studii ¿i cronici literare „Mitul
lui Narcis” (2014), „Lecturile unui
insomniac” (2015), „Ad libitum”
(2012), „Poe¡i, dupå plac” (2013),
„Plåcerea lecturii” ¿i „Ora lecturii”
(2015), al memorabilei lucråri, deo-
potrivå nuvelå, dramå ¿i scenariu,
„Pe¿tera lui Platon (alegoria revolu-
¡iei” (2018), al câtorva volume de
poezii (Via¡a de garsonierå, 1993;
Ringul de box, 2004; Speran¡a,
2007), ilustreazå tipul de scriitor to-
tal, abordând cu succes toate genu-
rile literare.

Dl Lucian Gruia a debutat,
înså, ca poet, fiind prezentat de
Constan¡a Buzea în „Amfiteatru”
(nr. 5/1975) ¿i Cezar Ivånescu, în
„Luceafårul” (nr. din 18 dec. 1982),
care, la rubrica „Numele poetului”,
consemna: „Inginerul electronist
Lucian Gruia, originar din Dej,
scrie poezie ¿i criticå literarå; tex-
tele critice ¿i de asemenea poemele,
transparente, ardente ¿i sublime
sunt cople¿itoare prin puritatea
tråirii spa¡iului literar: poezia unor
Grigore Vieru, Grete Tartler, Adi
Cusin, Ion Mircea îi oferå prilejul
unui extaz spiritual ¿i al unei re-
cunoa¿teri de sine, dezalienante.”
Autorul „Rod”-ului ¿i po¿ta¿ul luce-
ferist, - despre poezia cåruia am

„P O E M E  P U T R E D E”
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scris ¿i noi ¿i pe care l-am cunoscut prin 1985-1986,
în redac¡ia din Casa Scânteii, - remarca la tânårul
debutant câteva teme cu predilec¡ie (singuråtatea,
tåcerea, murmurul fierbinte al unei interioritå¡i, au-
toscopia decantårilor terapeutice, verbul capabil så
exprima „fragilitå¡ile sufletului”, nota de jurnal a unor
„simple însemnåri” sau ispita „unor peisaje paradi-
siace în maniera mitologizantå a lui Blaga”, precum
¿i o „blânde¡e” vecinå cu „umilin¡a”, dar totodatå
atitudine a unei superioare în¡elegeri a lumii... Trå-
såturi care, în mare, s-au påstrat de-a lungul întregii
sale poezii.

Poezie „polivalentå, de atitudini, cu o accentuatå
laturå autoironicå, ironic-perdantå, evident mai ales
în poemul dramatic «Catedrala cu o mie de turle», dar
¿i în cel reprezentativ poem, cel care då ¿i titlul cår¡ii,
Speran¡a” (Victoria Milescu, „Cronicile Sudului”,
2019), crea¡ia liricå a lui Lucian Gruia meritå o exa-
minare aparte.

2.„Poeme putrede” („putrede” ca materialitate
vizatå, dar ¿i ca stare târzie de „coacere”) este o
culegere de poezii „adunate de-a lungul anilor” (con-
form dedica¡iei fåcute nouå), unele poeme, - precum
„Bagaje de mânå” (1986), „Strada Libertå¡ii” (1989) sau
altele amintite deja, „Speran¡a” (2007) ¿i „Catedrala
cu o mie de turle” (2007), reluate în ciclul  „III.
Catedrala cu o mie de turle”,- venind din volume
anterioare. Cea mai mare parte din celelalte douå ci-
cluri, „Destinul spart (I)” ¿i „Poeme putrede” (II) sunt,
în general, create „de-a lungul anilor”, dar în måsurå
så justifice originalitatea ¿i ineditul noii apari¡ii edi-
toriale.

Observåm, mai întâi, o structurare chititå a volu-
mului, care începe cu un „Argument” ¿i se încheie cu
un „poem final” intitulat Acaså. Mai toate cår¡ile dlui
Lucian Gruia beneficiazå de aceastå ordonare „ingine-
reascå”, spiritul acesta de „geometru” venind dintr-o
voca¡ie ra¡ionalå a ordonårii materiei, în varii cazuri
ale crea¡iei. Argumentul este înså o Declara¡ie de prin-
cipiu privind substan¡a ¿i regimul sufletesc al materiei
evocate, poetul aråtându-ni-se îndurerat ¿i con¿tient
de povara unei con¿tiin¡e a luciditå¡ii, solare: „În fa¡a
Soarelui,/ Biciuit de luminå,/ Prin perdeaua lacrimi-
lor/ªi vålul lucrurilor,/ Privesc Adevårul!” Acest Ade-
vår al celor tråite, adânc întipårit „în placa fotograficå/
a memoriei mele obosite”, este menit a dåinui prin
operå, cåci nici „umbra, uitarea/ Amenin¡area, teroa-
rea,/ Buretele îmbibat/ Cu apele mor¡ii,/ Nu-l vor
putea/ Vreodatå ¿terge. // În fa¡a Soarelui.”

Încå de la început autorul pune un sens poeziei
sale, con¿tiin¡a fiindu-i complexatå de senza¡ia unui
„destin spart”, percepând, dupå cum scrie poetul în
Interoga¡ie, acel „spasm limpede al tåcerii/ între creier
¿i inima carbonizatå.” Medita¡ia asupra propriului des-
tin, aceastå necru¡åtoare autoscopie / radiografiere
a sufletului ¿i propriu-i sine are ¿i un sens mai gen-
eral, de aceea, a¿ezat la biroullui „ieftin de brad”, poe-
tul le cere eventualilor lectori så se apropie ¿i „În jurul
conturului meu aerian,/ Ave¡i curajul så vå privi¡i/
Drept în fa¡å?”

Gânduri despre via¡å ¿i moarte, într-un Postulat
ontologic, sau condi¡ia sa singular-incomodå ¿i
exasperant-anonimizantå „în ora¿ul cu trei milioane
de locuitori” (Singur), precum ¿i fascina¡ia trezitå în
sufletul poetului fie de vreo Muzå sau Femeie linå,
sunt tot atâtea prilejuri de scrutare a propriului destin
cu aluziile alteritå¡ii vizate sau cu trimeri directe, iro-
nic-fanteziste spre femeia adoratå: „În fiecare urmå a
pa¿ilor tåi/ Am sådit flori// Le-am udat cu sânge.//
Dupå ce mi-am vårsat ultima picåturå,/ Am devenit
påmânt de flori.// Seamånå tu cuvântul iubire/ În
påmântul meu,// Va înflori. (Påmânt de flori).

Existå în aceste versuri o senza¡ie de trudå ¿i
neîn¡elegere, de obosealå ¿i lehamite, de regret ¿i sin-
ceritate îndureratå, de povarå sufleteascå ¿i mårturi-
sire eliberatoare, terapeuticå, ca în aceastå Fi¿å
medicalå, unde poetul se prezintå cu numele de „Prost”,
cu prenumele de „Blând”, cu vârstå „ingratå” ¿i cu un
diagnostic vrednic de un lunatic: „îndrågostit”. Ca
simptome, sunt re¡inute: ritmul cardiac „abracada-

brant”, psihicul „labil” pendulând între „agonie ¿i
extaz”, „lipsa poftei de mâncare” ¿i „dezinteres gene-
ralizat”. Ca mod de manifestare, „mângâie aerul în jurul
unei fiin¡e închipuite”, presårând „în jurul ei petale” ¿i
manifestându-se cu o gelozie „clinicå”: „Cu o mitralierå
invizibilå/ împu¿cå to¡i bårba¡ii din lume” (...), „Inima
îmi sare din piept/ ¿i se rote¿te ca un titirez;/ bra¡ele
mi se rup ¿i se întind spre îmbrå¡i¿are;/ toate celulele
mele zboarå/ så se lipeascå de epiderma ei.// Am
ame¡it, trebuie så må culc./ Mâine o iau de la capåt./
/ ªanse de vindecare: niciuna.”

Aceastå „fi¿å medicalå” este urmatå de piesa în
douå pår¡i Poezia, un fel de artå poeticå din care în-
¡elegem cå, dedicat acestei arte, poetul suferå ca un
îndrågostit, chipul muzei substituindu-se, precum la
Nichita Stånescu, bunåoarå, cu acela fascinant al poe-
ziei, pentru care nu mul¡i oameni au chemare: „Între
verbele/ Descåtu¿ate de metricå/ ªi cer,/ Oamenii
a¿azå/ O plapumå våtuitå/ Cu substantive comune./
/ Sus, în cer,/ Urechile divine/ Disting doar/ O muzicå
diafanå.” Poezia, II).

Lupta cu cuvântul în exprimarea „adevårului” nu
este una u¿oarå, poetul este un fel de „dresor” al cu-
vintelor dar ¿i un prestidigitator, când solemn, grav,
agresiv, când maleabil, empatic ¿i cu tumbe de arle-
chin: „Hârtia e câine, o aud mârâind,/ în nop¡ile
zbuciumate când încerc/ så fiu dresorul cuvintelor./
Cu jobenul pe cap, stiloul bici,/ le îndemn, le lovesc, le
zâmbesc, le ademenesc,/ fac tumbe, ghidu¿ii, le implor
-/ dându-le trupul ¿i sângele meu drept hranå -/ så
sarå prin cercul de foc al min¡ii/ ce desparte lumina
de haos.” (Câinele hârtiei)

Acelea¿i fantasmatice viziuni („fantasme/ tortu-
rând mintea care le-a nåscut” – Poem), într-o ºarå a
iluziei, explicitând varii aspecte din via¡å, în general
pline de disconfort sufletesc, atât în primul ciclu,
Destinul spart (I), cât ¿i în Poeme putrede (II), în care
întâlnim accente dramatice, fataliste, intui¡ia ontolo-
gicå a fiin¡ei captive în limitele destinului, complexul
predestinårii tragice comunicat în respiråri lirice laco-
nice: „De la na¿tere,/ între înger ¿i demon,/ mår¿å-
luiesc./ Nu pot ie¿i din rând,/ mår¿åluiesc/ în fa¡å,
pråpastia.” (Pråpastia) Cåci, dupå cum spune poetul
în Clepsidrå, „Suntem clepsidre de cane/ Prin care
curge sânge”, clepsidre „transparente” cåtre care cine-
va prive¿te „din exterior/ zbaterea noastrå./ Cine?”

Con¿tiin¡a predestinårii ¿i e¿ecului („M-am nåscut
învins,/ Pentru ce mi s-a dat o via¡å de unicå folosin¡å./
Må târåsc ca un melc...” – Via¡å de unicå folosin¡å),
drumul, împovårat de gânduri, printre semeni, care
nu laså urme, decât când rånile varså sânge – Omul
fårå urme), imaginea mamei pierdute, într-un dialog
tulburåtor despre moarte (Mama), viziunea oniricå a
Parlamentului României „ca un arbore cosmic/ care
sus¡ine ¡ara”, a¿teptând, mai multe legislaturi, ca fruc-
tele sale så se coacå, dar „nu s-a întâmplat nimic sem-
nificativ”, „niciun parlamentar nu a fost schimbat” („-Nu
s-au copt încå! – mi-au spus pre¿edin¡ii camerelor/
deputa¡ilor ¿i senatorilor” – Vis cu parlamentari), totul
vorbe¿te despre neîmpliniri, e¿ecuri, ironice mustråri
de cuget, sincere atitudini de dezgust ¿i alienare,
precum în aceastå Stilisticå, dedicatå „puternicilor
zilei”, în care spiritul civic al poetului deseneazå o stare
de fapt binecunoscutå privind „piramida fatalå” a
ajun¿ilor neamului, de pe înål¡imile cåreia lumea este
perceputå în imagini false: „Sinceritatea alunecå pe
invective,/ Få¡årnicia încalcå buna credin¡å,/ Puterea
urcå treaptå cu treaptå,/ Scara spinårilor resemnate,/
Antonimele devin omonime./ Din vârful piramidei fa-
tale/ Ce u¿or îmbrå¡i¿ezi lumea resemnatå/ (La bazå
se tråie¿te o via¡å abreviatå)./ Zilele trec fericite:/
Epopei, ode, cantate/ Dar moartea vine fårå stilisticå.”

Uneori, poetul se laså „furat” de muzicalitå¡i cla-
sice, prozodia ajutându-l så-¿i descarce sufletul în-
cårcat, având fie presentimentul unei autumnalitå¡i
„reci, fårå dragoste” (Cascada toamnei), fie imaginea
„iernii absolute”, ca „dor” de lini¿tire a con¿tiin¡ei rå-
vå¿ite de toate datele existen¡ei (Balada iernii abso-
lute). Un sentiment de „obosealå”, de plecare „departe”
se face sim¡it, în tonalitå¡i dolorice blagiene, ca un
dor de moarte: „Obosit, prea obosit,/ A¿ dori så plec
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departe,/ Hoinårind prin asfin¡it/ Prin live-
zile cu moarte.” Toate i se par acum, în târ-

ziul vie¡ii, o Cale a fumului: Capul plecat peste
maså,/ Mâna crispatå în arc;/ Lava hârtiei pe
vise,/ Fårå speran¡å mai ard// Vechi întrebåri
neucise,/ Frunze uscate de-acum;/ Calea devine
sub¡ire,/ Pânå råmâne de fum...”

Nu putem încheia fårå så men¡ionåm amin-
tirea lui Blaga (Lucian Gruia este nepotul lui
Basil Gruia, bunul amic ¿i monograful lui Lucian
Blaga, de la care i-ar veni ¿i numele), evocat în
poema rezumativ-sugestivå Zeu salahor, un
elogiu al demiurgului „aureolat de nelini¿ti” care
„aplecat peste coarnele plugului/ arå îndârjit
mun¡ii poemelor/ ¿i semånå stelele sale negre,/
misterele nesfâr¿ite,/ izvoarele viitorului” (så
precizåm cå L. G. este autorul eseului „Lucian
Blaga, universul clepsidrå ¿i matricea stilisticå”,
Princeps Edit, 2012, edi¡ie revåzutå în 2019), dar
¿i aceea a lui Brâncu¿i cåruia autorul i-a dedicat
lucrårile: Universul formelorlui Brâncu¿i, 2001;
Brâncu¿i – repere ¿i interferen¡e, 2001; Momen-
tul revela¡iei în Templul brâncu¿ian al eliberårii
/de ar fi fost så fie..., 2004; Triptic spiritual:
Eminescu, Blaga, Brâncu¿i, 2008; Comentarii
la exegeza brâncu¿ianå, recenzii, 2012; Brân-
cu¿i ¿i reveriile materiei, 2014). Iatå piesa Brân-
cu¿i, cu aluzii la mistica personalitå¡ii marelui
hobi¡ean (speculatå de unii comentatori neave-
ni¡i în interpretåri platonician-astrale!) care, din
fericire, ne-a låsat, în aforisme, gândirea sa filo-
soficå de ¡åran-filosof: „Dacå Brâncu¿i/ Nu ¿i-ar
fi notat aforismele/ Prin care î¿i dovedea/ Origi-
nea sa ¡åråneascå,/ A¿ fi crezut cå e/ Un extra-
terestru/ ªi Coloana sa infinitå/ Indicå plane-
ta/ De pe care a venit.” Sau Povestea lui Brân-
cu¿i, o consemnare sugestivå a operelor, de la
„Începutul lumii” la „Coloana Nesfâr¿itå”, rele-
vând demiurgia artistului, care, dupå ce a creat
mirifica lume de påsåri, animale, Cosânzene etc.,
„s-a înål¡at la cer,/ O clipå a mai fluturat barba-i
albå -/ Steagul unei patrii necunoscute -,/ ªi
nu s-a mai întors niciodatå.”

Al treilea ciclu, Catedrala cu o mie de turle,

reproducând câteva piese de rezisten¡å din volu-
mele precedente, inten¡ioneazå, desigur, så ne
ofere o imagine de ansamblu a acestei poezii,
cu toate mårcile specificitå¡ii sale: tranzitivitatea
mesajului, o oarecare oralitate numind semeni
¿i date ale realitå¡ii, atitudinea blând-ironicå ¿i
viziunile fantasmatice, sufletul råvå¿it ¿i înne-
gurat, reflec¡ia amarå ¿i spiritul mu¿cåtor, poli-
semantismul unor sintagme (precum „poeme
putrede”), în general o lume în care poetul
tråie¿te, evocatå/ surprinså când cu amici¡ie
generoaså ¿i îngåduin¡å, când în contrastele
dåtåtoare de angoase ¿i nelini¿ti, de îndoieli ¿i
refuz.  Pretutindeni, înså, aceea¿i senza¡ie de
disconfort imaginal ¿i imaginar, de „putred”,
„spargere”, risipire, predestinare ¿i moarte.
Deopotrivå revelându-ni-se ¿ansa redemp¡iunii,
a mântuirii prin poezie, prin crea¡ie, prin „lupta”
permanentå ¿i dreaptå cu cuvântul.

„Catedrala (sa) cu o mie de turle”, imenså,
ridicatå din gresie ¿i ardezie, „de-a lungul
întregii mele vie¡i” are câte o turlå atât „pentru
fiecare membru al familiei” cât ¿i pentru „cu-
noscu¡i ori prieteni, iubite ori prietene plato-
nice/ (a¿a devin toate rela¡iile cu o femeie,/ dupå
o anumitå vârstå),/ ca Dumnezeu så vinå în
catedrala mea/ ¿i så-i mântuiascå.” Iatå-i, a¿a-
dar, pe rând, evoca¡i, fiul Emil, elev de liceu,
so¡ia Maria, socrii de la ¡arå, mama Livia, fratele
Marin ¿i nepoatei Ana-Maria, cumnatei, na¿ilor,
unchiului Sandi ¿i måtu¿ii Ema („pårin¡ii no¿tri
spirituali”), apoi unor prieteni „brâncu¿iologilor:
Ion Pogorilovschi,/ Nina stånculescu, Sorana
Georgescu-Gorjan,/ Doïna Lemny, Zenovie Câr-
lugea,/ Cnstantin Zårnescu ¿i celorlal¡i/ - pe
care nu-i mai numesc -/ le-am conferit câte un
turn în formå de Coloanå infinitå”, apoi scrii-
torilor-poe¡i: „Cezar Ivånescu, George Vultures-
cu,/ Daniel Corbu, Cassian Maria-Spiridon,
Rodica Drågoi,/ Radu Cange, George Boc¿a,
Gabriel Stånescu, Victor/ Sterom, Florin Do-
chia, George Lixandru,/ Ioan Vintilå Finti¿, Ion
Cristofor, Petre Got,/ Adriana Petri, Sabin Bodea
¿i celorlal¡i/ – câtå frunzå ¿i iarbå -,/ câte un

turn în formå de pasåre måiastrå.” Nu lipsesc
nici prozatori de felul lui Constantin Stan, Mihai
Antonescu, Emanoil Toma, Bogdan Stoicescu,
nici „scriitorii dejeni” precum ªtefan Mihu¡,
Magdalena Vaida, Ion Poenaru, Gheorghe Ma-
xim, apoi unor arti¿ti (sculptorul EugenPetri),
jurnali¿ti, colegi de pescuit din copilårie ¿i
adolescen¡å, femei cunoscute cu amintiri plå-
cute sau neplåcute („bruneta Gabriela”, „hrå-
pårea¡a Mary”, Manuela, Camelia, inclusiv
„câinele meu lup, Azor” ¿.a.m.d). Dar când totul
a fost gata, s-a plimbat prin toate turnurile ¿i
turnule¡ele, dezamågit, vreme de patruzeci de
zile, cå „Dumnezeu nu mi s-a aråtat”. Mâhnit ¿i
mânios, ¿i-a dårâmat „catedrala”, reclådind o
„bisericu¡å modestå” luând „din fiecare turn câte
o piatrå”: „Am lucrat pe brânci, cu degetele în-
sângerate,/ ¿ase zile ¿i ¿ase nop¡i iar într-a
¿aptea zi m-am odihnit.(...)/ ªi s-a fåcut luminå
în biserica mea micå,/ ¿i încotro se ducea lu-
mina,/ biserica se fåcea tot mai mare.” ªi tot
mai încåpåtoare: „Prin turla deschiså a påtruns,
în diminea¡a celei de-a/ ¿aptea zi, un porumbel
cu un pai pentru cuib în plisc./ Am surâs ¿i am
adormit.”

Avem aici toate datele poeziei (¿i nu numai
ale poeziei!) cultivate de Lucian Gruia: o ima-
gina¡ie prodigioaså modelând fantasmatic
reliefuri imanente, discursul liric alegoric tin-
zând så absoarbå, în cursivitå¡i parabolic de-
cantate, ca un burete, lumea ¿i ipostazele rei-
ficårii sale, bonomia subminatå când de un
umor blând când de o ironie mu¿cåtoare, inter-
textualitå¡i implicând sugestive  deconstruc¡ii
(în cazul de fa¡å mitul biblic), obsesia artelor
poetice, care de cele mai multe ori îi reu¿esc, ¿i
nu în ultimul rând o anume „calofilie” a stårii
poetice, care dezvåluie din plin, în linii decisive,
voca¡ia poeticå ¿i spiritul amfionic, construc-
tiv-imagistic.

În acest sens, poezia d-lui Lucian Gruia
devine expresia originalå a unui bogat suflet
scriitoricesc, marcatå deopotrivå de specificitate
spiritualå ¿i expresivå diferen¡iere stilisticå.

*
 „Via¡a continuå în decorul apocaliptic din jurul Reactorului 4 al Centralei nucleare

de pe teritoriul Ucrainei. Iar supravie¡uitorii måcelului cîinilor, care a avut loc dupå tragedia
din noaptea de 26 aprilie 1986, se bucurå de cî¡iva ani de ajutorul lui Lucas Hixson, care î¿i
riscå via¡a pentru a-i îngriji. Fostul cercetåtor american (32 de ani) a renun¡at la carierå
pentru a veni în ajutorul cîinilor radioactivi care hålåduie în libertate în interiorul zonei
interzise care se întinde pe o suprafa¡å de 1.600 km. påtra¡i. (…) «Unii au scåpat, s-au înmul¡it
¿i au devenit singurele animale din aceastå zonå unde radia¡ia e de 400 de ori mai mare
dceît cea a bombei atomice de la Hiroshima», a declarat americanul pentru The Sun” (Click,
2019).

 Imensul cimitir al nerostitului, Cartea lumii cu file albe, mult mai voluminoaså decît
cea în care lumea tråie¿te ca expresie.

 „Cît este de adevårat cå ispita este o fa¡å a absen¡ei, a visului” (G. Cålinescu).
 Cu atît mai amenin¡åtoare e furtuna care se apropie, cu cît firmamentul e azi mai

senin. O seninåtate vaticinarå.
 Senectute. Atît de plinå a ajuns via¡a cu ale ei, asemenea unei cutii în care, cum se

zice, nu mai e loc nici måcar pentru un ac.
 Acel minim factor de exces ce apare într-o analizå ponderatå îi poate amplifica

dintr-odatå perspectiva. Considera¡iile „rezonabile” tind cu ajutorul såu cåtre revela¡ie.
 Op¡iuni. A merge optimist în direc¡ia stabilitå pentru a atinge un ¡el, a merge anume

în direc¡ia în care ¿tii cå nu-l po¡i atinge.
 „A provocat un ¿oc la aeroport! Swami Sivananda a uimit pe toatå lumea, în Abu

Dhabi, cînd a prezentat un pa¿aport în care scrie cå s-a nåscut în 1896. Bårbatul de 123 de
ani e cel mai båtrîn påmîntean. (…) Pînå acum cea mai båtrînå persoanå care a tråit vreodatå
pe Påmînt era consideratå Jeanne Louise Calment, din Fran¡a, care a murit la vîrsta de 122
de ani ¿i 164 de zile” (Click, 2019).

 „Amicus Plato, sed magis amica veritas e o vorbå falså”, îmi spunea cu patos, într-o
dupå-amiazå pe cînd ne aflam în acea ciudatå rezerva¡ie din inima Bucure¿tiului care a fost
grådina Casei Scriitorilor, faimosul nostru socratic Petre ºu¡ea. „O vorbå falså cåci prietenul
el însu¿i, ¡ine minte, e un adevår moral”.

 Un discurs vîrît în alt discurs, o tåcere vîrîtå în altå tåcere, uneori cu de-a sila.
 Noapte de august, canicularå. Noapte X insomniacå. Stau cu fereastra larg

deschiså. Gra¡ie greierilor cîntå sonor tåcerea înså¿i, cea îndelung depozitatå în lucruri, în
¡årînå, semnalîndu-¿i reveria.

 O vanitate nesigurå pe sine, care se fråmîntå încercînd a capta recunoa¿terea
semenilor prin orice mijloace, fie ¿i prin servilism.

 „Nu pot så-l sufår pe Balzac, nici opera lui ¿i nici pe el însu¿i. Totul e la el cum nu-mi
place, cum nu vreau, cum nu pot så sufår! E în prea mare contradic¡ie cu sine însu¿i ¿i
parcå într-o contradic¡ie nesuferitå ¿i prosteascå! Un în¡elept ¿i totu¿i atît de prost! Artist
dar cu atît de mult prost gust din cea mai neplåcutå dintre epoci. Un gråsan – dar un
cuceritor, un don juan, un afemeiat ipocrit. Un ins remarcabil - ¿i o asemenea vulgaritate
mic-burghezå ¿i obråznicie de parvenit! Un realist - ¿i un visåtor romantic de proastå
calitate… Pe mine nu ar trebui så må supere aceste antinomii, doar le cunosc rolul în via¡å
¿i în artå… Da, dar la Balzac pînå ¿i antinomia devine groaså, scîrboaså, ipocritå ¿i mai råu
decît vulgarå” (Witold Gombrowicz).

 Un obiect al min¡ii ruginit de sensuri multiple, aidoma unei bucå¡i de metal låsate
de izbeli¿te.

 Condescenden¡a frecventå a inteligen¡ei fa¡å de moralå cum fa¡å de o rudå såracå.
 Memoria: materie primå ori moloz pe ¿antierul amintirii. Amintirea: construc¡ie

gata fåcutå, durabilå în fiin¡å.
 A. E.: „A scrie: a te împotrivi normalului, a-l transforma în anormal”. Nu cumva a te

împotrivi ¿i acestuia? „Desigur”. Cum a¿a? „A-l face så parå ¿i mai anormal”.
 „Învå¡ase så aibå autoritate la fel cum înve¡i o limbå stråinå” (André Malraux).
 „Peste 15.000 de persoane au stat la coadå ca så se pozeze cu cea mai mare vacå

din lume, numitå Cnickers. S-a întîmplat recent la un Tîrg Agricol din ora¿ul Brunswick,
din apropiere de Melbourne. Cnickers tråie¿te la o fermå din Vestul Australiei, måsoarå
1,94 m. în înål¡ime ¿i are o greutate de 1400 kg. Cei care au vrut så se pozeze cu bovina
uria¿å au fåcut dona¡ii pentru a ajuta ferma sa. Cnickers e o vacå de 8 ani din rasa Holstein
Friza, care måsoarå în mod obi¿nuit 1,5 m. înål¡ime ¿i 580 kg.” (Click, 2019).

 Sincer cu animalele, plantele, obiectele atunci cînd ajunge de-a nu putea fi sincer
cu unii semeni.

 Manierism. Un imaginar al imaginarului la care accedem uneori.
 Senectute. Toate treburile tale merg mai încet. Ceea ce fåceai înainte într-o singurå

zi, nu mai po¡i ispråvi acum nici în douå. Nu cumva o atare restric¡ie a timpului reprezintå
un regret al acestuia fa¡å de dilatarea mirificå pe care ¡i-a dåruit-o în anii de început ai
vie¡ii?

 Fiin¡a devine liricå atunci cînd intuie¿te cå nu mai are ce pierde. Dacå pierderea ar
putea fi evitatå, ar apela la ra¡iune.

 „Nimbul Lunii/ nu-i oare parfumul florilor de prun/ înål¡at la ceruri?” (Yosa Buson,
poet japonez din secolul al XVIII-lea).

Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe GRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCU„Cu atît mai amenin¡åtoare e furtuna”
          (continuare din pagina a 12-a)

          (continuare în pagina a 28-a)
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Doamna GENOVEVGENOVEVGENOVEVGENOVEVGENOVEVA LOGAN A LOGAN A LOGAN A LOGAN A LOGAN (so¡ia regre-
tatului brâncu¿iolog veritabil Ion Pogorilovschi,
1938-2009), laureatå a Academiei Române pen-
tru contribu¡ia la Tratatul de psihoecologie ¿i a
Uniunii Scriitorilor din România, este autoarea
unor romane de mare complexitate
tematico-ideaticå ¿i stilisticå, unele reluate în
formele ini¡iale necenzurate (Idolii pe¿terii, 1969,
2012; Alergie, 1973, 2008; Fårå identitate, 1982,
2007; Pentru toate vine o zi, 1986; Våzând ¿i
fåcând, 1993). În 2010 i-a apårut ¿i un volum
de versuri, Urme, apoi, în 2012, volumul de
prozå scurtå bilingv Puterea celor lipsi¡i de
putere / Il potere dei senza potere, iar în 2018,
volumul de dialoguri cu Carmen Brågaru, Între
umor ¿i înstråinare, în care observasem, într-o
cronicå relevantå, completarea profilului uman
¿i scriitoricesc, prin maieutica amplului interviu
ce i s-a luat, al uneia dintre personalitå¡ile lite-
raturii române de azi råmaså multå vreme în
conul de umbrå al propriei modestii ¿i aduså în
actualitate nu numai cu bogata ¿i dramatica
experien¡å de via¡å dar ¿i cu o operå remar-
cabilå, ce se dovede¿te, iatå, destul de rezistentå
în timp.

Poate ar trebui så amintim, pentru o mai
bunå în¡elegere a acestor „empatii”, faptul cå
dna Genoveva Logan a fost una din victimele
regimului dictatorial de tristå amintire, care în
1980, în cadrul „Medita¡iei transcendentale”, a
dispus discre¡ionar de soarta unor oameni, des-
fiin¡ând intempestiv Institutul de cercetåri psi-
hologice: „Nu aveam voie så mai lucrez în cerce-
tare, învå¡åmânt sau alte domenii unde så-mi
folosesc atestatele de studii sau specializåri. Nu
mai aveam dreptul så public, så cålåtoresc în
afarå, så beneficiez de continuitate ¿i vechime
în muncå ¿i tot a¿a. Aveam voie så lucrez doar a
muncitor necalificat, dar nici asta nu se gåsea,
nu voia nimeni så se lege la cap cu povestea
noastrå. Pe de altå parte, conform legilor de a-
tunci, a nu avea un loc de muncå însemna så
fii considerat delincvent, sub acuza¡ia de vaga-
bondaj ¿i parazitism social. A¿a cå primeam såp-
tåmânal vizite la domiciliu din partea sec¡iei de
poli¡ie - so¡ul meu fiind ¿i el implicat în acest
co¿mar...” (O luare-aminte cu Petre ºu¡ea)

EMPATII EMPATII EMPATII EMPATII EMPATII (Limes, 2019, 240 p.) este o cule-
gere de eseuri, evocåri, articole, „lecturi recre-
ative”, ecografii ¿i interviuri (Partea I) ¿i de Texte
inedite (Partea a II-a): proze scurte, capricii,

GENOVEVA LOGAN:  „ E M P A T I I “
fragmente de romane inedite, piesa într-un act
„pentru scenå turnantå” Efectul Placebo, ¿i
câteva „stenograme” despre Basarabia regåsitå
sau despre Arhei în rezonan¡å.

Så remarcåm, de la bun început, con¡inu-
turile pline de interes într-o „punere a problemei”
destul de originalå ¿i captivantå chiar, mai ales
cå aceste consemnåri vin din interior, dintr-o
experien¡å tråitå, autenticå, netrucatå, cu
destule elemente de noutate ¿i inedit documen-
tar.

Fine¡ea ¿i profunzimea reflec¡iilor eseistice
(atunci când scrie despre „Criza valorilor lumii
contemporane” ori despre „fugile” lui Brâncu¿i,
„cioplitor ¿i izvor de metafore” sau despre „Co-
pacul lui Noica”), autenticitatea ¿i aplombul
unor evocåri, devenite iatå amintiri (Grigore
Vieru, Cezar Ivånescu, Mihai Ursachi ¿i Ion Po-
gorilovschi, Augustin Buzura, Dumitru Irimia,
Gabriel Stånescu, Leonida Lari, Petre ºu¡ea)
sunt tråsåturi ale unor rememoråri pline de
faptul tråit aducåtor în paginå de multe clarifi-
cåri pe latura psiho-comportamentalå, a unei
vii portretistici. Am adåuga la acestea convor-
birile „în douå etape” cu pictorul Mihail Grecu,
maestru emerit al artei din Republica Moldova
(la care participå ¿i Ion Pogorilovschi), precum
¿i interviul cu D. I. Suchianu la 88 de ani, rea-
lizat împreunå cu criticul de artå Constantin
Popescu, publicat în „Almanahul literar, 1983".

La sec¡iunea Eminescu, sunt comentate
„avatarurile unui centenar” („cel mai important
eveniment cultural al anului 1989", controlat
de Departamentul Securitå¡ii Statului, Direc¡ia
I, prin adrese cu indicativul „Strict secret”, pri-
vind ac¡iunile prevåzute ¿i editarea „operelor
complete”, îndeosebi a jurnalisticii, care ridica
atâtea probleme, cu „mobilizarea masivå a
fra¡ilor moldoveni” din Basarabia, Nicolae Dabija
¿i Grigore Vieru) ¿i „Eminescu sub auspiciile
sacrului”.

Ne-a re¡inut aten¡ia ¿i sec¡iunea Lecturi
recreative, cu comentariile pe seama unor cår¡i,
materiale publicate în diferite reviste: „Convor-
biri literare” (Enigma lui Tolstoi: între catharsis
¿i abandon, un comentariu la lucrarea „Anno
Domini 1854. Lev Tolstoi la Bucure¿ti”, edi¡ie de
Albert Kovacs, 2013), „Luceafårul de diminea¡å”
(Epifanii în piatrå, cronicå la volumul de poeme
„Lythiada” de Zenovie Cârlugea, 2014; Hronicul
omului bun sau fandårile Mnemosynei printre
trovan¡i, cronicå la cartea lui Ion Lazu, „Jur-
nale”, 2016), „Portal-MÃIASTRA” (eseul Tudor
Arghezi – anteceden¡å prin vremi, nr 3/ 2014;
Singuråtatea ca lux, trufie ¿i exorcizare, cronicå
la „Januvia” de Daniel Corbu, 2017), „Axioma”
(În cåutarea chipului curat, cronicå la culegerea
de prozå scurtå „Câine în rugåciune” de Lucian
Gruia, 2009) ¿.a. Remarcåm o bunå comunicare
empaticå a recenzentei cu lumea operelor des-
pre care scrie, nu întâmplåtor ci dupå un cod al
preferin¡elor, îndelung modelat de gustul estetic
indiscutabil de aleaså ¡inutå ideaticå.

Doamna Genoveva Logan a practicat croni-
ca literarå nu dintr-o cerin¡å profesionalå, ci mai
mult ca formå itinerantå de „empatii”, con-
sunând cu interesul ¿i deschiderea cåtre anu-
mite zone literar-artistice, dar ¿i estetico-psiho-
filosofice (a se vedea în acest sens eseul „Criza
valorilor lumii contemporane”, în care, pe baza
„tipologiilor atitudinale” menite så întregeascå
profilul omului ca personalitate, autoarea
men¡ioneazå câteva tipuri exemplare, care, con-
form descrierii lui G. W. Allport, pot fi luate ca
„punct de reper în activitatea practicå de cunoa¿-
tere ¿i influen¡are a persoanei”: teoretic, econo-
mic, estetic, social, politic, religios. (eseu publicat
ini¡ial în „Origini – Romanian Roots”, USA, mai
2013).

În aceea¿i ordine de idei, amintim eseul lui

Ion Pogorilovschi, „NOICA & BRÂNCUªI. Deschi-
deri în seninåtatea fiin¡ei” (Ed. Academiei Româ-
ne, 2016, 224 p.), apårut postum ¿i reconstituit,
capitol cu capitol, de d-na Genoveva Logan, din
fi¿ele råmase ¿i cu concursul dat de cercetåtori
de la Institutul de Filosofie ¿i Psihologie „Cons-
tantin Rådulescu-Motru” al Academiei (colegi ai
regretatului brâncu¿iolog I.P.), precum ¿i cu
ajutorul primit din partea scriitorului Lucian
Gruia, un fost „discipol” al maestrului care i-a
supervizat acestuia câteva lucråri despre Brân-
cu¿i. În legåturå cu acela¿i Noica (cu care Ion
Pogorilovschi corespondase),  preocupat de ideea
de „arhetip”, men¡ionåm eseul Copacul lui Noi-
ca, un exemplu „tipic de dendroterapie”... Cerând
så se taie copacul ce-i umbrea locuin¡a, luându-i
toatå lumina, Noica primise favoarea de a folosi
lemnul rezultat pentru încålzitul odåii în timpul
asprei ierni: „Cerusem så mi se taie cåci umbrea
odaia ¿i ¿eful sta¡iunii mi l-a dat pentru iarnå.
Råmâne så gåsesc tåietori. Un arbore, ca un
frate care må strânge la piept ¿i må încålze¿te.”
(Jurnal de idei, 1991). Episod comentat de
autoare într-o logicå filosoficå vizând abisul
(„transcenderea påtratului logic într-un halo
ontologic”: darul primit, copacul tåiat, miste-
rioasa mul¡umire a „¿efului sta¡iunii” ¿i tåietorii
„ca tot atâtea posibile receptacole de bucurie):

„Scena se umple, cum vedem, de fantasme,
de consecin¡ele cåsåpirii copacului care, abia
transformat în cenu¿å iradiazå pânå la noi
tensiunea gândului scris de Noica. Omul sub
îmbrå¡i¿are fraternå cu pomul. Dar mai întâi i-a
umbrit fereastra.” (pp. 32-33). Ultimul articol al
culegerii de fa¡å, Arhei în rezonan¡å, evocå
figura reputatului pictor basarabean Mihai
Grecu, corespondent al lui Noica dar ¿i prieten
al familiei Pogorilovschi, care, vizitând Ansam-
blul Monumental de la Târgu-Jiu, „s-a oprit
pentru o jumåtate de zi la întoarcere, dupå un
telefon prealabil, ¿i pe la noi, spre a-¿i continua
delectarea întru Brâncu¿i. Cum so¡ul meu – Ion
Pogorilovschi – basarabean înainte de toate ¿i
«înråit» exeget al operei brâncu¿iene, se afla la
vremea aceea încå sub puternica impresie a
unor scrisori primite de la Constantin Noica,
s-au sim¡it acum ca ni¿te ucenici noroco¿i, tu-
tela¡i de acela¿i maestru. Cu multå discre¡ie
mi-am permis, la rându-mi, så må implic în
digresiunile lor, så pun întrebåri ¿i så notez câte
ceva din gândurile maestrului Mihail Grecu.”
Maestrul care încå din copilårie auzise pe preotul
satului folosind prepozi¡ia „întru” în formulåri
de felul „Întru mul¡i ani!”, particulå, care se ¿tie,
face deliciul filosofiei noiciene... „Abia prin Noica
– observase Ion Pogorilovschi în eseul editat
postum – îl putem în¡elege pe Brâncu¿i ca pro-
fund apartenent la fiin¡a culturii române.”

Încheiem în aceastå notå reflexivå aceste
Empatii ale d-nei Genoveva Logan, în care frea-
måtå o sensibilitate foarte atentå la fenomene
cultural-literare cunoscute din interior, dar ¿i
un spirit încercat de valorizare nuan¡atå, în
cadre u¿or memorialistice, a unor litera¡i de sea-
må ¿i evenimente, o con¿tiin¡å curatå ¿i a¿ezatå,
de o indelebilå modestie råbdåtoare, ce-i con-
sacrå un profil distinct de Om ales ¿i Scriitor
remarcabil.

(Editura LIMES, 2019, 240 p.)(Editura LIMES, 2019, 240 p.)(Editura LIMES, 2019, 240 p.)(Editura LIMES, 2019, 240 p.)(Editura LIMES, 2019, 240 p.)
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A¡i citit ceva din poezia bo¿imanilor,
„hotårâ¡i ¿i încrezåtori în puterea lor”? Dar
din cea a eschimo¿ilor, con¿tien¡i de „impor-
tan¡a «îndeletnicirii lor creatoare» ¿i care
„se înfruntå cântând”? Dar de cântecul
indienilor de pe Amazoane, de lirica oralå a
aztecilor ¿i inca¿ilor a¡i auzit? De poezia
triburilor din Mongolia, Vietnam, Malaezia,
Hawaii, Tahiti, Insula Cook, Noua Guinee,
Maori?

Poetul, eseistul, traducåtorul ¿i polono-
logul Nicolae Mare¿ a editat de curând o
antologie din poezia ingenuå a unor popoare
primitive, Cântece vorbite (TipoMoldova,

2016, 176 p.). Selec¡ia, traducerea ¿i postfa¡a apar¡in autorului, iar prefa¡a, Poezie
„primitivå”, lui Aurel Råu, cel care afirmå cå „înaintarea în aval spre sursele modernitå¡ii
nu se opre¿te la Sapho”, de unde  ¿i „experien¡a bogatå, ini¡iaticå” prin „atlase, prin
cår¡ile etnologilor, prin antologii, prin stepe ¿i în oaze, la tomahawk ¿i la caiace de os,
la tam-tam ¿i în col¡uri de pene, în muzica de violoncel a insulelor pescuite, de pe
fundul oceanului, de Gauguin”...

Aceastå poezie a popoarelor primitive, unele abia ie¿ite din paleolitic ori aflate în
stadiul gentilic, altele pu¡in mai evoluate, dar statornicite în aceea¿i mentalitate tribalå,
este congenerå cu manifestarea sacrului în varii ipostaze ritualice ¿i exprimå „toatå
gama atitudinilor liricii cu care ne-au deprins-vråjit-intimidat anticii, rena¿terea, clasicii,
romanticii, simboli¿tii, expresionismul” (A. Råu)...

Fascina¡ia pe care aceastå poezie primitivå a produs-o de-a lungul secolelor
aminte¿te de comunitå¡i în diferite stadii de dezvoltare aflate pe coastele atlantice
afro-americane ¿i din jurul marilor lacuri, din Beninul popula¡iilor ioruba, din Asanti ¿i
Lundra (Angola) cu urme matriarhale, din Congo, un eldorado cu diamante ¿i uraniu,
din Camerunul tribal, din regatele Dahomey ¿i Watutsi (Ruanda) ¿i de cunoscutele
triburi prin tradi¡iile lor arhaice: fangii, adoratori ai focului, bantu, pigmeii, masaii,
bo¿imanii (mâncåtori de låcuste pråjite prin de¿ertul Calahari ¿i båutori de apå din ouå
de stru¡), zulu¿ii cu zeul lor Unkulunkulu ¿i cu colibele lor în trei cercuri concentrice.

Apoi, din Americile cu semin¡ii „mongoloide, galbene, ro¿ii doar prin vopsire,
venite din nord-vest, demult, demult, în mezolitic, prin strâmtoarea Behring”, „indienii”,
nordicii centrali ¿i patagonezi, amintind de fra¡ii lor siberieni, tibetani ¿i indochinezi...
Corbul ¿i Coyotul, irochezii, algonkinii, siuxii din preerii, agricolii ¿i „citadinii” pueblo,
navahii podoabelor de argint, aztecii, maya¿ii, inca¿ii din Anzi, „påstråtori de
cosmogonii, de piramide, de codexuri pe piele de cerb”, olarii ¿i ¡esåtorii dunga¡i checiuc,
cålåre¡ii araucani... Dar ¿i triburile cele mai nordice, precum eschimo¿ii arctici cu ce¡oasa
lor mitologie abstruså mirosind a carne crudå, locuind în iglurile vålurite de viscole
albe în care î¿i pregåtesc harpoanele pentru vânarea de foci, cålåre¡i asiatici îmbråca¡i
în piei de ren cu blana spre înåuntru ¿i cu glugå cu blana în exterior...

O întreagå constela¡ie de popula¡ii primitive din Australia, Noua Guinee ¿i Noua
Zeelandå, din Altai în Delta Mekongului, din Himalaya în groapa Marianelor, din
Malacca în Sumatra ¿i Jawa, din Filipine în Kalimantan ¿i Bali, din Micronezia în
Polinezia, din Raiatea la maori ¿i papua¿i, de la malga¿i la melanezieni...

Tot atâtea credin¡e ¿i supersti¡ii care structureazå ¿i esen¡ializeazå modul de via¡å
al semin¡iilor respective, aflate în diferite stadii istorice, dar mai adesea încå în preistorie.
A¿adar un con¡inut destul de bogat în incanta¡iile acestora, pe care le percepem ca
forme orale de „literaturå”, de poezie „primitivå”, în care gåsim celebråri aduse soarelui,
cerului, focului, în general zeilor ¿i universului în care le-a fost îngåduit så vie¡uiascå.
Alåturi de fenomene de extaz ¿amanic, de practici magice, de invocare a duhurilor ¿i
puterilor atotståpâne, de cinstire a totemurilor ¿i stråmo¿ilor ce-i vegheazå din cåpå¡ânile
påstrate cu sfin¡enie, de såvâr¿irea unor sacrificii obligatorii cerute de zeitå¡ile tutelare,
de „socializare” în cadrul marilor evenimente din via¡å (na¿tere, împreunare, moarte)...

ªi în acest fel descoperindu-se virtu¡ile cuvântului, magnetismul Verbului, al
Logosului, „menit så desgråni¡eze”, „så supunå ¿i så hipnotizeze”: „Pipåindu-¿i marginile,
ca prin onomatopee. Gåsind resurse sau momente så se facå în¡eles, de pietre, de arbori,
de animale, de ploaie, de duhuri. Prin contaminåri infinite; convertind în consoane
viiturile-valurile, ¿uierul reptilelor, zumzetul insectelor, în vocale tunetele, orogenezele,
sticlirile./ Mituri, pove¿ti, ghicitori, proverbe, cântece, încårcate de arhaitate cât ¿i
epopeile Greciei ¿i Orientului antic, «råspunsurile» acestea sau  mijloacele acestea de
fiin¡are...” Omul primitiv tråie¿te într-o lume sacrå ¿i dupå un cod de valori prestabilite
¿i transmise din genera¡ie în genera¡ie. Este o mentalitate puternic engramatå, în toate
aspectele vie¡ii, de ideea de sacru, de cutume ¿i prejudecå¡i, cu „eroi” exponen¡iali ¿i
ritualuri comunitare cu multiple func¡ii reglatoare ¿i definibile în plan existen¡ial ¿i
mitic.

Din bogå¡ia aceasta oralå  cât mai devålma¿å ¿i diversificatå a popoarelor a¿a-zis
„primitive”, dl Nicolae Mare¿ ¿i-a alcåtuit un cuprins ilustrativ, structurându-¿i selec¡ia
de Cântece vorbite în nu mai pu¡in de ¿ase cicluri: Vântu-i pasåre..., Sufletul ¡i se
usucå..., Vânåtorul de foci..., Vreau så tråiesc..., Nu-mi tulbura chipul... ¿i Cerul så fie

får’ de nori...
Iatå, mai întâi, celebrarea focului, adora¡ie unanimå a omului de pretutindeni sub

soarele dåtåtor de via¡å, într-o crea¡ie oralå a triburilor bantu sau fangii: „Focule, foc de
vatrå, de jos/ Foc din vatrå, de sus,/ Luminå cu care luna stråluce¿te,/ Luminå cu care
soarele stråluce¿te,/ Stea luminând în noapte, stea ce alergi spre luminå,/ Stea
tremuråtoare” (Inimå a tråsnetului). Mituri crea¡ioniste despre Dumnezeul care „a alcåtuit
lumea,/ A fåcut ¿i Soarele” sunt de întâlnit mai peste tot, autorul re¡inând o celebra¡ie a
tribului dincii. Apoi celebrarea unor unelte mai profane, precum „flinta” la mossihii,sau
a viteazului Kukutle la basuto. „Mai bunå moartea decât ru¿inea” declarå rapsodul
anonim al tribului niamii, în timp ce pigmeii, iscusi¡i vânåtori de elefan¡i „prin pådurea
båtåtoritå de ploaia toren¡ialå”,celebreazå pe Maica Pådure: „Pådure!/ E¿ti mama noastrå,
a copiilor tåi./ Mamå care ne dai de mâncare, de båut ¿i ne adåposte¿ti,/ Care ne dai arme
¿i leacuri ¿i tot./ Care ne dai via¡å ¿i putere, dar ¿i moarte ¿i u¿urare,/ Care ne dai totul.
(...)/ O, mamå nesfâr¿itå, pådure!” Invoca¡ii cåtre „duhurile pådurilor” întâlnim ¿i în
poezia oralå a fangiilor sau, bunåoarå, a indienilor de pe Amazoane.

Faptele de arme, lupta vitejeascå, råpunerea  du¿manului e prilej de bucurie mårtu-
risitå, precum la comunitatea osegilor: „Tatål nostru, tatå Mare,/ Când dau de du¿man,/
Asupra lui må nåpustesc (...)/ Îl cåsåpesc (...)/ Casa i-o prefac/ Într-un fum alb.” (Când
dau de du¿man). „Viteazul” e cel mai apreciat om, precum spune un cântec al
mikmakiilor (E bun ¿i viteaz...)...

Foarte bine reprezentat este ciclul Vânåtorul de foci, punând în eviden¡å o bogatå
tradi¡ie oralå de varii sentimente ¿i nåzuin¡i, de la bucuria de a fi „prieten al focilor”
(„Oh, ya, ya, ya./ O, cât e¿ti de ro¿ie!/ Toatå te-ai înro¿it!/ Så ¿tii cå eu te-am omorât,/ Eu,
prietenul focilor!”), la fuga din calea lupilor ¿i primejdia de a tråi pe ghea¡å („Ghea¡a e
rea,/ A vrut så må înghitå,/ Så se frângå-n douå, sania s-o-nghitå,/ Så înghitå câinii,/ Pe
mine så må-nghitå.” – Cântec de vânåtoare). Nu lipse¿te eschimosului percep¡ia rece a
cerului înstelat: „O, stea care stråluce¿ti/ Sus, pe cer,/ O, degete/ Care ar trebui så te ¡inå
bine/ Acolo, sus.../ Ele ¡i-au dat drumul/ ªi te-ai pråbu¿it./ Dar n-ai atins pe nimeni,/ N-ai
atins påmântul,/ Unde te-ai dus?” (Steaua cåzåtoare). Bucuria de a fi alåturi de ai casei,
dar mai presus aceea de a te înconjura de cântece, cântecul înso¡indu-l mereu pe eschimos
în lupta cu natura pentru a-¿i asigura existen¡a, deopotrivå ¿i un sentiment apåsåtor al
neîmplinirii î¿i gåsesc ecoul potrivit: „E plåcut când te-nconjuri/ De cântece./ Avaya./
Numai cå de fåcut/ Le fac råu,/ Avaya!/ E plåcut când vânezi,/ Numai cå fac rar aceasta,/
ªi nu plutesc pe pojghi¡a de ghea¡å/ Ca un fitil în flåcåri,/ Avaya!/ E plåcut când
dorin¡ele ¡i se împlinesc,/ Numai cå ale mele må ocolesc mereu,/ Asta-i ca så-mi fie
greu,/ Avayaya.” (Dorin¡ele må ocolesc mereu..., Frica ¿i bucuria te cuprind...). Nordicul
bå¿tina¿ are în preajma lui ¿i turmele de reni, iatå schi¡atå o bucurie simplå: „Nu departe
de râu/ Am våzut un ren,/ Un ren puternic,/ Da, da, da,/ Am våzut un ren puternic./ Era
în floarea vârstei.” (Am våzut un ren). Nu lipsesc pårerile de råu, culpabilizarea: „Mi-e
tare frig,/ Am omorât un ren,/ Un ren mic./ Dacå vrei ¡i-l dau,/ Så nu fii flåmând,/ Så nu-¡i
fie frig (...)/ Mi-e tare frig./ Så mergem împreunå./ Poate o så vedem/ Un ren gras.” (Un
ren mic, un ren gras...). Vânarea „renului gras” are înså ¿i e¿ecuri, cum ne spune piesa
oralå Nici de data asta nu mor: „Soarele se mai uitå la mine,/ Zåpada se a¿azå în nåme¡i/
De parcå ar vrea så se facå un munte,/ Dupå unul din ei må ascund/ ªi våd un ren în fa¡å,/
Un ren frumos ¿i gras!/ Îl prind în ¡intå,/ Îl prind exact!/ Dar renul fuge,/ ªi råmân singur,/
Singur în zåpezi, / ªi mi-e tare frig,/ Sunt tare flåmând,/ Dar încå n-am murit.// Nici de
data asta nu mor.”

Sunt multe alte frumuse¡i primitive, în aceste „cântece vorbite”, dezvåluind, cum
scrie autorul în „Postfa¡å”, „un univers bogat în tråiri ¿i sentimente, capacitatea unei
spontane ¿i clare exprimåri”, o poezie creatå de „oameni hotårâ¡i ¿i încrezåtori în puterea
lor: Pot så mor ¿i azi/ Nu-mi paså de asta.” Con¿tien¡i de „importan¡a” îndeletnicirii
creatoare, barzii populari anonimi ai acestor popula¡ii exprimå, de fapt, odatå cu
sentimentele ¿i aspectele de via¡å, o mentalitate gentilicå specificå, viziunea diferen¡iatå
despre lume ¿i via¡å, felul de a gândi ¿i modul de a tråi al omului primitiv în solidaritatea
lui tribalå: „Ar fi înså absurd så afirmåm cå poemele ¿i cântecele vorbite au apårut doar
din nevoi utilitare, a¿a cum se spunea cândva despre picturile rupestre. Viziunea bogatå,
plinå de colorit, metaforele curajoase sunt dovezi cå necesitå¡ile adânci de exprimare
esteticå nu le-au fost stråine. (...)/ Transpunând  aceste versuri în limba românå, am
încercat så prezint cititorului nostru o lume îndepårtatå ¿i, de ce n-am spune-o, exoticå,
dar totu¿i atât de apropiatå de noi, de vremurile noastre, ¿i  în general, de aspira¡iile
umane. Aceste cântece vorbite, pe care bå¿tina¿ii nu le-au cules încå, le ofer din co¿ul
culegåtorilor de pretutindeni, cårora le aduc cele mai cordiale mul¡umiri pe aceastå
cale”

Poate cå trebuia o „bibliografie” minimå care så-l låmureascå pe cititorul mai
aplecat ¿i curios, înså, dincolo de asta, selec¡ia operatå de dl Nicolae Mare¿ este, într-un
fel, unicå în literatura noastrå, ea amintindu-ne de culegerea lui Lucian Blaga din
poezia cultå a umanitå¡ii, Din lirica universalå  (1957), - patru milenii de poezie -, care
se deschidea cu un vechi Imn (închinat) Soarelui, apoi Împårå¡iei cere¿ti  ¿i alte versuri
de celebrare din Egiptul secolelor XVI-XIV î. Ch., urmate de Cea mai veche poezie din
cultura chinezå (2000 î. Ch.).

Blagolog de realå voca¡ie documentarå, dl Nicolae Mare¿ se dovede¿te, prin
contribu¡ia de fa¡å, demn de amintirea ilustrului înainta¿.

Din poezia primitivå a lumii: C¢NTECE VORBITE
(Selec¡ie, traducere ¿i postfa¡å de Nicolae Mare¿)(Selec¡ie, traducere ¿i postfa¡å de Nicolae Mare¿)(Selec¡ie, traducere ¿i postfa¡å de Nicolae Mare¿)(Selec¡ie, traducere ¿i postfa¡å de Nicolae Mare¿)(Selec¡ie, traducere ¿i postfa¡å de Nicolae Mare¿)

Prefa¡å de Aurel RåuPrefa¡å de Aurel RåuPrefa¡å de Aurel RåuPrefa¡å de Aurel RåuPrefa¡å de Aurel Råu
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¿i altele care nu prea sunå (din coadå) dupå
regulile prozodiei clasice (asonan¡e, nu pu¡ine!)
pentru care opteazå poeta: dac/ drag, român/
destin, veacuri/ maluri, calvarul/ adevårul, zi
cu zi/ de-al netezi, nostru/ rostul, zilei/ umile,
senza¡ii/ reac¡ii, spectatorul/ rolul, pårin¡ii/
afirma¡ii, prezentul/ trecutul, fabrican¡ii/
confra¡ii, cerul/ amarul...

ªtiindu-se cå, mai peste tot, rima (figurå
de stil de nivel fonologic) combinatå cu ritmul
asigurå muzicalitatea poeziei, nu totdeauna ar-
monia aceasta sunå irepro¿abil, fapt ce se dato-
reazå ¿i a¿a-numitei rime masculine cu o oare-
care frecven¡å...

Un exemplu în poezia basarabeanå de cla-
sicitate prozodicå perfectå îl avem în poezia ma-
rilor scriitori patrio¡i, de la Grigore Vieru la Ni-
colae Dabija, unde o anumitå muzicalitate ire-
pro¿abilå intrå într-o fireascå rezonan¡å cu ver-
bul dureros-acuzator ¿i mesajul energic, cu lim-
piditå¡i de cristal, reverberând empatic ¿i natu-
ral cu sufletul unui popor ce a¿teaptå så se ridi-
ce, prin trezirea con¿tiin¡ei identitare a neamu-
lui, la lupta izbåvirii sale. . .

2. 2. 2. 2. 2. CCCCCiclul „Stråin în spa¡iu, stråin în ¡ara
mea” eviden¡iazå o stare de spirit mai generalå
tråitå de poporul român din Basarabia, în epoca
celor 25 de ani de independen¡å, când lucrurile
în ¡arå sunt departe de a fi devenit normale.
Lupta pentru dobândirea fiin¡ei identitate a
neamului moldovenesc de dincolo de Prut a cu-
noscut etape decisive, fapt eviden¡iat de autoa-
re în câteva din studiile ¿i analizele sale privind
evolu¡ia societå¡ii din 1991 încoace – ne gândim
în primul rând la diagnoza social-politicå, eco-
nomicå ¿i culturalå, deopotrivå de obiectivå ¿i
dureroaså, din Basarabia – destin ¿i provocare
(2016), „o radiografiere profundå a meandrelor
noastre identitate, care pentru Basarabia ¿i
basarabeni a devenit problema problemelor. “
(Iurie Colesnic). Pretutindeni, autoarea vorbe¿-
te de „ideea na¡ionalå” ¿i „idealul na¡ional”, vå-
zute ca expresii ale „identitå¡ii” ¿i „unitå¡ii na-
¡ionale”, de unde ¿i buna convingere cå „tradi-
¡iile ¿i cultura na¡ionalå” sunt „parte compo-
nentå din cultura românå”. Prin urmare, limba,
tradi¡iile, istoria, cultura, religia sunt compo-
nente în definirea identitå¡ii unui popor. Divi-
zat/ scindat în diverse partide ¿i grupåri so-
ciale, acest popor – constatå cu indignare au-
toarea – s-a împotmolit într-o fazå de spirit
complet contrarå unei convie¡uiri umane nor-
male. “ Mai mult decât atât ¿i mai grav este
faptul cå „o mare parte din popula¡ia bå¿tina¿å
a pierdut orice orientare socialå ¿i nu mai do-
re¿te så-¿i recunoascå nici måcar originea de
neam ¿i na¡iune”, idealurile acestei popula¡ii
putând fi spulberate de „ni¿te aluzii stråine care
nu sunt compatibile cu totalitatea valorilor
na¡ionale”.

Cei viza¡i direct, ca entitate frenatorie,
iner¡ial-ideologicå, sunt „oamenii puterii”,
pentru cå ace¿tia se fac vinova¡i de „suferin¡ele
care continuå så se ¡inå lan¡ în via¡a unui po-
por ¿i, în special, în soarta poporului român
din Basarabia”. „Este vorba de societatea basa-
rabeanå, puncteazå critic autoarea, poporul
din R. Moldova, parte din secolul al XXI-lea, care
se confruntå cu probleme serioase de a supra-
vie¡ui ca na¡iune ¿i specie umanå. Såråcia „exa-
geratå”, nedreptatea „de neconceput”, corup¡ia
la toate „de dezvoltare umanå ¿i în toate dome-
niile de activitate socialå”, degradarea „umanå,
economicå, culturalå” ¿i nu în ultimul rând
„clasa politicå ¿i de guvernare”, dominatå de o
educa¡ie ¿i mentalitate sovieticå, care a subju-
gat via¡a ¿i identitatea în cel mai umilitor mod”,

toate aceste fenomene endemice au determinat
ca identitatea personalå ¿i na¡ionalå a poporu-
lui basarabean så fie „îndobitocitå atât de mult,
încât aceasta nici nu sesizeazå care este dru-
mul corect spre civiliza¡ie ¿i o dezvoltare umanå
adecvatå”. În acest fel, oamenii devin „dezrå-
dåcina¡i” ¿i „îndepårta¡i complet de adevårul
istoric”, poporul majoritar, îndeosebi cel din
zone rurale, fiind împotmolit într-un „întuneric
al existen¡ei care îl predispune la inculturå,
ne¿tiin¡å, înapoiere, izolare, în consecin¡å cre-
zând în tot felul de abera¡ii ale guvernan¡ilor.“

Aceastå suferin¡å, umilin¡å, råmânere în
urmå, - generate de sindromul devastator al
demagogia clasei dominante, care „induce în
eroare masele” pentru a fi ¡inute în „bezna invo-
lu¡iei”, - î¿i gåsesc loc ¿i în poezia Galinei Martea,
con¿tientå cå nenorocirea în care se aflå Basa-
rabia natalå se datoreazå gre¿itelor guvernåri
succesive: „Oamenii puterii, prin comporta-
mentul inuman al conducerii, au distrus pro-
priul popor care este doar un produs al existen-
¡ei ¿i nu un produs al bunåstårii. Poporul con-
tinuå så existe doar pentru a men¡ine ¿i supor-
ta greul crizei economice, politice ¿i sociale... “

Am amintit toate aceste complicate proble-
me social-politice ¿i cultural-economice din
studiul Galinei Martea, „Basarabia – destin ¿i
provocare”, întrucât fårå a avea cuno¿tin¡å de
acestea, un comentator nu poate în¡elege la
adevårata ei valoare poezia patrioticå din volu-
mele mai vechi „Acaså” (1996), „Orbul dintre
ani” (2001) sau „Durere tricolorå” (2014), dar
nici spiritul direct, tranzitiv, manifest din poe-
mele ciclului ini¡ial al volumului „PE MUCHIE
DE LUMINÅ” (2020).

Între aspectele identitare scumpe neamu-
lui moldovenesc, limba românå se aflå la loc de
cinste, acesteia fiindu-i håråzitå marea sår-
båtoare na¡ionalå anualå de la 31 august: Ziua
Limbii Române. De aceea poemul care deschide
ciclul ¿i, deci, cartea, se intituleazå clar „Limba
Românå – imnul identitå¡ii”, un elogiu de cu-
ratå sim¡ire na¡ionalå, „comoarå în adâncuri
înfundatå”, cum scrisese Mateevici, care a în-
flåcårat genera¡ii întregi de basarabeni în lupta
de secole pentru men¡inerea fiin¡ei na¡ionale.
Poeta re¡ine, în cuvinte ¿i sintagme consacrate,
„graiul latin-românesc” al „neamului dacic-
latin”, „limba de dor” dintr-un „plai cu påmânt
pitoresc”, o limbå „în scumpe ve¿minte” venind
din stråbuni ¿i doinind peste un påmânt
românesc:

„Din vremuri cântatå, vorbitå
În graiul latin-românesc,
O limbå de dor construitå
Pe-un plai cu påmânt pitoresc

.........................................................................
O limbå doritå, vorbitå,
Simbol unitar la români,
O limbå eternå, slåvitå,
De neamul dacic-latin. “
În altå poezie, „Cântul neamului român”,

poeta surprinde reverbera¡ia unei dureri na¡io-
nale, venind din stråfunduri de veac, „latinita-
tea” („cântec al patriei”) mergând mânå în mâ-
nå cu spiritul „cre¿tin” al neamului:

„Macinå vremea un neam printre frunze,
Inima bate cuminte, blajin,
Vorba latinå se scurge prin buze
Pentru ¡årâna cu sânge cre¿tin. “
Pentru ca în „ºara mea din lacrimå nåscu-

tå”, så fie evocatå o Basarabie crucificatå între
„douå maluri”, o ¡arå „amågitå, înrobitå ¿i-amå-
râtå”, „lacrimå din apa ce se scurge, cântare ¿i
fiori””, „stea de dor:

„ºara mea din lacrimå nåscutå,
Suflet cu dureri ¿i idealuri,

1. GALINA MARGALINA MARGALINA MARGALINA MARGALINA MARTEATEATEATEATEA (n. într-o familie de
învå¡åtori, la 30 iulie 1959, în localitatea Cor-
ne¿ti-Ungheni, Basarabia) este autoarea unor
cår¡i de poezie, prozå, publicisticå, criticå ¿i
istorie literarå, interviuri, dar ¿i a unor lucråri
¿tiin¡ifice în domeniul sistemului de învå¡åmânt
¿i managementului educa¡ional, abordând
totodatå ¿i problematici complexe, interdiscipli-
nare din aria socio-economicå, a culturii, spiri-
tualitå¡ii, con¿tiin¡ei ¿i identitå¡ii na¡ionale
basarabene, a literaturii române în context uni-
versal etc. De mai bine de zece ani, abandonând
o prodigioaså carierå profesionalå universitarå,
se stabile¿te în Olanda, unde continuå så scrie
poezie, prozå, eseisticå ¿i publicisticå, fiind
prezentå în o parte din publica¡iile culturale din
Republica Moldova ¿i România (¿i nu numai).
Recentul volum de poezii, „PE MUCHIE DE LU-
MINÅ”, - alcåtuit din 180 de pagini de poezie ¿i
alte 124 rezervate unor „Aprecieri critice la ope-
ra literarå a Galinei Martea”, se constituie ca a
noua (9) apari¡ie editorialå în domeniu.

Poeta a debutat în literaturå relativ târziu,
în 1990, debutul editorial având loc în 1993 cu
volumul de poezii „În lumea mea”, cåruia i-au
urmat: „Îngerii Sufletului” (1995), „Acaså”
(1996), „Orbul dintre ani” (2001), „Durere trico-
lorå” (2014), „Prin unda timpului”/ Through the
wave of time, volum bilingv româno-englez
(Haga, 2018), „Timpul cu aripi moderne” (Haga,
2019), „Resemnare prin metaforå” (Haga, 2020).

Au scris despre poezia Galinei Martea, rele-
vând aspecte ale acesteia - precum „inteligen¡a”
¿i „generozitatea” condeiului, „patriotismul” de-
cantând durerea de neam, de limbå, istorie ¿i
ºarå, forma¡ia pedagogicå a scriitoarei ¿i viziu-
nea umanistå asupra existen¡ei, sensibilitatea
percep¡iilor poetice ¿i sinceritatea rostirii etc. –
nume importante ale culturii române ¿i basa-
rabene, de la scriitorii academicieni Nicolae
Dabija, Mihai Cimpoi ¿i cronicarii literari Iurie
Cole¿nic, Lidia Grosu, G. N. Viforeanu, Victoria
Bortå, Natalia Olaru-ºurcan, la cunoscu¡ii
membri ai Uniunii Scriitorilor din România: re-
gretatul poet, prozator, diplomat ¿i cronicar Ion
Brad, criticii literari Nicolae Georgescu, Lucian
Gruia, Ion Pachia-Tatomirescu, Eugenia Raicu,
Livia Ciupercå, Gheorghe Pârja ¿. a.

Apårut în Colec¡ia OPERA OMNIA – Poezie
contemporanå, volumul „Pe muchie de luminå”
are o structurå triadicå: I. Stråin în spa¡iu,
stråin în ¡ara mea, II. La sfat cu destinul, III. În
grådina dragostei, fiecare din aceste cicluri
având preponderent o tematicå distinctå, relie-
fând fie spiritul patriotic ¿i voca¡ia civicå, fie
sentimente mai intime ale poetei precum rela¡ia
cu natura meleagurilor natale basarabene, cu
erosul ca resurec¡ie sufleteascå târzie ori cu
teme ce privesc timpul ireversibil, predestina-
rea, triste¡ea înstråinatului, nostalgii, nelini¿ti,
îngânduråri, interoga¡ii, a¿teptåri, regrete...

De la început trebuie observatå o anume
confortare a poetei în versul de formå clasicå,
cu ritmuri fie energic-patriotarde, fie calde, sen-
timentale, nostalgice, ¿i rime nu neapårat cåu-
tate, dar care sunt chemate aproape de la sine,
facil, de ideea/ tema evocatå: luminå/ cre¿tinå/
divinå, român/ destin, stråmo¿i/ curajo¿i, su-
ferin¡å/ credin¡å, curge/ plânge, tåcere/ dure-
re, cruce/ råscruce, albåstruie/ ro¿-gålbuie,
du¿månie/ pe vecie, vatrå/ piatrå, visare/ che-
mare, Unire/ înfrå¡ire ¿.a.m.d. Prilej de a ob-
serva impresia de „static”, de imobilitate expre-
sivå, în ciuda sentimentelor evocate care sunt
din domeniul poeziei patriotice, al unui freamåt
civico-etic angajat în critica stårii de fapt în care
se aflå ¡ara dupå 25 de ani de libertate...

La aceste rime simplissime putem aminti

o poetå a Basarabiei crucificate
¿i a unui itinerant destin
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Råstignitå stai pe douå maluri,
Împletind un sânge – abåtutå.

.........................................................................
ºara mea cu sânge de român,
A stråbunilor îndemn ¿i nåzuin¡å,
Prin luminå cu iertare, pocåin¡å
Martor e¿ti al timpului divin. “
 Acest „Blestem al Basarabiei” venit din

„bezna sutelor de ani”, schimbându-¿i straiele,
apaså ¿i azi neînfrico¿at „destine omene¿ti”,
într-o atitudine „mândrå, falnicå, mårea¡å ¿i
plinå de nesim¡ire”: „Apaså greu ¿i încrezut cu
toatå nesim¡irea/ În inimi, suflete de om, gåsind
în ei menirea,/ Destramå lacrimi ¿i dureri cu
încercåri enorme/ ªi pe-o bucatå de påmânt
domne¿te-a sale urme... (...)// Deschide foc,
porne¿te vânt, izbe¿te ca nebunul/ ªi ani de-a
rândul neîncetat tot råspânde¿te fumul,/
Întunecå din ochi de om ¿i-o simplå råsuflare,/
ªi via¡a omului în joc o pune la-ncercare. . . “

Aceea¿i evocare plinå de durere ¿i indig-
nare în poemul „ºara mea cu nume „durere,
råbdare”, un poem refåcut din volumul mai
vechi „Durere Tricolorå” din 2014: „Umilitå de
ani prin veacuri/ Plângi în pumni så vindeci
durerile,/ Råstignitå pe douå maluri/ Mai în-
cerci så-¡i aduni puterile.// Råstignitå pe sufe-
rin¡å,/ Låcrimând mai visezi în tåcere/ ªi te
lup¡i cu multå credin¡å/ Så ob¡ii libertate, ve-
dere (...)// Ani la rând te zba¡i prin ruinå/
Douå maluri s-aduni îmbråcate... “

Aceastå „adunare a celor douå maluri” tra-
duce ideea de Unire, evocatå în poemul În a¿-
teptarea Unirii:

„În a¿teptare este ziua, ora,
În a¿teptare este timpul råbdåtor,
Se vrea unire între fra¡i ¿i sorå,
 Se vrea unire între neamul visåtor.

În a¿teptare este-o lume-ntreagå,
În a¿teptare este un popor român,
Se vrea unire, dacul vrea så-¿i vadå
Tot neamul adunat pe-un singur plai latin.“

Toatå aceastå plenarå „plângere” a Basa-
rabiei îngenuncheate ¿i suferinde are, înså, ¿i
o deschidere vizionarå, un sens mesianic, de
reînviere ¿i izbåvire. Durerea tricolorå implicå
un popor întreg, distinct în istoria Europei, de
unde ¿i ideea unui viitor unional, prin actul
unirii multa¿teptate, exprimatå prin imperati-
vele unui conjunctiv energic ca mod de ac¡iune:

„Så-¿i une¿ti destinul, via¡a ¿i trecutul
Cu-ai tåi fra¡i de sânge ¿i visare,
ªi cu lacrima curatå ¿i prezentul
Douå maluri så îmbraci cu o chemare.

Så-¡i cobori jos trupul de pe cruce,
Sângele ce stå pe douå maluri,
Iar cu limba, limba româneascå
Så rena¿ti o inimå din lan¡uri. “
Membrå a unor foruri culturale ¿i ¿tiin¡i-

fice interna¡ionale (Academia Româno-Ameri-
canå de ªtiin¡e ¿i Arte, Societatea Regalå de
Literaturå din marea Britanie, The Potry Soci-

ety, London UK, Uniunea Jurnali¿tilor profesio-
ni¿ti din România, Research Association for In-
terdisciplinary Studies, USA; Uniunea Scriito-
rilor Europeni de Limbå Românå etc.), încunu-
natå cu premii ¿i diplome pe varii meridiane,
Galina Martea este ¿i membrå a Forumului De-
mocrat al Românilor din Moldova ¿i al Consi-
liului Unirii, de unde ¿i acest plenar manifest
morigerator adresat „fra¡ilor români”, care a-
minte¿te de poemul lui Alecsandri scris în at-
mosfera înål¡åtoare a sentimentului unionist
de care era animatå Moldova pa¿optistå:

„Unire, fra¡i români, Unire,
Unire între mamå, sorå ¿i frate,
Unire în fapte så vorbim o limbå,
Limba românå care ne desparte.

Unire, fra¡i români, Unire,
În clipa care cere înfrå¡ire,
Dupå un veac de lacrimi, despår¡ire
Haide¡i acuma så unim hotare.

Haide¡i acuma – clipa-i decisivå,
Cu orele ce sunt deopotrivå,
Haide¡i cu to¡ii så pornim în horå
Ca så uitåm trecutul care doare. “

3. D3. D3. D3. D3. Dincolo de aceastå ipostazå de poet
cetå¡ean¿i patriot unionist, Galina Martea este
¿i o poetå sensibilå, scriind despre destin, iu-
bire, moarte, natura plaiurilor basarabene. Vi-
ziunea sa este una încå romanticå, contem-
plând cerul cu stele ¿i imensitatea påmântului,
cele douå entitå¡i între¡esându-se vizionar în
ritmuri cantabile ¿i octave pline de o percep¡iei
magice:

„Nesfâr¿it e spa¡iul cosmic,
A¿tri farmecå norocul,
Orizontul stând pe spate
Cåutând så-l prindå focul,
Legånat de înål¡ime
Gura cerului råsunå
ªi-n de¿ertul prins de lunå
Tainic stelele se-adunå.

.........................................................................
Orizontul – frunte clarå,
Insulå nemuritoare,
Se înal¡å, vântul curge,
Prin divine zburåtoare,
Legånat de înål¡ime
Spa¡iul cosmic e cuprinsul,
Unde printre ani lumina
Se iube¿te cu påmântul. “

(Materii îndrågostite)
Aceastå viziune extinså la scarå cosmicå

¿i capabilå a pune în rela¡ie simbolicå trans-
cendentul ¿i imanentul este o marcå a lirismu-
lui decantat de Galina Martea, precum în piesa
„Drumul”, construitå pe similitudinea metafori-
cå dintre „poteca” båtåtoritå ¿i „calea lactee”,
ambele sugerând ideea de destin: „O bucatå de
¡årânå,/ båtåtoritå,/ pe margini cu iarbå,/ cu
arbori pleto¿i,/ e calea drume¡ilor/ de pretu-
tindeni,/ e calea lactee/ prin via¡a de om. “

O liricå intimistå, evocând sentimente de
dragoste, imagini ale unei naturi primitoare,
calde, nostalgic, dar ¿i medita¡ii asupra propriei
condi¡ii existen¡iale întâlnim cu preponderen¡å
în cele douå cicluri (La sfat cu destinul, În grå-
dina dragostei), versuri din care nu au dispårut
complet amintirile copilåriei, spa¡iului ¿i casei
natale, vatra, mama, ºara: „Pe-acest påmânt o
caså am,/ O caså din ¡årânå,/ Pe-acest på-
mânt o via¡å am,/ O via¡å la-ndemânå.//(...//
Pe-acest påmânt o mamå am,/ O ¡arå ¿i o va-
trå,/ ªi un destin legat de-un neam,/ Sfin¡it
sub bolta-albastrå. “ (Pe-acest påmânt)

Sentimentul autoexilatei se îndreaptå
uneori spre vatra pårinteascå: „Când nu mai
pot/ ¿i totul e-o durere,/ încerc så zbor/ cu sin-
gura putere,/ må tot îndrept/ spre casa pårin-
teascå/ ¿i cuib îmi torc/ la vatra ¡åråneascå.“
(Când nu mai pot)

Iatå din dorin¡a de revedere a unui chip
îndepårtat din poemul sprinten ca o respira¡ie
re¡inutå de emo¡ie intitulat Råtåcire: „Somno-

lentå e tåcerea,/Negru-alb în ochii tåi,/ Din-
spre sud e adierea,/ Vântu trece peste våi.//
Somnolent e ¿i cuprinsul/ Ca pe vremuri ne-n-
¡eles, / Te doresc din tot adinsul/ Într-o clipå
de eres. “

Triste¡e, dor, a¿teptare, reamintire, încura-
jarea cu mai vechiul dicton epicureic „Tråie¿te
clipa, clipa de iubire” sunt deopotrivå tråiri ¿i
atitudini pentru un suflet ce-¿i face curaj de a
continua, dupå unele e¿ecuri, neîmpliniri, re-
nun¡åri: „Nu submina trecutul ¿i prezentul,/
Cedeazå, uitå nenorocul care-a fost,/ Tråie¿te
ziua, ame¡e¿te râul/ Prin via¡a sumbrå, goalå,
fårå rost. “ (Vraja agoniei)

Sau poema Prizonierå, care rezumå foarte
bine un parcurs de via¡å, în tonalitå¡i triste,
fa¡å de chipul iubit råmas departe:

„Departe de tine, stråinå în lume,
O mare desparte rutina ¿i-un nume,
Departe de-un suflet, departe-ntr-un plic
Sunt plinå de lacrimi ¿i nu a nimic.

.........................................................................
Reginå de-amor, de durere ¿i-atât,
Stråinii m-agitå, cu plânsul în gât,
Simt gura cum arde de soare ¿i vânt,
Triste¡ea må-necå în valuri pe rând.

Departe de ochii, de inima ta,
Ce tristå e via¡a ¿i dragostea mea,
Departe de sufletul care-l doresc,
Sunt prizonierå ¿i tot mai iubesc. “

E, desigur, o vinå comunå ¿i asumatå, pre-
cum ne spune poemul „Tu ¿i eu de vinå” („Poa-
ma coaptå s-a uscat,/ Florile-n grådinå,/ Ploile
s-au adunat,/ Tu ai fost de vinå. /(...)// Pomii
mei s-au scuturat/ Tu ¿i eu de vinå. “).

Din aceea¿i „grådinå a dragostei”, mai
putem cita ¿i alte poeme de amintiri ¿i tråiri
sensibile, deferite metaforei pentru a le „clarifi-
ca” ¿i pune în decantare sensul ¿i rolul existen-
¡ei lor în via¡a poetei: Sonet în vis, Boalå de
dor, Sårutul de pe coastå, Lumina zåpezii,
Priviri, Ochii alba¿tri, Cu stea care-mi då voin-
¡å, Pictez în tainå un sårut, Surâs, Joc de iubi-
re, Când e¿ti îndrågostit ¿.a.m.d. O sinceritate
netrucatå, cu ecouri de amintiri împovårate,
dar ¿i singuråtatea unui suflet apostat, gata
så implore gra¡ia neuitå¡ii ori a iertårii, precum
în piesa „Nu må da uitårii”:

„Cuprinde-må în bra¡e aståzi
A¿a cum m-ai cuprins mereu (....)
Cuprinde-må ¿i då-mi curajul
Ce l-am avut pe-al tåu traseu
ªi nu må da uitårii-n lume,
Cå-mi este greu, cå-mi este greu.

.........................................................................
Cuprinde-må så-¡i simt puterea
Prin unda vântului de azi,
Cer¿e¿te-n tine, spune-o slovå
Ce înspre ziuå mi-o spuneai,
Gânde¿te-te mai des la mine,
Dorindu-mi soare pe-ai mei brazi,
Gåse¿te-o clipå ¿i trimite-mi
Sårutul tåu pe-ai mei obraji. “

Mult mai convingåtoare în acest registru
intimist, în care lirismul izvorå¿te firesc din
naturale¡ea faptului tråit ¿i profund sim¡it, poe-
zia Galinei Martea, - cunoscutå mai mult ca
„plângere” a Basarabiei råstignite de o nefastå
istorie sine fine sau ca atitudine civicå incri-
minantå la adresa unor realitå¡i din via¡a încå
nea¿ezatå a ¡årii sale natale, - î¿i capåtå un
timbru imagistic ¿i cantabil personal, prin
transfigurarea emotiv-poeticå ¿i maturå a unei
experien¡e de via¡å plinå de toate recompensele
amåråciunii.

„Cazul” Galinei Martea este pentru societa-
tea, cultura ¿i literatura basarabeanå de azi
atât un reper de diagnozå exactå ¿i stabilitate
în aspira¡ii na¡ionale, precum ¿i un îndemn de
readucere „acaså” a unui destin literar, care
nu ¿i-a uitat nici obâr¿iile geo-istorice nici spi-
ritul limbii în care susurå lumea imaginarå ¿i
imaginalå a neasemuitului melos basarabean
cu întreaga-i fascina¡ie identitarå...
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1. Dramaturg ¿i poet,
teoretician al poeziei mini-
maliste, prezent în antologii
de poeme zen, haiku ¿i tan-
ka, române¿ti ¿i stråine, ia-
lomi¡eanul ªerban Codrin

(n. 10 mai 1945, Bucure¿ti), pe numele real
Denk ªerban Ioan provine dintr-o familie
moldoveanå, din zona Bacåului, stråbunicul
patern al scriitorului, Denk Ambrozie, fiind un
emigrant din Bucovina aflatå în sec al XIX-lea
sub ståpânirea Imperiului Habsburgic. Tatål,
inginer pe Domeniile Coroanei în ¡inuturile
Neam¡ului, la Borca, a fost arestat în 1949 îm-
preunå cu so¡ia ¿i declarat „du¿man al popo-
rului”, råmânând pânå în august 1964 în gu-
lagul dictaturii totalitare. Înfiat de bunicul
matern, poetul va urma, sub numele „Petrovici
ªerban”, liceul „Dimitrie Bolintineanu”, deve-
nind apoi în 1963 student la Facultatea de
Limba ¿i Literatura Românå a Universitå¡ii din
Bucure¿ti, sus¡inându-¿i examenul de stat cu
lucrarea „Dramaturgia lui Mihai Eminescu”...

A func¡ionat ca profesor de limba ¿i litera-
tura românå la mai multe ¿coli din Ialomi¡a ¿i
municipiul Slobozia, devenind, în douå rân-
duri, director la Biblioteca Jude¡eanå „ ªtefan
Bånulescu” ¿i consilier la Inspectoratul pentru
Culturå Ialomi¡a. Pensionat din 2008, ªerban
Codrin s-a dedicat mai departe carierei sale
poetice ¿i dramatice. Între proiectele care l-au
preocupat câteva decenii este ¿i cel dedicat
„ºiganiadei” lui Ion Budai-Deleanu, în 1994
fåcând så aparå la editura „Dacia” lucrarea
„ºiganiada, într-o recitire de ªerban Codrin”,
reluatå câ¡iva ani mai târziu sub titlu „ºiga-
niada, un poem în prozå” (Ed. Lucman, Buc.,
2002). În 2014 apare la Tipo Moldova din Ia¿i
„ºIGANIADA, poem recitit în prozå” ¿i recent,
în 2020, lucrarea: „Ion Budai-Deleanu. Ion Budai-Deleanu. Ion Budai-Deleanu. Ion Budai-Deleanu. Ion Budai-Deleanu. ºººººI-I-I-I-I-
GANIADA, recititGANIADA, recititGANIADA, recititGANIADA, recititGANIADA, recititååååå     ¿¿¿¿¿i ri ri ri ri rââââânduitnduitnduitnduitnduitååååå     îîîîîn verseten verseten verseten verseten versete”
(Edit. Betta).

2. Ideea „rescrierii” unor opere literare
celebre, create în alt timp istoric, cu particula-
ritå¡i de limbå specifice stadiului de dezvoltare
din acea vreme, dateazå de la începutul seco-
lului al XX-lea, în cazul unor opere clasice, con-
tinuând în postmodernism ¿i posttextualism,
în vremea noastrå. De¿i pentru speciali¿ti feno-
menul este taxat, din motive lesne de în¡eles,
drept „culturå de maså”, „rescrierea” s-a culti-
vat, ini¡ial, în ¡åri occidentale, bunåoarå în
Spania, unde opera lui Cervantes a fost „re-
scriså” în sute de variante, cam ceea ce s-a
petrecut în Anglia, cu Shakespeare...  În zilele
noastre, din cauza conceptului gre¿it de „Poli-
tical Correctness”, unele opere, care vizau
problematica negroizilor, au început a fi „¡e-
sålate”, dupå acela¿i principiul mutilant con-
siderat „correct” (aflåm cå, recent, cel mai
cunoscut roman poli¡ist al Agathei Christi, scris
în 1938, „Zece negri mititei”/ „10 LittleNiggers”,
¿i devenit un best-seller mondial cu tiraj de
peste 100 de milioane de exemplare, savurat
de genera¡ii întregi de cititori, se va numi „ErauErauErauErauErau
zecezecezecezecezece”, fapt încuviin¡at de strånepotul scriitoa-
rei, legatarul universal, pe considerentul cå
nici autoarea nu ar fi dorit så „¿ocheze” o etnie
destul de numeroaså ¿i încercatå istoric, prin
anumite cuvinte, care pe vremea aceea erau
folosite fårå „a råni” pe cineva. Cazul acesta
aminte¿te de controversa iscatå în societatea
occidentalå în legåturå cu ecranizarea altei
cår¡i, „Pe aripile vântului”, retras de pe platfor-
ma HBO Max, în urma protestelor antirasiale
„Black LivesMatter” din Statele Unite...

Procedeul, dacå nu ar fi de o stupizenie
ideologicå, ar råmâne în continuare un fel de
„intruziune” nefastå în opera de valoare (fie ea

„ºIGANIADA” de ION BUDAI-DELEANU,
recititå ¿i rânduitå în versete

ªerbªerbªerbªerbªerban Coan Coan Coan Coan Codrdrdrdrdrininininin

literaturå, artå, muzicå, fotografie etc. ), cåci s-o
spunem pe ¿leau: cultura e culturå, venind din
tradi¡ia popoarelor ¿i ea nu poate fi „asezonatå”
cu ideologiile trecåtoare oricât de „corecte” poli-
tic ar fi acestea, dimpotrivå, preluarea culturii
într-un mod adnotat/ critic, în contextul altor
viitoare societå¡i, ar putea fi solu¡ia depå¿irii
impasului „rasial” de azi, care a vânzolit ¡ara
cu democra¡ia cea mai avansatå, dacå putem
spune a¿a, din cauza unor pur ¿i simplu mofturi
rasiale, pornite odatå cu omorârea de cåtre un
poli¡ist american a unui negru, cu mai multe
fapte penale la activ, personaj-victimå transfor-
mat peste noapte în „erou” al cauzei afro-ameri-
cane, înhumat cu sicriu de aur (l-am våzut, re-
cent, pe însu¿i Papa, îngenunchind în fa¡a unor
demnitari de culoare, ei în¿i¿i ru¿ina¡i de gestul
Pontifului în metanie sårutându-le pantofii!).
Dacå nu ar fi un gest „propagandistic” al emi-
nen¡ei „catolicoase” (ca så folosim un lexem emi-
nescian),ar fi pur ¿i simplu o „umilin¡å” cre¿tinå,
amintind de un obicei pascal, o råscumpårare
a påcatului, în numele papalitå¡ii iezuite de azi...

Dacå a¿a ne-am nåscut fiecare pe acest
påmânt, unii europeni, al¡ii asiatici, mongoli,
chinezi, japonezi, arabi, indieni, polinezieni,
africani, laponi, groenlandezi, piei ro¿ii etc., ce
vinå „rasialå” poartå unii fa¡å de al¡ii?! Vina
poate fi una „istoricå” cu adrese precise ¿i nu
una puså în seama umanitå¡ii, culturii, spiri-
tualitå¡ii... Påi, în virtutea aceleia¿i „corectitu-
dini politice”, ar trebui ca „tezaurele” culturale
de¡inute de numeroase muzee occidentale så fie
„repatriate” ¡årilor din care au fost luate, Ermi-
tajul så restituie Occidentului operele de artå
de¡inute ¿.a.m.d. Unde ajungem cu aceastå „co-
rectitudine politicå” de substruc¡ie stângistå?
Într-o idio¡enie de mapamond, nu numai ra-
sialå, ci cu implica¡ii nebånuite. Sau poate
chiar asta s-a urmårit prin acest concept „globa-
list” ¿i atunci omul „corect”, nevinovat complet
de epocile istorice trecute, a sim¡it imboldul
moral de a-¿i apleca spinarea ¿i a îngenunchea
în fa¡a semenilor de culoare, o „culoare” istoric
opresatå de ticålo¿ii „albi”... Parcå suntem în-
tr-un film cu indieni ¿i albi scalpa¡i... ªi ca så
închei, vom aminti recenta reac¡ie demnå a Uni-
versitå¡ii Harvard, care a råspund oficial, în
urmå nu cu mult timp, fantasmagoriei rasiale,
în termeni de refuz clar al correctitudinii stân-
giste negroide, procedând zilele trecute la res-
pingerea a 10 tineri, accepta¡i ini¡ial, pentru
postarea pe facebook a unor meme-uri despre
viol, copii mor¡i, Holocaust etc.

3. În prefa¡a semnatå de criticul ¿i isto-
ricul literar Aureliu Goci, „Modernizarea ¿i reac-
tualizarea unui text clasic”, se reaminte¿te cå
fenomenul „rescrierii” a începu la noi, într-o
formå moderatå, cu textul „Istoriei ieroglifice”,
scrierea cantemirianå de la 1715. Cazul „ºiga-
niadei” s-a declan¿at la sfâr¿itul sec al XIX-lea
în raport cu textul elaborat aproximativ pe la
1800. Întâmplarea face ca opera lui Budai-De-
leanu, acest corifeu-poet al ¿colii Ardelene, så
fie prima epopee „eroi-comico-satiricå” din li-
teratura românå ¿i cea mai realizatå din punct
de vedere artistic, ca specie, fa¡å de alte încer-
cåri (Costache Negruzzi, I. H. Rådulescu, Aron
Densu¿ianu ¿. a. )

Am predat zeci de ani, în învå¡åmântul
secundar aceastå capodoperå, stråduindu-må
så-i fac pe discipoli så în¡eleagå importan¡a ei
în contextul vremii, noutatea de „jucårea” a
operei, inten¡ia ludicå, sensul iluminist al alego-
riei, îmbinarea registrului eroic cu viziunea co-
micå ¿i atitudinea satiricå, problematica istori-
cå ¿i construc¡ia fic¡ionalå, portretistica, savoa-
rea limbii...

Cu atât mai greu i-a fost autorului de a

„rescrie”/ a „reînvia” în prozå aceastå epopee,
desfåcând versul din ¡esåtura arhaicå ¿i
redând lexemelor specifice sensul acceptabil,
al unei u¿oare în¡elegeri, fåcând opera
„accesibilå unei lecturi moderne”, într-o limbå
literarå concentratå pe limpiditate, fluen¡å,
cursivitate. Cåci de multe ori „bariera”
lingvisticå, a limbajului de epocå în general, în
care este scriså, face inaccesibilå opera, de
unde ideea de a veni, prin acest procedeu în
ajutorul cititorului dornic de cunoa¿tere, de
instruire, de parcurgere a unor texte din
patrimoniul cultural. Nu e cazul speciali¿tilor,
desigur, dar nu s-ar putea spune cå ace¿tia ar
respinge întru totul procedeul (ne amintim cå
am citit, la vremea adolescen¡ei,„Eneida” lui
Virgiliu în traducerea criticului literar ¿i
latinistului Eugen Lovinescu, o prozå cursivå
calchiatå dupå hexametri epopeii, påstrând
a¿a-zisa culoare localå ¿i, în general, savoarea
unei imagina¡ii deopotrivå mitologice ¿i
capodoperiale)...

Påstrând arhitectura epicå a originalului
în întregime, autorul „rescrierii” renun¡å la
supraetajarea comentariilor, el låsându-se
cålåuzit doar de nivelul literar, „fårå niciun
comentariu filologic, filozofic, juridic, ideologic”
prin care Budai-Deleanu î¿i plimba, cu ostenta-
tivå erudi¡ie, lectorul, imaginând o serie de per-
sonaje/ „adnotori”/ comentatori, care mai de
care mai iste¡ ¿i interesant (latura savantå a
epopeii). În ideea cå aceste arborescente, stu-
foase „adnotåri”/ subsoluri nu fac decât så
„stânjeneascå lectura”, autorul declarå cå,
fiind cålåuzit de principiul literar al fluen¡ei ¿i
accesibilitå¡ii, „forma în prozå este «aparentå»,
varianta mea este un amplu poem în versete”
(o exersare încå de prin facultate, apreciatå de
profesori ca Ion Dodu Bålan, Zoe Dumitres-
cu-Bu¿ulenga, Jacques Byck sau de cititori ca
Alex ªtefånescu).

„Dupå autoexilul de la Lemberg – preci-
zeazå ªerban Codrin – ¿i exilul epopeii 141 de
ani prin rafturile academice cu manuscrise,
poemul mai avea de påtimit în propriile mele
sertare, unde era vizitat, citit ¿i recitit cu cre-
ionul în mânå.“ ªi a¿a dupå 1990 a început pri-
ma editare, la editura „Dacia”, unde director
era poetul Vasile Igna (plecat mai apoi la Paris).
ªerban Codrin a ¿tiut dintru început cå lim-
bajul latinizant, cult, artificial, cårturåresc al
lui I. Budai-Deleanu „a fost, este ¿i va fi un
important obstacol în lectura poemului”, limba
românå nefiind pregåtitå la acea vreme pentru
asemenea zboruri înalte, abia pa¿opti¿tii ¿i mai
apoi epoca marilor clasici vor fi adevåra¡ii
creatori de limbå literarå româneascå capabilå
a exprima artistic ¿i în varii registre realitå¡i,
idei ¿i forme poetice.

Dincolo de orice obiec¡ii ce i se pot aduce
(¿i nu a fost scutit de acestea!), dl ªerban Co-
drin a mårturisit limpede cå u a fåcut nimic
altceva decât „så recuperez o poveste scriså/
spuså/ recitatå de un bard epic, ca båtrânul
aed/ povestitor al «Batrahomiomahiei». Probabil
va råsåri vreun poet ilustru din stirpea multies-
tetului ªerban Foar¡å, deci alt ªerban, så pro-
punå o strålucitå variantå în versuri, har lui,
a¿a cum l-ai traduce pe Homer din greaca ho-
mericå în greaca modernå, a lui Constantin
Kavafis ori Nikos Kazantzakis. “

Pânå atunci nu avem decât så-l felicitåm
pe poetul din Slobozia (toponim pe buzele lui
Budai-Deleanu, când vorbe¿te de „slobozie” ¿i
„dragoste de mo¿ie”!) cå s-a stråduit, cu real
talent ¿i muncå îndelungatå de ani ¿i ani, så
facå accesibil unei mai largi mase de cititori
un text dificil de parcurs ¿i în¡eles, învingând
astfel „barajul” limbajului arhaic ¿i al unei
versificåri complicate, cu perioade strofice,

(Ed. Betta, Bucure¿ti, 240 p.)(Ed. Betta, Bucure¿ti, 240 p.)(Ed. Betta, Bucure¿ti, 240 p.)(Ed. Betta, Bucure¿ti, 240 p.)(Ed. Betta, Bucure¿ti, 240 p.)
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cuvinte specifice etniei brune, sensuri ¿i
idei subtil sugerate/ exprimate, joc imaginativ

¿i simbolic...
Con¿tient cå ¿i ultima aceastå variantå

este ea înså¿i „un text infinit perfectibil”, dl
ªerban Codrin a început de prin 1980 så se
gândeascå la „propriul meu poem epic ¿i liric ¿i
dramatic”, recent editat la Editura Betta (2019,
606 p. ), „Testamentul din strada Nisipuri”,
îndelungå operå de sertar, care datoreazå mult

lui Ion Budai-Deleanu. Acolo poetul din Slobozia
homerizeazå într-o „carte a vie¡ii”, foarte nimici-
toare la adresa unor tipuri, moravuri, realitå¡i
din epoca dictaturii comuniste, o lume a „bolgii-
lor comuniste” (Mircea Dinutz), scris „în vremuri
de ciumå” (Nicolae ºone), o istorie a vie¡ii petre-
cutå „pe un areal al nisipurilor mi¿cåtoare”
(Eliza Roha), din care reproducem versurile fi-
nale de la p. 564, prin care trece silueta poetului
tråind zilele „buimace” ¿i „bezmeticele” nop¡i ale

veacului:
„Cel pu¡in, cu aripile amputate, nu se mai ostene¿te, ci
se alege cu, piezi¿, târâ¿, zborul unuipinguin;
Råtåcit, umbrå fårå Dumnezeu, prive¿te nåpåstuit,
surâde cu ochii în gol, ba încå se mul¡ume¿te
så-¿i ascundå sufletul îndåråtul
Niciunei evadåri; printre buimace zilele ¿i bezmetice
nop¡ile veacului,
ce altceva så facå poetul,...”

CCCCCriticul ¿i istoricul literar, eseistul ¿i editorul
craiovean Tudor Nedelcea (n.23 martie 1945) a devenit
unul din apropia¡ii lui Marin Sorescu, odatå cu
numirea acestuia ca redactor-¿ef la revista „Ramuri”
(1978-1990), råmânând alåturi de poet în atâtea
situa¡ii delicate: dezvåluirea plagiatului lui Eugen
Barbu; scrierea unor articole propagandistice despre
„partid ¿i conducåtor” în lipsa cårora revista a fost
„opritå de la tipårire”; elaborarea de urgen¡å a unei
„Bibliografii Marin Sorescu. Un mesager al literaturii

române contemporane”, recunoscut interna¡ional, care a fost datå unor
„factori decizionali” în ideea sensibilizårii lor fa¡å de scriitorul implicat,
„fårå voie”, în „Medita¡ia transcendentalå”, vizat a fi „exclus din partid ¿i
transferat ca muncitor necalificat”; colaborarea directå cu poetul numit
în 1990 director al Editurii „Scrisul Românesc” ¿i înfiin¡area Centrului
Cultural cu librårie, chio¿c de ziare ¿i reviste, inaugurat de noul ministru
al Culturii, Marin Sorescu (25 noiembrie 1993 - 5 mai 1995). Se adaugå
la toate aceste momente de apropiere ¿i prietenie sprijinul real pe care
dl Tudor Nedelcea l-a dat poetului care, cu banii de la Premiul Herder ¿i
alte drepturi de autor, s-a hotårât så-¿i ridice la Bulze¿ti, imediat dupå
Revolu¡ie, o caså... Sorescu savura evocårile ¿i povestirile amicului såu
despre Mihai Viteazul ¿i Tudor Vladimirescu (determinându-l, astfel, så
scrie prefe¡ele respective la volumele de Scrieri), dar ¿i despre V. G.
Paleolog, fostul prieten al lui Brâncu¿i, autor al unor prime lucråri
relevând geniul artistului ori prea bine „agapele frå¡e¿ti” la re¿edin¡a
mitropolitanå a lui Nestor Vornicescu ¿i atâtea alte întâmplåri ¿i episoade
din via¡å. Toate acestea nu sunt „laude”, cu care un impenitent
monografist de azi s-ar putea låuda, de vreme ce le aflåm evocate de
însu¿i Marin Sorescu în romanul inedit în trei pår¡i Japi¡a, elaborat
aproape integral între 1978 ¿i 1983, apårut postum (1999), cåci se a¿tepta
„så se întâmple ceva”, evocând vremurile „japi¡ei” ideologice/ „mare
curvå”, care a distrus oameni ¿i a mutilat con¿tiin¡e, cu personaje voalate
(P. ºu¡ea, V.G. Paleolog, E. Cioran, Petre Pandrea, N.N. Negulescu, Nichifor
Crainic ¿.a.)- Cf. Fa¡å la fa¡å cu Marin Sorescu, pp.5-10.

De-a lungul vremii, dl Tudor Nedelcea a scris o seamå de articole ¿i
eseuri despre bunul ¿i valorosul såu prieten Marin Sorescu, „genialul
scriitor român care m-a onorat cu prietenia sa”, „brandul nostru na¡ional
în materie de culturå”. Astfel cå recenta apari¡ie evocå aspecte cât mai
importante din via¡a poetului, relevând cå Sorescu ne-a låsat dupå moarte
o literaturå de sertar cum rar s-a pomenit în literatura noastrå: mai
multe volume de poezii, antologia comentatå „Biblioteca de poezie româ-
neascå”, un roman inedit, jurnalele editate de fratele George Sorescu,
ceea ce constituie, scrie autorul, „o plåcutå råzbunare a marelui scriitor
asupra celor care au cârtit împotriva sa ¿i a crea¡iilor sale”, mai ales
atunci când scriitorul „era foarte aproape de Nobel”, „societatea civilå”
contrapunându-i-l pe ªtefan Aug. Doina¿, dupå cum procedaserå „ofi-
cialitå¡ile comuniste care au trimis un contrareformat împotriva no-
minalizårii lui L. Blaga la Premiul Nobel”. Oportunismul nedispårând
niciodatå din România, observå autorul, „el s-a clonat în forme diabolice”
(Mo¿tenirea ¿i „råzbunarea” lui Marin Sorescu, pp. 21-24).

PPPPPersonalitate marcantå a literaturii române, Marin Sorescu „a
reu¿it, deopotrivå, în poezie ¿i în teatru, în prozå ¿i publicisticå, în eseis-
ticå ¿i criticå literarå, în literatura pentru copii ¿i teatru, mai nou în
picturå”, trecând cu dezinvolturå „de la mitologie la realismul frust, de
la îndoialå la disperare, de la sarcasm la umorul negru, de la parodie la
medita¡ia gravå, tålmåcind timpul în metafore”. Scriitorul „este univer-
sal tocmai pentru cå este na¡ional; dovadå difuzarea interna¡ionalå a
crea¡iei sale” ¿i recunoa¿terea de care se bucurå „unul dintre cei mai
mari poe¡i contemporani”, cum scria Alain Bosquet, incluzându-l pe
poetul român în antologia O sutå din cele mai frumoase poezii (Paris,
1974), alåturi de Lucre¡iu, Virgiliu, Michelangelo, Shakespeare, Goethe,
Byron, Shelley, Hugo, Musset, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Nietzsche,
Rimbaud, Rilke, Esenin, Brecht, Garcia Lorca... Nu este, de fapt, singurul
prilej de a constata cå „literatura românå nu vine la ospå¡ul marilor
literaturi ca o rudå såracå, ci î¿i are locul ei binemeritat” (Marin Sorescu
sau voca¡ia identitå¡ii române¿ti, pp. 11-15).

MARIN SORESCU SAU VOCAºIA IDENTITÅºII ROMÂNEªTI
  (Editura Muzeul Literaturii Rom  (Editura Muzeul Literaturii Rom  (Editura Muzeul Literaturii Rom  (Editura Muzeul Literaturii Rom  (Editura Muzeul Literaturii Române, Bucurene, Bucurene, Bucurene, Bucurene, Bucure¿ti, 2020, 230 p.)ti, 2020, 230 p.)ti, 2020, 230 p.)ti, 2020, 230 p.)ti, 2020, 230 p.)

Între primele articole se aflå ¿i cel intitulat Marin Sorescu ¿i Basa-
rabia (pp. 16-20), prilej de a se constata cå ¡inutul de dincolo de Prut ¿i
Oltenia („fra¡i siamezi” afla¡i la extremitå¡ile arealului românesc) sunt
legate nu numai din punct de vedere istoric (numele provinciei vine „de
la celebra familie olteneascå boiereascå a Basarabilor”), dar ¿i etnic,
cultural ¿i spiritual, totdeauna existând pânå azi o anume „chestiune”
basarabeanå. Publicistul evocå numele basarabeanului I.P.S. Nestor
Vornicescu, vlådica de la Craiova, care i-a dat så citeascå „prima revistå
cu caractere latine apårutå dupå ocuparea Basarabiei, în 1940, Glasul,
apårutå în clandestinitate la Riga (Estonia), în care se publica, pentru
prima datå, Doina eminescianå, având în comitetul de redac¡ie câ¡iva
corifei ai luptei de eliberare ¿i emancipare na¡ionalå ¿i culturalå (Grigore
Vieru, Mihai Cimpoi, N. Dabija, I. Dru¡å, L. Lari, preotul I. Buburuz).
Discutând ¿i cu Marin Sorescu despre aceastå primå revistå a fra¡ilor
scriitori patrio¡i, dl Nedelcea mårturise¿te cå ¿i-a dat seama imediat  „cå
genialul poet (Sorescu) cuno¿tea perfect activitatea proromâneascå a
basarabenilor”, exprimându-¿i „încå de atunci, din 1988, speran¡a ¿i
credin¡a cå va triumfa cauza românilor basarabeni”.

Cunoscându-i pe marii scriitori de azi din Basarabia, de la Vieru,
Cimpoi, Dabija, Matei, Vitalie Ciobanu, Vasile Gârne¡ ¿i Matcovschi, la
L. Lari, V. Nedelciu, Arcadie Suceveanu, Gh. Vodå, I. Månåscurtå, Nina
Josu, Serafim Saka, I. Gheorghi¡å, I. Hadârcå, Andrei Strâmbeanu, Anatol
Vidra¿cu, Leo Butnaru ¿.a., dl Nedelcea, ca mesager al directorului Marin
Sorescu, a instituit legåturi de colaborare oficialå între editura craioveanå
„Scrisul Românesc” ¿i Editura „Hyperion” din Chi¿inåu, „proiect generos
¿i pragmatic” care, din cauza unei propagande antiunioniste, „a româno-
fobiei unora de la Chi¿inåu, a înlåturårii lui Valeriu Matei de la conduce-
rea editurii, nu a mai fost pus în aplicare”. Ca ministru al Culturii, Marin
Sorescu „a subven¡ionat principalele reviste de culturå din Chi¿inåu,
Literatura ¿i arta, conduså pânå azi de Nicolae Dabija, Basarabia, con-
duså de D. Matcovschi, Glasul na¡iunii, conduså de Leonida Lari, ¿i alte
reviste.”

La rândul lor, scriitorii basarabeni l-au pre¡uit „la valoarea care i se
cuvine” pe Omul ¿i scriitorul Marin Sorescu,o delega¡ie formatå din triada
de aur Vieru-Cimpoi-Dabija fiind de fa¡å la aniversarea a 75 de ani de la
înfiin¡area Editurii „Scrisul Românesc” din Craiova (1997), eveniment
petrecut la zece luni de la trecerea la cele ve¿nice a celui cåruia, cu acel
prilej, i s-a dezvelit o placå memorialå pe clådirea editurii pe care a
condus-o în perioada 1990-1996, fåcându-se ¿i un pelerinaj la Casa
Poetului de la Bulze¿ti-Dolj, la biserica ¿i cimitirul numit de såteni „La
lilieci”, ¿i fiind evocatå de valoro¿ii pelerini personalitatea marelui prieten
dispårut prematur. În acest context amintim articolul Mihai Cimpoi despre
Personalitatea europeanå a lui Marin Sorescu. Prezent la toate edi¡iile
Zilelor „Marin Sorescu” de la Craiova de pânå în 2013, acad. Mihai Cimpoi
i-a acordat, pentru neobosita activitate de eminescolog, prin editarea
atâtor cår¡i, dlui Tudor Nedelcea, distinc¡ia de stat Medalia „Mihai
Eminescu”, spunând în amintita evocare din 2010: „Lui Marin Sorescu
îi datoråm o Carte de citire a tuturor poe¡ilor români, aplicând o grilå
valoricå ce ¡ine cont de aportul fiecåruia. Spiritul sorescian nu e nihil-
ist, råsturnåtor de valori, ci constructiv” („poet-reformator, a cårui marcå
ontologicå ¿i deontologicå este deplinåtatea”), înrudit fiind „cu marii autori
ai lumii, precum ¿i-o dorea într-un interviu”... Fiind unul din cei mai
îndrågi¡i scriitori în Basarabia, acad. Nicolae Dabija afirma cå „din cår¡ile
lui am învå¡at Limba Românå ¿i Poezia”, iar „lipsa lui Sorescu se simte,
a¿a cum se sim¡ea lipsa constructorului de pod, atunci când treci pe el,
dar ¿i în cazul lui Sorescu acest lucru este cel mai important: podul
existå! El e func¡ional! Pe el se poate umbla!”

TTTTToate articolele dedicate amintirii bunului såu prieten Marin Sorescu
sunt înmånuncheate acum într-o carte, care, desigur, trebuia editatå,
întrucât ea este deopotrivå memorialisticå ¿i comentariu, la toate aspec-
tele evocate autorul fiind fie martor implicat fie un loial apropiat spri-
jinindu-l moral ¿i material pe Marin Sorescu. Iatå, bunåoarå, prezentarea
prefe¡elor scrise de poet la volumele de scrieri dedicate lui Mihai Viteazul
¿i Tudor Vladimirescu, în urma unor convorbiri mai aplicate avute de cei
doi. Sau prietenia cu poetul sârb din Kobi¿ni¡a, de lângå Negotin, Adam
Puslojiè, pe care autorul Liliecilor „îl vorbea de bine, de prea mult bine”,

✒... Tudor NEDELCEA... Tudor NEDELCEA... Tudor NEDELCEA... Tudor NEDELCEA... Tudor NEDELCEA
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Sorescu ¿i Eugen Simion fiind  „cei doi mari
prieteni din România care l-au recomandat pe
Adam ca membru al Academiei Române, ales
la 7 februarie 1995". Se precizeazå apoi cå
funeraliile de la 10 decembrie 1996 au fost
organizate de Academia Românå, Uniunea
Scriitorilor neavând, ironia soartei,  nicio
contribu¡ie, cu remarca mereu actualå „oare
nu era mai potrivitå a¿ezarea întru ve¿nicie a
lui Marin Sorescu în Aleea Scriitorilor, în
apropierea lui Eminescu?” Spre sfâr¿itul
slujbei, sosit direct de la Belgrad cu un tren
întârziat, î¿i face apari¡ia „o figurå valahå”,
Adam Puslojiè, „transformat într-un vulcan, din
care vorbele ¡â¿neau ca o lavå fierbinte”, evo-
cându-l pe „neuitatul de frate, Marin Sorescu
de Bulze¿ti”, ceea ce a înlåcrimat profund asis-
ten¡a. La fel de patetic, tumultuos, sentimen-
tal ¿i profetic se va manifesta poetul sârbo-valah
¿i la edi¡ia a V-a a Zilelor „Marin Sorescu” de la
Craiova (2005), împreunå cu prieteni din ¡arå
¿i stråinåtate invita¡i „la propunerea semna-
tarului acestor rânduri”. Din påcate ¿i aceastå
sårbåtoare larg ¿i înalt cinstitoare a scriito-
rului, Zilele „Marin Sorescu” (ini¡iate în 2005,
de Eugen Simion, pre¿edintele Academiei
Române ¿i „moderatorul” ac¡iunii, cu sprijinul
Primåriei Craiova) nu s-a mai organizat, din
2014 încoace, ¿i nu numai „din lipså de
fonduri”... (De la „festivism” la uitare - Marin
Sorescu, pp. 63-67).

ÎÎÎÎÎn articolul O carte incitantå: Marin Sores-
cu ¿i Premiul Nobel, dl Nedelcea comenteazå
lucrarea publicistului craiovean Ion Jianu,
Marin Sorescu. Convorbiri cu ¿i despre Sorescu
(Eikon, 2014), având un cuvânt înainte semnat
de Eugen Simion ¿i o postfa¡å de universitarul
George Sorescu, din care aflåm cå în 1983 ¿i
1992 „premiul Nobel trebuia så poarte un nume
românesc: Marin Sorescu”, dar „rolul nefast al
ocultei române¿ti în privin¡a neacordårii Nobe-

lului lui Marin Sorescu” (G. Sorescu) a zådårni-
cit/ deziluzionat toate a¿teptårile, autorul inau-
guralului volum de poeme Singur printre poe¡i
dovedindu-se astfel „¿i sub acest aspect, al
detractorilor”...

 Interviurile cu colega de facultate a poe-
tului, Lumini¡a Xenie Ambrozie, teatrologul G.
Banu, Augustin Buzura, N. Breban, traducå-
torii Jean Louis Courriol, JustoJorjePadron,
ElisaviettaRitchie, Dan Shaftan ¿i C. Stånescu,
Victor Cråciun, actorul Ilie Gheorghe, menes-
trelul Tudor Gheorghe, criticul Ovidiu Ghidir-
mic, Norman Manea, Dan Månucå, Ion Muntea-
nu, Tudor Nedelcea, C. Noica, Ileana Vulpescu,
Dan Zamfirescu precum ¿i Testamentul literar
al lui Marin Sorescu din nov.-dec. 1996, în 18
puncte, aduc în aten¡ia noastrå aspecte foarte
importante ale operei ¿i biografiei soresciene,
iar în privin¡a denigratorilor („Ion Jianu nu reu-
¿e¿te så afle de la interlocutori cine-s denigra-
torii”), prin 2014, la Târgul Gaudeamus, Dan
Zamfirescu ar fi pronun¡at numele „celor impli-
ca¡i direct în refuzul Premiului Nobel pentru
Sorescu”: „Unul e Dinescu, alta e doamna Blan-
diana ¿i al treilea, Dumnezeu så-l ierte, Augus-
tin Doina¿”...

Propus pentru acest premiu de Academia
Românå, la 12 martie 1992, Sorescu a fost „con-
tracarat” în mod „confratern”, dupå cum poetul
însu¿i consemna în „Jurnalul” såu încå din
1982... O reluare a problematicii cu mai multe
amånunte privind memoriile-reclama¡ii („defåi-
måri colegiale” – Carolina Ilica) trimise din ¡arå
Academiei Suedeze, avem în amplificata edi¡ie
Marin Sorescu, în anticamera Nobel. Conver-
sa¡ii cu ¿i despre Sorescu, realizatå de acela¿i
vrednic publicist craiovean Ion Jianu (Ed.
„GraciousLight”, New York).

Lucrurile se leagå, dacå amintim neapåra-
ta implicare a poetului în afacerea „Medita¡iei
transcendentale”, apoi for¡area demisiei de la
conducerea „Ramurilor” ¿i chiar din Uniunea
Scriitorilor, în 1996 Primåria Craiovei refuzând
propunerea de a-l face „Cetå¡ean de onoare” pe
cel despre care presa stråinå scria cå e „un
poeta rumanoen la antisaladel Nobel” (ziarul
spaniol ABC), „un viitor de¡inåtor al Premiului
Nobel” (Sunday Times) etc. Urmårind toate
aceste aspecte, într-un context socio-cultural-
politic mai complicat, dl Nedelcea se dovede¿te
de o empatie gazetåreascå realå, autenticå, va-
lidatoare (O nouå carte incitantå: „Marin Sores-
cu, în anticamera Nobel”, pp. 111-117/ 2018).

FFFFFoarte importante sunt ¿i documentarele
Marin Sorescu ¿i Securitatea (pp. 99-110), în
care „vinovatul fårå vinå” apare ca fiind în aten-
¡ia Securitå¡ii Statului încå din 1979, totul cul-
minând cu „înscenarea”/ implicarea poetului
în „Medita¡ia transcendentå” din 1980, „porcå-
rie” din care, dupå cum însu¿i Sorescu scrie în
jurnalul såu, nu a fåcut parte, nu a iscålit nimic
¿i nu a participat la vreo ¿edin¡å de „medita¡ie”
(se cuvine amintitå atitudinea solidarå a unor
prieteni, E. Simion, D.R.Popescu, Georgeta Di-
misianu, Vasile Båran, dar mai ales demersul
curajos al lui Adrian Påunescu care, a¿teptân-
du-l la aeroport pe Ceau¿escu så soseascå din-
tr-o vizitå externå, îi spune dictatorului toatå

urzeala anti-Sorescu, astfel acesta fiind salvat).
Salvat, înså, cu pre¡ul „unei boli par¿ive”, dia-
betul cåpåtat în urma acestor råutå¡i de breaslå
¿i malversa¡iuni cu implica¡ii politice (Marin
Sorescu ¿i „Medita¡ia Transcendentå”, pp.
118-131).

La fel de interesantå, reproduså într-o
Addendå, Stenograma ¿edin¡ei de demitere de
la conducerea revistei „Ramuri” (5 martie 1991),
text reprodus, cu acordul autorului, din cartea
lui Ioan Lascu, Cazul Sorescu a¿a cum a fost
sau Mult zgomot pentru nimic. Dosar de preså
(Tipo Moldova, 2017, pp. 218-228). Så precizåm
cå universitarul Ioan Lascu, actualul pre¿edin-
te al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor, a par-
ticipat la toate fazele desfå¿urårii conflictului,
inclusiv la ¿edin¡a Comitetului Director al
Uniunii Scriitorilor din 21 februarie 1991, con-
semnarea „minutei” din acea ¿edin¡å furtunoa-
så fåcându-se la 5 martie 1991, pe consideren-
tul cå „opt din nouå” redactori råmuri¿ti („jålba-
rii”) nu-l (mai) voiau, nu consim¡eau så mai fie
„negri¿ori, în diferite feluri”, în timp ce „autori-
tarul” Sorescu „se vântura” prin lume („penele
din aceastå aripå ro¿ie a scriitorului nu ¿i-au
pus întrebarea dacå ¿i noi avem un pic de drep-
tate”, Ion Lascu).

Dincolo de aceste probleme sensibile din
via¡a redactorului ¿i editorului, care au devenit,
iatå, istorie literarå aproape „elucidatå”, Marin
Sorescu råmâne, în ciuda conului de umbrå
prin care trece azi, un scriitor de actualitate ¿i
de mare prestigiu cultural, al cårui drum cåtre
Premiul Nobel a trecut, cum ar zice Eugen Si-
mion, ¿i prin Oltenia natalå, precizând cå „nu-
mele lui circula insistent în ultimii ani pe listele
Premiului Nobel”.

LLLLLucrarea beneficiazå ¿i de o bogatå adden-
da ilustrativå (44 de pagini) în care sunt repro-
duse fotografii cu Marin Sorescu, autografe
acordate autorului („primul meu bibliograf”),
mai totdeauna „cu statornicå prietenie ¿i pre-
¡uire”, facsimile ¿i desene, între care re¡inem
cele douå portrete din 1991 ¿i 1993 fåcute lui
Tudor Nedelcea.

Cu atât cartea dlui Tudor Nedelcea, Marin
Sorescu sau voca¡ia identitå¡ii române¿ti, este
foarte importantå ¿i clarificatoare chiar, mår-
turie destul de gråitoare despre acest „scriitor
de geniu” care l-a „onorat” cu prietenia lui. În
2003, Academia Românå îl va råsplåti pe autor
cu Premiul Na¡ional „Marin Sorescu”, „pentru
studiile dedicate scriitorului ¿i pentru devota-
mentul exemplar fa¡å de memoria lui Marin
Sorescu”.

Am scris ¿i noi în „Luceafårul” din anii ‘80
ai secolului trecut despre Sorescu, ba chiar
l-am cunoscut pe autorul Liliecilor în ultimele
lui douå decenii de via¡å, fie la Craiova (unde
mergeam cu suplimentul jude¡ean „Gorjul lite-
rar”, care a apårut o vreme, marsupial, în cadrul
revistei „Ramuri”), fie cu prilejul unor ac¡iuni
culturale, la Târgu-Jiu, Târgu-Cårbune¿ti, Ro-
vinari, Valea Sohodolului, Poiana, poetul fiind
încântat de tradi¡iile Gorjului, de peisajele mon-
tane ¿i de oamenii din Subcarpa¡ii getici, unde
mårturisea cå i-ar fi plåcut så aibå o caså de
vacan¡å...

 Incapabil a mai scrie simplu, scrie pre¡ios, a¿a cum bunåoarå ar graseia inten¡ionat.

 „Iubesc prost, mi se pare: altfel lucrurile nu s-ar petrece astfel pentru mine. Iubirea
nu mi-ar fi legatå de cîteva fiin¡e. Ar fi disponibilå pentru tot ceea ce meritå iubit. «Fi¡i
desåvîr¿i¡i precum Tatål vostru din ceruri…», a iubi a¿a cum soarele lumineazå. Trebuie så
î¡i concentrezi iubirea în propria fiin¡å pentru a o råspîndi asupra tuturor lucrurilor.
Dumnezeu singur iube¿te toate lucrurile ¿i doar pe sine. A iubi în Dumnezeu e mult mai
dificil decît se crede. Pot mînji întreg universul cu mizeria mea ¿i så n-o simt ori s-o adun în
mine” (Simone Weil).

 Aventura e dornicå de sine ca orice be¡ie. De sine ¿i nu de lume (de întreg).

 Dacå, a¿a cum spunea Baudelaire, scrisul nu poate fi un joc de noroc, el poate fi
în schimb, ca så zicem a¿a, un joc de nenoroc, un joc consecvent dramatic. ªi chiar este
astfel, în planul literar în care evocå atît limita condi¡iei umane, cît ¿i limita lui însu¿i, limita
scriiturii suprapuse celei dintîi, agravînd-o asemenea unui cu¡it introdus într-o ranå deja
existentå.

 Mai întîi scrisul se desincronizeazå de tine, autor al såu, chiar în momentul în care
e a¿ternut. Apoi se desincronizeazå treptat de sine însu¿i, începînd så dateze.

 Simplitatea stihiilor veghind parental textele din ce în ce mai complicate.

Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe GRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCUGRIGURCU„Cu atît mai amenin¡åtoare e furtuna”
          (continuare din pagina a 21-a)
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Ignorat, în general, de istoriile literare ¿i expediat într-o listå de
nume referitoare la perioada proletcultului jdanovist ¿i realismului so-
cialist, Miron Radu Paraschivescu (2 octombrie 1911, Zimnicea – 17 fe-
bruarie 1971, Bucure¿ti, Spitalul Elias) ilustreazå un caz interesant care
„nu ¿i-a revelat toate luminile, nici toate umbrele”. Personaj pitoresc,
care tråie¿te mai mult într-o anecdoticå a epocii decât prin propria operå,
acesta poate fi amintit prin suculentele Cântice ¡igåne¿ti, dar ¿i prin
låmuritorul Jurnal al unui cobai, precum ¿i prin cenaclul Povestea vorbei,
un supliment literar de notorietate apårut în cadrul revistei „Ramuri”,
promovând tineri scriitori precum fåcuse altådatå cu Geo Dumitrescu,
Marin Preda, Ilie Constantin ¿.a.

Nåscut într-o familie de institutori, scriitorul va locui împreunå cu
mama sa la Vålenii de Munte, localitate aureolatå de geniul lui Nicolae
Iorga, våzut ca un „pårinte spiritual”. La Casa Misionarilor din Vålenii
de Munte, patronatå din 1909 de Nicolae Iorga, mama sa, profesoara
Paulina Scor¡eanu, lucrase (de aici, poate, solidaritatea cu marele cårtu-
rar atunci când, prin anii de dupå al doilea råzboi, va publica o serie de
articole mizerabile împotriva lui Tudor Arghezi, laureatul Premiului
Na¡ional de Poezie, campanie care prefigureazå atacul decisiv al lui Sorin
Toma din „Scânteia”, din ianuarie 1949, privind „Poezia putrefac¡iei ¿i
putrefac¡ia poeziei”, în urma cåruia marele poet va fi scos pentru vreo
¿ase ani din literaturå...).

Fåcându-¿i studiile liceale la Ploie¿ti ¿i Turnu Mågurele, apoi, fårå
så termine, Institutul „Ion Andreescu” din Cluj (pasiunea pentru picturå
¿i desen îl mânase acolo), Miron Radu Paraschivescu se va dedica scri-
sului, afirmându-se în presa literarå de avangardå (debut literar în revis-
ta „unu” a lui Geo Bogza) ¿i în cea democraticå de stânga din perioada
interbelicå (Cuvântul liber, Reporter, Facla, Era nouå ¿.a ). Urmase ¿i
vreo doi ani la Facultatea de Litere din cadrul Universitå¡ii din Bucure¿ti,
abandonând ¿i aceastå a doua facultate. În 1936, la izbucnirea råzboiului
din Spania, cere så fie trimis acolo, în brigåzile interna¡ionale, dar întrucât
nu fåcuse armata tovarå¿ii l-au refuzat. Din disperare, scrie versuri de
front ¿i traduce din Federico Garcia Lorca, ucis curând de fasci¿ti. „Am
adåugat ¿i unele originale, ¿i a¿a s-au nåscut Cânticele ¡igåne¿ti, pla-
cheta mea de debut, singura în care cred cå se gåse¿te urma unei voca¡ii
poetice.” Din 1937 tråie¿te timp e zece ani din gazetårie, iar din 1949 a
fost trimis de liderii Partidului Muncitoresc Român, Leonte Råutu ¿i Iosif
Chi¿inevschi, la Cluj pentru a redacta o revistå pentru tineri, Almanahul
literar, devenitå mai târziu Steaua. „Almanahul” era prima revistå literarå
postbelicå din capitala Ardealului, dupå maghiarele „Korunk” ¿i „Utunk”.
Îmbolnåvindu-se ¿i fiind internat în clinica de boli nervoase din Cluj,
Bucure¿tiul trimite pe Geo Dumitrescu, care va prelua efectiv conducerea
revistei, dupå plecarea cåruia va urma A. E. Baconski. Cu banii ob¡inu¡i
pe traducerea romanului Pan Tadeusz de Adam Mickiewicz î¿i va cumpåra
o caså cu grådinå de trandafiri la Vålenii de Munte.

Autoarea urmåre¿te, dupå tipicul monografic, „rådåcinile” (locul
na¿terii, pårin¡ii), anii de formare, dar ¿i anume „cåutåri - certitudini,
incertitudini”, prieteniile ¿i voca¡ia descoperirii de talente, atitudinea
„nonconformistå”, disiden¡a, boala ¿i moartea.

Un capitol interesant din via¡a scriitorului îl constituie legåturile
maritale (cu ªarlota David Segal-Loti, Sidonia Drågu¿anu, Miori¡a Barbu,
Popescu Mariana, Elena Paraschivescu) ¿i aventuroase (Magdalena Rå-
dulescu, Mili¡a Petra¿cu, Margareta Sterian, Judith, Milica Zaman,
Cornelia, Roxana, Reni, Eliza, Aura ¿.a.), Miron Radu Paraschivescu fiind
un fel de Don Juan, consumator de femei, dupå cum îl cita pe Simon
Gantillon: „la femme est la matière plastique du désire de l homme”.
„Drama lui, scrie autoarea, e cå nu se poate fixa într-o rela¡ie. Are o
sexualitate debordantå.” Erosul nu are pentru el nimic fascinant, nimic
transcendental, råmâne doar la nivelul senza¡iilor ¿i sim¡urilor. Este
„prizonierul lui însu¿i, al sexualitå¡ii sale excesive, nu un apostol al iu-
birii, ci o cocotå de lux care ademene¿te în spa¡iul privat al plåcerii”. O
întreagå fenomenologie a iubirii se regåse¿te, crede autoarea, în aventu-
rile lui galante, în experimentele erotice, toate fiind reductibile la „proto-
tipul seducåtorului Don Juan”. Actul erotic nu se ridicå niciodatå în
spiritualitate, råmâne ceva cerebral, purå iubire corporalistå, senzua-
litate ¿i juisare tråiristå, „polipnicul” dominând în cazul de fa¡å uranicul...
Între femeile din via¡a lui se aflå nu numai unele artiste rafinate precum
Magdalena Rådulescu sau Margareta Sterian, dar ¿i destule „vulgare,
inferioare intelectualice¿te într-o totalå devålmå¿ie”, toate aceste aven-
turi gåsindu-¿i loc, cu o sinceritate netrucatå, în Jurnalul unui cobai,
de unde în¡elegem cå poetul era întru totul dedicat experien¡elor de via¡å,
tråirii acelui inefabil erotic care i se tot amânå...

În paralel cu toate acestea, poetul tråie¿te anumite crize nervoase,
fiind internat fie la Cluj, Timi¿oara sau Bucure¿ti, fie la Paris, unde în
1969 se gåsea pentru un tratament cu citostatice pentru un neoplasm.
Acum îl cunoa¿te pe marele intelectual de stânga, André Malraux, care
peste doi ani va trimite o scrisoare de condolean¡e so¡iei Elena Paras-
chivescu (cu aceasta poetul avusese un fiu, care se va stabili în Fran¡a,
dezicându-se de trecutul „comunist” al tatålui).

Foarte interesante datele din Arhiva C.N.S.A.S., Dosarele Anonimul
¿i Våleanu, din care aflåm cå vreme de aproape douå decenii MRP a fost

urmårit de Securitate. În secven¡a „Nicolae Ceau¿escu våzut de Miron
Radu Paraschivescu”, autoarea reproduce unele citate din dosarele infor-
mative consultate. Astfel aflåm cå, întors recent de la Paris, scriitorul a
comunicat „sursei” unele impresii, în majoritate relevând inferioritatea
în care ne aflåm noi, românii, ca educa¡ie civicå, probitate în rela¡ii,
sim¡ de via¡å etc. cu expresia „refren”: „la noi se construie¿te socialismul”,
ironizându-l pe „independentul nostru” din fruntea statului: „Ceau¿escu
este omul independent al ru¿ilor, joacå acest rol, fårå nicio îndoialå ¿i le
convine URSS-ului.” Altå datå, „sursa” citeazå ironii la adresa cuvântårii
¡inute de liderul comunist la Mauzoleul (sic!) de la Mårå¿e¿ti sau men-
¡ioneazå o „ie¿ire violentå la adresa tov. Maurer”, care „a contribuit la
moartea lui Påtrå¿canu, ca så devinå omul de încredere al ru¿ilor ¿i,
dupå ce l-au împu¿cat, Maurer a continuat så-l înjure.” Så precizåm cå
familia Paraschivescu era prietenå cu Elena Påtrå¿canu, so¡ia asasina-
tului, ¿i Iannis Veakis. Toate aceste sentimente ironice ¿i ostile la adresa
aparatului de stat ¿i a secretarului general se gåsesc consemnate în
dosarele de urmårire operativå. De¿i nu lipsiserå nici lingu¿irile levantine
la adresa conducåtorului „iubit”, comparat fie cu Iorga sau Nicolae Bål-
cescu, de unde impresia autoarei cå avem a face cu „un Ianus cu douå
fe¡e, un Procopius din Cezareea”, care scrie cu douå cerneluri. De¿i,
constatå autoarea, nu lipsesc unele momente, din perioada 1946-1968,
în care scriitorul î¿i face examene de con¿tiin¡å „cu destulå exigen¡å”,
aceastå atitudine duplicitarå, în general versatilitatea „sunt comune
tuturor scriitorilor”, necunoscându-se prea multe „cazuri de eroism”: „De
obicei se rezerva dreptul ¿i libertatea de a «înjura», de a critica regimul
cu toate scåderile lui într-un grup restrâns, pentru ca «în afarå» - în
publica¡ii, în cår¡i «så te aliniezi». Altfel, erai exclus, marginalizat. Miron
Radu Paraschivescu nu face excep¡ie. De aceea, aståzi, nu surprind fe¡ele
lui – fa¡a nocturnå, de opozant, ¿i cea diurnå, de înregimentat politic.”
(„Jurnalul unui cobai”. Aventurå într-o istorie tulbure, pp.253-254).

A doua parte a lucrårii, la origine tezå de doctorat sus¡inut cu acad.
Eugen Simion, trateazå despre Poezia – tåcere care creeazå sunetele. Un
poet pe un drum în de¿ert (II), în care sunt comentate, cu aparatul critic
de rigoare, operele lui Miron Radu Paraschivescu, de la Primele, De-
clara¡ia pateticå ¿i Cânticele ¡igåne¿ti, la Laude, Versul liber, Tristele ¿i
Ultimele. Comentariul, în general corect, puncteazå specificitatea unei
opere care s-a bucurat de aprecieri în epocå, precum lumea ¿i modelul
livresc declarat al Cânticelor ¡igåne¿ti, balcanismul de care s-a tot vorbit,
tipologia, filosofia de via¡å, intui¡ia auditivå etc.

Cålåtorind în 1968 la Paris, scriitorul a låsat lui Virgil Ierunca o
dactilogramå a jurnalului såu (Jurnalul unui cobai), iar Monica Lovi-
nescu, recenzându-i într-o emisiune la „Europa liberå” volumul de poeme
Tristele (din 1968), declara pe unde scurte cå „acest poet (de o „acuitate
sporitå”) continuå så dezorienteze pe criticii lui”, dovedindu-se el însu¿i
„dezorientat”, omul ¿i poetul fiind „de nedespår¡it în atitudine ¿i în stil,
autenticitatea unei existen¡e nu numai aplecatå spre riscurile adevårului
såu, decât spre un conformism sau altul epocilor victorioase ¿i auten-
ticitatea unei arte poetice care se poate experimenta în cele mai diverse
posibilitå¡i, dar care e salvatå de gratuitate pentru o angajare totalå atât
în humor ¿i în patetism (...) Vitalitatea care irupe totu¿i din unele poeme,
laså impresia – ¿i o credem justå – cå nu e vorba de un studiu definitiv al
amåråciunii, ci de o pauzå a triste¡ii, înainte de alt elan care iarå¿i va
surprinde.”

A treia sec¡iune a cår¡ii este rezervatå Teatrului (III), scrierile/ încer-
cårile dramatice reproduse de George Zarafu dupå dactilogramele existen-
te în arhiva familiei. Este vorba de câteva „poeme dramatice”, cum le
numea autorul prin 1940, fiind un fel de „evadare din acele realitå¡i ori
ståri de lucruri”, având ca fundal „atmosfera vremii, cåutårile, nelini¿tile,
întrebårile ¿i apelurile” disperate, resemnate, obscure, lucide ale acelei
epoci „prin excelen¡å haoticå ¿i dramaticå”. Dramaturgia lui MRP, scrie
autoarea, „eviden¡iazå un spirit de histrion cu o plåcere enormå de a se
juca pe sine, de a-¿i materializa scenic obsesiile, confuziile, cu un talent
tehnic de a imagina scenografic ¿i regizoral ¿i o inadaptare dramaturgicå
de a crea via¡å, personaje vii ¿i viabile estetic.”

Ultima sec¡iune, a patra, este dedicatå Jurnalistului Miron Radu
Paraschivescu, våzut în contextul ¿i atmosfera epocii, cu referiri la ideo-
logie, idealism, literaturå ¿i marxism. Consumatå între „avangardism” ¿i
„comunism”, aceasta este o jurnalisticå a extremelor. Un punct aparte
este Colaborarea la Scânteia, ¿i „Polemica Miron Radu Paraschivescu –
Tudor Arghezi”. Odatå intrat în legalitate în 1944, oficiosul Partidului
Comunist Român, „Scânteia”, începe o campanie împotriva a¿a-zi¿ilor
„du¿mani ai poporului”, cu o violen¡å verbalå extremå, amenin¡ând cu
Tribunalul Poporului pe scriitori precum Tudor Arghezi, Nichifor Crainic,
Radu Gyr, Romulus Dianu, Pamfil ªeicaru, N. Carandino, Mircea Eliade,
Emil Cioran, Constantin Noica, Lucian Blaga, Ion Barbu ¿.a., dar ¿i oa-
meni politici precum Iuliu Maniu, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, gen.
Pichi Vasiliu. MRP se afla printre „mercenarii” cauzei comuniste, precum
Ion Cålugåru, Ion Vitner, Sorin Toma, Zaharia Stancu, Mihnea Gheorghiu,
Geo Dumitrescu ¿.a.

Pe Tudor Arghezi, MRP îl atacase în 1945 în „România liberå” (Un
impostor: Tudor Arghezi), declarându-l „nul ¿i avorton”, „un parvenit al
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condeiului”, un „trådåtor al ideii”. Va reveni cu
articolul Drumurile unui poet: T. Arghezi, dar
nici de data asta cel vizat nu råspunde, de¿i
verbul contestatarului se dovedea foarte viru-
lent: „Arghezi nu poate fi un demiurg, el e doar
un zeu de oråtånii (...) Poetul nu mai crede în
valoarea poeziei lui ¿i asta se simte în ceea ce
face (...) prin înså¿i calitatea ¿i mica altitudine
a universului såu. E un univers, dar e de gân-
daci, de gâ¿te, de cå¡ei. Pentru un mare poet, e
pu¡in. (...) E un poet mizer, mic ¿i sårac în duh.
ªi nereprezentativ pentru poezia româneascå
a Miori¡ei, al cårei stråjer råmâne tot Iorga, cu
destinul eroului din legendå. Cå-i mai orto-
man...” Într-o serie de articole, MRP îl catalo-
gheazå pe autorul „Cuvintelor potrivite” un „råu
cetå¡ean ¿i mincinos tovarå¿”, „poet al tuturor
abdicårilor ¿i la¿itå¡ilor”, „un scriitor periculos
lingvistic”. Poetul era incriminat ca „tatå dena-
turat” (iresponsabil), care-l prefera pe mediocrul
Baru¡u risipitorului ¿i revolu¡ionarului fecior
plecat în lume, Eli Lotar... Articolele lui Miron
Radu Paraschivescu, începând de prin 1937 cu
articolul din „Reporter”, Mårturia unei genera¡ii.
Planeta lui Tudor Arghezi , ¿i continuând cu
cele din 1945 din „România liberå” (Un impos-
tor: Tudor Arghezi), din 1946 din „Scânteia”
(Câteva premise), precum ¿i cele din 1947 din
„Scânteia” (La a¿a critici, a¿a poet; De la Dealul
Mår¡i¿orului la Iasnaia Poliana; Drumurile
unui poet: Tudor Arghezi), inclusiv fi¿a clinicå
din Jurnalul unui cobai (1940-1954) preced
seria de patru articole scrise „din ordinul expres
al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej” ¿i publicate în
„Scânteia”, în prima decadå a lunii ianuarie
1948, intitulate „Poezia putrefac¡iei sau putre-
fac¡ia poeziei”, în urma cårora Tudor Arghezi,
considerat „ratat ¿i estropiat”, va fi scos din lite-
raturå, marginalizat vreme de vreo 5-6 ani. În
acest fel se da „un nou avânt” crea¡iei literare,
dupå cum Zaharia Stancu î¿i intitula raportul
prezentat la Conferin¡a Scriitorilor din martie
1949.

A¿adar, nu a fost propriu-zis o „polemicå”,
niciun „råzboi” între MRP, påtima¿ ¿i vehement,
¿i T. Arghezi, de vreme ce laureatul Premiului
Na¡ional de Poezie, „cel mai mare poet român
în via¡å”, îl laså pe råtåcit så batå câmpii ideolo-
gici ¿i ai fantasmelor sale nega¡ioniste, cu mare
tupeu ¿i crâncenå mânie proletarå, desigur. În
niciunul din tabletele publicate în „Adevårul”
¿i citate de autoare, de la Uite popa, nu e popa!
(9 martie 1947), Råscruce (19 martie 1947), Me-
saj pentru cititor (17 iulie 1947), la Nelini¿tea
cea mare (7 octombrie 1947) ¿i De hatârul vorbe-
lor (24 octombrie 1947) nu este vorba de vreo
aluzie directå din partea lui Arghezi la contesta-
tarul såu mai tânår, cu atât mai pu¡in de pome-
nirea numelui acestuia (v. Tudor Arghezi, Ope-
re, vol. IX, Publicisticå, 1941-1947, Editura

Academiei Române, 2006). Arghezi l-a ignorat
pur ¿i simplu pe vehementul såu contestatar
înregimentat politic...

Dupå articolul lui MRP, Un impostor: Tu-
dor Arghezi („România liberå”, nr.172/21 fe-
bruarie 1945), apar în „Contemporanul” din
1946 articole antiargheziene semnate de Al. I.
ªtefånescu ¿i Traian ªelmaru, ¿i în 1947, în
„Råscrucea”, de I. Ludo (D. Tudor Arghezi, baba
Ioana ¿i dezrobirea ¡iganilor). Campaniei lui
MRP i se va asocia ¿i Nicolae Moraru, atingând
apogeul prin seria de patru articole din „Scân-
teia” (numerele din 6, 7, 8 ¿i 10 ianuarie 1949)
semnate de Sorin Toma, care va mårturisi
târziu, în zilele noastre, cå articolele respective
i-au fost comandate de liderul comunist Gheor-
ghiu Dej, împotriva scriitorului ce evitase så se
înregimenteze politic (v. cap. Colaborarea la
„Scânteia”. Polemica Miron Radu Paraschives-
cu – Tudor Arghezi, pp. 514-530).

Sarcina de a-l lichida pe autorul volumului
O sutå una poeme (interzis de autoritå¡i pentru
aluziile esopice la adresa bol¿evicilor atei ¿i tri-
miterile cåtre Basarabia ¿i Bucovina) i-a revenit,
a¿adar, gazetarului Sorin Toma, fiul lui A. Toma,
academician ¿i declarat de oficialitatea comu-
nistå drept „cel mai mare poet român contem-
poran”...

Urmårindu-¿i personajul în toate aceste
ipostaze biografice ¿i culturale, dna Ana Dobre
reu¿e¿te så reconstituie, sine ira et studio, o
monografie convingåtoare, readucând în aten-
¡ie cazul unui scriitor din perioada proletcultu-
lui jdanovist ¿i realismului socialist, a cårui
dramå existen¡ialå a marcat câteva tresåriri de
con¿tiin¡å, realizând exact profilul ideologic ¿i
moral al epocii pe care o stråbåtea nu ca martor
ci ca factor implicat în destinele literaturii. Pre-
cum în publicistica practicatå, îndeosebi în
reportaje, MRP s-ar situa „între obsesia imedia-
tului ¿i cântecul istoriei”. El a participat, ca in-
telectual de stânga, în echipele studen¡e¿ti ale
Serviciului Social organizate de låudatul pro-
fesor sociolog D. Gusti, urmårind, prin metoda
sa monograficå, „ridicarea bunei ståri a ¡åråni-
mii ca ¿i eliberarea ei socialå, emanciparea ei
prin luminile cår¡ii, ca ¿i efortul de transfor-
mare a ¡årii prin activizarea maselor largi ale
popula¡iei”. Ciclul de reportaje Drumuri ¿i
råspântii, scrise cu real talent de un jurnalist-
cetå¡ean, în perioada 1937-1944, ca ¿i Bâlci la
Râureni, scris în 1954 ¿i publicat zece ani mai
târziu, se resimt de acest elan tineresc unani-
mist pentru „o nouå via¡å de muncå spornicå
¿i tovårå¿eascå”, dincolo de pitorescul unei li-
teraturi de frontierå menit a surprinde specificul
¿i esen¡ialul arealelor sociale evocate.

Obiectivitatea comentariului, impar¡ialita-
tea criticå, empatia ¿i antipatia sunt, în propor-
¡ii rezonabile, eviden¡iate, cu apel ¿i la pårerile
altor critici ai perioadei respective (Eugen Si-
mion, Nicolae Manolescu, Alex ªtefånescu,
Eugen Negrici, Florin Mihåilescu, M. Ni¡escu,
Ion Simu¡, Ana Selejan, Ion Simu¡, Ruxandra
Cesereanu ¿.a.). Autoarea amendeazå cu a-
plomb ¿i o bunå documentare, cu note ¿i trimi-
teri bibliografice, unele atitudini ale scriitorului,
asumându-¿i o con¿tiin¡å criticå lucidå, jude-
când la rece omul, faptele, atitudinile (vezi e-
vocarea femeilor din via¡a poetului, atitudinea
freudianå antiarghezianå engramatå pe un
„complex al tatålui” sau comentariul privind
firea indeciså a scriitorului de a duce pânå la
capåt nemul¡umirea fa¡å de unele realitå¡i in-
criminate). Din paginile monografiei nu rezultå
deloc vreo încercare de „relansare” a autorului
Cânticelor ¡igåne¿ti, dar nici vreo simpatie a
acestui „spirit creol”, eternul eretic care a adus
în literaturå frisoanele unui comportament de
un pitoresc aparte ¿i con¿tiin¡a unei luciditå¡i
ce-¿i întrevede limitele. Conformismul acestui
nonconformist de fibrå elasticå s-a jucat în
cadrele unui ideal social asumat, de unde ¿i
statutul de scriitor aservit epocii ¿i minoratul
unei opere care, revizitatå, nu sare mai departe
de umbra celui care a creat-o.

Iulian
BARBU

VIN
Vin din moarte
Duc lumina
Påsårii ce iese din mare.

Cu mâna prind timpul
Nu ¿tiu cå pier
Sub stelara luminå.

Stråbat prin noapte:
speran¡a luatå din vis
s-o duc în poveste.

TREC
Trec turme de oi
Pe malul apei
Din mine ¡â¿nesc
Izvoare de via¡å.

Stau lipit de pod
Luând din depårtare
Zorii påtrun¿i de soare.

Vântul aleargå
Prin orizonturi de foc
Cu ochii mari plâng
Rezemat de mine copil.

LACRIMA
A¡ipitå în amintiri
înspre nesfâr¿itzboarå.

Nimicuri de gând
ªtiu urma mor¡ii
Nimicuri de gând
Printr-un vânt
Lovit de cuvânt.

SPAºIU
Inclus în spa¡iul
Necuprins al iubirii
Transform tåcerea în vers.

Topire
Må topesc
Între douå ecouri
De a fi.

ARD
Genunchii îmi tremurå
Ard în mine
Scrisoarea pe care nu ¡i-am mai trimis-o
Adorm pe banca din garå.

Cu unghiile îmi scot
Sufletul din piept
Så-l trimit la tine
Transformat în porumbel.
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Cunoscutå ¿i în România de prin 2001, când i-a
apårut romanul „Cålåtoria oamenilor Cår¡ii” (tradus ¿i
prefa¡at de Constantin Geamba¿u), scriitoarea polonezå
OLGA TOKARCZUK, prozatoare traduså în peste
douåzeci de ¡åri, este laureatå a Premiului Nobel (2018),
motivatå fiind de juriul de la Stokholm pentru „imagina¡ia
narativå, care, cu pasiune enciclopedicå, reprezintå tra-
versarea grani¡elor drept formå de via¡å”.

Dedicându-i acest eseu de sine ståtåtor, în ideea
unei mai bune cunoa¿teri a universului artistic, criticul
literar båimårean DELIA MUNTEANU realizeazå, de fapt,
primul studiu mai de amploare în spa¡iul cultural
românesc, dincolo de interviurile realizate cu prozatoa-
rea ¿i de cronicile ¿i recenziile prilejuite de apari¡ia cår-
¡ilor traduse la noi. Este „o perspectivå la cald asupra
crea¡iilor sale - precizeazå autoarea - influen¡atå ¿i de
vibra¡ia afectivå ¿i intelectualå produså de lectura lor în
acest moment al devenirii mele.”

Impresionatå estetic ¿i cultural de scrierile proza-
toarei, în care a gåsit „emo¡ii, convingeri, adevåruri perso-
nale, back-ground-ul cultural etc.”, în general o memo-
rabilå „condi¡ie de om”, criticul Delia Munteanu identi-
ficå la Olga Tokarczuk acea „singularitate a toposului
înfå¡i¿at” amprentat de o specificitate spa¡io-culturalå,
de regåsit într-o operå cu deschideri general-umane, adicå
pentru oamenii din totdeauna ¿i de pretutindeni (raportu-
rile omului cu timpul, în rela¡ia decizie/ predestinare,
evolu¡ia rolurilor în societate, de la tiparele tradi¡ionale
la ipostazele moderne, grani¡ele „reale” ori „inventate”,
atitudinea fa¡å de putere reflectatå de ideologii, mass-me-
dia etc., rela¡iile interumane, nelipsind aspecte privind
minoritå¡ile, feminismul, discriminarea, ideea de alteri-
tate, neo-nomadismul, dragostea...).

Toate acestea sunt aspecte de via¡å pe care proza-
toarea „le reviziteazå din unghiuri diferite (etic, poetic,
filosofic, mitologic, psihologic), incomode câteodatå,
îmbråcându-le în scheme narative complexe ¿i origina-
le”. Într-o asemenea concep¡ie artisticå, „scrisul” repre-
zintå pentru Olga Tokarczuk nu atât o „relaxare” ori „di-
vertisment” cât „un act responsabil”, cu mai generale
semnifica¡ii umanitare. Scriitoarea a mårturisit cå i se
întâmplå uneori så observe lucruri pe care nu reu¿e¿te så
le re¡inå artistic, ceea ce este echivalent cu o „condam-
nare la nonexisten¡å”. Libertatea de exprimare de care
se folosesc unele societå¡i le face „mult mai puternice ¿i
cred cå a¿a se explicå puterea politicå ¿i economicå mai
mare a acelor na¡iuni”. Ceea ce se întâmplå, de fapt, ¿i cu
Omul în general, care exprimându-se în deplinå libertate
de con¿tiin¡å ¿i spirit devine „mai profund, mai puternic”.
De aici vine ¿i „for¡a literaturii” - crede scriitoarea -,
universul artistic al prozei sale punând în eviden¡å oa-
meni în confruntare cu propriul destin, provocåri de varii
feluri, atitudini ¿i comportamente, evocate cu atâta preg-
nan¡å de laureata „nobelistå” care declara în interviul
luat de Silvia Dumitrache în 2013 cå „sensibilitatea cen-
tral-europeanå este mai întunecatå ¿i mai melancolicå”.

Olga Tokarczuk (n. 29 ianuarie 1962, Suleców,
Voievodatul Lubusz din vestul Poloniei) provine dintr-o
familie de profesori, obligatå så se mute din estul ¡årii în
vest, dupå reconfigurarea postbelicå a hår¡ii Europei
Centrale. ªi-a petrecut copilåria ¿i a fåcut primele clase
la Klenica, în voievodatul amintit, apoi ¿i-a urmat pårin¡ii
la Kietrz-Opole, în Silezia Superioarå, regiune învecinatå
cu Cehia. ªi-a fåcut studiile universitare la Universitatea
din Var¿ovia ¿i, dupå ob¡inerea masteratului, s-a angajat
pentru trei ani ca terapeut la o clinicå de boli mintale
din Walbrzych. Dupå o vreme petrecutå în Anglia, s-a
stabilit în 1998 în satul Ktajanów, de lângå Nowa Ruda,
înfiin¡ând editura „Ruta”. A debutat cu prozå la 17 ani
într-o publica¡ie din Var¿ovia, dar va semna ¿i grupaje
de poezii. Epicul va constitui înså atrac¡ia creatoare care
o va consacra, beneficiind de burse de crea¡ie în USA,
Olanda, Germania. A coordonat ateliere de scriere
creativå la universitå¡ile din Opole ¿i Cracovia,  ini¡iind
¿i unele Festivaluri de Literaturå (Prozå scurtå). Membrå
a Uniunii Scriitorilor Polonezi din 1994, este de¡i-
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nåtoarea mai multor premii na¡ionale ¿i interna¡ionale.
Din 2019 fiin¡eazå la Wroklaw Funda¡ia „Olga
Tokarczuk”.

La 41 de ani, Olga Tokarczukdevine cunoscutå la
noi prin traducerea în 2001 a romanului „Cålåtoria oa-
menilor Cår¡ii” (1993), cu teme ce se vor regåsi în ulte-
rioarele scrieri (cålåtoria, rela¡ia omului cu istoria, timpul
¿i semenii, atitudinea fa¡å de divinitate, mitologie, dra-
goste, moarte etc.), dimpreunå cu aspecte mai marginale,
neliniare ¿i livre¿ti, fa¡å de cursul epic al operelor (a¿a-nu-
mitul roman sylwa, ca „o colec¡ie de nara¡iuni dispar-
ate”/ pove¿ti de via¡å, cum le zice prozatoarea). Din toate
operele, cu astfel de pove¿ti interesante de via¡å, înså,
observå ¿i dna Delia Munteanu, transpar „convingeri
privind rostul literaturii ¿i puterea cuvântului scris.”

În cele 78 de pagini ale eseului în limba românå,
autoarea ne prezintå bogå¡ia de aspecte, teme, idei ale
acestui univers prozastic, în secven¡e rezumativ-eseistice
precum: În cåutarea Cuvântului (15-28 pp.), Exerci¡ii
de libertate pe o tablå de joc (29-39 pp.), Cålåtoresc,
deci exist (40-45 pp.), Ca så poatå veni vara, iarna
trebuie povestitå (46-52 pp.), „Clipe¿ti ¿i deja e întu-
neric” (53-60 pp.), Despre nevoia ¿i teama de Celålalt
(61-77 pp.).

Acest din urmå eseu, precum ¿iacela care merge pe
o parafrazare a unui dicton cartezian, ne-au re¡inut în
mod deosebit aten¡ia. Cålåtoria este, dupå cum am
amintit deja, o temå fundamentalå în proza polonezei
Olga Tokarczuk, legatå organic de propria-i via¡å, de-
curgând a¿adar dintr-un destin existen¡ial marcat în mod
itinerant, temå „generoaså”, cu largi „deschideri”, care
vorbe¿te de la sine nu de omul sedentarizat într-un anume
topos, ci de omul supus Istoriei, care îl „dezrådåcineazå”
uneori în mod dureros, sådindu-i în suflet nostalgii
pentru întreaga via¡å. Omul din proza Olgåi Tokarczuk
nu poate „boicota” Istoria, neluând-o în seamå ¿i retrå-
gându-se într-un areal spa¡io-temporal securizant, ca så
ne folosim de o idee a lui Lucian Blaga de filosofie a
culturii, ci o înfruntå de-a dreptul, de unde ¿i aceastå
„temå”, a nomadismului, par¡ial sau general, impus unor
comunitå¡i, popoare, na¡iuni... „Nu conteazå încotro ne
îndreptåm - scrie Delia Munteanu pe marginea roma-
nului „Råtåcitorii”, rezumând în chip memorabil proble-
matica ¿i deopotrivå sensibilitatea aparte ¿i crezul artis-
tic singular al prozatoarei- , important e så ne mi¿cåm, så
ne sim¡im liberi”. Într-o mårturisire fåcutå intervievato-
rului Mircea Laslo („Echinox”, 2 mai 2013), Olga
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Tokarczuk evoca o cålåtorie la Moscova împreunå cu
un polonez expert în filozofia religiilor, în care a aflat cå
în metroul moscovit mai circulå ¿i azi „råtåcitori”, dar
nu din acei fugari/ nomazi de odinioarå, din calea perse-
cu¡iilor ¡ariste ¿i religioase, ci adep¡i sectari din zilele
noastre care privesc imobilitatea, sedentarismul, depen-
den¡a de rådåcini drept forme de „încorsetare fizicå ¿i
spiritualå, de încremenire în etichete, reguli, roluri, frus-
tråri, nelini¿ti”. Cålåtoria, ca temå mai generalå, repre-
zintå a¿adar „singura modalitate de eliberare, inclusiv
din împietrirea definitivå: moartea.” Un crez „superb
formulat” de o protagonistå, Annu¿ka, în secven¡a «Ce
spunea pribeaga înfofolitå», care îndemna la „fugå” ca
la o „scåpare”: „Cel care conduce lumea nu are putere
asupra mi¿cårii ¿i ¿tie cå trupul nostru în mi¿care este
sacru, numai atunci când te mi¿ti po¡i scåpa din ghearele
lui...” Oprirea „pe loc” este „încremenire”, ¿i omul oprit
va fi supus unui martiraj ritualic ce aminte¿te de jertfa
christicå: „va fi împuns ca o insectå într-un insectar, inima
îi va fi stråpunså de un ac de lemn, mâinile ¿i picioarele
vor fi gåurite ¿i båtute în prag ¿i în grindå”... Sublimå,
într-adevår, aceastå secven¡å tematicå din romanul
Råtåcitorii (2008, trad. rom. în 2012), care ne-a emo-
¡ionat adânc, clarificându-ne asupra complexitå¡ii ¿i pro-
funzimii unei prozatoare încununatå cu premiul suprem
de Academia suedezå.

Cât prive¿te „nevoia ¿i teama de Celålalt”, - cum
noi în¿ine am scris câteva dic¡ionare monografice struc-
turate pe aceastå temå filosoficå a alteritå¡ii, care în
cultura euro-atlanticå este atât de prezentå atât în plan
artistic cât ¿i teoretic, ideologic etc., - dna Delia Mun-
teanu comenteazå mai întâi asemånåri naratologice între
romanele „Poatå-¡i plugul peste oasele mor¡ilor” ¿i „Ulti-
mele povestiri” (2018), pe seama unor destine marginale
dar memorabile. Adresându-se autoritå¡ilor pentru o
crimå comiså de vecin (împu¿carea unui mistre¡), fosta
inginerå de poduri Janina Duszejko, care fusese deta¿atå
o vreme în Siria ¿i Libia, prime¿te un råspuns net: „E
prea mult. Nu se poate så ave¡i chiar atâtea a¿teptåri!”
Aceea¿i atitudine iner¡ialå ¿i confortabilå ¿i la preotul
care apreciazå descinderile cinegetice, pe „dragii no¿tri
vânåtori!” Atitudinea fa¡å de animale o aminte¿te, în
subsidiar, dar ¿i în corolar, pe aceea fa¡å de „båtrâni”, de
„emigran¡i”. Prezen¡a Celuilalt, scrie prozatoarea undeva,
„te destabilizeazå ¿i te tulburå”, „începe så te irite nu
neapårat pentru cå se comportå enervant, ci pentru cå
pur ¿i simplu existå”... De unde ¿i atâtea referin¡e ¿i aluzii
la ideologia comunistå (ori, în general, totalitarå), la
consecin¡ele uniformizårii for¡ate, ale spålårii creierelor,
în societå¡ile fals democratice. Emo¡ionant este episodul
pregåtirii pentru priveghi al unui „prådåtor” pe nume
Talpå Latå sau cel al cabinetului dentar neautorizat din
romanul „Lucrurile mari în lucrurile mici”, evocåri în
registru „horror &cartoon”, observå eseista. O altå ca-
tegorie este aceea a „håituitorilor”, pe care protagonista
îi cunoa¿te foarte bine ¿i de aceea e greu så se lase ma-
nipulatå... Finalmente, romanul „Poartå-¡i plugul peste
oasele mor¡ilor” este considerat „printre cår¡ile de prim
raft ale începutului de secol XXI”.

Desigur, opera Olgåi Tokarczuk este mult mai amplå
¿i atunci când ea va deveni un bun cultural u¿or frec-
ventabil ¿i în cultura românå, vor fi posibile ¿i alte abor-
dåri, în cazul de fa¡å îmbogå¡iri, cu noi comentarii, idei,
rea¿ezåri tematice ¿i valorice.

Meritul eseului româno-englez al doamnei Delia
Munteanu este unul indiscutabil, cursiv redactat, cu ob-
serva¡ii pertinente ¿i de bun gust, relevând liniile de
for¡å naratologicå ¿i reu¿ind astfel a ne face o imagine
cât mai cuprinzåtoare asupra unui univers prozastic de
rezonan¡å europeanå ¿i nu numai.

Domnia sa ne prezintå bogata operå a unei proza-
toare de autenticå voca¡ie ¿i de mare actualitate, atrågân-
du-ne aten¡ia asupra unuia din cei mai de seamå scriitori
din spa¡iul central-european, omologat de altfel în rândul
laurea¡ilor Premiului Nobel pentru Literaturå, încå din
2018.
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Virginia POPOVICI (n. 8 iunie 1975, Seleu¿-
Voievodina, Serbia) este cadru didactic la Facultatea
de Filosofie a Universitå¡ii din Novi Sad, Departa-
mentul de Limba ¿i Literatura Românå, unde, ca
asistent (2003) ¿i apoi lector (2012), a ¡inut ore de
seminar la cursurile Literatura românå, Introducere
în românisticå, Metodica predårii limbii ¿i literaturii
române. Dupå un masterat cu o temå despre „Natu-
ralismul în literatura românå”, ¿i-a sus¡inut doctoratul
cu teza  „Poesis ¿i mathesis în poezia lui Ion Barbu”,
lucrare publicatå în 2013 ¿i incluså în baza de date a
Centrului Interna¡ional de Cercetåri ¿i Studii Trans-
disciplinare/ CIREC din Paris (coordonator: Basarab
Nicolescu). În 2012, în colaborare cu conf. univ. dr.
Carmen Dåråbu¿, editeazå la Novi Sad lucrarea „Li-
teratura de limbå românå din Serbia ¿i antropologia
culturalå”, apoi în 2013 coordoneazå volumul „Inova¡ii
în metodica predårii limbii române”, apårut în editura
facultå¡ii, ¿i semneazå lucrarea de criticå literarå
„Opinii ¿i reflec¡ii. Lirica româneascå din Voievodina”
(I, 2013),cåreia îi urmeazå, în 2016, vol. II, Proza
româneascå din Voievodina.  În 2015 îi apare la
editura Universitå¡ii „Vasile Goldi¿” din Arad mono-
grafia „Cultura (a)românå din Serbia în context euro-
pean”. Este membrå în diferite consilii ¿tiin¡ifice ale
unor reviste, asocia¡ii, societå¡i ¿i universitå¡i, profe-
sor visiting la Universitatea din Alba Iulia, traducåtor,
cooptatå în Grupul de Cercetåri Multidisciplinare de
Istoria ªtiin¡ei din cadrul Academiei Române (2014)
¿i unul din coordonatorii sec¡iunii rezervatå literaturii
române din Voievodina a „Enciclopediei Banatului”,
editatå de Academia Românå - Filiala Timi¿oara.

Pentru prodigioasa sa activitate puså în slujba
påstrårii ¿i promovårii limbii ¿i literaturii române, a
patrimoniului cultural ¿i identitar din Banatul Sârbesc
a fost råsplåtitå cu diplome ¿i premii atât de autoritå¡i
din Voievodina cât ¿i din România, între care amintim
Premiul „Eminescu” pentru criticå literarå la Festivalul
Interna¡ional de Literaturå „Mihai Eminescu” (2017),
pre¿edintele juriului fiind acad. Mihai Cimpoi.

*
Lucrarea dlui Florian Copcea, „VIRGINIA PO-

POVICI sau «paralaxele» criticii române¿ti din Serbia”
(Editura Grafix, Craiova, 2019, 190 p.) este rezultatul
legåturilor mai vechi pe care autorul le are cu scriitorii
români din Serbia, mai exact din Banatul de dincolo
de Dunåre, unde s-a dezvoltat ¿i consolidat un fe-
nomen cultural demn de interes, evoluând de-a lungul
timpurilor de la forme tradi¡ionale ¿i clasice la dece-

niile postmodernismului de pânå în zilele noastre, în
care au apårut valori literare incontestabile.

„Cartea lui Florian Copcea – men¡ioneazå în
Prefa¡å  prof. univ. dr. Carmen Dåråbu¿ – extrem de
generoaså privind preocupårile critice asupra literaturii
de limbå românå din Voievodina, analizeazå ¿i sinte-
tizeazå activitatea Virginiei Popovici, cadru didactic
universitar la Universitatea din Novi Sad, critic literar
interesat mai ales de fenomenul literar voievodinean
de limbå românå (dar ¿i sârbå), cu preocupåri proteice
în domeniul activitå¡ilor culturale.”

Autorul identificå acea particularitate a demer-
sului hermeneutic prin care Virginia Popovici son-
deazå „miezul textului”, lumea interioarå a operei,
pentru a plasa apoi fenomenul literar respectiv într-un
„context” mai larg, paradigma de referin¡å a comenta-
toarei fiind aceea dintre „estetic” ¿i „cultural”.

Este vorba de literatura unei comunitå¡i „mino-
ritare”, purtåtoare deopotrivå atât a unor valori istorice
dar ¿i estetice. Literatura din Voievodina, relativ
tânårå, a cunoscut o evolu¡ie destul de interesantå,
recuperând rapid anumite etape ¿i înfå¡i¿ându-ni-se
azi prin „realizåri de vârf”, dimensiuni valorice ce-i
dau dreptul de a intra în dialog confratern nu numai
cu literatura a¿a-zis matricialå, din România de azi,
dar ¿i cu „experimentele literaturii universale”.

„Paralel cu latura creativå, – men¡ioneazå prof.
C. Dåråbu¿ – s-a creat ¿i una de receptare, o laturå
criticå cu rol de seismograf, de sus¡inere, dar ¿i de
decelare a valorilor.” A¿adar, de la faza de pionierat
heliadicå „scrie¡i, båie¡i, scrie¡i!”, pe care a cunoscut-o
¿i literatura românå în epoca pa¿optistå, s-a trecut
la acea etapå a maturitå¡ii ¿i con¿tiin¡ei de sine, când
evaluarea criticå vine så discearnå valorile, så vali-
deze anumite reu¿ite, så igienizeze climatul cultural
întru o dezvoltare cât mai normalå a vie¡ii literare,
parte a fenomenului cultural centratå pe dimensiunea
axiologicå.

În acest sens, personalitatea Virginiei Popovici,
atât de prezentå în peisajul cultural-artistic ¿i filologic,
este o garan¡ie a recuperårii, în sens critic, „a literaturii
de limba românå din Banatul de dincolo de Dunåre,
rol deloc u¿or, aratå prefa¡atoarea, pe care ea ¿i-l
asumå cu mult curaj”, exersând „un demers disciplinat
¿i constant, fårå preten¡ia de a stabili ierarhii, ci fiind
mai curând, preocupatå de a stabili direc¡ia literarå,
mi¿cårile ¿i curentele literare în care se înscriu ope-
rele abordate.”

Florian Copcea aratå tran¿ant cå, urmând pro-
gramul de „decanonizare a culturi¿tilor” (culturali¿tilor,
n.n.), Virginia Popovici „pune în mi¿care un proces
de înlocuire a iluziilor ¿i improviza¡iilor cu valori in-
telectuale veritabile, împrejurare care solicitå o eva-
luare realistå a operelor literare.”

Metoda criticå a tinerei exegete este nu una
rigid-structuralistå ci aceea a impresionismului critic
cålinescian, de mai larg orizont cultural-artistic, foarte
potrivitå nu numai „contextului cultural-artistic” dar
¿i „naturii doamnei Virginia Popovici.” Bunå cunoscå-
toare a fenomenului cultural din Voievodina, d-sa
poate decripta din interior „arheologia multiculturalå
a mediului”, „mecanismele acestor multiple fa¡ete ¿i
influen¡e”, în care scriitorii s-au ivit, au evoluat ¿i
s-au afirmat, fiecare cu viziunea ¿i stilul såu propriu,
ca o varietate de „voci” într-un ansamblu cultural
identitar asigurând atât concuren¡a valorilor cât ¿i
mai larga lor promovare în spa¡iul românesc ¿i uni-
versal.

„Exponent al criticii române¿ti din Serbia”, Vir-
ginia Popovici este, în viziunea autorului Florian
Copcea, un spirit echilibrat, înzestrat cu intui¡ie ¿i
un acut sim¡ al percep¡iei, cu o viziune esteticå „axa-
tå pe echilibru, ¿i cu o logicå axiomaticå a postmo-
dernismului”, ilustrând acea „voca¡ie europeanå” de
care vorbea A. Marino ¿i vizând noicianul „model
cultural european”... Cåutând, asemenea lui Roland
Barthes, „libertå¡ile ¿i plåcerile textului”, dar înarmatå
cu „un sistem de concepte moderne”, aceasta ne-ar
propune o analizå „anatomicå” a literaturii române

din Voievodina, descifrând prin
analize aplicate „particularitå¡ile
fundamentale ale scrisului ro-
mânesc voivodean.” E, într-un
fel, o ha¿urare destul de con-
sistentå a unei istorii a literaturii
spa¡iului minoritar românesc din Serbia de Vest, aptå
„så rivalizeze” cu cea european-româneascå, înlå-
turând astfel mutatis mutandis acea grea anatemå
cioranianå de „neant valah” pentru cultura româneas-
cå din Carpa¡i ¿i de la Dunårea de Jos.

Lucrarea „distinsei profesoare” trebuie privitå din
perspectiva confruntårii „culturalului” cu „esteticul”,
adjudecându-¿i riscul „de a aprofunda sensul litera-
ritå¡ii textului în defavoarea unei cåi epistemice de
justificare a «mor¡ii autorului», propovåduitå de ace-
la¿i Roland Barthes”. În viziunea autoarei, „critica
literarå este totuna cu judecata de valoare”. De aceea
în operele comentate ea cautå „semnifica¡ii ¿i coduri”,
dintr-un „pluriperspectivism” cu mai largi tâlcuri ¿i
deschideri. Textele cercetate de¡in acea „pluralitate”
care îl includ ¿i pe autor, opera – supuså unui sistem
lectural func¡ional - råmânând totu¿i „autonomå”,
într-un „sens existen¡ial” mai larg. „Literatura înså¿i
– scria exegeta în teza de doctorat – este un joc al
timpului ¿i al spa¡iului, al mi¿cårii epice semnificative,
al epocilor ¿i al modelelor.”

Dincolo de orice inten¡ie de „ierarhizare”, cer-
cetåtoarea fenomenului cultural-artistic din Voie-
vodina sesizeazå unele aspecte de antropologie
culturalå referitoare la acesta, propunând o „diser-
ta¡ie” asupra modernismului ¿i postmodernismului
literar din acest areal bånå¡ean transdanubian, cu
raportåri la modelele estetice impuse, într-un spirit
critic ce aminte¿te de „incomodul” Radu Flora
(1922-1989), ini¡iatorul unor dialoguri critice cu
operele literare ale congenerilor såi, considerat „primul
promotor al criticii literare române¿ti în Voievodina”.
Este vorba de o ac¡iune curajoaså de „detabuizare”,
de denun¡are a unor idoli fal¿i, impunându-se un sis-
tem critic validat axiologic, abilitatea cercetåtoarei
venind destul de argumentat ¿i dinspre psihologie ¿i
semanticå. Lucrårile Virginiei Popovici constituie, din
acest punct al „revizuirilor” axiologice prin cumpåtare
ra¡ionalå ¿i echilibru critic, o veritabilå „monografie”
a literaturii române¿ti din Voievodina (Canon ¿i au-
toritate în critica literarå practicatå de Virginia
Popovici).

În legåturå cu „paradoxurile” resuscitårii actului
critic la cercetåtoarea din Voievodina, dl Florian
Copcea vorbe¿te de o „sinusoidå logicå a dinamis-
mului actului critic”, autoarea fiind interesatå „de
arheologia textului, nelåsându-se pradå aproximå-
rilor”. „Excesul såu interpretativ” sus¡inut de sim¡ul
axiologic ar ordona „haosul” literar ale cårui margini,
pascalian vorbind, „sunt pretutindeni, iar centrul nicå-
ieri”! Altfel zis, cercetåtoarea „recunoa¿te normele
de valoare ale poeziei române¿ti din Serbia, integratå
într-un sistem normativ-estetic vitalizant pentru lite-
raturå”.

„Ceea ce a fåcut Virginia Popovici în acest do-
meniu – scrie Florian Copcea – este un posibil råspuns
la o crizå a criticii în Voievodina literarå, devenitå
strictosensu neîndoielnic model de literaturå (...) V.
P. reface, ca din piese de domino, o panoramå a
valorilor literare române¿ti, aflate mereu în dialog
intercultural ¿i multicultural cu literatura universalå
(...) Cu alte cuvinte, V. P. îi este proprie o deschidere
a literaturii române din Voievodina, cåtre lume, a-
ceasta producându-se ca o reflexie a demersului deja
sugerat”, acela de a „deprovincializa” literatura românå
din Serbia...

Cåci, în pofida tuturor constrângerilor ¿i mai ales
a „ostilului proces de asimilare”, cultura româneascå
din Voievodina s-a impus „în rândul culturii est-eu-
ropene de rezisten¡å ¿i a reu¿it så creeze un drum
unic, fårå conformisme ¿i alte -isme, apar¡inând mo-
delelor preluate din Occident, în multe cazuri frac-
turate de ceea ce exegeta nume¿te „tradi¡ie”. Dar,

O panoramå a literaturii române din Voievodina

„VIRGINIA POPOVICI sau «paralaxele» criticii române¿ti din Serbia”
(Editura Grafix, Craiova, 2020, 190 p.)(Editura Grafix, Craiova, 2020, 190 p.)(Editura Grafix, Craiova, 2020, 190 p.)(Editura Grafix, Craiova, 2020, 190 p.)(Editura Grafix, Craiova, 2020, 190 p.)
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dincolo de plåcerea „taxonomicå” a lecturii ¿i inves-
tigarea textelor în afara autorilor, existå ¿i un impedi-
ment de ordin „oficial” despre care Virginia Popovici
scrie destul de clar: „Pozi¡ia intelectualului, mai pre-
cis a poetului voivodeanîn societate, poate ridica
dificultå¡i oricårei încercåri de analizå nepårtinitoare,
cu atât mai mult cu cât identitatea socialå a acestui
personaj se configureazå prin raportare la «celålalt»,
ipostaziat în forma puterii oficiale ¿i a sistemului de
valori promovate de acesta.” („Paradoxurile” resus-
citårii actului critic la Virginia Popovici).

Considerând critica româneascå din Serbia
„dincolo de mit ¿i arhetip”, dl Florian Copcea observå
cå diagnozele critice ale Virginiei Popovici sunt „sufi-
cient motivate”, exegeta, rezumându-l pe Bloom, „ur-
meazå canonul occidental ¿i propune o corectå vi-
ziune de limbaj asupra «principiului revizuirii».” De
la „dulcele stil clasic” al romantismului la noua para-
digmå literarå marcatå odatå cu publicarea la Vâr¿e¡,
în 1947, a volumul de poezii „Drum prin noapte ¿i
prin zi”, al lui Radu Flora, este un întreg itinerariu,
care trece prin modernismul interbelic, marcând sin-
cronizarea cu lumea modernå, pregåtind astfel apari¡ia
dupå råzboi a „modelului poetic al neomodernismului”,
cu observa¡ia cå „literatura postbelicå din Voievodina
a evoluat pe cont propriu”, într-o „izolare” dictatå de
condi¡iile istorice ale provinciei, ruptå din Banatul ro-
mânesc. Rena¿terea spiritului voivodinean  avea så
se producå în timpul „reciclårii valorilor sacre ¿i a
regåsirii sacrului” de cåtre Vasko Popa, limbajul såu
profetic marcând „o rupturå de avangardå”. În jurul
lui Vasko Popa („deschizåtor de drumuri”) aveau så
uceniceascå „mai to¡i poe¡ii (chiar ¿i cei de azi) de
expresie româneascå din Serbia, a cåror misiune asu-
matå a devenit reinventarea poeziei ¿i valorizarea,
preluând insurgen¡a avangardistå, dinamismul unui
experimentalism semantic ¿i stilistic depårtat de
curentele clasice.” Profilul acestui „poet rebel” ar fi
meritat, observå dl Copcea, o detaliere ilustrativå,
cåci acum are loc adevårata rena¿tere a con¿tiin¡ei
poetice la poe¡ii care i-au urmat în Serbia.

Sustras canonului identitar, poetul neomodernist
este cel care a ini¡iat o nouå „mitologie” a poeziei
române din ex-Yugoslavia, numele lui Slavco Almåjan
fiind legat ¿i el de ideea „unui nou început în literatura

românå din Voievodina”, prin limbajul „abstract, peri-
frastic, aluziv care descoperå cele mai obscure zone
ale realului”, demers poetic „întoars spre postmoder-
nism”, cum apreciazå exegeta. Din seria „spårgåto-
rilor de tipare” mai fac parte: Eugenia Bålteanu,
Mårioara Baba, Olimpiu Balo¿, Petru Cârdu ¿.a. (Cri-
tica literarå româneascå din Serbia dincolo de mit ¿i
arhetip).

Ultimul capitol/ sec¡iune, intitulat/å „Stil ¿i expre-
sivitate în literatura româneascå din Serbia”, pune
în eviden¡å faptul cå, în ciuda unui spa¡iu „minoritar”
¿i al unei limbi „de circula¡ie reduså”, poe¡ii, totu¿i,
au reu¿it „så se impunå prin versul lor”, devenind
„voci lirice” inconfundabile. Începând cu anii optzeci
al secolului trecut, poezia din Voievodina „trece prin-
tr-o transformare substan¡ialå, fenomenul poetic înce-
put de optzeci¿ti descoperind noi modificåri la nivelul
frazei ¿i aducând o nouå via¡å limbii ¿i literaturii româ-
ne din Voievodina”. Fenomenul postmodernist din Ser-
bia a avut „apartenen¡å” la mi¿carea de idei paratac-
ticå ¿i deconstruc¡ionistå (Ihab Hassan) de (re)ontolo-
gizare a discursului poetic.

O poezie „sincronizatå la postmodernism” ar
scrie Ioan Baba, Vasa Barbu, Pavel Gåtåian¡u, Nicu
Ciobanu ¿i Valentin Mic, un peisaj poetic „deja saturat
estetic de poezie” ca la Ioan Baba, de pildå, în opera
cåruia „imaginile se opun haosului cotidian prin ima-
ginar, nelini¿te ¿i halucina¡ii”, o poezie „depoetizantå”
a imagisticii, sugerând „ritmul rapid al existen¡ei,
dinamismul vie¡ii cotidiene”: „Tendin¡a poetului este
de a reproduce natura în mod descriptiv, cu nume-
roase detalii, opuså atât stilizårii, cât ¿i idealismului
sau simbolismului, având influen¡e asupra unor
curente moderniste.”

Re¡inem ¿i aceastå observa¡ie de mare actua-
litate a dlui Copcea pe marginea celor afirmate de
exegetå privind poezia din Voievodina: „În crea¡ia
«douåmii¿tilor» se identificå o unitate holisticå, de
mare efect poetic, lucru care ne face så ne gândim
cå nichitastånescismul încå va mai fi un magnet
pentru viitoarele genera¡ii.” Acel Nichita Stånescu
fascinant, mirobolant ¿i transfrontalier atât de iubit
de mi¿carea „clocotristå” în frunte cu Adam Puslojiè,
SrbaIgnjatoviè ¿.a.

În genere, poezia din Voievodina, începând cu

optzeci¿tii, î¿i schimbå mersul, încercând så ¡inå
drumul paralel „cu ce se întâmplå în poezia din Ro-
mânia, dar, pe cât e posibil, så råmânå, totu¿i, legatå
de literatura popoarelor iugoslave.” În acest fel, având
influen¡e din douå pår¡i, poezia româneascå din Voie-
vodina ¡ine pasul cu literatura europeanå.” (Prof. univ.
dr. Carmen Dåråbu¿, Postfa¡å la vol. „Opinii ¿i
reflec¡ii”).

Urmåtoarea sutå de pagini constituie un frag-
mentarium extras din volumul amintit, cu referin¡e la
poezia lui Nicu Ciobanu, Ioan Baba, Ioan Flora, Pavel
Gåtåian¡u, Petru Cârdu, Slavco Almåjan ¿i Vasko
Popa. Plus articolul „Postmodernismul românesc din
Voievodina”...

Nu putem uita contribu¡ia revistei de literaturå,
artå ¿i culturå transfrontalierå, „LUMINA” de la Novi
Sad, ini¡iatå de Vasco Popa ¿i påstoritå azi de va-
lorosul poet Ioan Baba, la promovarea literaturii româ-
ne din acest areal bånå¡ean, atât în spa¡iul Serbiei
cât ¿i în stråinåtate, „postmodernismul voivodian a
devenit cunoscut ¿i citit de un ¿ir lung de iubitori de
carte, oferindu-li-se astfel lecturi multiple” (Virginia
Popovici, Postmodernismul românesc în Voievodina)

În încheierea comentariului nostru, sugeråm dlui
Florian Copcea så completeze aceastå frumoaså
încercare monograficå ¿i cu abordarea volumului al
II-lea dedicat PROZEI de cåtre aceea¿i vrednicå cer-
cetåtoare a fenomenului literar românesc din Voie-
vodina. Så recunoa¿tem cå de astfel de cår¡i avem
mare nevoie, azi (câ¡i scriitori din Banatul sârbesc
nu sunt îndreptå¡i¡i!) pentru mai buna cunoa¿tere a
literaturii ¿i culturii fåcute de fra¡ii no¿tri de dincolo
de Dunåre (dar ¿i din Republica Moldova ¿i Ucraina),
ceea ce ar trebui så constituie prioritå¡i în activitatea
ICR-ului, care cheltuie¿te foarte mul¡i bani aiurea,
pe alte meridiane, fårå rezonan¡å, fårå impact ¿i într-o
veselie påguboaså de „mari înfåptuiri” propagandis-
tice! Valorificarea fenomenelor cultural-literare trans-
frontaliere men¡ionate este un imperativ na¡ional, nu
un moft „provincial”, de „enclavå”, de unde ¿i necesi-
tatea (imperioaså ¿i inevitabilå) de a recupera ¿i în-
tregime acel Tablou na¡ional de valori, prin care Ro-
mânia se recomandå lumii, universalitå¡ii creatoare,
printr-o specificitate integralå ¿i diferen¡iere organi-
cistå...

Zenovie C¢RLUGEAZenovie C¢RLUGEAZenovie C¢RLUGEAZenovie C¢RLUGEAZenovie C¢RLUGEA

Astfel am putea prezenta con¡inutul masivei angajåri exegetice a
domnului Zenovie Cârlugea, concretizatå în cele din urmå într-un volum
de peste 9oo de pagini: CONSTANTIN BRÂNCUªI. Oamenii din via¡a lui.
Un dic¡ionar monografic, de primå necesitate în orice bibliotecå, a¿a cum
de altfel autorul ne-a obi¿nuit în ultima vreme, redându-ni-i pe Eminescu,
Blaga, Arghezi, våzu¡i prin ochii celor care le-au intersectat drumurile ¿i
au contribuit într-un fel sau altul la împlinirea destinelor de excep¡ie.

O „cartagrafiere” a lumii lui Brâncu¿i, zice autorul, cu circumspec¡ie.
Dar ¿i o bornå în calea nisipurilor mi¿cåtoare ale brâncu¿iologiei, am
zice, pentru cå fenomenul este în plinå desfå¿urare. S-a scris ¿i se vor
mai scrie mii de pagini despre Brâncu¿i - o taxonomie a tuturor titlurilor
numai din presa tipåritå l-ar pune, cred, în imediata vecinåtate a lui
Eminescu – dar scurtele monografii sau eseuri din acest dic¡ionar se
referå la „oamenii din via¡a lui”. Mai mult sau mai pu¡in implica¡i, au
calitatea de martori, a¿a cum ne spune autorul în prefa¡å, „fiecare individ
cartagrafiat aici då seamå în posteritate de felul în care l-a cunoscut ¿i
apreciat pe omul în care sålå¿luia deopotrivå o con¿tiin¡å de român
adevårat ¿i una de artist genial, de reformatoral artei sculpturii,
întemeietor de paradigmå esteticå”.

O suitå de voci ne întâmpinå de la o paginå la alta, flancatå de veghea
permanentå a autorului printr-o atitudine criticå echidistantå, „adicå
låsând portretul så se alcåtuiascå din toate mårturisirile probante, care
se completeazå una pe alta, interfereazå ¿i se lumineazå reciproc. “

Parcurgând ¿irul de vie¡i ale celor din preajma lui Brâncu¿i ca pe tot
atâtea file din marea Carte urzitå lui de parcela intrarea în lume, percepem
pu¡in câte pu¡in pe omul Brâncu¿i, în toatå complexitatea, cel hotårât
din start så-¿i urmeze steaua.

Privit prin lentilele fotosensibile a peste 200 de contemporani, mira-
colul Brâncu¿i ni se dezvåluie ¿i ascunde, odatå în plus, ca într-o in-

BRÂNCUªI ÎNTRE OGLINZI RETROVIZOARE

terminabilå hierofanie. Întâlnim nume despre care nu se ¿tia mai nimic
în cercul brâncu¿iologilor, alåturi de altele privilegiat evocate. Furat de
lecturå, fårå så vrei te la¿i ispitit de mirajul inexplicabil al unei alte lumi,
¿i sim¡i nevoia så te alåturi fabuloasei construc¡ii cu noi elemente. Fa-
milia Paleolog de exemplu. Contaminatå, ori chiar confiscatå am zice acum,
de geniul lui Brâncu¿i, pe parcursul a trei genera¡ii.

Despre întortochiata biografie a „Bårbosului” , cum era supranumit
de ai såi, se poate glosa pe multe pagini, restrictive desigur într-un
dic¡ionar.

De la scriitoarea Maria Rovan – norå a lui V. G. Paleolog, so¡ia lui
Tretie Paleolog – auzeam în anii ¿aptezeci-optzeci întâmplåri pline de haz
sau mai triste, oricum exotice pentru acele vremuri, legate de dinastia
Paleologilor. Un loc aparte ocupa Cecile Henriette Lauru, so¡ia criticului
V. G. Paleolog, mamå a celor trei fii, Preda, Dyspré ¿i Tretie, o personalitate
puternicå, adaptabilå la capriciile vremurilor, deciså pânå în ultima clipå
så-¿i respecte principiile în care credea. Sfâr¿itul ei tragic într-un acci-
dent rutier, chiar în clipa când på¿ea din nou pe påmântul patriei, îi
încununa via¡a tråitå alåturi de un om hår¡uit de istorie ¿i de propriii såi
demoni. În anii no¿tri, prin 2019, am råsfoit la un târg de carte un volum
memorialistic semnat de Cecile Henriette Lauru – „Relatarea sejurului
(1903-1913) la curtea ultimului Kaiser al Germaniei”, Ed. Pantheon, 2005.
Îngrijitoarea de edi¡ie, Sanda Ionela Georgescu, preciza cå aceste memorii,
scrise în 1956, erau destinate fiilor ¿i nepo¡ilor. Abia peste cincizeci de
ani våd lumina tiparului.

Un volum consacrat dodiilor lui V. G. Paleolog nu ¿tiu så fi apårut.
Poate într-o a doua edi¡ie, dacå îl vor ajuta zeii, domnul Zenovie Câr-

lugea va continua îndråznea¡a cålåtorie printre oamenii din via¡a lui
Brâncu¿i. Så-i uråm via¡å lungå ¿i putere de muncå pe måsura gândului
angajat în „Lupta cu Îngerul”.

 ✒     Genoveva Logan
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Una dintre personalitå¡ile marcante ale
vie¡ii intelectuale ¿i politice române¿ti din
perioada interbelicå a fost Gheorghe I. Bråtia-
nu, profesor ¿i istoric de anvergurå europeanå,
autorul unor lucråri fundamentale ce prezintå
¿i explicå momente-cheie din existen¡a na¡io-
nalå, totul privit dintr-un unghi de largå pers-
pectivå. Destinul cultural ¿i biografic al lui
Gheorghe I. Bråtianu (1898-1953), precum ¿i
cel al operei sale constituie obiectul unui amplu
volum, alcåtuit ¿i îngrijit de Valeriu Râpeanu
¿i Sanda Râpeanu, editori ¿i cercetåtori cu ex-
perien¡å, fapt bine cunoscut. Este vorba despre
antologia Gheorghe I. Bråtianu (1980-1989),
apårutå în 2019 ¿i însumând studii, articole,
cronici ¿i diverse mårturii publicate în deceniul
al optulea al secolului trecut. Prin textele strân-
se în volum, editorii vor så sublinieze o datå în
plus dimensiunea patrioticå ¿i ¿tiin¡ificå a acti-
vitå¡ii acestui mare cårturar, precum ¿i poves-
tea sa de via¡å, absolut tulbåråtoare. În aceea¿i
linie se situeazå crezul såu legat de raportarea
la istorie, la timpul ce ni s-a dat: „Un popor ca
¿i un individ poate så fie con¿tient de råspunde-
rile sale în fa¡a istoriei, poate så ¿i le asume
curajos continuând så se bucure de vechile mi-
turi ¿i legende ¿i så creeze altele deoarece aces-
tea vorbesc despre alte dimensiuni ale existen¡ei
umane.”

Caracterul militant al operei sale este evi-
dent, iar în studiile dedicate acestui istoric ¿i
scrierilor sale, profesorul Valeriu Râpeanu no-
teazå: „Deceniul românesc, a¿a cum au fost nu-
mi¡i ultimii zece ani ai activitå¡ii sale, reprezintå
ani de formare ¿i de luptå împotriva celor ce
puneau sub semnul întrebårii unitatea, conti-
nuitatea, vechimea poporului român ¿i dreptu-
rile sale inalienabile asupra påmântului locuit
de el.” Aceastå luptå se poate traduce ¿i în¡elege
doar dacå avem în vedere imaginea de ansam-
blu ¿i contextul în care s-au petrecut anumite
evenimente pe plan istorico-politic, dar cu reper-
cusiuni în via¡a personalå. Luându-¿i ca model
pe Nicolae Iorga, cel care îi înlesne¿te ¿i debu-
tul la numai 16 ani, Gheorghe I. Bråtianu se
remarcå prin dorin¡a sa de implicare, precum
¿i prin modernitatea viziunii sale ca istoric,
dimensiune subliniatå de mul¡i dintre cei care
s-au aplecat asupra studiilor sale.

Prin demersul de fa¡å, profesorul Valeriu
Râpeanu subliniazå totodatå ¿i curajul inte-
lectualilor (istorici, oameni de culturå, scriitori,
publici¿ti) care, în anii ’80, au scris  despre
Gheorghe I. Bråtianu, în¡elegând astfel necesi-

tatea restabilirii adevårului istoric, precum ¿i
nevoia recunoa¿terii unor modele autentice,
dar o nevoie moralå pânå la urmå, ¡inând de „o
respingere categoricå a imaginii false, denatu-
rate”. ªi într-adevår, a¿a cum precizeazå îngriji-
torii edi¡iei pe coperta a IV-a, „textele antologiei
noastre contureazå portretul unui istoric care,
prin scrierile sale, prin demersul såu ca profe-
sor, conducåtor de institu¡ii ¿i publica¡ii, a
deschis noi orizonturi acestei ¿tiin¡e devenind
un model.”

De¡inând un loc proeminent în via¡a ¿tiin-
¡ificå a ¡årii, Gheorghe I. Bråtianu va fi consi-
derat un pericol ¿i o ¡intå pentru regimul tota-
litar ce urma så se instaureze dupå råzboi. Prin
conferin¡ele sale, publice ¿i radiofonice, prin
activitatea sus¡inutå ¿i remarcabilå de profesor
la Universitatea din Bucure¿ti, director al Insti-
tutului de Istorie universalå „Nicolae Iorga”,
conducåtor al unor importante publica¡ii, pre-
cum „Revue historique du sud-est européen”,
membru al Academiei Române ¿i al altor foru-
muri înalte din ¡arå sau din stråinåtate, Gheor-
ghe I. Bråtianu reprezenta clar o autoritate
¿tiin¡ificå, vocea sa fiind ascultatå ¿i respecta-
tå. Pe plan politic înså, ac¡iunile sale nu au
fost mereu în¡elese, chiar dacå la baza lor a
stat, necondi¡ionat, patriotismul ¿i nu dorin¡a
de a dobândi anumite func¡ii, care, în anumite
momente îi sunt ¿i oferite, înså pe care le refuzå.
În amplul studiu introductiv ce înso¡e¿te edi¡ia
din 1980, de la Editura Eminescu, anume Tra-
di¡ia istoricå despre întemeierea statelor româ-
ne¿ti, studiu inclus acum în prezenta antologie,
profesorul Valeriu Râpeanu aratå cå „Gheorghe
I. Bråtianu a avut o linie de conduitå fermå.
Om de o aleaså integritate moralå, el n-a urmå-
rit ca prin activitatea lui politicå så parvinå în
via¡a socialå, în ierarhia ¿tiin¡ificå, în cariera
universitarå. Personalitatea sa era în afara
oricåror suspiciuni de acest ordin.”

În sprijinul acestor afirma¡ii, sunt aduse
numeroase exemple de situa¡ii concrete ce
dezvåluie comportamentul de o moralitate
exemplarå al omului Gheorghe I. Bråtianu.
Documentarea riguroaså ¿i coroborarea infor-
ma¡iilor acumulate se vådesc nu doar în co-
mentariile aplicate, ci ¿i în notele de subsol,
foarte låmuritoare ¿i bogate. Dar, mai presus
de aceste aspecte, este bine så avem în vedere
cå toate afirma¡iile de mai sus erau „rostite” ¿i
asumate într-un timp foarte parcimonios ¿i
defåimåtor cu adevårul istoric ori cu reprezen-
tan¡ii lui, iar detaliile primei editåri ¿i toatå

tulburarea creatå în jur sunt expuse pe larg în
studiul ce deschide antologia de fa¡å: „1980-
1989: Un nou destin al operei lui Gheorghe I.
Bråtianu. File din istoria unei edi¡ii”.

Anul 1980 a marcat schimbarea de pers-
pectivå asupra unei personalitå¡i de mare
însemnåtate care a sfâr¿it tragic în temni¡a de
la Sighet, fårå a avea parte nici måcar de un
proces. Iar aceastå pozi¡ie atât de clarå ¿i
tran¿antå nu putea fi altfel decât foarte peri-
culoaså pentru momentul la care ne referim.
În lumina acestui adevår, contribu¡iile editorilor
de atunci (profesorul ¿i istoricul literar Valeriu
Râpeanu cu edi¡iile din 1980 ¿i 1981, istoricul
Victor Spinei cu cele din 1988, apoi istoricul
Stelian Brezeanu tot în 1988), ne apar cu atât
mai semnificative.

În plus, numårul considerabil al autorilor
care råspund prin articole, cronici, studii ¿i
mårturii la aceste prime semne editoriale legate
de repunerea în circula¡ie a operei istoricului
Gheorghe I. Bråtianu, våde¿te interesul pentru
un „act binevenit, de mult a¿teptat în culturå”,
în fapt „o rea¿ezare a unui mare cårturar al
trecutului apropiat pe locul care i se cuvine,
mai cu seamå dupå moartea lui de martir”, a¿a
cum sublinia Zoe Dumitrescu-Bu¿ulenga în
ampla cronicå din „Secolul 20"/1980.

Printre cei care apreciazå ¿i dedicå articole
acestor evenimente editoriale se numårå critici
literari, istorici, importan¡i oameni de culturå,
cercetåtori ¿i scriitori, încât enumerarea aces-
tora este imposibilå într-un spa¡iu atât de
restrâns impus de caracteristicile unei recenzii.

Antologia Gheorghe I. Bråtianu (1980-
1989) este realizatå cu grijå ¿i pricepere de cei
doi cunoscåtori aviza¡i Valeriu Râpeanu ¿i
Sanda Râpeanu, autori care au meritul unor
restituiri importante, dacå avem în vedere fie
¿i numai edi¡iile dedicate unui alt mare istoric,
literat, memorialist, Nicolae Iorga.

Strådania de a edita cår¡i (cvasi)interzise
într-un timp totalmente neprielnic literaturii ¿i
culturii în genere, precum ¿i men¡inerea aten-
¡iei ¿i a interesului de cercetare în jurul marilor
repere de spiritualitate româneascå reprezintå
douå constante de conduitå ¿i atitudine ale
autorilor antologiei de fa¡å. Aici cititorii vor gåsi
însemnate referiri nu doar la modul de recep-
tare al edi¡iilor din opera lui Gheorghe I. Bråtia-
nu, ci ¿i la evenimente din anii ’80, plus mårturii
¿i evocåri apar¡inând unor profesori ¿i istorici
de seamå, referin¡e bibliografice ¿i alte informa-
¡ii relevante.

Pavel Dan ¿i Tulcea (Casa Cår¡ii de ªtiin¡å, Cluj-Napoca, 2019) este
un volum antologic, gândit ¿i alcåtuit de Aurel Podaru, cunoscut exeget
¿i editor al „Rapsodului Câmpiei Transilvane”. Totodatå, edi¡ia de fa¡å
are ¿i un caracter aniversar, dacå avem în vedere precizårile din Notå
asupra edi¡iei: „S-au împlinit anul acesta 100 de ani de învå¡åmânt liceal
românesc la Turda, când, dupå Marea Unire de la 1 Decembrie 1918,
Liceul regal maghiar a devenit Liceul Regele Ferdinand. Tot 100 de ani
s-au scurs ¿i de la intrarea lui Pavel Dan în liceu: septembrie 1919.” ªi
fiindcå anii de ¿coalå, petrecu¡i de Pavel Dan la Liceul din Turda, cu-
prind ¿i un episod tulcean, volumul se deschide cu studiul Pavel Dan la
Tulcea, semnat de profesorul Ioan Bådicå, studiu amplu ¿i atent docu-
mentat care are rolul de a clarifica anumite aspecte legate de perioada
biograficå investigatå.

Cu bogata sa experien¡å de editor, Aurel Podaru include în prezenta
antologie ¿i pagini de coresponden¡å ¿i jurnal, câteva scrieri tulcene,
mårturii ¿i articole exegetice, studii ¿i anexe cu reproducerea unor docu-
mente sau fotografii, toate relevante pentru acest episod din via¡a prozato-
rului Pavel Dan. Se ob¡ine, astfel, o imagine cât mai cuprinzåtoare despre
portretul scriitorului Pavel Dan din acea perioadå a evolu¡iei sale, precum
¿i detalii de ordin conjunctural, social, istoric. Ne apropiem, prin aceste
însemnåri, de tânårul elev ajuns pe meleaguri tulcene în împrejuråri cu
totul nefericite, aflându-i fråmântårile, gândurile intime ¿i condi¡ia sa de

Pavel Dan – un popas biografic la Tulcea

aspirant la afirmarea literarå. Originar tot din Tritenii de Jos (jude¡ul
Cluj), ca ¿i Pavel Dan, coordonatorul prezentului volum s-a eviden¡iat
de-a lungul timpului ca prozator ¿i cronicar plastic, precum ¿i ca istoric
¿i critic literar. În acela¿i timp, activitatea sa culturalå însumeazå in-
terviuri, numeroase articole ¿i îngrijiri de edi¡ii. Între acestea, numele
prozatorului Pavel Dan revine adeseori, dezvåluind rela¡ia de ordin afec-
tiv-spiritual dintre cei doi scriitori, precum ¿i dorin¡a de a contribui la
cunoa¿terea operei ¿i a vie¡ii scriitorului Pavel Dan.

Lectura volumului în discu¡ie faciliteazå o privire succintå asupra
traiectoriei de elev a lui Pavel Dan, greutå¡ile materiale întâmpinate,
precum ¿i semne ale firii sale bolnåvicioase ¿i sensibile. Totodatå, textele
antologate fac uneori trimitere la monografiile dedicate autorului, la criticii
¿i istoricii literari care s-au aplecat asupra operei în discu¡ie, relevându-i
meritele ¿i valoarea artisticå, între ace¿tia situându-se Monica Lazår,
Ion Vlad, Constantin Cuble¿an, Gabriela Chiciudean, dar ¿i Cornel Reg-
man, Sergiu Pavel Dan, Mircea Braga, Florian Potra, Nicolae Balotå, Ion
Buza¿i, Victor Cuble¿an ¿.a. În plus, datele biografice men¡ionate se gru-
peazå în jurul celor douå ¿ederi la Tulcea ale lui Pavel Dan: una în anul
¿colar 1923-1924, ca elev în clasa a V-a, adus de un unchi, profesor de
latinå la liceul tulcean ¿i alta în clasa a VIII-a, anul ¿colar 1926-1927,
când a ajuns din nou la Tulcea, în urma unei întâmplåri cu totul nefericite
¿i regretabile (eliminarea disciplinarå de la Liceul din Turda).
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Foarte interesante sunt paginile de jurnal
ale scriitorului, fiindcå oferå oglinda fidelå a
unei vie¡i greu încercate. Starea de sånåtate
precarå constituie o preocupare constantå,
dificultå¡ile materiale de asemenea, iar medita-
¡iile prelungite pentru ob¡inerea mijloacelor de
trai nu reu¿esc så suplineascå neajunsurile
tânårului elev care nici rezultate ¿colare nu
prea avea. Via¡a de zi cu zi devine astfel epui-
zantå prin trudå ¿i tulburare, însingurare ¿i
depårtarea de familie. Råzbat adeseori din
aceste însemnåri chipurile celor dragi: pårin¡i,
în special mama, rude mai apropiate, unchi,
dar ¿i colegi de ¿coalå, prieteni sau fete îndrå-
gite. Se remarcå puterea de observa¡ie ¿i tehni-
ca detaliului fin, frazarea clarå ¿i cu accente
reflexive. Problema scrisului råmâne o preocu-
pare constantå pentru tânårul elev, gândul cå
poate e bolnav ¿i nu se va putea afirma în litera-
turå îl viziteazå frecvent: „N-am scris de mult.
ªi câte au trecut peste mine. Câte zbuciumåri
¿i câte necazuri. Mi-e sufletul plin, plin de atâ-
tea doruri neîn¡elese, de atâtea iluzii pierdute.”
Într-adevår, autorul lui Urcan Båtrânul se plân-
ge adeseori în jurnal de amåråciunile vie¡ii
sale, de semnele unei boli care nu-i laså a-
mânare ¿i de incertitudinile viitorului såu li-
terar ¿i nu numai. Dar acest fapt nu-l împiedicå
så viseze, så mediteze ¿i så revinå de fiecare
datå cu speran¡å la o dorin¡å statornicå, aceea
de a munci pentru a-¿i depå¿i condi¡ia, pentru
a-¿i ajuta familia ¿i a ajunge scriitor.

Printre scrierile tulcene se numårå ¿i

schi¡a Pedagogul, surprinzând o experien¡å
autobiograficå localizatå la Tulcea ¿i punând
în rama realului aspectele dramatice cu care
se confrunta ¿coala româneascå în acele tim-
puri. Pavel Dan are viziunea realitå¡ii ¿i obser-
va¡ia påtrunzåtoare, iar portretele realizate
micilor ¿colari sunt memorabile. La fel sunt
descrierile, lapidare, tran¿ante, cu inser¡ii de
ironie ¿i sarcasm: „Pe coridoarele lungi ¿i fårå
u¿i, curentul îi zboarå paltonul din spate. La
intrare, o fereastrå n-are geamuri. Poate nici
n-a avut niciodatå. Din cele cincisprezece mi-
lioane câte s-au cheltuit cu clåditul ei, n-a
ajuns så se introducå electrica ¿i apa ¿i så se
facå grilaj la scåri.” Mizeria, incapacitatea ges-
tionårii banilor ¿i corup¡ia sunt realitå¡i încå
actuale, continuând så afecteze genera¡iile de
tineri care på¿esc în mediul ¿colar. Aceste as-
pecte sunt reliefate ¿i de Mihai Marinache în
studiul „Pavel Dan, pedagog la Tulcea (1926-
1927)”, unde se creioneazå, pe puncte, starea
de fapt a ¿colii, mediul profesoral, activitatea
extra¿colarå ¿i cea a pedagogilor.

Relevante ¿i bine documentate sunt aceste
studii ce înso¡esc scrierile tulcene ale lui Pavel
Dan, aducând låmuririle necesare ¿i informa-
¡iile care pot încadra veridic perioada descriså.
Astfel, Gheorghe ªeitan aduce unele conside-
ra¡ii asupra biografiei ¿i laboratorului de crea¡ie
al prozatorului din anii petrecu¡i la Tulcea, sub
titlul „Pavel Dan – zbor frânt ¿i aterizare for¡atå
în Dobrogea”, iar Ada Marina Valer ¿i Claudia
Veroni investigheazå, pe baza documentelor de

arhivå, situa¡ia ¿colarå a lui Pavel Dan ca elev
al ¿colii tulcene.

Coresponden¡a din finalul volumului,
adresatå profesorului Aurel Podaru face mårtu-
ria demersurilor sale repetate de a readuce în
aten¡ie opera ¿i via¡a lui Pavel Dan, atât prin
lucråri de specialitate, publicate în revista se-
mestrialå „Paveldani¿tii”, cât ¿i prin activitå¡ile
comemorative desfå¿urate în cadrul Asocia¡iei
Culturale ce poartå numele „Rapsodului Câm-
piei Transilvane”. Postfa¡a, semnatå de profe-
sorul ¿i istoricul literar Ion Buza¿i, subliniazå,
de asemenea, aportul exegetic al volumului de
fa¡å, precum ¿i al altor edi¡ii îngrijite cu acribie
¿tiin¡ificå de prozatorul ¿i criticul Aurel Podaru:
„Dupå Blaj, Turda, Cluj era necesarå ¿i o antolo-
gie despre rela¡iile lui Pavel Dan cu Tulcea ¿i
ecourile acestui popas biografic în scrierile
sale.” Iatå cå acest lucru a fost înfåptuit prin
strådania de editor a profesorului Aurel Podaru,
cel care „nu numai cå readuce în actualitate
un scriitor cu destin tragic, dar ne ajutå så
avem o imagine mult mai complexå asupra
personalitåþii lui Pavel Dan.” (Gheorghe Glo-
deanu). Volumul gândit ¿i coordonat de istoricul
literar Aurel Podaru ni-l readuce în aten¡ie pe
prozatorul Pavel Dan, aflat pentru o scurtå vre-
me la por¡ile Deltei, ca ¿i ale literaturii, fiindcå
destinul a fost nemilos cu soarta acestui tânår
scriitor atât de talentat ¿i sensibil. Dacå timpul
nu a avut råbdare cu scriitorul Pavel Dan, în
schimb opera sa ¿i-a câ¿tigat nemurirea în is-
toria literaturii române.

Despre Ion Dulugeac se ¿tia ¿i era oarecum de notorietate, cå-i furniza lui
Fånu¿ Neagu „materie primå” pentru nuvele, sau „gaguri” (mai ales pentru „Scaunul
singuråtå¡ii”), inspirate în general din via¡a jucåtorilor de cår¡i, a pariorilor, sporti-
vilor, vânzåtorilor ambulan¡i – omul fiind din Mogo¿oaia ¿i plåcându-i så stea
printre scriitorii de la Casa de Crea¡ie. Mai ¿tiam cå de la o replicå (banalå, în
fond) a sa: „E¿ti un delir, nea Fane”, sau cam a¿a ceva, l-a luat la ochi Marin Preda,
de la aceea¿i maså, l-a chemat la el ¿i i-a dat o sumå de bani frumu¿icå pe atunci,
zicându-i så audå to¡i: „Mi-ai dat titlul romanului!”. Flåcåul din anilor 70-80 a
secolului trecut a devenit latifundiar, patron de herghelie, a întemeiat o Academie
Ecvestrå – ¿i câ¿tigå premii na¡ionale ¿i europene împreunå cu neamul såu de
nepo¡i ¿i strånepo¡i. Având o oarecare încurcåturå cu legea, a executat câ¡iva ani
buni de deten¡ie la Jilava – iar aici, scos brusc din priza grijilor zilnice, s-a apucat
de scris, urmând un îndemn de destin oarecum al lui Nea Fane – pe care nu-l prea
luase în seamå ca om liber, când råspândea cu patimå mult prea mare literaturå
oralå ca så mai aibå ¿i råbdarea a¿ternerii ei pe hârtie. S-a råzbunat soarta pe acest
nårav al lenii de a scrie – ¿i acum, iatå, are vreo zece romane tipårite dupå ce au
fost ticluite, fasonate, corectate, mai întâi în vremea doctoratului, la sfâr¿itul se-
colului trecut, apoi în acel spa¡iu carceral – desigur, fårå interesul de a-¿i scurta
izolarea prin crea¡ie în folosul societå¡ii, romanele fiind tipårite dupå studii.

Ca amånunte, ca „must al vie¡ii”, înve¡i mai mult despre societatea în care
tråim din asemenea romane de pu¿cårie precum cele ale lui Ion Dulugeac, decât din
tratate întregi de economie ori sociologie, pentru cå aici se strâng „e¿antioane” din
toate zonele gre¿elii, o factologie imenså a¿adar ce ¡ine în oglindå cam toatå lumea
de dincolo de ziduri. Ca idee generalå ce stråbate/ cutreierå toatå aceastå maså de
personaje este libertatea, dar un anumit sens al ei, ceva ce trebuie recucerit, pierdut
dar nu definitiv, retruvabil. Nu credeam cå sensul cuvântului românesc iertare se
regåse¿te atât de sub¡ire în libertatea pe care ¿i-o dore¿te pu¿cåria¿ul. Pentru cå,
într-adevår, a ierta, iertare vine din latinescul liberare, a elibera (printr-o complicatå
alchimie, e drept, ce implicå ie¿irea din sclavie starea de libert/iertat, ¿i, apoi,
aplicarea conceptului cre¿tin: et libera nos a malo s-a tradus ¿i ne iartå nouå
gre¿alele noastre...).

Pânå ¿i criminalii au dreptul la iertare/liberare, de vreme ce un personaj îi
spune, la un moment dat, altuia: „Båi... nemernicule care-ai bågat sabia-n omul
åla nevinovat, apoi le-ai scos din¡ii la al¡i doi, tu trebuia så faci pu¿cåria-n genunchi
pentru a fi iertat de Dumnezeu, secåturå!”1

Numai cå individul certat nu are nici pe departe gândul la ispå¿ire adevåratå,
dantescå, a pedepsei – ci luptå, ¿i reu¿e¿te, så-¿i câ¿tige „libertatea” între cei de
aici, så se integreze între ceilal¡i fårå a-i gre¿i vreunuia. Pu¿cåria devine un circ, de
fapt, un joc de-a pedeapsa/iertarea, „lumea” din interior având ca scop dominant
crearea aici, în spa¡iul claustrat, a unei atmosfere, a unui aer de convie¡uire pa¿nicå.
Ei între ei, ace¿ti oameni se furå de lucruri mårunte, se mint, î¿i vorbesc foarte
aspru – ¿i-¿i iarå oarecum ritual gre¿elile... O lume fårå judecåtor suprem, pe care
¿i-l cautå în gesturi mici, egalizabile cu ce e greu, foarte greu sau imposibil de
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iertat.
Personajul principal al roma-

nului, Ioan Brâncoveanu, trece prin
spa¡iul carceral povestind, repro-
ducând replicile colegilor lui, une-
ori stenografiind dialoguri peste
dialoguri, ca un receptor de vorbe,
preocupat – ca to¡i ceilal¡i – doar
de sine însu¿i, tråind lacom clipele
de permisie, luptând cu sine så nu
aibå „consemnåri”, mobilizându-¿i
prietenii din afarå så-l ajute, urmå-
rindu-¿i din interior afacerile de
afarå. Personajele din pu¿cårie sunt
oameni-resorturi, înghe¡a¡i cu to¡ii
- fiecare în timpul lui de izolare,
numårând, socotind, administrând
recluziunea. Mai sunt ¿i forme de
consumare folositoare a timpului – biserica din interior, cu un preot gata så le dea
tuturor mângâiere, un club, o bibliotecå (cineva cautå, aici, „Crimå ¿i pedeapså”
dar cartea e „epuizatå”) ...dar tot „curtea de aer” este mai atrågåtoare, vorba – ¿i
vorbåria, desigur, aproape continuå – este cea mai plåcutå trecere de timp, jocurile
de table sunt la mare cinste... Existå un personaj în roman, Gabi, care joacå table
aproape încontinuu ¿i pierde aproape de fiecare datå: menirea lui e jocul, ¿tie cå va
ie¿i de aici ¿i iarå¿i, la jocul vie¡ii, va pierde...

Romanul lui Ion Dulugeac pare cam stufos, dar te convinge repede cå este o
carte de atmosferå, cå scenele de cineroman sunt necesare pentru a în¡elege mi¿carea
(¿i vorba; chiar sentimentul) fårå suflet. Cât despre acesta, sufletul, s-a fåcut mic
cât un purice în fiecare, ¿i din micimea lui este dispus så dea cât mai mult unui
climat comun, liberator dar nu ¿i pe deplin iertåtor.

A¿ zice, ca o concluzie par¡ialå dupåacest roman, cå Ion Dulugeac este, se
vrea, fånu¿ian în descrieri (mai ales ale cerului, pe care se proiecteazå ca pe un
ecran cinematografic toatå natura imaginatå dintre ziduri) – ¿i istratian în ac¡iune –
dar, în rest, se vede greu inten¡ia de a trece în zona metafizicii pedepsei, ori în
aceea a dreptå¡ii ca lege între ho¡i, care fac, amândouå, din Panait Istrati, mo¿ul ¿i
stråmo¿ul lui Fånu¿ Neagu, un adevårat Dostoiewski de Balcani. Adevårurile
obi¿nuite, mici în fond, din carte, frumosul trai tihnit prelungit peste orice barierå,
încrederea în regåsirea timpului pierdut, oarba încredere în soartå – toate acestea
creeazå, înså, un climat literar care, într-o lecturå voioaså, intereseazå ¿i binedispune
cititorul.

1 Ion Dulugeac: Cåin¡å târzie, Ed, Romhelion, Mogo¿oaia, 2020
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Sim¡ul critic ¿i spiritualitatea eflorescentåAAAAAururururureliu Goeliu Goeliu Goeliu Goeliu Goccccciiiii Cronici literare

Activ ¿i prolific, d. Zenovie Cârlugea este
aståzi un critic ¿i istoric literar de prim rang,
cu o operå impresionantå, aplicatå ¿i de mare
circula¡ie didacticå, iar cår¡ile sale dezvoltå o
viziune clasicizantå asupra literaturii ¿i arte-
lor, în spiritul obiectiv ¿i exact al criticii tra-
di¡ionale, oferind întotdeauna o lecturå ins-
tructivå ¿i plåcutå.

A debutat impresionant, cu trei cår¡i, în
1995 (douå de poeme ¿i un eseu critic, Poezia
lui Lucian Blaga) ¿i iatå, de atunci a trecut un
sfert de secol, iar autorul a ajuns la volumul
numårul 37 (dacå am numårat bine!).

Activitatea sa exegeticå ¿i esteticå este
nuan¡atå ¿i diversificatå: de la eseul critic, criti-
ca de artå, studii de dacologie, monografii,
comparatisticå ¿i istorie literarå, pânå la amin-
tiri, interviuri sau reportaje, ¿i lista ar putea
continua. Nu cunosc un critic contemporan
cu o arie de activitate atât de diverså ¿i cu ase-
menea amplitudine. Criticul este, în tot ce scrie,
competent ¿i performant, pe deplin obiectiv,
fårå slåbiciuni locale ¿i chiar ferit de lirism –
cu toate cå scrie ¿i versuri. De asemenea, d.
Zenovie Cârlugea este foarte bine documentat
în tot ceea ce scrie.

În aceastå carte, d. Zenovie Cârlugea î¿i
demonstreazå înclina¡iile enciclopediste ¿i
artistice, devenind un comentator avizat al
operei lui Brâncu¿i, la acela¿i nivel superior
la care a scris despre Eminescu, Tudor Ar-
ghezi sau Lucian Blaga. Contribu¡iile sale, de
la cercetarea arhivisticå la istoria literarå ¿i de
la comentariile exegetice la interpretårile com-
petente pline de originalitate cristalizeazå o
viziune unicå ¿i unitarå asupra textului, un
model de robuste¡e ¿i echilibru, ¿i chiar atitu-
dinea omului care tråie¿te printre cår¡i, depå-
¿indu-le mesajul ¿i transmi¡ându-l cu mare
claritate unui cititor evoluat ¿i amator de cul-
turå.

Cum observa cineva, criticul are în vedere
fondul principal de valori al culturii române¿ti,
atât de vaste, diferite ¿i totu¿i unitare, subli-
niind – cu expresia autorului – „dinamica
antinomiilor imaginare”, de altfel, bibliografia,
formând, cu vorbele autorului, Lucråri punc-
tuale: opere, studii, monografii, evocåri, con¡ine
403 titluri!, la care se adaugå douå pagini de
Dic¡ionare, enciclopedii, sinteze, colec¡ii.

D. Zenovie Cârlugea are o viziune enciclo-
pedicå asupra crea¡iei, unicitatea operei devine
revelabilå într-o mul¡ime ¿i diversitate de inter-

ZENOVIE CÂRLUGEA, Constantin Brâncu¿i – oamenii din via¡a lui,
Dic¡ionar monograficDic¡ionar monograficDic¡ionar monograficDic¡ionar monograficDic¡ionar monografic, ed. Tipo Moldova, Ia¿i, 2020

pretåri ¿i comentarii, autorul fiind un docu-
mentarist de înaltå claså. Am zice cå în
fragmentarismul unitå¡ilor enciclopedice
apare întreg fondul fundamental al culturii
române¿ti.

Lucrarea dezvåluie cunoa¿terea exhaus-
tivå a subiectului tratat, afirmå un spirit en-
ciclopedic pe spa¡ii mai mici sau mai mari,
într-o perspectivå globalå asupra culturii, care
oferå ¿i judecå¡i de valoare, subliniind ¿i
importan¡a culturalå.

D. Zenovie Cârlugea cunoa¿te foarte bine
umanitatea care l-a înconjurat pe Brâncu¿i,
de la personalitå¡i de audien¡å mondialå ¿i
pânå la consåtenii såi. Iatå pe Dåne¡, Elena,
apårând într-un articol care probabil a nece-
sitat o documentare amånun¡itå: ...¡årancå din
Hobi¡a, a evocat întâlnirea cu Brâncu¿i din
toamna anului 1921, când, înso¡it de frumoasa
americanå de origine irlandezå, Eillen Lane,
mai micå decât el cu vreo 20 de ani, Brâncu¿i
vine så revadå Hobi¡a natalå ¿i så se întâl-
neascå cu oamenii locului (...) Tânåra Eillen
se va împrieteni cu ¡åranca Elena Dåne¡ care,
împreunå cu nepoata sculptorului, Måria Ni-
colcioi, o plimbau peste tot prin sat, împodo-
bind-o cu costume populare, ba chiar fåcân-
du-i-se ¿i un costum gorjenesc cu bete, ilic,
maramå, trimis în aceea¿i toamnå la Paris
(Brâncu¿i va suporta toate cheltuielile cu
prilejul acestei vizite, inclusiv va dona douå
mii de lei pentru construirea noii biserici de
zid din Hobi¡a (...) Elena Dåne¡ despre Brân-
cu¿i: Era un om vesel, fårå astâmpår, nu
ståtea o clipå locului. Te iscodea cu vorba, cu
ochii. Îl iubeam, ne-am în¡eles chiar ¿i cu
artista aceea irlandezå (...) Sculptori¡a Mili¡a
Påtra¿cu o cunoscuse pe Eillen în atelierul lui
Brâncu¿i ¿i ne spune cå miss Eillen era „o
irlandezå albå ca zåpada, cu tråsåturi de o
regularitate anticå, cu ochi mari ¿i enigmatici
de un albastru închis, cu pårul negru pieptå-
nat cu cårare (...). Brâncu¿i o privea în extaz.
Înså Eillen, care se purta ca un copil råsfå¡at,
a mårturisit cå lavi¡a e prea tare. Dupå ple-
carea ei, maestrul ciople¿te lavi¡a (care, ca ¿i
masa, era fåcutå din ghips), ob¡inând o adân-
cime regulatå ¿i o umple cu saltelu¡å de lânå
moale, a¿a cå a doua zi Eillen, spre marea ei
surprizå plåcutå, s-a pomenit a¿ezatå comod.
Acest lucru a produs o nespuså plåcere lui
Brâncu¿i (pag. 151).

Din evaluårile pe care le genereazå noul
volum, putem trage concluzia cå Brâncu¿i era
interesat de toate artele: are prieteni scriitori,
mai ales poe¡i, pictori, muzicieni, filosofi ¿i se
simte prezen¡a avangardei europene. Pare inte-
resat chiar ¿i de coregrafie. Cåutårile artistice
brâncu¿iene în orizontul reprezentårilor plas-
tice, exprimarea figurativå a gândirii abstracte
– infinitul, arhetipul, tåcerea, începutul lumii
– sunt în concordan¡å cu textualizarea elemen-
tului lumii – lumina, geometria, credin¡a – în-
tr-o viziune esteticå nouå ¿i unitarå care se
sincronizeazå la începutul secolului XX, semn
cå se cristalizeazå un nou sistem cultural, în-
tr-o singurå exprimare: ideea de modernitate.
Arghezi încearcå så dezlege cåile credin¡ei,
Lucian Blaga coboarå la nivelul ancestral al
mitului ¿i arhetipului, Ion Barbu cautå o nouå
ordine geometricå a lumii, urmând o viziune
matematicå.

Brâncu¿i coboarå la starea primordialå a
pietrelor ¿i reface geometria primarå ¿i „sfân-
tå”, cum spune poetul. De asemenea, urmå-
re¿te zvâcnirea semin¡ei încol¡ite în påmânt în
verticala apropierii de luminå ¿i de starea de
solaritate.

Sydney Geist, criticul american, desco-
perå douå epitete de referin¡å pentru crea¡ia
brâncu¿ianå: „absolut” ¿i „personal”. Abso-
lutul poate fi întâlnit în categoriile metafizice –
Infinitul, Arhetipul, Recuno¿tin¡a, Tåcerea,
Sårutul – pe când „personal” råmân cuvintele
definitorii române¿ti care sunt denota¡ii fårå
nuan¡e conotative.

Iatå ¿i o compara¡ie între absolutul
idealizat ¿i identitatea personalizatå: Dupå
cum ceea ce este personal e absolutizat, ¿i
absolutul este supus la ceea ce este personal
(Dic¡ionar monografic... pag. 228).

Comentariile d-lui Zenovie Cârlugea sunt
pline de originalitate ¿i substan¡å, într-o elabo-
rare simplå, sub semnul normalitå¡ii. Ceea ce
unora - ¿i subsemnatului! – li se pare o muncå
titanicå la galerele informa¡iei, autorul realizea-
zå firesc, într-o succesiune eflorescentå. Foarte
târziu s-a descoperit o rela¡ie între Arghezi ¿i
Brâncu¿i, amândoi frecventând pe filantropul
amator de artå Bogdan-Pite¿ti.

Atunci a våzut, probabil, Arghezi „Cumin-
¡enia påmântului”: Am fost singurul ¿i primul
care a scris despre Brâncu¿i, dupå ce våzusem
statuia aceea expuså... El aducea o noutate ¿i
prospe¡ime care speria oficialitå¡ile ¿i aristo-
cra¡ia artisticå de pe atunci...

Critic riguros, cu informa¡ia la zi, d. Cârlu-
gea textualizeazå expresiv, surprinzând omul
în discu¡ie, care poate fi o mare personalitate
culturalå sau un simplu element de figura¡ie
în biografia artistului. Încercarea autorului de
a cristaliza un portret moral, spiritual ¿i estetic
porne¿te de la diversele perspective ¿i voci pe
care le oferå defilarea personalitå¡ilor cu care
Brâncu¿i a venit – fie ¿i vremelnic – în contact.
Sunt atitudini ¿i opinii care se interfereazå, se
anuleazå, se completeazå: Aceastå multitu-
dine de „voci” rezonând într-o posteritate mai
mult subiectiv generoaså decât exactå, a
contruibuit la rotunjirea mitului privind Omul
în manifeståri ¿i implicvåri contingente.
Desigur, un construct imaginar memorialistic
care, pornind oarecum de la unele elemente ¿i
tråsåturi reale, s-a tot „rostogolit” prin ani
„complicând” portretul personalitå¡ii lui Brân-
cu¿i cu aproximåri ¿i aluvionåri de tot felul,
ha¿urând fie tezist ¿i roman¡ios, fie prin naive
¿i incon¿tiente abuzåri, fa¡ete ale condi¡iei
biografice.

Dincolo de astfel de roman¡åri, ne place
så credem cå am reu¿it a degaja portretul cât
mai exact al omului ¿i artistului, fixând oare-
cum imaginea psihosomaticå ¿i caracterialå
într-un medalion identitar ¿i exponen¡ial.

 Autorul poate så fie sigur cå a reu¿it, „cu
asupra de måsurå” cum spunea Eminescu, ¿i
de acum trebuie så salutåm în persoana dom-
nului Zenovie Cârlugea o figurå polivalentå,
un om de culturå cu amplitudine ¿i rezolu¡ie
personalizatå, un scriitor, un poet, un critic
de artå ¿i un critic literar; så ne bucuråm de
prietenia omului discret ¿i modest care este o
bogå¡ie de virtu¡i ¿i talente în buchetul emi-
nen¡ei unei personalitå¡i performante.
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Am vizitat de curând Sibiul, în condi¡ii de
„stare de alertå” ca urmare a trecerii coronavi-
rusului pe la noi, tocmai când Muzeul Brucken-
tal se deschisese dupå douå luni de interdic¡ii.
În mod frapant ¿i foarte inspirat, deschiderea
muzeului era anun¡atå de douå panouri repre-
zentând douå personaje din secolele trecute, sti-
lizate, cu cei doi motani-mascotå, Antonello ¿i
Donatello pe umeri ¿i... cu mascå sanitarå!
Atunci mi-am amintit cå în vremuri nerestrictive
am vizitat expozi¡ia Bibliilor lui Bruckental care
m-a impresionat foarte mult. Iatå o parte din
povestea lor:

La scurt timp dupå tipårirea primelor cår¡i,
Fust, colaboratorul lui Gutenberg, a mers la
Paris så vândå Biblii cu litere mecanice. Parizie-
nii l-au acuzat de ¿arlatanie, crezând cå literele
ordonate simetric sunt lucråtura diavolului.

Baronul Samuel von Brukenthal a de¡inut
34 de edi¡ii diferite ale Bibliei, toate apårând în-
tr-un Catalog al bibliotecii personale. Dupå
moartea baronului, s-a fåcut un inventar al bi-
bliotecii sale în care apar o diversitate de texte
sfinte: biblii luterane, catolice, calvine, în limbile:
germanå, latinå, greacå, ebraicå, englezå, fran-
cezå, spaniolå, maghiarå, olandezå, ¿.a.

Reforma a modificat sistemul produc¡iei de
carte, în general, ¿i al modului de organizare al
bibliotecilor, în particular: manuscrisele singu-
lare se våd marginalizate de tipåriturile în tiraje
de maså.

Biblia, odatå apanajul elitelor politice ¿i a
clerului înalt, devine dupå Reformå accesibilå
unui public larg, atât prin reducerea costurilor
de produc¡ie a cår¡ii, cât ¿i prin cre¿terea nu-
mårului bibliotecilor cu cår¡i în limbile „vulgare”
– vezi mai sus.

Presa tipograficå a creat ¿i dezvoltat pro-
duc¡ia de Biblii ilustrate cu hår¡i, planuri arhi-
tectonice ¿i de case, imagini ¿i scene biblice care
acordå textului autenticitate ¿i semnifica¡ie, o
nouå dinamicå a lecturii ¿i credibilitate. Primele
gravuri au înso¡it douå din primele biblii ale ba-
ronului Brukenthal: Biblia lui Th. Falkeysen
(Frankfurt am Main, 1693) ¿i Biblia lui M. Pfaffen
(Tübingen, 1730) – douå edi¡ii monumentale cu
sute de gravuri semnate de Christoph Weigel,
Georg David Nessenthales, ¿.a. Prin pregåtirile
filologice ¿i gramaticale, textul sacru se îmbunå-
tå¡e¿te înainte de a fi dat la tipar. Prin munca

Bibliile baronului Samuel von Brukenthal
(V(V(V(V(Verbum Domini manet in aetererbum Domini manet in aetererbum Domini manet in aetererbum Domini manet in aetererbum Domini manet in aeternum)num)num)num)num)

traducåtorilor cårturari, dar ¿i prin ac¡iunea ti-
pografilor, gravorilor, legåtorilor se perfec¡ionea-
zå ¿i înfrumuse¡eazå textul sacru.

Printre cår¡ile care au ajuns pânå la noi,
din biblioteca fabuloaså a baronului von Bru-
kenthal se gåsesc cår¡i rarisime precum: Biblia
Latinå, editatå de Anton Koberger ¿i tipåritå la
Nürenberg, 1478, care con¡ine imagini, ini¡iale
ornate de diferite dimensiuni sau Biblia Poly-
glotta Londinessia, 6 volume in folio, Londra
1654-1657 la realizarea cåreia au participat sa-
van¡i de la Oxford, Cambridge, Dublin ¿i alte
centre universitare ¿i academice.

Înainte de toate, Expozi¡ia de la Sibiu dove-
de¿te cå spa¡iul românesc s-a integrat contex-
tual european, iar prin realizårile unor perso-
nalitå¡i, a fost participativ ¿i sincronic cu princi-
palele direc¡ii ¿i mi¿cåri religioase, culturale ¿i
artistice ale diverselor perioade care marcheazå
istoria europeanå.

Arta tiparului ¿i-a asumat de la începu-
turile sale o structurå interdisciplinarå: mecani-
ca tiparni¡ei, desene ¿i culoarea literelor, grafica
imaginii, arhitectura grupurilor de litere, ¿i nu
în ultimul rând, organizarea lor în cuvinte ¿i a
cuvintelor în structuri gramaticale cu semnifi-
ca¡ie. ªi se poate spune cå arta tiparului a råmas
cel mai adecvat instrument pentru eternizarea
Cuvântului lui Dumnezeu.

Trebuie så subliniem, de asemenea, cå ac-
¡iunea culturalå a baronului Samuel von Bru-
kenthal este aproape contemporanå cu perfor-
man¡ele spirituale convergente ale domnitorilor
din celelalte provincii române¿ti: Constantin
Brâncoveanu din Valahia ¿i Dimitrie Cantemir
din Moldova. Cu învå¡atul cårturar ¿i domn mol-
dovean e posibil så se fi întâlnit la Academia
din Berlin.

Expozi¡ia de la Sibiu reprezintå un spectacol
al marilor cår¡i ale cre¿tinåtå¡ii tipårite ¿i cir-
culând în întreaga Europå. Sunt exemplare ra-
rissime, monumente bibliografice, primele repre-
zentåri tipografice dupå ce, aproape un mileniu
¿i jumåtate, cuvântul lui Dumnezeu a circulat
sub formå de manuscris. E un miracol cum a-
ceste monumente tipografice, la origine cår¡i
func¡ionale, pentru serviciul religios, în bisericå,
sau numai exemplare pentru lectura celor mai
boga¡i oameni, s-au påstrat într-o stare remar-
cabilå de¿i, probabil, au trecut prin mii de mâini
în aproape jumåtate de mileniu.

O asemenea expozi¡ie nu este o simplå ex-
punere de texte, pentru cå aceste cår¡i au sus-
¡inut un întreg sistem socio-politic, sistemul ad-
ministrativ func¡ional al statului, reprezentarea
istoricå nu doar a bisericii seculare, ci al vie¡ii
¿i civiliza¡iei popoarelor reformate. Guvernatorul
Transilvaniei Samuel von Bruckental era un no-
bil dintr-o veche familie transilvanå, cu dragoste
de carte, de învå¡åturå ¿i sus¡inåtor al tuturor
formelor de culturå ¿i de exprimare artistice.

Colec¡iile particulare de cår¡i – pentru cå
astea sunt volumele adunate de persoane par-
ticulare ¿i nu bibliotecile publice – ne conduc,
uneori ¿i cu mai mult noroc – ¿i la descoperiri
senza¡ionale din domeniul manuscriselor.
Pentru cå cei care scriu întâmplåtor î¿i a¿eazå
textele printre cår¡i. A¿a am auzit printre muzeo-
grafii ¿i bibliotecarii din Sibiu despre Gabriel Ivul
din Caransebe¿ care, la mijlocul secolului al
XVII-lea, înainte de Dimitrie Cantemir, a elaborat
primul tratat de filosofie – Philosophia Novella,
despre care se mai ¿tie, dar nimeni nu mai vor-
be¿te.

Dupå Dimitrie Cantemir ¿i stolnicul Cons-
tantin Cantacuzino, baronul devine cel mai im-
portant colec¡ionar de cår¡i din ºårile Româ-
ne¿ti, înainte de anul 1800, când intråm în altå
lume.

AURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCIAURELIU GOCI

Consemnåm mai jos apari¡ia a douå valoroase reviste de
culturå apårute la Alexandria (Teleorman) ¿i Drobeta Turnu-
Severin (Mehedin¡i), ambele aflate în al XX-lea an de existen¡å ¿i
„sub egida Uniunii Scriitorilor din România”.

.CALIGRAF, anul XX, septembrie, nr. 9 (220)/ 2020, tabloid,
16 p. Editor: Centrul CulturalTeleorman. Redactor-¿ef: Florea
Burtan, secretar general de redac¡ie: Stan V. Cristea. Redactori:
Ana Dobre, ªtefan Mitroi, Nicoleta Milea. Tehnoredactare: Vladimir
Mutu. O revistå bine conceputå ¿i scriså, oglindind atât fenomenul
cultural regional cât ¿i valori din spa¡iul na¡ional. Re¡inem din acest
numår: editorialul Noica ¿i „filosofia indiferen¡ei” de scriitorul Florea
Burtan, cronicile literare semnate de criticii literari Stan V. Cristea
(Florentin Popescu. Via¡å ¿i literaturå), Ana Dobre (Când poezia se
ascunde în vechi cuvinte.../ Liliana Spåtaru), Corneliu Vasile (O
poetå contemporanå de valoare: Victoria Milescu), Nicoleta Milea
(Timpul î¿i scuturå îndoielile/ Any Drågoianu; Et in America ego!/
Elena-Maria Cernåianu), ªtefan Vida Marinescu („Proliferarea”
ionescianå; Caragiale...„fårå sfâr¿it”), Zenovie Cârlugea (Lucian
Blaga. Prin Cenu¿a veacului/ Mircea Popa), Marin Iancu (Marin
Preda. Personaje ignorate, XXX), Nicolae Dina (În umbra timpului/
Eugenia Dumitriu) Iulian Bitoleanu (Alte cronici de la Snagov/ Dan
Cristea), Nicolae Scurtu (Ion Sofia Manolescu ¿i Teleormanul. Noi
contribu¡ii), Marian Nazat (Consemnåri: Popor de sclavi?). Acestui
sector de rezisten¡å îi urmeazå crea¡ia literarå propriu-ziså, poezia
(Florentin Popescu, Florea Burtan, George Nina Elian, Lauren¡iu
Drågu¿in, Dumitru Sârghie, Ciprian Vestemean, Xanath Caraza-
Mexic), proza (ªtefan Mitroi) ¿i interviul (Iulian Talianu în dialog cu
poetul Mircea Bârsilå).

.CALIGRAF, Anul XX, Nr. 14 (109)/ 2020, bro¿at A 4, 62 p.
Director fondator: Romulus Cojocaru. Revistå trimestrialå de
culturå, educa¡ie ¿i opinie fondatå în anul 2000. Apare la Drobeta
Turnu-Severin. Director: Victor Rusu, director adjunct: Tudor Rå¡oi.
Redactor-¿ef: Dumitru Andreca. Redactori: Dan Sebastian Buciu-
meanu, Eugen Måicåneanu, Liliana Påunescu, Romeo A. Popa,
Viorica Ståvaru. Secretar de redac¡ie: Gabriela Mimi Boroianu. Din
sumar: Victor Rusu – Un act barbar. Deportarea în Bårågan, Paul
Aretzu – Izbânda fondului uman/ comentariul lucrårii lui Victor Rusu,
„Bandit titoist la 9 ani”, Tudor Nedelcea – Stoica Lascu, Dan Lupescu
– Pilonii spiritului panduresc, unic, din poezia lui Ilarie Hinoveanu,
Tudor Rå¡oi – Gârla Mare, vatrå de spiritualitate ortodoxå, Victor
Rusu – Constantin Papacostea-Pajurå, autorul primei „Antologii
poetice mehedin¡ene”, Zenovie Cârlugea, Ion Talo¿: D’Italica à
Sarmizegetusa. Reflexion sur la culturepopulaire romane, Viorica
Ståvaru, Ochiul deschis înåuntru/ Sorin Delaskela, Liliana Påunes-
cu, Din Quijote fuemujer, o feminizare a imaginarului în realitå¡i
transindividuale, Victor Rusu – Tratat despre solitudine ¿i dezolare/
Emilian Iachimovschi, Liviu Katuna – Victor Daimaca, descoperitor
de comete, Ottilia Ardeleanu – Psalmi ¿i balade / Spiridon Popescu.
Paginile de poezie sunt onorate de Spiridon Popescu, Emilian
Mirea, Gabriela Mimi Boroianu, Mihai Octavian Ioana, Traian Va-
silcåu, Angelica Ioanovici, Silvia C. Negru, Teo Cabel, Mariana
David, Manolita Dragomir-Filimonescu. Proza (remarcabile
fragmentele de roman) apar¡ine lui Ion ªerban Drincea, Andi ªte-
fånescu, Corina Da¿oveanu. Mai semneazå varii comentarii: Adina
Marina Tabacu – Din poezia marilor iubiri/ Marina Vlady ¿i Vladimir
Vâso¡ki, Dan Sebastian Buciumeanu/ despre misticå ¿i poezie,
Adina-Marina Tabacu – Haiku, drumul din Orient spre Occident,
Ovidiu ªtefan -Ghinionul lui Dan Grigore, Profil literar: Un tradu-
cåtor de excep¡ie - Christian W. Schenk. La rubrica „Revista re-
vistelor” este prezentatå în detaliu publica¡ia „Hyperion” (de li-
teraturå, artå, culturå, dialog european) editatå de Funda¡ia Cul-
turalå „Lumina” (pre¿edinte ¿i director al noii edi¡ii revuistice:
Florian Copcea), dar putem citi ¿i comentariul unor prezen¡e cul-
turale mehedin¡ene în „România literarå” (poetul Emilian Iachi-
movschi) ¿i „Convorbiri literare” (cronica lui A.D. Rachieru la re-
centa antologie liricå „reprezentativå” a Ilenei Roman).

Redac¡iaRedac¡iaRedac¡iaRedac¡iaRedac¡ia
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1. În a sa Fiziologie a poeziei, fåcând apolo-
gia mitului ca exaltare a întâmplårii („Întâmplå-
rile prin exaltarea lor îndelungatå sau numai
prin nenumårata lor repetare în memorie se pie-
trificå, devin mituri”), Nichita Stånescu are în
vedere, în mod indirect, ¿i impactul întâmplårii
în via¡a omului. La rândul ei, întâmplarea care
„devine memorie din punctul de vedere al secun-
dei ei” (1), genereazå întâlnirile ¿i, evident, co-
municarea dintre semeni. Dar o întâmplare care
n-a fost så fie întâmplare, ca ¿i altele de altfel,
ci o adevåratå ¿anså în via¡å, este intrarea ado-
lescentului Brâncu¿i Constantin, la vârsta de
13 ani, în gazdå, împreunå cu al¡i båie¡i de prå-
vålie, la Ion Zamfirescu, proprietarul unui maga-
zin de mårfuri ¿i coloniale de pe strada Madona
Dudu din Craiova, prin intermediul cåruia ajun-
ge, mai apoi, så se înscrie (o altå ¿anså a vie¡ii!)
la ªcoala de Arte ¿i Meserii din Craiova (p. 861).

Alåturi de celelalte studii de acest fel sem-
nate de acela¿i autor (2), CONSTANTIN BRÂN-
CUªI – Oamenii din via¡a lui – DICºIONAR MO-
NOGRAFIC (3) vine så completeze colec¡ia
„dic¡ionarelor esen¡iale ¿i monografice” – inedite
formule de abordare ale istoricului ¿i criticului,
Zenovie Cârlugea, care oglindesc, printre altele,
munca, pe cât de asiduå, pe atât de plinå de
harul eruditului care ¿tie dårui opere monumen-
tale. Catagrafierea de acest fel, întâlnitå ca teh-
nicå de concepere a „dic¡ionarului”, dobânde¿te,
în cele peste 900 de pagini, protuberan¡e nebå-
nuite ¿i prin faptul cå marele sculptor, originar
din Hobi¡a Gorjului, tråind „mai bine de o jumå-
tate de secol XX în inima Parisului”, nu numai
cå a avut calitatea de „întemeietor de paradigmå
în arta sculptural-arhitecturalå a veacului” (p.
5), dar, frecventând asiduu cercurile avangar-
diste, a avut un cuvânt greu de spus, ca precur-
sor, în ceea ce prive¿te derularea pa¿ilor „noului
stil” în artå. Prezen¡a lui în „Ora¿ul luminilor”,
våzutå „într-o ipostaziere poliedricå ¿i multirela-
¡ionalå” (p. 6), provocând cititorul la o mai realå
cunoa¿tere, nu numai a artistului atipic începu-
tului de veac ¿i a gorjeanului care-¿i ducea cu
el pirostriile ¿i ceaunul pentru gåtit måmåliga,
ci ¿i a celor care i-au stat aproape.....

În peste 200 de articole-portrete ale „oame-
nilor din via¡a lui” se pot desprinde liniile defi-
nitorii ale portretului moral, spiritual ¿i artistic
al acestuia, „dincolo de rotunzimea mitului, pri-
vind Omul”, care complicå portretul lui Constan-
tin Brâncu¿i „cu aproximåri ¿i aluvionårii de tot
felul, ha¿urând fie tezist ¿i roman¡ios, fie prin
naive ¿i incon¿tiente abuzåri, fa¡ete ale condi¡iei
biografice”, într-un „registru memorialistic larg,
de la pia, fidelisque crudelis memoria, la egotis-
mul histrionic ¿i anecdotic al unor povestitori
de voca¡ie” (p. 8).

Cartea de înaltå ¡inutå a domnului Zenovie
Cârlugea este o veritabilå pledoarie în ceea ce
prive¿te aprofundarea cunoa¿terii prin „oglinzile
alteritå¡ii”, nu numai a omului real Brâncu¿i,
ci ¿i a celor care au venit, de-a lungul timpului,
în contact cu el. Ba mai mult, cititorul descoperå
fa¡ete necunoscute ale vie¡ii acestora. Spre
exemplu, în ceea ce prive¿te concep¡ia despre
artå a poetului ¿i filozofului Lucian Blaga sau a
dramaturgului Eugen Ionescu, articolele-portret
adaugå nebånuite informa¡ii edificatoare. Pe
nea¿teptate, autorul Poemelor luminii, în artico-
lele sale, începând din 1923, pune în luminå, în
mod indirect, ¿i propria lui esteticå, noul såu
crez artistic. A¿a cum autorul Coloanei fårå
sfâr¿it nu sculpta påsåri, precum impresioni¿tii
veacului al XIX-lea, ci ideea de zbor (Brâncu¿i
„încearcå så taie drum spre absolut”, spune L.
Blaga, p. 59), esen¡ele, tot a¿a poetul din Lan-
cråm în Gorunul, nu surprinde copii ale acestei
specii de foioase, ci lini¿tea aceea consubstan-
¡ialå cu înså¿i moartea sau, la un alt nivel, acel
„îndulcind cu dor de moarte”. A¿a cum Brâncu¿i,

 „COLOANA FÅRÅ SFÂRªIT” A MÅRTURIILOR DESPRE MAESTRUL BRÂNCUªI

în dialogul såu cu dramaturgul Eugen Ionescu,
respingea teatrul, precum ¿i sculptura „biftecu-
rilor”, adicå aproape toatå sculptura cunoscutå
de la greci pânå-n zilele noastre, tot a¿a autorul
Cântåre¡ei chele respingea ¿i el teatrul din ace-
la¿i motiv: pentru a-l re-crea. Pentru a promova
o nouå esteticå a teatrului. Pe scurt, cititorul
are sentimentul cå cei doi mari titani, unul al
liricii române¿ti moderne, celålalt al dramatur-
giei absurdului, scriind despre arta lui Brân-
cu¿i, î¿i prezintå, totodatå, ¿i propriul lor crez
artistic (Autorul Mirabilei semin¡e procedeazå
la fel când scrie despre arta lui Van Gogh). Pre-
zentarea lui pare a fi nu tocmai una de supra-
fa¡å, ci una interioarå, empaticå. A lui Eugen
Ionescu, la fel.

2. Lecturând aceastå monumentalå carte,
cititorul are ocazia, nu fårå pu¡inå imagina¡ie,
så se trezeascå în atelierul lui Brâncu¿i, al ace-
lor ani, din Impasse Ronsin nr. 11, ¿i så întâl-
neascå într-un imaginar tête-à-tête, personali-
tå¡ile care i-au trecut pragurile. Pe cât de vii se
dovedesc a fi mårturisirile acestora, pe atât de
atractive sunt prezentårile din articolele-portret
care conferå savoare lecturii.

Så ne oprim bunåoarå la mårturisirile com-
pozitorului Mircea Mihailovici care în cartea sa,
Amintiri despre Enescu, Brâncu¿i ¿i al¡ii (p.
447), vorbea despre universul pe care marele
sculptor ¿i-l crease ca fiind „o lume selenarå,
lunarå (...) o lume extraordinarå”, dotatå cu
lucruri fåcute de mâna lui: „scaunele erau
cioplite din lemn, mesele erau fåcute în chip de
pietre de moarå suprapuse, canapeaua lui, totul
era fåcut de mâna lui” (pp. 447- 448). Acest habi-
tat poartå în eternitate ¿i urmele pa¿ilor colec-
¡ionarei de artå „neobiectivå, abstractå, supra-
realistå”, Marguerita Guggenheim („Pegy”), su-
pranumitå „amanta moderni¿tilor”, care de¡i-
nea, la Londra, o galerie de artå (Guggenheim
Jeune). Alintatå de Brâncu¿i „cåpri¡a” ¿i „Peghi-
¡a”, Marguerite spunea despre Maestru cå este
când „¡åran viclean”, când „zeu adevårat”(p.
301). În Confesiunile unei dependente de artå,
Peggy vine cu detalii despre atelierul pe unde
treceau atunci marile drumuri europene: „Între
aceastå încåpere micå ¿i ea mare, care în timpul
iernii devenea de nefolosit din pricina cå era
teribil de friguroaså, exista o micå firidå în care
Brâncu¿i punea muzicå orientalå la un gramo-
fon fåcut chiar de el. La etaj se gåsea dormitorul
lui, ceva foarte modest. Întreaga locuin¡å, inclu-
siv dormitorul, era acoperitå de pulbere albå de
la sculpturi” (p. 302). În acela¿i mirific ¿i plin
de cåldurå toposse simte ¿i prezen¡a pa¿ilor
Ceciliei Cu¡escu-Storck, pictori¡å de mare pres-
tigiu, prima femeie profesor la o universitate de
arte, decoratå de statul spaniol cu distinc¡ia de
Cavaler al Ordinului Meritul Civil, iar de cel fran-
cez cu cea de Cavaler al Legiunii de onoare, ¿i
câ¿tigåtoare a medaliei de aur la Expozi¡ia In-
terna¡ionalå de la Barcelona (1929), la care, par-

ticipând ¿i Brâncu¿i, acesta
o cunoa¿te pe Maria Tånase.
Pe lângå cå ea era una dintre
„artistele sincer admiratoare
ale artei lui Brâncu¿i”, ea fu-
sese ¿i cea cåreia marele
sculptor îi dåruise, în semn
de prietenie, o serie de lu-
cråri cum ar fi Domni¿oara
Pogany (bronz, 1913) ¿i Stri-
gåtul (1907).

De asemenea, prin atelierul lui Brâncu¿i a
trecut poeta, publicista, Caresse Crosby, pårin-
tele editurilor Editions Narcisse, care în cartea
sa autobiograficå, The passionate Years, re¡ine
una dintre tråsåturile definitorii ale lui Brâncu¿i
¿i anume ospitalitatea: „Pe masa de lucru întin-
dea o foaie albå velinå în chip de fa¡å de maså ¿i
o fixa în mijloc cu o sculpturå de-a lui. O gåinå
dolofanå era puså la fript pe gråtarul cu cårbuni,
împreunå cu ni¿te cartofi mari. Se bea vin roze
Provence, iar festinul se termina cu o dulcea¡å
de cåp¿uni cu smântânå. Era un bårbat adora-
bil, decupa gåina cu o daltå” (p. 133). Margareta
Cossaceanu-Lavrillier, sculptor, supranumitå
de Brâncu¿i „Mihalache”, în timp ce Irina
Codreanu era pentru el, „Costicå”, iar Mili¡a
Petra¿cu, „Leli¡a”, a trecut ¿i ea prin atelierul
marelui artist. De asemenea, Otilia Cosmu¡å-
Bölöni, sculptor, critic de artå, jurnalist, fotograf
¿i, printre altele, secretara lui Anatole France,
este cea care l-a introdus pe Brâncu¿i ca practi-
cian, în atelierul lui Rodin, în urma interven¡iilor
reginei Elisabeta a României. În coresponden¡å,
Otilia i se adreseazå lui Brâncu¿i cu „mon
prince”, cu „moncher roi” sau cu „Sanctitatea
sa”. De asemenea, prin acest atelier au trecut
Harry Brauner, etnomuzicologul care a descope-
rit talentul Mariei Tånase, G. M Cantacuzino,
cronicar plastic, Jean Cassou, scriitor, critic de
artå care, alåturi de Sonia Delauay, ob¡ine amâ-
narea demolårii atelierului lui Brâncu¿i, inclus
în planul de sistematizare a zonei (p. 95), bale-
rina Elena Penescu-Liciu, Margit Pogany, „ibov-
nica nemuritoare”, Sonia Delaunay, promotoa-
rea simultane ismului în artå, sau „orfism”, cum
îl nume¿te poetul Apollinaire, Cella Delavran-
cea, fiica lui Barbu ªtefånescu-Delavrancea,
pianistå ¿i scriitoare, autoarea uneia dintre cele
mai fidele descrieri ale atelierului lui Brâncu¿i
(în Carte de inimå pentru Brâncu¿i, 1976, pp.
157-158), Katerine Sophie Dreiser, patroana
artelor în SUA, Duchamp, mare colec¡ionar de
artå ¿i cel care în 1926, îl îndeamnå pe Brâncu¿i
så deschidå proces serviciului vamal american,
marele scriitor irlandez, James Joyce, care-l pre-
vine pe Brâncu¿i, vorbindu-i de „mâr¿ava unel-
tire”, adicå de ceea ce på¡ise cu romanul såu,
Ulysse, în SUA, Jim Ende, curator în Londra ¿i
Vera Moore cu care Brâncu¿i avusese un copil
pe care nu-l mai recunoscuse, Sidney Geist,
critic de artå, convins de Petru Comarnescu în
ceea ce prive¿te influen¡a folclorului românesc
asupra artei Maestrului, suprarealista Valen-
tine Marie Augustine Hugo, cea care desena por-
trete pe hârtie neagrå, so¡ii Constantin Istrati
¿i Natalia Dumitrescu, vecini ai maestrului ¿i
viitori mo¿tenitori ai acestuia, mari pictori, ca
bolnåviciosul Amedeo Modigliani ¿i Oscar Ko-
koshka, al cårui tablou pictat cu degetele pe
întuneric sau la lumina chibritului, Maestrul
avea så-l påstreze în atelierul såu, cu fa¡a la
perete, scriitori ca Ionel Jianu (364), critic ¿i
istoric de artå, eseist ¿i editor, Ezra Pound,
poetul „flåmând” care era ospåtat, a¿a cum el
însu¿i o mårturise¿te, „cu cocoloa¿e de måmåligå
împånatå cu bucå¡ele de telemea de oi ¿i cu
fripturicå: un pui pe fund de mujdei ¿i adevårat
ardeiat, a¿a cum avea obiceiul de a primi”. Prin
acela¿i atelier au trecut pa¿ii poetului Eugen
Jebeleanu ¿i ai so¡iei sale, Florica Codrescu-Je-
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beleanu, care l-a imortalizat pe Brâncu¿i într-un
crochiu, cu ceva timp înainte de a muri, ¿i mul¡i
al¡ii. În acela¿i atelier descris cu minu¡iozitate
de Cella Delavrancea (4) ¿i de Eugen Jebeleanu
(5), par a pluti în aer, faimoasele versuri ale
poetului american, Ezra Pound: „Brâncu¿i see
med to me a saint/ Brâncu¿i mi s-a pårut un
sfânt/ He is first my of values/ Este primul pe
lista mea de valori” (p. 660).

3. Aproape din acelea¿i relatåri antologice,
se desprinde portretul omului Brâncu¿i. Impre-
siona¡i de felul de a fi al omului care, de¿i ajuns,
ca mare sculptor, så vie¡uiascå în „Ora¿ul Lumi-
nilor”, nu-¿i abandonase nici simplitatea, una
dintre tråsåturile definitorii ale lui („simplitatea
cioplitorului ¡åran” de care vorbe¿te Camil
Ressu; „în plin Paris sofisticat el a råmas acela¿i
¡åran român, oltean” - mårturise¿te Tudor Ar-
ghezi, p. 27; despre „simplitatea ¿i plasticitatea
omului de la ¡arå” vorbe¿te ¿i Irina Codreanu:
între to¡i ace¿tia (Picasso, Arp, Moore), Brâncu¿i
„a fost o figurå oarecum izolatå în tumultul ªcolii
pariziene” (p. 108); Era înclinat spre „solitudine
¿i simplitate”, cum îl caracterizeazå H. Read (p.
117), nici råbdarea, a¿a cum subliniazå Mina
Loy, în poemul ei, numindu-l „¡åran råbdåtor”
(p. 34), nici bunåtatea atât de emo¡ionant sur-
prinså de autorul triste¡ii metafizice: „„„„„Are ceva
de urs, ceva din imensa lui putere, dar ¿i de
bunåtate a ur¿ilor. Are mu¿chi de muncitor,
privire ¿i surâs de copil, iar în mânå o fine¡e de
nervi, ce trådeazå pe omul de raså. Opera sa în
ansamblu poartå puterea aceluia¿i amestec” (p.
58)¿i nici acel amestec de om ¿i zeu cum l-a våzut
Marguerite Guggenheim („Pe jumåtate ¡åran
iste¡, pe jumåtate zeu”, p. 302). . . . . În acela¿i timp,
al¡i „mårturisitori” nu uitå så admire fie optimis-
mul Maestrului (Ion Cålugåru/ ªtrul Leiba,
aprecia la el, „optimismul”, p. 97). Nu uitå så
admire fie „extrema modestie (...) “, ca Pierre
Ciolan, p. 104), fie în¡elepciunea: „„„„„vorba sa de
patriarh plin de duh ¿i în¡elepciune”, ca în cazul
Irinei Codreanu (p. 108))))), fie patriotismul care
reiese din spusele lui Perre Ciolan: „calitatea
de român”, p. 104) sau chiar din propria-i mårtu-
risire când, aflat într-o vacan¡å în Pirinei, la
proprietatea Baronesei (Irana Renee Frachon),
la întrebarea acesteia, Brâncu¿i ar fi exclamat:
„Nu-i ¡arå mai frumoaså decât ¡ara mea” (p.
206). Octav Doicescu admirå prestan¡a acestui
„¡åran român”, cum îl nume¿te ¿i Ionel Jianou
(p. 120), aråtând: „Era mereu într-o ¡inutå de
pietrar, fie cå era în bulevardul Saint Germain
sau mai târziu la New York, în localuri scumpe,
se sim¡ea foarte sigur pe el ¿i era respectat, din
cauza unei aureole nevåzute, pe care o inspira
oamenilor din jur” (p. 168), pe când sculptorul
Jean Arp, vorbind despre lucrårile Maestrului,
afirmå: „pe cât de imaginare pe atât de vii, ex-
primå o esen¡ialitate aproape misticå a legåtu-
rilor cu nevåzutul, obâr¿ie comunå a izvodirii,
dar ¿i o bucurie extaticå, ne¡årmuritå... “ (p. 35)

 Din variile relatåri reiese cå Brâncu¿i era
un om multitalentat ¿i plin de umor: cânta la
chitarå ¿i la contrabas, cânta în stranå, la bise-
ricå (pp. 341, 343) ¿i avea „polite¡ea omului de
altå datå, o naturale¡e fireascå, spontanå, hâtru
¿i cu haz ¿i foarte discret”, a¿a cum mårturise¿te
Marcel Mihailovici (pp. 203-209). Petre Pandrea
în capitolul Limbajul lui Brâncu¿i din cartea sa,
Brâncu¿i. Amintiri ¿i exegeze (1967 ¿i 1976), se
referå la faptul cå Maestrul avea „geniul conver-
sa¡iei, mânuind atât sågeata înmuiatå în venin
a pamfletului, dar ¿i sabia sclipitoare a dialo-
gului, atât petarda aforismului, cât ¿i harfa
¿oaptei melancolice a suspinului, ca ¿i artileria
grea a erudi¡iei...” (pp. 282-283)

Un portret cu adevårat realist al „Marelui
artist al Esen¡elor ideatice, nu al Formelor mun-
dan-concrete” (p. 694) trebuie så surprindå,
dincolo de calitå¡i, ¿i defectele omului cu bune
¿i cu mai pu¡in bune (vorba latinului: „Homo
sum at que humani nihil a mea lienum puto”).
Spre exemplu, pentru Veturia Goga, nemul¡u-
mitå de planul sculptural al lui Brâncu¿i, desti-

nat mormântului lui Octavian Goga, acesta „era
cam ¡årånoi” (p. 294). Pentru Eugen Ionescu,
autorul Cumin¡eniei påmântului era un om
„ar¡ågos, nu prea binevoitor, cicålitor, aproape
crud (p. 333). Aflându-se în atelierul lui Rodin,
Brâncu¿i då dovadå de încåpå¡ânare, refuzând
så mai lucreze sub protec¡ia acestuia (p. 694).
Era ¿i aceasta probabil o formå de exprimare a
eului creator. Råspunsul lui Rodin motiveazå
cumva replica gorjeanului: „Pe termen lung are
dreptate. Este la fel de încåpå¡ânat ca ¿i mine”
(p. 695). Refuzul avea så fie justificat mai târziu
de încrederea pe care Brâncu¿i o avea în for¡ele-i
proprii, a¿a cum aratå fie Camil Ressu în mår-
turisirile sale: „ignorå tot ce e trecåtor (...) opera
lui - în afarå de timp”; Brâncu¿i „a dus în lume
forma creatoare a geniului poporului nostru (...)
nicio mi¿care culturalå nu-l influen¡a”; era „in-
dividualist” (p. 682), fie Marcel Mihailovici:
Brâncu¿i „era în afara timpului” (p. 448); fie dr.
Pascu Atanasiu („El crea luminå în jurul sculp-
turii sale” (p. 676). Pentru Mircea Eliade „in-
fluen¡ele au exercitat o anamnezå, conducând
neapårat la o auto-des-coperire”, iar avangarda
parizianå sau arta africanå ar fi stimulat resu-
rec¡ia unui fond interior, ar fi declan¿at o mi¿-
care de interiorizare, de întoarcere la un tårâm
secret ¿i de neuitat, fiind în acela¿i timp tårâm
al copilåriei ¿i al imaginarului” (p. 190). Pentru
„fenomenalul Arghezi”, Brâncu¿i nu putea fi
decât „fenomenul Brâncu¿i” (chiar dacå nu-l
numea astfel), nesubordonat niciunei ¿coli artis-
tice: „E în orice caz un om nou, care a cugetat ¿i
a cåutat multå vreme (...) locul unde trebuia så
se încruci¿eze dreptatea artei cu noul instinct”
(p. 25); cå în opera sa, „spiritualizând materialul
(...) unda uria¿å a lumii a gåsit o expresie nouå,
o expresie Brâncu¿i” (p. 24-25). La fel ¿i pentru
Jean Cassou: „Prin dalta sa Brâncu¿i a împår¡it
istoria artei în douå” ¿i acela¿i critic precizeazå
în prefa¡a la monografia lui Ionel Jianu, Brân-
cu¿i (1963): „Germenul, oul, trunchiul, zborul,
somnul, sårutul ¿i numårul, toate cauzele pri-
mare ale universului se regåsesc în identitatea
lor, în motivele operei de artå ¿i în figurile pe
care artistul le porunce¿te pietrei sau metalului”
(p. 96). În timp ce Benjamin Fundoianu/ Fon-
dane aduce „o interpretare esteticå dar în
acela¿i timp ¿i filozoficå a artei brâncu¿iene” (p.
208-209), Duchamp apreciazå aceea¿i for¡å
creatoare: „Så måreascå o pasåre pânå când ea
ar putea så acopere cerul întreg” (p. 182), Marcel
Iancu observå cum creatorul se confundå cu
elementele: „Când creezi trebuie så te confunzi
cu universul, cu elementele” (p. 331), iar Petru
Comarnescu este de pårere cå în arta brâncu-
¿ianå, „folclorul se împlete¿te cu universalita-
tea...” (p. 115). Deosebit de expresivå este ¿i tan-
gen¡iala prezentare a coregrafei Elena Penescu-
Liciu, prin stabilirea unor analogii între arta
dansului ¿i cea a sculpturii: „Nu cred cå este o
fracturå între balet ¿i artele plastice. Balerinul
proiecteazå forme plastice cu trupul lui, face un
act creator” (p. 197).

O pondere aparte în conturarea imaginii
artistului îl au aprecierile critice ale lui Petru
Comarnescu, unul dintre cei mai mari brâncu-
¿iologi, mai cu seamå în ceea ce prive¿te legå-
tura dintre arta lui ¿i folclorul românesc, su-
bliniind faptul cå artistul nu s-a dezis niciodatå
de „elementele fundamentale ale culturii lui de
origine” (p. 116) ¿i cå „genialitatea acestui sculp-
tor” a pornit „de la imagina¡ia folcloricå româ-
neascå” (p. 121). În ceea ce prive¿te valorificarea
artei primitive, spre deosebire de Gauguin ¿i
Picasso, Brâncu¿i nu înclinå nici spre arta poli-
nezianå, nici spre cea africanå, ci spre „elemen-
tele arhaice ¿i primitive apar¡inând culturii ¡årii
lui de origine”, aratå P. Comarnescu analizând
fiecare dintre capodoperele brâncu¿iene, înce-
pând de la „marea cotiturå” din 1910 (p. 117):
Rugåciune, Cumin¡enia påmântului, Sårutul,
Coloana fårå sfâr¿it, Masa tåcerii, Începutul lu-
mii etc., interpretând semnifica¡iile fiecåreia în
parte ¿i explicând ¿i impactul lui Brâncu¿i cu

influen¡ele cubiste ¿i futuriste, cårora le preferå
„solu¡ii stilistice mai profunde” (p. 119), identi-
ficate în „tradi¡iile ancestrale” române¿ti.

Marele poet ¿i filozof, Lucian Blaga, el în-
su¿i fascinat de „noul stil”, se diferen¡iazå de
to¡i ceilal¡i comentatori ai artei brâncu¿iene prin
comentariile la obiect, fascinante, cu atât mai
mult, cu cât între el ¿i Brâncu¿i existau multe
afinitå¡i în ceea ce prive¿te „structurile imagina-
rului”, ambii edificând, a¿a cum opineazå auto-
rul cår¡ii de fa¡å, Zenovie Cârlugea, „universuri
paralele de largå deschidere ideaticå: fascina¡ia
originilor ¿i viziunile arhetipale, setea de absolut
¿i mistica transcendentului, esen¡ializare ¿i
transfigurare, mesaj umanist ¿i sofianic, româ-
nism sublimat în idee ¿i sim¡ metafizic, psihism
ascensional ¿i schimb de taine cu stråmo¿ii, abi-
salitate ¿i spirit cosmic, sinea lucrurilor ¿i si-
nea fiin¡ei, instinct al arhaicului ¿i al patern-uri-
lor modele culturale generative ¿i genezice, demi-
urgie ¿i profetism...” (p 64). Încå din 1923, în
„interferen¡a artelor”, autorul Me¿terului Mano-
le observå valoarea artisticå a lui Brâncu¿i, afir-
mând cå acesta ¿i-a exercitat „o puternicå
influen¡å asupra artei germane de aståzi” (p. 58)
¿i cå el „a fåcut artå modernå bini¿or înainte de
apari¡ia unui Picasso, Arhipenko, Belling” (58).
În Probleme estetice (1924) ¿i mai apoi în eseul
Noul stil, inclus în Fe¡ele unui veac (1926),
autorul Pietrelor pentru templul meu comentea-
zå principalele stiluri ¿i îl include pe autorul
Sårutului printre precursorii „artei noi”, alåturi
de Munch ¿i Van Gogh, încå din momentul cru-
cial al transformårii impresionismului în expre-
sionism, adicå printre cei care „încearcå så taie
drum spre absolut” (59). Pasårea în spa¡iu, poe-
mul inclus în Laudå somnului, „aceastå fusifor-
må dorin¡å de tors ve¿nicia”, cum opineazå
autorul, „traduce atât o stare de extaz absolut,
cât ¿i metafizica acelor revela¡ii fårå cuvinte,
într-o referen¡ialå sete de absolut” (p. 60), ea
fiind, alåturi de pasårea miraculoaså din basme-
le române¿ti, cum opineazå Tacha Spear în
Påsårile (1969), „purtåtoarea unui mesaj mirabil
sau simbolul aspira¡iei umane spre înål¡imile
cere¿ti” (p. 62). „Eu nu am cåutat, în toatå via¡a,
decât esen¡a zborului! Zborul – ce fericire!” (p.
63) declara Maestrul, iar Lucian Blaga adaugå
în Elanul insulei: „...sculptorul Brâncu¿i a în-
cercat så reducå la forme ¿i linii ultime o pasåre
¿i a creat o stranie divinitate a extazului” (p.63).

Un statut aparte îl au „considerentele este-
tice ionesciene asupra artei brâncu¿iene, reve-
lând o intui¡ie artisticå de profunzime...” (p.332).
Cel care „asimilase întreaga istorie a sculpturii,
- spune Eugen Ionescu - o dominase, o depå¿ise,
o respinsese, o regåsise, o purificase, o reinven-
tase” (p. 336), îi poveste¿te marelui dramaturg,
despre ionii pe care spunea „cå-i zåre¿te cu
ochiul liber, în razele soarelui” (p. 335). ªi Iones-
cu adaugå: „El a ¿tiut så surprindå ideea mi¿cå-
rii îndepårtând orice realism particular în favoa-
rea unui real universal” (Ibid). „Operele lui sunt
figuri esen¡iale, imaginile concrete ale unor idei,
expresia unui real universal antiabstract” (ibid).
„...Brâncu¿i va depå¿i stilizarea pentru a ajunge
la un limbaj de dincolo de limbaj, de dincoace
de stilul însu¿i” (ibid). La Pasårea în spa¡iu dra-
maturgul admirå simplitatea: „ne miråm de
faptul cå n-am putut vedea ceea ce este eviden¡a
înså¿i. Foarte surprinzåtoare, de necrezut, aces-
te sinteze: folclor fårå pitoresc; realitate anti-
realistå; figuri de dincolo de figurativ; ¿tiin¡å ¿i
mister; dinamism în împietrire; ideea devenitå
concretå, fåcutå materie, esen¡å vizibilå; intui¡ie
originarå, dincolo de culturå, de academie, de
muzee” (cf. Sanda Miller - Constantin Brâncu¿i,
1995 ¿i 2010" (ibid).

4. Dincolo de toate cele amintite aici, memo-
rabile ¿i pline de învå¡åturå vor råmâne peste
veacuri, propriile cuvinte ale Maestrului: „Creez
frumuse¡e. Nu vreau ca o statuie så striveascå,
vreau så inspire dorin¡a de a fi mângâiatå” (p.
448). Din cele mårturisite de el însu¿i, cu prilejul
unor întrevederi, deducem cå toatå via¡a marele
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sculptor româna cåutat „numai esen¡a zborului”
(192), iar despre Pasårea de aur exclamå: „O lu-
crez încontinuu. Încå nu am gåsit-o (...) esen¡a
zborului! Zborul - ce fericire!” (pp. 62/63). ªi nu
o datå pomene¿te de titanica muncå de ¿lefuitor.
I-o spune ¿i Cellei Delavrancea: „Le ¿lefuiesc
pânå sunt însufle¡ite” (p. 158) sau Veturiei Goga
îi mårturise¿te: „Eu nu lucrez cu schi¡e ¿i dese-
nuri, iau ciocanul ¿i dalta în mânå ¿i a¿a ¿i ter-
min” (p. 291). Ministrului de externe al României
¿i pre¿edinte al Ligii Na¡iunilor Unite, Nicolae
Titulescu, care mårturisea cå nu în¡elege arta
lui Brâncu¿i („Nu am ajuns så-i în¡eleg limba-
jul”, p. 815), artistul îi råspunde: „Pasiunea mea
nu e o pasiune... sunt simboluri” (p. 816).

A¿a cum Coloana fårå sfâr¿it poate avea ¿i
semnifica¡ia „stâlpului sacru” (6), tot a¿a cartea
de fa¡å poate fi, înainte de toate, „coloana fårå
sfâr¿it” a celor 200 de mårturii ale oamenilor
care l-au cunoscut pe Constantin Brâncu¿i –
adicå tot atâtea elemente alcåtuite din „fonta
cuvântului” – una dintre condi¡iile transcen-
derii.

Nicolae Suciu, Nicolae Suciu, Nicolae Suciu, Nicolae Suciu, Nicolae Suciu, 21 august 2020.
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1. STÅNESCU, NICHITA, Fiziologia poeziei, Ed.
Eminescu, 1990, pp. 74-75.

2. CÂRLUGEA, ZENOVIE, TUDOR ARGHEZI
- DICºIONAR ESENºIAL. Oameni din via¡a lui, Tipo
Moldova, 2018; MIHAI EMINESCU - DICºIONAR
ESENºIAL. Oameni din via¡a lui, Tipo Moldova,
2019; LUCIAN BLAGA - DICºIONAR ESENºIAL.
Oameni din via¡a lui, Tipo Moldova, vol. I, 2017; Vol
II, 2018.

3. CÂRLUGEA, ZENOVIE, CONSTANTIN
BRÂNCUªI. Oameni din via¡a lui. DICºIONAR
MONOGRAFIC, Tipo Moldova, 2020.

4. CELLA DELAVRANCEA în Nina Ståncules-
cu, Carte de inimå pentru Brâncu¿i (1976), despre
vizita fåcutå lui Brâncu¿i în 1922: „Ne aflam amândoi
într-o curte pråfoaså, cu ateliere de lemn cu u¿i
deschise, prin care se zåreau blocuri de piatrå, mar-
murå, ciment (...) În fund, pe stânga, era atelierul
lui Brâncu¿i. Ne a¿tepta. El ne-a deschis u¿a. Doi
ochi mici, alba¿tri, m-au sfredelit din umbra orbitelor
adânci. ªiretenie, bånuialå ¿i o sclipire de ostilitate
jucau în ei” (157) „Odaia era mare, cu pere¡i da¡i cu
var ¿i o imenså vatrå unde atârna, pe pirostrii, un
ceaun negru. O maså rotundå tåiatå dintr-un
trunchi gros de copac, în jurul ei butuci la fel, pe
trei picioare, dådeau încåperii un caracter primitiv”
(p. 157-158) „Totul era vioi în el, barba aurå, pårul
lung låsat în voie, haina de lucråtor. Mâinile agere”
(p. 158).

5. EUGEN JEBELEANU: „Tot în stânga, în
apropiere de u¿a rudimentarå, - o vatrå mare, albå,
în care arde un foc mocnit. În mijlocul magaziei, - o
imenså roatå de moarå, încårcatå cu sticle lungu-
ie¡e, ovale, sticlu¡e... câteva reviste pråfuite. Risipi¡i
prin spa¡iul atelierului, în loc de scaune, ni¿te butuci
uria¿i (...) De-a latul acestei lavi¡e, proptit cu spatele
de perne, stå un fel de Mo¿-Cråciun: nemi¿cat, bra¡ele
de-a lungul trupului, picioarele atârnându-i grele...”
(p. 363). „De¿i bolnav, nu s-a abstractizat, nu s-a
deta¿at de via¡å. Dimpotrivå. Ochii såi, foarte mo-
bili, nu te privesc, ci te pipåie” (p. 363) din Memorialul
Brâncu¿i – Pa¿i pe nisipul eternitå¡ii sau cazna
legåmântului cu demiurgul.

6. ELIADE, MIRCEA, Sacrul ¿i profanul, Ed.
Humanitas, 1992: „Din trunchiul unui arbore de
cauciuc, Numbakula a fasonat stâlpul sacru (kauwa-
auwa) ¿i, dupå ce i-a îmbinat cu sânge, s-a cå¡årat
pe el ¿i a dispårut în Cer. Acest stâlp reprezintå o
axå cosmicå deoarece, în jurul lui, teritoriul devine
locuibil, se transformå într-o lume. (...) Or, existen¡a
umanå nu este posibilå decât datoritå acestei comu-
nicåri permanente cu Cerul (...) Nu poate tråi fårå o
deschidere spre transcendent; cu alte cuvinte, nu se
poate tråi în Haos. Contactul cu transcendentul oda-
tå pierdut, existen¡a în lume nu mai este posibilå,
iar achilpa se laså så moarå” (pp. 32-33).

Camelia Radulian se prezintå în fa¡a cititorilor såi cu un volum bilingv, româ-
no-albanez, Zburând – Duke fluturar (Amanda Edit Verlag, Bucure¿ti, 2020),
traducerea în limba albanezå datorându-se neobositului Baki Ymeri.

Camelia Radulian este o poetå temperamentalå, de bunå facturå, cum pu¡ine
sunt în literatura noastrå contemporanå. Nu vrea så se integreze anonimå în armonia
universului, ci î¿i creeazå o lume liricå aparte. Nu gåsim în poezia ei împlinirea în
dragoste, a¿a cum ne-am fi a¿teptat. Poeziile ei de iubire reprezintå despår¡iri dupå
arderi de tot, de unde dramatismul care se transmite cititorilor. Interesant este
faptul cå poeta nu regretå despår¡irile, påstrând starea lor de gra¡ie, fiorul clipelor
de iubire sublime devenite amintiri: „Pe funia vie¡ii de-ar mai fi så må nasc,/ M-a¿
face arsurå în carnea-i, de vreasc/ L-a¿ nåvåli tot la fel peste sânge/ În bra¡ele lui,
ca vioara m-a¿ frânge.// L-a¿ iubi ¿i atunci pe såruturi/ Scrise pe piele de fluturi./
Cu somnul pu¡in, cu dor blestemat,/ Femeie de cearcån pe-un ochi de bårbat,/ I-a¿
fi lui be¡ie, mi-ar fi el påcat.// (...)/ Mi-a nåucit prima picåturå de rouå,/ Frumos –
cum trecea -/ Cu sufletul meu tåiat pe din douå.// Cu ultima sårutare de pom
nåruit/ Pe umerii vie¡ii vå jur:/ L-am iubit!…” (Vå jurVå jurVå jurVå jurVå jur, l-am iubit!), l-am iubit!), l-am iubit!), l-am iubit!), l-am iubit!)

O altå despår¡ire are loc dupå ce trupurile îndrågosti¡ilor au devenit scrum:
“Plecarea are haine de migdali/ Tåcerea stråzilor/ va vorbi cândva despre noi./ Mai
trece o noapte/ cât o catedralå de funii./ Zilele merg spre nord/ råsucindu-¿i din
noi/ primele lor ¡igåri de adio./ Iatå scrumul nostru/ cade tåcut/ pe genunchii
ora¿elor./ Încå visåm,/ dar în casa de peste drum/ ne vuie¿te nisipul/ ¿i ziarele
prind, pe mese,/ culoarea uitårii./ Se dezvelesc gingiile vremilor, dragule/ aproape
mi-e frig./ Începe de pe acum så må tânje¿ti,/ cât må îmbrac în migdali, dar tu,/ tu
få-te limpede, dragostea mea./ Am scris acest poem cu mâinile în ¿treang./ Mâine
va ninge. Plec. Iartå-må!” (Mâine va ninge)Mâine va ninge)Mâine va ninge)Mâine va ninge)Mâine va ninge)

Poeziile Cameliei Radulian nu sunt spumoase ca ¿ampania ci ard gâturile însetate
de dragoste ca båuturile tari.

Singuråtatea conduce gândurile poetei spre extinc¡ie, dupå ce, odatå, trupurile
îndrågosti¡ilor erau într-o comuniune androginicå: „Mâine va fi deja târziu./ Eu
n-am ¿tiut/ cât eram de singurå./ În tine îmi las unghiile,/ în tine, ¡ipåtul/ cu
ace¿ti ochi te-am privit/ ¿i pe mine m-am våzut înlåuntru/ sub pielea ¿i sub venele
tale/ eram eu, iubindu-te, nu doar/ un pråpåd de nisip./ Du-te acum,/ råmân la
priveghi/ mi-e frumos lângå mine, de iarbå./ Prin cålcâiul tåu, drumul nostru/ scrie
pe cruci ultimul poem:/ acesta.” (MâineMâineMâineMâineMâine)

Trecerea timpului induce nostalgie în sufletul frumoasei poete, care simte cå se
apropie de iarna existen¡ei. Poezia este cantabilå, antologicå ¿i o citåm în întregime:
„Icoane pustii ard în nop¡i de-odinioarå/ Ce frumoaså eram, vine iarna tåcut;/ Cu
obrazul de mår, cu mijlocul vioarå/ De jåratec femeie, femeie de lut.// Ce frumoaså-am
fost eu, numai eu mai ¡in minte/ Vine vremea så uit, vine vremea så tac./ Cresc în
suflet poveri, nerostite cuvinte,/ Cu inelul din deget nu mai ¿tiu ce så fac.// Cum ¿i
lacrima-n ochi se veste¿te båtrânå/ ªi zadarnic ve¿mânt port pe trupul sårac,/ Un
defunct giuvaer mai vegheazå pe mânå/ Båtrâne¡i care n-au pe påmânt niciun leac./
/ Primåvarå cândva, azi doar candelå ninså,/ Fo¿nitoare aramå, nu mai am niciun
rost./ Înainte poveri, înapoi vreme stinså:/ Vine iarna tåcut. Ce frumoaså am fost…”
(Femeia de lutFemeia de lutFemeia de lutFemeia de lutFemeia de lut)

În poezia sa, Camelia Radulian se opre¿te asupra temelor majore ale existen¡ei:
dragostea, trecerea timpului, extinc¡ia. Condi¡ia ephemera a omului o întristeazå
dar nu o duce la disperare. Nostalgia autoarei este seninå. Intensitatea tråirilor este
cople¿itoare. Camelia Radulian tråie¿te Zburând în flåcåri.

Lucian GRUIALucian GRUIALucian GRUIALucian GRUIALucian GRUIA

Zburând în flåcåri ✒     Camelia Radulian
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În via¡a spiritualå a omului, în condi¡ii normale, imaginarul este la fel de
important ca ¿i realul.

Fenomenul a fost remarcat de filosoful francez Gaston Bachelard: „Sfatul de
a vedea bine, care se aflå la baza culturii realiste, dominå fårå dificultate paradoxalul
nostru sfat de a visa bine, de a visa råmânând fidel onirismului arhetipurilor care
sunt înrådåcinate în incon¿tientul uman (...) Vom încerca, pe terenul care ne este
cel mai defavorabil, så stabilim o tezå care afirmå caracterul primordial, caracterul
psihic fundamental al imagina¡iei creatoare. Altfel spus, pentru noi, imaginea per-
ceputå ¿i imaginea creatå sunt douå instan¡e psihice foarte diferite ¿i ne-ar trebui
un cuvânt special ca så desemnåm imaginea imaginatå. (...) Imagina¡ia creatoare
are cu totul alte func¡ii decât imagina¡ia reproducåtoare. Ei îi apar¡ine acea func¡ie
a irealului care este psihic la fel de utilå ca ¿i func¡ia realului, atât de des evocatå de
psihologi pentru a caracteriza adaptarea unui spirit la o realitate marcatå de valori
sociale.” (Gaston Bachelard - Påmântul ¿i reveriile voin¡ei)

Continuând medita¡ia, observåm cå imagina¡ia este factorul cel mai impor-
tant al crea¡iilor spirituale. Dupå acela¿i gânditor, fantezia este la fel de importantå
pentru noi ca ¿i func¡ia realului, imagina¡ia creatoare este valoarea psihicå
fundamentalå a omului, întrucât nu putem crea decât ceea ce am imaginat mai
întâi: „suntem crea¡i de reveria noastrå”. (Gaston Bachelard - Psihanaliza focului)

Imaginarul acesta are mai multe trepte în artå. Unele trepte ¡in de verosimil,
altele de oniric, iar ultima treaptå apar¡ine fantasticului. Aici, în fantastic, lefgile
fizice, spa¡iul ¿i timpul sunt relative. Angela Dina Mo¡å¡åianu a dedicat mai multe
cår¡i cår¡i prozei fantastice, din care ne oprim la trei, pe care le cercetatåm în
continuare: Ceainåria de la miezul nop¡ii (Ed. Betta, 2016), Seneca (Ed. Betta,
2017) ¿i Amnesya (Ed. Betta, 2019).

În Ceainåria de la miezul nip¡ii existå opt momente ale stranietå¡ii/fantasticului
pe care le enumeråm ¿i a cåror sucesiune rezumå povestea.

În primul rând, înså¿i faptul cå ceainåria era deschiså toatå noaptea, pentru
insomniaci.

În al doilea rând, mobilierul ceainåriei, farfuriile ¿i cånile sunt transparente,
ceea ce induce senza¡ia cå ceaiul este imponderabil. ªi clien¡ii a¿i¿derea.

În al treilea rând, înfå¡i¿area lunaticå a amfitrioanei.
În al patrulea rând, tablourile de pe pere¡i care redau portretele clien¡ilor

înainte ca ace¿tia så aparå în ceainårie. Motivul constituie intriga romanului, se
constituie o echipå de investiga¡ie din pensionari, doi fo¿ti detectivi, doi fosti
ingineri, o fostå angajatå a unui serviciu secret. Romanul ia o turnurå poli¡istå.

În al cincilea rând, reveria personajului Mavru, în biserica Mavrogheni, când
acesta se închipuie un Guliver între cuvio¿ii care la un moment dat dispar pentru o
clipå, apoi totul revine la realitate.

În al ¿aselea rând, monologul lui Kratos care se credea o statuie înviatå.
În al ¿aptelea rând, apare un personaj venit din viitor, Enigmaticul, care poartå

un dialog fascinant cu un tânår, dupå care Enigmaticul dispare, ¿i în locul portretului
såu apare înråmat chipul tânårului.

În al optulea rând, când detectivul Rândunel vrea så-¿i convoace echipa la un
moment dat la ceainårie, o gåse¿te abandonatå de multå vreme ¿i clådirea va fi
demolatå.

În acest final se petrece ceva ca în proza La ¡igånci de Mircea Eliade, când
profesorul de muzicå Gavrilescu trecând prin fa¡a acestui bordel, dupå scurt timp,
aflå cå eleva pe care o meditase nu mai locuie¿te acolo de opt ani de zile.

Ceainåria Insomnia (ceainåria de la miezul nop¡ii) apare ¿i în nuvela fantasticå
Seneca. În prim plan înså apare acum un alt local, care nu are nimic straniu decât
denumirea: Seneca – Anticafé.

Aici are loc premierea lucrårilor literare a membrilor Agen¡iei de Propulsare
a Debutan¡ilor Întârzia¡i (A.D.P.Î). Premiul cel mare, constând în tipårirea cår¡ii
participante la concurs, îl prime¿te eroina nuvelei, Geraldine Solomon, un alter
ego al autoarei. Premiul este subven¡ionat de fostul poli¡ist Seneca, din pensia sa
„nesim¡itå”.

Încå din copilårie, Geraldine dovedise talent literar, se pricepea la în¿irat
vorbele ¿i îi plåceau poeziile. Tot din aceastå vreme, feti¡a fusese bulversatå de
ecoul gândurilor sale despre moarte, despre faptul cå to¡i suntem muritori.

Dar unde este fantasticul în aceastå nuvelå? Acesta izbucne¿e cu putere din
lumea energeticå. Din Energia–Matcå – dupå pårerea mea energia noesicå – existå
unii oameni care î¿i pot crea dubluri energetice care se materializeazå în fiin¡e vii.
Este cazul Geraldinei care în creazå pe Seneca. Ca întrupare a gândurilor sale,
acesta vrea så o protejeze, ba chiar se îndrågoste¿te de ea la modul platonic. „Energia–
matcå îl osândise de douå ori: cu muritoarea formå ¿i cu fibrå de stoicism pe
måsura numelui.” – afirmå autoarea. ªi iubirea venea din påcåtoasa sa esen¡å umanå.
Seneca îi citea gândurile Geraldinei.

Modelul acestei întrupåri mi se pare cel biblic. Dumnezeu a fåcut lumea din
cuvântul – gând (energie noesicå).

Dar putem merge cu analogia ¿i pe altå cale. Albert Eistein a stabilit formula
prin care energia se poate materializa (¿i invers): energia este egalå cu masa de
înmul¡it cu viteza luminii la påtrat. În aceleratoarele de particule, din ciocnirea
fotonilor luminii (cu masa zero) se nasc particule elementare stabile: electroni,
neutroni, pozitroni ¿i altele instabile. Dacå universul nostru actual a luat na¿tere
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print-o mare explozie Big- Bang, la început totul a fost luminå, iar din fotonii
rezulta¡i s-au nåscut particulele elementare stabile: electoni, neutroni, pozitroni
care prin gravita¡ie au format astrele. Råmâne misterul apari¡iei vie¡ii.

Angela Dina Mo¡å¡åianu se închipuie în aceastå nuvelå un demiurg care creeazå
din bioenergie un personaj verosimil.

Nuvela Amnesya trebuie cititå în cheie psihologicå, a¿a cum ne avertizeazå
autoarea în cuvântul introductiv, citându-l pe Roger Martin du Gard: „Via¡a ar fi
imposibilå dacå ne-am aminti totul, important este så alegem ceea ce trebuie så
uitåm.”

A¿adar este vorba despre amnezie, memorie ¿i nu numai.
Ac¡iunea este declan¿atå de un SMS anonim tulburåtor, pe care îl prime¿te

Steliana, femeie bine pozi¡ionatå social, la ceainåria Insomnia (prezentå ¿i în celelalte
douå nuvele cercetate, Ceainåria de la miezul nop¡ii, ¿i Seneca), mesaj care îi
bulverseazå via¡a.

La început, ia lucrurile în glumå, apoi frica o cople¿e¿te.
Ea î¿i påråse¿te locuin¡a ¿i tråie¿te cu oamenii stråzii într-un pasaj de metrou,

pânå când o gåse¿te sora ei geamånå, Doriana, oferindu-i gåzduire într-o caså din
perimetrul hergheliei pe care o de¡ine.

Fantasticul izbucne¿te în mai multe locuri.
În urma unui accident de ma¿inå, medicul Sebastian Putere î¿i pierde

miraculoasele capacitå¡i de diagnosticare, iar victima sa, Sulfina, vede oameni cu
capete de animale pânå când prime¿te ni¿te ochelari misterio¿i care îi corecteazå
aceastå abatere vizualå gravå.

În ceea ce prive¿te amnezia, Steliana se pare cå numai o mimeazå, nerecu-
noscându-¿i la un moment dat sora, pe doctorul Putere ¿i pe Sulfina. Poate
incon¿tientul ei s-o îndrume spre acest fapt.

Finalul cår¡ii este de asemenea fantastic ¿i spectaculos.
Ål Mic, unul dintre cei trei oameni ai stråzii angaja¡i la herghelie, cålårind

armåsarul April, dispare împreunå cu calul într-un nor de luminiscen¡å verzuie.
Acela¿i nor verzui, emanat de cal, îi reveleazå Ålui Mic, cel care-l îngrije¿te,

råspunsurile la întrebårile care explicå faptele stranii ale personajelor principale
ale cår¡ii.

Dispari¡ia în eter a calului ¿i cålåre¡ului îmi pare cå poate fi interpretatå în
sens noician, ca împlinire a fiin¡ei. Calul, însetat de libertate, î¿i påråse¿te padocul
¿i vine spre a fi încålecat de adolescent pentru a forma o singurå fiin¡å, armonioaså,
care se resoarbe în Marele Tot.

Constantin Noica, analizând Luceafårul eminescian, considerå cå Hyperion
reprezintå generalul, iar Cåtålina, particularul. Ambii î¿i dau determina¡ii, dar ele
nu se intersecteazå ¿i fiin¡a nu se împline¿te.

Folosind modelul, nu pentru compara¡ie, la Angela Dina-Mo¡å¡åianu, calul
reprezintå generalul ¿i emite luminiscen¡a revelatoare - determina¡ia, iar Ål Mic
reprezintå particularul, care se prinde prin dragoste de general, împlinind fiin¡a.

Caracteristica supranaturalå a calului April este complementarå celor fantastice
din basmele populare: cal psihopomp; cal vorbitor, sfåtuitor al lui Fåt Frumos;
vehicul înaripat intermundan etc.

În interpretarea originalå a Angelei Dina-Mo¡åtåianu, calul nåzdråvan nu
vorbe¿te, înså provoacå revela¡ii prin nori¿orul emanat, dar primit la na¿tere de la
mama sa, misterioasa iapå Luna (regimul nocturn al imaginarului).

Finalul nuvelei råmâne deschis, Luna mai na¿te un mânz învåluit într-o
luiminiscen¡å verzuie.

Concluzii.
Cele trei nuvele/microromane fantastice semnate de Angela Dina Mo¡å¡åianu

sunt incitante.
În fiecare dintre acestea existå un alt tip de fantastic : întoarcere în timp

(Ceainåria de la miezul nop¡ii); materializarea unei fiin¡e din biocâmpul eroinei
(Seneca) ¿i integrarea în Marele Tot (Amnesya). Dintre aceste tipuri de fantastic,
primul a mai fost uzitat de diver¿i autori în, desigur, alte contexte, dar celelalte
douå sunt originale.

Autoarea, absolventå de filologie, scrie într-o frumoaså ¿i limpede limbå
românå, ståpânind cu måiestrie ¿i jargonul oamenilor stråzii. Dar iatå cum î¿i
autocaracterizeazå cu dreptate ¿i cu umor stilul: „A¿a-mi trebuie dacå nu strålucesc,
dacå n-am carismå ¿i scriu chestii absurde, ilustrez metaforic idei, sufår de calofilie
¿i, mai presus de toate, sunt imbatabilå în folosirea vocabularului românesc,
indiferent de secol ori zonå a ¡årii ¿i nu-mi permit så zbârcesc reguli de scriere... cå
nu las fruntea în jos... cå må consider om de condei... În consecin¡å, nu må publicå
nima!”

Imaginarul este foarte bogat, Angela Dina-Mo¡å¡åianu inventând biografii
veridice pentru toate personajele.

Construc¡iile epice se bazeazå pe tehnica amânårii descoperirii identitå¡ii
personajelor, ceea ce face textele deosebit de atractive.

Nuvelele/microromanele sunt moderne, captivante ¿i se citesc cu sufletul la
gurå.
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VVVVVasile Lu¡aiasile Lu¡aiasile Lu¡aiasile Lu¡aiasile Lu¡ai s-a nåscut la 24.09.1950 în
localitatea Bocicoel, jude¡ul Maramure¿, ¿i a
absolvit Facultatea de Teologie ortodoxå din
Bucure¿ti. Din 1972 este preot paroh în Parohia
Ortodoxå Vi¿eu de Sus III. Punându-¿i toate
eforturile în slujba comunitå¡ii, a refåcut ¿i ex-
tins pictura vechii biserici, a reîntemeiat, pe Va-
lea Scradei, månåstirea atestatå documentar
din secolul al XVIII-lea, a asigurat pictarea aces-
teia ¿i a adåugat un cåmin pentru cålugåri ¿i
oaspe¡i.

A publicat pânå în prezent 19 volume de
haiku (devenind un haigin veritabil) ¿i alte cår¡i
dintre care amintesc doua pe care le-am recen-
zat: Diastaza (Ed. Limes, 2012) ¿i Revårsare de
luminå (Ed. Limes, 2016). Acum vine în fa¡a citi-
torilor cu volumul de prozå Povestiri din Grådina
Soarelui (Ed. Limes, 2020) pe care îl comentez
în continuare.

Cartea este structuratå în trei pår¡i care
cuprind urmåtoarele capitole: partea I-a cu ca-
pitolul Povestea babei sau între sacru ¿i profan;
partea a II-a cu capitolul Lângå u¿a Raiului ¿i
partea a III-a cu capitolele Prohodul babei, Prive-
ghiul ¿i Liturghia mor¡ilor (ultimele douå capitole
cuprinzând mai multe subcapitole pe care nu
le mai în¿iråm dar vom vorbi succint despre ele
pe parcursul prezentårii).

Prozele intitulate Povestiri din Grådina Soa-
relui atestå talentul de povestitor al autorului
¿i umorul subiacent.

În partea I-a, baba Lixandra – Stana (ziså
Ileana), de 97 de ani, viseazå într-o noapte cå
murise ¿i ajunsese în Iad, motiv pentru care vine
la preotul satului, Gheorghe Cioarå, så se spove-
deascå. Dialogul dintre cei doi, în decursul spo-
vedaniei, este de tot hazul ¿i caracterizeazå per-
fect personajele (preotul este ahtiat dupå bani,
iar baba såracå ¿i vorbårea¡å).

Limbuta babå nu se intimideazå de întrebå-
rile preotului, ba îi råspunde ar¡ågos (de exemplu
când e chestionatå så mårturiseascå dacå a
bârfit, Stana afirmå cå ¿i preoteasa face la fel).
Neavând påcate mari (cele mai mari sunt: a luat
bani din buzunarul so¡ului când acesta era beat
¿i l-a dråcuit), baba prime¿te un canon u¿or,
dar mergând så se închine la icoana Maicii Dom-
nului, din genunchi, då cu capul de du¿umeaua
de ciment a bisericii, cråpându-i ¡easta. Duså
acaså cu cåru¡a, moare în bra¡ele bårbatului
ei, Vasile Dominteu.

Cartea e construitå contrapunctic, în par-
tea a II-a, apar personaje noi: noul preot al
satului Grådina Soarelui/Grådina Lunii (denu-
mire datå de localnici satului de vis Valea Sra-
dei, din Maramaure¿, în care se petrece ac¡iunea
¿i în care preotul Vasile Lu¡ai a slujit 44 de ani),
Bogdan Melodul (un alter ego al autorului) ¿i
so¡ia sa, Lena Dunca din ªieu; o familie de ¡å-
rani harnici, Våsålie a lui Ionu Florii din Susanii
Våi Borcutului, so¡ia acestuia, Sânziana lui
Gheorghe Strâmturean a lui Ionu Florii din Jo-
sani, ¿i båie¡elul lor de douå luni, Ionucu Vå-
sålii Chi¿ului. Localnicii invitå familia preotului
la o maså îmbel¿ugatå, dupå care îi gåzduiesc
în camera de oaspe¡i pânå a doua zi – ceea ce
stå mårturie încå o datå pentru ospitalitatea po-
porului nostru.

Diminea¡a, Sânziana cântå o frumoaså me-
lodie de dor ¿i jale, cåreia îi ¡ine isonul ¿i preo-
teasa (cântece populare culese de autorul cår¡ii
din zona maramure¿anå natalå).

În partea a III-a, se revine la înmormân-
tarea babei Ileana, prezentându-se alternativ/
contrapunctic slujbele rostite de preot ¿i datinile
låsate din båtrâni, legate de acest moment trist.

La începutul acestei pår¡i, povestirea este
dramaticå ¿i plinå de umor. Vasile Dominteu se
duce la preotul Cioarå ¿i-i spune cå nu are bani
de înmormântare ¿i cå Ilena a murit din cauza
preotului ¿i ca atare trebuie så o înmormânteze
pe banii såi. Pânå la urmå Dominteu se învoie¿te
så-i munceascå la clacå pårintelui care avea o
gospådårie mare (vaci, vi¡ei, un taur de montå,
porci, gåini, ra¡e, curci, bibilici, oi ¿i capre). De
hrana animalelor se ocupa cârznecul bisericii
dar grajdul îl curå¡a popa care uneori mirosea
a bålegar în bisericå. Tot preotul „ghida”
mådularul taurului la montå, ceea ce este de
tot hazul.

Datinile laice, stråvechi, de înmormântare
sunt foarte interesante. Trecem în revistå unul
dintre acestea, legat de ursitoarele mortului.
Participå patru femei îmbråcate în negru: prima
cu coasa, a doua cu secera, a treia cu un blid
de lut plin cu var ¿i a patra cu o gåleatå de la oi
plinå cu apå. Femeile spalå moarta ¿i cântå un
bocet, bårba¡ii aduc sicriul din pod. O împodobsc
pemoartå de parcå ar fi mireaså. Îi pun în mânå
un bå¡ de alun ¿i un colåcu¡ cu 24 de bånu¡i de
argint pentru våmile våzduhului. Apoi se hore¿te
bocetul.

Se pune capacul la sicriu sa råmânå vizibil
doar capul ¿i sub sicriu coasa însemnând cå
moartea a trecut pe acolo, în vasul cu apå se
scufundå secera însemnând cå apa vie este
tåiatå de secera mor¡ii, ¿i în sfâr¿it, vasul cu
var ca trupul moartei så nu se strice. Apoi cele
patru  ursitoare se duc pe patru drumuri diferite:
prima pe cårarea pådurii, a doua pe calea apei,
a treia pe calea soarelui, cea de a patra încon-
joarå ¡inutul dar numai cu gândul, apoi toate
se întâlnesc la Pe¿tera lui Zamolxe ¿i cântå
acestuia un cântec stråvechi.

Urmeazå cântecele bocitoarelor (patru cân-
tece sus¡inute de patru bocitoare a¿ezate pe
rând spre cele patru puncte cardinale). Începe
Maria lui ªtefan a Mocireanului la capul moar-
tei, apoi Irina lui Gheorghe a Mocirleanului la
partea stângå, Maria lui ªtefan a lui Roman la
picioarele moartei ¿i Maria lui Gheorghe la par-
tea dreaptå a moartei.

Începe priveghiul la care participå såtenii
venind la casa moartei cu câte o lumânare de
la bisericå ¿i spun pove¿ti care mai de care mai

– – – – – Povestiri din Grådina Soarelui ✒     Vasile Lu¡ai

fantastice (unele despre drumurile de sub mun¡i
construite de dacii liberi, despre uria¿i, despre
såli subterane enorme etc). Apoi, în prima sea-
rå, dupå ce se spun pove¿tile, se cântå horile
moartei: Horea lui Vili din satul Cråce¿ti, Tropo-
tita lui Barbå Raså, Balada lui Pintea Viteazul,
Colinda Pintii, O hore a oilor – cântatå de Ileana
lui Alexa Cozmu¡ii, Horea lui Vålean din Moisei,
Hora nodului din båtrâni – cântatå de Ana lui
Blaga, ¿i alte Hore, cântate de: Ana lui Gavrilå
Vivat, Ileana lui Vasile de la Huc, Ana lui Gheor-
ghe Hojda  (Hora lui Coarba Neagrå). Cântecele
(care ar trebui så fie incluse în culegerile de fol-
clor) ¿i numele acestor cântåre¡e sunt reale.

A doua zi, preotul Gheorghe Cioarå predicå
liturghia mor¡ilor ¿i moarta e scoaså din caså
pentru a fi duså la bisericå.

Scoaterea moartei din caså este descriså
cu un umor negru. Iarna, pe lunecu¿, sicriul
este scos pe geamul al cårui toc este îmbibat cu
unsoare din vremuri vechi – sicriul pe tocul
fereastrei alunecå ¿i oamenii nu pot så-l sus-
¡inå, capacul se desprinde ¿i moarta cade din
sicriu în spatele lui ªtefanache. Dupå ce situa¡ia
este remediatå, convoiul mortuar se deplaseazå
la bisericå. Aici preotul roste¿te Iertårile, dupå
care are loc drumul spre cimitir. Dumitru Nicolae
al Ierinei cântå „ver¿ul” lui Adam.

La mormânt, preotul cite¿te Dezlegarea cea
mare ¿i sicriul e coborât în groapå. Bocitoarele
mai cântå ¿i acum.

Interesante sunt medita¡iile credinciosului
privind via¡a de apoi, etapele ridicårii sufletului
la cer.

De mult farmec sunt concep¡iile ¡åråne¿ti
privind extinc¡ia, legate de agriculturå ¿i mito-
logia solarå. Cre¿tinul în via¡å este ca un spic
de grâu în holda credincio¿ilor. Via¡a omului
dupå moarte e comparatå cu germinarea bobului
de grâu care moare sub brazdå dar då na¿tere
apoi spicului. În altå credin¡å veche, moarta este
consideratå mireasa påmântului.

Concluzii
Întâmplårile din Povestiri din Grådina Soa-

relui pornesc de la fapte reale. Desigur, oricât
de verosimile sunt acestea, fantezia le ordonea-
zå, le amplificå ¿i le då unitate stilisticå. Reale
sunt ¿i cântecele culese de preotul Vasile Lu¡ai,
cântece care ¡in de interesante ritualuri laice
de înmormântare. La acestea se adaugå datinile
ancestrale de o frumuse¡e ¿i o profunzime de
gândire aparte. Chiar ¿i pove¿tile despre drumu-
rile, sålile subterane de sub mun¡i ¿i existen¡a
uria¿ilor de odinioarå pornesc de la credin¡e care
se vehiculeazå ¿i aståzi. De asemenea, tema
imaginarå a lupilor care înso¡esc cortegiul fune-
rar al babei Ileana, ba la un moment dat urlå în
cor, porne¿te de la legenda cå dacii erau ziua
oameni ¿i noaptea lupi. Ei î¿i aduc omagiul lor
unei defuncte care descinde din neamul acestor
daci liberi.

Cartea îmbinå armonios ritualurile bisericii
ortodoxe cu cele laice, rezultând o construc¡ie
contrapuncticå surprinzåtoare ¿i care se cite¿te
cu interes. Ironia la adresa unui cleric ahtiat
dupå câ¿tig va trezi, desigur, nemul¡umirea unor
confra¡i de breaslå lipsi¡i de sim¡ul umorului.

Textul este scris într-o frumoaså limbå ro-
mâneascå, plinå de arhaisme, pentru låmuri-
rea cårora existå un glosar binevenit.

Volumul este un elogiu adus frumuse¡ii ¿i
bogå¡iei folclorului românesc.

Povestiri din Grådina Soarelui stau mårtu-
rie harului de prozator al pårintelui Vasile Lu¡ai.
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Aura Dan a publicat pânå în prezent urmå-
toarele volume de versuri: Råmå¿i¡e în culori
(Ed. Scriitorilor, 2015); Culori pe e¿afod (Ed. Liric
Graph, 2016); De trei ori treizeci ¿i trei (Ed. Liric
Graph, 2017) ¿i Egofantezii (Ed. Mircea cel
Batrân, 2018).

Poeta progreseazå expresiv, de la volum la
volum, ajungând în Egofantezii (carte pe care o
comentez în continuare) la maturitatea exprimå-
rii  artistice.

Dintre cele patru elemente fundamentale:
påmânt, apå, aer, foc, poezia Aurei Dan stå sub
semnul focului. Acesta poate fi al crea¡iei artis-
tice (inspira¡ia) ¿i al iubirii (absolute).

Iatå prima accep¡iune, un fel de artå poeti-
cå: „Ce sunt eu?/ O flacårå/ ce arde într-un
ungher de cuvânt/ ¿i rup silabele så nu mai
facå zgomote printre min¡i –„ (Egofantezie)

În a doua accep¡iune, dragostea cuprinde
întregul trup care ia foc de la un roi de scântei
pe care îl aseamån cu ¿arpele Kundalini din
teoria indianå a ceakrelor, numai cå acum
mi¿carea se produce în sens descendent, de la
pår spre inimå: „Curg scântei pe ieri ¿i-mi ia foc
pårul./ Pårul cu care te leg strâns/ (...)/ Curg
scântei ¿i-mi ia foc inima./ Inima care, într-o
arsurå, îmi alunecå la picioarele tale/ (...)/ Curg
scântei ¿i-mi ia foc sufletul./ Sufletul care a¿-
teaptå mîinele ¿i poimâinele/ (...)/ Curg scântei
¿i-mi ia foc trupul/ sub dragoste,/ sun infinitele
sårutåri, sub cuvinte -// Curg scântei ¿i-mi iau
foc palmele./ Palmele pe care ai scris cu lacrimi
un poem de iubire.” (Curg scântei)

A¿a cum ne a¿teptam, tema principalå a
liricii Aurei Dan este dragostea care vizeazå ab-
solutul: „Sunt o fântânå/ a cårei ciuturå strigå
dupå apa ta hrånitoare,/ (...)/ un izvor care-¿i
revarså dragostea/ în marea ta de negru-nvol-
burat,/(...)/ o fårâmå din pâinea datå de Dum-
nezeu/ pentru a te hråni cu mine,/ ce-¡i mai
sunt eu... searå de searå?” (Ce-¡i mai sunt eu...
searå de searå?)

Iubirea se cere strigatå spre spa¡iul infinit
¿i transpuså în transcendent devine unicå

Egofantezii ✒     Aura Dan

pentru cei doi îndrågosti¡i: „Îmi cer de la mine
så pot înfiripa cu iubire/ care så strige, urlând,/
te iubesc!/(...)/ Tu, cel ce-mi e¿ti ceva-ul abso-
lut/ care, care sub tine trag linia/ aflu suma
celor doi,/ doliul celor unici, unici, amândoi – ”
(Ceva sau cåtre...).

Desigur, dragostea ¿i scrisul inspirat au
origini celeste: „Din aburii raiului/ fiorii dragos-
tei mi-au ¿optit:/ Iube¿te!/ Eu, sco¡ându-mi ini-
ma dintre lacrimile temerilor,/ am fåcut pasul
¿i am iubit -// Din infinitatea cår¡ilor/ cuvintele
mi-au ¿optit:/ Scrie!/ Eu, sco¡ându-mi inima
dintre literele temerilor,/ am fåcut pasul ¿i am
scris -// ªi din nemåsuratul timp/ o unicå clipå
mi-a ¿optit:/ Tråie¿te! (Ispite)

O poezie antologicå de dragoste este Am
så-¡i las ca amintire din care nu putem cita
decât începutul, fiind prea lungå: „Iubite!/ Când
voi pleca, în ani, departe,/ fiincå te iubesc/ am
så-¡i las, ca amintire, un lucru./ El va fi mult
mai trainic decât a¿ fi eu,/ va dåinui mai mult/
decât ar face-o sufletul meu./ Ca så-¡i aduci
aminte/ de pårul meu;/ î¡i voi låsa o perie de
paie,/ cåci am purtat, în el, un câmp înterg de
grâu –”.

Dar lumea nu este totdeauna propice iubirii
pure: „Må aflu-ntr-o lume ¡epoaså,/ verde
închis,/ privesc printre flåcåri, limbi de foc,/
spre norii ro¿ii încårca¡i cu picåturi de sânge,/
venerându-le ¿i acceptându-le culoarea.” (Exis-
ten¡å)

Poeta se înduio¿eazå de soarta oamenilor
nevoia¿i (Divinitå¡ii så-i cer, iartå!) ¿i mai ales
de a copiilor såraci: „Så vinå Mo¿ Cråciun a¿
vrea/ Så îmi aducå-n dar o rimå,/(...)// A¿ vrea
så vinå el, plutind/ Cu såniu¡a-i ce se-ntoarnå,/
Så nu mai våd copii plângând,/ Så aibå to¡i,
daruri de iarnå.” (Daruri de iarnå)

Acum poeta se simte prizoniera trupului de
lut: „Må simt încuiatå cu lacåte/ într-o colivie
de lut./ Må dor, la mâini, strânsorile lan¡urilor/
¿i må chinuie... dorin¡ele.” (Dorin¡e)

Desigur, to¡i vom plåti cu o moarte: „Moar-
tea -/ e o dansatoare printre jaloane, stâlpi ¿i

morminte/(...)/ Få¡arnicå fiind, impasibilå ¿i
durå,/ nu are piedicå, nici amânare,/ nici ezi-
tare -/ Nimeni nu ¿i-o dore¿te, nimeni n-o cere./
Nu face selec¡ie;/ ia totul de-a valma, fie frunzå,
vânt sau bob -// To¡i ¿i toate sunt condamna¡i
de ea, la ea,/ Moartea –„ (Inevitabil).

Trecerea nemiloså a timpului rideazå ¿i
chipul mamei dar sufletul acesteia råmâne ima-
culat: „Î¡i este chipul våtåmat de ani,/ Spitalul,
tot mai des, î¡i este-acaså,/ Dåruie¿ti suflet fårå
så ceri bani,/ Te rog, mai stai, måicu¡a mea fru-
moaså!” (Mamei)

În descenden¡å blagianå, poeta aduce elo-
giu increaatului: „M-a¿ întoarce -/ în burta ro-
tundå, fertilå/ unde zgomotu-i tåcere, råul e
bine/ ¿i-ntotdeauna frigul, cald.” (M-a¿ întoarce)

În final, Aura Dan î¿i exprimå convingerea
cå poezia trebuie så emo¡ioneze ¿i reu¿e¿te prin
versurile sale: „În noapte/ la o maså, într-un
col¡, pe o frunzå de pelin, pe-o petalå de crin,/
un gânditor ¿i-o panå/ ¿chioapåtå albastru
printre cuvinte,/ printre rime,/ printre versuri
albe,/ stele cåzåtoare/ ¿i tråiri zugråvite în slove
¿i cåutåri imaginare./ Cautå, febril, potriviri ¿i
sentimente/ în iubire ¿i triste¡e permanentå.”
(Poetul)

*
Poezia Aurei Dan este modernå. De¿i tema

principalå este dragostea, poeta nu cade în
ispita romantismului facil în care abundå
imagini uzate cu stelele ¿i luna, în consecin¡å
nici regimul nocturn al imaginarului nu o
cople¿e¿te. Modernismul rezidå în for¡a cu care
î¿i strigå iubirea cåtre toate cele patru puncte
cardinale. Fantezia puternicå este puså sub
semnul flåcårii. O astfel de poezie care vizeazå
absolutul iubirii nu poate fi decât totalmente
sincerå. Chiar dacå poezia ei atinge probleme
existen¡iale majore, autoarea nu se laså cople-
¿itå de tragism, påstrându-se într-o zonå se-
ninå, mioriticå. Egofagiile Aurei Dan vor impre-
siona îndrågosti¡ii dintotdeauna.
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Ion Malancu s-a nåscut în ziua de 02.03.1934 la Câmpulung Muscel. A urmat
cursurile de biblioteconomie din Bucure¿ti, dar a lucrat în Coopera¡ia me¿te¿ugåreascå
pânå la pensionare. A publicat versuri, cugetåri, eseuri toate dupå 1995. Acum revine în
fa¡a cititorilor cu masivul volum Fårå så pierd cårarea – sonete, poeme (Ed. Societå¡ii
Scriitorilor Români, 2019).

În aceastå carte, poetul se aratå maniheist, oamenii se împart categoric în buni ¿i
råi. Cartea este dedicatå oamenilor de omenie, celor care fac întotdeauna binele,
cre¿tine¿te. În sufletul acestora vegheazå: dragostea de locurile natale ¿i ¡arå, dragostea
fa¡å de pårin¡i ¿i neamuri, credin¡a cre¿tinå, iubirile, idealurile.

Volumul este structurat în patru capitole pe care le analizåm succint.
Primul capitol, Sonetele timpului, se deschide cu o poezie dedicatå cititorilor:

„Stimate cititor, så ¿tii,/ Ce ai în fa¡a ta, acum,/ Sunt file vii, nu sunt hârtii,/ Ci flori pe-al
vie¡ii mele drum.” (În loc de prefa¡å)

Ora¿ul natal este elogiat pentru jertfa sa de sânge pentru propå¿irea ¡årii:
„Câmpulung ¡i-ai dat jertfirea, pe påmânturile tale/ ªi-ai urcat ¿i tu cu ¡ara, mândrå ¿i
nemuritoare,/ Zile, ani, ¿i-acum o sutå, slavå e¿ti o, scumpå mamå” (Påmânt natal).

Acum la båtrâne¡e, poetul are nostalgia casei natale pe care o proiecteazå în ideal:
„Când mâine vei ajunge la casa de-altådatå,/ Ai så gåse¿ti iatacul cu zidul nåruit;/
Icoane ¿i tablouri cu semnul tåinuit,/ Acestor giuvaeruri, tu le-ai iubit odatå// (...)//
Imagini clar-obscure cum ard mocnit cårbunii/ Azi casa ta-i un templu, cu prospe¡imea
pâinii.” (Icoane ¿i tablouri)

Poetul scrie o emo¡ionantå poezie pentru pårin¡i såi adormi¡i: „Nu e nimeni så
mângâie inima celor dormi¡i/ Ce se tânguiesc adânc în regrete ¿i-n iubire/ Peste suflete
barbare, peste gânduri de pårin¡i” (Pe påmântul adormit – pårin¡ilor mei).

Bunicii sunt admira¡i pentru în¡elepciunea lor, dar ¿i pentru dragostea ¿i grija pe
care le manifestå fa¡å de nepo¡i: „Båtrânii sunt o minå de aur ¿i de lut/ Nu-i ocoli¡i, au
inima de pâine,” (Cåutând cårarea).

Dumnezeu ne cålåuze¿te pe calea dreaptå (de unde¿i titlul cår¡ii): „Dumnezeule
din ceruri, Tu ne e¿ti îndrumåtorul,/ ªi dreptatea dupå lege-n sufletul blagoslovit,/
Înål¡ând simbolul vie¡ii, peste române¿ti meleaguri.” (Tu e¿ti steaua pe påmânt – Lui
Mihai Eminescu)

Tatål nostru ceresc ne ajutå la greu: „Påtruns în miezul vie¡ii, adânc întind grumazul/
ªi cad ¿i må ridic iar duhul Tåu îi Cuvânt,/ Alung singuråtatea ¿i-ndepårtez necazul.//
Lumina ¿i credin¡a sunt stele pe påmânt,/ Chemarea-i neîncetatå ¿i adesea måresc pasul;/
Cei råi se duc aiurea, cei buni în crezåmânt.” (Pe calea stråbåtutå)

Capitolul Sonetele iubirii este dedicat celui mai frumos sentiment omenesc,
dragostea.

Existå dragoste împlinitå, când omul se simte parte integrantå a întregului univers
¿i neîmplinitå, când despår¡irea este inevitabilå. La Ion Malancu întâlnim ambele situa¡ii.
Iubirea împlinitå då sens vie¡ii: „Al dragostei foc ager în suflet se-nfiripå,/ fragilå puntea
vie¡ii cu grijå så o treci,/ så nu te pierzi, frumoaso, pe-ngustele poteci,/ când cucuveaua
nop¡ii ca o nålucå ¡ipå.// (...)// Noi am aprins iubirea, nimic nu ne desparte,/ iar nava
noastrå are la pupå spornic vânt/ ¿i inimile noastre lumii se supun...” (Spre un tårâm
albastru)

Lumina divinå apårå dragostea curatå: „De trece timpul cum trecurå,/ Eu tot mai
mult te voi iubi/ ªi inimile iar vor fi/ Lumina, falnicå armurå.” (Când binele triumfå)

Dezamågirea în dragoste, provoacå triste¡i care nu pot fi vindecate decât dupå
despår¡ire: „ªi plâng în zori, de ce eu team iubit!/ Învå¡åmânt så-mi fie palma ce mi-ai
dat,/ Cå eu de-acum am så tråiesc tihnit.” (Ascunde-¡i fa¡a ta)

Apoi poetul revine la tema religioaså. El ceartå pe necredincio¿ii care nu vor
beneficia de mântuire: „Atei, ce ades aruncå vorbe în tot ce-i sfânt,/ Credin¡a purå nu au
satanicele o¿ti,/ Ei, ce-i un nor de cea¡å, vremelnici ¿i ano¿ti,/ Vor râncezi în searbådul
lor cânt.” (Mai stai pu¡in) La fel, orgoliul ne¡årmurit poate duce la pierzanie (Nu pot
ierta trufia).

Fårå så pierd cårarea ✒     Ion Malancu

(Ed. Societ(Ed. Societ(Ed. Societ(Ed. Societ(Ed. Societå¡å¡å¡å¡å¡ii Scriitorilor Romii Scriitorilor Romii Scriitorilor Romii Scriitorilor Romii Scriitorilor Româââââni, 2019)ni, 2019)ni, 2019)ni, 2019)ni, 2019)
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Aneta Pioarå scrie cu talent piese de teatru
pe care le-a adunat pânå în prezent în trei vol-
ume: Lacrimi de râs (2013), Din agora vremu-
rilor noastre (2016) ¿i Crima de la Întorsura
Buzåului (2016). Vom comenta, în continuare,
ultimul volum care cuprinde patru piese. Så le
prezentåm succint.

În Blestemul fericirii avem de-a face cu
douå crime pasionale. Întâmplårile din aceastå
pieså par a fi de un înalt dramatism.

Pådurarul Matei, de¿i cåsåtorit cu Nasta-
sia, era îndrågostit de Elena, so¡ia lui Gheorghe,
colegul lui de ¿coalå generalå. Nici Nastasia,
nici Gheorghe nu puteau avea copii. Elena era
însårcinatå cu Matei.

Într-o iarnå cu zåpadå mare, Gheorghe se
duce la Corbeanca så cumpere un tractor ¿i
nu se mai întoarce acaså. So¡ia, Elena ¿i soacra
sa reclamå la poli¡ie dispari¡ia acestuia. An-
cheta este sumarå ¿i abia în primåvarå, dupå
topirea zåpezii, se descoperå trupul lui Gheor-
ghe, care fusese împu¿cat, de criminalul Matei
¿i aruncat într-o vågåunå, iar tractorul zåcea
într-un ¿an¡.

Nastasia gåse¿te în rucsacul lui Matei hai-
ne murdare de sânge. Se mirå. Crede cå Matei
a împu¿cat vreun animal pentru mâncare.

So¡ia lui Matei e gåsitå spânzuratå, acaså
¿i se crede cå s-a sinucis.

Elena na¿te o feti¡å care seamånå cu Matei.
Criminalul lui Gheorghe e considerat Ifrim,

un amårât al satului, care spårsese o caså,
deoarece s-au descoperit la el ni¿te gloan¡e po-
trivite cu încårcåtorul descoperit, împreunå cu
un pat de pu¿cå, în vågåuna unde fusese gåsit
trupul celui împu¿cat.

La proces, Matei recunoa¿te crimele, deoa-
rece mama lui Gheorghe aduce în fa¡a jura¡ilor
dovezi gråitoare ¿i îl pune în fa¡a faptului îm-
plinit, for¡ânu-l pe acesta så se sinucidå cu un
pistol, chiar în sala de judecatå. Astfel
dreptatea triumfå chiar dacå la modul tragic.

La ghetou este o pieså sentimetalå în care
personajele sunt ni¿te copii orfani ¿i o feti¡å a
unui senator. Autoarea face o paralelå între
via¡a copiilor stråzii ¿i a celor de bani gata.

Clara, fiica senatorului Stelian Tånåses-
cu, e într-un parc cu cheia la gât ¿i intrå în
vorbå cu doi copii ai stråzii, Nelu ¿i Gicu, care
se drogau. Ace¿tia o invitå la ei în ghetou, så le
facå o scurtå vizitå. Ghetoul numårul doi,
murdar, de la gara Basarab ¿i såråcåcios, mai
are ca locatari doi cå¡ei ¿i trei pisoi. Acolo tråiau
12 copii, care se descurcau pe cont propriu.
Nelu ¿i Gicu, în tren, fåceau glume ¿i dansau
ca så primeascå bani, acompania¡i la acordeon
un alt copil mai mare. Copiii, amabili, o conduc
apoi acasa pe feti¡a senatorului ¿i îi dåruiesc
la rugåmintea acesteia, un pisoi. Maria, guver-
nanta ei, vine acaså ¿i-i vede în holul blocului
pe Nelu ¿i Gicu, råmâne surprinså, le ascultå
acestora povestea înduio¿åtoare, dar pe fatå,
pânå la urmå o în¡elege pentru gre¿eala ei.
Maria îi acceptå pisoiul, îl spalå ¿i îi promite
fetei cå îl va ruga pe domnul senator så-l
adopte.

Piesa stârne¿te mila ¿i revolta fa¡å de
condi¡ia copiilor stråzii, care trebuie så se des-
curce singuri ca så supravie¡uiascå.

Comedia În campanie – hai la vot este de
tot hazul. O båtrânå inteligentå îi determinå
pe candida¡ii electorali så-i dea bani ca så-i
voteze atât ea, copiii ei ¿i nepo¡ii majori.

Baba, împreunå cu nepo¡ii Fånel ¿i Gigel,
fåcau autostopul pentru a-i duce pe copii acaså
la pårin¡ii lor, la Flåmânzi. Trece un camion,
care duce ni¿te tineri la vot pentru PARTIDUL

Salvarea vine de la Dumnezeu dacå nu pierzi
cårarea dreaptå (Fårå så pierd cårarea, Sub ploaia de
luminå).

A¿a cum aratå titlul, capitolul Lumini ¿i umbre
cuprinde o diversitate tematicå în care crea¡ia poeticå,
iubirea ¿i credin¡a apar¡in luminii; råutatea ¿i lipsa grijii
fa¡å de naturå – simbolizeazå umbrele.

Cretorii de frumos, poe¡ii, sunt apostolii neamului:
„S-au a¿ezat poe¡ii la masa lor de vise,/ Precum pio¿i
apostoli, la „Cina cea de Tainå”./ Cu-nlåcrimare pentru
atâtea cår¡i nescrise/ În ceasul cel din urmå, cu-a lui cerni-
tå hainå.” (Ceasul care bate – Poetului Florin Grigoriu)

Talentul, fårå lecturi intense, nu poate atinge esen-
¡ele: „Chiar de ai talent sau tråie¿ti prin har,/ Fårå slova
scriså, studiind – într-una,/ Timpul îndepårteazå ce e råu
¿i-amar,/ ªi prime¿ti ofrandå, cântecul, cununa...”
(Cåutåtorul)

Frumuse¡ea femeii este comparatå cu frumuse¡ea
cår¡ilor: „Fatå dragå, e¿ti frumoaså, precum sufletul ales,/
Tu în glas por¡i o comoarå, cum în file poartå tomul,/ Cu
sfin¡enie te-apleci, cåtre suflete ades,/ Dumnezeu are
grådina ¿i-acolo, în rai, e omul.” (Noian trecåtor)

Desigur, nu lipse¿te credin¡a: „Ei s-au dus voio¿i
pe vale så culeagå blânde flori/ Pentru Marea sårbåtoare,
råstignirea lui Iisus,/ Cå e ziua Învierii, scumpa zi din
miez de zori,/ Peste tot este verdea¡å, soarele e mai
dispus;” (Zorile).

Poetul se aratå mândru de pårin¡ii såi: „De vrei så
afli, al cui, eu, sunt/ E chipul dulce-al mamei mele,/ E
mâna ei, mi-am dat avânt,/ Mi-a luminat zilele grele.//
Alåturi tata, este valul,/ Un luptåtor de la Mårå¿ti,/ Mi-a
luminat destinul, malul,/ så n-am pe chip hidoase må¿ti.”
(Ecou ¿i umbrå)

În final, poetul revine la tema predilectå, omul bun:
„Bunåtatea este raza ce coboarå încet în jos,/ Inima s-o
fericeascå via¡a care nu-i pe dos.// Truda, cinstea, dåi-
nuiascå în toatå suflarea/ În zâmbirea trecåtoare, fie
floarea/ Cea trimiså, laolaltå, cu iubirea ei,/ Så-ntåreascå
chezå¿ia, inimii pentru temei.” (Veselia e plåcutå...)

Ultimul capitol, Senza¡ii ¿i medita¡ii, cuprinde teme
diverse.

Începe certându-i pe cei råi: „Råul are mul¡i adep¡i
fie tânår sau båtrân/ El triumfå pe-ndelete, pe Satana îl
sluje¿te/ Împotriva celui bun, înfrå¡it cu ce-i hapsân,/
Råul vie¡ii, låsat slobod, totu-n cale nimice¿te.” (Råul
are mul¡i adep¡i)

Iatå ¿i o maximå pe aceastå temå: „Dacå oamenii ar
gândi/ De-nainte de-nchinare,/ N-ar mai fi pe lumea asta/
Råutate ¿i trådare.” (Calea grea dar, luminoaså)

Poetul este convins cå numai cår¡ile înving vremel-
nicia ¿i de aceea le omagiazå: „Cår¡i cu foc de-n¡elepciune
ce sunte¡i la îndemânå,/ Cår¡i nemuritoare-n vreme, cår¡i
de suflet înzestrat,/ Pre¡uiti au fost de-a pururi, pentru
voi am cåutat/ Så respect cu plecåciune, litera ¿i pana
bunå.” (Elogiul cår¡ii)

Autorul nu a fost bogat material dar credin¡a l-a
fåcut bogat suflete¿te: „Nu-mi pare råu cå am trecut prin
via¡å,/ Cå m-am nåscut în prag de primåvarå/ Cå am re-
sorbit o clarå diminea¡å/ Cu fruntea sus ¿i fårå de ocarå.”
(Toate trec...)

Deplânge starea actualå a satelor române¿ti în care
au råmas doar båtrânii, tinerii fiind pleca¡i la muncå în
stråinåtate: „Ionu¡ n-are stare, n-are bucurii,/ Cå în sat,
demult nu mai sunt copii,/ Doar bunici la vetre, poate-au
mai råmas,/ Multå såråcie ¿i câini de pripas.” (Copil
oropsit)

Volumul se încheie cu douå poezii cu iz testamen-
tar: „Timpul de-o fi så-apunå, râule te las cu bine.../
Înturna-vei vreodatå amintirea cåtre mine!// Chiar de
n-am avut tåria unui neînvins soldat/ Am lucrat la temelia
¡årii mele ne-ncetat,/ Preamårind stejarii falnici, ve¿nic
ei så dåinuiascå/ Peste plaiuri muscelene, vatra veche
stråmo¿eascå.” (Medita¡ie la marginea râului)

Sau altfel: „Eu vå las acuma, mâine sau poimâine.../
Ochii se închid, în jur e luminå,/ Strålucind ce-i sfânt,
via¡a-i trecåtoare,/ ºara ¿i cu veghea, la domnul se-nchi-
nå.” (Mesajul meu)

Important este cå ¿i-a tråit via¡a demn, fårå så
pieardå cårarea: „Eu cårarea n-am pierdut,/ Am tråit cu
bun, cu råu,/ ªi-am fåcut ce am putut,/ Alungând råul în
håu.” (N-am pornit pe altå cale)

Crima de la Întorsura Buzåului ✒     Aneta Pioarå

HANDICAPAT SOCIAL DEMOCRAT LIBERAL
ROMÂN. Coboarå un candidat ¿i stå de vorbå
cu baba. Îi då bani ca så vorbeascå cu ginerii,
nurorile ¿i nepo¡ii ca så voteze Partidul cu
pricina. Sigla partidului este un om fårå cap,
semn al handicapului. Båtrâna în¡eleaptå îl
întreabå pe reprezentantul acestui partid
despre semnifica¡ia simbolului. Auzind expli-
ca¡ia aceasta spune „dacå pânå acum ne-au
condus cei cu cap ¿i am tråit prost, oare cu
ace¿tia fårå cap vom tråi mai bine?” La între-
barea båtrânei reprezentantul partidului i-a
råspuns: „au avut cap, måtu¿å, numai pentru
ei, de ¿i-au fåcut adevårate palate dar nu au
avut cap pentru români”.

În momentul când candida¡ii erau în casa
babei, vin poli¡i¿tii så vadå dacå vizitatorii nu
au oferit cadouri electorale båtrânei, dar aceas-
ta, le då drumul acelora så plece prin spatele
casei ¿i le spune apoi poli¡i¿tilor cå acele colete
sunt trimise de mama copiilor din Spania. Dupå
ce pleacå to¡i, baba deschide o sticlå cu ¿am-
panie ¿i se distreazå cu cei doi nepo¡i pe seama
„musafirilor”, care îi cålcaserå casa pu¡in mai
devreme.

Avem un comic de nume, acela al partidu-
lui men¡ionat, unul de situa¡ie, când candida¡ii
¿terg putina ¿i unul de moravuri care se vå-
de¿te în cumpårarea voturilor.

Piesa Inelul de logodnå se terminå cu hapy
end.

Båtrâni fiind, Kir Peleacå, negustor evreu
¿i so¡ia sa Iveco povestesc despre cåsåtoria lor,
despre frumosul inel de logodnå primit de Iveco
de la Kir care era sårac pe vremea aceea, båiat
de pråvålie. Se plâng cå nu au avut copii, dar
lucrurile nu stau a¿a.

Kir fusese îndrågostit de Catu¡a, pe care
pårin¡ii o måritå cu un grec bogat, dar fata avea
un copil cu Kir, pe Nicu¿or. La despår¡ire Ca-
tru¡a îi då lui Kir acest inel de logodnå.

Deoarece ac¡iunea acestei piese de teatru
se petrece în timp de 24 de ore, adicå în ziua de
Cråciun, în casa båtrânilor din Centrul Vechi
al capitalei, când vin la maså: Claudiu Delbåu
copilul din flori al lui Iveco, Marusia fiica lui
Delbåu care e ¿i nepoata lui Iveco ¿i Nicu¿or
båiatul lui Kir, unde ies la ivealå din cartea
Antoniei O via¡å departe de mama, tot trecutul
celor doi båtrâni, putem spune cå aceastå operå
literarå este pur clasicå, deoarece întrune¿te
toate cele trei caracteristici ale acestui stil ¿i
anume: unitatea de loc, unitatea de timp ¿i uni-
tatea de ac¡iune. Final acestei piese este fericit,
deoarece to¡i se bucurå cå au copii ¿i mai ales
cå Nicu¿or se va însura cu Marusia, averea
acestora råmânând în familie.

Piesele de teatru ale Anetei âru Pioarå se
citesc cu interes întrucât au un înalt grad de
verosimilitate.

În cele patru piese de teatru care alcåtu-
iesc cartea, autoarea se dovede¿te un psiholog
de calitate ¿i un observator fin al rela¡iilor
interumane. Subiectele sunt luate din actuali-
tate, ceea ce face ca piesele så fie citite cu inte-
res. Autoarea conduce cu mânå singurå perso-
najele. Fantezia este dictatorialå. Mesajul
desprins din ac¡iunea pieselor este moralizator.

Construc¡ia pieselor diferå ¡inând cont de
structura lor. Unele sunt de naturå clasicå, a¿a
cum am men¡ionat mai sus, iar pe altele le
putem încadra în modernism. Amestecul de
verosimilitate cu fantezia care le då unitate,
demonstreazå talentul indiscutabil al autoarei.

Dacå s-ar pune în scenå, cu siguran¡å
piesele Anetei ºâru Pioarå ar avea succes.

LucianLucianLucianLucianLucian GRUIA GRUIA GRUIA GRUIA GRUIA
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Amurgurile unui poet de la Dunåre

Apårut între o culegere de eseuri politice –
Declin ¿i derapaje ale României postdecembriste
(2016) – ¿i romanul Dragoste în umbra mor¡ii (2019),
volumul intitulat Pulberi de lumini ¿i umbre
(Editura Aius, Craiova, 2017) dezvåluie o altå
ipostazå a autorului mehedin¡ean Dumitru Drin-
ceanu. Existå înså câteva fire care unesc ultimele
douå cår¡i. A¿ zice cå, mai degrabå, ele sunt a¿ezate
sub semnul aceleia¿i spirale aflate în continuå
råsucire, într-o mi¿care circularå a cårei progresie
ascunde înse¿i ritmurile dintotdeauna ale devenirii:
umane ¿i cosmice. Dinamica lor e stimulatå de for¡e
contradictorii, cu tendin¡e hegemonice, dar care,
privite dincolo de aici ¿i acum, î¿i gåsesc la råstim-
puri echilibrul – un rågaz fragil, de reîncårcare a
energiilor pentru noi ¿i noi transformåri. De aici –
cred eu – î¿i extrage Dumitru Drinceanu pulberi(le)
sale de lumini ¿i umbre, descântându-le puterile.

*
„Sunt […] olarul/ ce urcå în spiralå/ argila

adormitå”
Caii fanteziei, poemul din care fac parte

versurile de mai sus, reprezintå o mårturisire de
credin¡å. Exploatând simbolistica plugului ¿i a
aratului din perspectiva actului scriptural (må
gândesc la sensurile etimologice: a scrie – a bråzda,
a ara de la stânga la dreapta ¿i înapoi; lat. versus –
întoarcere; brazdå – rând, vers), poetul î¿i pune la
treabå uneltele imagina¡iei („så are lut niciunde mai
fertil, catifelat:/ ochi ¿i minte-mi îl vor gråpa,/
spålat de vulg”), convins de superbia gestului, înså,
în egalå måsurå, temåtor de botezul publicului, mai
ales cå textele de acum sunt cele dintâi întreprinderi
lirice adunate într-un volum: „De-¡i pare plugul/
cå-i din ¿ubred lemn/ ¿i lutul e-nghe¡at,/ îl arde,
nu-i de falå!”.

Altådatå, scriitorul se vede pe sine în postura
unui sculptor båtrân, menit så ciopleascå un spa¡iu
¿i un timp mai îngåduitoare cu fiin¡a (o altå lume)
¿i în stare så dea via¡å înse¿i pietrei: „Dalta adânc
pecetluie¿te,/ fåpturi saltå sub scântei” (închinå-
ciune). Activitatea creatoare îi îmblânze¿te an-
goasele („durerile se sting prin scris ¿i glas” – cul-
mea) ¿i îi asigurå supravie¡uirea („månânc un vers,/
rumeg un cuvânt,/ o rimå sorb” – puntea cu suspi-
ne) într-o societate ostilå, bântuitå de „minciuni
virale” (co¿mar în iarna fiin¡ei), hrånitå de „zåna-
tece închipuiri de Hollywood...” (pulberi de lumini)
¿i våduvitå de reperele patriarhale (o lume-n care
nu mai crezi).

Poezia îl descåtu¿eazå provizoriu de viermu-
iala cotidianå, previzibilå ¿i alienantå („Tribalå
menire:/ så dormi, så fugi, så lup¡i, så mori/ ¿i
toate-ncep cu så...” – tribalå), ea compensând,
într-o oarecare måsurå, estomparea dialogului cu
sacrul („¿i-ncerc nåuc din groaznica genune/ o
transcenden¡å-n altå cale” – o altå lume; sau: „în
neputin¡a-i, e fericit så creadå,/ cå ceru-i då o
recompenså/ ¿i ninge pentru sine...” – culmea).

*
„Opai¡ arde, timpul curge,/ în clepsidrå/ clipa

plânge”
Locuirea între cår¡i ¿i dialogul cu alte min¡i îl

sensibilizeazå în fa¡a trecerii („plugul timpului må
aleargå ¿i/ strive¿te” – pulberi de lumini), deschi-
zându-i perspective noi de în¡elegere, pe care ulte-
rior le converte¿te poetic în imagini ce reu¿esc så
inducå acelea¿i ståri emo¡ionale ¿i cititorului: „Sunt
vântul ce zboarå nåuc/ ¿i-n valuri råscole¿te ma-
rea,/ sunt fir de apå prins în mun¡i,/ frun¡ile spå-
lând ¿i sarea” - Vânt de råscruce; „Trenul toarce
timp în ro¡i/ spårgând secunda în clipitå,/ în zån-
gånit adormitor/ ¡ese-n spira-i de ispitå” – cåråruie
spre inima ta; „ªi tot în toate dau puteri,/ clipa-n-
doaie timp pe loc […]/ La orizont e håu întunecat,/
cåci somnii nop¡ii vin cålåri,/ un mag då bice unei
ro¡i/ så-nvârtå timpul cat cu cat...” – treptele iubi-

rii; sau: „Opai¡ arde, timpul curge,/ în clepsidrå/
clipa plânge” – astrale).

Destråmarea „nebunå” ¿i „neîntrebatå” o reîn-
tâlnim în textul trecere ¿i dor, unde condi¡ia umanå
în vremelnicia ei este asemuitå unei alergåri con-
tinue, în care individul e silit så experimenteze –
în ciuda voin¡ei proprii (sau, poate, tocmai aceasta
îl håituie¿te) – lipsa-de-a¿ezare: „O goanå în galop
fårå oprire:/ mi-e sete ¿i oasele må dor,/ a¿ vrea
så-mi adaste caii înspuma¡i/ la fântâna din ponor”.

*
„Te laså-n gândul meu, iubito”
Când nu ¿lefuie¿te versul, poetul modeleazå

femeia. Amândouå – ¿i poezia, ¿i iubita – îl osân-
desc, amândouå îi aduc împlinirea („Nevoia mea
de tine e¿ti”; „Durerea mea de tine e¿ti” – vis în
alb), îi probeazå puterile, îi intensificå tråirile.
Dându-le suflet, creatorul î¿i demonstreazå compe-
ten¡ele. Înve¿nicindu-le, î¿i prelunge¿te el însu¿i
via¡a, reconciliind totodatå raporturile cu divinul:
„Te laså-n gândul meu, iubito, hai!/ ¿i mâinile îmi
laså – sunt roata de olar –/ vor modela amfore cu
viu grai: din ceruri duh, spre ceruri dar” (vis de
olar).

Dacå urmårim ceremonialul curtårii, a¿a cum
e imaginat acesta în textul arome într-o carte,
crea¡ia ¿i femeia, cu toatå îndåråtnicia lor ini¡ialå
(simulatå, desigur), se laså în cele din urmå învinse
(„Un ochi/ pe coapsa-¡i råtåce¿te,/ un cod secret/
în altul dogore¿te,/ de¿i afarå este frig/ în visul
tåu/ un jar voi fi,/ mereu.// Curând, atingeri î¡i
topesc ghe¡arii/ […] î¡i piere teama, chiar ¿i ea,/
ru¿inea s-a topit deja/ ¿i cresc în trepte pofte:/
råbojul a fost scris/ dintr-un amor rupestru,/ un
scrijelit indescifrabil...” (arome într-o carte), rås-
plåtind îndrågostitul cu nop¡i „lascive”, parfumate,
ale cåror clipe se vor metamorfoza, poetice¿te, în
„petale/ uitate într-o carte...”

Alteori, femeia întruchipeazå „poezia ultimu-
lui cal alb/ ce ¿i-a pierdut ståpânul în råzboi”
(iubito, în tine râsul plânge). Eul liric se apropie
de ea „cu tremur ¿i cuviincioaså sfiiciune” (pulberi
de lumini), îmbiind-o la rendez-vous nu în codrul
romanticilor ¿i nici sub teiul cu iz afrodiziac, ci –
pe urmele psalmistului („În sålcii, în mijlocul lor,
am atârnat harpele noastre” – Psalmul 136), sub
salcie, acolo unde „se deapånå pove¿ti în nop¡i/ de
foc påzite/ ¿i buza Dunårii se umflå de mistere...”
(sub salcia mea).

Nu lipse¿te, din lirica eroticå a lui Dumitru
Drinceanu, dimensiunea mai pregnant senzualå
(„dragoste nebunå în iatac/ ori pe spinåri de fag
tråsnit” – treptele iubirii), a cårei împlinire råstoar-
nå convingeri ¿i vechi supersti¡ii ale partenerilor:
„E nemurire ce tråim/ ¿i meritåm pedepse/ […]
credin¡å-i ce iubim...” (amor nebun). Originalå în
lirica autohtonå de dragoste se dovede¿te poema
hibernare inuitå. Toposul în care se deruleazå
episodul erotic – cu repere precum iglul, ur¿ii polari,
pieile de ren – ¿i diversitatea imaginilor artistice,
adresate tuturor sim¡urilor („gustul zåpezii”, „arome
de fum”, „troznet de lemne care plâng”, „fierbin¡eli
de foc”) trådeazå nu doar un poet deschis cåtre
spa¡ii mai pu¡in frecventate de camarazii de breaslå,
ci ¿i resurse de talent ce meritå puse în valoare.
Iatå, de pildå, feeria amurgului la poli: „Sângele
unui cer de varå/ absoarbe azurul unui ocean
învins:/ apusul ¿iroie¿te glaciar/ pictat pe albul
înghe¡at”.

*
„Bleu amor în zboruri plane/ albatro¿i pic-

teazå-n dungå...”
Momentul inefabil al suspendårii între luminå

¿i întuneric, cu tråirile confuze adiacente, împletind
melancolia ¿i speran¡a, e surprins îndeosebi în
poemele naturii. Uneori, apusul devine tema înså¿i
a textului, cum apare în piesa intitulatåorizont
(„Curând inundå atâta-ntunecime,/ luptând, hul-

pave neguri î¿i fac loc,/ noian lumini se frâng în
profunzime,/ adâncuri fierb în råzvråtiri de foc”),
în jocul de penel din amurg în Bårågan, unde înse-
rarea îi stârne¿te poetului corela¡ii cu o cunoscutå
pânzå a lui Pablo Picasso („Påmânt ¿i gând ¿i cer/
pågân în soare aprind rug/ […] în ferestre sângerii/
feciorelnic unduiesc våpåi/ ¿i-n falduri umbre/
aruncå-se-n balet/ în arctice culori”) ori în amurg
tropical, cu spectacolul de searå plasat în decor
marin.

Observ cå marile întinderi de ape (oceanul,
marea) atrag acest poet de lângå Dunåre, îl fasci-
neazå. Ele capåtå atribute feminine: au sâni (sårut
de Caraibe), „nuri ¿i coapse” (fantasme în azur), iar
albastrul lor „gelos asmute sim¡uri” (id.), stârnind
deopotrivå imagina¡ia creatoare („O sirenå-i pune
flori/ în coroana-i de mireaså, apa-i coloreazå fa¡a/
¿i i-o strânge în fiori,/ pescåru¿i aruncå pene/ în
cosi¡a ei de aur/ ¿i se laså pe-o aripå/ în plonjonul
înspre plaur” – pescåru¿i în Bermude; sau: „bleu
amor în zboruri plane/ albatro¿i picteazå-n dun-
gå...” - sårut de Caraibe). Apele ¿i cerul se aflå, în
lirica lui Dumitru Drinceanu, într-o ineditå simbio-
zå, echivalând cu „o prelungire a aceluia¿i/ albas-
tru interplanetar” (tablou divin). În viziunea sa,
„Ceru-i respira¡ia mårii-n infinit,/ la rându-i oglin-
då/ ce scaldå cohortelor gråbite/ milenii de pove¿ti
cu zei/ ¿i sirene-n råsårit” (id.).

Am låsat inten¡ionat la urmå douå dintre cele
mai reu¿ite poezii ale volumului, în care vânzoleala
naturii îndrågostite dezvåluie un poet delicat ¿i
inventiv. Erotismul cuprinde aici întreaga fire, într-o
originalå complicitate de senza¡ii. În amor de roze,
aroma trandafirului „unduie-n searå/ despletitå”,
în vreme ce „råzle¡, un strop de rouå/ furi¿eazå-ntre
petale/ afrodisiac sårut” – tablou admirabil com-
pletat de toropeala, iarå¿i senzualå, a astrului noc-
turn: „Luna lini¿titå doarme,/ neglijentå ¿i boemå/
råstignitå-n arc bizar –/ abandon celest”. Amor de
mai converte¿te polenizarea într-o fermecåtoare po-
veste de iubire („Fluturi ¿i bondari sub drog/ […]
fericesc mii de corole/ ¿i înva¡å-n gând când plouå/
torsul dragostei de mâine”), prelungitå pânå în
noapte („Fâlfâiri de lampå seara/ duc sårutul lor în
prispå:/ dragostea-i apucå-n tindå,/ nectar peste
tot ridicå,/ afrodisiac în grindå”). Ca în balada bar-
bianå Dupå melci, vremea în schimbare pedepse¿te
graba cu care e întâmpinatå primåvara ¿i tentativele
de sfidare a Rânduielii. Råmâne înså bucuria tråirii
din plin a clipei: „Ciob de soare bruma cerne,/ zborul
urmårit de umbre/ licårind în diminea¡å/ se opre¿te
în fere¿ti:/ pâlpâiri de aripi frânte/ printre fulgi ¿i
arabesc,/ ierni în mai – crude pove¿ti!// Freamåt
de iubiri apuse/ se cutremurå-n cårunte/ ¿i uitate-n
timp arome,/ vålurind printre petale/ un penel de
policrome”.

Crea¡ii precum cele amintite dau seama de
multiplele disponibilitå¡i creatoare ale poetului
dunårean. Con¡inuturile imaginative – unele, inedite
– seduc chiar ¿i lectorul avizat, înså ele sunt împo-
vårate, pe alocuri, de teama eliberårii de versifica¡ia
tradi¡ionalå (a¿ putea-o numi ¿i o tentativå – încå
timidå – de reconstruire a ei, întru acomodarea la
expectan¡ele publicului actual), aspect ce då na¿tere
unor rime suferinde („Hai, laså-må så-¡i spål vit-
rina/ […] nu pot plåti doar cu lacrima” – plouå,
iubito!; „chiar stråpunse de fåclii/ […] într-o mare
de magnolii” – fantasme în azur; „¿terg polenul de
cire¿/ […] legånând pistilul filde¿” – amor de mai),
unor combina¡ii mai pu¡in fericite de sonuri („Dupå
plaje jungla râde” – sårut de Caraibe) ori unui ritm
interior parcå råmas în lucrare (ochi magic sau unele
secven¡e din sågeata pierdutå).

Dezinhibarea emo¡iei ¿i armonizarea ei mai
intimå cu mijloacele prozodice ar adåuga, cu si-
guran¡å, carate în plus proiectului liric promi¡åtor
al lui Dumitru Drinceanu. A¿tept cu interes volumul
ce urmeazå.

Delia MuntDelia MuntDelia MuntDelia MuntDelia Munteeeeeananananan
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Psihologii spun cå existå oameni care
percep sunetele în culori (Bacovia îi spunea au-
di¡ie coloratå), fapt ce s-ar explica prin cone-
xiunile încurcate, având ca efect amestecul
circuitelor våzului ¿i auzului. Cel care are
aceastå caracteristicå vede sunetele, a¿adar,
¿i cuvintele, ¿i le asociazå unor culori distincte,
ca Goethe sau ca Rimbaud în Voyelles. Astfel,
muzica e perceputå ca amestec de culori, iar
pictura ca ansamblu de sunete, în potirul unei
senza¡ii unice, unicizând momentul perceptiv.

Litera¡ii au transformat aceastå excep¡ie,
abatere, transferând-o în domeniul literelor,
stabilind coresponden¡e relevabile la nivelul
sunetelor – vocale ¿i consoane, concretizând-o
într-o imagine sincreticå – vizual-senzoria-
lå-cromaticå-olfactivå, imagine ce determinå
situarea receptorului într-un punct de conver-
gen¡å a tangibilului cu intangibilul, a materia-
lului cu imaterialul, a fizicii vie¡ii cu metafizica
ei. Semnul rezultat presupune o fuziune între
obiect sau referentul la care trimite acel semn
¿i interpretant – gândul subiectiv, adicå, deter-
minat de ac¡iunea pe care o provoacå semnul.
Dacå ceea ce spune lingvistul Morris – „un
lucru este un semn numai datoritå interpretårii
sale ca semn de cåtre un interpret”, voi fi
interpretul semnului propus de Gabriela Banu
în/ca Sinestezii1 pentru a decela semnifica¡iile
realizate ca semnificat ¿i semnificant.

La nivel epic, aceste sinestezii, dau cone-
xiunui încurcate nu numai la nivelul sunetelor
sau al modului unic de a amesteca, în percepe-
rea realului, sunete ¿i culori, dar ¿i la cel al
rela¡iilor umane, marcate de armonii ¿i dizar-
monii.

Umanitatea pe care o creeazå Gabriela
Banu se sustrage, de fapt, face efortul de a se
sustrage istoriei, aparentului, fizicii vie¡ii, cåci,
neputând s-o influen¡eze în vreun fel ¿i refu-
zând resemnarea, singura modalitate de su-
pra-vie¡uire este de a o transcende, recreând-o

Sinestezii ¿i disonan¡e existen¡iale

potrivit mijloacelor personale de reprezentare
aprehensivå ¿i comprehensivå. Ei nu creeazå
o mitologie personalå, creeazå, mai degrabå,
enclave în care se instaleazå fårå så rupå întru
totul pun¡ile de legåturå cu lumea, cu ceilal¡i.

„Oare asta formeazå sinestezia vie¡ii
mele?”, se întreabå un personaj. Sinestezia lor
este oglinda pe care o poartå de-a lungul dru-
mului realului în care tråiesc, în realitatea
aceasta care nu este singura dintre realitå¡ile
posibile. Alternativele sunt date de sinestezii,
de modul în care se råsfrâng ele în oglinda artei
lor. Ascultând Anotimpurile de Vivaldi, Rådu¿,
muzicianul care ratase o mare carierå muzi-
calå, pare cå mânuie¿te o vioarå translucidå,
iar ceilal¡i recepteazå avid sunetele, pe care
Pictorul le tråie¿te intens ca sinestezii – „...în
aer pluteau miresme primåvåratice, culori
transparente, mângâieri ale brizei – sinestezii
minunate...”

Personajele create la limita dintre general
¿i particular, într-un pasaj al existen¡ei, Anti-
carul, Pictorul, Profesorul Florin, muzicianul
ªerban Rådu¿, singurul individualizat prin
nume, par un fel de crai moderni, frumo¿i
nebuni ai marelui ora¿, råtåci¡i într-o lume ale
cårei semne nu le mai recunosc ¿i, nerecunos-
când-o nu o mai pot ståpâni. De aceea, mi¿-
carea este retractilå: din realul banal în irealul
crea¡iei. Semnifica¡iile profesiilor conduc în
perimetrul sinesteziilor sociale. Conexiunile
încurcate, care le scriu dramatic destinul în
rela¡ie cu lumea în care vie¡uiesc ¿i care deter-
minå receptarea lor ca rata¡i, cåci neputând
atinge succesul, dupå care se måsoarå valoarea
unui om, ei nu pot fi recunoscu¡i de societate,
se armonizeazå în rela¡iile dintre ei. Ei tran-
scend semnele aparentului ¿i creeazå din sem-
nificante banale semnificate originale, în care
se regåsesc, care le delimiteazå enclava, limi-
tând rela¡iile cu ceilal¡i.

Un topos cu valoare simbolicå este pasajul,

Cronici literare ✒     Ana Dobre

un loc de trecere în vintrele marelui ora¿, o
punte ce demarcheazå ¿i desparte tårâmurile.
Aici se a¿azå, ca un insolit Cerber, Pictorul
pentru a prinde imagini ale trecåtorilor ¿i
pentru a le fixa în oglinda eternå a artei sale.
De aici, pornesc simbolurile, sugerate de
laitmotivul oglinzii, de toposul citadin al pa-
sajului/pun¡ii, de conota¡iile generate de struc-
tura estetå a personajelor, cåutåtori ai frumo-
sului etern, ai frumuse¡ii absolute. De altfel,
considera¡iile estetice sunt frecvente, presårate
ca pietricelele pentru a marca drumul semnifi-
cativ al semnului literar de la semnificat la
semnificant, de la discours la histoire. Arti¿tii,
personajele sunt arti¿ti prin voca¡ie ¿i condi¡ie
socialå, au un al ¿aselea sim¡, spune Pictorul,
cu care „pipåie” realitå¡i stråine celorlal¡i,
familiare lor, care tråiesc în pasajul ce desparte
lumile. În fraza artei, nimic nu råmâne la nive-
lul mimesis-ului, totul se poate schimba printr-o
singurå linie care le poate deplasa pe celelalte.
Så prinzi imaterialul în material, så-l ordonezi
este visul creatorului.

Gabriela Banu scrie o prozå care muste¿te
de sensuri; povestea este secundarå, de¿i a
povesti råmâne verbul originar al epicii. Dar,
povestea ca simplå în¿iruire de întâmplåri, fårå
un dublaj al semnifica¡iilor care så creeze
viziunea creatorului asupra existen¡ei, ar ¡ine
proza în perimetrul faptului divers. Ca scrii-
toare, nu un simplu documentarist al epocii,
Gabriela Banu creeazå lumea prin cuvânt, iar
cuvântul se dezvoltå pe etaje în metafore ale
existen¡ei. Povestea ei are/dezvoltå multiple
sinestezii ce se risipesc într-o medita¡ie tul-
buråtoare asupra existen¡ei, a rostului crea¡iei
¿i a condi¡iei omului, a artistului în lumea
postmodernå de aståzi.

1Gabriela Banu, Sinestezii, Editura Betta,
Bucure¿ti, 2020.

„Feicitå e¿ti tu, Oltenie, ºarå a Basarabi-
lor, întru toate ¡årile locuite de români!”, scria,
în 1901 George Co¿buc în voluma¿ul Din ºara
Basarabilor. ªi fericitå a fost/este ¿i „capitala”
acestei provincii a ºårii Române¿ti, a Valahiei
Mici, uneori ironizatå sau supradimensionatå,
dar totdeauna cu respect.

Fericitå e¿ti azi, Cetatea Banilor, pentru
cå are în sfâr¿it, o lucrare cu adevårat ¿tiin¡ificå:
Oltenia. Evolu¡ie social-istoricå ¿i patrimoniu
cultural, o monografie coordonatå de Dumitru
Otovescu ¿i Cristina Otovescu, apårutå în co-
lec¡ia „Cercetåri sociologice de teren”, în edi¡ie
bilingvå (românå ¿i englezå), gra¡ie Mihaelei-
Cristina Pârvu, sub egida Asocia¡iei Culturale
“Oltenia”, în coeditare, la editurile craiovene
Sitech/Beladi, în 2020. Monografia beneficiazå
de un pertiment studiu introductiv semnat de
actualul pre¿edinte al Academiei Române, acad.
Ioan-Aurel Pop ¿i-i are ca referen¡i ¿tiin¡ifici pe
acad. Ilie Bådescu ¿i cercetåtorul ¿tiin¡ific,
Sorin Cace al Academiei Române.

Dintr-un început, cartea are toate premi-
sele unei cercetåri ¿tiin¡ifice, gra¡ie ¿i colectivu-
lui de autori: Sevastian Cercel, Tudor Nedelcea,
Adrian Otovescu, Gabriela Rusu-Påsårin,
Carmen Ionela Ban¡a, Liliana Popescu, Florin
Stancu, Gheorhe Florentin Moise, Vlad-Ovidiu
Ciocå, la care se adaugå cei cita¡i deja.

Lucråri similare au mai apårut de-a lungul
vremii, între ele o notå distinctå fåcând volumul
de studii ¿i cercetåri, Oltenia, apårut în 1943

OLTENIA
Evolu¡ie social-istoricå ¿i patrimoniu cultural

¿i lansat în cadrul Såptåmânii culturale a
Olteniei (Palatul Jean Mihail, 24-30 octombrie
1943), în prezen¡a mare¿alului Ion Antonescu.
Apårutå în condi¡ii grafice de excep¡ie, cartea
reunea studiile unor mari personalitå¡i ale
vremii: Al. Marcu, Nifon Criveanu, C. Rådules-
cu-Motru, M. Theodorean-Carada, Mircea
Tomescu, Tudor Arghezi, N.I. Herescu, I. Conea,
T. Påunescu-Ulmu, I. Popescu-Cilieni, Al. Tzi-
gara-Samurca¿, Victor Gomoiu, D. Berciu, D.
Tudor, A. Sacerdo¡eanu, I. Donat, Marcel Ro-
manescu, C.D. Fortunescu, Victor Popilian, C.
ªaban-Fåge¡el etc. În compara¡ie cu aceastå
carte din 1943, monografia Oltenia. Evolu¡ie
social-istoricå ¿i patrimoniu cultural din 2020
se prezintå ca o lucrare conceputå ¿i coordona-
tå organic, ca un tot unitar, care så reliefeze
întreaga problematicå a acestui col¡ de ¡arå,
de la începuturi pânå la zi. Numai enumerarea
capitolelor este edificatoare în acest sens: Coor-
donate geografice ¿i istorice ale comunitå¡ii
regionale (Vlad-Ovidiu Ciocå), Organizarea ad-
ministrativå a teritoriilor (Cristina Otovescu,
Adrian Otovescu), Resursele demografice ¿i cali-
tatea condi¡iilor de via¡å ale popula¡iei (Cristina
Otovescu, Adrian Otovescu), Structura etnicå
a popula¡iei. Evolu¡ie istoricå ¿i råspundere
teritorialå (Carmen Ionela Ban¡a), Cultura po-
pularå ¿i valorile reprezentative ale patrimoniu-
lui regional (Gabriela Rusu-Påsårin), Via¡a
religioaså. Schituri ¿i månåstiri din Mitropolia
Olteniei (Tudor Nedelcea), Contribu¡ii ale perso-

nalitå¡ilor din Oltenia la dezvoltarea patrimo-
niului cultural na¡ional ¿i universal (Tudor
Nedelcea), Valori ¿i activitå¡i economice. Absor-
¡ia capitalurilor occidentale (D. Otovescu, Gh.
Moise), Sta¡iunile balneare ¿i indica¡iile

 ✒     Tudor Nedelcea
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terapeutice. Poten¡ialul turistic al regiunii
(Liliana Popescu), Re¡eaua publicå de asis-

ten¡a socialå (Florin Stancu), Perspective de
dezvoltare a Regiunii S-V Oltenia (Sevastian
Cercel), Jude¡ele Olteniei – imagini identitare
¿i valori culturale reprezentative (D. Otovescu).

În prefa¡å, universitarul craiovean, renu-
mitul sociolog Dumitru Otovescu precizeazå
scopul elaborårii unei astfel de lucråri complexe:
„så oferim nu numai o bazå informa¡ionalå re-
levantå, diverså ¿i actualå despre Oltenia, ci ¿i
o lucrare unitarå, având ca temei teoria ¿i meto-
da monograficå de studii”, întrucât „perspectiva
monograficå de cercetare a fenomenelor sociale
¿i a comunitå¡ilor teritoriale a fost adoptatå nu
numai pentru a realiza o conexiune cu tradi¡ia
gândirii sociologice a lui D. Gusti, ci ¿i pentru
cå oferea convingerea realizårii unor analize
unitare ¿i de detalii”. De altfel, anterior D. Oto-
vescu a mai publicat 30 de asemenea cår¡i, sub
egida Institutului Social Oltenia al Universitå¡ii
din Craiova (fondat ¿i condus de el), în urma
cercetårilor sociologice de teren, în care ¿i-a an-
trenat ¿i studen¡ii.

Caracterul strict ¿tiin¡ific, academic al
lucrårii Oltenia. Evolu¡ie social-istoricå ¿i patri-
moiu cultural este accentuat ¿i de studiul in-
troductiv al acad. Ioan-Aurel Pop, cu un titlu
semnificativ: Oltenia ¿i voca¡ia unitå¡ii româ-
ne¿ti. Plecând de la constatarea unei erori pri-
vind (doar) unirea Moldovei ¿i Munteniei de la
1859, fårå men¡ionarea Olteniei, ca parte a
ºårii Române¿ti, ilustrul istoric men¡ioneazå
câteva repere istorice spre a demonstra voca¡ia
acestei provincii pentru unitatea româneascå,
a¿a cum a men¡ionat anterior istoricul N. Iorga
(„Regionalism oltean” sau „Craiova ¿i Unirea”,
ambele publicate în „Arhivele Olteniei”, în 1922,
respectiv 1933) sau a pictat Th. Aman în 1857.

„În Oltenia s-a produs una dintre cele mai in-
tense ¿i mai îndelungate romanizåri dintre toa-
te regiunile cucerite de români la nord de Dunå-
re ¿i dintre toate ¡inuturile care aveau så al-
cåtuiascå România modernå”, scrie I.A. Pop.
Men¡ionând vigoarea latinitå¡ii oltene prin pre-
zen¡a perfectului simplu, de frecven¡a mai mare
a verbelor preluate din latinå, ideea timpurie,
a unitå¡ii politice a românilor, prezentå în di-
ploma cavalerilor ioani¡i, Oltenia constituie „un
nucleu de domnie medievalå, pentru cå în se-
colul al XIII-lea avem atestatå aici o dinastie,
cu formå de mo¿tenire ereditar-electivå a scau-
nului domnesc”. Privind personalitatea covâr-
¿itoare a lui Mihai Viteazul, I.A. Pop îi remarcå
douå dimensiuni: „prima a fost aceea de apå-
råtor al Cre¿tinitå¡ii, de erou luptåtor ¿i posibil
eliberator al Cetå¡ii Sfinte a impåratului Cons-
tantin cel Mare, iar a doua, legatå strâns de
prima, a fost aceea de erou al românitå¡ii, prin
formarea din cele trei ¡åri române a unei mo-
narhii a Daciei, devenite un adevårat bloc inex-
pugnabil în fa¡a «pågânului»”. Un amånunt mai
pu¡in cunoscut: în recesåmântul din 1930, „Ol-
tenia apare ca fiind cea mai româneascå dintre
toate provinciile române¿ti, cu aproape 99%
etnici români ¿i ortodoc¿i”, astfel încât „a face
elogiul României întregite aici, la Craiova, este
ca ¿i cum ai invoca esen¡ele din nucleul lor ¿i
românimea din rådåcinile sale”, concluzioneazå
cu deplin temei istoricul academician Ioan-
Aurel Pop.

Lucrarea coordonatå de Dumitru Otovescu
¿i Cristina Otovescu este încårcatå de date ¿i
fapte semnificative argumentate ¿tiin¡ific. De
pildå, este descris spiritul oltenesc, între origine
regionalå ¿i aspira¡ie universalå, sunt catogra-
fia¡i cu scurte date biobibliografice personalitå¡i
marcante din domeniul literaturii ¿i filosofiei

(Antim Ivireanu, Bartolomeu Anania, T. Arghezi,
Al. Balaci, I. Biberi, I. Gh. Bibicescu, D. Caracos-
tea, ªerban Cioculescu, Traian Demetrescu, El.
Farago, E. Ionescu, Al. Macedonski, Gib Mi-
håiescu, I. Minulescu, P. Pandrea, Adrian Påu-
nescu, I.D. Sîrbu, Marin Sorescu, Alice Voines-
cu, Nestor Vornicescu), artei (Th. Aman, Gh.
Anghel, Corneliu Baba, C. Brâncu¿i, Anghel
Chiciu, Gr. Gavrilescu, D. Ghia¡å, Elvira Godea-
nu, Iosif Keber, Maria Låtåre¡u, J. Negulescu,
Mircea Olariu, Amza Pellea, Ioana Radu, Aris-
tizza Romanescu, Stoica D., Fr. ªirato, Maria
Tånase, El. Teodorini, I. ºuculescu), filosofiei
¿i sociologiei (C. Rådulescu-Motru, D. Dråghi-
cescu, G. Uscåtescu), ¿tiin¡ei (H. Coandå, N.
Coculescu, Gogu Constantinescu, Th. Costes-
cu, L. Mrazec, ªt. Odobleja, Petrache Poenaru,
S. Stoilov, Sabba ªtefånescu, Gh. ºi¡eica, N.
Vasilescu-Karpen), politicieni ¿i filantropi (C.
Argetoianu, E. Carada, Gh. Chi¡u, Constantin
¿i Jean Mihail, N.P. Romanescu, N. Titulescu).

Oltenia. Evolu¡ie social-istoricå ¿i patrimo-
niu cultural, realizatå de un colectiv interdis-
ciplinar de speciali¿ti fiecare în domeniul lor,
este o lucrare de mare actualitate ¿i necesitate,
relevantå pentru argumentarea identitå¡ii cul-
turale ¿i a valorilor reprezentative din acest
areal geografic, pe plan na¡ional ¿i interna¡io-
nal.

Elaboratå cu acribie ¿tiin¡ificå, într-un stil
sobru, accesibil, cu o traducere în limba lui
Shakespeare, lucrarea se impune în peisajul
¿tiin¡ific românesc actual, fiind o realå ¿i fireas-
cå contribu¡ie documentarå în varii domenii de
activitate umanå: istoric, geografic, administra-
tiv, demografic, etnic, cultural, religios, econo-
mic, turistic, de protec¡ie socialå. Ea demons-
treazå, în subsidar, ¿i un poten¡ial ¿tiin¡ific ¿i
cårturåresc al unor intelectuali craioveni.

Perioada postpa¿optistå a fost creatoare ¿i
decisivå în evolu¡ia ulterioarå a institu¡iilor
statale române¿ti. De¿i înfrântå, Revolu¡ia de
la 1848, prin ideile ei europene, a sådit såmân¡a
formårii unitå¡ii statale (la 1859), a cuceririi
Independen¡ei (în 1877-1878) ¿i a modernizårii
¡årii, prin marile sale personalitå¡i: N. Bålces-
cu, A.I. Cuza, M. Kogålniceanu, Bråtienii, Carol
I, etc., Titu Maiorescu ¿i toatå „Junimea”, M.
Eminescu, C.A. Rosetti etc.

Între ace¿tia, Ioan G. Bibicescu face o figu-
rå aparte, distinctå. „Un C.V. la Ioan G. Bibices-
cu e fascinant de regåsit, întrucât via¡a acestui
om s-a topit în faptele sale precum sarea în bu-
cate”, pentru cå el, ca autentic patriot, ¿i-a iubit
patria „¿i a luptat împreunå cu marii bårba¡i
pentru înfåptuirea României moderne ¿i între-
gite”, afirmå cu temei Ileana Roman ¿i Tudor
Rå¡oi în vol. Excelen¡e severinene, I, Drobeta
Turnu Severin, 2017, p. 231.

S-a nåscut la Cerne¡i, pe atunci vechea
re¿edin¡å a Mehedin¡ului, la 8 noiembrie 1848,
în anul Revolu¡iei, într-o familie de mo¿neni.
Bibicu, era numele de familie, dar tatål l-a îns-
cris la ¿coala din Cerne¡i pentru primele douå
clase, cu numele Bibicescu, nume devenit re-
nume; urmåtoarele clase le-a continuat la ªcoa-
la Centralå din Craiova (azi Colegiul Na¡ional
„Carol I”), unde se împrietene¿te cu Al. Mace-
donski. Urmeazå Dreptul la Bucure¿ti ¿i Paris,
revine în ¡arå ¿i se angajeazå copist la Primåria
Capitalei (azi, unii in¿i cu doctorate plagiate
devin mari demnitari sau oameni politici!).
Cariera sa func¡ionåreascå este exemplarå:
copist, consilier, ajutor de primar, deputat, di-
rector ¿i guvernator al Båncii Na¡ionale. Co-
cheteazå ¿i cu presa, fiind remarcat de C.A.
Rosetti ¿i Ion C. Bråtianu, angajându-l la oficio-
sul ziar liberal „Românul”, cu care Eminescu a
avut o aprigå, dar obiectivå polemicå. (Directo-

Ioan G. Bibicescu, folclorist ¿i om al cetå¡ii

rul revistei, C.A. Rosetti, î¿i începea ziua citind
articolele lui Eminescu din „Timpul”, iar la
moartea acestuia a scris un necrolog încårcat
de sim¡åminte sincere. Ce vremuri!). Se transfe-
rå la ziarul „Doroban¡ul” (1877-1879), unde glo-
rifica jertfa solda¡ilor români pe câmpul de lup-
tå, dar ¿i necesitatea câ¿tigårii unei indepen-
den¡e economice, a industrializårii ¿i stimulårii
comer¡ului, înfiin¡area unei bånci na¡ionale etc.
(idei regåsite ¿i la Eminescu), apoi la ziarele „Re-
na¿terea” (1879), „Unirea”, Telegraful”.

De altfel, el a devenit director (în 1895) ¿i
guvernator ¿i al Båncii Na¡ionale (în decembrie
1916, pânå în 1921, fiind declarat director ono-
rific pânå la sfâr¿itul vie¡ii, ca recompenså pen-
tru meritele sale incontestabile în consolidarea
¿i evolu¡ia acestei institu¡ii de importan¡å pri-
mordialå în via¡a oricårei ¡åri, prin realizarea
unificårii monetare a pie¡ii române¿ti, înfiin¡a-
rea de agen¡ii bancare în toate provinciile ¡årii,
revigorarea capitalului bancar al ¡årii dupå Pri-
mul Råzboi Mondial. Un fapt nu lipsit de impor-
tan¡å: el s-a opus transferårii tezaurului Båncii
Na¡ionale la Moscova.

O altå dimensiune majorå a personalitå¡ii
sale este cea de ctitor al bibliotecii publice a
ora¿ului de pe Dunåre, care, în timp, îi va purta
cu cinste numele. Voca¡ia sa de filantrop a fost
clar exprimatå: „så dau fiin¡a dorului de mult
hrånit în sufletul meu, de a låsa, dupå trecerea
mea din via¡å, compatrio¡ilor mei ¿i, cu deose-
bire, iubi¡ilor mei mehedin¡eni, un mijloc de a
se continua råspândirea culturii ¿i în genera-
¡iile viitoare”. Ideea sfântå de luminare a popo-
rului, anulatå în mare parte azi, când, de pildå,
bibliotecile comunale din Mehedin¡i au fost des-
fiin¡ate! I.G. Bibicescu doneazå ora¿ului (prin
intermediul unei alte uria¿e personalitå¡i, Teo-
dor Costescu, care a ctitorit un palat cultural)
„aproximativ 20.000 volume, multe din ele ope-
re de mare valoare, care face ca Severinul så
aibå cea mai frumoaså bibliotecå din ¡arå dupå
ora¿ele Bucure¿ti ¿i Ia¿i”, bibliotecå inauguratå
la 23 octombrie 1921, cu filiale în jude¡, dar ¿i
în Basarabia, Ardeal, Bucovina, Banatul sâr-
besc etc. (vezi ¿i Tudor Nedelcea, Printre cår¡i
¿i oameni, III, Ia¿i, TipoMoldova, 2017, p.
155-160).

I.G. Bibicescu este ¿i autorul unor cår¡i
cu impact în epocå: Mi¿carea popora¡iunii
în România de la 1870 pânå la 1878 (1880),
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Embaticul, råscumpårarea lui (1881),
Raportul sec¡iunii comerciale (1882), Câteva

cuvinte asupra convie¡uitorilor comerciale
(1884), Cercetåri asupra crizei ¿i cauzele ei
(1885), 1848 în România (1898), Sunt persecu-
ta¡i evreii în România? (1902), În cestiunea agra-
rå (1907), Este în legile noastre vreo sanc¡iune
contra cålcårii art. 7 din Constitu¡iune? (1908),
Les revendications de la Roumanie (1913), Rec-
tificåri de constatåri în Banca Na¡ionalå a Ro-
mâniei (1914), Opt ani în Banca Na¡ionalå a
României (1921).

Dar, cea mai importantå lucrare a sa, este
vol. Poezii populare din Transilvania, culese ¿i
adnotate de el (Bucure¿ti, 1893, LXIX + 511p.).
Membru al Ligii Culturale, I.G. Bibicescu a cules
folclor din dorin¡a „solidaritå¡ii na¡ionale”, cu
speran¡a ¿i credin¡a cå „suferin¡ele [românilor
din Transilvania, n.n.] vor înceta, cå soarele
românismului va stråluci mândru ¿i peste acele
¡åri, unde sila se trude¿te a-l întuneca, voind
så facå pe român a nu mai fi român”.

Despre via¡a ¿i activitatea lui I.G. Bibices-
cu au scris: Petru Drågånescu-Brate¿, Gh.
Vrabie, I.C. Chi¡imia, Ovidiu Bârlea, Iordan
Datcu, Dan Buciumeanu, Ileana Roman, Tu-
dor Rå¡oi, Cristian Ani¡a, Viorel Mirea, Lucia
Cire¿. Numele såu apare în dic¡ionare academi-
ce, în lucråri enciclopedice (Excelente mehe-
din¡ene, Dic¡ionarul enciclopedic al jude¡ului
Mehedin¡i, ambele scrise de Ileana Roman ¿i
Tudor Rå¡oi), în edi¡ii (Coresponden¡å, edi¡ie
Virgiliu Tåtaru sau, edi¡ii din Poezii populare
din Transilvania etc.).

Recent, pia¡a cår¡ii române¿ti a înregistrat
un nou ¿i valoros volum: Ioan G. Bibicescu, fol-
clorist ¿i om al cetå¡ii, în coresponden¡a ¿i do-
cumente, edi¡ie alcåtuitå ¿i îngrijitå, note ¿i
indicii de George Sorescu ¿i Tudor Rå¡oi, cum
scrie pe pagina de titlul, apårut în 2019 la
Editura Didahia Severin a Episcopiei Severinu-
lui ¿i Strehaiei, institu¡ie eclesiasticå veche ¿i
nouå totodatå, înfiin¡atå acum 650 de ani ca a
doua mitropolie a ºårii Române¿ti ¿i reînfiin¡atå
în 2003, sub purtarea de grijå a episcopului
Nicodim, cadru didactic universitar la Faculta-
tea de Teologie Ortodoxå din Craiova. Dupå
apari¡ia acestui volum, profesorul craiovean a
mai gåsit câteva documente încredin¡ate tot lui
Tudor Rå¡oi, pe care le-a publicat în 2020 în
aceea¿i editurå a Episcopiei Severinului ¿i Stre-
haiei, sub titlul: I.G. Bibicescu în alte arhivalii
inedite.

George Sorescu este fratele mai mare al
genialului Marin Sorescu, a fost profesor la Li-
ceul „Traian” din Turnu Severin (unde a condus
cenaclul literar „Al. Vlahu¡å”, avându-i printre
invita¡i ¿i pe studentul Marin Sorescu), prieten
cu bibliofilul severinean Dumitru Brehui. Cu
voca¡ia cercetårii ¿i a profesoratului universitar,
G. Sorescu a frecventat Biblioteca „I.G. Bibices-
cu” ¿i spre norocul ctitorului acestei institu¡ii,
dar ¿i al posteritå¡ii, a gåsit documente din ar-
hiva I.G. Bibicescu, care erau scoase din inven-
tar ¿i date la topit ca maculaturå. Era epoca
epurårii din via¡a socialå nu numai de oameni
idezirabili într-o Românie bol¿evizatå, dar ¿i de
cår¡i ¿i documente ce apar¡ineau acestor perso-

nalitå¡i care nu se încadrau politic, ei sau op-
era lor, cu noua ideologie a vremii. ªi, astfel,
profesorul ¿i scriitorul G. Sorescu a salvat cu
ceva risc, aceastå avu¡ie inestimabilå ¿i a pås-
trat-o ca pe o relicvå pânå în zilele noastre. Pe
baza acestei „maculaturi” salvate, G. Sorescu
a sus¡inut comunicarea Bibicescu-folclorist în
cancelaria Liceului „Traian” în care a profesat
între 1953-1961, în prezen¡a nepotului, Tiberiu
Bibicescu. Dupå publicarea acestora, arhiva-
liile au fost donate de salvatorul lor Arhivelor
Na¡ionale Mehedin¡i spre ve¿nicå påstrare.
Voia s-o valorifice prin publicare, a apelat ¿i la
mine ¿i i-am recomandat pe cel mai bun spe-
cialist în domeniul editårii ¿i arhivisticii, pe
profesorul doctor Tudor Rå¡oi, a cårui onestitate
¿i acribie ¿tiin¡ificå i-o cunoscusem din vreme.

Tudor Rå¡oi s-a nåscut la 14 ianuarie 1953
în comuna doljeanå Dåbuleni, unde-¿i începe
¿coala, continuatå la Liceul economic din Co-
rabia (1972) ¿i la Facultatea de Istorie a Uni-
versitå¡ii „A.I. Cuza” din Ia¿i (1972-1976), unde
¿i-a sus¡inut doctoratul cu teza Dimensiunea
socialå ¿i na¡ionalå a legisla¡iei sociale a mun-
cii în România interbelicå, pe care o publicå la
editura Antheros din Ia¿i în 1998. Dupå o acti-
vitate muzeograficå la Muzeul Regiunii „Por¡ile
de Fier” (1976-1981) se transferå la o institu¡ie
de care î¿i va lega întreaga activitate ¿tiin¡ificå,
la Direc¡ia jude¡eanå Mehedin¡i a Arhivelor
Na¡ionale (din 1985), ajungând direcor (1996-
2006; 2007 pânå la pensionare) ¿i director gen-
eral adjunct al Arhivelor Na¡ionale din Bucu-
re¿ti (2006-2007). Paralel, a activat ¿i ca profe-
sor la Centrul Universitar Drobeta Turnu Seve-
rin, Academia de Poli¡ie „A.I. Cuza” din Bucu-
re¿ti ¿i la Universitatea din Craiova.

Este autorul unor lucråri de sintezå: Di-
ploma¡ia europeanå în epoca modernå (2009),
Documente ale municipalitå¡ii severinene, vol.
I-IX (2008, cu N. Chipurici), Rezisten¡a antico-
munistå din sud-vestul României, vol. 1-3
(2004, 2007, 2008, cu N. Chipurici), Manage-
mentul Arhivelor (2008, cu Corneliu Mihai Lun-
gu), ªtefan Odobleja. Coresponden¡a (2009),
Regimul Dunårii la Por¡ile de Fier ¿i Cataracte,
vol. 1-2 (2009, 2011), Institu¡ia poli¡iei în jude¡ul
Mehedin¡i (2004, cu N. Chipurici), Institu¡ia
Arhivelor în jude¡ele Arge¿, Dolj, Gorj, Mehe-
din¡i, Olt ¿i Vâlcea (2006, în colab.), Prezen¡a
elenå în Mehedin¡i (2008, cu Paula Scalcåu),
Catolicii din Turnu Severin (2012, în colab.),
Oltenia în Primul Råzboi Mondial (2017, în
colab.) Al. Bårcåcilå. Coresponden¡å (2017), Ex-
celen¡e mehedin¡ene (2017, cu Ileana Roman),
Dic¡ionarul enciclopedic al jud. Mehedin¡i
(2003, cu Ileana Roman), Colec¡ia dr. C.I. Istrati
(1988, cu N. Chipurici), Societatea muzicalå
„Doina” (1997), Partidul na¡ional Liberal în
Mehedin¡i (1999), Palatul Cultural ¿i Teatrul
din Turnu Severin (1999), Camera de comer¡,
industrie ¿i agriculturå Mehedin¡i (2000) etc.,
a întocmit monografia localitå¡ilor Valea Bunå,
Rudina, Grece¿ti.

Proaspåt pensionar, Tudor Rå¡oi nu stå
locului, întrucât cercetarea este o voca¡ie ¿i du-
reazå cât întreaga via¡å a de¡inåtorului ei. Ca
membru în Adunarea Eparhialå a Episcopiei

Severinului ¿i Strehaiei se ocupå,
împreunå cu un alt autentic isto-
ric, Dinicå Ciobotea, de elabora-
rea unui dic¡ionar al tuturor loca-
litå¡ilor mehedin¡ene, mai ales
sub aspect confesional.

Cu o asemenea experien¡å
profesionalå, Tudor Rå¡oi purcede
la alcåtuirea acestei edi¡ii de do-
cumente emanate de „un Bibices-
cu complex, plurivalent, angajat”
despre care se spunea, cum su-
bliniazå editorul, cå „nu a purtat
coresponden¡å, de¿i erau la modå
epistolele” ¿i cå nu „a practicat
formula jurnalului, nu a arhivat

documente de familie ¿i nici de amici¡ie, de¿i
amicii nu i-au lipsit”, de¿i astfel de documente
în legåturå cu C.A. Rosetti sau alte personali-
tå¡i au existat.

Volumul Ioan G. Bibicescu, folclorist ¿i om
al cetå¡ii reune¿te 291 de documente din pe-
rioada 1881-1926, în cea mai mare parte primi-
tå de destinatar, dar ¿i „câteva arhivalii care
nu au legåturå directå cu el, dar care, din mo-
tive necunoscute ori bånuite, s-au påstrat în
arhiva lui”. Multe documente înregistrate în
acest volum eviden¡iazå personalitå¡i marcante
ale vremii, precum C.A. Rosetti, I.C. Bråtianu,
Al. Pelimon, Zamfir Arbore-Rally, Eugeniu
Carada, D.A. Sturdza, N. Xenopol, G. Orå¿ianu,
Natalia Hurmuzaki, P.P. Carp, I.I.C. Bråtianu,
Cristofi Cerchez, V.G. Mortun, Elefterie Cor-
netti, Carol Göbl, Gr. Trancu-Ia¿i, Stelian Popes-
cu, C. M. Ciocazan, M. Dragomirescu, C. ªaban-
Fåge¡el, Th. Costescu, I. Catina, Emil Costines-
cu, N. Titulescu, G. Sion, G. Bråiescu, Gh.
Ionescu-Sise¿ti, etc., etc.

Unele documente aduc o contribu¡ie esen-
¡ialå la istoria culturii române; de pildå, la 15
aprilie 1895, I.G. Bibicescu, Emil Costinescu,
Vasile Lascår ¿i Em. Porumbaru, primesc de la
fra¡ii Vintilå ¿i Horia Rosetti conducerea ziaru-
lui „Românul” pentru perioada 1895-1900;
negustorul ¿i filantropul bra¿ovean Damandi
Manole îi solicitå, prin Eugeniu Carada, o sumå
de bani pentru românii ¿i bisericile din Bra¿ov.
Solitari de sprijin financiar vin din partea altor
români din ¡arå sau din afara grani¡elor sale
de atunci, cunoscutå fiind opera de mecenat a
lui I.G. Bibicescu etc.

Pertinentul studiu introductiv al lui Tu-
dor Rå¡oi se încheie cu sublinierea dorin¡ei lui
¿i satisfac¡iei „împlinirii dorului de veacuri al
tuturor românilor românilor de a fi cu to¡ii în-
trupa¡i într-un singur stat na¡ional, în Româ-
nia Mare ¿i întregitå, el însu¿i, I.G. Bibicescu
adicå, punând o petricicå „la temelia organizårii
vie¡ii viitoare a neamului, care va trebui så fie
¿i va fi strålucitå”. ªi a pus, cum concluzionea-
zå Tudor Rå¡oi nu o pietricicå, ci „o cåråmidå
mare ¿i tare, cåci biblioteca sa a fost un bun
pre¡ios nu numai al severinenilor, ci ¿i al româ-
nilor din noile provincii ale ¡årii ¿i al celor sud-
dunåreni, råma¿i dupå 1918 în afara patriei –
mumå”. Volumul lui G. Sorescu ¿i Tudor Rå¡oi,
Ioan G. Bibicescu. Folclorist ¿i om al cetå¡ii, este
o contribu¡ie esen¡ialå la cunoa¿terea unui om
¿i a operei sale scrise, financiare sau filantropi-
ce, elaboratå într-un mod ¿tiin¡ific, în care no-
tele de subsol, bogate ¿i precise, dovedesc profe-
sionalismul celor doi autori.

Tudor NedelceaTudor NedelceaTudor NedelceaTudor NedelceaTudor Nedelcea
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2020 nu este numai anul pandemiei covi-
diene; este ¿i/mai ales anul aniversårii sau
comemorårii unor personalitå¡i ale culturii
umaniste: centenarul na¿terii lui Geo Dumitres-
cu (17 mai 1920), al Zoei Dumitrescu-Bu¿ulen-
ga (20 august 1920), al Papei Ioan Paul al II-lea
(cu origini române¿ti), devenit Sfântul Ioan Paul
cel Mare (18 mai 1920), al lui Dimitrie Vatama-
niuc (25 septembrie 1920), centenarul mor¡ii
lui Al. Macedonski (24 noiembrie 1920) ¿i al lui
A.D. Xenopol (27 februarie 1920). Dar, este ¿i
anul în care personalitå¡i contemporane împli-
nesc trei sferturi de veac: Theodor Codreanu (1
aprilie 1945), Tudor Gheorghe (1 august 1945),
Vasile Tårâ¡eanu (27 septembrie 1945) ¿i, cu
voia dv., ¿i subsemnatul (23 martie 1945).

Theodor Codreanu este, neîndoielnic, a¿a
cum am mai scris, una dintre marile personali-
tå¡i ale vie¡ii culturale contemporane, cu înaltå
¡inutå academicå ¿i cu un pertinent spirit, cri-
tic ¿i civic, de apåråtor îndreptå¡it al valorilor
na¡ionale.

Critic ¿i istoric literar, prozator, filosof al
culturii ¿i civiliza¡iei, Theodor Codreanu s-a nås-
cut în localitatea vasluianå Sârbi, de pe malul
râului Bârlad, azi comuna Banca, în familia
Tincåi (n. Gheorghiu) ¿i a lui Iordachi Codrea-
nu, ¡åran fierar. Încorporat în trupele de geniu
în timpul celui de Al Doilea Råzboi Mondial, tatål
moare la o deminare, în Dobrogea chiar în anul
na¿terii fiului såu. Este cåsåtorit cu profesoara
Lina Codreanu, o apreciatå prozatoare, critic
¿i istoric literar care i-a elaborat ¿i o excelentå
bibliografie criticå (în 2013). Au doi copii reali-
za¡i, Teolin ¿i Drago¿ (Din prima cåsnicie e¿uatå
îl are pe Theodor).

Copilåria ¿i-o petrece în satul natal, unde
frecventeazå clasele primare (1952-1956), cele
gimnaziale urmându-le în localitatea vasluianå
Unþe¿ti (1956-1959), studiile liceale la Comple-
xul ªcolar din Bârlad (1959-1963), actualmente
Liceul „M. Eminescu”. Este student la Ia¿i, la
Universitatea „A.I. Cuza”, Facultatea de Filologie
(1964-1970), pe care o absolvå cu teza de licen¡å
Critica eseisticå a lui Mihai Ralea, iar teza de
doctorat cu Complexul Bacovia ¿i bacovianis-
mul (2001). Urmeazå o lungå carierå didacticå,

Un cårturar cu ¡inutå academicå

ca profesor de limba ¿i literatura românå la ¿co-
lile generale din comunele vasluiene Orgoe¿ti
(1970-1972), Dode¿ti (1973-1975), apoi la Liceul
agroindustrial din Hu¿i (1975-1978), închein-
du-¿i cariera didacticå la Liceul Teoretic „Cuza
Vodå” din Hu¿i, liceu devenit, între timp, colegiu
naþional.

Voca¡ia scriitoriceascå dateazå din ¿coala
elementarå, dar adevåratul debut în critica
literarå se va produce în 1969, în revista „Ro-
mânia literarå” (nr. 21/1969), cu articolul pole-
mic: Mo¿tenire culturalå sau... dezmo¿tenire?,
iar ca prozator cu un fragment din romanul Ma-
rele zid, în noua serie a revistei „Convorbiri lite-
rare”, 1970, cu acela¿i roman debutând edito-
rial, în 1981, la Editura „Junimea”. Este istoria
unui profesor nonconformist. În 1980, câ¿tiga-
se, de fapt, concursul editurii ie¿ene cu roma-
nul Varvarienii, dar este oprit de cenzurå, fiind
publicat abia în 1998. Malefica putere a Marelui
Duh vrea så transforme locuitorii satului Var-
vara în „homo varvarus” precum liderii de la
Kremlin cu „homo sovieticus” („Personajele sunt
«oglindiri» prin simetrii ¿i identitå¡i”, scrie
Marian Popa, în monumentala Istoria literaturii
române de azi pe mâine).

Theodor Codreanu colaboreazå, ¿i este
solicitat så colaboreze la cele mai importante
reviste din ¡arå ¿i din stråinåtate: „România
literarå”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Ate-
neu”, „Tribuna”, „Steaua”, „Luceafårul”, „Via¡a
româneascå”, „Adevårul literar ¿i artistic”,
„Contemporanul”, „Bucovina literarå”, „Pro Sae-
culum”, „Curtea de la Arge¿”, „Literatura ¿i
arta”, „Via¡a Basarabiei”, „Origini”, „Portal Må-
iastra”, „Limba românå” (Chi¿inåu), „Luminå
linå”, „Noua revistå românå”, „Vremea”, „Fla-
cåra lui Adrian Påunescu”, „Literatorul”, „Hype-
rion”, „Express cultural” etc., etc. Face parte
din conducerea unor reviste.

Cu aforismele, scrise în tinere¡e (Fragmen-
tele lui Lamparia (2002) ¿i Numere în labirint
(4 vol., 2007-2014) a avut din nou probleme de
cenzurå, de¿i au fost apreciate de Edgar Papu,
comparându-le cu fragmentele lui Novalis.

În critica literarå româneascå contem-
poranå, Theodor Codreanu se remarcå printr-o
voce distinctå, având o personalitate aparte,
pronun¡atå; este un „ideocritic” (Adrian Dinu
Rachieru), adicå creatorul unei forme de criticå
totalå, o criticå de „frontierå” (Mihai Cimpoi),
diferitå de cea a lui Adrian Marino, utilizând
mai multe metode de analizå criticå, concepând
o „poeticå a oglinzii pluriperspectivistå ¿i trans-
disciplinarå”, transmodernismul fiind abordat
printr-o nouå paradigmå. Astfel a scris: Eseu
despre Cezar Ivånescu (1997), Complexul Baco-
via (2002, 2003), Caragiale – abisal (2003),
Duminica Mare a lui Grigore Vieru (2004, 2010,
cu postfa¡a lui M. Cimpoi), Transmodernismul
(2005, 2011), A doua schimbare la fa¡å. O cerce-
tare transdisciplinarå a civiliza¡iei române mo-
derne (2008, 2014), Polemici incorecte politic
(2010), Ion Barbu ¿i spiritualitatea româneascå
modernå. Ermetismul canonic (2011), În oglin-
zile lui Victor Teleucå (2012), Valori din douå
veacuri (2012), Cezar Ivånescu – transmoder-
nul (2012), Mihai Cimpoi: de la mitopo(i)eticå
la critica ontologicå (2012), Lumea româneascå
în zece prozatori (2017), Anamorfoze (2017),
Revizuiri critice (2019), Scriitori basarabeni

(2019), ultimele douå la Editura Academiei Ro-
mâne, Scriitori vasluieni (2019), Dumitru Radu
Popescu – Istoria absurdoidå (2020). O notå
aparte comporta lucrarea Istoria «canonicå» a
literaturii române (2009). Plecând de la apari¡ia
Istoriei critice a literaturii române („o reu¿itå
personalå a autorului”) de N. Manolescu (2008),
Th. Codreanu invitå la o dezvoltare publicå
privind fundamentele unei astfel de istorie a
literaturii na¡ionale, el însu¿i ajungând la con-
cluzia cå reputatul critic, ¿eful ob¿tei scriitori-
ce¿ti din România „s-a låsat sedus, ideologic,
de mentalitatea postmodernistå a distrugerii
canonului occidental ¿i, implicit, românesc, ata-
când chiar «centralitatea», eminescianå, sub
pretextul cå sintagma «poet na¡ional» este o
«abera¡ie» culturalå!

Aflat în vecinåtatea Basarabiei ¿i în plinå-
tatea spiritualitå¡ii ei, Th. Codreanu scrie cu
sinceritate, deci cu durere despre marile ei per-
sonalitå¡i (M. Cimpoi, N. Dabija, Gr. Vieru, Vic-
tor Teleucå, I. Dru¡å, E. Co¿eriu etc. ), despre
drama ei istoricå ¿i sufleteascå („o sfâ¿iere exis-
ten¡ialå, cu o fa¡å cåtre patria-mamå ¿i alta
cåtre Moscova”), maladiile ei suflete¿ti, mai ales
în cartea, ajunså la trei edi¡ii, Basarabia sau
drama sfâr¿ierii (2003, 2004, cu o prefa¡å a lui
M. Cimpoi).

Cumpånit, statornic apåråtor al valorilor
culturii na¡ionale ¿i de aici vehemen¡a sa criti-
cå, Th. Codreanu apeleazå la argumente istori-
ce, filosofice, sociologice, teologice spre a de-
monta teoria corectitudinii politice  („political
correctness”), care amenin¡å fundamentul civi-
liza¡iei ¿i culturii europene, ca reminiscen¡å a
marxismului cultural ¿i marxologiei contempo-
rane reînviate. Judecarea valorilor culturii na-
¡ionale, parte integrantå ¿i integratoare a cultu-
rii universale, adicå a lui Eminescu, Iorga, Bla-
ga, Noica, Cioran, Eliade, Brâncu¿i, Vintilå
Horia, C.V. Gheorghiu etc., dupå teoria „corecti-
tudinii politice”, a¿a cum î¿i doresc noii ideologi
planetari ¿i cozile lor din ºarå este extrem de
periculoaså „Cum ar putea fi premiatå Nobel o
no¡iune care-¿i refuzå valorile spre a fi, chipu-
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rile, pe placul «corec¡ilor»”, se întreabå retoric,
dar cu mânie îndreptå¡itå Th. Codreanu.

La astfel de întrebåri råspunde cu „seni-
nåtatea min¡ii” Th. Codreanu în vol. A doua
schimbare la fa¡å (2008, 2013), Polemici
incorecte politic (2010), Eminescu „incorect poli-
tic” (2014).

Dar, domeniul în care Th. Codreanu då
întreaga måsurå a voca¡iei sale critice este
eminescologia, el alåturându-se  marilor spe-
ciali¿ti întru Eminescu ai vremurilor noastre (C.
Noica, S. Paleologu-Matta, Rosa del Conte, Zoe
Dumitrescu-Bu¿ulenga, D. Vatamaniuc, Eugen
Simion, Mihai Cimpoi, N. Georgescu etc. Apreciat
dintru început ¿i recomandat de Edgar Papu ¿i
G. Munteanu, Theodor Codreanu publicå, în
1984, prima sa carte despre „omul deplin al
culturii române¿ti” (C. Noica), intitulatå Emines-
cu – Dialectica stilului, în care îmbinå armonios
erudi¡ia ¿i polemica, ca ¿i în urmåtoarele cår¡i:
Modelul ontologic eminescian (1992), în care
amplificå ideea arheitå¡ii, considerând „gândul
ontologic izvorul întregii crea¡ii eminesciene ¿i
chitensen¡a modelului cultural na¡ional”. Dubla
sacrificare a lui Eminescu, apårutå în mai multe
edi¡ii succesive (1997, 1999, 2000, cu prefa¡a

Zoei Dumitrescu-Bu¿ulenga ¿i cu o scrisoa-
re-postfa¡å a lui G. Munteanu), pune în discu¡ie
drama eminescianå a ultimilor ani de via¡å. „28
iunie 1883 – afirmå Th. Codreanu în consens
cu Ovidiu Vuia ¿i N. Georgescu – este cheia her-
meneuticå pentru istoria româneascå modernå
¿i ea marcheazå înlåturarea lui Eminescu de la
fåurirea destinului românesc”. Considerat
„coloana de sus¡inere a culturii na¡ionale”, Th.
Codreanu are un adevårat ¿i meritat cult pentru
„românul absolut” (Petre ºu¡ea). Apelând la
opiniile unor psihiatri contemporani privind
noua concep¡ie despre nebunie, Th. Codreanu
nuan¡eazå ideea „dublei sacrificåri”, aducând
în discu¡ie drama existen¡ialå a Poetului, ca a
oricårui mare creator, dar ¿i dramatismul con-
junctural al celor din jurul såu, lansând „metoda
dublului referen¡ial” în Mitul Eminescu (2004),
Eminescu în captivitatea «nebuniei» (2011,
2013), Eminesciene (2012), Hyperionice (2019).

Deranjat de afirma¡iile lui  H.-.R. Patapievici
privitoare la Eminescu („ca poet na¡ional, Emi-
nescu nu mai poate supravie¡ui, deoarece noi
azi ie¿im din zodia na¡ionalului”, ¿i ca atare „ca-
davrul din debara” trebuie aruncat la co¿ul de
gunoi al istoriei), sau ale celor de la „Dilema”,
nr. 265/27 feb.-5 mart. 1998 (Cezar Paul Bådes-
cu, T.O. Bobe, Cristian Preda, Z. Ornea, Moses
Rosen, I.B. Lefter, Mircea Cårtårescu, Radu Pavel
Gheo etc.), Theodor Codreanu folose¿te benefic
erudi¡ia ¿i spiritul polemic, devine imbatabil în
combaterea „noii sperietori ideologice numitå po-
litical correctness”, care, neacceptând dialogul,
„sfâr¿esc triumfåtori prin a pune etichete”, în
ultimele decenii Eminescu fiind „supus unui
veritabil bombardament de cåtre cei atin¿i de
sminteala be¡iei de cuvinte”; în zadar înså, cåci
„Eminescu este peste mode ¿i timp”, conclu-
zioneazå Th. Codreanu în Eminescu „incorect
politic” (2014). Idei pertinente gåsim ¿i în alte
cår¡i pe aceea¿i temå: Controverse eminesciene
(2000), Eminesciene (2012), Basarabia emines-
cianå (2013, 2018), Fragmente despre Eminescu
(2017), Hyperionice (2019), îndreptå¡ind afirma-
¡ia lui Mihai Cimpoi despre Th. Codreanu: „un
hermeneut modern, dotat cu un instrumentar
nou, pe potriva textului descifrat. Spiritul po-
lemic se aprinde cu o for¡a nimicitoare când e
vorba de apårarea adevårului ¿i punerea Poetu-
lui în lumina adevåratå a documentului ¿i inter-
pretårii etice ¿i valorii juste”.

Aprecieri similare au mai exprimat: Adrian
Marino, E. Todoran, Ioana Em. Petrescu, Al. Piru,
Solomon Marcus, Constantin Cuble¿an, Val.
Condurache, Al. Dobrescu, I. Filipciuc, acad.
Petru Soltan, Cezar Ivånescu, Dan Månucå,
Nicolae Rusu, Gr. Vieru, Nicolae Dabija, Adrian
Dinu Rachieru, Ion Rotaru, Viorel Dinescu, M.
R. Iacoban, Marian Popa, Ion Beldeanu, Nicolae
Mecu, Ana Banto¿ etc.

Este, cred, inutil, så enumeråm premiile ¿i
distinc¡iile primite de Theodor Codreanu; ele
sunt numeroase ¿i sunt emanate de reviste,
institu¡ii sau organisme na¡ionale ¿i interna-
¡ionale de prestigiu. Voi menþiona, totu¿i,
Premiul „Titu Maiorescu” pentru Istorie ¿i Cri-
ticå Literarå al Academiei Române, pentru
cartea Ion Barbu ¿i spiritualitatea româneascå
modernå. Ermetismul canonic  (2011, acordat
în 2013), dar ¿i douå premii ale Uniunii Scrii-
torilor, Filiala Ia¿i. Îi lipse¿te, în opinia noastrå,
doar un titlu academic, binemeritat pentru
întreaga sa operå literarå, numeroaså cu reale
¿i pertinente contribu¡ii întru apårarea nea-
mului ¿i al valorilor culturii autohtone, cu spirit
critic ¿i obiectiv, uneori chiar polemic când e
cazul.

Tudor Tudor Tudor Tudor Tudor NEDELCEANEDELCEANEDELCEANEDELCEANEDELCEA
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VVVVVasile Tårâ¡eanuasile Tårâ¡eanuasile Tårâ¡eanuasile Tårâ¡eanuasile Tårâ¡eanu

Scriam, la apari¡ia excelentului tratat, O
istorie deschiså a literaturii române din Basa-
rabia (ajunså la a cincia edi¡ie), a lui Mihai
Cimpoi despre rolul unor „¿coli” culturale în re-
de¿teptarea neamului. ªcoala Ardeleanå, la
sfâr¿it de secol 18, prin corifeii såi (Ioan Inocen-
¡iu Micu-Klein, Samuil Micu, Gh. ªincai, Petru
Maior, I. Budai-Deleanu, I. Piuariu-Molnar, Paul
Iorgovici, Radu Tempea, C. Diaconovici-Loga, V.
Popp, Damaschin Bojinca) a militat ¿i a reu¿it
în istorie så promoveze emanciparea na¡ionalå
¿i socialå, så impunå ideea românitå¡ii neamu-
lui ¿i a latinitå¡ii limbii, ceea ce a dus la realiza-
rea Unirii de la 1 Decembrie 1918.

Peste ani, în celelalte douå provincii româ-
ne¿ti, înstråinate pe atunci, Basarabia ¿i Bucov-
na, intelectualii, în special scriitorii, au procla-
mat: „N-avem douå limbi ¿i douå literaturi, ci
numai una, aceea¿i cu cea de peste Prut. Aceas-
ta så se ¿tie din capul locului ca så nu mai vor-
bim degeaba” (Alexie Mateevici). Så-i amintim
¿i reamintim (chiar selectiv): B.P. Hasdeu, C.
Stere, Pan Halippa, Andrei Ciurunga, Doina ¿i
Ioan Aldea Teodorovici, E. Co¿eriu, Grigore Vieru,
Anatol Codru, D. Matcovschi, Leonida Lari, Nico-
lae Dabija, Mihai Cimpoi, E. Doga, Emil Loteanu,
Valeriu Matei etc.

Bucovina boierilor învå¡a¡i Hurmuzaki, a
lui Aron Pumnul î¿i are ¿i-n zilele noastre repre-
zentan¡i ilu¿trii: V. Levi¡chi, Ilie Zegrea, Mircea
Lutic, Alexandrina Cernov. Dar, între ace¿tia,
„crucificat pe harta ¡årii” este, în opinia noastrå,
scriitorul ¿i gazetarul Vasile Tårå¡eanu, membru
de onoare al Academiei Române din 2011, gra¡ie
acad. Eugen Simion.

S-a nåscut la 27 septembrie 1945, în satul
Sinåu¡ii de Jos, raionul Hliboca (Adâncata), re-
giunea Cernåu¡i, ca fiu al Elenei (nåscutå Puiu)
¿i al lui Dumitru, ¡årani. În satul natal î¿i face
primele clase, continuate din 1962, la ªcoala
Medie Generalå nr. 10 Cernåu¡i, în capitala Bu-
covinei absolvind ¿i Facultatea de litere a Uni-
versitå¡ii, o clådire monument, fost sediu al
Mitropoliei Bucovinei. Este obligat så-¿i întreru-
på studiile universitare pentru stagiul militar,
facultatea terminând-o în 1972. Voca¡ia gazetå-
reascå ¿i-o manifestå din tinere¡e, fiind reporter
la ziarul regional „Zorile Bucovinei” din Cernåu¡i
(1969-1981). Dupå 1990, fondeazå ¿i conduce
ziarul „Plai românesc”, emana¡ie a Societå¡ii
pentru Cultura Româneascå „Mihai Eminescu”
din Cernåu¡i, al cårui secretar era. Datoritå
con¡inutului proromânesc, în 1994 Administra-
¡ia Regionalå de Stat cere, prin proces, suspen-
darea ziarului. Ziarul câ¿ticå procesul, dar au-
toritå¡ile ucrainiene (Direc¡ia de preså a Admi-
nistra¡iei Regionale de Stat) impun condi¡ii inac-
ceptabile, motiv pentru Vasile Tårâ¡eanu de a
påråsi redac¡ia în semn de protest. Întemeiazå
alte publica¡ii independente: „Arca¿ul”, „Curie-
rul de Cernåu¡i” ¿i „Junimea”, în 1999, ca or-
gan al Ligii Tineretului Român din Bucovina
„Junimea”.

Activist cultural în sensul real al cuvântu-
lui, Vasile Tårå¡eanu este membru fondator al
Societå¡ii pentru Cultura Româneascå „Mihai
Eminescu” din Cernåu¡i (1989) ¿i apoi secretar
al Societå¡ii (1991-1992), membru fondator al
revistei „Glasul Bucovinei” (1994), al Editurii
„Alexandru cel Bun” din Cernåu¡i (1996), pre-
¿edinte al Funda¡iei „Casa Limbii Române”
din Cernåu¡i, vicepre¿edinte al Ligii Culturii

Vasile Tårâ¡eanu, 75

Crucificat pe harta ¡årii
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pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni,
directorul Centrului Cultural „Eudoxiu Hur-

muzaki” din Cernåu¡i (din 2015), institu¡ie pri-
vatå gra¡ie gestului avocatului bucure¿tean
Eugen Patra¿ de a cumpåra un imobil pentru
func¡ionarea acestei institu¡ii, unde Vasile Tårå-
¡eanu împreunå cu so¡ia sa, Elena Vântu, orga-
nizeazå o gamå diverså de manifeståri culturale,
se ocupå de Casa memorialå „Aron Pumnul” (în
stare avansatå de degradare). Deci, acest Centru
Cultural nu apar¡ine sau se subordoneazå
Institutului Cultural Român.

 Vasile Tårå¡eanu este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, din Moldova, al Cen-
trului Academic Interna¡ional „M. Eminescu” din
Chi¿inåu, fondat ¿i condus de acad. Mihai Cim-
poi etc., a fost onorat, ca îndreptå¡ire cu nume-
roase premii literare, diplome, medalii ¿i titluri
onorofice, între care ¿i Marele Premiu Interna-
¡ional pentru Arte acordat în cadrul Festivalului
Interna¡ional „Nop¡ile de poezie de la Curtea de
Arge¿” (2005).

A debutat cu versuri în ziarul raional din
Hliboca, în 1962, iar editorial debuteazå în 1981,
cu volumul de poezii „Harpele ploii”. Au urmat
alte volume de versuri ¿i publicisticå prin care
apårå valorile culturii na¡ionale ¿i identitatea
românilor din Ucraina (fiind, o perioadå, ¿i de-
putat în Consiliul Regional Cernåu¡i), pentru
care a „beneficiat” de rele tratamente (amenin-
¡åri, båtåi, presiuni etc.). O parte din poeziile
sale au figrat în antologii ¿i manuale ¿colare,
au fost traduse în ucrainianå, sârbå, englezå,
francezå, suedezå, au fost transpuse pe muzicå
(cântate ¿i de Tudor Gheorghe).

„Bolnav de România”, cum l-a portretizat
excelent Gh. Tomozei, Vasile Tårâ¡eanu, mic de
stat, dar mare la fapte, precum înainta¿ii ªtefan
cel Mare sau Grigore Vieru, a fost/este iubit,
dar ¿i urât chiar de unii cona¡ionali („straniu,
inexplicabil, necorespunzåtor, lipsit de ligicå ¿i
dåunåtor din punctul de vedere al interesului
general” zice unul Vlad Cåtineanu, iar o „doam-
nå”, Corina Sandu, crede cå „între spa¡iile libere
dintre cuvintele poeziilor domnului Tårâ¡eanu
nu vom gåsi nimic”).

Dar, Vasile Tårâ¡eanu î¿i duce crucea cu
demnitate ¿i mândrie na¡ionalå, cutreierå ºara
în „ cruci¿ ¿i-n curmezi¿” (M. Eminescu), pleacå
la el acaså cu desaga de cår¡i, precum odinioarå
Badea Câr¡an sau Eminescu (transportând în
Bucovina bro¿ura lui Kogålniceanu privind
drepturile românilor din Imperiul Habsburgic),
astfel încât te miri ¿i te mândre¿ti în acela¿i
timp, câtå energie ¿i patos românesc are „acest
poet al înstråinårii, mereu în cåutarea identitå-
¡ii pierdute” (M. Cimpoi).

Sârma ghimpatå are pentru el o semnifi-

ca¡ie crudå. Nåscut într-un sat prin care sârma
ghimpatå trecea pe uli¡a satului, delimitând
douå ¡åri „frå¡e¿ti” (România ¿i U.R.S.S.), o grå-
ni¡uire a ¡årii, cum ar spune acad. Al. Surdu, el
a pus pe frontispiciul unui ziar cernåu¡ean
acest simbol monstru; obligat de autoritå¡i så
¿teargå sârma de pe frontispiciu, dar refuzând,
Vasile î¿i vede fiul mort la Suceava, unde era
student, la numai 24 de ani; moarte suspectå,
neelucidatå. La Centenarul Unirii, în 2018, pen-
tru simplul fapt cå a adus câteva afi¿e ¿i cår¡i
referitoare la actul de la Alba Iulia de la 1 Decem-
brie 1918, Vasile Tårâ¡eanu a fost din nou båtut,
amenin¡at cu procese. Dar el tot n-a cedat; i-a
cedat doar inima ¿i o parte a corpului, fiind
internat de urgen¡å la Ia¿i, alåturi aflându-se
oameni de bine.

Vasile Tårâ¡eanu mo¿tene¿te destinul fra-
telui mamei sale, Visarion Puiu, råmas în partea
româneascå a satului, cu speran¡a logicå a reu-
nificårii satului ¿i a familiei. Absolvent al celebrei
Facultå¡i de Teologie din Cernåu¡i cu teza Comu-
nismul marxist fa¡å de învå¡åtura cre¿tinå, în
1938, pentru care a primit nu „magna cum
laude”, ci 12 ani de temni¡å comunistå, Visarion
Puiu î¿i cunoa¿te nepotul abia în 1969, la
Bucure¿ti.

Înnobilindu-må cu prietenia sa, i-am editat
la Funda¡ia Scrisul Românesc din Craiova douå
cår¡i în colec¡ia „Români uita¡i”, Iluzii ¿i lacrimi
( în 2001, cu prefa¡a subsemnatului, pentru care
a primit premiul Funda¡iei ¿i al Societå¡ii Scrii-
torilor Bucovineni) ¿i Stâlpul de foc al jertfirii
de cuvânt ( în 2007). Este cetå¡ean de onoare al
Craiovei, alåturi de Grigore Vieru, Mihai Cimpoi,
Nicolae Dabija, Eugen Doga, Ilie Ila¿cu), partici-
pant activ ¿i permanent la Festivalurile Interna-
¡ionale literare „Marin Sorescu” ¿i „Adrian
Påunescu”, al Zilelor Basarabiei ¿i Bucovinei,
toate având loc în Cetatea Båniei.

Pentru ca rândurile mele despre scriitorul,
gazetarul ¿i omul Vasile Tårâ¡eanu så aibå aco-
perire deplinå voi apela la opiniile unor reputa¡i
scriitori:

Grigore Vieru: „Vasile Tårâ¡eanu este bra-
dul de munte, iar rå¿ina tulpinei sale nu este
altceva decât via¡a rånitå, dar nicicând înge-
nunchiatå pe care o tråie¿te în mijlocul unor
necontenite furtuni istorice”.

Nicolae Dabija: „Vasile Tårâþeanu laså im-
presia cå s-ar trage din stirpea acelor stråjeri
de odinioarå de la margine de þarå, care –
aceasta fiind misiunea lor de secole la fruntarii
– dupå ce dådea semnul de alarmå cu «¿foara»
aprinså pe culmi, urma så se batå ¿i så þinå
piept aproape de unul singur cetelor nåvålitoare,
pânå så ajungå la el grosul o¿tilor voievodale
håt de la cetatea de scaun”.

Gheorghe Tomozei: „Un poet român visând
România, bolnav de România, un poet exprimat
în tot mai puternice poeme înþelepþite de lacrimå,
scrise cu o atât de mare ingeniozitate încât, cu

tinereþea lor, par opera unui båtrân copil al
poeziei...”

Mihai Cimpoi: „Clådit într-o staturå în care
e mai mult suflet decât trup, Vasile Tårâþeanu
(n. 27.IX. 1945 la Sinåuþii de Jos) e un bucovi-
nean råtåcitor care-¿i prinde o cravatå latå ¿i
înfloratå ce-i serve¿te drept plapomå în desele
drumuri de cåråu¿ie gazetåreascå ¿i poeticå ¿i
care apare în ochii no¿tri ca un spiridu¿ carpa-
tin întrupat din duh de munte ¿i din somn de
flori de câmpie”.

Adrian Dinu Rachieru: „Mic, vioi, plin de
neastâmpår, debordant chiar, Vasile Tårâþeanu
tråie¿te la Cernåuþi, acolo unde dregåtorii urbei
ar fi vrut, vorba poetului, «så împåieze privighe-
toarea». Suferinþa celor din nordul Bucovinei
este de neimaginat[...] Iar Vasile Tårâþeanu este
omul care «apaså pe condei/ ca pe un «trågaci».
Capabil deci så «înflåcåreze stindarde», så tragå
«clopotul de alarmå/ al con¿tiinþei de neam», så
alerge în toate pårþile pentru a scoate Plai romPlai romPlai romPlai romPlai româ-â-â-â-â-
nescnescnescnescnesc, publicaþie care – prin zbaterea acestui îm-
påtimit poet care a fost ¿i redactorul-¿ef al
ziarului – continuå så aparå, învingând toate
potrivniciile”.

Viorel Dinescu: „Vasile Tårâþeanu nu se joa-
cå cu vorbele, nu este festivist când scrie despre
destinul limbii române, care e patria noastrå a
tuturor, dar nici nu-¿i face iluzii [...] Spre deose-
bire de vizionarii pseudoeliti¿ti care se zbat în
aventuri formale ¿i formaliste, pentru Vasile Tå-
râþeanu viaþa e resimþitå ca un «pat de Procust»,
împotriva cåruia e¿ti dator så lupþi, iar nu så te
la¿i lungit sau scurtat dupå pofta cålåului”.

Theodor Codreanu: Vasile Tårâþeanu „este,
probabil, poetul cu cea mai acutå con¿tiinþå a
insulei roase pe margini. El simte colþii vicleni
¿i otråvitori ai rozåtoarelor[...] Strigåtul simplu,
de un dramatism singular al liricii lui Vasile
Tårâþeanu, se adreseazå nu atât Bucovinei, cât
românilor uituci care se cred nemuritori în in-
sula încå aparent påzitå de graniþe”.

Victor Cråciun: „În ordinea definirii ei,
personalitatea lui Vasile Tårâþeanu s-a manifes-
tat ¿i dezvoltat în trei direcþii esenþiale: poetul,
publicistul ¿i animatorul naþional pe plan cul-
tural, social ¿i politic. Vasile Tårâþeanu a simþit
rezonanþa carpato-dunåreanå-ponticå, expan-
siunea lui poeticå producându-se mai apoi,
creaþia sa fiind cunoscutå ¿i prin traduceri în
tot acest spaþiu de simþire autohtonå milenarå”.

Vasile Tårâ¡eanu a dovedit cå este un om
între oameni, cu dor de ºarå. El nu vrera så mai
facå parte din „românii uita¡i”, ci din categoria
românilor în¡åra¡i.

Tudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEATudor NEDELCEA



Portal ~ Mãiastra - Anul XVI, nr. 3-4 (64-65)/2020          p. 53

Cårturar atins de nimbul „eminescianitei”, om al Credin¡ei ¿i al Cetå¡ii, poligraf oltean „ziditor” de cår¡i...

În spa¡iul cultural de azi al României se
manifestå un numår deloc mic de intelectuali
care, fårå a monopoliza tribunele televistice (este
deja încetå¡enit, mai ales în rândurile tinerelor
genera¡ii, cå dacå nu e¿ti vizibil „pe sticlå” nu
exi¿ti ca atare...), se constituie, prin activitatea
¿i atitudinile lor na¡ional-culturale, veritabili
vectori ai Culturii na¡ionale din zilele noastre.
O astfel de personalitate o reprezintå cårturarul
din Cetatea Båniei (aceasta s-a onorat pe ea
înså¿i, atribuindu-i în 2011 titlul de Cetå¡ean
de Onoare) a Valahiei Mici – istoricul literar, bi-
bliotecarul ¿i editorul, scriitorul ¿i publicistul,
militantul na¡ional-cultural Tudor Nedelcea (n.
23 martie 1945).

De obâr¿ie olteanå – s-a nåscut într-un
„spa¡iu mirific” al Mehedin¡ului, satul Valea Ur-
sului, comuna Tâmna (Mehedin¡i),ocrotit de na-
turå ¿i Dumnezeu (texte folclorice culese din
vatra-i de ba¿tinå pe magnetofon, între anii
1970-1972, vor vedea lumina tiparului în 2007:
Sus la Valea Ursului. Culegerea textelor de fol-
clor ¿i prefa¡å de Tudor Nedelcea: Satul din ini-
ma mea, 160 pp.). „Locul copilåriei mele este
rânduit în jurul unei bisericu¡e din lemn (con-
form posibilitå¡ilor materiale ale comunitå¡ii ¿i
în concordan¡å cu spiritul cre¿tin), ctitoritå în
1776, cu hramul «Sfântul Gheorghe», unde se
rânduiau ¿i viii ¿i mor¡ii, ¿i tinerii cåsåtori¡i ¿i
toate pomenirile de peste an, ¿i unde se judecau
micile (pe atunci) conflicte dintre consåteni. În
tinda bisericii, nimeni nu cuteza så mintå, no¡iu-
nea de martor mincinos era excluså în aceste
condi¡ii. ªi marea culturå româneascå î¿i are
originea tot în tinda bisericilor, aici copiii bu-
chiseau primele litere ¿i erau educa¡i în spiritul
Sfintei Scripturi ¿i al tradi¡iei populare româ-
ne¿ti. Am mai scris, dar îmi place så repet: Bise-
rica noastrå stråmo¿eascå este adevårata socie-
tate deschiså (subl.n.), în care dialogul social
se desfå¿oarå pe principii morale. Un astfel de
spa¡iu este, pentru mine, satul mehedin¡ean
Valea Ursului. Fire¿te, pentru fiecare, satul lui
este cel mai frumos, cum iarå¿i, pentru fiecare,
propria mamå este cea mai frumoaså” (iulie
2019).

Este botezat cu numele Pandurului din Vla-
dimiri (în 1993, viitorul editor îngrije¿te ¿i prefa-
¡eazå un volum de Scrieri ale lui Tudor Vladimi-
rescu); absolvent al renumitului Liceu „Traian”
din Drobeta-Turnu Severin (despre vestitul di-
rector-fondator al acestuia, Teodor Costescu, va
scrie mai târziu pagini emo¡ionante de readu-
cere aminte a operei sale) ¿i al Facultatå¡ii de
Limba ¿i Literatura Românå a Universitå¡ii din
Bucure¿ti (dupå ce urmase ¿i studii de Bibliote-
conomie). În „câmpul muncii” este din 1969 –
bibliotecar, arhivist, func¡ionar cultural, editor
– ¿i va îndeplini ¿i o sumå de func¡ii de condu-
cere – director al Bibliotecii Jude¡ene Dolj
(1974-1985), redactor/redactor-¿ef la Editura
„Scrisul Românesc” din Craiova (1988-1997);
dupå 1900 va fi ¿i cercetåtor ¿tiin¡ific  la Insti-
tutul de Cercetåri Socio-Umane „C.S. Nicolåes-
cu-Plop¿or” din Craiova (din sistemul Academiei
Române), respectiv pre¿edinte-fondator al
Funda¡iei „Scrisul Românesc”. De-a lungul
anilor, în semn de apreciere a faptelor sale întru
slujirea Credin¡ei stråmo¿e¿ti a fost ales în
înalte organisme ale Bisericii – Adunarea Na-
¡ionalå Bisericeascå ¿i Consiliul Na¡ional Bise-
ricesc, precum ¿i în Adunarea Eparhialå ¿i Con-
siliul Eparhial al Arhiepiscopiei Craiova, respec-
tiv Adunarea Eparhialå a Episcopiei Severinului
¿i Strehaiei; iar cei laici l-au desemnat – pentru
însemnatele atitudini ¿i multele ac¡iuni na¡io-
nal-culturale – drept vicepre¿edinte al Ligii Cul-
turale pentru Unitatea Românilor de Pretutin-
deni.

✒... Stoica LASCU Stoica LASCU Stoica LASCU Stoica LASCU Stoica LASCU

Sim¡åmintele cre¿tin-ortodoxe de care a
fost animat întreaga via¡åse scoaboarå din
anscenstralitatea neamului: „Sunt nåscut,
crescut ¿i educat de pårin¡ii mei în litera ¿i
spiritul credin¡ei cre¿tin-ortodoxe ¿i a¿a må voi
manifesta pânå la sfâr¿itul vie¡ii mele påmân-
tene. Este temeiul pentru care preamåresc vir-
tu¡ile Bisericii noastre stråmo¿e¿ti, care a fost,
de-a lungul istoriei, alåturi de neam ¿i s-a
manifestat ecumenic, îi proslåvesc pe oamenii
Bisericii, pe to¡i creatorii inspira¡i de spiritul
cre¿tin. Am sus¡inut din capul locului cons-
truirea Catedralei Mântuirii Neamului, pe care
o gåsea absolut necesarå ¿i Eminescu, am fost
¿i în comisia consultativå pentru realizarea
acestui proiect, apoi, în Adunarea Na¡ionalå
Bisericeascå ¿i Consiliul Na¡ional Bisericesc,
care a hotårât construirea acestui loca¿ sfânt.
Cunosc, din påcate, oponen¡a agresivå a fostu-
lui primar general al Capitalei fa¡å de acest
proiect pentru simplul fapt cå patriarhul n-a
vrut så numeascå mitropolit pe un om de-al
såu. România este singura ¡arå ortodoxå care
nu are un asemenea loca¿, la nivelul unei ca-
tedrale, spre disperarea cona¡ionalilor no¿tri
tråitori în Rusia, Serbia, Bulgaria. Antipatiile
unor indivizi nu må sperie, pentru cå sunt
aceia¿i autoreprezentan¡i ai a¿a-zisei «societå¡i
civile» (în realitate, Biserica Ortodoxå Românå
reprezintå adevårata societate civilå), sterpi
suflete¿te, care se opun predårii religiei în ¿coli,
militeazå pentru cåsåtoria între homosexuali
în numele apårårii drepturilor unor minoritå¡i
(urmeazå legiferarea zoofiliei în opinia aces-
tora!?). Preceptele biblice nu sunt pe placul
adep¡ilor «New-Age»-ului” (mai 2016).

Dar nu func¡iunile ¿i demnitå¡ile onorifice,
numeroase premii (inclusiv „Crucea Patriar-
halå” – cea mai înaltå distinc¡ie a Patriarhiei
Române – ¿i Diploma ¿i Medalia Omagialå
„Sfântul Ioan Gurå de Aur”, respectiv Premiul
„Titu Maiorescu” al Academiei Române) – pe
deplin meritate, de altfel –, îi contureazå di-
mensiunea personalitå¡ii.

Ci prolifica ¿i valoroaså activitate concre-
tizatå în aproape o sutå de titluri de carte –
dintre care aproape 60 în calitate de unic autor;
peste zece de coautor; aproape 60 de îngrijitor,
editor ¿i prefa¡ator, la autori români ¿i stråini;
în sute ¿i sute de articole, mai toate cu titluri
sugestiv formulate (precum, de exemplu, Sfân-
tul Antim Ivireanul, cårturar-precursor al
Marii Uniri a românilor, Eminescu despre Tu-
dor Vladimirescu, Eminescu, corect politic,
Pamfil ªeicaru, ctitor de mânåstire ¿i de ziare,
N. Batzaria, superromânul, Îndrumåtorul meu
spiritual, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Cons-
tantin Virgil Gheorghiu sau orele culturii româ-
ne, Prea Fericitul Patriarh Teoctist sau rezis-
ten¡a prin credin¡å, Vasile Militaru, un martir
al ortodoxiei, Un mare savant: Gh. Ivånescu, A
mai cåzut o institu¡ie: Victor Cråciun, Emines-
cologia ¿i slujba¿ul såu: Nicolae Georgescu,
Petre Gigea-Gorun sau reabilitarea memoria-
listicii, Eugen Simion ¿i identitatea româneas-
cå, Crucificat pe harta ¡årii. Vasile Tårâ¡eanu);
în dåruitele ac¡iuni de organizare culturalå,
în consecvente ¿i principiale atitudini na¡io-
nal-culturale (så aråtåm, aci, cå spre finele a-
nilor ’83 va fi „eliberat” din func¡ia de director
al Bibliotecii Jude¡ene datoritå unor pozi¡ii ico-
noclaste în contextul tot mai intolerant al vre-
mii; dupå cum, prin 2007, va demisiona din
Adunarea Na¡ionalå Bisericeascå: „De ce?
Sunt foarte multe de spus. Spun doar atât:
principiul lui Andrei ªaguna, conform cåruia
biserica nu-i numai a preo¡ilor, ci a comunitå¡ii
¿i, ca atare, în conducerea acestei institu¡ii,

de la parohii, la episcopii, mitropolie, patriar-
hie, 2/3 trebuie så fie mireni care hotåråsc în
problemele majore ale bisericii ¿i societå¡ii.
Dupå «moartea» lui Teoctist, hotårârile le ia
Sfântul Sinod (format numai din vicari, epis-
copi, mitropoli¡i, patriarh, la bazå fiind cålu-
gåri), unde se aplicå alt principiu: ascultarea.
E o formå de dictaturå, de aici imaginea tot mai
¿ifonatå a bisericii în media ¿i în rândul popu-
la¡iei. E normal så nu mai fac parte din astfel
de structuri”).

Având forma¡ie de bibliotecar, om al Cår¡ii,
cårturarul de azi î¿i va sus¡ine în 1983 un foarte
apreciat doctorat (mentor fiindu-i cunoscutul
învå¡at Dan Simonescu), cu titlul Geneza ideilor
social-politice ¿i filosofice în literatura românå
veche (tipårit în 1987: 200 pp.; retipårit Tipo
Moldova, 2015). Vor urma, mai apoi, o sumå de
cår¡i tematice, cele mai multe analizând feno-
menul cultural istoric din arealul Olteniei – Pu-
blica¡ii periodice din Oltenia. Prefa¡å de Dan
Simonescu, I-II (coautor: Marcel Ciorcan) (1976,
1979: 160 + 116 pp.); Manuscrise ¿i cår¡i vechi.
Catalog. Prefa¡å de Dan Simionescu (coautor:
Gabriela Nica) (1977: 118 pp.); 70 de trepte. [Mo-
nografie întocmitå cu prilejul aniversårii a 70
de ani de existen¡å a Bibliotecii Jude¡ene Dolj].
Prefa¡å de Dan Simonescu (1978: 100 pp.); Ar-
hivele Olteniei (1922-1943). Bibliografie (coau-
tori: Justin Constantinescu,  Florea Firan)
(1983, 376 pp.); Civiliza¡ia cår¡ii. Incursiune în
istoria cår¡ii, presei ¿i a tiparului (1996: 200
pp.); Bisericile Craiovei (în colab.) (1998: 168
pp.); Familia Aman (coautori: Gabriela Braun,
Mariana Leferman, Toma Rådulescu.) (2003:
182 pp.); Cartea ¿i circula¡ia ei (2005: 160 pp.);
Repere spirituale române¿ti. Un dic¡ionar al
personalitå¡ilor din Dolj (în colab.), 2005: 428
pp.); La Centenar. Redactorii „Ramurilor”. Fi¿e
bibliografice (2005: 126 pp.); Carte despre carte.
500 de ani de la apari¡ia primei cår¡i române¿ti
(2008: 328 pp.); Centenar Biblioteca „Aman”
(2008: 152 pp.), Biserica ¿i societatea (2019,
420 pp); Marin Sorescu sau voca¡ia identitå¡ii
(2020, 230 pp).

În calitate de editor (ori îngrijitor) ¿i prefa-
¡ator, „tenacele om de culturå craiovean” (cum
îl nume¿te Lucian Chi¿u) va fi la originea a nu-
meroase reeditåri sau edi¡ii princeps: Hasdeu,
Eminescu, Creangå, Ispirescu, Carmen Sylva,
Traian Demetrescu, Ioan Neni¡escu, Nicolae
Batzaria, Petre Bellu, Cezar Petrescu, Vasile Mi-
litaru, I.D. Sîrbu, Grigore Vieru, Adam Puslojiè,
Vasile Tårâ¡eanu ¿i al¡ii (mai ales prefe¡e, pre-
cum Petre Gigea-Gorun, Ilie Tudor, Florin Cop-
cea, Liviu Andrei, Jean Båile¿teanu, Dan Vanå,
Marian Ni¡å, Victor Rusu ¿.a.); sau Hans Chr.
Andersen, Selma Lagerlöf, Stefan Zweig, An-
toine de Saint Exupéry; albumul Adrian Påu-
nescu. 70 de ani de la na¿tere. Portret necon-
ven¡ional de  Eugen Simion. Prefa¡å de Victor
Cråciun  (coautori: Cristiana Cråciun, Victor
Cråciun, Ana Maria Påunescu, Andrei Påunes-
cu, Carmen Påunescu) (2013). Este unul din
colaboratorii Dic¡ionarului General al Literatu-
rii Române, apårut sub egida Academiei Române
¿i sub coordonarea lui Eugen Simion în douå
edi¡ii (¿apte volume, respectiv 9 volume).

Istoricul literar reconstituie cu relevant ta-
lent narativ (din påcate, aceastå laturå a crea-
¡iei sale nu a fost mai dezvoltatå în volume de
sinte ståtåtoare) oameni ¿i epoci – în Povestiri
despre Mihai Viteazul (1991: 64 pp.) ¿i Vlad
Þepe¿ Dracula, 1994, 1999, 2005, 2013: 44 pp.);
dupå cum Mara Tånase este Pasårea måiastrå
(1993: 56 pp., 1999).

De-a lungul anilor înså, portrete – mai
scurte sau mai întinse, unele repetate în alt
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registru informa¡ional – ale numeroase perso-
nalitå¡i ale culturii române au beneficiat de
aten¡ia „reputatului critic ¿i istoric literar
craiovean” (cum îl nume¿te Ion Brad) – Ioan
Maiorescu, Constantin Stere, Veronica Micle,
N. Paulescu, G.T. Kirileanu, Elena Våcårescu,
I.C. Bibicescu, Teodor Costescu, Pamfil ªei-
caru, Vintilå Horia,  C. Rådulescu-Motru, V.G.
Paleolog; sau, mai din zilele noastre – Marin
Sorescu, Nichita Stånescu, Adrian Påunescu,
Ioan Alexandru, Fånu¿ Neagu, Al. Piru, I.D.
Sîrbu, Dan Simonescu, Barbu Theodorescu,
Rosa del Conte, Edgar Papu, Constantin C. Giu-
rescu, Lucian Predescu, Iosif Sava, Eugen
Simion, Cristea Sandu Timoc, Gh. Ivånescu,
Ilie Purcaru, Mihai Pelin, Grigore Tr. Pop, N.
Gheran, C. Dima-Drågan, Florin Constantiniu,
Gh. Buzatu, Mihai Ungheanu, Maya Simio-
nescu, Råzvan Theodorescu, Dimitrie Vatama-
niuc, Grigore Vieru, Leonida Lari, Mihai Cimpoi,
Nicolae Dabija, Vasile Tårâ¡eanu, Victor Crå-
ciun, C. Ionescu-Tîrgovi¿te, Eugen Doga, Viorel
Cosma, Dan Zamfirescu, Dumitru ªandru, Tu-
dor Gheorghe, Dinicå Ciobotea, Gheorghe Hagi
¿.a.; despre Dumitru Ståniloae, Gheorghe Cal-
ciu-Dumitreasa, Bartolomeu Anania, Nestor
Vornicescu, Teoctist Aråpa¿u.

Astfel, „Marin Sorescu a fost directorul
Editurii Scrisul Românesc (1990-1996), eu fiin-
du-i subaltern. Avea, într-adevår, geniu. Era in-
trovertit, timid. Sub modestia sa de sorginte
¡åråneascå, era un Om, drept, cu drag de Dum-
nezeu (a reparat, cu ajutorul lui ÎPS Nestor,
biserica din satul såu natal, Bulze¿ti), un om
ce-¿i iubea sincer confratele, chiar ¿i pe cei care
i-au fåcut mult råu (¿i nu sunt pu¡ini), trei
scriitori reclamându-l Academiei Suedeze spre
a-l deposeda de Premiul Nobel, pe care-l merita
pe deplin. A fost poet, prozator, dramaturg,
eseist, critic ¿i istoric literar, traducåtor, pictor.
Î¿i iubea cu sinceritate ¡ara, valorile cultural-
na¡ionale, pe creatorii acestora. Ca ministru
al culturii, auzind cå la Târgu-Jiu vântul ¿i vis-
colul au doborât un copac pe un scaun din
Ansamblul «Brâncu¿i», a plecat imediat în Gorj,
pe o vreme total nefavorabilå, spre a lua måsu-
rile de vigoare. Avea mult umor, pre¡uia ¡åranul,
de la care a cules atâtea întâmplåri pentru
ciclul La Lilieci. Merita mai multå considera¡ie
din partea confra¡ilor (a fost nevoit så-¿i dea
demisia din Uniunea Scriitorilor)” (mai 2016).

Iar „Pentru mine, Mitropolitul Nestor Vorni-
cescu a fost nu numai ierarhul cu voca¡ie, cår-
turarul descins din Dosoftei, Varlaam, Antim
Ivireanul, ci «fratele» meu mai mare, în sensul
cre¿tin al cuvântului: mi-a dat pove¡e, m-a do-
jenit când a fost cazul, mi-a fåcut cuno¿tin¡å
cu mari personalitå¡i ale culturii române; prin
el am cunoscut Basarabia ¿i corifeii såi (Gr.
Vieru, I. Ungureanu, M.Cimpoi, N. Dabija, Doina
¿i Ion Aldea Teodorovici, Leonida Lari etc.). Am
scris în mai multe rânduri despre personali-
tatea ¿i opera sa (niciodatå îndeajuns de mult),
despre canonizarea sfin¡ilor români (în calitatea
sa de pre¿edinte al Comisiei sinodale de ca-
nonizare), despre eforturile sale de recunoa¿tere
a Mitropoliei Basarabiei etc. A îmbinat benefic
teologia, cårturåria ¿i patriotismul. Biserica ro-
mâneascå a avut ¿i are în continuare aseme-
nea ierarhi dota¡i cu -evlavie, carte ¿i dragoste
de neam ¿i ¡arå” (mai 2020).

Despre „un uria¿, la propriu ¿i la figurat”,
scria cå „¿i-a dominat epoca cu personalitatea
sa marcantå. Påtruns sincer de spiritul dreptå-
¡ii, libertå¡ii de exprimare ¿i a solidaritå¡ii u-
mane, Adrian Påunescu s-a zbåtut ¿i a reu¿it
în cele mai multe cazuri, så impunå dreptatea
¿i adevårul: scoaterea din pu¿cåriile comuniste
a unor nedreptå¡i¡i, apårarea unor fo¿ti demni-
tari comuni¿ti acuza¡i de fapte grave, dar ¿i
ireale, a dus campanie interna¡ionalå pentru
eliberarea grupului patriotic basarabean Ilie
Ila¿cu; a fåcut elogiu economiei de pia¡å (într-o
¡arå cu economie socialistå centralizatå) în vol.
De la Bârca la Viena ¿i înapoi (fiindu-i cenzu-

rate circa 170 de pagini, refåcute de scriitor
într-o singurå noapte, în tipografie); a scos de
la interdic¡ie filmul «Reconstituirea» de Lucian
Pintilie ¿i Horia Påtra¿cu; a sprijinit ini¡iativele
unor medici sau a unor metode de tratare na-
turistå; a impus celebrul mar¿ Trece¡i batalioa-
ne române Carpa¡ii ¿i a altor cântece patriotice
române¿ti sau aromâne etc. La numai 25 de
ani i s-a început întocmirea unui dosar operativ
de cåtre securitate de urmårire (printre turnå-
torii såi fiind ¿i din cei invita¡i de el la cenaclu,
ªt. Aug. Doina¿, de pildå). Pentru antisovietis-
mul såu convins, apåråtor al basarabenilor, i
s-a ars cartea de versuri, Istoria unei secunde
(1971) pentru versurile sale incendiare, i se
interzice orice vizitå în URSS. În mai 1992,
merge pe linia frontului din Transnistria,
împreunå cu Gr. Vieru, Doina ¿i Ion Aldea Teo-
dorovici, Andrei ¿i Carmen Påunescu, ¿i la
numai 300 de metri fa¡å de Armata a 14-a,
Cenaclul „Totu¿i iubirea” îi delecteazå atât pe
basarabeni, cât ¿i pe inamici („când armele tac,
muzica ¿i poezia încep”). În februarie 1994,
participând ca observator din partea C.E. la
alegerile din Transnistria, a fost arestat de gu-
vernul autoproclamat al lui Smirnov, reu¿ind
înså så se salveze (¿oferul såu murind imediat
la întoarcerea în Bucure¿ti).Din 1994, este ales
pre¿edinte al Congresului Spiritualitå¡ii Româ-
ne¿ti, organizat de Liga Culturalå pentru Unita-
tea Românilor de Pretutindeni (pre¿edinte: Vic-
tor Cråciun). Este posesorul îndreptå¡it al nu-
meroaselor premii, diplome, distinc¡ii din ¡arå
¿i din afarå etc. (pentru care ne-ar trebui câteva
pagini), busturile sale sunt amplasate la Slåtioa-
ra (Vâlcea), Bârca, Dumbråveni (Suceava), Alba
Iulia, Chi¿inåu, Bucure¿ti, Mizil, Craiova.Intrå
în politicå, devine membru PCR în august 1968
(dupå celebra cuvântare a lui Nicolae Ceau¿es-
cu contra interven¡iei în Cehoslovacia), membru
PSM, senator de Dolj ¿i pre¿edintele Comisiei
de Culturå, Artå ¿i Mass-media în mai multe
rânduri, ini¡iind legi de interes cultural na¡io-
nal (de pildå, legea indemniza¡iei de merit ar
trebui så se numeascå «legea Påunescu»). A fost
o voce distinctå în Parlamentul României, întru
apårarea demnitå¡ii ¿i valorilor na¡ionale, a
românismului în genere, voce care ne lipse¿te
azi, când aveam mare nevoie de atitudinea sa
bårbåteascå. Adrian Påunescu a scris ¿i poezii
dedicate lui N. Ceau¿escu, rostite în cenaclu,
dar niciuna publicatå într-un volum antede-
cembrist. N-a negat niciodatå acest fapt, recu-
noscându-i fostului pre¿edinte al ¡årii meritele
sale mai ales pe plan extern întru promovarea
ideii de suveranitate, demnitate ¿i unitate
na¡ionalå. Dar, în acela¿i timp, trebuie så recu-
noa¿tem cå a fost ¿i unul dintre scriitorii cei
mai cenzura¡i.Revista arådeanå «Familia» care
i-a publicat unele poezii – între care ¿i Analfa-
be¡ilor – a fost retraså de pe pia¡å, iar poezia
Balada elitei a fost scoaså din revista «Lucea-
fårul», circulând prin multiplicarea spaltului.
De altfel, vol. Poezii cenzurate. 22 august 1968
- 22 decembrie 1989 (Bucure¿ti, Editura Påu-
nescu, 1990) de 784 p, format mare, este edifi-
cator pentru to¡i poten¡ialii contestatari ai såi.
Adrian Påunescu a fost ¿i råmâne un mare cre-
ator, gazetar înzestrat cu talent ¿i curaj, mare
om politic care s-a implicat plenar în destinul
semenilor såi ¿i, nu, în ultimul rând, un mare
român, patriot în marginile adevårului, supå-
rând pe cei care au supårat sau supårå încå
neamul såu ¿i adevårul” (noiembrie 2018).

„Eminescu – salvarea noastrå”, este sin-
tagma cea mai potrivitå, releva la 15 ianuarie
2010 Tudor Nedelcea, cåci „dacå s-ar studia ¿i
s-ar aplica ideile lui, poate ar fi altå lume”.

În adevår, pentru Eminescu, cårturarul
craiovean a dezvoltat un adevårat cult, o „boalå
frumoaså” concretizatå în numeroase articole
¿i peste zece cår¡i – Eminescu împotriva socia-
lismului. Idei ¿i texte esen¡iale (1991: 56 pp.),
Eminescu ¿i cugetarea sacrå (1994: 84 pp.; Ed.
II – 2000. Postfa¡å de Victor Cråciun: 184 pp.)

(„I-am trimis special Papei cartea prin Nun¡iul
Papal de la Bucure¿ti, pentru cå ¿tiam de ori-
ginile sale române¿ti, ¿tiam de preocupårile
sale culturale, el însu¿i fiind scriitor. Am primit
¿i un råspuns de la Vatican, dar eu am crezut
cå e doar unul oficial, de complezen¡å, o mul¡u-
mire fireascå, de protocol. Înså, ceva mai târziu,
când am ajuns la Patriarhie, Preafericitul På-
rinte Teoctist mi-a spus a¿a, hâtru, cum era:
«Domnule profesor, Papa l-a trecut ¿i pe Emi-
nescu al dumitale în rândul gânditorilor cre¿tini
europeni!» ªi mi-a aråtat ziarul oficial al Vati-
canului, „L’Osservatore Romano”, în care apå-
rea poetul nostru, a¿a cum am spus, în rândul
gânditorilor cre¿tini ai Europei, Papa citând din
cartea mea, unde scriam cå Eminescu este pri-
mul european care ia atitudine la afirma¡ia lui
Fr. Nietzsche cå «Dumnezeu a murit...»”),
Eminescu, apåråtorul românilor de pretutin-
deni (1995: 184 pp.), Eminescu, istoricul (1998:
304 pp.), Pentru mine, Eminescu... Prefa¡å de
Mihai Cimpoi ¿i Theodor Codreanu. Postfa¡å de
Victor Cråciun (2005: 460 pp.), Eminescu ¿i
realsemitismul (2010: 282 pp.), Eminescu.
Prefa¡å de acad. Mihai Cimpoi. Cuvânt înainte
Theodor Codreanu. Postfa¡å de prof. dr. Victor
Cråciun (2013, 2014); „Doina” lui Eminescu –
125 de ani. Cu un cuvânt înainte de acad. Eu-
gen Simion (coautor: Victor Cråciun) (2008: 250
pp.), Shakespeare în viziunea lui Eminescu.
Shakespeare’s in Eminescu’s Vision (coautor:
Diana Cotescu, 2012: 100 pp.), Eminescu ¿i
China. Eminescu and China (coautor: Diana
Cotescu, 2018: 68 pp.), Eminescu (2020, 1014
pp.)

El releva, în ianuarie 2018, cå „este a treia
oarå când citesc cele 15.000 de pagini ¿i îl re-
descopår pe Eminescu! Este incredibil... Publi-
cistica lui am descoperit-o din întâmplare sau,
mai bine zis, din îndemnul lui Dumnezeu, într-o
împrejurare foarte tristå din via¡a mea. Am fost
dat afarå de la Biblioteca Jude¡eanå Dolj, unde
eram director, în 1983, se înåspriserå toate în
¡arå ¿i tråiam clipe îngrozitoare. Atunci, am luat
volumul 9 din publicistica lui Eminescu, l-am
deschis la întâmplare så citesc câteva rânduri
¿i am fost uluit de ce am descoperit. Pe urmå
am luat fiecare volum în parte, le-am citit pe
toate cu mare aten¡ie ¿i cu pasiune, astfel încât
cele 15.000 de pagini sunt de trei ori citite de
mine. «Eminescianita», cum o numea Constan-
tin Noica, este o boalå frumoaså, så ¿ti¡i, o reco-
mand chiar ¿i celor care nu-l agreeazå pe poet,
¿i celor care au spus cå lor le e «silå de Emi-
nescu»...”

Iar cu alt prilej – recent, mai 2020 – sinte-
tiza: „Opera lui Eminescu, în special publicisti-
ca, publicatå în sfâr¿it integral, este deosebit
de actualå, chiar periculos de actualå; de
aceea, unii «intelectuali» români îl contestå ru-
dimentar cå nu a fost ¿i nu este «corect poli-
tic», cå a condamnat, la vremea sa, globalismul
care atenta la identitatea na¡ionalå, cå Emines-
cu a condamnat «påtura suprapuså», pe cei
care voiau så transforme România într-o «Ame-
ricå dunåreanå» sau într-un «otel european».
Cum så nu fi fost atacat de contemporanii såi,
dar ¿i de cei de azi, când el scria: „«O singurå
buruianå de leac pentru acest scop, munca.
Muncå, nu comunalism, muncå, nu pomanå,
iatå mijlocul care va ridica poporul nostru»;
«Deci condi¡ia civiliza¡iei statului este civiliza¡ia
economicå. A introduce formele unei civiliza¡ii
stråine fårå så existe corelativul ei economic e
curat muncå zadarnicå»; «Douå serii de idei
sunt chemate a ajuta adânc opinia publicå din
¡arå: 1) organizarea muncii agricole; 2) crearea
¿i apårarea muncii industriale; amândouå de
o valoare egalå chemate a asigura existen¡a
na¡ionalå a statului nostru în contra primej-
diilor politice ce pot veni din nord-estul Europei,
a cotropirii economice ce poate veni din apus»;
«Biserica Ortodoxå a Råsåritului a luat la ro-
mâni o formå deosebitå de aceea a altor biserici:
ea nu e numai o comunitate religioaså, ci toto-
datå na¡ionalå»; «Avem dreptul så cerem så ni se
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respecte limba ¿i Biserica, precum le-am respectat-o
tuturor»; «Dar sunte¡i voi Români? Dar cunoa¿te¡i
voi poporul? Sunte¡i în stare a pricepe geniul ¿i
înclinårile lui? ªti¡i voi române¿te måcar?»; «Ceea
ce istoria nici unui popor din lume n-a scuzat vreo-
datå e la¿itatea» etc., etc.”

Pe parcursul timpului, prolificul autor – mult
prea modest în atitudini ¿i comportament social,
fa¡å de complexitatea, valoarea ¿i implicarea na-
¡ional-culturalå a scrierilor sale – a structurat parte
din articolele råspândite în numeroasele publica¡ii
la care a colaborat, domnia sa dovedindu-se a fi
unul dintre cei mai proeminen¡i cronicari-martori
ai fenomenului cultural contemporan, cu un condei
propriu de portretizator ¿i analist („Ramuri”, „Ro-
mânia literarå”, „Luceafårul”, „Literatorul”, „Croni-
ca”, „Caiete critice”, „Flacåra”, „Contemporanul”,
„Convorbiri literare”, „Lamura”, Caiete critice”, Noul
literator”, „Literatura ¿i arta”, Limba românå”,
„Via¡a Basarabiei”, „Bucovina literarå”, „Noua revis-
tå românå”, „Lumina”, „Caligraf”, „Curtea de la Ar-
ge¿”, „Cronograf”, „Revista românå”, „Flacåra lui
Adrian Påunescu” ¿.a.) în mai multe volume, u¿u-
rând, astfel, accesul publicului larg – Voca¡ia spiri-
tualitå¡ii. Studii ¿i articole (1995: 398 pp.), Interfe-
ren¡e spirituale (2002: 648 pp.), Simple crâmpeie
de via¡å (2015: 296 pp.), Printre cår¡i ¿i oameni
(2014-2020, vol. 1-6: 440 +610 +336 +358 + 492 pp.).

Numele cårturarului Tudor Nedelcea este
strâns legat ¿i de cunoa¿terea istoricå ¿i relevarea
stårii de azi a românilor de dincolo de hotare, din
provinciile istorice råzle¡ite (Basarabia, nordul Bu-
covinei), cei de dincolo de Dunåre (timocenii ¿i bå-
nå¡enii) ¿i din Balcani; sub auspiciile Funda¡iei
„Scrisul Românesc” ¿i a Centrului de Studii ¿i Cerce-
tåri pentru Comunitå¡ile de Români din Balcani el
a ini¡iat reeditarea (în colec¡ia „Românii uita¡i”) a
unor lucråri de referin¡å semnate de cunoscu¡i oa-
meni de ¿tiin¡å – Theodor Capidan, George Vîlsân,
Lazår ªeineanu, Sextil Pu¿cariu, George Murnu,
Ioan Caragiani, Tache Papahagi; ori descrierile de
cålåtorie ale lui Dimitrie Bolintineanu, Ioan Neni-
¡escu, Constantin Burileanu ¿.a., dupå cum a editat
cår¡i ale unor speciali¿ti din zilele noastre – Gheor-
ghe Zbuchea, Diana Nedelcea Cotescu, Tiberius Do-
mozinå, Valentin Bålu¡oiu, Florian Copcea ¿.a.

El însu¿i a publicat o instructivå sintezå –
Moldovean, vlah sau român? Moldavac, vlah ili
rumun? Moldovanin, vlas ili rum nec? (text paralel
în românå, bulgarå, sârbå) (2008: 56 pp.) – ¿i un
amplu volum de articole intitulat Românii de lângå
noi. Prefa¡å de Victor Cråciun (cu rânduri metaforice
de recomandare din partea marelui stilist Fånu¿
Neagu), având con¡inutul: Un exeget al românis-
mului (2011: 484 pp.) (câteva titluri edificatoare,
pline de semnifica¡ie: Vlah, moldovean sau român?,
Eminescu, apåråtorul românilor de pretutindeni,
N. Batzaria, exponent al românismului, Vlahii din
Timocul sârbesc, inima românismului sud-dunå-
rean, Douå inimi identice: Marin Sorescu ¿i Adam
Puslojiè, Grigore Vieru ¿i spiritul unionist).

Tot tenacele poligraf craiovean este editorul ¿i
al lucrårilor edi¡iilor Simpozionului Interna¡ional
„Românitate ¿i latinitate în Uniunea Europeanå”
(sunt trei volume ale lucrårilor apårute sub redac¡ia
sa: 2007, 2008, 2009), sub egida Academiei Române.

Så încheiem aceste succinte conota¡ii privind
pe unul dintre intelectualii-cårturari de seamå ai
zilelor noastre, aflat la septuaginta quinque anni,
men¡ionând cå despre personalitatea sa s-au pro-
nun¡at numeroase voci autorizate din spa¡iul cul-
tural contemporan, precum: Dan Simonescu, Mircea
Anghelescu, Ion C. Chi¡imia, Alexandru Piru, Fånu¿
Neagu, Eugen Simion, Gh. Bulgår, Alexandru Zub,
Ion Brad, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Vasile Tå-
râ¡eanu, Ovidiu Ghidirmic, Grigore Traian Pop, Ilie
Purcaru, Gh. Bulu¡å, Arthur Silvestri, Valentin F.
Mihåiescu, Lucian Chi¿u, Mihai Ungheanu, Gh. To-
mozei, Marian Barbu, Hristu Cândroveanu, Cons-
tantin Cuble¿an, Mihai Prepeli¡å, Th. Codreanu,
Fånu¿ Båile¿teanu, Zenovie Cârlugea, Radu P. Voi-
nea, Petre Gigea- Gorun, Pavel Þugui, Aurel Sasu,
Marius Tupan, Viorel Dinescu, Mircea Popa, Dan
Månucå, Dan Lupescu, Mircea Radu Iacoban, Ioan
Simu¡, George Anca, Aureliu Goci; ¿.a.

Zilele acestea mi-a cåzut în mânå o carte ce
ståtea chiar lângå volumul meu, Cele mai frumoase
poezii, din 2002. În acela¿i an apåruse ¿i cartea Da-
nielei Våleanu, PLAIURI ROMÂNEªTI ÎN LEGENDE,
prima dintr-o serie de trei volume inspirate de pove¿-
tile celor mai frumoase locuri din România. Pe scrii-
toare o mai întâlnisem la expozi¡ii de carte, dar am
stat mai mult de vorbå în 2003, când tocmai lansase,
pe Muntele Gåina, cartea ei de suflet, cum ne spu-
sese, DIN LEGENDELE MUNºILOR APUSENI, a
doua din serie. În 2018 a apårut, dupå o lungå a¿tep-
tare, ¿i al treilea volum, PLAIURI DIN BANAT ÎN
LEGENDE.

De¿i titlul primului volum – PLAIURI ROMÂ-
NEªTI ÎN LEGENDE – ne-ar duce cu gândul la crea-
¡iile populare, acestea constituie doar punctul de ple-
care pentru noi legende, scrise cu o expresivitate
concretizatå în descrieri pline de via¡å, într-un cadrul
natural care urmåre¿te îndeaproape geografia fizicå.
Astfel, legendele sunt grupate în func¡ie de formele
de relief: mun¡i, vârfuri ¿i masive muntoase, stânci,
pe¿teri sau grote, dealuri ¿i våi, râuri, lacuri ¿i izvoare,
câteva legende povestind fapte ¿i întâmplåri care
explicå denumirea sau apari¡ia unor localitå¡i
cunoscute.

Bazate în principal pe o vastå bibliografie, în
care se ghicesc elemente de geografie fizicå ¿i
umanå, etnografie, folclor, istorie oralå ¿i localå, o
serie de legende au mai multe variante, douå, trei
sau chiar patru variante, prozatoarea depårtându-se
de firul pove¿tilor populare, ele fiind repovestite în
stilul literar caracteristic autoarei. Chiar dacå poves-
tirile sale ne duc cu gândul la Alexandru Vlahu¡å, Ca-
listrat Hoga¿ sau Gala Galaction – nume de referin¡å
din bibliografia etnografico-geograficå româneascå,
ace¿tia fiindu-i, cu siguran¡å, modele, avem, în volu-
mul acesta, legende repovestite, o nouå crea¡ie lite-
rarå, încercând så redea toate variantele existente
despre locurile cele mai frumoase din ¡arå, variante
cårora le adaugå, cu talent scriitoricesc, propria sa
imagina¡ie creatoare de prozator.

PLAIURI ROMÂNEªTI ÎN LEGENDE, primul
volum din seria de trei cår¡i apårute pânå în acest
moment, con¡ine ¿i un Indice al denumirilor geogra-
fice, foarte util, cåci cititorul poate gåsi cu u¿urin¡å
legenda sau legendele care fac referire la un anumit
reper geografic.

De la bun început, autoarea ne anun¡å, în Cu-

- recenzie -

PLAIURI ROMÂNEªTI ÎN LEGENDELE
DANIELEI  VÅLEANU

 ✒     Vasile BARBU

vânt înainte: Cartea de fa¡å e menitå så ne poarte pe
tårâmuri de legendå, în vremurile de odinioarå,
încercând så prezinte o altå fa¡å, mai pu¡in cunoscutå,
a plaiurilor române¿ti.

Îmi amintesc de frumoasele pove¿ti ¿i povestiri
pe care mi le spunea mama, cu glasul ei duios, dar
parcå, dintre toate, legendele m-au fascinat cel mai
mult, dintotdeauna. (…) am råmas cu sufletul alåturi
de lumea aceasta fantasticå, ¿i totu¿i, realå, a po-
vestirilor care, pornind de la un sâmbure de adevår,
încearcå så explice fapte, întâmplåri, originea unor
¡inuturi sau momente istorice.

Explicând originea unor denumiri geografice,
legendele oferå o surså bogatå de informa¡ii toponi-
mice, etnografice, meteorologice, mitologice ¿i chiar
istorice. Lectura lor îndeamnå la cunoa¿terea melea-
gurilor de basm, a ¡inuturilor despre care povestesc
båtrânii. Pe unii i-am ascultat cu uimire, iar al¡ii mi-au
pus în mâini cår¡ile mun¡ilor.

Sper ca, parcurgând paginile acestei cår¡i, cititorii
– mici ¿i mari – så simtå ¿i ei acea dorin¡å de a cålca
cu piciorul plaiurile române¿ti de legendå, a¿a cum
nici autoarea nu a avut lini¿te pânå când nu a på¿it
ea înså¿i prin locurile despre care ¿tia deja atâtea
minunå¡ii, transmise din båtrâni…

Cred cå e important de reliefat ¿i o altå dimen-
siune a unicitå¡ii legendelor sale, cea care apar¡ine
prozatoarei Daniela Våleanu, ¿i anume dezvoltarea
creativå a eposului care porne¿te din sâmburele ori-
ginar al literaturii populare, la statura stilistic indi-
vidualizatå ca artå, aceea a scrisului propriu, a stilului
såu specific, ca prozatoare.

Volumul se axeazå pe cele mai cunoscute legen-
de geografice ale românilor, urcând ¿i coborând coas-
tele dealurilor sau culmile mun¡ilor, ori påtrunzând în
taini¡ele påmântului, fåcându-l pe cititor så-¿i doreascå
o nouå cålåtorie pe acele meleaguri ¿i så le re-desco-
pere de fiecare datå. Îi îndeamnå, în acela¿i timp, pe
cititori, så cunoascå realitatea geograficå a ¡årii noas-
tre, încercând så explice fenomenele reale care au
generat o legendå sau alta.

Copiii abia a¿teaptå momentul în care citesc o
nouå legendå referitoare la formele de relief sau la
apele despre care tocmai au învå¡at la geografie, iar
cei mari descoperå o lume nouå a locurilor pe care
credeau cå le cunosc foarte bine sau pe care tocmai
urmeazå så le descopere.

Deslu¿im astfel, cu u¿urin¡å, în aceste legende,
semnele voca¡iei de prozator ale Danielei Våleanu.
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A fi prin¡, a avea o mare avere, a frecventa
cele mai de seamå cercuri europene, a fi intim
cu to¡i marii scriitori francezi, a fi fost jucat cu
oarecare succes la Paris, la Londra, la New-York
– încå nu e de ajuns pentru a te lecui de mici
vanitå¡i bucure¿tene: uite-l pe acest Antoine Bi-
bescu arzând de dorin¡a de a-i fi reprezentatå o
pieså de cåtre Sicå Alexandrescu.

(Mihail Sebastian, Jurnal, p.131 - Mar¡i, 7
decembrie 1937, Prânzul cu Antoine Bibescu,
la Athénée Palace.)

Joi, 18 mai 1939
De la regiment i-am telefonat lui Antoine

Bibescu, la „Athénée Palace”..., dar mi s-a spus
cå e plecat la Strehaia. Eram decis så-i scriu
acolo, de¿i nu prea îndråzneam. Dar ieri du-
på-maså, pe la 5, mi-a sosit prin po¿tå de la Stre-
haia o carte despre Proust (Arnaud Dandieu) ¿i
câteva rânduri afectuoase din partea lui
Antoine. (...) câteva ore mai târziu, noaptea dupå
12, întorcându-må de la banchetul lui Ralea
(unde må dusesem ca så petrec o ultimå noapte
civilå), gåsesc urmåtoarea telegramå: „Vreau så
vorbesc de extraordinara ¿i admirabila carte
despre Proust. Stop. Pleacå sâmbåtå la unu î¡i
trimit automobil la Strehaia ¿i stai cât vrei.
Bibescu”. (Jurnal, p.205)

„Scriitorului Mihail Sebastian. Reg. 21 Inf.
Bucure¿ti. Am intervenit la comandantul regi-
mentului pentru a ob¡ine permisie 60 ore pentru
a veni la Strehaia. Motiv important. Bibescu”.
În primul rând m-a amuzat ¿i m-a speriat, în
acela¿i timp, telegrama asta a¿a de pu¡in mili-
tarå, a¿a de fantezistå ¿i în definitiv a¿a de
riscantå, care trebuie så fi råtåcit pe la toate
batalioanele, pânå så-mi ajungå, dechiså ¿i
cititå de toatå lumea, în mânå. (...) Cå eu sunt
scriitor, cå Antoine Bibescu e ¿i el scriitor – sunt
lucruri care nu-i emo¡ioneazå cu nimic, ba pe
care le privesc cu un u¿or dispre¡.

Nouå telegramå de la Bibescu, venitå înså
acaså: „De ce nu vii la Corcova pentru câteva
zile? Am telegrafiat colonelului Reg.21 Mogo-
¿oaia. Bibescu”.

Luni, 29 mai 1939
Må întorc de la Corcova, unde am stat de

sâmbåtå seara pânå azi-diminea¡å. Cred cå ar
fi pagini întregi de scris despre aceste douå zile.
Dacå n-a¿ fi fost atât de obosit, plåcerea de a fi
locuit – fie ¿i numai atât de pu¡in timp – în in-
timitatea menajului Bibescu ar fi fost cu sigu-
ran¡å mai vie. Elisabeth Bibescu este, fårå îndo-
ialå, „cineva”. Iar bårbatu-såu este cel mai pu¡in
interesant din punctul de vedere Proust ¿i din
punctul de vedere „culise literare ¿i teatrale pa-
riziene”. (Jurnal, p.208)

Duminicå, 4 iunie 1939
Må întreb încå ce vrea Antoine Bibescu de

la mine. Î¿i închipuie poate cå pot fi un fel de
agent al pieselor lui în România, pe care le-a¿
putea plasa, le-a¿ putea face så se joace. Alaltå-
searå – când am dinat cu el ¿i nevastå-sa la
Cap¿a – aproape mi-a propus så-mi cedeze toate
drepturile lui de autor pentru o pieså, jeux d’en-
fants („et de vous intéresser aussi a sa carrière
européenne”), dacå a¿ accepta så o traduc ¿i så
o plasez, eventual la Sicå. Am acceptat în prin-
cipiu så o traduc – dar am refuzat ferm dreptu-
rile båne¿ti. Cred de altfel cå se în¿alå complet,
total, asupra posibilitå¡ilor mele de „agent”. Nu
¿tie cât sunt de lipsit de rela¡ii ¿i de influen¡å.
ªi mai ales nu ¿tie cât de pu¡in må intereseazå
teatrul. Îmi dau prea bine seama cå insisten¡ele
lui de amici¡ie (aproape în fiecare zi primesc de
la el un mesaj, o carte, o invita¡ie...) nu reprezin-
tå un interes de ordin intelectual, ci un interes
tout court – de¿i nu ¿tiu deocamdatå cu preciziu-
ne care anume. Prin urmare, propunerea lui de

A fi prin¡ Antoine Bibescu în pagini de jurnal

a face så mi se publice la N.R.F. CorCorCorCorCorespondenespondenespondenespondenesponden¡¡¡¡¡aaaaa
lui Proustlui Proustlui Proustlui Proustlui Proust poate så fie o simplå amabilitate tac-
ticå, fårå consecin¡å. Totu¿i, pentru un om mai
abil decât mine, mai întreprinzåtor ¿i, mai ales,
mai pu¡in stângaci (fiindcå sunt dezastruos de
stângaci), rela¡iile cu menajul Bibescu ar putea
fi practic interesante. (Jurnal, p.211)

Duminicå, 25 mai 1941
A.B. propune så traducå în engleze¿te DeDeDeDeDe

doudoudoudoudouååååå mii de ani mii de ani mii de ani mii de ani mii de ani, pentru o eventualå tipårire în
America. Nu, nu. Chiar dacå planul nu ar fi fan-
tezist (¿i este grozav!), încå n-a¿ primi. Nu mai
am nimic cu cår¡ile pe care le-am scris. În må-
sura în care mai pot face proiecte de viitor (sunt
prea trist, sau obosit, prea sålciu...), må gândesc
la o plecare dupå råzboi, pentru a încerca så
fac undeva într-un ora¿ mare piese de teatru ¿i
scenarii de cinematograf. E o meserie pentru
care må cred potrivit. ªi nici nu o iau altfel decât
ca pe o meserie. (Jurnal, p. 336)

Duminicå, 30 noiembrie 1941
Vizitå pitoreascå la Bibe¿ti. Antoine ne-

schimbat. Nevastå-sa, lovitå de o gravå amnezie
generalå. Totu¿i încå nespus de inteligentå. Am
stat îndelung de vorbå, în camera lui Antoine
(la Athénée Palace) pânå la venirea lui. (Jurnal,
p.418)

Joi, 23 iulie 1942
Scrisoare de la Antoine Bibescu, råspuns

la o scrisoare a mea, trimiså azi o såptåmânå,
prin care îl întrebam dacå m-ar primi pentru
câtva timp la Corcova. „Vous êtes attendu avec
joie et impatience”. Råmâne de våzut dacå voi
putea ob¡ine autoriza¡ia necesarå. Rosseti s-a
oferit încå dinainte så încerce. Câteva zile la
Corcova cred cå ar fi salutare. Fizice¿te må simt
prost (insomnii acumulate, obosealå, råcealå –
tot felul de mizerii), iar nervii sunt destråma¡i
cu totul. Prea tråiesc cu multe obsesii ¿i idei fixe.
(Jurnal, p. 463)

Vineri, 25 septembrie 1942
Ar fi amuzant så notez multe lucruri despre

Bibe¿ti (în circuitul cårora am intrat de la Stre-
haia încoace. Telegrame, scrisori, invita¡ii, con-
vorbiri, ecouri care se întretaie în triunghi – Cor-
cova – Bucure¿ti – Posada - , totul se petrece ca
¿i cum eu a¿ fi în via¡a lor un personaj capital.
Dar cunosc moravurile clanului (Proust må ajutå
într-asta), cifrul argoului lor, inanitatea acestei
preferin¡e fastuos declaratå – ¿i care într-o zi se
va stinge brusc, fårå urmå, pânå, cine ¿tie, la
un nou acces. În momentul de fa¡å, Antoine Bi-
bescu ¿i Elisabeth par a fi gata pentru orice

sacrificiu, orice devotament. Dar e acela¿i A.B.
pe care la Geneva n-am reu¿it så-l våd nici
pentru 5 minute. E acela¿i A.B. care acum vreo
doi ani m-a låsat, într-o duminicå diminea¡a, în
hall la Athénée Palace, fårå un cuvânt, de¿i
eram invitatul lui la dejun! E o notå de nebunie
în ei, ceea ce, de altfel, face pitorescul ¿i farme-
cul lor. (Jurnal, p. 473)

Sâmbåtå, 26 septembrie 1942
Asearå, în ora¿ cu Antoine Bibescu. Voia

cu orice pre¡ så meargå la teatru – dar nu la
unul, ci la douå. Spunea cå n-ar putea suporta
så vadå acela¿i spectacol de la început pânå la
sfâr¿it. Drept urmare, a luat bilete pentru Na¡io-
nal, unde se juca Noaptea furtunoasNoaptea furtunoasNoaptea furtunoasNoaptea furtunoasNoaptea furtunoasååååå ¿i ConuConuConuConuConu
Leonida,Leonida,Leonida,Leonida,Leonida, ¿i pentru teatrul surorilor Cocea, unde
se juca o pieså de Denys Amiel. Singur acest
lucru mi se pårea destul de extravagant. În plus,
personal, mi-era destul de penibil så-mi fac apa-
ri¡ia în douå teatre deodatå, în aceea¿i searå,
eu, care de doi ani n-am cålcat într-un teatru
românesc. „A face apari¡ia” e cuvântul indicat.
Cred cå am avut ¿i într-o parte ¿i într-alta o
intrare de mare succes. N-a fost desigur un om
în salå care så nu întoarcå ochii spre noi.
Antoine era îmbråcat într-un costum alb de doc,
iar în picioare avea ni¿te papuci de caså pe care
¿i-i trågea dupå el, cu fiecare pas. Am încercat,
la plecare, så-l conving så se îmbrace mai ca
lumea, dar n-a fost chip.” – Pourquoi voule-vous
que je change de costume? Il fait chaud – et je
m’habille comme ça. QuantaÌ mespantoufles –
c’est si commode. En Roumanie les gens ne
savent pas s’habiller.” La Na¡ional am våzut
Conu LeonidaConu LeonidaConu LeonidaConu LeonidaConu Leonida, dupå care am trecut vis-aÌ-vis,
în pasaj, unde tocmai începuse actul I. O salå
arhiplinå, a urmårit intrarea acestui domn în
costum de plajå, care a mers lini¿tit pânå-n fa¡å
¿i s-a proptit acolo, în picioare, la un metru de
scenå. Iar eu, dupå el, amuzat ¿i jenat în aceea¿i
måsurå, gustând din plin hazul situa¡iei...

Dupå actul I am plecat. Restul serii am
petrecut-o mult mai agreabil, plimbându-ne pe
Calea Victoriei ¿i pe urmå stând în Pia¡a Ate-
neului, foarte confortabil instala¡i pe piatra
grilajului. E nebun! E sårit! – îmi spuneam (¿i
mai ales trebuiau så spunå trecåtorii). În reali-
tate, de¿i pu¡inå scrântealå intrå în acest cu-
rios personaj, nu e propriu-zis nebun. Adevårul
e cå se considerå (¿i efectiv este) a¿a de departe,
a¿a de stråin de România ¿i de Bucure¿ti,
care sunt pentru el un fel de ¡inut barbar,

✒✒✒✒✒... Mihai SEBASTIAN... Mihai SEBASTIAN... Mihai SEBASTIAN... Mihai SEBASTIAN... Mihai SEBASTIAN
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un fel de colonie pitoreascå, încât nu se
ostene¿te så facå cel mai mic efort pentru a
place indigenilor. Tråie¿te între ei ca între ni¿te
negri, galbeni sau piei-ro¿ii, uneori interesat
de moravurile locului, dar neconsiderându-se
¡inut a li se supune. Mi-a povestit cå Asquith a
fost teribil de amårât când a aflat cå Elisabeth
se va mårita cu un român. „Pour lui c’était
comme si elle avait épouse un Chinois”. Cred
cå Antoine Bibescu are acela¿i sentiment pen-
tru întreaga societate româneascå. E ca un en-
glez cåzut între oameni de culoare.(Jurnal, p.475)

Miercuri, 14 octombrie 1942
Antoine Bibescu, într-o scrisoare primitå

ieri, må întreabå dacå am nevoie de 10000 lei,
pe care e dispus så mi-i trimeatå. I-am råspuns
imediat cå nu am nevoie de nimic. (Jurnal, p.478)

Joi, 22 aprilie 1943
Plec la Corcova astå-searå. Nu ¿tiu cum

va reu¿i acest „séjour” oarecum improvizat, dar
câteva zile de vacan¡å grozav mi-ar prinde de
bine. Sunt în proastå stare fizicå, obosit nenoro-
cit – ¿i pun mari nådejdi în aceastå såptåmânå
de odihnå. (Jurnal, p. 512)

Duminicå, 2 mai 1943
Întors astå-noapte de la Corcova, unde am

petrecut nouå zile de vacan¡å fericite. Sunt ars
de soare, odihnit, lini¿tit. ªtiu cå voi pierde re-
pede forma asta sportivå – via¡a mea de Bucu-
re¿ti ¿i råzboi må macinå, må sleie¿te -, dar
oricum Corcova a fost iar un fel de verificare....
M-am distrat la Corcova så ¡in un jurnal englez:
13 pagini, scrise zi de zi, mai mult pentru amu-
zamentul de a scrie engleze¿te decât pentru a
scrie un jurnal....

Antoine m-a silit så-i povestesc unul din
scenariile mele de teatru – ¿i atunci i-am schi¡at
în scurte cuvinte Ursa Mare.Ursa Mare.Ursa Mare.Ursa Mare.Ursa Mare. Povestind, m-am
ambalat. Din nou mi s-a pårut cå e un scenariu
norocos, cu mari resurse de succes....

Ceea ce mai ales a însemnat Corcova au
fost 9 zile tråite în afarå de råzboi. E ca ¿i cum
a¿ fi dormit 9 zile de-a rândul. Må trezesc – ¿i
gåsesc lucrurile a¿a cum le-am låsat: nimic nou
pe niciun front. (Jurnal, p. 513)

Joi, 29 iulie 1943
Plec la Corcova. Sunt o orå înainte de ple-

care. A¿ fi vrut în ultimele zile så pot avea o orå
de lini¿te, pentru ca så fi însemnat ceva aici
din tulburarea, emo¡ia, nelini¿tea, agita¡ia ner-
voaså prin care am trecut. Deznodåmântul fas-
cist este o ame¡itoare loviturå. În marea dramå
pe care o tråim de zece ani, o clipå nåucitoare,
ca o scurtå cådere de cortinå peste un fapt im-
placabil ¿i totu¿i (de¿i teoretic previzibil)
nea¿teptat. N-am avut timp så scriu ¿i nu o voi
face nici acum...

Cred acum cå, totu¿i, timp pentru a sta la
¡arå douå -trei-patru såptåmâni încå îmi rå-
mâne. Voi vedea, dupå împrejuråri - interna¡io-
nale ¿i corcovene. (Jurnal, p. 524)

Luni, 6 septemvrie 1943
M-am întors de la Corcova vineri noaptea,

3 septembrie, dupå 37 de zile petrecute acolo.
Toate temerile mele au fost depå¿ite: speram
så stau douå-trei såptåmâni, nu credeam cå
va fi posibil så råmân cinci. Ospitalitatea lor
este tot ce am cunoscut mai atent, mai delicat,
mai discret. E o artå, o meserie ¿i o voca¡ie.
(Jurnal, p. 524)

Miercuri, 8 septemvrie 1943
Italia a capitulat! Eram la „Athénée Pal-

ace”. Vestea mi-a dat-o pe la 7 seara, Antoine
Bibescu care o prinsese din întâmplare la ra-
dio. Am urmårit în hall råspândirea electricå
parcå a vestei, din om în om. Antoine nu avea
råbdare. Ar fi vrut så strige în gura mare.
Deodatå våd un ofi¡er italian intrând în hall-ul
cel mare.

- Siete italiano? Îl interpeleazå Antoine.
Eu înghe¡asem. Omul se apropie de masa

noastrå.
- Si, io sono italiano.
- Monsieur, vous n’êtes plus en guerre.

Vos pays a fait paix. (Jurnal, p. 525)

Vineri, 17 septemvrie 1943
Ultima mea plimbare la Corcova, în ajunul

plecårii, prin vie ¿i pådure, singur spre searå,
a fost poate cel mai tulburåtor ceas pe care l-am
petrecut acolo. Sim¡eam fiorul toamnei venind
de departe, prin iarbå ¿i copaci, pânå la mine,
prin mine. Era o dureroaså melancolie fårå nu-
me, pe care niciodatå, nicåieri n-am sim¡it-o,
pentru cå niciodatå, nicåieri n-am privit - ca
acolo – în fa¡å imaginea toamnei. (Jurnal, p.526)

Duminicå, 26 septemvrie 1943
Bibe¿tii s-au reîntors la Corcova, dupå trei

såptåmâni de ¿edere la „Athénée Palace”, în
care timp am pierdut mult timp cu ei (dejunuri,
dineuri, coresponden¡å, explica¡ii). Au fost cu
mine nespus de amabili la Corcova, dar pânå
la urmå, devin obositori. Am avut cu el câteva
momente de tensiune, ba chiar odata o ceartå
care mi s-a pårut irevocabilå. Îmi dau seama
cå e, dacå nu categoric nebun, cel pu¡in un
apucat – ¿i cå nimic durabil nu se poate clådi
pe rela¡iile cu un asemenea om. Ceea ce nu-l
face mai pu¡in unul din oamenii cei mai intere-
san¡i pe care i-am cunoscut. (Jurnal, p. 528)

Mihail Sebastian a început så-¿i scrie jur-
nalul în februarie, 1935, pe fondul crizei
declan¿ate de prefa¡a lui Nae Ionescu la roma-
nul såu De douDe douDe douDe douDe douååååå mii de ani mii de ani mii de ani mii de ani mii de ani, apårut cu un an
în urmå, prefa¡å în care acesta îl ¿ocase prin
faptul cå justificat e o logic antisemitismul.

Råspunsul såu atacurilor care au vizat ro-
manul ¿i acceptarea prefe¡ei s-a materializat
în eseul Cum am devenit huliganCum am devenit huliganCum am devenit huliganCum am devenit huliganCum am devenit huligan, încheiat în
decembrie 1934: „De douDe douDe douDe douDe douååååå mii de ani mii de ani mii de ani mii de ani mii de ani a fost un
act riscant de sinceritate. Pe urma lui råmâne
o caså pierdutå, un simbol cåzut, o mare priete-
nie sågetatå.”

Climatul intelectual în care se formase la
ziarul CuvCuvCuvCuvCuvââââântul ntul ntul ntul ntul ¿i în gruparea Criterion, Criterion, Criterion, Criterion, Criterion, se
erodase ca urmase a politizårii excesive ¿i ra-
dicale a celui care îi fusese nu doar director, ci
¿i mentor, acela¿i Nae Ionescu, omul a cårui
personalitate dominantå a reu¿it så influen¡eze
¿i câ¡iva dintre prietenii apropia¡i ai scriitorului
–––––     fapt care l-a transformat într-un însingurat,
dându-i sentimentul cå via¡a ¿i traiectoria lui
intelectualå au ajuns într-un punct critic.

Cu toate acestea, Mihail Sebastian a conti-
nuat, în urmåtorii câ¡iva ani, så se implice în
via¡a literarå, men¡inând activitatea publicis-
ticå la Revista FundaRevista FundaRevista FundaRevista FundaRevista Funda¡¡¡¡¡iilor Regaleiilor Regaleiilor Regaleiilor Regaleiilor Regale, la RampaRampaRampaRampaRampa,
ViaViaViaViaVia¡¡¡¡¡a roma roma roma roma româââââneascneascneascneascneascååååå, l, l, l, l, l’’’’’IndIndIndIndIndééééépendance Roumaniependance Roumaniependance Roumaniependance Roumaniependance Roumanie
¿i la alte publica¡ii la care colabora.

Însemnårile din jurnal faciliteazå structu-
rarea lui în câteva jurnale: un jurnal intimun jurnal intimun jurnal intimun jurnal intimun jurnal intim,
dezvåluind tråirile, experien¡ele sentimentale,
rela¡iile de familie, un jurnal de creaun jurnal de creaun jurnal de creaun jurnal de creaun jurnal de crea¡¡¡¡¡ie ie ie ie ie ¿i ununununun
jurnal intelectual jurnal intelectual jurnal intelectual jurnal intelectual jurnal intelectual ¿¿¿¿¿i politici politici politici politici politic, acest ultim seg-
ment fiind cel mai întins.

Jurnalul lui Mihail Sebastian, încheiat la
sfâr¿itul anului 1944, este un jurnal de scriitor,
marcat de autenticitatea ¿i sinceritatea gân-
dului exprimat, de-a lungul cåruia se contu-
reazå condi¡ia evreului ¿i dilemele intelectua-
lului evreu, drama pe care a trait-o popula¡ia
evreiascå în timpul råzboiului.

Nu în ultimul rând, jurnalul captiveazå
prin aspectul de cronicå bucure¿teanå, prin
instantaneele din via¡a politicå ¿i culturalå a
capitalei, ¿i prin galeria de portrete pe care
scriitorul le realizeazå prietenilor apropia¡i,
între care ¿i Anton Bibescu. Din segmentele
prezentate reies atât firea complexå ¿i contro-
versatå a acestuia, cât ¿i imaginea domeniului
de la Corcova, devenit o oazå de lini¿te pentru
scriitor, în momente din cele mai dificile ale
vie¡ii sale.

Laura MOLaura MOLaura MOLaura MOLaura MOªªªªªTIEORUTIEORUTIEORUTIEORUTIEORU

Surse bibliografice:
Mihail Sebastian, Jurnal, 1935 – 1944, Editura

Humanitas, Bucure¿ti, 2005, cu o prefa¡å de Leon
Volovici

TESTAMENTUL SUFLETULUI
Uneori sufletul se scrie pe sine
precum o pasåre cålåtoare
care se izbe¿te de via¡å,
în piruete disperate, scrijelind
cu pana de sânge råmaså,
testamentul!
Alteori sufletul zboarå
desenând speran¡a
undeva , în alt tårâm fårå
durerea zborului!

AICI SUNT PUºINE CRUCI
am våzut locuri cu pu¡ine cruci
unde via¡a este nemuritoare
acolo oamenii nu au vârstå
sau dacå au
au uitato
a¿a inten¡ionat...
pe acolo dracul nu are haltå
vede multe månåstiri
¿i sperios din fire
nu intrå...
din crucile astea vechi
cre¿te verdea¡å
¿i flori cu parfum de mår
via¡a se odihne¿te
dupå o gurå de apå de izvor
¿i stå la taclale cu lemnul din månåstire
cu ei cei ascun¿i în cruci
¿i nimeni nu ¿tie
så fie aceasta tårâm de poezie!?

ZINA
eu sim¡eam atunci
cå picioarele femeilor ard..
când aveam teamå
må ¡ineam agå¡at de
de picioarele ei salvatoare
atunci a venit o varå tristå.
era un boboc galben cåzut pe caldarâm
filmul unde måicu¡a care moare în bisericå-
råzboiul era de vinå.
ea între blånile reci de brad
eu disperat agå¡at de bra¡ele 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 råpuse
a unei flori numitå Zina!

✒...Nicolae Nistor
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PALIMPSEST

În fiecare clipå
înotând,

altå creastå de val
urc ¿i cobor

¿i din ea altå
nevåzutå grapå,-n
luminå-o¡elitå
de soare ¿i stele

må prinde.

Printre din¡ii ei
respirând,
må sângereazå
pânå la os,

strângându-må,
scurgându-må –

În fiecare clipå
sunt

¿i cu ceva
nu mai sunt...

Din oceanul etern
îmi pare c-aud

semeni chemând
¿i vâslind
– ¿i ei pe acolo,
poate nu mai sunt,

aici
parcå sunt.

Poate ¿i eu,
înspre ei înotând,
aici

nu mai sunt,
acolo parcå-am

så ajung –

Vise-n îmbrå¡i¿åri,
scrâ¿nete-n valuri,
necunoscute ecouri –

în fiecare clipå
¡esem tåcerii boltite
un palimpsest

de dor.

STIHIE

Pa¿ii – pe lângå-o parte din fiin¡e.
Sufletul – prin mult mai multe.
A¿ vrea în toate så fiu infuz
¿i toate în mine difuze,
cu-al vie¡ii duh odråslind.

Dar vântul
de¿ertåciunii (nu-l
poate opri nime!) må
bântuie, de trec pribegit
înainte ¿i zilnic
– erou din poveste –
må trag din col¡ii-i,

låsând
tainuri din mine.

Ceea ce nu poate atinge
¿i rupe e, înså, puterea
gândului, care esen¡a-mi preia
pe o mai înaltå orbitå,
într-o monadå a mea, cu
sfinte bucurii –

chiar când
stihia de¿ertului,
carnea mu¿cându-mi

¿i dumicându-¿i,
må seamånå-n vreme
jertfå ¿i manå
pânå-n pulberi astrale,

încât, cândva,
printre ¿oaptele nop¡ii,
poate-mi ve¡i resim¡i

mângâieri
dintr-un lujer de stea
încå neîmbucat ¿i,
din departele-mi zvon
de slåvi,

dulce alin.

ÎN LASERI DE TRILURI

Singur merg pe calea spre
propria-mi pierdere
¿i în singuråtate nu am ce cåta!...
O mânå întind înainte-mi spre voi,

cei atât de departe
încât zadarnic cu gândul încerc

så vå pipåi,
cealaltå în urmå o las ca så-i

am mai aproape
pe-ai mei dintr-un minus la fel de

departe, încât
închipuirea îmi scapå cålcâiul

în håuri.

În mers,
trag din valuri edenul de mun¡i cu
nesa¡iul lor de-a respira-n ve¿nicie,
sufletu-mi zboarå cu pasårea ce-ntâmpinå-n
zari¿te Soarele –
zilele ¿i nop¡ile mele sunt vremile
dinapoi ¿i cele dinainte.

În laseri de triluri, cu jind, må trimit
înspre voi ¿i-nspre Domnul din ceruri –

Måcar bucuria de-a vå-ncânta cu zvonul
inimii mele så am, când
între semenii mei de-aici ¿i de-acum

må pråbu¿esc,
måcar visul de-a-mi ridica deget mângâietor
la chipuri cere¿ti, stârnindu-le
o luminå de zâmbet în haosul ce m-o
råpi spre cei du¿i!...

MISSÅ

Ce-a¡i ¿ti voi despre mine decât
acum vå cânt

¿i ce înseamnå-n vreme acest sunet
mai mult

decât o frunzå-n vântul de-amurg decis
al toamnei,

o stea firavå-n cosmos, cu raze seci
demult?!

A¿ vrea, copil de-a pururi, så-nvå¡
a voastrå limbå

¿i-n grai lejer de inimi så fiu cu voi
în cânt

canonic sub cupola cea nesfâr¿itå-a
vie¡ii,

dar gura mi-e gângavå pe lutul de
cuvânt.

Råmân o floare-n drumul ce vå
aduce-acaså

¿i iar vå duce-n grabå în depårtat
destin,

ci eu v-aduc în ochiu-mi odatå cu
lumina

pe care-ntre petale ca-ntr-un cåu¿
o ¡in

¿i-o sorb, întremåtoare din ve¿nicu-i
izvor

ce îmi reînvie dorul din fibre
disolut. –

Când via¡a-mi este misså vibrând
din rådåcini,

de-a¿ fi cu voi, mai ¡ip cå mâna de-mi
da¡i m-a rupt?!?

poemeIoan St. Lazår
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Cea de-a zecea pieså - ¿i ultima - a lui Lu-
cian Blaga, scriså în 1945, Anton Pann, a våzut
lumina tiparului, dupå un sfert de secol, în
1970. În mica deschidere culturalå de dupå
1965, din timpul totalitarismului comunist, se
oferea cititorului român postbelic întâia fa¡å ¿i
întâiul contact cu dramaturgul Lucian Blaga.
Trecuse o pauzå editorialå prea lungå, din
1942, când, la Sibiu (la Editura „Dacia Traianå”)
apårea, în douå volume, edi¡ia definitivå (Op-
era dramaticå), în care erau incluse cele opt
piese de teatru scrise de autor între 1921-1934
(Zamolxe, Tulburarea apelor, Daria, Fapta,
Învierea, Me¿terul Manole, Cruciada copiilor ¿i
Avram Iancu). Trecuse prea mult timp ¿i de la
tipårirea în bro¿urå a piesei Arca lui Noe, la
aceea¿i editurå sibianå, în 1944, cum, de altfel,
fuseserå tipårite ¿i celelalte piese, îndatå dupå
scrierea lor, fie la Cluj, fie la Sibiu.

Se oferea, a¿adar, blagienilor ¿i imaginea
dramaturgului Blaga; se oferea cu zgârcenie ¿i
dupå calapod. Cåci volumul Teatru (Editura Mi-
nerva, 1970), cuprinde doar cinci piese, adicå
„piesele de inspira¡ie folcloricå sau apropiate
prin tematicå de o viziune folcloricå” - dupå cum
ne informeazå în „Notå asupra edi¡iei”, Eugen
Todoran1, prefa¡atorul ¿i îngrijitorul cår¡ii. Cele
cinci piese „de inspira¡ie folcloricå” (!) sunt:
Zamolxe, Me¿terul Manole, Tulburarea apelor,
Cruciada copiilor ¿i Anton Pann - pieså aflatå
la prima editare („a fost reproduså dupå manus-
cris”); în anii urmåtori (1972, 1982, 1984) apar
edi¡ii cu dramaturgia completå a lui Blaga.

Spectacular ¿i scenicitateSpectacular ¿i scenicitateSpectacular ¿i scenicitateSpectacular ¿i scenicitateSpectacular ¿i scenicitate
Dar piesa Anton Pann, îmi pare cå „pier-

duse trenul” receptårii critice a emula¡iei ¿i a
postumitå¡ii... Intrase într-un cerc de umbrå,
din care nici aståzi n-a prea ie¿it... De ce oare?
De ce, nici în condi¡ii istorice prielnice pentru
crea¡ia lui Blaga, din 1970 încoace, piesa a rå-
mas la marginea interesului literar ¿i spectacu-
lar; de¿i din perspectiva ultimului punct de ve-
dere, piesa Anton Pann, îmi pare destul de sce-
nicå: cu locuri variate de desfå¿urare a ac¡iunii:
într-o cârciumå veche de cartier (Scheii Bra¿o-
vului), în odaia (såråcåcioaså) a lui Anton Pann,
în douå saloane („în stilul epocii Biedermeier”),
unul al coanei Safta „managerul” lui Pann, altul
în care are loc un bal mascat, precum ¿i afarå,
lângå Poarta Cetå¡ii, cu „ziduri vechi, medievale
(...). Noapte. Felinare (...)”. ªi distribu¡ia e varia-
tå, generoaså pentru interpre¡i, ca joc ¿i vesti-
menta¡ie; de la cheflii tovarå¿i de cârciumå ai
lui Anton Pann - un fel de „trio” de mu¿chetari
(cu to¡ii iubitori de cântece de pahar ¿i ziceri
aforistice: Spudercå, Bidu, Cocorandu), la fe¡e
biserice¿ti (protopopul Niculae) ¿i tipografi
(Petroniu Ciurcu), ambii protejându-l pânå la
un punct, pe excentricul stihuitor al Cetå¡ii;
primul, îngåduindu-i frecventele absen¡e din
strana Bisericii Sf. Nicolae din Scheii Bra¿ovu-
lui, unde era cântåre¡, precum ¿i comportamen-
tul neconform cu slujba al aceluia: cânta „prin
cârciumi”, între¡inea „cu snoave pe to¡i cascå-
gurå prin iarmaroace”, scria „stihuri de amor
¿i (...) cântece de haiducie”; încât, aducând „bi-
serica în neplåcere”, ¿i dupå un an de absen¡å,
(„Biserica (...) nu te-a mai våzut de-o vreme. Mi
se pare cå se-mpline¿te anul...”), va fi conce-
diat. Al doilea, tipograful Ciurcu, e mai pu¡in
generos; i-a tipårit cår¡ile (Povestea vorbei ¿i
încå trei cår¡i), dar, când Anton Pann întârzie
cu achitarea cotei-pår¡i din cheltuielile de tipar
(jumåtate), îi sechestreazå cår¡ile ¿i amenin¡å
cu darea în judecatå. De¿i Autorul ¿tie cå Edi-
torul a câ¿tigat din cår¡ile sale, „mai mult decât
cu Visul Maicii Domnului, ¿i nu m-oi scoate
dator, unde nu sunt”. Dar, conchide cu amårå-
ciune Anton Pann, „cam a¿a vorbesc to¡i pro-
prietarii de tiparni¡e. Ei nu profitå niciodatå (...)

Anton Pann sau Poetul ca ¿i Haiducul✒...Ana Selejan

ei au numai pagubå. Totu¿i din asemenea pier-
deri ei izbutesc a-¿i clådi caså în mijlocul
cetå¡ii, sporind de la o zi la alta. ªi ridicå fruntea
în våzul tuturor.”

Tipograful Ciurcu ¿i coana Safta - cea care
îi face rost de subiec¡i (juni ¿i june din Bra¿ov
¿i al¡i îndrågosti¡i) pentru stihuri ¿i cânticele
de amor, plåtite gras de aceia, din care aceea
î¿i lua partea leului („L-ai muncit fårå simbrie
¿i l-ai însemnat cu pecete de rob în spinare!
ªase ani în ¿ir”: îi formuleazå Bidu, cam patetic,
vina aceleia) - cei doi, a¿adar, semnificå opre-
siunea socialå a artistului. Opresiune socialå
împotriva cåreia luptå haiducul Groza - perso-
naj central ¿i el, la fel ca Anton Pann. Haiducul
a stârnit teamå mare printre bogåtani, dar ¿i
speran¡å printre cei sårmani. Ca personaj, Bla-
ga îl pune så tråiascå prin travesti; întâi, ca
Ursar, care bate uli¡ele ¿i cârciumile, inclusiv
cârciuma scheianå Povestea vorbei, unde-¿i
duce traiul Anton Pann cu cei trei tovarå¿i -
muschetari ¿i al¡i petrecåre¡i; era înso¡it de un
urs uria¿: „Mare-i, Doamne! Pânå-n grindå”;
apoi, deghizat în Paznic de noapte al Cetå¡ii;
apoi travestit în po¿ta¿ul Pan¡u, cel care-i adu-
cea, adeseori, lui Anton Pann scrisori cu cereri
de alcåtuire de cântece ¿i serenade de amor.
„Minunatå carte Povestea vorbei” - va comenta
falsul po¿ta¿, într-un rând. Deghizarea în po¿-
ta¿ se produce spre finele piesei, în actul trei,
doar în fa¡a lui Anton Pann, acum slåbit de
boala îndelungatå ¿i de dorul dupå so¡ie ¿i fiicå
(care-l påråsiserå), ¿i dupå ce po¿ta¿ul Pan¡u
asistase la cele alte douå lovituri primite de
Pann, una dupå alta: concedierea de la bisericå
¿i sechestrul pus pe cår¡i:

- „Pan¡u: ºine-¡i bine inima în piept, så nu
sarå (...) când î¡i fac mårturisire! Eu sunt
haiducul Groza. (...). Vreau så te ridic, Anton
Pann. Vreau så te ridic din tânjeala în care te
pierzi ¿i te tope¿ti. Cheltuielile pentru cår¡i,
în¿elåciunea lui Ciurcu (...) slujba pierdutå,
astea te macinå? Laså-le-ncolo! (...). Lipse¿te
numai ceva... ar trebui så se audå prin preajmå
glasul feti¡ei ¿i al Ioanei! Îmi iau însårcinarea
så ¡i le caut ¿i så ¡i le-aduc!”

- „Pann: Asta nu-i cu putin¡å nici haidu-
cului Groza. Poate cå Ioana a murit ¿i feti¡ei
cum så-i mai dai de urmå? (...) (...). Da, e¿ti
aievea! Cå te-ai înfiin¡at aståzi în acest pridvor,
aråtându-te cine e¿ti - e ca un vis! Visul cu
care voi trece - dincolo”!

Mai sunt ¿i alte aspecte care sporesc sceni-
citatea piesei: panduri, o crâ¿måri¡å nurlie -
care-l „atinge” pe Anton Pann, ca, de altfel, ¿i
frumoasa Catinca Stinghe, clientå de stihuri
¿i inspiratoarea Cântecului mut din cartea
Povestea vorbei.

Aspecte ale receptAspecte ale receptAspecte ale receptAspecte ale receptAspecte ale receptååååårii criticerii criticerii criticerii criticerii critice
Cum spuneam, piesa Anton Pann, a råmas

¿i la marginea interesului analitic, de¿i a fost
puså devreme în circuitul editorial postbelic.
Bunåoarå, Eugen Todoran, în 1970, în prefa¡a
edi¡iei, spre deosebire de prezentarea pertinen-
tå a celorlalte patru piese, comenteazå destul
de confuz piesa Anton Pann. Blaga ar înfå¡i¿a,
bunåoarå, „imaginea Poetului-profet (...) poetul
în¡elept, un visåtor ¿i sentimental”, iar „Simbo-
lul [!] folcloric întrege¿te imaginea poetului în
sensul misiunii sociale”. Opiniile despre pieså
sunt men¡inute ¿i re-publicate ¿i în 1985 (în
cartea2 despre teatrul blagian), de¿i, între timp
contribu¡iile critice se mai nuan¡aserå.             .

Tot în 1970, Alexandru Paleologu3 ocole¿te
cu elegan¡å subiectul, pomenind doar de pre-
zen¡a demonicului „în mai slabå måsurå”, în
pieså ¿i de câteva aspecte de genezå.

O contribu¡ie serioaså aduce George
Ganå4, care, a¿ezând piesa, din punct de ve-
dere tematic, la drama creatorului, alåturi de

Me¿terul Manole, adânce¿te elementele de
paratext (genezå, mårturisiri, raportul ideo-
logie-adevår istoric), „înså nici mediul, nici
figurile n-au consisten¡å” - conchide criticul.

O cronicO cronicO cronicO cronicO cronicååååå a genezei a genezei a genezei a genezei a genezei
Piesa Anton Pann a fost scriså de Lucian

Blaga la Sibiu, pe când se afla într-o bunå formå
creatoare, urmându-i dramei Arca lui Noe, ela-
boratå la Cåpâlna, în 1944, în timpul refugiului,
compuså ¿i aceasta, cu spor ¿i inspira¡ie, în
câteva såptåmâni. Aflat în febrå creatoare încå
din august 1944, pe când transcria Arca...,
Blaga5 îi scria Domni¡ei Gherghinescu-Vaina:
„În råstimpuri îmi umblå prin cap tot felul de
proiecte literare. Noi piese de teatru. Un Anton
Pann parcå ar vrea så se întrupeze. Dar, pentru
asta ar trebui så locuiesc o datå patru såptå-
mâni în Schei. A¿a cå-ezit... În schimb am înce-
put så scriu aforisme. E un exerci¡iu pe care-l
fåceam în prima tinere¡e (...) Am scris vreo 150,
¿i merge înainte”.

Mergea, într-adevår, foarte bine, încât, în
acela¡i an, la Editura Publicom, Blaga î¿i tipå-
re¿te aforismele, în cartea Discobolul; „sunt
vreo 350" - o informa pe Domni¡a într-o scrisoa-
re din 20 noiembrie 1944; ¿i tot atunci: „Am
schi¡at piesa Anton Pann. Care înså va fi gata
de-abia la primåvarå (...) cåci pentru a putea fi
puså la punct ¿i cizelatå, e nevoie så stau 2
såptåmâni în Schei! Cel pu¡in!”

Însufle¡it de gândul revederii Domni¡ei ¿i
de atmosfera anton-pannescå a aforismelor ¿i
proverbelor, Lucian Blaga reia, într-adevår, în
primåvara anului 1945, lucrul la pieså, intrând
„în balada lui Anton Pann” ¿i cerându-i muzei
de la Bra¿ov, într-o scrisoare din 18 martie
1945, så-i gåseascå o onomasticå bra¿oveanå
autenticå: „câteva nume trocåre¿ti. De familie!
Îmi mai trebuie ¿i un nume de fatå [e vorba de
Nu¿ca], care-i foarte al dracului ¿i-i cârciumå-
reaså dincolo de Pia¡a Prundului, prin poarta
unde urci spre Poianå. Cârciuma se cheamå
«La Povestea vorbei». ªtiu cå ai så mi le gåse¿ti!”

Probabil cå a¿a s-a întâmplat ¿i cå, ono-
mastica ciudatå, în bunå parte, din pieså,
provine din inspira¡ia ¿i selec¡ia ghidu¿å a
Domni¡ei...

Oricum, cronica genezei ¿i scrierii piesei,
fåcutå Domni¡ei, prin scrisori, continuå; astfel
cå, la 26 aprilie 1945 Blaga anun¡å cå „am is-
pråvit pe Anton Pann”, iar în 10 mai 1946: „La
Cluj s-ar putea så aparå Anton Pann”. Piesa
n-a mai apårut în bro¿urå, tipåritå fiind
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abia în 1970, cum am spus.
George Ganå, în monografia criticå mai sus

pomenitå, cuno¿tea aceastå „cronicå” a genezei
piesei ¿i citeazå din sursa epistolarå, publicatå
în 1967 în revista Astra, fårå a men¡iona, înså,
numele destinatarei.

Drama creatorului Drama creatorului Drama creatorului Drama creatorului Drama creatorului ¿¿¿¿¿i poetica creai poetica creai poetica creai poetica creai poetica crea¡¡¡¡¡ieiieiieiieiiei
Dar despre ce e vorba în aceastå pieså

blagianå?
Drama are trei acte, faptele întâmplân-

du-se vreme de un an, „prin anii 1830", la Bra-
¿ov. Urbea e dominatå, la nivelul mentalului
colectiv, de douå personaje care fac vâlvå: Poe-
tul Anton Pann, aflat de ¿ase ani în ora¿ ¿i Hai-
ducul Groza. Primul scria stihuri anonime („m-a
doborât ursita ¿i am råmas (...) fårå putin¡a de
a-mi semna versurile”), pentru a-¿i întregi ve-
nitul, destul de sub¡ire, câ¿tigat ca ¿i cântåre¡
de stranå la Biserica Sfântul Nicolae din Scheii
Bra¿ovului. Erau versuri de amor, poezii galan-
te pentru junii ¿i vârstnicii Bra¿ovului, horos-
coape, cântece de pahar, serenade, pove¿ti cu
tâlc, adicå o paradigmå culturalå de mare
succes la public, o „hranå” spiritualå care ofe-
rea speran¡å, iubire, bucurie: „inima mea,
trebuie så iubeascå pentru to¡i (...). Vor stihuri
cu to¡ii (...)! Amoroaså cetate! Primåvara plutesc
aici prin våzduh stihurile, ca toamna funigeii”!

Haiducul fåcea ce fac îndeob¿te haiducii:
fåcea dreptate ¿i împår¡ea ¿i el speran¡å în
lumea mu¿teriilor de prin cârciumi, a micilor
meseria¿i ¿i negustori. Cântecul lui Groza, com-
pus de Pann (reprodus în pieså, p. 435), fåcea
parte din repertoriul cârciumilor, glorificându-i
faptele de vitejie. ªi mai avea Haiducul o calita-
te, mai ales în rândul publicului feminin (care
era cel majoritar ¿i pentru Anton Pann): pentru
curajul såu, de veritabil cavaler, de viteaz care
face dreptate, era foarte îndrågit de „fetele ¿i
nevestele (...) din åst col¡ de-mpårå¡ie nem-
¡eascå!”

A¿adar, Palo¿ul unuia taie „capete de ne-
gustori ¿i bogåta¿i”, iar Pana celuilalt atinge
doar inimile: „eu tai numai capete de trandafiri”
- zice Poetul.

Poetul e personaj, „în carne ¿i oase”, celå-
lalt e o absen¡å de facto, configurat din zvonuri,
bârfe ¿i ve¿ti, dar apårând în travesti ¿i dezvå-
luindu-se doar în fa¡a lui Anton Pann, sugestie
cå acela ar fi dublul acestuia, Poetul ¿i Haidu-
cul fiind, deci, fe¡e ale aceleia¿i medalii. De fapt,
nu pu¡ini erau bra¿ovenii care credeau cå Pann

este haiducul cel de temut sau de râvnit. Pan-
durii în¿i¿i vor så-l aresteze, la un moment dat,
crezând cå-i haiducul Groza: „Eu nu-s haiduc.
Eu nu-s nimic! Eu nu sunt decât Anton Pann,
poet ¿i cântåre¡ de stranå!”.

Piesa configureazå evenimentele din ulti-
mul an de via¡å al lui Anton Pann: „30 de ani,
poet ¿i cântåre¡ de stranå”. E cåsåtorit cu Ioana
- simbol al idealitå¡ii ¿i luminii („Ca un vis a¿
vrea så treci prin lumea aceasta (...) så råmâi
ceea ce e¿ti, Luminå, numai luminå”), pe care-o
iube¿te în aceea¿i måsurå ca poezia: „Te iubesc
(...). Pe tine ¿i cântecul, gluma ¿i triste¡ea ¿i
iarå¿i pe tine!”. Râvne¿te så-¿i scrie Opera,
poezia autenticå: „De ani buni må tot laud cu
cartea la care scriu (...). ªi are så fie Povestea
vorbei, o carte în care în¡elepciunea se toarce
singurå (...). Va mirosi cartea îmbel¿ugat ¿i
pestri¡, ca pia¡a de lângå Turnul Sfatului”.

Deocamdatå, de¿i e duminicå ¿i-ar trebui
så fie la slujba de la bisericå, Anton Pann „scrie
¿i bea” la cârciuma „La Povestea vorbei” din
Scheiii Bra¿ovului, în tovårå¿ia celor trei amici,
veritabili mu¿chetari: Bidu, Spudercå ¿i Coco-
randu, ¿i-a altor „be¡ivani”, cântå ¿i spune glu-
me deocheate la urechea Nu¿cåi, pe care „o ciu-
pe¿te de obråjorii sulemeni¡i”. Când nu-i aici,
e „prin oborul cailor, prin târgul inului, prin
Pia¡a Prundului ¿i prin toate fundåturile!”

E vorba de artistul în cåutare de inspira¡ie,
de jertfa impuså de crea¡ie; de aceastå atingere
maculantå ar vrea Poetul så-¿i fereascå so¡ia
¿i feti¡a, Gabi, de cinci ani ¿i så le men¡inå în-
tr-un spa¡iu securizant, al luminosului. Dar
pentru Poet, cåutarea experien¡elor de orice fel
este un sacrificiu inerent, cåci: „Nici un cântec
¿i nici o în¡elepciune n-ar ie¿i din strunele
noastre dacå am ocoli atingerile”. În „atingeri”
intrå ¿i câte-o aventurå, câte-un pas alåturi,
câte-o înflåcårare extra-conjugalå.

Se schi¡eazå, astfel, un prim bra¡ al dramei
lui Anton Pann: via¡a de familie tihnitå, decen-
tå, cinstitå pe care ¿i-ar dori-o ¿i în care vrea
Ioana så-l aducå, cåutându-l prin cârciumi ¿i
via¡a obscurå, de boemå, necesarå crea¡iei. ªi
mai presupune crea¡ia autenticå, Opera, o jert-
få: acceptarea, pentru un timp, a compromisu-
lui, a operei minore (stihurile de amor, cântecele
de lume, toate anonime, prilej de adâncå a-
måråciune pentru Pann: „Curge prin mine ca
nåmolul - ca plumbul greu - amåråciunea (...).
Sunt mâhnit, Ioana, pentru tine ¿i pentru Gabi,
cå apa nu ne vine la matcå”.

În plus, se pare cå ¿i acest expedient crea-
tor ¿i aceastå cedare esteticå nu sunt sufi-
ciente, cåci Coana Safta - managerul lui Pann,
cea care-i gåsea clientela ¿i încasa banii, îi ex-
ploateazå talentul ¿i nevoia, plåtindu-i versu-
rile în micå måsurå („doi galbeni avans”), în
timp ce ea se îmbogå¡e¿te, adunând o oalå plinå
de „puzderie de bani de aur” - descoperi¡i cu
stupoare de Pann. Factorul social spoliator va
fi, a¿adar, al doilea bra¡ al dramei artistului,
întruchipat de Coana Safta ¿i tipograful Ciurcu.

A¿a, ca personalitate scindatå, petrecåre¡
¿i trist deopotrivå, om de bisericå ¿i de cârciu-
må totodatå, visând la marea operå, scriind
versuri la cerere ¿i bucuros cå-n gazeta bra¿o-
veanå Foaie pentru minte ¿i inimå i s-a publicat
Cântecul lui Groza, intrå personajul în actul
al doilea.

Ie¿it noaptea în afara casei, „lângå Poarta
cetå¡ii”, în cåutare de inspira¡ie ¿i subiecte au-
tentice: „Este în mine (...) oarecare nebunie
¿i-un vuiet care cere ceva, un pic de zare”; va fi
gåsit de so¡ie, care-l implorå så vinå acaså
(„du-må acaså ¿i vino ¿i tu (…); „ªi nu mai dorm
de atâtea nop¡i, ¿i nu mai pot! (…) Anton Pann,
vatra mea aprinså! Dacå ai råmânea la mine
(...) am ie¿i noi la liman într-un chip...”).

Replicile so¡ului ¿i poetului Anton Pann,
care-¿i justificå „jocul” ¿i „focul”, sunt o verita-
bilå ars poetica, un crez poetic bazat pe liberta-
tea eului, împotriva înlån¡uirilor de tot felul,
inclusiv a celor casnice. Lucian Blaga, so¡ul ¿i
poetul, tope¿te aici, cu sinceritate, o experien¡å

biograficå, mai mult decât ne-am închipui! Sun-
tem în 1945 ¿i, de doi ani, în via¡a acestuia in-
trau ¿i ie¿eau, „muzele”: Domni¡a Gherghines-
cu-Vaina, Coca Rådulescu, Eugenia Mure¿anu.

Dar, så-i ascultåm pledoaria lui Anton
Pann: „så nu mi se numere pa¿ii, så nu mi se
måsoare drumurile, så nu mi se cântåreascå
cuvintele.” (...). „Între patru pere¡i, focul n-are
vânt. Între gratii - aripile sunt chiar ¿i pentru
påsåri o povarå!” (...). „Nu, Ioana, eu nu te iu-
besc! Cåci noi suntem una. Tu ai intrat în mine,
tu ai devenit sângele meu, ziua mea, noaptea
mea ¿i stråfundul. Tu e¿ti izvorul, aerul, lu-
mina”.

Sfâ¿ierea între dimensiunea casnicå ¿i cea
liberå ¿i libertinå în dragoste, ar fi a treia di-
rec¡ie a dramei personajului. Dramå care se
amplificå odatå cu destråmarea familiei, cåci
Ioana ¿i feti¡a Gabi îl påråsesc. În plus, va fi
rånit ¿i fizic, împu¿cat în aceea¿i noapte în care
Ioana ¿i copila îl påråsesc; îl împu¿case un
amorez gelos, tocmai Napoleon Furnicå, care
¿i-a gåsit aleasa (pe domni¿oara Catinca
Stinghe) mai ales datoritå stihurilor de amor
scrise de poet! Ambi¡ionat („Acu vreau så lucrez!
Vreau så-mi fac un nume”), Anton Pann încheie
contract de tipårire cu tipograful Ciurcu, pe
cheltuiala amândurora.

Actul al treilea începe „la un an de când
Ioana a plecat”; Povestea vorbei a apårut ¿i încå
„vreo patru cår¡i”. Autorul e tot sårac, dar ¿i
„slåbit de boalå”, chinuit de amintiri ¿i dor. Este
concediat de la bisericå de protopopul Niculae;
editorul Ciurcu pune sechestru pe tipårituri
pentru ne-platå. Po¿ta¿ul Pan¡u î¿i dezvåluie
adevårata identitate: e haiducul Groza; „e ca
un vis! Visul cu care voi trece dincolo”, nu
înainte, înså, de a participa, deghizat în haidu-
cul Groza, la balul mascat al urbei, pentru a o
întâlni pe “preafrumoasa Catinca”, inspiratoa-
rea Cântecului mut: „Vreau så ies încå o datå -
o datå cel pu¡in;”. Ca la orice bal mascat se
produc o serie de surprize, autorul aducând
aici toate personajele de la crâ¿ma „La Povestea
vorbei”. Apare ¿i Ioana, travestitå în Catinca,
purtând „trei dedi¡ei în mânå”: „- Am venit iar
la tine, Anton Pann. M-a gåsit Groza dincolo de
mun¡i ¿i am venit. ªi n-am så mai plec (...)”.
„Nu, nu, (...). Întoarce-te! Nu a¿a! Nu, nu!”. (...).
„An-ton! Anton Pann” (...). „Mort!” (...). „Plânge
stins (...). Cortina”.

Document ¿i fic¡iuneDocument ¿i fic¡iuneDocument ¿i fic¡iuneDocument ¿i fic¡iuneDocument ¿i fic¡iune
Ce e adevårat din toate astea? E întrebarea

fireascå, la lectura oricårei scrieri cu subiect
istoric. Cât adevår? Câtå fic¡iune? Cât docu-
ment? A råspuns Lucian Blaga însu¿i, tot într-o
scrisoare cåtre Domni¡a Gherghinescu-Vania,
în 18 decembrie 1944, când î¿i fixa, în linii
mari, subiectul piesei: Anton Pann „va fi doar
un pretext, cåci totul este purå nåscocire.
Numai figura råmâne, ¿i Bra¿ovul!”.

Mergând mai adânc pe firul pove¿tii, Geor-
ge Ganå6 restabile¿te adevårul încå din 1976:
„Anton Pann a fost, într-adevår, cântåre¡ la
stranå la biserica Sf. Niculae din Schei, înså
nu în 1830, ci în 1821. (...). În 1830 Anton Pann
avea aproximativ 33 ani (...), dar va tråi pânå
în 1854. Povestea vorbei apare în 1847, nu în
1830 ¿i titlul n-are legåturå cu firma vreunei
cârciumi (...). Pann a scris cântece haiduce¿ti
despre Iancu Jianu (...) ¿i despre Tunsu (...)
tovarå¿i ai lui Groza (Grozea, de fapt), înså nu
¿i despre acesta din urmå, care n-a haiducit în
Transilvania, ci numai în Muntenia”.

Desigur, inadverten¡ele sunt mai multe;
inclusiv figura trist-melancolicå, cam greu de
imaginat, a vitalistului, petrecåre¡ului ¿i îndu-
io¿atului autor al Spitalului Amorului. Dar,
sunt op¡iunile dramaturgului. Cu o umoare se-
ninå, Lucian Blaga a scris o pieså cu gândul la
anii såi de liceu ¿i la Domni¡a - cu gândul, spe-
ran¡a ¿i pretextul de a o revedea; de aici ¿i lipsa
oricårei preocupåri de documentare; cel mult,
cea legatå de onomasticå. În plus, proiectul
scrierii acestei piese a fost favorizat ¿i de
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re-luarea din 1944, a scrierii de aforisme -
o preocupare din „prima tinere¡e”; era, deci, în
atmosferå antonpannescå. Voca¡ia aforisticå a
fost o permanen¡å a scrisului blagian; aici
gåsim singura atingere ¿i justificare pentru
abordarea subiectului.

Pentru mine a fost o surprizå så descopår,
în cartea despre publicistica lui Blaga7, Ceasor-
nicul de nisip, cå, înainte de a debuta ca poet
(1919), Lucian Blaga publicase însemnåri cu
diferite teme, începând cu 1914, în presa vremii
din Sibiu, din Cluj (Românul, Pagini literare,
Gazeta Transilvaniei). Mircea Popa, în Biblio-
grafia finalå (p. 293-328), identificå 21 de arti-
cole publicate între 1914-1918 inclusiv. Dintre
acestea, zece articole sunt aforisme ¿i cugetåri.

Respectiva culegere de publicisticå blagia-
nå din 1973 reproducea ¿i profilurile de scriitori
români despre care a scris Blaga: Ion Heliade
Rådulescu, Caragiale, Eminescu, Bolintineanu,
Sadoveanu, Cantemir, St. O. Iosif, Emil Isac,
¿.a. A scris ¿i despre Anton Pann8; întâi în 1926,
în ziarul Banatul (nr. 8-9), reprodus în acela¿i
an în volumul Ferestre colorate (Arad, 1926) ¿i
în 1968 în cartea Zåri ¿i etape9.

„În Anton Pann s-a încercat întâia ¿i ul-
tima oarå proverbul românesc; apari¡ia lui e
în felul såu desåvâr¿itå (...). Nu s-a mai gåsit
un al doilea amator, care så tråiascå în aceea¿i
måsurå proverbul (...), ca Anton Pann, profe-
sorul de muzicå cu sezoanele vie¡ii împår¡ite
între bisericå ¿i aventurå. Proverbele sunt afo-
rismele poporului”.

Încå din copilårie, când citea Povestea
vorbei, „una din cele mai originale ¿i simpatice
cår¡i ale literaturii noastre”, Lucian Blaga a
tråit, a¿adar, în umbra admira¡iei pentru Anton
Pann, iar dragostea pentru zicerile apoftegma-
tice, întåresc ¿i între¡in cultul. A¿a încât, sim-
¡indu-l pe Anton Pann ca o stare de spirit,
Lucian Blaga scrie piesa Anton Pann, blagia-
nizând intens personajul, råsfrângând asupra
lui o serie de idei, gânduri, tråiri, visuri ¿i
experien¡e proprii de via¡å!

Sabia ¿i PanaSabia ¿i PanaSabia ¿i PanaSabia ¿i PanaSabia ¿i Pana
Nu fårå rost ¡i semnifica¡ie, dramaturgul

face precizåri despre locul desfå¿urårii ac¡iunii:
„Ac¡iunea se petrece într-o urbe” - scrie Blaga
la începutul piesei - „la întretåierea a douå
împårå¡ii, prin 1830".

ªi, mai încolo, când îi vorbe¿te Ioanei
despre cartea la care lucreazå de ani buni (act
I, tabloul II, scena IV, p. 459): „ªi Povestea vorbei
va fi hotarul dintre Apus ¿i Råsårit”. Ce e cu
aceastå „întretåiere” ¿i råspântie de mentali-
tå¡i? Despre ce „hotar” ¿i prag este vorba? Ex-
plica¡ia o gåsim în actul final (la p. 493-494), în

scena în care, rånit fiind de numitul Furnicå,
Anton Pann îi explicå coanei Safta de ce fusese
împu¿cat; adicå: våzând el plimbându-se un
cuplu de îndrågosti¡i, impresionat de frumu-
se¡ea tinerei Catinca, „am dat în stihuri, grai,
sim¡irii; „Mi s-a pårut cå må gåsesc pe undeva
în råsårit. La Ispahan, sau poate la Bagdad, la
Teheran (...). Vezi dumneata, acolo (...) e datinå,
de întâlne¿ti prin târg, pe uli¡i, vreo femeie mai
ales, se cere så nu treci mut pe lângå ea, så-i
spui ceva - un vers mågulitor sau vreun cuvânt
care s-o-ncânte. A¿a e datina. Bårbatul ce-o-n-
so¡e¿te, chiar so¡ul ei de-ar fi, chemat e - tot
prin datinå - så mul¡umeascå trecåtorului ce
spune versul”.

Numai cå, auzindu-i discursul galant, ¡âf-
nos ¿i jignit, Furnicå cautå gâlceavå ¿i încåie-
rare, inten¡ii dejucate, pânå la un punct, de
Anton Pann prin ziceri apoftegmatice: „Cine se
iu¡e¿te så bea o¡et så-i treacå” - spre ciuda ace-
luia care pleacå bombånind”; dar se întoarce
¿i-l împu¿cå în spate - împu¿cåturå fatalå, din
påcate - în timp de Pann „fluiera o melodie”.
Se-nfruntå, a¿adar, Sabia ¿i Pana, For¡a ¿i Ver-
sul, Mitocanul autohton ¿i Poetul cu imaginarul
¿i visarea altor plaiuri, cu nostalgiile lui orien-
tale; va câ¿tiga cel puternic; va fi victimå Poetul,
În¡eleptul.

ªi, cum nu se putea ca atotprezenta Coanå
Safta så nu fi învå¡at ceva din în¡elepciunea
antonpannescå, tot ea trage ¿i concluzia: „Vezi,
Anton Pann, ce po¡i på¡i când nepoftit, te pui
så mu¡i, cu toate ale lui, Råsåritul în Apus!”

notes
1 E.T. [Eugen Todoran], Notå asupra edi-
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2 Eugen Todoran, Lucian Blaga. Mitul dra-
matic. Timi¿oara: Facla, 1985.
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Încercåri de pseudocriticå. Bucure¿ti: Editura
Eminescu, 1970, p. 83.

4 George Ganå, Opera literarå a lui Lucian
Blaga. Bucure¿ti: Minerva, 1976, p. 369.

5 Lucian Blaga; Domni¡a Gherghines-
cu-Vaina, Domni¡a nebånuitelor trepte. Epis-
tolar. Bucure¿ti: Humanitas; Editura Muzeul
Literaturii române, 1995, p. 119. Este edi¡ia din
care citez.
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Editura pentru literaturå, 1968, p. 316-318;
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CULOAREA VÂRSTEI
tâmplele mele nu mai glumesc...
atunci eram crud
aveam vocea nestinså
acum am totul din ce se pierde..
copacul åsta
este gol de påsårile din mine
frunzele lui trec prin mine
ca o des¡elenire de frunze în devenire
ironia face så încep så glumesc
cu tine cu mine...
cum så mai colorez ce am în mine

NOAPTEA ALBÅ...
o noapte albå
în care ea avea ochii departe
unde lacrimile cad în cafeaua
sorbitå cu stele
vorbim ¿i vorbim..
Socrate nu a scris nimic
iar noi ca el
dåm autografe
prin Platon..uimire..
vinul aceasta må ¡ine treaz
de¿tept de treaz
må face så aleg iubirea sau noaptea
sau pe ea care este lângå mine
citind poezie..ce poezie..
sau jurnalistul care nu se îmbatå
prea de¿tept så cadå în gol..
timpul furat inteligent de noi
vinul care nu ucide artere
prea încordate...
¿i noi ho¡ii din noapte
care ascund timpul
plin de nesomn
în nerostite ¿oapte
a¿a-i poetul pânå-n moarte

FELIE DE NECUVINTE
poezia este ca felia de pâine
te ui¡i peste gardul lui Nichita...
mai furi cuvinte care nu ucid
cum så aduni påsåri
care nici nu vorbeau
nici nu zburau
care aveau cuvintele
pictate pe aripi pe minte
cum så cobori de pe gard
cuvintele zboarå
multe cuvinte...
iar tu a¿a suspendat
po¡i så cazi dincolo de gard
pentru o felie de ne cuvinte..

APA VIEºII
încå o duminicå a plecat din
buzunarul meu gåurit
pânå la påmânt
încå o liniu¡å ascunså
dupå ceasul solar
a fost luatå de frunze
în a¿teptare unei
nuiele crude
ce simte apa vie¡ii

OCROTIREA VIEºII
må rotesc fårå buton de oprire
nu pot fi aruncat în afarå
nimeni så må opreascå
sunt globule¡ul din altå via¡å
o lacrimå din ochii de paia¡å
copilåria ce roste¿te o întreagå
via¡å!

✒...Nicolae Nistor
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Specialå în stil, spirit ¿i con¡inut, cartea, „Pagini de istorie biseri-
ceascå”2, m-a purtat cu gândul, în timpul lecturii, spre o maximå a scrii-
torului japonez Haruki Murakami: „Lecturând doar cår¡ile citite de toatå
lumea, po¡i gândi doar ca toatå lumea”3.

Parfum påråsindu-¿i crinul spre disipare în våzduh, sufletul î¿i
påråse¿te suportul material la momentul potrivit, spre înve¿nicire. Pânå
atunci, timpul evanescent al vie¡ii noastre påmânte¿ti pregåte¿te,
con¿tient sau nu, acel moment unic. La pårintele protopop dr. Ioan Durå,
pregåtirea s-a îmbogå¡it, pe lângå harul duhovnicesc, cu harul scrisului,
seninåtatea ¿i cre¿tineasca-i dragoste con¿tientizând importan¡a acelui
moment unic în viitor. Multe virtu¡i påmânte¿ti s-ar putea invoca în
prezentarea prea-cucerniciei sale, dar aici ne vom referi doar la recenta
realizare editorialå, cartea „Pagini de istorie bisericeascå” (Ed. Magic
Print 2020), prin care se înfå¡i¿eazå cititorilor într-un amvon fictiv, elevat
pe temelia propriei vie¡i. Sub diverse pretexte, istorice, duhovnice¿ti sau
livre¿ti, în diverse contexte, didactic, parohial, universitar, intertextul se
prezintå unitar prin amprenta personalå a autorului, mereu atent la
realitå¡i, mereu implicat, mereu meditativ, raportat mereu la Biserica pe
care cu smerenie ¿i har o serve¿te.

Lucrarea scruteazå timpul pânå în adâncurile Facerii Lumii, spre a
ne aduce în anul 2020, cu preocupåri intelectuale, spirituale, filosofice
¿i contemplative, uneori temerare, dar mereu ancorate în nezdruncinata
credin¡å ortodoxå.

Cu temeinica formare intelectual teologicå ob¡inutå prin douå doc-
torate, autorul î¿i revarså generos cuno¿tin¡ele, experien¡ele, tråirile
spirituale, dar ¿i opiniile, asupra cititorului.

Plecat din ¡arå din tinere¡e, „råtåcitor” prin lume ¿i prin „ale lumii”
¿i-a învins îndoiala în fa¡a tenta¡iilor, suflând mereu în jarul Duhului
Sfânt din sine ¿i pre¡uind unitatea duhovniceascå a românilor ca pe un
divin dar.

Citind atent mozaicul intelectual al cår¡ii sale, am descoperit, ca pe
un palimpsest, povestea unei vie¡i în comuniune spiritualå cu neamul
såu.

Cel ce refuzase propunerea de a fi ridicat la înalta demnitate de
ierarh, spre a se dedica propriei familii, a cutezat, nu o datå, så-¿i ¡inå
spinarea dreaptå, uneori insidios, alteori tran¿ant, riscând neajunsuri.

Paradoxal, o ginga¿å cumpåtare în alegerea locu¡iunilor se regåse¿te
pe parcursul întregii lucråri, în pofida caracterului såu eteroclit.

O primå remarcå se impune asupra titlului. Modestia l-a îndemnat
pe autor så se rezume doar la „pagini de istorie”, respectiv stropi în oceanul
istoriei. Apoi remarcåm vocabula „bisericeascå”, atent aleaså, înglobând
institu¡ia cre¿tinismului, în cel mai biblic sens al cuvântului. Eludarea
termenului „cre¿tin” poate fi o trecere pe lângå Marea Schismå din 1054,
spre evitarea dilemei: cre¿tinism ortodox, sau cre¿tinism catolic?

Un bun segmental cår¡ii decurge din cercetåri istorice ¿i teologice,
asiduu întreprinse cu ani ¿i decenii în urmå, în timpul studiilor din Grecia
¿i din ¡arå. Rodul lor, cules în articole de preså, se regrupeazå în carte,
redând cititorului figuri marcante ale culturii ¿i ortodoxiei române¿ti,
încå din secolele XV- XVII. Dacå nume precum Dosoftei, Ivireanul, Miles-
cu-Spåtarul, Movilå, sunt arhicunoscute cititorilor mireni, altele se reve-
leazå din articolele cår¡ii, captând aten¡ia prin acurate¡ea informa¡iei ¿i
elegan¡a scrierii: patriarhul Dositei al Ierusalimului, mitropolitul Teodosie
sub a cårui binecuvântare a apårut Biblia de la Bucure¿ti (1688) etc.

Ståpânind limba greacå, cercetåtorul î¿i permite studii compara-
tive asupra unor texte vechi, demascând chiar un caz de plagiat asemå-
nåtor cu cel al lui Ivan cel Groaznic din Neagoe Basarab.

Toleran¡a religioaså în ºårile Române ale secolului al XVII-lea face
obiectul unui amplu articol publicat în 1984 în „Glasul Bisericii”, subli-
niind, mereu raportat la elenism, cå „teologii greci, acuza¡i de erezie de
cåtre compatrio¡ii ¿i coreligionarii lor, au gåsit adåpost în Muntenia ¿i în
Moldova”.

O notå aparte fac referirile la evolu¡iile ecleziastice postdecembriste
din România, descrise cu acribie, cu puncte ferme de vedere, documentate
¿i uneori bazate pe propria experien¡å. Legiferarea domeniului cultelor
¿i reflectarea sa în Constitu¡ie, ezitårile ¿i chiar erorile ultimului deceniu
din secolul trecut cu dezvoltåri mai recente, reverberând în via¡a politicå
a ¡årii, dau cår¡ii o notå de actualitate, înså evitå cu abilitate orice nuan¡å
partinicå ¿i orice alunecare spre capcana fatalitå¡ii vremurilor.

Constanta perspectivå bisericeascå a subiectelor abordate, fie ele
constitu¡ionale, istorice, na¡ionale sau de orice altå naturå, conferå
unitate demersului cårturåresc al profesorului Durå.

Temperamentul iscoditor ¿i silin¡a cercetåtorului, preocupat så
contribuie la în¡elegerea ortodoxiei ¿i, mai profund, a vie¡ii în general, då
valoare lucrårii, sco¡ând-o din sfera simplelor constatåri istorice,
sugerând piste de interpretare ¿i reinterpretare a faptelor. Tråitor în
perioada unui ateism erijat în religie de stat în perioada 1945-1989, cer-
cetåtorul î¿i permite observa¡ii proprii asupra schimbårilor ce au urmat,
uneori dezamågit de lentoarea lor, alteori schi¡ând solu¡ii îndråzne¡e.
Condamnarea oficialå a erorilor regimului comunist, care încerca så de-
monizeze demosul, îi confirmå cu prisosin¡å criticile la adresa måsurilor

aberante ale acelui regim împotriva Bisericii ¿i a culturii române¿ti. Pe
fundalul unor situa¡ii critice, precum suferin¡ele clerului, nu exclude
intimitatea emo¡ionalå cu cititorul. Un semnal de alarmå råzbate printre
rândurile celui ce fusese, el însu¿i, cenzurat: så nu uitåm cå råmå¿i¡ele
ateismului for¡at sufocå, precum buruienile, floarea nobilå a sufletului.
Con¿tient de puterea cuvântului, îl folose¿te spre a descrie textele or-
todoxe interzise în anii 1945 – 1989, când autoritå¡ile „au gåsit moda-
litatea de a întemni¡a ¿i a ucide cuvântul, cum au fåcut-o ¿i cu oamenii”4.
Ajutorul pentru cuvântul tipårit venise, în 1966, dupå cum citim la pagina
192, chiar din partea Reginei Elisabeta II, care i-a oferit Patriarhului
Iustinian hârtia pentru o edi¡ie a Sfintei Scripturi.

Analiza legisla¡iei române¿ti de dupå 1990, cu precådere referitoare
la culte, reflectatå în mai multe articole, dovede¿te competen¡å în
domeniul dreptului ¿i chiar al politicii, criticând, de exemplu, amânarea
condamnårii ateismului for¡at din România comunistå, cu grave prejudicii
aduse Bisericii. Eviden¡iazå, astfel, cå în 1999 era încå în vigoare Legea
Cultelor din 4 august 1948. Un numår de 26 de pagini le dedicå autorul
unor reflec¡ii din anul 2005 asupra proiectului de lege privind libertatea
religioaså ¿i regimul cultelor. Contextul îi oferå prilej de condamnarea
barbariei mineriadelor, care „au împins România la periferia ¡årilor demo-
crate ¿i civilizate”.

Într-un amalgam de istorie ¿i cre¿tinism, cercetåtorul Durå nu evitå
så intre, cu elegan¡å, în domeniul lingvistic, el însu¿i cunoscåtor al mai
multor limbi. Bunåoarå, referirile la frumuse¡ea limbii române din secolul
al XVI-lea dau culoare textului. Acurate¡ea limbii române folosite de au-
tor, în pofida vie¡ii sale petrecutå în majoritate în alte ¡åri (Grecia, Fran¡a,
Belgia, Olanda) dovede¿te o temeinicå însu¿ire, încå din tinere¡e, a limbii
materne, dar ¿i o perseveren¡å în a påstra permanent legåtura cu patria
mamå, din ale cårei seve spirituale se hråne¿te ¿i în ziua de azi.

Apoi, cu orizonturi deschise spre ecumenism, eruditul pårinte pro-
topop apreciazå admiterea filosofiei în scrierile cre¿tine române¿ti (pag.
78), analizând modul în care au påtruns în limba românå referirile la
cultura umanistå în general. Dupå studiile la Paris ¿i Louvain-la-Neuve,
„om al påcii cu sine ¿i cu semenii” (72), pledeazå pentru buna în¡elegere
între to¡i cre¿tinii, între to¡i påmântenii, cu dragoste cre¿tineascå ¿i frå-
¡eascå.

Con¿tiin¡a de neam ¿i demnitatea de a fi descendent al dacilor ¿i
romanilor se degajå cu elegan¡å atunci când constatå „emanciparea
cultului românesc de sub tutela celui slavon” (72).

Preocupåri ale clerului român contemporan î¿i gåsesc locul potrivit
în lucrare, probând competen¡a în domeniile teologiei, dreptului canonic
¿i regulamentelor biserice¿ti. Fårå a ne permite vreo pårere, amintim
doar cå pårintele protopop propune schimbarea „titulaturii oficiale” a
Patriarhului, aducând argumente istorice ¿i ra¡ionale, livre¿ti ¿i prag-
matice. Subtilitå¡i despre evolu¡iile în timp ale acestei titulaturi, ca ¿i
posibile explica¡ii privind preferin¡a pentru o anumitå titulaturå la un
moment dat, în conexiune cu situa¡iile politice, fac atractivå, chiar ¿i
pentru cititorul laic, lectura articolului, publicat în „Buletinul Bibliotecii
Române”, vol. VII, 2020, Freiburg. De exemplu, Patriarhul Iustinian ar fi
preferat denumirea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în loc de
Patriarh al României, pentru a evita riscul de a i se impune titlul de
„Patriarh al Republicii Populare Române”. Ca formå de adresare, opteazå
pentru „Sanctitatea Sa” (pag. 286), considerând cå actuala formulå,
„Preafericirea Sa” a fost introduså în timpul regimului totalitar, în 1948.

Apoi, o întreagå argumenta¡ie despre diaspora vine så întregeascå
logica unei anumite titulaturi. Dacå „Patriarh al României” limiteazå
jurisdic¡ia canonicå la frontierele ¡årii, în schimb „Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române” extinde jurisdic¡ia la to¡i românii, inclusiv cei din alte

Carte cre¿tinå, cinste cui te-a scris !

„... Încet gânditå, ginga¿ cumpånitå”1

 ✒     Radu ªerban
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¡åri, amintind cå în afara frontierelor ¡årii trå-
iesc 9,7 milioane de români (declara¡ia minis-
trului de externe din 2019 – pagina 284). Este
firesc, în aceste condi¡ii, så se preocupe de eno-
ria¿ii care îi calcå pragul bisericilor în parohiile
olandeze ¿i så spere în înfiin¡area unei episcopii
a Olandei ¿i Belgiei, spre påstorirea tot mai mul-
tor români afla¡i în acele ¡åri. Citind, am
con¿tientizat importan¡a acestei „jumåtå¡i de
Românie” din diaspora, în majoritatea covâr¿i-
toare ortodoxå, care î¿i påstreazå ¿i perpetu-
eazå identitatea în cea mai mare måsurå prin
credin¡å. Pe unde am trecut o vreme, la Londra
sau Tokyo, la Bruxelles sau Chicago, mi¿cat
de pio¿enia cu care îngenuncheazå românii în
låca¿ul sfânt, m-am convins cå nu existå for¡å
mai unificatoare a neamului românesc decât
Biserica, chiar ¿i acum, în Mileniul 3. Departe
de a fi o descoperire majorå, acest adevår se
reveleazå cu blânde¡e ¿i cumpåtare în articolul
care meritå un titlu mai amplu, cåci dincolo de
„Titulatura celor ¿ase patriarhi” aflåm opinii
calificate despre organizarea ¿i mersul BOR.

Etosul Athosului se relevå în mai multe
studii ¿i articole fondate pe o bogatå bibliografie,
nu doar constatative, ci ¿i deschise sugestiilor,
precum aceea a înfiin¡årii unei månåstiri româ-
ne¿ti pe Muntele Athos. În plus, studiul mona-
hismului conduce spre reflec¡ii metafizice.
Sacerdotul este de acord cå esen¡a monahis-
mului nu stå în virtutea asceticå, ci mai de-
grabå în „articularea sa socialå” ¿i cå „mona-
hismul nu este altceva decât expresia sublimå
a vie¡ii morale ¿i spirituale a Bisericii”5. Spiri-
tual, aici e cheia cår¡ii! Fiecare individ tåinu-
ie¿te o dozå de monahism, cåci noaptea, când
închide ochii, råmâne singur, eremit în propria
existen¡å, raportat la „altceva”, sine în fa¡a Atot-
puterniciei. Acel moment al adevårului intim
capteazå în sine duhul iubirii de semeni, cåci
prin con¿tientizarea sinelui infim recunoa¿te
valoarea celorlal¡i ¿i complexitatea raporturilor
umane.

Un capitol aparte, dedicat eroismului ar-

matei române, aduce în prim plan faptele de
vitejie ale românilor de la 1877, reflectate în
presa greacå a timpului, ca proiectare a idea-
lurilor vie¡ii elene de atunci. Câteva aspecte
inedite atrag aten¡ia, printre care povestea sol-
datului Ioan Grigore, care capturase de la turci
un steag verde lucrat în aur, în care identi-
ficåm, parcå, pe „Sergentul” lui Alecsandri. Din
Grecia marilor filosofi antici, eroismul românilor
de la Plevna ¿i Grivi¡a se vedea ca un model
pentru urma¿ii lui Achile, jurnali¿tii eviden¡iind
„independen¡a ob¡inutå prin sânge, mult mai
sigurå decât cea câ¿tigatå prin târguieli diplo-
matice” (pag. 334).

În penultimul capitol descoperim împåti-
mitul cititor ¿i recenzor de carte, atras de
biblioteci din adolescen¡å, pecând digitalizarea
tomurilor nu se inventase. Remarcabilul cer-
cetåtor prezintå cu competen¡å cår¡i de specia-
litate, dintr-o perspectivå nu doar profesionalå
¿i istoricå, ci uneori chiar personalå.

Cu acribie scruteazå în istorie evolu¡ia ¿i
rosturile Bisericii Ortodoxe Române în afara
frontierelor ¡årii, exprimând opinii ¿i sugerând
solu¡ii, uneori chiar în contradic¡ie cu cele
oficiale, cu îndråznealå dar ¿i cu viziune, în-
tr-un domeniu mai dinamic decât s-ar fi a¿tep-
tat oricine acum treizeci de ani, cel al emigra¡iei.

Performan¡ele diplomatice ale doctorului
în ¿tiin¡e Ioan Durå i-au adus medalii ¿i diplome
din partea Pre¿edintelui României, ministrului
de externe ¿i mai multor ambasadori, drept re-
cunoa¿tere a vrednicei slujiri preo¡e¿ti ¿i a spri-
jinului acordat românilor din Olanda ¿i Belgia.
ºinând aprinså flacåra credin¡ei în diasporå,
protoiereul se profileazå drept „ambasador al
Ortodoxiei Române¿ti“ într-o zonå în care nu-
mårul cona¡ionalilor cre¿te de la o zi la alta.

Så nu uitåm cå majoritatea timpului unui
paroh se petrece în activitatea sacramental-li-
turgicå, cu ierurgii, slujbe, vizite pastorale etc.
Pe un asemenea fundal, ne întrebåm când mai
are timp de conferin¡e, cursuri, manifeståri cul-
turale, pelerinaje ¿i, mai ales, de scrieri. De
fapt, raportându-ne la Olanda, så amintim cu-
getarea filosofului Desiderius Erasmus, care
dådea întâietate cår¡ilor în fa¡a hranei ¿i
hainelor.

Dupå atâtea împliniri, întrezårim scrierile
viitoare ale doctorului în teologie Ioan Durå, pre-
figuratoare ale unui emerit cårturar ¿i cleric
ce ne poate împårtå¿i, încå, multe gânduri ¿i
cugetåri sapien¡iale, drept învå¡åturi de pre¡
cåtre fiii såi duhovnice¿ti, demn într-ale literelor
de amintirea ilustrului înainta¿, Neagoe Basa-
rab.

Închei cu trimitere la acela¿i Haruki Mu-
rakami de la început: lecturând o carte deo-
sebitå, mi-am îmbogå¡it spiritul cu gânduri
deosebite.

 Radu  Radu  Radu  Radu  Radu ªªªªªerban, erban, erban, erban, erban, BucureBucureBucureBucureBucure¿¿¿¿¿ti, 28 iulie 2020ti, 28 iulie 2020ti, 28 iulie 2020ti, 28 iulie 2020ti, 28 iulie 2020
1 Tudor Arghezi – Ex libris“
2 Durå Ioan, Protopop, Dr. , - „Pagini de istorie

bisericeascå“, Ed. Magic Print, One¿ti, 2020 (408
pagini)

3 MirakamiHaruki, - „Pådurea norvegianå“, Ed.
Polirom 2011

4 Citat din pårintele Constantin Voicescu, la
pagina 189.

5 Citat din Timiadis Emilianos – „Monahismul
ortodox. Ieri – aståzi“, Paris, 1981

STATUETA VIE...

cum så-¡i spun så taci
tu nu auzi nu vorbe¿ti
ai ochii pleca¡i de mult
pe muntele acela
care plânge în valuri
cine poate så atingå tåcerea
prea înaltå så fie strivitå
atunci eu eu ce så fac
cum så urc la tine
când ai alunecat din mine
¿i nu mai ¿tiu dacå ai fost
sau e¿ti o închipuire
cioplitå-n piatra-nemurire

ANOTIMPUL LÅCUSTELOR
nici un anotimp nu dispare
el se repetå altfel
un trup care simte fiecare
adiere ¿i clipå de via¡å
arså sau rece
poate plânge din orice
nimic nu se terminå
doar noi noi ce fugim
de invazia låcustelor
din mintea noastrå
anotimpurile sunt
låcuste care nu vor råspunde
de terminarea timpului

***
Când Dumnezeu a fåcut omul,
a creat ¿i Adevårul,
care nu era ascuns cu haine ¿i încål¡at.
El era gol ca Adam ¿i Eva.
Restul, se nume¿te opinie.
De atunci cåutåm
ce am ascuns din få¡årnicie!

SINGURÅTATEA DIN MALAXOR
nu este greu så råmâi singur
aruncå fiecare hainå cu amintiri
spalå la ma¿ina de spålat
numai hainele vorbitoare
malaxorul amestecå realitatea
singura voce care se aude
este a ta numai a ta
zgomotoaså datoritå for¡ei centrifuge
singura legåturå cu lumea
este butonul care nu poate fi oprit

SABIA DREPTÅºII
nu pot så fiu cavalerul dreptå¡ii
spada mea a fost furatå
acum este obiect de recuzitå
teatrul acela absurd unde
piroanele din cap vorbesc
spada mea este ritualic sacrificatå
pentru un spectacol
cålåre¡ul singuratic
fuge ca un nebun
cåutând dreptatea
prea båtrân så plângå
prea trist så râdå
ce sabie grea ¿i hâdå..

✒...Nicolae Nistor
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Temps et recit (1), cartea lui Paul Ricoeur, pune în
exergå hermeneutica stagiritului în ceea ce prive¿te de-
ta¿area mimesisului aristotelian de cel platonician, prin
în¡elegerea acestuia nu ca o simplå „copiere” a realitå¡ii,
ci ca o „reprezentare” a acesteia. Astfel, investiga¡iile
fenomenologice ale criticului francez contribuie la dez-
voltarea hermeneuticii contemporane aristoteliene,
recunoscând în mimesis, ca un concept atât „înglobant”
cât ¿i „înglobat”, trei stadii poetice: Mimesisul I echiva-
lent cu „precomprehensiunea lumii” sau a „ordinii ac¡iu-
nii”; al II- lea mimesis, ar reprezenta „stadiul pivot”,
echivalent cu „regatul fic¡iunii” ¿i al III- lea mimesis,
racordat la mimetica receptårii „prin intermediul fic¡iunii
a ordinii pre-în¡elese a ac¡iunii” (2).

Råfuiala, consideratå de criticå „prima ¡â¿nire a
ceea ce vom numi geniul rebrenian” (3) este una dintre
cele trei proze concepute de fostul ofi¡er de la Gyula în
perioada prislopianå. Alåturi de Glasul inimii ¿i Ofilire,
nuvela apare în anii 1908-1909, în revista Luceafårul ¿i
uime¿te prin abaterea de la tiparul trad¡ionalist al ex-
pozi¡iunii, prefigurând totodatå, capodopera romanescå
de mai târziu.

Aplicând schema celor trei stadii poetice concepute
de Paul Ricoeur, pe textul nuvelei Råfuiala, constatåm
cå primului stadiu al mimesisului îi corespunde chiar
imaginea aceea „staticå”, în care este descriså starea su-
fleteascå a lui Toma, în momentele premergåtoare plecårii
la nuntå. Textul abundå de amånunte semnificative:
„Primenit de sårbåtoare, gata de mult de ducå, Toma
Lotru ¿ade mototol pe lavi¡å, cu coatele råzimate de
marginea mesei, cu obrajii scufunda¡i în gåvanele
palmelor, privid ¡intå la un ochi de fereastrå pe care gerul
de astå-noapte zugråvise sumedenie de figuri de ghea¡å,
ciudate ¿i întortocheate, ca visurile urâte ale unui om
necåjit. Î¿i båtea capul cum så le sloveneascå...”, eviden-
¡iind prin calificativele „mototol”, „scufunda¡i”, „ciu-
date”, întortocheate”, o stare de îngândurare, apropiatå
de cea a unei transe.

Urmåtorul stadiu este „stadiul pivot”, echivalent
cu „regatul fic¡iunii”. Acest stadiu al mimesisului este
cel care-i va permite lui Toma, saturat de „ordinea” exte-
rioarå, banalå a vie¡ii, så se cufunde, ca ¿i cum ar dori så
plåmådeascå în toposul realitå¡ii fictive, o altå ordine,
unicå în felul ei, ochiul de fereastrå înghe¡atå fåcând
legåtura dintre planul exterior ¿i planul interior: „Iatå,
colo-n mijloc, o minune mândrå ¿i mlådioaså, un trup de
femeie, proptitå ¿i-n dreapta, ¿i-n stânga, de douå mata-
hale ¿terse ¿i prelinse. ªi în jur împrejur se încolåcesc
de-a valma izme pocite, sub¡iri, dintre care se desprind
¿i se împletesc, în rotocoale råzle¡e, cununi de ghea¡å
argintie (...) Un strop lat de apå se dezghioacå de sub
pervaz, se pråvåli în încârligåturi mårunte peste  miezul
geamului ¿i deodatå toatå icoana se mânji ¿i toate florile
se schimonosirå (...) – text în care, la fel, atrag aten¡ia pe
de o parte calificativele: „mândrå”, „mlådioaså”, „¿terse”,
„prelinse”, „pocite”, „sub¡iri”, „råzle¡e”, „argintie”, iar
pe de altå parte, verbe incisive ca: „se încolåcesc”, „se
desprind”, „se împletesc”, ambele, cu rolul de a adânci
sondarea psihologiei personajului în al cårui suflet cre¿te
tot mai mult avalan¿a geloziei.

Desigur cå într-o prozå tradi¡ionalistå, naratorul
n-ar fi fost insistat pe astfel de amånunte, termeni concre¡i
înso¡i¡i de calificative atipice, descrierea încropind mai
degrabå, o tentå idilicå. Ei bine, textul lui Rebreanu,
apar¡inând unei noi estetici, uziteazå de astfel amånunte
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semnificative: „lavi¡å”, „gå-
vanele palmelor”, „strop de
apå”, „pervaz”, „încârligå-
turi”, „icoana”, „florile”,
„matahale”, „rotocoale”,
etc., cu scopul de a surprinde
zbaterea sufleteascå a perso-
najului ¿i parcå, nevoia aces-
tuia de evadare din acest
topos care-l sugrumå. În mo-
mentul în care Toma î¿i cân-
tåre¿te din priviri, nevasta
„prin påienzeni¿ul pleoape-
lor înredeschise”, våzând-o
„îmbråcatå în haine frumoa-
se sårbåtore¿ti”, în mintea
lui se face legåtura peste fire,
dintre chipul real al Rafilei
¿i chipul de femeie pe care
tocmai îl desprinsese el, în-
gândurat, din desenul însåilat de florile de ghea¡å de pe
geam. Prin urmare acest stadiu echivalent cu „regatul
fic¡iunii”, a¿azå în fa¡a cititorului douå realitå¡i diferite:
una a vie¡ii exterioare, iar cealaltå, a vie¡ii lui interioare,
a fic¡iunii; una a con¿tientului ¿i cealaltå a incon¿tien-
tului. Din acest moment, cele douå planuri vor merge
paralel, pe tot percursul desfå¿urårii ac¡iunii, cel interior
amplificându-se invers propor¡ional fa¡å cel exterior, fie
odatå cu întoarcerea din drum, a lui Toma, pentru cå
tocmai uitase så-¿i ia ciomagul cu el, fie odatå cu anga-
jarea cuplului Tånase - Rafila, în vuietul dionisiac al
horei: „Vedea bine cå fe¡ele lor sråluceau de bucurie
påtima¿å. ªi iatå, acum povestesc(...) Tånase îi spune
ceva, dar ea nu-l aude. Tånase î¿i pleacå obrajii spre
obrajii ei, parcå ar vrea s-o sårute, ¿i ea zâmbe¿te dulce ¿i
douå rugi purpurii i se aprind în obraji”. Gândul cå femeia
aceasta care-i era dragå („mai degrabå ar face moarte de
om decât så se despartå de ea”), dar pe care nu o cucerise
prin iubire, îl în¿ealå cu Tånase, interceptat cu dialogul
dintre el ¿i nunta¿ul Gavrilå Boroiu: „– Nu te mai uita la
ei, Tomo!...Laså-i în pace så se veseleascå ¿i nu te mai
uita la ei (...) - Bårbatu-i de vinå, Gavrilå!”, amplificå
starea de gelozie.

Cel de-al treilea stadiu, cel racordat la mimetica
receptårii „prin intermediul fic¡iunii a ordinii pre-în¡elese
a ac¡iunii”, coincide cu încåierarea dintre cei doi bårba¡i
¿i uciderea lui Tånase, ca rezultat al impactului dintre
cele douå lumi, care stråbat concomitent sufletul pro-
tagonistului, cea realå în care Rafila nu era numai a lui,
¿i cea fictivå în care Rafila putea fi numai a lui chiar ¿i
dincolo de precaritatea opreli¿tilor materiale.

ªi de aceastå datå, natura nu este una care participå
doar în calitate de cadru, ca în proza tradi¡ionalistå,
„natura apocalipticå” din nuvela rebrenianå fiind „în
concordan¡å cu evenimentele prezentate.” (4) Natura, în
loc så serveascå numai ca un simplu decor, pare a re-
prezenta tot prin puterea întrebuin¡årii calificativelor:
„nourii cenu¿ii”, „våzduhul înåbu¿it”, „vuietele de vânt”,
„pådurile moarte”, „plopi båtrâni”, „creanga neagrå”,
„mânå uria¿å”, „¡ipåtul ascu¡it al crengii rupte”, o oglindå
exterioarå a adâncurilor personajului. Întreg acest ansam-
blu de elemente este sortit a crea un tablou expresionist,
în care interceptarea culorilor complementare, ca în
tablourile unor Munch, Kokoschka, Macke, Nodle sau
Van Gogh, aici albul ¿i aici negrul, intercepându-se parcå
atipic, dau contur nebuloasei suflete¿ti a personajului.
Cu alte cuvinte, pentru prima datå în proza româneascå,
natura exprimå în primul rând, combustia sufleteascå a
personajului, aflatå la intersec¡ia dintre con¿tient ¿i
incon¿tient ¿i dintre realitatea exterioarå ¿i realitatea
interioarå. Realitatea fictivå este cea care î¿i råsfrânge
încårcåtura asupra realitå¡ii prime modificând-o.

Ceea ce favorizeazå însåilarea celor trei stadii ale
mimesisului este înså¿i structura nuvelei, deosebit de
importantå în economia înfiripårii ¿i amplificårii conflic-
tului dramatic. În primul capitol dintre cele trei, este
evocat anul cåsåtoriei  celor doi so¡i ¿i, pe parcursul
pregåtirii pentru nuntå, starea de letargie în care cade
protagonistul. În al doilea capitol este prezentatå nunta,
în care, prin punerea fa¡å-n fa¡å a lumii exterioare ¿i a

celei interioare, scriitorul gåse¿te prilejul de a sonda ma-
nifestårile suflete¿ti ale so¡ului forfecat de gelozie. În
sfâr¿it, cel de-al treilea capitol surprinde revenirea de la
nuntå a celor trei: Rafila, Toma ¿i Tånase, pe un drum
„ghe¡os ce ¿erpuia printre strâmtorile Poienii” ¿i apogeul
conflictului exterior.

La fel este structuratå ¿i nuvela Nevasta, în trei
capitole care coincid celor trei trepte ale desfå¿urårii
epice: prima surprinde atmosfera în care so¡ul eroinei,
muribund, î¿i då duhul: „Apoi, deodatå, se sim¡i în odaie
un zgomot ciudat, friguros, ca ¿i când douå aripi mari,
nevåzute ar fi fâlfâit de mai multe ori.” Acest moment
echivaleazå cu primul stadiu al mimesisului, cu „precom-
prehensiunea lumii”. În partea a doua este prezentat
ceremonialul înmormântårii ¿i, paralel cu acesta,
fråmântarea interioarå a femeii våzutå fa¡å-n fa¡å cu lumea
adunatå la înmormântare – echivalent cu „stadiul pivot”.
Ultima parte surprinde imposibilitatea nevestei de a mai
suporta tortura cutumelor societå¡ii ¿i izbucnirea
propriu-ziså: „To¡i min¡i¡i!... To¡i min¡i¡i!... Nu mi-a fost
drag! Mi-a fost urât! Mi-a mâncat via¡a, nu-l rabde på-
mântul!...” – racordatå la „mimetica receptårii”.

De precizat faptul cå aceastå viziune a mimesisului
ca proces creativ este, a¿a cum opineazå criticul Gabriel
Petric, „una din concep¡iile poetice importante pe care
Liviu Rebreanu a în¡eles-o prin propria sa personalitate,
predominant realist-obiectivå, dar numai în måsura în
care (...) realul se laså plåmådit, iar obiectivitatea e în¡e-
leaså nu ca fenomen în sine, ci ca reprezentare a lumii”
(5).

Reprezentarea lumii, Rebreanu o face prin „expre-
sia exactå”, a¿a cum însu¿i o mårturise¿te în Jurnal:
„Expresia exactå î¡i cere cea mai mare zbuciumare:
Cuvântul ce exprimå adevårul. Numai prin ea po¡i urmåri
de-aproape sinuozitå¡ile sufletului care explicå via¡a”
(6) iar psihologia personajelor este receptatå în tandem
cu obiectivitatea: „Psihologia ¿i obiectivitatea merg
alåturi ¿i presupun aceea¿i retragere a eului scriitoricesc
în col¡ul cel mai modest al sufletului, spre a låsa loc
desfå¿urårii crea¡iei”(7).

Nicolae Nicolae Nicolae Nicolae Nicolae SUCIUSUCIUSUCIUSUCIUSUCIU
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Prin anii ‘80 ai secolului trecut recenzam în „Lu-
ceafårul” o documentatå monografie despre diaconul
„Coresi”, apar¡inând criticului ¿i istoricului literar Traian
Vedina¿, originar din Lazurile Sålajului, despre care încå
nu ¿tiam atunci cå este absolvent de Filologie (1972)
dar ¿i de Istorie-Filosofie (1981), de la UBB, viitor doc-
tor în filosofie cu tema „Structuri arhaice în cultura
popularå româneascå din Transilvania” (1996).

Må surprinde plåcut, acum, peste ani, gestul poe-
tului Teofil Råchi¡eanu din Apuseni, unul din prietenii
dlui Vedina¿ „din tinere¡ea napocanå”, care-mi trimite
cartea de poezii a lui Traian Vedina¿,  MÅIESTRELE
(Limes, 2018, 82 p.). Aflåm dintr-un fel de „postfa¡å” (În
loc de postfa¡å, pp. 76-79) cå prin anii ‘81-’82 autorul a
cålåtorit cu trenul la Tg.-Jiu (în interes de serviciu: pro-
curarea unor costume pentru jocul cålu¿arilor, pe seama
forma¡iei „Some¿ul-Napoca” pregåtitå pentru turnee
interna¡ionale de muzicologul Zamfir Dejeu ¿i coregraful
Aurel Bulbuc). Odatå ajuns în Tg.-Jiu, din cauza „degra-
dårii simbolurilor din opera lui Brâncu¿i prin «brâncu-
¿iadå»”, în semn de „revoltå mutå”, cålåtorul mårturise¿te
tran¿ant: „eram hotårât så nu merg så-i våd capodope-
rele”... Dar odatå ajuns cu autobuzul în fa¡a grådinii
publice, i s-a dezvåluit silueta „Por¡ii sårutului” ¿i „inevi-
tabilul s-a produs, am trecut dincolo, am intrat pe sub
Poartå, am contemplat Scaunele”, apoi Masa Tåcerii cu
„singuråtatea (ei) absolutå” oglindindu-se în fiin¡a Jiului
heraclitean, apoi calea întoarså ¿i pelerinajul spre Bi-
serica de pe Axa „Calea Eroilor”, dupå care i s-a revelat
în silueta ei zveltå ¿i urcåtoare la Cer „Coloana”, „ca în
gândul metafizic al lui Blaga despre Sfânta Sofia din
Constantinopol” (¿tim: „metafizicul care coboarå”, nu?).
Încå de atunci dlui Traian Vedina¿ i se conturase în gând
tema tezei de licen¡å în filosofie: Teme filosofice în sculp-
tura monumentalå brâncu¿ianå „pe care am sus¡inut-o la
profesorul Tudor Cåtineanu”.

Fragmente din aceastå lucrare au fost publicate
într-o revistå din Tg.-Jiu („Columna”), precum capitolele
Sensul sculpturii ¿i Marea eliberare, reproduse apoi în
„Principiul asincroniei ¿i seduc¡ia culturii” (2010). Auto-
rul regretå cå „nu s-au publicat paginile despre integrarea
numelui „Masa Tåcerii” în metafizica liricå din „tåcerea”
în poezia lui Lucian Blaga ¿i nici înscrierea Coloanei în
„unduire” (Dan Botta), „ondulare” (Blaga) ¿i „infinire”
(Noica). În autograful ce ni-l adreseazå pe recentul volum
de poezii, datat „30 ianuarie 2020", dl Vedina¿ scrie:
„Monumentele de la Târgu-Jiu m-au fåcut så în¡eleg ce
înseamnå cre¿tere ¿i descre¿tere la Cantemir, unduire la
Dan Botta, ondula¡ie la Blaga ¿i infinire la Constantin
Noica.”

MÅIESTRELE se constituie astfel într-o carte scriså
cu gând înalt ¿i cinstitor la adresa lui Constantin Brân-
cu¿i, „în Anii Brâncu¿i”, 140 de la na¿tere ¿i 60 de la
„drumul spre infinit” (annis Domini: 2016 ¿i 2017, deci).
Gânditor din stirpea celor apleca¡i asupra temeiurilor ¿i
tâlcurilor mai adânci ale spiritualitå¡ii române¿ti, dl Tra-
ian Vedina¿ ne aduce aminte de brâncu¿iologul Ion Pogo-
rilovschi, regretatul nostru prieten, primul din cultura
românå care ¿i-a sus¡inut un doctorat cu o exegezå com-
plexå asupra Coloanei fårå de sfâr¿it, integratå în „Trige-
mina” sculptural-monumentalå implantatå de artist în
påmântul Gorjului în anii 1937-1938.

Ståruitor interpret al filosofiei sculpturale brâncu-
¿iene, autorul a scris mai recent despre Måiastra. Mitolo-
gia zborului (vol. Cununa Soarelui, Mireasa Grâului,
descoperind - precizeazå d-sa cå „Måiastra e o fatå, Fata
Frumoaså perechea lui Fåt Frumos, adicå «sufletele pere-
che» din mitologia lumii ¡åranilor români” ¿i precizân-
du-ne, totodatå: „Ciclul de poeme Poemele zborului au
fost inspirate de o astfel de închipuire, o întruchipare
arhetipalå a Måiestrei, iar aceastå întruchipare o desco-
perim ¿i în Prin¡esa X ¿i evident în Coloana fårå sfâr¿it,
ale cårei romburi reprezintå elanul metafizic al zborului
infinit.”

Dincolo de a fi „sculpturå abstractå” (se ¿tie cå Brân-
cu¿i acuza o asemenea definire a sculpturii sale, numin-
du-i pe cei viza¡i „orbi” ¿i îndemnându-i så vadå sensuri
¿i simboluri mai profunde în opera sa), opera lui Brâncu¿i
„emanå filosofie, sigur o filosofie a zborului, a înål¡årii
în absolut, a purificårii prin înål¡are.” Chiar în Prin¡esa
X cu „arcuirea originarå a zborului” (în poeme numitå

„Prin¡esa CS / Sprânceana Cerului”, o formå a lunii) ori în „sprâncenele” Domni¿oarei Pogany – „o
arcuire a zborului prin crea¡iei ¿i simbol prin «marea eliberare», formulare metafizicå a lui Brâncu¿i
când prin aforisme î¿i contempla capodoperele”.

În concluzie, scrie autorul, „crea¡ia este eliberare, catharsis nu mimesis, iar acest adevår artistic
îl regåsim ¿i în pår¡ile numite Mårturisirea muntelui, Decantarea tainelor. ªi aici vibreazå iubirea de frumos prin fior
¿i elan metafizic. Eternul zbor al spiritului spre sine însu¿i, în crea¡ie înaltå.”

Dincolo de acest joc al ideilor înalte, explicitând într-un fel crea¡ia poeticå, avem a face, concret, cu un volum
unitar de „versuri”, structurat triadic: Poemele zborului, Mårturisirea muntelui, Decantarea tainelor). Mai întâi, în
vreo XXXI de „poeme ale Zborului”, poetul exprimå o empatie omagialå în ritmuri clasice cu recunoa¿terea apogeicå
a zborului Måiastrei, venind „de dincolo de lume”: „Altar mai alb decât lumina/ Din aripile tale-nve¿mântate/ Eram
învåluit în linii sacre/ Când tu erai a mea eternitate.” (I)  Zborul Måiastrei este „mai nalt/ Decât umbra påmântului/
Våzutå din soare/ E începutul/ Din lumea cuvântului/ Niciodatå sfâr¿itul/ Din murmurul gândului.” (III) „Atingerile”
Måiastrei de cer ¿i påmânt „se-nflåcåreazå cosmic” (IV), ea då nume ¿i chip  „nelumescului din lume”, prefacerea în
om a acesteia vine „pe raza luminii din arhetip” (VII). Sentimentul de încântare e plenar, poetul se simte påtruns de
icoana zenitalå a preafrumoasei, care nu e decât idee de perfec¡iune, sete de absolut, zidire în Ether, totul asumat
printr-o deschidere/ dåruire oracular-incantatorie: „O preafrumoasa mea icoanå/ Tu e¿ti Måiastra din zenit/ ªi chiar
luminå prefåcutå-n rouå/ În care sufletul mi l-am zidit.” (IX) Måiastra e fantasma miraculoaså din gândul poetului care
„din aripi bate spre albastru/ så strângå tot ce-i viu sub astru” (XI). Deopotrivå „iubitå de rouå”/ fatå din vis, imaginea
fantasmaticå e strop de dumnezeire, adresarea poetului cåpåtând sugestii de idealitate ¿i transcendent: „Tu e¿ti iubita
mea de rouå/ Cåzutå din lacrima lui Dumnezeu/ E¿ti luminårile din curcubeu/ Când gândul dobânde¿te aurå.” (XIII).
Pe lângå marile „iubiri” ale poetului („graiul”, „plaiul”, „raiul”), Måiastra este a patra, cu zborul ei „din plai, pe plai,
în rai” (XIV). Elogiul Måiastrei are rezonan¡e crea¡ionist-mitologice ¿i nu rareori ne trimite cu gândul la „Pasårea
sfântå” a lui Blaga din 1926 (reproduså în volumul „Lauda somnului” din 1929), silueta „curatå ¿i sfântå” adulmecând
spa¡ii cosmice: „Centru al lumii e¿ti/ Tu Måiastrå din pove¿ti/ Stai doar pe umårul meu/ Ca abur din Dumnezeu/
Zborul tåu e neîncetat/ De lacrimi e sågetat/ E chiar dorul dråmuit/ În cuvânt de zidit.”(XVIII)  Se observå uneori un
calc al rostirii poetice dupå ritmurile poeziei populare, încercårile de definire a imaginii fantasmatice perindându-se
într-un carusel de idealitå¡i abstracte. Turnate în tiparul consacrat al cântecului popular de 7-8 silabe, poemele se
avântå în ritmuri trohaice uneori izbutite, precum în secven¡a XXII („Spune, tu, Måiastrå, spune/ Cea nåscutå din
genune/ Cum te visez nop¡ile/ Ca så-mi numeri sor¡ile”) sau XXXIII: Mândru¡å din pravilå/ Dintr-un zbor de acvilå/
Rotunje¿ti påmânt ¿i ape/ ªi må înfå¿ori aproape/ Cu ¿nururi din pårul tåu/ Împletite printre gene/ Din gândul lui
Dumnezeu”... E, dincolo de semnifica¡iile ¿i simbolurile mai profunde ale „zborului”, ¿i o poezie a iubirii, dragostea
fiind definitå acum „un zbor/ De Måiastrå (...)/ Dintre lumi/ Ale lor, viilor/ Ale lor, mor¡ilor...” (XXVII) Însu¿i Poemul,
„înfå¿urat în zborul de Måiastrå (...)/ cre¿te ¿i se-nal¡å”...

Alte piese, precum CS, trimit la sculptura Pri¡esa X, decantatå astfel: „E o literå cereascå/ X din limba cea
greceascå/ În române¿te uneori/ E CS/ Alecsandri/ Alecsandra, Alecsandru/ Rocsana...” ªi poemul înainteazå într-o
veselie onomasticå prozaicå ¿i cu semnifica¡ii echivalente de o redundantå specula¡ie amatoristicå: „Prin CS el se
întoarce/ aCaSå/ ªi astfel X/ I se preface în CaSå?(...)/ Iar Columna/ Devenitå repetabilå X/ Cåtre cer/ E zborul de
Måiastrå CS.”!... Simbolistica „Sprâncenatei CS” devine, la Negreni, în Maramure¿: „Luna sub¡ire ca o sprânceanå/
Sus¡ine cerul ca pe o geanå...” Mai cursiv acest Cântec pentru CS, o „prelucrare” dupå Goethe (desigur, ne gândim la
piesa liricå „Wanderers Nachtlied”, un fel de vrajå a cântecului de noapte, care preia sentimentul pacificator al lini¿tii
în peisaj montan, supremå atingere cu dumnezeirea, dar ¿i cu iubirea: „ÜberallenGipfeln/ Ist Ruh’,/ In allenWipfeln/
Spürest Du/ KaumeinenHauch;/ Die Vögeleinschweigen im Walde./ Warte nur! Balde/ Ruhest du auch.”): „În vârful
cel mai înalt/ E lini¿te/ Pe culmea ce-l ridicå/ E pace/ Doar respira¡ia ta se aude/ În fo¿nete/ ªi toate stau tainice/ ºinute
cåtre cer/ De aburul fierbinte/ ce vibreazå/ Între buzele/ Tale.”

Al doilea ciclu, Mårturisirea muntelui, aduce în versuri simbolul permanen¡ei montane, al unui excelsior
spiritual ca nåzuin¡å a cunoa¿terii absolute, cåci „vecin cu muntele atâta vreme/ Îi sim¡i pulsa¡ia din veac în veac/ (...)/
Vecin cu cerul e¿ti apoi mai sus...” (Vecinåtå¡i). Ploaie, vânt, iarbå, soare, cer, stele, brazi, fulgere, apå, cåråri, vârtejuri,
„prin¡esa våzduhului”, „ve¿nicii înalte”, „zarea de luminå”, „muntele necuprins” ¿i alte lexeme/ sintagme metaforice
se organizeazå dupå imaginarul toposului montan, reu¿ind minime virtu¡i poetice fa¡å de o percep¡ie mai mult
„cartezianå” decât sensibilå a reliefului cu ecouri metafizice în nåzuin¡ele poeticii blagiene, cu albastrele ei abisuri
¿i nåzuin¡e transcendente. De¿i nu lipsesc intui¡iile unele intui¡ii mai profunde, genezice chiar, precum în poemul
„Genezå”, poemul în genere råmâne la nivelul unui cartezianism de suprafa¡å, constatativ, ca în Adora¡ie: „Eram din
nou la începutul lumii/ Când Duhul Sfânt pe ape vecuia/ Ie¿i¡i de-o clipå din pântecul mumii/ Pe munte eram în
adora¡ie grea”.

Mai reu¿ite unele ipostaze ritmice din al treilea ciclu, Decantarea tainelor, în care ståruie sugestia de mitologie
crea¡ionistå, precum în Genezå: „Atunci/ Demult/ La începutul lumii/ Påmântul/ Înfå¿urat în cer era// La marginea
nefiin¡ei/ Ochiul divin/ În priveghere/ În cercul dinåuntru/ Mai înåuntru/ Plåmådea// Acolo/ El ¿i Ea/ În îmbrå¡i¿are
eternå/ Nedespår¡i¡i/ De veacuri ståteau/ Androginic// Concentric/ Despicarea a venit/ O parte El/ O parte Ea/ Påmântul/
A cåzut din cer/ ªi sfere fulgerate/ În univers se mistuiau.” Viziunea este, dincolo de un necesar metaforism ¿i joc de
idei,  de un dezarmant enun¡, mai mult conceptual, de-a dreptul platonician, amintindu-ne de mitul androginului. Din
astfel de versuri aglomerate conceptual ¿i cu o grea referen¡ialitate livrescå, lirismul se retrage, låsând loc unei
medita¡ii schematic-speculative, fårå congruen¡e cu tråirea autenticå a imaginarului poetic vizat. Revenirea poetului

la o concrete¡e imagisticå e salutarå în poeme precum Påltini¿ul Negrenilorori
Råsårit la Negreni, totu¿i nu aceasta e atmosfera ce-l fascineazå ¿i-i pune în
rezonan¡å resursele intelectual-reflexive, precum în poemul final Pretutin-
deni, cu referin¡a lui exhortativ-sentimentalå ce ne confirmå substan¡ialitatea
tråirilor lirice în orizontul mai larg al medita¡iei redemptive: „Haide, iubito,
så trecem în doi/ Din veacul acesta-ntr-un veac mai târziu/ Pe râul acela fårå
de nume/ Amarå luminå så-¡i fiu// Nu-i loc pentru ¿oapte aici/ Pretutindeni e
numai ¡årânå ¿i ger/ nu vezi cum acolo, în Septentrion/ Trupurile noastre
luminându-se pier”...

Adie, prin aceste versuri, nu numai reflec¡ia privind simbolistica statua-
rei brâncu¿iene (mult rezumatå la doar câteva opere ¿i într-un registru sui
generis de semnifica¡ii deduse) ori spiritul cântecului nostru popular în caden-
¡e trohaice, dar ¿i un blagianism de facturå lexematicå vibrând uneori convin-
gåtor, alteori nu, precum ¿i un dolorism nostalgic, de asumatå condi¡ie în
plan existen¡ial ¿i deopotrivå în zari¿te cosmicå, auroralå, inauguralå, tera-
peutic-soteriologicå, dovadå cå dl Traian Vedina¿ nu numai cå ¿tie så arti-
culeze versuri dar le ¿i tråie¿te în spiritul lor decantând idei, ritmuri, muzica-
lizåri din arsenalul veritabil al liricii. (Z. C.)

„MÅIESTRELE”TTTTTrrrrraian Vaian Vaian Vaian Vaian Veeeeedina¿dina¿dina¿dina¿dina¿ (Editura LIMES, Cluj-Napoca, 2018, 82 p.)(Editura LIMES, Cluj-Napoca, 2018, 82 p.)(Editura LIMES, Cluj-Napoca, 2018, 82 p.)(Editura LIMES, Cluj-Napoca, 2018, 82 p.)(Editura LIMES, Cluj-Napoca, 2018, 82 p.)
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CREªTEM CU ABISUL

Cå tråim într-un abis
al confuziei
e destul de clar
dar ce dulce confuzia!
Asta e problema
¿i secretul
Få-mi închisoarea plåcutå
¿i nu voi ie¿i din ea
niciodatå
Po¡i så colinzi
lumea
roatå
¿i niciun Ioan Botezåtorul
nicio Marie Egipteancå
nu vei gåsi
cu toate cå
în Rio de Janeiro
facem inventarul asce¡ilor
ca atunci când strigi
catalogul
viilor ¿i al mor¡ilor
în fiecare zi
Fascina¡ia abisului
e universalå
fiecare se teme
¿i fiecare vrea
så-l påtrundå
suntem to¡i
animalul la pândå
Dacå fizic nu vrem
de fricå
så sårim în pråpastie
ce bine cå putem compensa
însutit
în imagina¡ie
Dacå lupul devine ascet
e destul så-¿i imagineze
cå månâncå o cåprioarå
¿i så råmânå vegetarian
get-beget
cre¿tem cu abisul
lângå noi
ce chestie
Cum se poate ca un abis
instrumentul sinuciderii
så fie a¿a de ispititor
când te ucizi
pe cine repudiezi
¿i de cine ¡i-e dor?

STAREA DE MIRE

Unii spun cå transcenden¡a
stå ascunså
în imanen¡å
¿i cred cå au fåcut
o mare descoperire
ca ¿i cum
Hristos Mântuitorul
de pe muntele Corcoran
indicå o mare
absen¡å
Ace¿tia n-au fost
la Rio
så se urce acolo
pe muntele Garizim
în stare de mire
så înve¡e
ce ¿i cum
trebuie så vorbim
sau måcar
så-l fi cunoscut
pe Eliade
¿i din cår¡ile lui
så facå citire
Existå du¿mani
la tot pasul
¡i-e fricå
så nu calci pe ei
calci pe umbra lor
care ¿i-a¿a e prea mare

din gre¿ealå
mai strive¿ti
câte unul, doi, trei
Ei rod
la statuia lui Christ
dar n-au nicio ¿anså
chiar ron¡åitul lor
are în sine
ceva pesimist
ca ochiul boului
care ¿tie cå-i dus
spre tåiere
ca sufletul lui Iuda
cel spânzurat
înainte de Înviere
Cå sacrul este ascuns
în profan
nu vorbim
a spus-o Eliade
cu ochii îmbråca¡i
în luminå de mire
ca o binecuvântare
pe muntele Garizim
Dar are ¿i Eliade
gândacii lui
ca statuia lui Christ
la Rio
Va veni vremea
când nu vei putea muri
dacå nu vei ¿ti unde e
transcenden¡a
numai a¿a vei trece
examenul vie¡ii
cu brio

CÂND FOCUL ÎªI SCHIMBÅ FIREA

La întrebarea
cine este omul
încå nu s-a råspuns
cu aceasta ne luptåm
în conferin¡a de la
Rio de Janeiro
ca ¿i cum o întrebare
ce n-a fost rezolvatå
niciodatå
trebuie rezolvatå acum
Rio
oricât de frumos
nu e singurul drum
Poate e bine de scociorât
în trecut
¿i de våzut cum era lumea
înainte ca noi
så ne fi nåscut
Cum aratå ¿i ce a¿teaptå
¿i de våzut
dacå lumea a fost fåcutå
pentru noi
sau noi pentru ea
Adame
unde e¿ti
vino så ne spui
cum så aflåm sensul
atâtor pove¿ti
când ele sunt ale noastre
¿i noi suntem
ai nimånui
Dacå ai ¿tiut så botezi
lucrurile
poate ¿tii så botezi
¿i nepriceperea noastrå
poate de data asta
så dai omului
numele såu
ca så fie izbåvit
de cel råu
så-i dai numele
precis ¿i clar
ca atunci când soarele
î¿i ia råmas bun
de la lume
iar lumea n-are habar

ca atunci când îl afunzi
pe prunc
în adâncul apelor
¿i-l nume¿ti Nicolae
ca atunci când focul
rebotezat
î¿i schimbå firea
¿i nu mai arde
de¿i are våpaie

STRIGÅ-MÅ ªI-AM SÅ FIU
Zarurile au fost aruncate
Hannibal este înaintea cetå¡ii
cetatea e Porto
pe malul european al Atlanticului
mai este o poartå
pe malul american
e New York-ul
aici e dilema
de care mal apar¡ii
unde ¡i-e locul
Mai då-mi un ora¿
am nevoie de tertium
datur sau non-datur
nu conteazå
un ora¿ e un nou punct
de pelerinaj
unde pelerinii odatå ajun¿i
vor nu vor
se boteazå
A¿a avansåm
din ter¡ în ter¡
din ora¿ în ora¿
spre Împårå¡ie
din stop în stop
¿i din ve¿nicie în ve¿nicie
De când ai venit în eonul acesta
nu l-ai cuprins
de ce-ai mai venit
sau de ce-ai fost trimis
Asta e marea-ntrebare
te întâlnesc la Porto
¿i te întreb
ce cau¡i pe-aici
nu ¿tii
te-ai vrea în Belgia
îndrågostit
între Gand ¿i Bruge
ca Jacques Brel
så pleci
dar într-una så vii
Dar la Bruge a murit cineva
¡i se spune
Bruge la morte
marea problemå aici e
ce så faci cu moartea
cå ¡i-e datå
ce faci cu ce-¡i este dat
joci ping-pong
adicå te-ntorci
de unde-ai plecat
dar cât po¡i så joci
o via¡å, un eon
un Kirie eleison
o idee, un cuvânt
un sunet ce pune în ordine
toate cele ce sunt
Toate pornesc de la sunet
Meister Eckhart a avut dreptate
omul este un fenomen acustic
ce a spart nefiin¡a
¿i-a låsat în urmå
un pustiu
strigå-må
¿i-am så fiu
O strigare
a doua
a treia
strigå-må cu cuvântul
cu ideea de cuvânt
cu ideea de idee
ca atunci când s-au despår¡it
apele de påmânt

poemeTheodor DAMIAN
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Noua colec¡ie „Cår¡ile exilului”, coordonatå de
criticul ¿i istoricul literar Mihaela Albu -  vrednicå cerce-
tåtoare a literaturii celor des-¡åra¡i ¿i nevoi¡i a pribegi
prin lume – se deschide cu lucrarea dedicatå lui „L. M.
Arcade, un scriitor român din exilul parizian” (Ed. Aius,
Craiova, 2020, 292 p.).

Este vorba de o edi¡ie bine îngrijitå, cuprinzând
studii, note ¿i comentarii de Mihaela Albu & Dan
Anghelescu, un tandem foarte productiv în materie dacå
avem în vedere ¿i alte lucråri dedicate în ultimii ani unor
reprezentan¡i de seamå ai exilului românesc ¿i presei
din exil ¿i din afara grani¡elor: „Mircea Popescu – o
con¿tiin¡å a exilului românesc” (2019), „Mircea Popescu,
un scriitor, un ziarist, o con¿tiin¡å” (2014), „Vintilå
Horia. Culorile tåcerii. Antologie poeticå” (2018),
„Vintilå Horia. Eseistica unui fost Sågetåtor” (2016),
„Les revues littèraires de l’exil roumain. Luceafårul.
Paris, 1948-1949 – une restitution” (2013), „Revistele
literare ale exilului românesc. Luceafårul. Paris – o
reconstituire” (2009) ¿.a.

De men¡ionat demersurile aceleia¿i perseverente
cercetåtoare Mihaela Albu în crearea, la Craiova, a Mu-
zeului Exilului Românesc (unde se aflå depuså ¿i arhiva
Cenaclului de la Neuilly înfiin¡at prin 1963 la domiciliul
såu de L. M. Arcade, unul din participan¡ii cenaclului
din „rue Ribera” constituit în 1953 în jurul lui Mircea
Eliade), dar ¿i înfiin¡area frumoasei reviste „Antilethe”,
o revistå dedicatå exilului românesc (director fondator:
Mihaela Albu, redactor ¿ef: Dan Anghelescu).

Salutåm de la bun început Postfa¡a semnatå de
Basarab Nicolescu, un prieten bun al lui L. M. Arcade,
din care aflåm date cu privire la cenaclul ini¡iat de acesta
unde aveau loc lecturi, dezbateri, apoi reuniuni culturale
franco-române: „Timp de un deceniu au loc 30 de întâl-
niri sporadice, cu o participare aleatorie. Acest embrion
al Cenaclului de la Neuilly a fost un veritabil laborator
de experimentare a unei forme stabile de întâlniri, în
ciuda vicisitudinilor inevitabile ale exilului.

Cadrul stabil a fost gåsit ¿i structurat în jurul a
douå axe: cåutarea de noi forme de expresie literarå ¿i
editarea de cår¡i.” Printre participan¡ii fideli, vreme de
peste 30 de ani, se numårau Virgil Ierunca ¿i Monica
Lovinescu („Papa ¿i Papesa exilului românesc dinainte
de 1989"), Sanda Stolojan, Theodor Cazaban, Al. Vona/
Albert Samuel, Bujor Nedelcovici, Matei Cazacu, Ba-
sarab Nicolescu, cårora li se adåugau uneori „mari figuri”
din exilul parizian precum Mircea Eliade, Stéphane Lu-
pasco, Vintilå Horia, Horia Stamatu, Horia Damian,
deopotrivå pictori, sculptori, cinea¿ti, filosofi, oameni
de ¿tiin¡å... Prefa¡atorul propune valorificarea arhivei
Cenaclului de la Neuilly, cu bilan¡ul lui „impresionant”
(130 de reuniuni, 3000 de pagini citite, 5 cår¡i editate în
colec¡ia „Caietele Inorogului”: douå de Mircea Eliade,
una de Horia Stamatu ¿i douå ale lui L. M. Arcade).

Împreunå cu L. M. Arcade, Basarab Nicolescu a
înfiin¡at Asocia¡ia „Hyperion” pentru distribuirea cår¡ii
române¿ti în exil („10.000 de volume publicate de peste
130 de case de editurå råspândite în toate col¡urile
påmântului, mai toate în faliment, au fost astfel distri-
buite”, publicitatea fiind asiguratå de revista „Cuvânt
Românesc” din Canada). „În acela¿i timp, precizeazå sa-
vantul fizician noi am dorit så scoatem exilul românesc
din ghetoul såu, punându-l în comunicare cu spiritua-
litatea ¿i cultura ¡årii în care ne aflam.

Intelectualitatea româneascå din exil a putut deci
gåsi o tribunå de exprimare gra¡ie unor reuniuni fran-
co-române sau interna¡ionale.” (p. 289)

Dupå 1989, L. M. Arcade a nutrit speran¡a unei
rena¿teri culturale ¿i spirituale în România, dorindu-¿i
înfiin¡area unei reviste, reluarea Colec¡iei „Caietele Ino-
rogului”. În 1996 vine în ¡arå cu prilejul publicårii cår¡ii
lui Basarab Nicolescu „Teoreme poetice” la Editura
Cartea Româneascå, la traducerea în române¿te a cåreia
a lucrat „peste ¿ase luni”.

Om discret, secret chiar, dominat de o „imenså
pudoare” într-o epocå de „striptease intelectual ¿i spiri-
tual”, dar dând dovadå de o generozitate surprinzåtoare,
L. M. Arcade råmâne pentru Basarab Nicolescu „un

„L. M. ARCADE – UN SCRIITOR ROMÂN ÎN EXILUL PARIZIAN”
(13 iulie 1921, V(13 iulie 1921, V(13 iulie 1921, V(13 iulie 1921, V(13 iulie 1921, Vaslui – 4 septembrie 2011, Paris)aslui – 4 septembrie 2011, Paris)aslui – 4 septembrie 2011, Paris)aslui – 4 septembrie 2011, Paris)aslui – 4 septembrie 2011, Paris)

Recuperåri din exilul românesc

înnoitor al limbii române, din rasa constructorilor de
catedrale”.

*
Scriitorul L. M. ARCADE (pseudonimul literar al

lui Leonid Arcade Måmåligå) s-a nåscut la 13 iulie
1921, în Vaslui. A urmat ¿coala la Lipcani (Bucovina) ¿i
Lugoj, ob¡inând licen¡a în Drept în 1944 (urmând ¿i trei
ani cursurile facultå¡ii de filosofie). Versurile sale de la
vârsta adolescen¡ei „pe care le-a apreciat Blaga”, scrise
pe la 14-15 ani, au fost publicate în „Iconar” (Cernåu¡i)
¿i „Drapelul” (Lugoj). A plecat la Paris în 1946 cu o
burså pentru doctorat, precum  Emil Cioran, Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, Mircea Popescu ¿.a., hotårând
în 1947 så råmânå în exil precum confra¡ii såi, cu care a
rela¡ionat cu diferite prilejuri culturale. La re¿edin¡a sa
de la Neuilly a fondat un „adevårat cenaclu, sus¡inut de
o singurå persoanå”, financiar ¿i protocolar (Ilie Cons-
tantin), care se întrunea de trei-patru ori pe an ¿i care „a
durat aproape cât exilul” (Constantin Amåriu¡ei). La
cenaclul lui L.M. Arcade au participat nu numai bine-
cunoscu¡ii scriitori din exil ci ¿i scriitori români  afla¡i
în trecere prin Paris precum Ana Blandiana, Marin
Sorescu, Nicolae Manolescu, Matei Cålinescu ¿.a. Edi-
tor al faimoaselor „Caiete ale Inorogului” ¿i co-fondator
al Asocia¡iei de semnalare ¿i difuzare a cår¡ii în exil
„HYPERION”  (alåturi de Aurel Råu¡å),  L. M. Arcade
este, dupå cum se aratå într-o sumarå prezentare bio-
bibliograficå, „un autor remarcabil, original ¿i rafinat,
cvasi-necunoscut în România, fiind (ca ¿i al¡i intelectuali
exila¡i) interzis în perioada comunistå.”

Volumul de fa¡å restituie cititorilor „mare parte din
activitatea literarå ¿i culturalå din Fran¡a (în afara ro-
manelor ¿i a pieselor, reeditate deja), având credin¡a cå
în literatura românå, una ¿i indivizibilå, opera lui Ar-
cade se cuvine så facå parte din întregul literaturii noas-
tre.” („I. L. M. Arcade, un reprezentant al culturii româ-
ne¿ti în exil”/ Mihaela Albu).

Al doilea capitol al lucrårii, „L. M. Arcade – un
scriitor antitotalitar în publica¡iile exilului românesc”,
scris de Dan Anghelescu, îl încadreazå pe autor în
„genera¡ia sa”, urmårind literatura acestuia de la
„începutul unor Anotimpuri literare” (revistå înfiin¡atå
prin 1954 la Paris), la spiritul analitic al scrierilor sale
publicistice, dar ¿i cel din nuvele sau romane („Poveste
cu ¡igani”, „Revolu¡ia culturalå” ¿.a.), despre „un Occi-
dent duplicitar”, oarecum sartrian, ezitant, neîncrezåtor
în drama exila¡ilor, autorul dovedindu-se „mårturisitorul
unei mari sincope existen¡iale”, în proximitatea spiritualå
a unui James Joyce, A. Camus, Ernest Jûnger, Raymond
Abellio, V. Horia, ªtefan Baciu, Horia Stamatu, Paul
Celan ¿.a.

Într-o „anexå” sunt trecute în revistå câteva „scrieri
din exil”(selec¡ie), din care re¡inem articolul de ideologie
a exilului românesc pe cât de judicios compus pe atât de
grav în adevårurile pe care le exprimå: „Literatura mâi-
nilor murdare ¿i elful marxist”, memorabila interven¡ie
publicisticå din „România viitoare” (nr. 7/1925).

Un al treilea capitol, „Receptarea operei lui L. M.
Arcade în exil”, apar¡inând Mihaelei Albu, consemneazå
faptul cå aceasta a avut loc, cronologic, în „douå etape”,
prima fiind aceea „exclusiv a cona¡ionalilor din exil” în
publica¡ii din Fran¡a, Spania, Germania, USA, Canada,
cealaltå, din motive lesne de în¡eles, producându-se abia
dupå 1989, când opera lui Arcade a fost publicatå ¿i în
România, numele autorului fiind re¡inut de Nicolae
Florescu în „Dic¡ionarul General al Literaturii Române”.
Iatå câteva nume de cronicari care au apreciat în romanul
„Poveste cu ¡igani” fie „nebånuita realizare artisticå”
(Grigore Nandri¿), fie virtuozitå¡ile de limbaj artistic („un
mare imn al limbii române” – Horia Stamatu), ale unui
ingenios creator care „aderå sacramental la universul pe
care-l semnificå ¿i poartå” (Andrei Scrima), dupå cum
Monica Lovinescu saluta „apari¡ia unui nou scriitor de
limbå românå”, iar un Ion Negoi¡escu  gåsea în autorul
Revolu¡iei culturale „unul din cei mai importan¡i scriitori
ai exilului.” Ca ¿i Eliade, Ovidiu Vuia, Horia Stamatu,
Mircea Popescu, Dumitru Ichim ¿.a.

Dupå asimilarea scriitorului, în parte, au scris
elogios despre opera lui publicatå în ¡arå, dupå 1989,
Ion Simu¡, Toma Grigorie, Bujor Nedelcovici, Elena
Zaharia-Filipa¿, Nicolae Florescu, Marian Popa, Mircea
Muthu, Cornel Ungureanu, Constantin Eretescu, Ligia
Csiki, Cornel Regman, Sorin Cri¿an, Georgeta Orian,
Justin Ceuca ¿.a.

Concluzia este cå opera lui L. M. Arcade, „cu totul
remarcabilå” ¿i „singularå”, continuå så råmânå „o mare
necunoscutå”,  impunând „revizuirea canonului” prin
virtuozitatea-i stilisticå ¿i originalitatea viziunii artistice
(„Pledoarie pentru schimbarea canonului”, pp. 186-
190).

Cronicile apårute în revistele exilului, reproduse
într-o anexå, conving asupra unicitå¡ii literaturii scrise
de L. M. Arcade, autorul care nu de pu¡ine ori, destul de
lucid, a vorbit despre „noua geografie a diasporei”, despre
„coeziunea scriitorilor români de la Paris ¿i chiar din
alte pår¡i”, dar ¿i despre „exilul divizat sau chiar inexis-
tent al zilelor noastre”, ba chiar despre o nouå formå de
exil precum „cetå¡enii a geograficului exil”: „De zece,
cincisprezece ani, se întâlnesc în diasporå sute de scriitori
¿i multe mii de intelectuali de vârste ¿i forma¡iuni diferite.
Rezultå, printre altele, fatale divergen¡e în acest context
pe care-l socotesc un nou exil în plin proces de consti-
tuire” (cf. convorbirii realizate cu Arcade de D. Bacu, în
„Cuvântul Românesc”, 91/1983).

Iatå de ce ini¡iativa Mihaelei Albu de a aduce acaså,
în literatura-mamå, „Cår¡ile exilului” (¿i odatå cu acestea
pe autorii respectivi), este nu numai salutarå, dar ¿i
profund îndreptå¡itå, meritând toatå pre¡uirea ce i se
cuvine.

Stins din via¡å la 4 septembrie 2011, L. M. Arcade
råmâne unul din valoro¿ii scriitori ai exilului românesc
la Paris de dupå råzboi în opera cåruia se regåse¿te,
nealterat, acel „mod de a fi românesc”, tråit ¿i sim¡it în
profunzime ¿i pe o gamå largå (Al. Tomescu). Perfect
con¿tient de semnifica¡iile operei sale, precum în Re-
volu¡ie culturalå, autorul, destul de puternic ¿i convin-
gåtor artistic, a scris într-un mod referen¡ial „la adresa
unui regim politic osândit, ca un avertisment eschatologic
cu valoare permanentå” (Ion Negoi¡escu).

Atât opera cât ¿i ini¡iativele sale ni-l recomandå,
cu vorbele aceluia¿i apropiat amintit, drept „un înnoitor
al limbii române, din rasa constructorilor de catedrale”.

Zenovie CZenovie CZenovie CZenovie CZenovie CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA
Tg.-Jiu, 16 iunie 2020Tg.-Jiu, 16 iunie 2020Tg.-Jiu, 16 iunie 2020Tg.-Jiu, 16 iunie 2020Tg.-Jiu, 16 iunie 2020
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Pe raftul bibliotecii mele din Budapesta se
aflå mai de mult o statuie care prezintå un ado-
lescent. Este crea¡ia prietenului meu de
tinere¡e, a românului Brâncu¿iBrâncu¿iBrâncu¿iBrâncu¿iBrâncu¿i. Cu sculptorul
m-am întâlnit cu ani în urmå la Muzeul Sima
din Bucure¿ti, mai bine zis cu lucrårile sale,
dintre care unele se mai pot viziona acolo ¿i
aståzi. Sunt opere mai vechi ale lui din perioada
de început al carierei sale de sculptor, când îl
domina încå o viziune naturalistå, înså de care
se înstråinase mai de mult. Sunt deja vreo
douåzeci de ani de când le-a creat, iar de atunci
¿i-a pus la o parte toiagul de pribegie cu care
ajunsese la Paris. În acea vreme, el era atât de
sårac, încât fåcuse pe jos drumul
Bucure¿ti-Paris. Data trecutå mi-a cåzut în
mânå germana Quernschnitt, Quernschnitt, Quernschnitt, Quernschnitt, Quernschnitt, o revistå de artå
modernå, precum ¿i altele cu spirit combativ
cu englezi ¿i americani, pe care le-am råsfoit,
¿i de peste tot m-au salutat fotografiile lui
Brâncu¿i, ata¿ate de articole elogioase la
adresa lui. Au trecut douåzeci de ani în care el
a devenit celebru nu numai la Paris, dar ¿i în
Lumea Nouå.

Când intråm în atelierul lui Brâncu¿i,
acolo e semiîntuneric. Peste tot sunt blocuri de
piatrå ¿i butuci, din care se vor na¿te statui de
sub mâna artistului. Oare, chiar sunt statui?
În în¡elesul strict al no¡iunii de sculpturå, nu,
deoarece ele nu-¿i prezintå via¡a atât prin mo-
delare, cât prin arhitectura lor. Vlåstarul noii
arte sculpturale s-a întors la arta primitivå:
moda plasticii negroide ¿i-a pus amprenta atât
de tare în sculptura universalå, cum era o
vreme gravura japonezå în graficå, parcå totul
ar vrea så se îndepårteze de realitaea zilelor
noastre. Formele noi ale artei plastice create
în ultimele decenii nu sunt reveniri artificiale
la cele vechi. Sunt mai mult elementele instinc-
tive ¿i puerile ale artistului care, pe urmå, se
contopesc cu rafinamentul acestuia. Iatå, cea
mai îndrågitå operå a lui Brâncu¿i este Oiseau,Oiseau,Oiseau,Oiseau,Oiseau,
PasåreaPasåreaPasåreaPasåreaPasårea. Dar så nu vå închipui¡i o pasåre uria-
¿å cu aripile întinse, ci, dimpotrivå, reduce¡i-o
cât se poate mai mult la figura unei påsåri duse
la extrem, a¿a cum ar prezenta-o un mic copil
ori omul sau arta ¡åråneascå în etapa arhaicå
primitivå. ªi iatå, astfel, apare în fa¡a noastrå
PasåreaPasåreaPasåreaPasåreaPasårea lui Brâncu¿i. Stå la un loc retras al
atelierului, cu trupul ei de un metru, o marmu-
rå cu ton galben, ¿lefuitå cu ra¿på. E o pasåre,
zice creatorul, a¿a cum percepem cu ochii cu-
lorile vocalelor din vestita poezie a lui Rimbaud.
Amândouå sunt simboluri ale artei plastice,
precum ¿i o altå lucrare a lui, Pe¿telePe¿telePe¿telePe¿telePe¿tele, PoissonPoissonPoissonPoissonPoisson,

Brâncu¿iana

forma simplificatå a acestei fiin¡e cu solzi. Înså
acest pe¿te ar putea pluti dacå l-am låsa s-o
facå, precum ¿i pasårea ar zbura dacå am
låsa-o så sarå în aer, deoarece amândouå
dispun de elanul de a se înål¡a.

Brâncu¿i era bun prieten cu Rousseau, cu
marele pictor francez al primitivismului din
secolul XX, acesta fåcându-i monumentul
funerar, cu toate cå, în crea¡ia lor artisticå, nu
e nimic comun. Totu¿i, în privin¡a inocen¡ei
artei monumentale, sunt elemente comune. În
timp ce, la Rousseau, omul apare prin instinc-
tul autohton al naivitå¡ii, de¿i el în loc så se
considere un mare artist, se subaprecia parc-ar
fi fost un om neînsemnat, elogiindu-l în acela¿i
timp pe netalentatul Bougureau, repre-
zentantul academismului din acea vreme.
Brâncu¿i, înså, avea convingerea fermå în ade-
vårata sa valoare ¿i a artei crea¡iei sale. În arta
sa ¿i a lui Rousseau, naivitatea e aceea¿i, as-
pira¡ia artisticå este comunå: în ace¿ti doi crea-
tori este ceva din pio¿enia Sfântului Francisc
din Assisi. La Brâncu¿i, nu existå omul izolat
de artist, este doar o singurå fiin¡å, din care
iese la ivealå artistul însu¿i. Trebuie så amin-
tim epoca Rena¿terii, acea vreme când univer-
salitatea era proprie fiin¡ei omene¿ti.

În atelierul lui Brâncu¿i totul este fåcut
de el însu¿i: scaunul pe care ne a¿ezåm, masa
din beton, dar ¿i vatra, focul care ne încålzea
nu numai pe noi, ci ¿i mâncarea. Nu îndemâ-
naticul, ci maestrul Brâncu¿i, care urmårea,
în toate fabricatele sale, cele mai potrivite solu¡ii
¿i bunul lui plac.

Pe Montparnasse, în lini¿tea unui atelier
spa¡ios, tråie¿te Brâncu¿i. Are mul¡i prieteni
¿i mul¡i admiratori, dar, totu¿i, gåse¿te în el
însu¿i ¿i bucuria deplinå într-o singuråtate
adecvatå, neavînd nicio legåturå cu ceea ce se
întîmplå în arta contemporanå. Cercul artistic
parizian, în ultimii zece-cincisprezece ani, s-a
degenerat sim¡itor.

Artistul nu mai e aici artist în adevåratul
sens al cuvîntului, ci negustor, al cårui succes
depinde de modul în care reu¿e¿te cu iscusin¡å
så-¿i vândå cât mai curând posibil marfa. În
cafenelele arti¿tilor se înghesuie cu sutele pic-
tori ¿i sculptori din toate col¡urile lumii pentru
a intra în legåturå cu comercian¡ii de obiecte
de artå, a¿a cum fac ¡åranii la târgurile de
animale sau acroba¡ii care î¿i cautå impresarii
în realizarea scopurilor lor în mod avantajos.
În cele din urmå, mercantilismul artei contem-
porane, pe lângå pagubele generate, produce
¿i ceva bun: îi dovede¿te clar pe creatorii talen-
ta¡i doar în aparen¡å, fiindcå ei nu sunt deloc
dota¡i cu voca¡ie.

În Parisul de aståzi, când negustorii gale-
riilor de artå prezintå în numele artei opere
a¿a-zise valoroase, acelea sunt, cu mici excep¡ii,
doar în¿elåtorie, iar nu artå adevåratå. Dacå
creatorul dore¿te så se afirme, este nevoit så
facå parte dintr-un clan în cercul de artå sau
så se ata¿eze de un grup de interese ale ne-
gustorilor de artå. Ace¿tia fac analiza talentului
respectivului, capacitatea de produc¡ie a crea-
torului de artå, estimeazå starea lui de sånåtate
¿i în care modå de sim¡ estetic îl pot încadra.
ªi numai atunci când artistul corespunde
cerin¡elor sus-amintite, poate så aibå ¿anse
pentru izbândå.

Dupå aceastå scurtå deviere, în¡elegem
mult mai bine ce este fundamental la Brâncu¿i:
arta ¿i succesul lui diferå de aceastå modå nouå
¿i nu are nicio legåturå cu acele formule comer-
ciale. El a reu¿it astfel så devinå una dintre
cele mai valoroase personalitå¡i ale artei con-
temporane, care nu a luat în seamå, ba chiar
dispre¡uindu-le, acele manevre mercantile.

La Paris, Brâncu¿i este singurul artist
mândru, creator orgolios romantic ¿i dominant

în adevåratul sens al cuvântului. Tocmai de
aceea este un om independent, autonom, o
enigmå pentru mul¡i al¡ii, chiar o minune, de¿i
este doar un artist adevårat.

În prezent, suntem invita¡ii lui Brâncu¿i.
El, ca întotdeauna, gåte¿te ¿i frige singur pe o
vatrå construitå de el însu¿i. Cina à la Brân-
cu¿i se bucurå de o reputa¡ie excelentå. Pune
pe gråtar o bucatå mare de carne: un astfel de
preludiu de ospå¡ putea så vadå ¿i cântåre¡ul
din Kymeea în Antichitate. Ca aperitiv ni s-au
servit måsline, precum ¿i varzå muratå prepa-
ratå de maestru ¿i, pe deasupra, ¡uicå: o palin-
cå veche, savuroaså care, ajunserå, toate, pe
masa lui Brâncu¿i, prin aten¡ia princesei
Murat. La fripturå venea un vin vechi cu bu-
chet, gra¡ie lui Poiret, regele modei din Paris.
ªi, între timp, råsfoiesc o revistå americanå, în
care o poezie elogiazå atmosfera nocturnå din
atelierul lui Brâncu¿i.

Printre sculpturile sale se juca, sårind, un
drag câine ciobånesc cu blanå albå, singura
fiin¡å apropiatå a sculptorului. Pe fereastrå
apare luna ¿i, în acel semiîntuneric, a¿azå la
locul potrivit operele lui Brâncu¿i: pe una o
vedem parcå ar fi între copacii unui parc
acoperit cu iarbå verde, pe alta în mijlocul
fântânii ¡â¿nitoare, a treia undeva pe marginea
¿oselei, ca un memento, asemånåtor cu
sarcofagele grecilor din Antichitate. Lumina
lunii ¿i semiîntunericul ne creeazå iluzia cå
operele lui î¿i regåsesc anturajul cuvenit, ceea
ce creatorului îi lipse¿te din când în când.

Din col¡ul odåii se iau ghitara ¿i vioara.
Brâncu¿i cântå la ghitarå, la vioarå ¿i ne doi-
ne¿te în acela¿i timp. ªi iatå, începe så plângå
acel suflet trist românesc, aceea muzicå româ-
neascå pe care Bartók o fåcea cunoscutå în
lumea întreagå, a¿a cum fåcea acela¿i lucru
Brâncu¿i cu sufletul drag românesc.

BÖLÖNI GYÖRGYBÖLÖNI GYÖRGYBÖLÖNI GYÖRGYBÖLÖNI GYÖRGYBÖLÖNI GYÖRGY
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Traducere de László MirkLászló MirkLászló MirkLászló MirkLászló Mirk

NotåNotåNotåNotåNotå
Bölöni GyörgyBölöni GyörgyBölöni GyörgyBölöni GyörgyBölöni György (1882, ªimleu Silvaniei -

1959, Budapesta), prozator, publicist, critic li-
terar maghiar. Era so¡ul Otiliei Marchi¿, scrii-
toare, jurnalistå, traducåtoare de origine româ-
nå. Familia Bölöni va fi un oaspete drag în ate-
lierul ¿i locuin¡a sculptorului de renume mon-
dial, autorul stabilindu-se la Paris în anul 1923.
Acest articol a apårut în cotidianul Keleti ÚjságKeleti ÚjságKeleti ÚjságKeleti ÚjságKeleti Újság
din Cluj, în data de 2 martie 1925. Textul vede
lumina tiparului în române¿te pentru prima
oarå, gra¡ie traducåtorului, care “s-a îndågostit
pânå în adâncul sufletului de celebrul artist
român, cu ocazia grandioasei retrospective
Brâncu¿i din anul 1970 de la Bucure¿ti”.
(Pentru conformitate – Vladimir UdrescuVladimir UdrescuVladimir UdrescuVladimir UdrescuVladimir Udrescu).
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„A FI – ca diferen¡å” nu este o carte pentru
filosofi, nici pentru teologi sau matematicieni,
ci – ne încredin¡eazå autorul – o culegere de e-
seuri care pune laolaltå, între cåutåri ¿i rele-
van¡e, „intui¡ie ¿i reflexivitate, certitudine ¿i în-
doialå, subcontrarietå¡i ¿i incidente. Cutezan-
¡å ¿i rigoare, deziluzii ¿i speran¡e”. Conceptul
axial a fi – ca diferen¡å este, în fond, „predicatul
care transcende codul comun ¿i îl presimte pânå
¿i pe Dumnezeu ca altceva în aseitatea Lui.”

Sub aceste imperative de înaltå reflexivitate
eseurile reunite în cartea de fa¡å, publicate de-a
lungul vremii prin reviste sau re¡inute în suma-
rul unor volume, vin så certifice calitatea de
gânditor a autorului în varii domenii umaniste,
de la filosofie ¿i teologie la sociologie ¿i istoria
mentalitå¡ilor, într-o efervescentå „poeticå a
ideilor” din care nu lipsesc iscodiri de suple¡e
ideaticå, întrebåri încå nerezolvate ale spiritului
uman, ipoteze, deschideri, aporii... E ceva si-
tuabil cam „la intersec¡ia literaturii cu  filosofia,
cu teologia, cu ¿tiin¡ele, dinspre ispitele cele mai
nebånuite ale spiritului cåtre capcanele lui”. Nu
lipse¿te din aceste „asalturi” gânditoare o anume
„plåcere discursivå”, autorul dovedindu-se un
virtuoz în „poezia gândului” pe ample registre
paradigmatice, a¿a dupå cum s-a dovedit în
precedentele cår¡i Spiritul pendulator. Eseurile
de la Stuttgart, I (2010), Solemnitatea ignoran¡ei.
Eseurile de la Stuttgart II (2012).

Conceptul ziditor de a fi este, onto-gnoseo-
logic ¿i existen¡ial, la originea ¿i manifestarea
lumii, de unde ¿i prilejul de a medita pe seama
acestui verb, nu auxiliar al vreunei denumiri
copulative, ci însu¿i exprimând în varii contexte
ideea de existen¡å nu autarhic ¿i în rela¡ionåri
complexe.

Autorul î¿i structureazå aceastå culegere
de eseuri într-un mod triadic, propunându-ne
acest concept „în cutezan¡ele gândirii” (I), apoi
ca „tågadå ¿i memorie” (II) ¿i, în fine, „în vâltoa-
rea fiin¡årii” (III).

Din „cutezan¡ele” lui a fi, citim despre „Zero
egal cu sine, dar mai mult decât se crede”,
despre „Sinele, dinspre Orient spre Occident”
ori despre „Existen¡a Nemijlocitå în perspectivå
pentadicå”, medita¡ii pe seama unor idei ¿i lec-
turi care au provocat spiritul autorului, nu atât
în direc¡ia recenzårii de circumstan¡å ci în pers-
pectiva unei voca¡ii a intrårii în dialog cu gândi-
rea „înalt” speculativå. Alte abordåri privesc u-
nele „Abduc¡ii în metoda ¿i metafizica lui
Collingwood”, no¡iunea de „minte” în filosofia lui
Searle sau scrierile antropozofului insurgent
Rudolf Steiner de la începutul secolului al XX-lea
¿i conferin¡ele mûncheneze ale acestui „ziditor”
de alodiu spiritual elve¡ian, al pedagogiei
Waldorf, euritmiei, agriculturii biodinamice ¿i
medicinei antroposofice (vezi „Goetheanum”-ul
de la Dornach, vizitat ¿i evocat de Blaga) într-un
Occident în care Nietzsche decretase moartea
lui Dumnezeu... Interesante sunt ¿i articolele
care evocå „rebeliunea în¡elepciunii” în cazul lui
Prometeu, „måre¡ia învinsului” privindu-l pe
Orfeu, „bivalen¡a zborului” exprimatå de cuplul
eponimic „Dedal ¿i Icar”, ori cele despre „trufia
efemeritå¡ii” (Tantal) ¿i „despotismul curiozitå¡ii
genuine” (Pandora”...

A doua sec¡iune depå¿e¿te ispita reflexivi-
tå¡ii  mitologice ¿i, fixându-se la atitudinea con-
cluziv-fausticå, de „tågadå ¿i smerenie”, aduce
în paginå „antinomiile fundamentale ¿i formula
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lui Dumnezeu”, atitudinea fa¡å de acesta în
epoca Ra¡iunii, unele idei teogonice ¿i teognosi-
ce în „Evangheliile” de la NagHammadi, „vidul
existen¡ial” din predictivitatea Ecclesiastului, în
general „Marile religii ¿i orizontul lor escatolo-
gic”... Pânå la „aporiile perceperii lui Dumnezeu”
în gândirea Suveranului de la Vatican, Papa
Francisc. Nu lipsesc nici gândurile mai cernite
despre „sfâr¿itul credin¡ei” (ipotezå ¿i verdict),
despre transgresåri conceptuale („De la Atman
la Dasein”) ori despre neoscientism ¿i „metafi-
zica mor¡ii”...

A fi – în vâltoarea fiin¡årii” (III) då seama
despre „vidul existen¡ial ¿i voin¡a de sens” în
logoterapia lui Victor E. Frankl, despre gustul
criticii literare, estetica inumanå, teme ¿i anate-
me în unele scrieri semnate de Viorica Rådu¡å,
Felix Nicolau ¿i Adrian Alui Gheorghe, despre
gândirea criticå a regretatului universitar Petru
Ursachi din edi¡ia Istorie, genocid, etnocid
(Eikon, 2019) îngrijitå cu exemplar devotament
de Magda Ursache, ori despre acea „sociologie a
revoltei” ilustratå de Albert Camus sau despre
„triste¡ea gloriei” (Cézanne) etc.

Un eseu foarte interesant ni s-a pårut cel
denumit Drumul eroului, pretabil de fapt pentru
prima sec¡iune, în care dl Iulian Chivu scrie
despre „ipostazele” acestuia, de la „Eroul mitic”
la cel din „India vedicå”, de la acesta la „Eroul
din Sumer ¿i Babilon” ¿i la cel din „Grecia home-
ricå” ¿i, mai târziu, din „Epopeea medievalå”.
Påcat cå autorul se opre¿te la aceastå epocå,
secolele urmåtoare furnizându-i un material
foarte bogat ¿i diversificat, de la romantismul
care råstoarnå total estetica ra¡ionalitå¡ii clasi-
ciste la realismul ¿i modernismul care redimen-
sioneazå profilul acestuia fie în cadrele unui
„comportamentism” analitic, fie în registrele
unui a¿a zis „mod corintic” de fiin¡are statutarå
(N. Manolescu)...

Subliniem, bine reprezentatå, ¿i fa¡eta unei
medita¡ii cre¿tine, în gândirea dlui Iulian Chivu,
atunci când scrie despre predictibila viziune a
Eccleziastului, despre ideea privind „sfâr¿itul
credin¡ei”, despre gândirea reformatoare a lui
Papa Francisc ori despre pictura bisericeascå a
Pårintelui Arsenie Boca.

Meritå amintit ¿i eseul Personalism identi-
tar românesc, reprodus din volumul „Heteroge-
ne” (2018), recenzat de noi, aplicat unor idei mai
palpabile ¿i în zilele noastre: „Vorbim despre un
sentiment al identitå¡ii na¡ionale ¿i nu despre
atitudini sau despre pasiuni na¡ionaliste cu
toate cå ¿i unele ¿i altele presupun dispozi¡ii
afective ce pot lua forma reac¡iilor ¿i emo¡iilor
primare, a excesivului ¿i a modera¡iei, a exaltårii
sau a poten¡ialitå¡ilor imprevizibile.(...) Na¡iona-
lismul este, conceptual, altceva decât specificul
na¡ional; e diferit de acesta, dar se manifestå în
strânså legåturå cu el ¿i se manifestå în contex-
tul lui...(...) Situa¡ia celor trei ºåri Române¿ti
este alta decât cea a etniilor balcanice, de la
sud de Dunåre, decât a etniilor baltice ¿i chiar
a germanilor, cazul ru¿ilor fiind unul de naturå
conjunctural-imperialå./ Condi¡ia etnoreligioa-
så este de o consisten¡å identicå cu aceea a
limbii; transilvånenii, de pildå, ¿i-au conservat
identitatea în limbå, în credin¡å, în etnonimie,
în psihologia lor socialå în ciuda tuturor pseudo-
morfozelor care au luat forma genocidului (masa-
crarea a 40.000 de români la 1848, barbariile
de la Ip ¿i Tråsnea, în Cel de al Doilea Råzboi
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Mondial, demolarea a peste 150 de biserici orto-
doxe etc).”

Nu, nu este vorba de un elogiu nemåsurat
al sentimentului identitar românesc, ci de o
trecere în revistå a unor påreri ¿i concep¡ii fie
critice ¿i re¡inute (C. Noica, E. Cioran), fie de
substruc¡ie etnogenetic-cre¿tinå (L. Blaga, Drå-
ghicescu, Mircea Vulcånescu, C. Rådulescu-
Motru...

ªi, în fine, de re¡inut pasajul de radiografie
punctualå, o privire „exactå” a unui actualism
de sens globalist: „Iatå de ce, în relativismul
postmodern, în contextul na¡ionalismului civic,
globalizarea nu este pentru români o amenin-
¡are; tineretul român de azi se aseamånå, fårå
prejudecå¡i na¡ionaliste, cu tinerii americani,
cu cei spanioli, englezi sau francezi. Ei nu î¿i
refugiazå temerile în crispåri na¡ionaliste, în
frustråri sauîn izomorfisme sectare.

Limba, cre¿tinismul ortodox, istoria lor
multimilenarå råmân, fire¿te, pentru români
constante sacre, legitime ale identitå¡ii na¡io-
nale, la ei acaså ¿i pretutindeni în lume.”
Desigur, nu pentru to¡i tinerii no¿tri, de acaså
¿i de pe alte meridiane, imperativul existen¡ial
patria ubi bene constituie busola orientårii lor,
ba nu numai pentru tineri, având atâtea
exemple de „eliti¿ti” cårora le pute tot ce este
românesc, tradi¡ie ¿i specificitate...

Dar, dincolo de toate ipostazele „migratoare”
¿i con¿tiin¡ele unui globalism radical, ne place
så credem cå dl Iulian Chivu are dreptate, per-
sonalismul identitar românesc fiind un senti-
ment care legitimeazå în concert universal nu
numai prin „istorie” ¿i „tradi¡ie” ci mai ales prin
acea emergen¡å psiho-socio-umanistå care
asigurå unei na¡iuni un statut de egalitate, de
recunoa¿te ¿i respect mutual într-o geografie
euro-atlanticå, nu atât cu mândria de „a fi
român” cât cu aceea de a fi „parteneri”, „actan¡i”,
„repere” în anumite ac¡iuni ¿i politici economice,
culturale, geo-strategice...

A FI – ca diferen¡å e o carte admirabilå prin
jocul înalt de idei ¿i reflec¡ii, de la mitologii ¿i
religii la filosofi moderni ¿i contemporani, de la
scrieri antice ¿i medievale la autori din zilele
noastre, poe¡i, critici, etnologi, filosofi, cu ale
cåror idei dl Iulian Chivu nu numai cå empa-
tizeazå dar intrå ¿i într-un dialog al nuan¡årilor
¿i observa¡iilor necesare.

De¿i titlul ne aminte¿te de conceptul
derridian antihusserlian différance din 1963
(Cogito et histoire de la folie), instituind acele
opozi¡ii ¿i ierarhii binare diferen¡iatoare care
stau la baza sensului, eliberând semantica tex-
tului cåtre o mai complexå ¿i variatå în¡elegere
(acel „joc suplimentar de sens”, esen¡ialmente
generativ, dintr-un „sistem de semne distincte”),
A fi - ca diferen¡åA fi - ca diferen¡åA fi - ca diferen¡åA fi - ca diferen¡åA fi - ca diferen¡å evitå înså capcanele unui
structuralism înecat într-un teoretism sche-
matizant, suficient sie¿i, ¿i se deschide cåtre
„dezbaterea” unor idei pe cât de „înalte” ¿i mari
pe atât de actuale, urgente, adecvate la freamå-
tul gândirii de azi, la reformatarea gândirii con-
temporane dupå alt algoritm impus de „exi-
gen¡ele” ridicate în fa¡a omului de cåtre acest al
III-lea mileniu al erei cre¿tine, predictibil sub
semnul revizuirilor gnoseo-axiologice ¿i paradig-
matice...
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Dupå un Tablou bio-bibliografic adus la zi (2019), cåruia i-am adåuga cår¡ile din
2020 dedicate lui Radu Petrescu ¿i Mihai Eminescu, recenzate de noi, autorul Florian
Copcea reproduce interviul „Mihai Cimpoi – „Zeul (Ne)Ascuns” al culturii române”,
care este în definitiv, dincolo deschi¡area autobiograficå, o veritabilå mårturisire de
credin¡å, gra¡ie cåreia Omul ¿i Opera î¿i dezvåluie alte tâlcuri ¿i orizonturi. Mi¿cåtoare
sub toate aspectele, mårturisirea aceasta pune în eviden¡å o mare con¿tiin¡å de român,
nåscut în Basarabia unui timp istoric vitreg, dar cuprinzând prin aspira¡ia sa culturalå
întreg spa¡iul românesc, pe care l-a cutreierat, sub pavåza unor mari valori (între care
Eminescu ¿i Blaga råmân suverani), de la Cernåu¡i, Ia¿i, Boto¿ani ¿i Suceava, la Cluj,
Ia¿i, Alba Iulia, Drobeta Turnu-Severin, Târgu-Jiu, Craiova, Târgovi¿te, Ploie¿ti, Bucu-
re¿ti, ca så numim numai o parte din popasurile scriitorului ¿i academicianului Mihai
Cimpoi în care semin¡ele cuvântului såu au dat roadele unui om de culturå adevårat,
råsplåtit fiind cu pre¡uirea unei binemeritate recunoa¿terii.

„Ca român nåscut în spa¡iul basarabean cel mai marcat de teroarea istoriei dintre
teritoriile române¿ti, sunt înclinat så cred în existenta destinului ¿i a cåii (cåli¡ei) råtåcite
de filosofia noastrå popularå. Sunt încredin¡at cå ¿irurile ontologice se produc dureros,
determinând fiin¡a så poarte, ca pe un blestem existen¡ial (sau ca pe un blazon de
noble¡e tragicå), anume pecetea destinului. Întâmplarea a fåcut så apar la lumina zilei
la 3 septembrie 1942, ora 6,00 diminea¡a, în zodia Fecioarei ¿i anul Calului ¿i ¡in så
mårturisesc cå prescrip¡iile zodiacale le recunosc ca date esen¡iale ale felului meu de a
fi.” (p. 18)

Dintr-un tatå boto¿ånean (Ilie) ¿i o mamå (Ana) nepoatå de popå basarabean din
¡inutul Hotinului, familia, era cât pe aci så fie deportatå în Siberia în 1949, în timpul
campaniei de colectivizare for¡atå.

Trezind suspiciuni ideologice privind „originea moldoveneascå dubioaså”,
Cimpoi a trebuit så înfrunte „acuzårile de na¡ionalism (de orientare pro-românå),
ajutându-l imens „dragostea de valori ¿i culturå”, modelat fiind „cu o consecven¡å care
må uime¿te ¿i aståzi ca om de culturå cu un statut de independen¡å... morome¡ianå. În
ciuda cumplitului proces de înstråinare ¿i de ideologizare, pe care l-a cunoscut spa¡iul
basarabean, am ascultat numai de acest daimon låuntric: så fii un om de culturå, så fii
un om al culturii.”

Cu aceastå „încredere în culturå, în mântuirea prin culturå de tot ce este înstråinåtor,
fals, relativ”, Mihai Cimpoi ¿i-a urmat studiile la ªcoala medie din Larga, apoi la
Universitatea de Stat din Moldova (1960-1965), cu profesori de diferite orientåri, fie
„ideologiza¡i ¿i ignoran¡i” fie „doc¡i ¿i buni români”, foarte importantå pentru formarea
sa fiind Biblioteca Na¡ionalå din Chi¿inåu unde se afla, în sec¡ia de literaturå stråinå,
un bogat fond de cår¡i române¿ti „supravegheat de securitate”. Aici a înfiin¡at Clubul
literar „Miori¡a” cu ¿ezåtori arhi-frecventate, considerat de autoritå¡i un „cuibar de
na¡ionalism”, precum ¿i cenaclul „Mihai Eminescu” de la Universitate al cårui pre¿edinte
a fost încå din 1963.

*
Încå din timpul studiilor universitare are loc întâlnirea „modelatoare” cu literatura

criticå a marelui G. Cålinescu, procuratå din bibliotecile chi¿inåuiene, libråria „Prietenia”
fiind apoi interziså în urma råcirii rela¡iilor dintre România ¿i fosta URSS („Istoria...”
acestuia continua så circule „conspirativ” printre scriitori): „Pentru mine Cålinescu a
fost constant CRITICUL, el servindu-mi, cel pu¡in în anii formårii, drept pattern” ¿i nu
„criticii sovietici total aservi¡i dogmelor ideologice”. „Lectura operei critice cålines-
ciene trezea în mine fascina¡ia ¿i tenta¡ia e a scrie frumos, generând complexul Cålinescu,
pe care l-am avut o perioadå bunå de timp.” Printr-o „îndelungatå ¿i profundå relecturare”
a reu¿it så-¿i estompeze acest „complex de dominare paternå a autorului admirat”,
conform reduc¡ionismului fenomenologic husserlian al „punerii în paranteze” relativiste
¿i îndemnului derridian deconstructivist de „descifrare hermeneuticå ¿i al rela¡iei de
interpretan¡å mereu reîncepute”. Înså, datoritå lui G. Cålinescu, tânårul critic a în¡eles
cå „eudemonismului impresionismului” trebuie så i se substituie „demonismul totali-
tå¡ii”, critica modernå fiind – cu va aprecia mai apoi Jean-Pierre Richard – „o criticå a
ansamblurilor, nu a detaliilor”...

Dacå G. Cålinescu reprezenta „Criticul”, C. Noica (cu care a corespondat) era
pentru tânårul cårturar „Filosoful” („Heidegger-ul nostru”), ale cårui Caiete dorea
neapårat så le studieze, mai ales cå începuse så scrie despre „mitopoetica eminescianå”
în contextul poeticilor moderne.

Adåugându-se, cu timpul, la patternul cålinescian, modelul fiin¡ialnoicist ¿i în
special „cel ontologic generalizat” care aplicå grila existen¡ialå, concep¡ia criticå a lui
Mihai Cimpoi a ajuns în sfâr¿it „în acea zonå care stimuleazå cuprinderea cea mai largå,
«declicul» cel mai luminåtor (så-i zicem a¿a!), sub zodiile lui Heidegger, Kierkegaard,
ale lui Eliade ¿i Jung, ale lui Noica ¿i Blaga.” Astfel autorul cår¡ii din 2000 despre fiin¡a
româneascå traduså ¿i în francezå, „Cumpåna cu douå ciuturi”, precizeazå cå a urmårit
så-¿i punå cercetårile eminescologice sub semnul cålåuzitor al ontologicului”...

Odatå cu începerea procesului de rena¿tere na¡ionalå din anii 1986-1987 ¿i mai
ales cu izbucnirea con¿tiin¡ei identitare, Mihai Cimpoi s-a aflat în aceastå „luptå sfântå”
alåturi de colegii såi, un act istoric justi¡iar împotriva înstråinårii, dezna¡ionalizårii,
„mancurtizårii”(cum numea fenomenul creierelor ¿terse kirghizul Cinghiz Aitmatov),
rusificårii ¿i „interna¡ionalizårii” comuniste, execu¡iilor „fårå jude¡” ale intelectualilor
(despre care a scris ¿i Al. Soljeni¡ân în „Arhipelagul Gulag”), exterminårilor ¿i deportå-
rilor, în general a genocidului basarabean din timpul secetei ¿i foametei din 1947. Prin
aceste înfåptuiri, de recuperare a demnitå¡ii etnice ¿i grafiei latine (limba fiind
heideggerian vorbind un „loc de adåpost al fiin¡ei”), Basarabia î¿i arunca acum „lava
revendicativå ¿i ie¿ea pe baricade pentru a reimpune autoritatea Adevårului.” În acest
freamåt general, pe care agen¡iile de preså îl numeau „miracolul basarabean”, un loc
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important l-au avut intelectualii ¿i scriitorii, Uniunea Scriitorilor (transformatå într-un
fel de „Cartier General al revolu¡iei basarabene”) ¿i Academia, dezbaterile, adunårile,
mitingurile frenetice de protest, ie¿irile în stradå... O luptå cu reale izbânzi, care înså
„mai continuå ¿i aståzi, astfel încât, spre deosebirea din infernul dantesc, ie¿irea din
infernul basarabean nu ne-a permis încå så vedem stelele.” Toatå aceastå „odisee” a
revendicårilor ¿i înfåptuirilor revolu¡ionare a fost evocatå de dl Cimpoi în lucråri de
sine ståtåtoare („Basarabia sub steaua exilului”, Bucure¿ti, 1994; „Noaptea furtunoa-
så” din 18-19 mai 1987 de la Uniunea Scriitorilor, dupå care a devenit în 1991 pre¿e-
dintele acesteia). Din 1991 este membru al Academiei Române, iar din 1992 membru
titular al Academiei de ªtiin¡e a Moldovei, coordonând aici sectorul de literaturå
românå modernå.

Tot acest proces al „redobândirii românismului cultural” s-a desfå¿urat sub semnul
cålåuzitor al lui Eminescu: „Întâlnirea cu Eminescu, eveniment-cheie al vie¡ii mele,
avusese loc în anii studen¡iei, semnificând atât o rela¡ie de ordin cvasi-mistic – cåci e
modelatoare, luminåtoare în sens axiologic ¿i ontologic -, cât ¿i un impact stimulator,
productiv.” Gåsind în personalitatea ¿i opera lui Eminescu acel „ontos românesc ¿i
general-uman” dar ¿i un demers artistic ¿i intelectual „prin excelen¡å fiin¡ial”, dl Cimpoi
observå cå superlativele cu care a fost gratulat poetul na¡ional nu sunt deloc gratuite
ori bune de persiflat „în stil postmodernist sau «dilemator»”, ci ele denumesc „o realitate
valoricå ce se impune prin reprezentativitate, productivitate ¿i interpretativitate”,
Eminescu råmânând statornic „Biblia noastrå lucråtoare, fiind o statuie a medita¡iei în
mi¿care (cum zicea Baudelaire despre Hugo)”... Dincolo de scuipa¡ii „dilematicilor”
din 1998 (nr. 265), „mediocritå¡i crase”, Eminescu råmâne, prin demnitatea lui esteticå
¿i eticå, spiritul care, în miticul lui drum spre Centru, „ne alimenteazå apriori con¿tiin¡a
centrårii” ¿i prin care putem sus¡ine „un dialog cu lumea”...

Privind profesiunea de critic literar, dl M. Cimpoi considerå cå aceasta este o
rela¡ie complexå „de identificare ¿i distan¡are” care pune într-o ecua¡ie capricioaså
„empatia, intropatia ¿i antipatia”, criticul recurgând la instrumentele fenomenologiei
¿i ontologiei. Criticul nu trebuie a se limita la „contextualizare”, ci „va recurge la o
textualizare nuan¡atå, descifrând ce spune fundamental scriitorul despre fiin¡å ¿i
fiin¡are”. Dincolo de orice metodå ¿i mod de investiga¡ie, „ne întoarcem volens-no-
lens, la Erlebnis, la tråirea codificatå în legile imanente ale artei”. Dincolo de „monismul
structuralist”, sensul existen¡ialist al operei e codificat în „pluralismul semiotic”, în
marele imperiu al „semnelor ¿i structurilor” pe care-l ascunde... Cu atât mai mult azi,
actul critic, dincolo de anumite excese formalizante, metodologizante care pulverizeazå
„mistica” operei într-un conceptism operativ ¿i schematic, în abstruse metalimbaje
alienant-estetice, e supus unor presiuni milenariste, invocând „moartea cår¡ii” în era
internetului, a globalismului, multiculturalismului, paraliteraturii, antiliteraturii,
nearliterature (literatura marginalå, de frontierå etc.)...

„Critica ¿i istoria literaturii este, de asemenea, o metaliteraturå axatå pe metalim-
bajul artistic”, scrie criticul, „fårå o atare legåturå asimptoticå actul hermeneutic este
de neconceput.” La aceste „complexe” de ordin ontologic (fenomenologic) se adaugå
¿i altele, bune de psihanalizat, de ordin deontologic ale omului de culturå român,
precum „complexul fragmentarismului”, cel manolic al „zidului påråsit ¿i neispråvit”,
al fatalitå¡ii mioritice, al apartenen¡ei la o culturå „minorå”, ba chiar la complexul
cioranian al „neantului valahic”...Chiar exilul basarabean, care face parte din destinul
românesc,a fost cu precådere un „exil interior”, pânå prin 1985-1987, a¿a cum l-a
caracterizat în „O istorie deschiså a literaturii române din Basarabia” (edi¡iile din
1996, 1997, 2000). Fa¡å de toate acestea, mai ales românul (¿i românul basarabean în
spe¡å) ar avea foarte accentuat „complexul Marginii ¿i al Drumului spre Centru”...

„Con¿tient cå este un „om de culturå devenit destin” ¿i cå a fi om de culturå
înseamnå deja „a fi cu identitate, cu personalitate”, dl Cimpoi crede cu tårie cå, dincolo
de orice impedimente, „cultura instaureazå suveran spiritul democratic ¿i då individua-
litå¡ii devenite personalitate, o lini¿te a ac¡iunilor care îndepårteazå vanitatea ¿i alte
pasiuni josnice, distructive.” ªi-a propus, ca devizå (de)ontologicå „så construiesc ¿i
nu så demolez, så gåsesc temeiul înfiin¡åtor ¿i nu principiul neantizator”. ªi asta pentru
cå dl Mihai Cimpoi crede în ansamblul culturii române¿ti pe care o vede „ca o culturå
a dreptei cumpene, singura capabilå så ordoneze lucrurile, så le dea sens ¿i så le punå,
astfel, sub semnul sacrului.”

*
Urmåtorul capitol, „Mihai Cimpoi: stil ¿i arhetip”, încearcå o radiografiere a

concep¡iei cimpoiene ¿i felul în care acestea se reflectå nu numai în articolele sale ci
mai ales în lucrårile sale de anvergurå, precum „O istorie deschiså a literaturii române
din Basarabia” (edi¡ia a IV-a revizuitå, Ed. Funda¡iei Na¡ionale pentru ªtiin¡å ¿i Artå,
Bucure¿ti, 2009), în care autorul Florian Copcea observå cå „Mihai Cimpoi nu se laså
constrâns de niciun criteriu politic în elaborarea panoramei literaturii române de peste
Prut «închiså în tåcerea propriului såu cerc».” Sub semnul „cålåuzitor” al ontologicului,
istoricul literar are mereu în vedere criteriul valoric („literatura fiind esen¡ialmente un
sistem de valori”), eviden¡iind „legitå¡ile” fenomenului literar basarabean, în contextul
mai general al istoriei române¿ti ¿i al literaturii na¡ionale. Viziunea de ansamblu,
amintind de cålinescianismul tinere¡ii, este de o remarcabilå organizare, de o autenticå
portretizare ¿i de un comentariu la obiect, nelåsând niciodatå impresia cå ar închide
cercul interpretativ. Practicând o criticå a¿a-zis ontologicå pe coordonate estetice,
criticul relevå ¿i straturile mitopo(i)etice ale operelor ¿i refuzând oarecum „sincroni-
zarea” metodei sale cu principii ale unor teoreticieni ¿i critici moderni, precum Saussure,
Barthes, Genette, Doubrovsky, Eliot, Saint-Beuve ¿.a. Faptul e mult mai evident în
„Dic¡ionar de teorie ¿i criticå literarå” (2016), Mihai Cimpoi propunând textul
critic ca „gen beletristic”, citit cu plåcere, din care nu lipsesc reflec¡ia filosoficå,
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descifrarea codurilor din texte, evaluarea esteticå,
scrisul frumos, voca¡ia exprimårii con¡inutului în idei

etc. În „O istorie deschiså...”, criticul nu numai cå amen-
deazå anumite direc¡ii ¿i proceduri metodologice, dar
are ¿i fa¡å de „canonul postmodern” o re¡inere importantå,
întrucât acesta „sfårâmå ¿i relativizeazå totul: norme,
precepte, scheme, modele (patternuri), declicuri herme-
neutice, clasificåri.”

Literatura Basarabiei, - cu evolu¡iile ei organice,
cu o „genezå interioarå ce respinge sau asimileazå
influen¡ele, schemele ideologice sau metodologice im-
puse, modelele conven¡ionale”, - cartografiatå ¿i ierarhi-
zatå de Mihai Cimpoi într-o mai generalå raportare la
ideea de „Margine”, cu obsesia unui „Centru” cultural ¿i
cu toate caracteristicile ce decurg de aici (regionalismul
cu accentul pe etic, cultural ¿i social, „ce se impune au-
toritar dincolo de orientåri ¿i mode”), e våzutå ca parte
din tabloul literaturii române: „Din ea fac parte inte-
grantå marile figuri basarabene, intrate în palmaresul
clasic al literaturii române: Bogdan Petriceicu Hasdeu,
Alecu Russo, Costache Negruzzi, Costache Stamati,
Constantin Stere, Al. Donici, Alexie Mateevici; scriitorii
anilor 20-30: Ion Buzdugan, Pan Halippa, Nicolai Cos-
tenco, George Meniuc, Liviu Deleanu, Al. Robot, Magda
Isanos, Bogdan Istru (unii cu o sinuoaså evolu¡ie ulte-
rioarå); scriitorii transnistreni supu¿i ideologizårii mai
mult decât al¡ii (Nistor Cabuc, Teodor Målai, Dumitru
Milev, Mihai Andriescu, Filimon Såteanu); genera¡ia de
la 1960, genera¡ia ochiului al treilea ¿i cea optzecistå.”

„Drumul spre Centru” (Cercul fiind „figura emble-
maticå a spiritului basarabean, predispus, pe de o parte,
spre contemplativitate, adicå spre ie¿irea din contingent
în atemporalitate, iar, pe de altå parte, spre tråirea dra-
maticå, pânå la ultimele consecin¡e, în sfera îngustå a
cotidianului, a imediatului”) al literaturii române basara-
bene capåtå, în principiu, o deplinå relevan¡å esteticå
odatå cu genera¡ia „ochiului al treilea”, sintagmå prelua-
tå din titlul unui volum de poezii al lui N. Dabija (G.
Vieru, Nicolae Dabija, M. Cimpoi ¿.a.), dar a tranzitat ¿i
„perioada deconstructivismului”, fårå mari izbânzi este-
tice, îndreptându-se, sub presiunea aceluia¿i „complex
de inferioritate” al marginii, spre „matricea hermeneuti-
cå” a culturii centriste, cerându-¿i dreptul la identitate
specificå.

Criticul Theodor Codreanu observa în comentariul
dedicat „Istoriei deschise a literaturii române din Basa-
rabia” cå „mai toatå opera lui Mihai Cimpoi se focali-
zeazå spre margine, în genere, cu nostalgia Centrului”,
de unde se poate vorbi, cu apel consistent la operå, de o
adevåratå hermeneuticå centru/margine, degajând for¡å
spiritualå prin simbolismul întoarcerii în Ithaca, în plinå
domina¡ie imperialå sovieticå, de unde ¿i etichetarea
scriitorului ca „na¡ionalist” (Th. Codreanu, Mihai Cimpoi
de la mitopoieticå la critica ontologicå, 2012; 2016)...

Al treia sec¡iune a cår¡ii, „Mihai Cimpoi: Poetul
Fiin¡ei – Mihai Eminescu”, pune în eviden¡å contribu¡ia
indiscutabilå a academicianului, critic ¿i istoric literar,
estetician, istoric al culturii, la îmbogå¡irea
eminescologiei. Lucrarea lui „fundamentalå”, de referin¡å
råmâne „Mihai Eminescu. Dic¡ionar enciclopedic” (Ed.
Gunivas, Chi¿inåu, 2012), lansatå la primul Congres
mondial al eminescologilor organizat la Academia de
ªtiin¡e a Moldovei în decembrie 2012. Încorporând
munca de peste trei decenii, lucrarea – „o veritabilå
proiec¡ie a tot ce s-a scris pânå acum despre marele poet”
- este „unicå în spa¡iul european”, aducând ordine în
„haosul” operei, de la biografia poetului la capitolul fi-
nal, al nouålea, dedicat receptårii în limbi stråine a operei.
De la definirea „omului eminescian” ca homoaethicus,
urmårit în toate ipostazele vie¡ii sale, la spiritul genial
creator obsedat de eternitate, de arhetipuri ¿i de fiin¡å,
Eminescu este a¿ezat în vârful „scårii de valori” a
literaturii universale, similar lui Shakespeare. Spiritul
hyperionic este våzut atât în contextul vremii sale cât ¿i
în perspectiva unor ideologii ¿i doctrine estetice, de la
clasicism ¿i romantism, la baroc ¿i simbolism, de unde ¿i
concluzia exegetului cå Eminescu este unul dintre re-
perele-cheie „în dialog cu cultura universalå”. Dic¡io-
narul tinde la o paradigmå interdisciplinarå dezvoltatå
într-un contrapunct al modernitå¡ii, în perspectiva cåreia,
scrie autorul în „Argument-ul” lucrårii– noile paradigme

din domeniul filosofiei, al filosofiei culturii ºi limbajului
(E. Coºeriu: limbajul poetic ca limbaj absolut; R.
Barthes: limbajul ca Lumea, Lumea ca limbaj), ling-
vistica matematicå, antropologia, informatica, mito-
critica stimuleazå unghiuri noi, perspectivice în
înþelegerea universului eminescian, a cårui cuprindere
exhaustivå e de domeniul viitorului”.

Spirit universalist, poetul ar fi fost „influen¡at” nu
mai pu¡in de 300 de personalitå¡i istorice, figuri cultu-
rale, eroi literari, autori de lucråri din toate sectoarele
¿tiin¡ei. Un capitol special este rezervat eminescianis-
mului, prin care exegetul în¡elege în sintezå o „manifes-
tare a desåvâr¿irii estetice”, cu deschideri universale.
Vizionarismul eminescian, impresionant prin analiza a
nu mai pu¡in de 430 de poezii, dezvåluie o con¿tiin¡å de
geniu, îndeosebi dialogul Poetului cu Demiurgul „asupra
misterului ultim”... Eminescu e un mare poet al Fiin¡ei,
sondând „abisul ontologic”, „adevårul absolut”, opera
lui prezervându-¿i un „caracter deschis” ¿i o incontes-
tabilå universalitate.

„Personalitate artisticå ¿i intelectualå cu caracter
erudit, universalist, – scrie dl Florian Copcea – Eminescu
a fåcut ca «literatura poeticå românå» så înceapå în
secolul al XX-lea «sub auspiciile geniului lui», iar «forma
limbii na¡ionale» care ¿i-a gåsit în poetul Eminescu cea
mai frumoaså înfåptuire pânå aståzi så fie «punctul de
plecare pentru toatå dezvoltarea viitoare a vestmântului
cugetårii române¿ti.» [cuvintele lui Maiorescu, desigur,
din finalul studiului Eminescu ¿i poeziile lui, 1889, n.n.]
Este concluzia profundå, esen¡ialå, la care ajunge acad.
Mihai Cimpoi ¿i, la sfâr¿itul «spectacolului lumii
eminesciene», oferit în aproape 550 de pagini, ne
confirmå: Eminescu este un poet exponen¡ial, paradig-
matic, poet-mit.”

„Mitopo(i)etica lui Mihai Cimpoi, - scria Th. Co-
dreanu în lucrarea amintitå - fundatå, în linii esen¡iale,
pe ontologia arhietå¡ii eminesciene, nu putea så meargå
decât într-o direc¡ie asemånåtoare. Iar raportatå la
cuvântul-logos, mitopo(i)etica devine limbaj în absolut,
limba «adamicå» spre care visau Dante ¿i Eminescu”.

O altå sec¡iune comenteazå „Modelul de existen¡å
al lui Eugen Simion în viziunea lui Mihai Cimpoi”, cu
referire expreså la cartea apårutå în 2014, „Modelul de
existen¡å Eugen Simion” (Editura „Semne”). Amicul aca-
demician de la Bucure¿ti este våzut ca o personalitate
intelectualå „inseparabilå de con¿tiin¡a intelectualå”,
urmând modelul Lovinescu, promotor al modernizårii
literaturii ¿i oficiant al unui cult literar prin care dorea så
facå din critica româneascå „o institu¡ie intelectualå ¿i
moralå, bazatå pe ideea autonomiei esteticului”.
Confratele de la Chi¿inåu comenteazå lucrårile criticului
de forma¡ie lovinescianå, dovedindu-se un hermeneut
de o „largå respira¡ieumanistå ¿i filosoficå” ¿i numindu-l
pe autorul „Fragmentelor critice” un „filosof al fiin¡ei”,
care vede în culturå o ¿anså a supravie¡uirii omului dar
¿i un spa¡iu al libertå¡ii. Spirit echilibrat, respingând
„agita¡ia conjuncturalå” dar ¿i „clasificårile definitive”,
meditativ în mi¿care ¿i dialectic în schimbare, råmas
credincios unei (de)ontologii fundamental-structurale,
convins cå modernitatea româneascå este sincronå cu
cea europeanå ¿i racordatå la arhetipurile universale,
Eugen Simion întruchipeazå prin modul såu de ac¡iune
¿i gândire, prin faptele sale culturale, imaginea unui
Homouniversalis.

Într-un „creion final” dl Florian Copcea îl considerå
pe Mihai Cimpoi un „maiorescian prin structurå, adept
permanent al unei factologii exuberante”, în general „o
fiin¡å mitologicå” caracterizatå de o „pulsa¡ie
intelectualå inepuizabilå”, hermeneutica logosului såu
constituindu-se în consecin¡å „ca o tentativå de
descifrare a existen¡ei ca dialog cu sine.” Enciclopedist
profund, constructor spiritual sincronizat cu mai valori
filosofice, ispitit de modelele arhetipale ale civiliza¡iei
universale pe care le aplicå la fenomene culturale
române¿ti, optând pentru „critica ansamblurilor, nu a
detaliilor” (J. P. Richard), filosof al Fiin¡ei ale cårei
„mi-teme ¿i simboluri” le identificå în crea¡ia
eminescianå, critic al ideilor cu adâncimi abisale ¿i de
orizont ontologic, eminescolog de primå linie sus¡inând
„deschiderea” canonului eminescian cåtre universalitate,
Mihai Cimpoi råmâne, în cadrul culturii române, „un

fenomen (re)nåscut din lumini¿urile gândirii occidentale,
depårtatå, de mult de iconoclastia culturii Europei de
Est, dominatå de neant ¿i haos.”

Aceastå carte-omagiu face loc, în urmåtoarea sutå
de pagini, unor „fragmente critice” din opera lui Mihai
Cimpoi, din care men¡ionåm „Eugen Simion par
lui-même,” din lucrarea amintitå, „Fenomenul
basarabean sub semnul Påsårii Phoenix”, din „O istorie
deschiså a literaturii din Basarabia”, „Grigore Vieru ¿i
timpul originar”, din monografia „Grigore Vieru, poetul
arhetipurilor”, (2009) ¿i „Eminescu, poet tragic”, din
„Dic¡ionarul enciclopedic Mihai Eminescu” (2013).

Dl Florian Copcea a fåcut parte din grupul celor ce
au ini¡iat, alåturi de Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija,
Grigore Vieru, Dinu Såraru, Marcel Mure¿eanu, Petre
Ghelmez ¿i Mircea Sântimbreanu, Festivalul
Interna¡ional de Poezie „Mihai Eminescu” (1990), mai
întâi la Suceava ¿i Ipote¿ti, transferat în anii din urmå la
Drobeta Turnu-Severin. În 2014 ¿i-a sus¡inut, sub
coordonarea acad. prof. univ. dr. Mihai Cimpoi, la
Academia de ªtiin¡e a Republicii Moldova, doctoratul
în filologie cu tema „Ideea europeanå în opera lui Mihai
Eminescu”. În 2015 a fost distins cu Diploma „Meritul
Academic” al Academiei de ªtiin¡e a Republicii
Moldova, dar ¿i cu premii ale Uniunii Scriitorilor din
România (1993, 1998, 2010).

Este, prin urmare, un foarte bun cunoscåtor al
Omului ¿i Scriitorului Mihai Cimpoi, cartea în discu¡ie
constituind, dupå exegeza lui Theodor Codreanu de la
Hu¿i, „Mihai Cimpoi: de la mito-po(i)eticå la critica
ontologicå” (2016), un omagiu confratern adus neobosi-
tului om de culturå, acad. Mihai Cimpoi, critic ¿i istoric
literar, filosof al culturii, eminescolog de linie înaltå,
prieten nedezmin¡it al culturii ¿i literaturii române, mili-
tant de seamå al integrårii Basarabiei cultural-literare în
tradi¡ia spiritualitå¡ii române¿ti, una ¿i indivizibilå în
grai, mod de via¡å, con¿tiin¡å na¡ionalå ¿i devenire
istoricå.
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Mårturisesc încå påtruns de emo¡ia lecturii cå de multå
vreme nu am mai citit o lucrare memorialisticå de acest fel, deopo-
trivå probantå cu o realitate încå prezentå ¿i råscolitoare prin
faptul de via¡å evocat cu autenticå asprime, cu o sfâ¿ietoare
sinceritate, scriere în care se simte deopotrivå „suflet” ¿i „sânge”.
Este vorba de lucrarea Îngerul adâncului. Pagini de jurnal,
1991-1998 (Ed. Mirton, Timi¿oara, 2020, 537 p.) al scriitorului
Eugen Dorcescu, poet de registru înalt, ideatic, cunoscut prin
traducerile recente ¿i dincolo de fruntarii, îndeosebi în lumea
hispanicå.

Jurnalul, consemnând fapte, evenimente, tråiri, gânduri ¿i
reflec¡ii de-a lungul a opt ani din via¡å (1991-1998), cuprinde, de
fapt, dincolo de aceste limite temporale, istoria unei vie¡i din care
se deta¿eazå net fa¡eta unui destin scriitoricesc, ipostaziat în
momente importante ale devenirii ¿i în rela¡ie cu timpul istoric ¿i
lumea de impact, deloc favorabile unei perseverente individua-
litå¡ii creatoare care ¿i-a în¡eles dintru început chemarea,
croindu-¿i propriul drum dincolo de conjuncturi, de amicalitå¡i ¿i
animozitå¡i, de ambientåri ¿i încercåri, de reu¿ite ¿i e¿ecuri.

Caietele acestea de jurnal, cårora prefa¡atoarea
Mirela-Mirela Dorcescu, binecunoscutul hermeneut al poeziei
dorcesciene (nimeni alta decât actuala so¡ie) le stabile¿te ordinea
¿i, desigur, importan¡a în cadrul unei bibliografii de prim-plan, ne
oferå imaginea unui scriitor într-un segment de timp decisiv ¿i
clarificator, crucial ¿i întemeietor. Nu întâmplåtor intitulatå „Op-
era totalå”, scrierea evocå în complexitatea sa Omul, aflat la
aproape cincizeci de ani de via¡å, dar ¿i Scriitorul în pragul recu-
noa¿terii ¿i consacrårii sale. Aspectele ¿i medita¡iile din perioada
jurnalierå evocatå sunt, de fapt, realitå¡i surprinse nu scindat,
devålma¿ ori itinerant, ci organic crescute ¿i întrepåtrunse (e drept
condi¡ia existen¡ialå constituind suportul acestor tråiri, medita¡ii
¿i acute reevaluåri, în forul intim, personal, al discernåmântului
profesional ¿i etic, vreme de „¿apte mii de zile”).

„Nu puteam începe så scriu monografia operei lui Eugen
Dorcescu fårå så-i citesc Jurnalul”, scrie pe bunå dreptate prefa¡a-
toarea ¿i îngrijitoarea edi¡iei, cuceritå fiind de la prima consem-
nare din data de „Joi, 14 iunie 1990" pânå la ultima din ziua de
„Sâmbåtå, 14 noiembrie 1998", lapidar consemnatå într-o dimi-
nea¡å de iarnå friguroaså ¿i umedå, deasupra cåreia autorul nota
în reverbera¡ie psalticå ¿i la modul interogativ-mesianic: „Jurnalul
va råmâne, mai mult ca sigur, nepublicat, pânå când må voi muta
la Domnul. Duhul (nådåjduiesc ¿i må rog) må va sfåtui cui så-i las
manuscrisele (...) Mi-e dor de Creatorul meu. AbyssusAbyssum
invocat. Domnul e Duh, dar e prezent, încep så-L zåresc pe Hristos
în fiecare fåpturå omeneascå. Atunci via¡a redevine demnå de
tråit, ba chiar frumoaså./ Ne revedem dupå Apocalipså?/ Eugen
Dorcescu/ 13 noiembrie 1998" (p. 527).

Este vorba de un text nu numai „nåucitor”, dar ¿i „dens,
polimorf, ancorat într-o realitate mult prea recentå”, cu o „avalan-
¿å de evenimente, de informa¡ii, de tråiri disforice”, „o licoare prea
tare pentru mine”, dupå cum scrie prefa¡atoarea, hotårâtå så
citeascå ¿i så valorifice jurnalul „cu ochi de scriitor (...), nicidecum
de so¡ie”, ca pe „cea mai captivantå lecturå a vie¡ii mele”.

Încântatå de atitudinea scriitorului, deopotrivå moralå,
conceptualå, esteticå, semioticå, de caracterul „aristocratic” al
scrierii, îngrijitoarea edi¡iei realizeazå de bunå seamå, în calitate
de critic literar ¿i monografist, cå, de acum încolo, nu se va mai
putea scrie despre poetul Eugen Dorcescu fårå a se apela la aceas-
tå mårturisire definitorie sub multe aspecte, cuprinzând: idei
privind libertatea de crea¡ie, despre artå, statutul scriitorului, rela-
¡ia lui cu lumea în care tråie¿te, op¡iunile prioritare ale vie¡ii ¿i
crea¡iei, alegerea unui regim metafizic de zbor al gândului cre-
ator, asumarea „alodiului” ¿i integrarea emergentå a spiritului
creator în formele geografiei sale literare,de la cumpåna a douå
lumi, ba chiar, iatå, de la cumpåna a douå secolecare marcheazå
un nou mileniu III, – autorul, cultivat, manierat, distins, con¿tient
¿i nedezertând niciodatå de la statutul såu onto-axiologic de statut
elitar. Cum deja se ¿tie, autorul nu abdicase, în nicio împrejurare,
de la „standardele lui”, fie cå era vorba de cursivitatea povestirii,
de dialoguri, de conturarea comportamental-portretisticå a unor
cunoscu¡i, apropia¡i ori neprieteni, de comentarii, consideråri,
reflec¡ii pe diferite teme, cu deosebire acelea implicând rela¡ia
scriitorului cu lumea ¿i sensul ideatic, abstras al demersului såu

transfigurator.
JURNALUL acesta, „veridic, fascinant, foarte expresiv”,

început imediat dupå Revolu¡ia din 1989, este o sus¡inutå mår-
turisire de con¿tiin¡å a unui destin care a tråit ¿i redå, fårå feti¿i-
zåri, Realitatea durå, nemascatå, cåreia i-a fost deopotrivå martor
¿i „actant” în cadrele profesiunii sale de redactor de editurå.

Mâhnit cå Revolu¡ia decembristå, care ne-a adus „liber-
tatea”, a pulverizat realitatea româneascå, inclusiv componenta
cultural-revuisticå, printr-un „capitalism sålbatic”, dezorganizând
totul, chiar ¿i lucrurile care mergeau bine, aducând pe scena
politicå, socialå ¿i culturalå o seamå de frustra¡i ¿i neispråvi¡i, de
arogan¡i imorali ¿i grobieni, de „venitùri” (cum ar zice Eminescu)
veroase, håmesite, dornice de cåpåtuialå, de impostori servili ¿i
lichele transpartinice, de haimanale politice ¿i aculturale, care nu
au fåcut nimic în domeniile respective, Autorul o comparå cu
Revolu¡ia francezå citându-l pe Flaubert care scrisese cå acea
„démence universelle”, ce frisona societatea francezå, îi transfor-
mase pe intelectuali în ni¿te „idio¡i”, oricât de cuprin¿i ar fi fost
ace¿tia de „entuziasm” ¿i „elan”, totul dovedindu-se pânå la urmå
o mare deziluzie (se confirmå în cazul jurnalului cu unele destine
frânte ¿i alienate, prinse în iure¿ul „noilor prefaceri”!). În deplin
acord cu ideea de „trådare a intelectualilor”, care a circulat multå
vreme ¿i prin cultura ¿i societatea româneascå ¿i cu care ne-am
„obi¿nuit” precum cu o stare de lucruri foarte apropiatå ¿i contra-
punctic reiteratå zilnic, våzutå din partea unui destin solitar, aso-
cial, dedicat trup ¿i suflet misticii scriitorice¿ti, scrierea aceasta,
Îngerul Adâncului, poate fi multdorita operå complexå, „totalå”,
care då seama despre o realitate istorico-socialå recentå, evocatå
fårå menajamente ¿i tactici perifrastice, „verde-n fa¡å,” cum se
zice, nu atât în sens vindicativ cât ca metodå terapeuticå de
eliberare de Råul existen¡ial acumulat în con¿tiin¡a particularå ¿i
mai ales colectivå ani de-a rândul.

Så fie aceastå scriere un fel de „Diesirae”/ „zi a råzbunårii”,
de care aminte¿te în poemul inaugural Templierul, care dintru
început pune un semn eponim scrierii?! Desigur, acest poem ne
trimite la poezia lui Eugen Dorcescu, la insurec¡ionalul ei spirit de
aventurå cavalereascå, poetul fiind în registrul medita¡iei sale
medieviste un hidalgo cu însemne de o ideaticå mårturisit chris-
ticå, sugerând, ca „brav osta¿ al lui Hristos”, apartenen¡a la un
anume ordin al „templierilor”, pornit pe calea redemp¡iunii spiri-
tuale („trup cicatrizat în båtålii”), cum de fapt sugereazå poemul
a¿ezat în fruntea Jurnalului ¿i datat „5 februarie 2020":

„Pe drum, eu, brav o¿tean al lui Hristos,
Eu, lângå Crucea Domnului stråjer,
Am fost trecut prin sabie ¿i fier
De oamenii lui Filip cel Frumos.”

(Templierul)
*

Structural, Jurnalul este distribuit în trei pår¡i ce poartå titluri
alese ¿i pline de semnifica¡ii din ebraica veterotestamentarå,
oglindind, pe rând, într-o rezumare coerent triadicå, anumite me-
saje psalmice, corespunzând stårilor respective, de la asumarea
acelui implacabil imperativ „Monthtamuth”, în ordinea existen¡ei,
la cåutarea ¿i revela¡ia produså de mult doritul „Abaddon”, aflat
sub spiritului creativ, vizionar ¿i iscoditor, iar de aici, de pe pro-
montoriul unor reflec¡ii ¿i viziuni apocaliptice, la priveli¿tea Lumii
în¡eleaså ca „De¿ertåciune a de¿ertåciunilor” (Havel havalin). Un
demers, a¿adar, în perspectiva apocalipticului, ale cui trâmbi¡e
se aud în relieful existen¡ei.

I.Monthtamuth / vei muri negre¿it (Vineri, 1 februarie 1991
– Miercuri, 15-Joi, 16 iulie 1992),

II. Abaddon / Îngerul adâncului (Luni, 26 iulie 1993 – Mar¡i,
7 februarie 1995),

III. Havel havalim/ De¿ertåciunea de¿ertåciunilor  (Dumi-
nicå, 10 septembrie 1995 - Sâmbåtå, 14 noiembrie 1998). Cu ob-
servarea unor pauze, fie ele ¿i anuale, paginile acestea de jurnal
reu¿esc a reconstitui o epocå surprinså într-un moment istoric
crucial, dar ¿i a da måsura unei con¿tiin¡e de indimenticabilå ¡inutå
eticå, profesionalå ¿i voca¡ionalå.

Jurnalul e, deopotrivå, o formå de despovårare sufleteascå,
cu valoare terapeuticå, dar ¿i un tonic al vie¡ii, necesar în depå¿irea
impasurilor ¿i unor angoase, la care revine adesea, nu într-o

punctualitate zilnicå, ci numai atunci când are så spunå ceva:
„Recurg la acest jurnal ca la un elixir, ca la un întåritor, ca la un
tonic sui-generis. De mai multe ori mi-am propus så renun¡, am ¿i
renun¡at la el o vreme, datå fiind structura mea reticentå, ne-
confesivå, dar mereu îl reiau, din pricini låuntrice, mânat de senti-
mentul vidului ¿i al singuråtå¡ii (Duminicå, 24 iulie 1994).

Dar Jurnalul este totodatå ¿i „un ascultåtor mut” cåruia dia-
ristul cu ofurile lui i se confeseazå: „Stau la maså ¿i scriu încå o
paginå la acest jurnal, må confesez acestui ascultåtor mut, acestui
caiet ce-mi absoarbe ¿i-mi påstreazå gândurile. Nu am, nu mai
am ambi¡ii (nici n-am prea avut), nu må preocupå opiniile altora,
nu doresc glorie ¿i falå, vreau så fiu låsat în pace.” (30 octombrie
1993)

„Spovedania” de acest fel are resorturi de filosofie intimå,
comunicând urgent nevoia unei mårturisiri „de sine”, un fel de
redemp¡iune spiritualå, de mântuire sub semnul mårturisirii în
intimitate isihastå, un mesaj in posteritate dintr-o perspectivå
soteriologicå: „Las altora ambi¡ii, agita¡ie, goana dupå avere ¿i
glorie. Eu må retrag în intimitatea fiin¡ei ¿i a obsesiilor mele, în
chilia mea, în suferin¡a, disperarea ¿i insomniile mele. Må spo-
vedesc jurnalului. Abia dacå mai întrezåresc, uneori, la mari
råstimpuri, ochii celui care-l va råsfoi cândva, în viitorul ce nu va
mai exista, atunci, pentru mine. (13 noiembrie 1994).

Trei zile mai târziu, o nouå medita¡ie pe seama acestei
„cronicåreli” de scriitor „singuratic”, pornitå dintr-un instinct „låun-
tric” de a re¡ine în cuvinte „Clipa”. Scrisul devine astfel un fel de
„katharsis” aristotelic, de purificare a sufletului, de regåsire a
rostului ontologic în existen¡å, a¿a cum rezultå din secven¡a datatå
16 noiembrie 1994: „Eu cronicåresc toate acestea ¿i må întreb ce
anume må determinå s-o fac. E letopise¡ul unor evenimente fårå
cine ¿tie ce relief, al unui mediu restrâns, plus comentariile unui
scriitor singuratic. Existå înså un impuls låuntric care må îndeam-
nå, zilnic, så iau jurnalul ¿i så istorisesc, så transform timpul scurs,
impalpabil, în cuvinte. E o pråpastie ontologicå între eveniment ¿i
cuvânt, o pråpastie peste care, totu¿i, cuvântul însu¿i instituie o
punte, un factor de coresponden¡å. Fixeazå cât de cât evenimentul
(sau umbra lui) ¿i-l påstreazå pentru o lecturå, pentru o a¿teptare
ipoteticå, pentru o ocazie inspirat-potrivitå. Sau, pur ¿i simplu,
scrisul chiar, doar el, scrisul în sine, e un fel de catharsis – må refer
acum la jurnal –, diferit oarecum de cel al artei, al poeziei, care e
public, impudic, conven¡ionalizat, uneori emfatic, alteori patetic...”

Scrisul „alungå orice fråmântare ¿i orice obsesie. Îmi
împlinesc strict datoria. Scriu fårå niciun ¡el, fårå nicio bucurie,
fårå nicio nådejde. Scriu, fiindcå, scriind, am sentimentul cå exist,
în locul ¿i timpul în care trebuie så exist.” (7 decembrie 1994).

Ce cuprinde, înså, acest „scris” ¿i care este rela¡ia dintre
„fapte” ¿i „gânduri”, ne låmure¿te secven¡a din 15 iunie 1991, o
medita¡ie de „sâmbåtå” din care rezultå dualitatea registrului
diaristic (ea est: evocarea de fapte ¿i ilustrarea de gânduri/
medita¡ii/ reflec¡ii), autorul dorindu-se cât mai departe de oameni
¿i cât mai  aproape de Dumnezeu:

„Ce e mai important? Faptele ca atare sau gândurile mele?
Cel care va citi vreodatå aceste însemnåri se va opri la materia
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stafiditå a vie¡ii sau la parfumul evanescent al ideii? Chiar  la acela
al ideii mai mult sau mai pu¡in lipsite de originalitate? Greu de
spus. Poate, a¿a cum mi-am propus, voi scrie, cândva, asemenea
lui Rousseau (¿i, desigur, aidoma altora), o carte de Confesiuni.
Atunci, voi relua notele de acum ¿i voi re¡ine ceea ce se va dovedi,
în raport cu identitatea mea profundå, adevårat ¿i imperisabil.
Deocamdatå vorbesc cu mine însumi, cât mai departe de oameni
¿i cât mai aproape de Dumnezeu.”

„Deodatå întâlnim o rezumare a vie¡ii scriitorului ca o
analizå retrospectivå la rece, din care nu se vede nicio „gre¿ealå”,
ci doar un „drum” urmat la chemarea destinului: «Mi-am dat
seama, pentru prima datå, cå fluxul vie¡ii mele e marcat de câteva
momente în care se coaguleazå sensul ¿i substan¡a mul¡imii de
chipuri ¿i de evenimente, mai mult sau mai pu¡in anonime.

Iatå principiul de organizare a materiei vitale, tråite. Iatå
titlurile unui posibil roman autobiografic. Adicå: o introducere
(casa, ora¿ul, satul, pårin¡ii); „lapidarea”; prima crizå de con¿-
tiin¡å; Craiova – succesele ¿colare, succesul literar de la Bucure¿ti;
facultatea: a doua crizå de con¿tiin¡å; prima cåsåtorie (e¿ec);
copilul (Alina); Olimpia-Octavia (Oli) (a doua cåsåtorie); cariera
literarå; oamenii care m-au ajutat la debut: Al. Philippide, Marin
Preda, Mircea Ciobanu, ªtefan Bånulescu, Cezar Baltag; Andrei
(nepo¡elul – copilul Danei, fiica lui Oli); la Editurå; Decembrie 1989;
14 aprilie 1990 (renun¡area la måririle lume¿ti, gålågioase ¿i
în¿elåtoare, hotårârea de a må dedica integral lumii spirituale ¿i
crea¡iei proprii); revela¡ia, criza religioaså, metafizicå. LE
BONHEUR  INTÉGRALE. De même, auparavant, La Sorcière. Le
malheur qu’elle m’acausé.”

„Mi-am urmat, atât cât am fost în stare, destinul ¿i chema-
rea”, mårturise¿te poetul, con¿tient cålumea în care tråie¿te nu-i
satisface exigen¡ele de niciun fel, nici social-morale cu atât mai
pu¡in cele profesional-artistice, de unde ¿i o anumitå stare de
„inaderen¡å”, de pasivitate radiografiatå nu numai etic ci ¿i
filosofic, diaristul fiind deopotrivå poet ¿i gânditor.

Transferat din 1985 la Editura „Facla” din Timi¿oara, din
mediul universitar, poetul, deja cunoscut în lumea literarå, se
declarå nu de pu¡ine ori drept o „fire nesociabilå” (p. 402): „Sunt
un independent. ªi sunt meritocrat. Nu vreau glorie fårå merit.” La
18 iulie 1997 nota: „Am amintiri sinistre de la acea Editurå.” O zi
mai târziu, în contextul unei reorganizåri a institu¡ieva refuza
generoasa ¿i „reparabila” ofertå: «Asearå, m-a sunat Cheti, så
må bombardeze iar cu Editura de Vest. Confiden¡ial. O, Doamne!
Pe mine nu må intereseazå câtu¿i de pu¡in. Semnalul – mi-a zis –
venea de la Popovici, care s-a gândit, în ordine, la mine ¿i la Viorel
Marineasa. „Dacå nu voi, atunci cine?” „Nu ¿tiu, Cheti”, i-am
råspuns. „Habar n-am”. Acea institu¡ie a ajuns un hârb, o cloacå,
o adunåturå de incompeten¡i ¿i de lene¿i. Eu am uitat-o!»

Så precizåm cå autorul fusese directorul editurii „Facla” ¿i,
foarte nemul¡umit de vânzoleala din politica culturalå, î¿i dåduse
demisia, acceptatå de ministrul Ple¿u: „Eu fusesem ales, demo-
cratic, prin votul secret al angaja¡ilor din Editurå, director. ªi voin¡a
colegilor mei a fost validatå de ministrul Culturii, Andrei Ple¿u,
care mi-a trimis, în timp record, numirea.” Între timp „ministe-
riabilii” postrevolu¡ionari se schimbå, urmând pe rând Ludovic
Spiess ¿i Marin Sorescu. Cu concursul unor „prieteni” timi¿oreni,
Dorcescu va fi înlocuit cu „pricoliciul” Iovescu, „agreat de burto¿ii
din Minister”, care va duce Editura la ruinå, odatå cu instaurarea
unui climat tensionat de supraveghere ¿i dela¡iune: „La Editurå,
numai certuri, tensiuni, enervåri. Dezorganizare, crize de nervi,
haos. Cauzate, toate, în fond, de o conducere dementå.” (22
februarie 1994).

Poetul, de¿i tråind cu gustul amar al „vânzolelii” din
institu¡ie, se dedicå cu totul crea¡iei, reu¿ind, în primåvara lui
1991, o carte de excep¡ie, Psalmii în versuri. La 21 februarie 1991,
aproape de ora 22, fusese sunat de profesorul G. I. Tohåneanu
«så må felicite pentru Psalm (Psalmul 8, tocmai apårut în ziarul
„Timi¿oara”). Era emo¡ionat. Mi-a spus cå ceea ce am fåcut eu e
un gest cu adevårat patriotic ¿i cå lectura Psalmului a fost pentru
el „o adevåratå oazå în mizeria în care tråim”.» Poetul tråia în
mistica psalmilor, uitând de lumea dezgustului în care tråia: „Eu
sunt stihuitorul Psalmilor  ¿i atât. M-am conectat la acea imenså
energie spiritualå ¿i am încercat så reproduc ceea ce era, este ¿i
va råmâne spus. Trecând totul prin fiin¡a mea”.

Mar¡i, 9 aprilie 1991 consemneazå: „Am încheiat cel de-al
50-lea Psalm. Cel cu numårul 57/58 (pe cei din cår¡ile 2-5 nu i-am
abordat în ordinea strictå a succesiunii lor). A¿adar, acum må pot
opri o vreme, dupå care voi reveni ¿i voi începe munca de finisare.
Mul¡umesc lui Dumnezeu cå mi-a dat putere så stråbat, versi-
ficând, cincizeci dintre minuna¡ii Psalmi ai lui David. Mâine sunt
exact douå såptåmâni de când am pornit la drum. Am lucrat intens.
Acum, voi låsa textul så se a¿eze, oferindu-mi ¿i mie rågazul de a
lua distan¡a cuvenitå unei scrutåri critice a rezultatului. Voi relua,

odihnit ¿i atent, vers de vers ¿i verset de verset.”
În acea primåvarå, în ¡arå, lucrurile erau în mare dezordine.

Jurnalul re¡ine întreaga sarabandå a nea¿ezårii, provizoratului ¿i
mizeriei în care se scålda societatea româneascå, suprinzând
totodatå câteva tipuri caracteristice momentului istoric: „Sâmbåtå,
13 aprilie 1991. Se pare, totu¿i, cå cei care au anun¡at ieri la Radio
Bucure¿ti cå Vasile (Bazil) Popovici a deschis mitingul au gre¿it.
Am constatat, asearå, eroarea, la TV. Era altul, A. Popovici. Dar se
zårea ¿i V. Popovici. În grup, ceva mai la margine, cu o jachetå
albastrå. Iar strigåte, iar mar¿uri, iar proteste, iar îngråmådealå
în jurul Televiziunii. Noii activi¿ti (la fel de dogmatici ¿i de exclu-
sivi¿ti ca ¿i ceilal¡i); aceia¿i indivizi, pe care care-i våd ¿i-i aud de
luni ¿i luni de zile. Cum de nu în¡eleg cå ve¿nica dezordine e mai
periculoaså decât orice? Cum de nu pricep cå amenin¡årile ¿i
spiritul de vendetå vor conduce la solidarizarea adversarilor?
Interminabilele agita¡ii din stradå, neorânduiala, haosul ne pot
târî iar spre un regim autoritar (sau chiar totalitar). Nu se gândesc
la asta, vor puterea cu orice pre¡. Viitorul e un perete opac, im-
penetrabil. Sau o pråpastie, în care nimic nu se distinge cu claritate.
Un gol ce poate fi umplut cu cele mai contradictorii con¡inuturi. De
aici izvorå¿te o angoaså permanentå, o nelini¿te ce macinå
sufletul tuturor. Este ceea ce observ ¿i ceea ce aflu dacå vorbesc
cu cei din jur. Cu deosebire oamenii lini¿ti¡i ¿i one¿ti suferå cel
mai mult. Cå¡åråtorii n-au scrupule, n-au sensibilitate, n-au, pro-
babil, nici prea multå minte. Au doar dorin¡a de a pune mâna pe o
func¡ie. Suntem prea dezbina¡i, spre nenorocirea noastrå... Se
laså înserarea, lin, peste ora¿. Încerc så-mi alung deprimarea. ªi,
oricât må stråduiesc, nu e cu putin¡å.”

Periculoaså, la fel ca dictatura, este anarhia, va constata
diaristul la 28 mai 1991: «Cel mai råu lucru din lume e dictatura. ªi
mai rea decât dictatura e anarhia. Fiindcå anarhia e o dictaturå
multiplicatå, e dictatura tuturor împotriva tuturor. Se va ispråvi,
poate, ¿i cu neîntreruptele mitinguri „spontane”, formå primitivå
a „demo-cra¡iei” – de fapt, de cele mai multe ori, o ¿arlatanie
politicå.»

Joi, 18 aprilie 1991o altå consemnare ca un diagnostic pus
politicii de stat: «Se instaleazå, pare-se, democra¡ia celor plini de
bani. Se contureazå un capitalism primitiv, sålbatic, o lume de
dughene ¿i cer¿etori. O lume fårå idealuri, fårå omenie, bellum
omnium contra omnes. ªi astfel, cårturarul onest e ve¿nic pre-
judiciat. Eu nu vreau ¿i nici nu pot så fac politicå, så fac „ga¿cå”, eu
nu pot så spun ¿i så scriu ce nu cred. Ca urmare, a trebuit så må
dau deoparte, så a¿tept resemnat salariul, så-i våd urcând spre
func¡ii pe X ¿i pe Y, parveni¡i ordinari, care azi zic una ¿i mâine
alta, zic orice ¿i fac orice, fårå ru¿ine, numai bani så iaså. Soli-
tudinea mea e agravatå de råutatea celor din jur ¿i de propria-mi
incapacitate de a le-o trece cu vederea. Îi iubesc, fire¿te, ¿i pe cei
råi, dar nu må pot împiedica så-i dispre¡uiesc. De aceea, prezen¡a
lor îmi treze¿te repulsie. ªi compasiune.

...Dar, deocamdatå, sunt încå plin de ecoul Psalmilor. Dupå
ce am fost conectat la o asemenea surså de energie spiritualå, îmi
este imposibil så scriu despre ambian¡å, îmi este cu neputin¡å så
scriu altfel decât tinzând spre ce e mai profund, mai luminos ¿i mai
adevårat în mine însumi... Sufletul îmi e nelini¿tit, tânjitor.
Guérismonâme! Sim¡åmântul nimicniciei, al inutilitå¡ii, derizoriul
tabloului social, råtåcirea ridicolå ¿i, totu¿i, aproape tragicå a se-
menilor – toate acestea î¡i stârnesc, necontenit, luciditatea ¿i, ca
atare, alungå optimismul. ªi diminueazå, chiar dacå temporar,
frenezia crea¡iei.»

Ziua de Luni, 22 aprilie 1991 con¡ine aceastå istorioarå
adevåratå, care este în ton cu cameleonismul manifestat de acea
parte din intelectualitatea „trådåtoare” care a trecut cu arme ¿i
bagaje de partea „revolu¡iei”, uitând cine este, de fapt, ¿i jig-
nindu-¿i colegii într-un mod grobian: „Un dascål renumit a afirmat
azi, la o întrunire plinå de preten¡ii, cå, în cei 50 (45?) de ani de
socialism, nu s-a fåcut nimic în România. O doamnå a replicat,
pentru cei din preajmå, cå, în acest caz, domnul respectiv î¿i neagå
toatå cariera: a fost decan, este profesor universitar, a luat premii,
a profitat... Dar, ru¿ine, caracter nu are. Elucubra¡iile lui încâlcite,
îmbâcsite, ilizibile s-au bucurat, oare, de prea multå (¿i nemeri-
tatå) aten¡ie pe vremea „odioasei dictaturi”? Chiar eu i-am propus
una dintre ele pentru Premiul Academiei. ªi l-a primit. E o tacticå
perfidå aici. Atunci, fåcea pe distantul ¿i nemul¡umitul în fa¡a
gloatei, dar lingu¿ea pe cine trebuia. ªi astfel, profita de pe urma
tuturor: cei mårun¡i îi admirau apolitismul, cei mari îi încurajau
amici¡ia. Acum, înjurând ce s-a fåcut (¿i bun, ¿i råu), laså så se
în¡eleagå cå, în acea vreme a non-valorii, el a fost låudat fiindcå
era o valoare mult prea mare pentru a nu se impune. El ¿i al¡ii ca
el... Numai de ¿mecherii se ¡in. Råi, au sufletul negru, tot timpul
uneltesc, dispre¡uiesc, ¿u¿otesc. Stau în cârd, se scarpinå unul pe
altul. Ce elitå?! Turmå plebee, parveni¡i perfizi. Vremea ¿i
schimbarea înså¿i le vor juca feste. Cine mai are interes acum

så-¿i facå migrene cu måråcini¿ul lui sintactic? To¡i cei cu care am
vorbit se vaitå ¿i îl ocåråsc. Enfin, passons!”

Duminicå, 21 aprilie 1991 un comentariu adresat unui
cunoscut scriitor timi¿orean, supranumit Condorul, care însu¿i
s-a våzut marginalizat, dupå ce chiar el fåcuse jocuri de interese:
«Avea o poreclå mågulitoare, numele unei mari påsåri, ce planeazå
în azur. Condorul! La ce i-a folosit? În ianuarie 1990, to¡i bunii lui
amici, pe care i-a ajutat, pe care i-a propulsat ani în ¿ir, to¡i l-au
abandonat. Mai mult încå: cei mai apropia¡i l-au lovit, l-au izgonit,
pur ¿i simplu, l-au jignit, l-au umilit. Acei oameni cu care avea
„sfaturi de tainå”, pe care mi-i vâra mie pe gât – så-i public, cå-s
grozavi, cå-s talenta¡i... Iar pe mine, fiindcå nu am aderat niciodatå
la nerozíi ¿i „conspira¡ii” literare, la „mafie”, må privea cu oarecare
circumspec¡ie. ªi iatå cå exact amicii l-au dat afarå fårå milå...
Cine i-a sårit în ajutor atunci? Cine a acceptat så colaboreze ¿i,
mai apoi, så facå parte din colegiul redac¡ional? Cine a zis da la
aceste solicitåri? Eu. ªi încå vreo câ¡iva, dintre cei care nu erau
obliga¡i s-o facå. Adicå: G.I. Tohåneanu, Lauren¡iuCerne¡, Aurel
Gheorghe Ardeleanu, A. D. Rachieru. ºin minte cå, atunci, au fost
voci care ¿i-au exprimat dezacordul fa¡å de gestul meu. Numai cå
mie nu-mi paså de acordul sau dezacordul cuiva. Eu ascult de glasul
con¿tiin¡ei mele.»

„ªocurile” prefacerilor sociale sunt percepute pe o sensibilå
lungime de unde nu lipsitå de sim¡ critic: „Vineri, 26 aprilie 1991.
Prin ce co¿mar a trebuit så trecem cu to¡ii în vremea dictaturii:
frig, întuneric, såråcie, pisålogealå, propagandå, divinizarea gro-
tescå a unor fiin¡e umane! Apoi, la cåderea ei, vårsare de sânge,
rafale în plinå stradå, moarte, violen¡å, dezastru… Ne vom putea
vindeca sufletul vreodatå de pe urma unor asemenea ¿ocuri?”

Sau aceastå constatare de sine în mijlocul stårii mai
generale de derutå ¿i de capitalism „rapace”: „Duminicå, 28
aprilie1991: Nu-mi pot repro¿a nimic. Mai mult: nimeni nu-mi
poate repro¿a ceva. Am izbutit, ca prin miracol, så må påstrez
curat. Må doare înså degradarea moralå, haosul, deruta seme-
nilor. Råutatea. Rapacitatea. Lipsa de caracter. Lipsa de discer-
nåmânt. Dorin¡a animalicå de înavu¡ire.”

Seismograf al societå¡ii vulnerate, poetul noteazå: „Joi, 2
mai 1991... totul e încå fluid (dacå nu haotic), incert ¿i, uneori,
înspåimântåtor. Cetatea e vulneratå, pângåritå. Iar råutatea,
ferocitatea nu par a se potoli. Vårsarea de sânge de acum un an ¿i
jumåtate apaså încå asupra sufletului ob¿tesc. Cataclismele
sociale au logica, legile ¿i durata lor. Acum, dupå-amiazå, a sunat
Livius ¿i i-a spus lui Oli [so¡ia sa de atunci] cå vrea så treacå, mâine,
pe la noi, ca så semnez contractul, cu Metanoia (domnul Pribac)
¿i Excelsior (Corina), pentru publicarea Psalmilor în versuri. Slavå
Domnului! Iatå, se pare cå vor apårea, totu¿i, Psalmii stihui¡i de
mine, exact cei pe care consilierul cultural al Mitropoliei, Petru
Doroban¡u, i-a refuzat, motivând cå Mitropolia nu are bani, iar
eu, stihuitorul, nu sunt teolog...”

Observa¡ia criticå la adresa noilor vremuri „ticåloase” este
reluatå Duminicå, 5 mai 1991, medita¡ia fiind rotunzitå tot printr-un
apel psalmic: „Depresia e cvasi-generalå, mai ales în rândul
oamenilor de bun sim¡. Ticålo¿ii, agresivii, parveni¡ii s-au îngrå-
¿at, le prie¿te, prosperå. Cei care au suferit înainte suferå ¿i acum,
cåci råutatea omeneascå nu are vindecare. Eu îmi dau seama
care e drama lui Oli: ea nu poate în¡elege minciuna, lipsa de prin-
cipii. Or, mul¡i dintre cunoscu¡ii no¿tri exact asemenea însu¿iri
etaleazå, ostentativ, cu non¿alan¡å ¿i cinism. Iar ea nu pricepe cum
pot fi atât de neru¿ina¡i cutare ¿i cutare. In¿ii, care înainte s-au
înfruptat din bel¿ug, se înfruptå ¿i acum, insultând pe toatå lumea.
Acest gunoi uman o deprimå. Eu îi deplâng pe to¡i cei care se com-
promit, în încercarea lor de a se pricopsi. Recunosc înså cå, pentru
un suflet naiv ¿i cinstit, spectacolul e de-a dreptul exasperant. Et
invoque-moi au jour de la detresse. Je te délivrerai et tu
meglorifieras.”

Autorul e unul din categoria stendhalienelor „les âmes
sensibles” care, dezgustat „de tot ¿i de toate”, cere mântuire/
vindecare Domnului ca un påcåtos din cei mul¡i ¿i impeniten¡i care
au hulit împotriva lui, potrivit mesajului psaltic davidian: Je dis:
Éternel, aiepitié de moi! Guéris mon âme! car j’aipéché contre toi:
«Un dezgust de tot ¿i de toate. Ho¡ie, zbierete, scumpiri, mitinguri,
tâmpenie, ticålo¿ie, absen¡a sensului, såråcie, perspectiva tulbure
– sunt prea mult pentru orice om cât de cât sensibil. Pentru les
âmes sensibles (Stendhal), echivalându-i pe „cei pu¡ini ¿i ferici¡i”,
the happy few, ai lui Shakespeare. Of! De la ce înål¡imi ale ideii ne
pråbu¿im! Va trebui så înduråm, cu stoicism, toate probele
acestea. De ce må plâng? Je dis: Éternel, aiepitié de moi!
Guérismonâme! car j’ai péché contre toi. „Eu am zis: «Doamne,
miluie¿te-må; vindecå sufletul meu, cå am gre¿it ºie” (Psalmul
40/41)».
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Totul este o lume pe dos, råzbunându-se în mod prost pe
starea de opresiune acumulatå îndelung. ªi ce este mai grav, chiar
intelectualitatea se manifestå vulgar ¿i în ipostaze de maximå
dezabuzare, o pierdere a identitå¡ii într-un vacarm de promis-
cuitate ¿i descompunere moralå. Iatå-l pe autor mergând la teatru,
unde se joacå într-o nouå „viziune” comedia de moravuri „O noapte
furtunoaså”. E o regizare de o concupiscen¡å ¿i vulgaritate
insuportabile pentru un intelectual, în ciuda faptului cå publicul se
aratå „receptiv” prin calitatea de spectator docil, gata så
primeascå orice surogat de culturå. Nu ni se då numele regizorului,
dar cu siguran¡å e vorba de un „regizor, probabil un veleitar, un
nenorocit ce vrea så parå interesant. Må nedumere¿te cå s-au
gåsit actori care så accepte o asemenea ru¿ine.” De unde ¿i ca-
tegorica hotårâre sanc¡ionatorie, precum ¿i observarea unor
reac¡ii normale între spectatori: „Am decis så nu mai calc în Teatru
pânå nu se primene¿te protipendada specificå. Aºaîn¡elege ea
libertatea de expresie? Este chiar a¿a de... nåucå? Sau, tacit,
perfid, discrediteazå, cu bunå ¿tiin¡å ¿i înciudatå inten¡ie,
pomenita libertate, cu tot cu revolu¡ia ce a adus-o, terfelindu-le,
jignindu-le pe amândouå? Jignind, totodatå, grav, impardonabil,
bunul sim¡ public, prestigiul Teatrului, desfigurând o pieså celebrå
din patrimoniul na¡ional, insultând memoria unui mare scriitor
clasic (...) În salå erau regizorul Emil Reus, Valentin Silvestru ¿i
mul¡i al¡i oameni de teatru. Nu aplaudau. Am întâlnit privirea
consternatå a lui Vladimir Juråscu. În spate, cunoscutul Profesor
¿i om de culturå Erich Pfaff comenta, revoltat, în picioare, cu voce
tare, gesticulând, trivialitatea, grobianismul acestei interpretåri
scenice. O interpretare genito-urinarå ¿i fecaloidå. O infamie,
exact în selectul, aristocraticul Teatru timi¿orean...”

La 22 mai 1991, diaristul consemneazå hotårârea lui D.R.
Popescu de a «scoate, în curând, o revistå ¿i må roagå så cola-
borez. Din Timi¿oara nu a¿teaptå colaboråri „decât de la Anghel
Dumbråveanu, Eugen Dorcescu, Lauren¡iu Cerne¡, Adrian Dinu
Rachieru, G.I. Tohåneanu, Octavian Doclin”, mi-a zis gazda mea,
reproducând cuvintele lui D.R. Popescu.»

De fiecare datå, înså, poetul î¿i savureazå „asociabilitatea”,
dedicându-se crea¡iei, care cu adevårat îl echilibreazå ¿i-l face så
uite de „viermuiala din jur”, precum întâlnim în consemnarea
datatå: „Joi, 23 mai 1991. Îmi savurez, cu infinite delicii, solitudinea.
Nu mai vreau så ¿tiu de bezmetica viermuialå din jur. Nu må
intereseazå gloria. Suita notorietate – popularitate – celebritate –
glorie. Îmi ajung preocupårile, amintirile ¿i tåcutele mele proiecte.
Nu ¿tiu dacå merit mai mult sau mai pu¡in de la contemporani,
dacå voi fi recompensat sau nu de posteritate. Nu mai a¿tept nimic
de la oameni. Sunt lini¿tit. O disperare rece må lumineazå låuntric,
ca o flacårå de o¡el.”

Bine conturate în jurnal sunt ¿i alte personaje, precum so¡ia,
scriitoarea Olimpia Berca (a cårei boalå îi produce un adevårat
„cutremur” al fiin¡ei) sau pårin¡ii, råma¿i undeva în Stroie¿tii
Gorjului subcarpatic, acolo unde poetul ¿i-ar fi dorit så-¿i ridice un
„Mic Paradis”: „O cåsu¡å ca în pove¿ti, din lemn, cu pridvor, cu
stre¿ini de ¿indrilå, a¿ezatå în iarba înaltå, lângå nucul meu
(plantat de pårin¡i dupå ce am venit pe lume) ¿i înconjuratå de flori
simple, campestre”. ªi nu din vreun interes „turistic”, ci dintr-o
mai acutå nevoie de „retragere” întru medita¡ie ¿i crea¡ie: „Dacå
izbutim så punem pe temelii acea cåsu¡å, ea va fi, n-am nicio
îndoialå, un mic Paradis. Vom putea sta lini¿ti¡i acolo o parte din
an. Voi medita, voi scrie.

Simt o atrac¡ie irezistibilå spre ascezå ¿i solitudine. Må
preocupå esen¡ele, transcenden¡a, for¡a creatoare ¿i recupera-
toare a Verbului. Slava eternå, divinå, ce se laså, par instant,
bånuitå, contemplatå. De¿i cei mai mul¡i semeni sunt prea ocupa¡i
cu nimicuri pentru a se bucura de ceea ce este, cu adevårat, im-
portant. Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle
outragée?

Mi-e lehamite de orice slujbå. ªi de slujbe, ¿i de oameni. Au
ajuns fiin¡e sterpe. Nu mai au pic de minte ¿i de suflet. Nici nu mai
seamånå a oameni. Par ni¿te vietå¡i ciudate – tâmpe, viclene, rele,
furi¿ate, nesåtule. Printre ele, câ¡iva råtåci¡i. Cei incapabili så se
adapteze la festinul general, la ciomågeala ¿i bålåcåreala
ob¿teascå. (Duminicå, 26 mai 1991).

La 4 iunie 1991, aflându-se la Predeal ¿i a¿teptându-¿i
demisia, î¿i aduce aminte de manevrele murdare ale unor colegi
din editurå: „Îmi amintesc perfect starea de spirit de atunci,
oroarea pe care o încercam numai când vedeam aleea ce ducea
spre Editurå. Teroarea celor doi bipezi (Iancu, Iovescu), confrun-
tårile lor, råutatea ce ie¿ea din ei ca sudoarea. În acest an (în
aceastå perioadå), oamenii s-au aråtat a¿a cum sunt. Schimbarea
a smuls vålul imposturii, al constrângerilor. Fiecare e acum a¿a
cum e. Fiecare face cum poate, cât poate ¿i ce poate. ªi nu se mai
ascunde. Eu nu mai pot så fac altceva decât ceea ce îmi cere voca¡ia.
Restul – doar atât cât så am din ce vie¡ui. Sunt pe de-a-ntregul

artist, sunt poet, nici mai mult, nici mai pu¡in, nici altceva, cât mai
am de tråit, voi tråi numai ¿i numai a¿a. În aceastå sublimå
ascultare...”

La fel de dezamågi¡i se aratå ¿i al¡i confra¡i timi¿oreni,
precum criticul „bunul ¿i vechiul meu prieten” Cornel Ungureanu,
în însemnarea de la 6 iunie: «Mâine voiajeazå la Bucure¿ti.
Dezabuzat. Dezamågit. Scârbit de confra¡i, de ziari¿ti, de tot. „Câtå
demagogie”, zicea. „Vor så joace toate jocurile, numai så se
ca¡åre”. Nenorocirea în momentul de fa¡å stå în diletantism, pe de
o parte, ¿i în ticålo¿ie, pe de alta. Dihotomia e, fire¿te, de cele mai
multe ori, strict teoreticå. În fapt, cele douå sunt asociate. Cum så
te vâri într-o asemenea mocirlå? De altfel, cei care o populeazå
nici nu te vor printre ei. Cine are nevoie de oameni capabili ¿i
cinsti¡i?» Al¡i „bunii amici”, binevoitori, compasivi: Doina Dascålu,
Cri¿u Dascålu, Vasile Frå¡ilå, Ion ¿i Tatiana Arie¿anu, Veronica
Balaj ¿i recitatoarea Irene Flaman. Sau Viorel ªerban, din Târgu
Jiu, poetul Remus Giorgioni, Gheorghe Schwartz ¿.a.

Spiritul larg tolerant al Timi¿oarei, nu unul revolu¡ionar al
lui Claudiu Iordache, ci unul de Mitteleuropå, de calm cultural
favorabil valorilor este surprins în secven¡a datatå Duminicå, 31
iulie 1994, cu precizarea cå nederanjând pe nimeni a¿teaptå un
comportament similar, de respect mutual, din partea confra¡ilor,
amintind aici „independen¡a politicå”, „onestitatea”, „etica fårå
abateri a vie¡ii mele publice ¿i private”, „intransigen¡a esteticå” a
scrierilor sale: „Timi¿oara este o urbe interesantå, potrivitå, cred,
pentru arti¿ti, tocmai prin aceea cå îi laså în pace. Nepåsarea
aceasta are ¿i pår¡ile ei bune. În esen¡å, ora¿ul, în ansamblu, tinde
spre o linie de mijloc onorabilå, elevatå (mitteleuropeanå), pe
fondul cåreia, înså, cei dota¡i, ¿i supradota¡i, din partea locului
sau alogeni, se pot impune ¿i sunt låsa¡i (chiar stimula¡i) så se
impunå. Doar atât: så nu tulbure calmul pragmatic ¿i preten¡iile
culturale (moderate) ale celorlal¡i. Or, cum eu, iubind sincer ¿i
adânc ora¿ul, sunt un ins civilizat, respectuos, smerit ¿i retras,
preocupat exclusiv de Scripturi ¿i de poezie, de literatura mare a
lumii, a României ¿i de literatura mea, nu tulbur pe nimeni ¿i, la
rându-mi, tråiesc ¿i scriu lini¿tit, în atmosfera larg tolerantå a
Timi¿oarei. Ba chiar, independen¡a mea politicå, precum ¿i,
trebuie s-o spun, onestitatea mea, etica fårå abateri a vie¡ii mele
publice ¿i private, adåugate la intransigen¡a esteticå a scrierilor
mele, au trezit, îmi dau seama, nu doar aprobarea, ci ¿i respectul
celor din jur.”

„Ne-evenimen¡ialitatea” de care aminte¿te la data de
„sâmbåtå, 9 martie 1991" îi asigurå, prin deta¿are, „integritatea”,
nerisipirea, de unde ¿i un sentiment de „împlinire”, cåci în acest
fel poate comunica din plin cu matafizicul, cu Dumnezeu: «Sunt
perfect satisfåcut de aceastå ne-evenimen¡ialitate. Må simt întreg,
nerisipit, încercând o comunicare cu esen¡a. O, Doamne, Tu e¿ti
prezent oricând ¿i oriunde, dar noi te descoperim numai atunci
când ne dåruie¿ti pacea. Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El
cuprinde toate ¿i ¿tie orice ¿oaptå! Cea mai mare fericire a zilei,
a vie¡ii, aceasta trebuie så fie: comuniunea cu totul. Singuråtatea
omului metafizic e comuniunea cu Divinitatea. Solitudinea lui e,
de fapt, libertate.»

Câteva zile mai târziu, Mar¡i, 12 martie 1991o interesantå
reflec¡ia asupra talentului care dacå nu e nativ nu convinge prin
„artificii/ exhibi¡ii” lingvistice. Avem aici încå o paginå antologicå
de reverbera¡ie ¿i referen¡ialitate mereu autenticå: «Un scriitor
se na¿te. Îl cuno¿ti dupå limbaj. E creator în limbaj. Are fantezie, e
imprevizibil, fiindcå simte ¿i gânde¿te imprevizibil. Nu e vorba de
exhibi¡ii lingvistice, ci de suculen¡a ¿i originalitatea exprimårii,
de noutatea ¿i profunzimea asocierilor. X, de pildå, ¿i al¡ii mai mari
decât el sunt scriitori, dar numai în planul superficial, al expresiei.
Miza lor e måruntå, dar oarecum sigurå. Ei pot „råmâne”, ca
ciudå¡enii. Se salveazå, dupå ce corabia vie¡ii a e¿uat, prin-
zându-se de scândurelele ce plutesc pe mare, adicå de cuvinte
sucite ¿i råsucite. Miza marilor, adevåra¡ilor scriitori, e abisul. Ei
pot câ¿tiga tot, sau pierde tot. Pe ei îi obsedeazå cuvântul profund,
izvorând din tainele lumii. Ei plutesc în Ocean, sprijinindu-se doar
de plasa nevåzutå a Verbului. Mul¡i dintre ei se råtåcesc. Fire¿te.
Cautå adevår acolo unde nu e. Dar, ca scriitori, îi recuno¿ti
numaidecât. Cum deschid gura. E interesant ce spun, nu e plat,
nu-i de la al¡ii, sau, dacå e de la al¡ii, devine, în mod miraculos, ¿i
al lor. Ce ne facem atunci cu nerozii å¿tia care vor så fie ce nu
sunt? Ei nici nu-¿i dau seama de prostia lor. Nu-i numesc. Îi ¿tie
toatå lumea. Unul poate fi un bun dascål, dar nu e scriitor. Altul
poate fi mitingist, dar nu e nici el scriitor. E¿ti ceea ce te-a fåcut
Dumnezeu. Un scriitor nu e, în principiu, nici mai bun, nici mai råu
decât ceilal¡i oameni. Nici mai mare, nici mai mic. Nici mai fericit,
nici mai nefericit. E doar scriitor. ªi iatå cå se deschide u¿a ¿i intrå
unul (sau mai mul¡i) dezorienta¡i ¿i pretind cå ¿i ei sunt scriitori. ªi
atunci începe jocul jalnic al mimårii, vizibil pentru oricine (¿i poate

¿i pentru protagonist). Ce nebunie! Ce ridicol! Câtå prostie! Câtå
triste¡e!»

Apare, uneori, imaginea generalå a ora¿ului, care la data
de Duminicå, 7 iulie 1991 pare mai lini¿tit: «Via¡a socialå s-a mai
echilibrat. Ora¿ul pare calm, nu mai auzi tot timpul scandåri mitin-
giste, nu mai vezi bande de milogi dezlån¡uite, umblând, mi¿u-
nând, råspândite pretutindeni. Dimpotrivå – atmosfera e lini¿titå
¿i civilizatå. Så dea Dumnezeu så dureze a¿a! Så se reanime, så
urce, din profunzimi, magica reverie a Timi¿oarei. Cetatea noas-
trå are (avea) un farmec subtil, intrinsec, indicibil, pe care eu l-am
cântat, cândva, în (mai ales) Agonia caniculei.”

De¿i în vara aceea câteva cutremure de påmânt veneau
„så ne terorizeze”: „Vineri, 12 iulie 1991 Evenimentul zilei: la 13:42,
în timp ce ne aflam la maså, s-a pornit un cutremur. Destul de intens.
Oli s-a speriat, am tras-o în cadrul u¿ii. O sta¡ie din Muntenegru a
fixat locul, intensitatea. Lângå Timi¿oara, 5,8 grade Richter.”
Câteva scene sunt de-a dreptul pline de dramatism: moartea prin
înecare în vara aceea a båie¡elului unei familii prietene, moartea
so¡iei lui ªerban Foar¡å, a lui Damian Ureche, anun¡ul cå în acea
varå de co¿mar Primåria a hotårât så elibereze clådirea („pentru
a se instala o bancå”) în care func¡iona de atâ¡ia ani Editura de
Vest (fosta Facla) ¿i redac¡ia „Orizont”.

Sâmbåtå, 3 august 1991: „A¿ pleca. Dar unde? A¿ pleca de
la Editurå, a¿ pleca din ora¿. Îmi dau seama cå, probabil, aceasta
ar fi o falså solu¡ie, o himerå. Må retrag, deci, în solitudinea mea,
låsând altora vanitå¡ile lumii./ Contemplu, deci, ruina, agonia,
unor institu¡ii pe care le-am cunoscut prea bine (Editura,
Poligrafia). Poate cå lucrurile se vor îndrepta sau cå, în locul
acestor entitå¡i muribunde, vor apårea altele, tinere, proaspete,
vitale. Nu despre asta e vorba. Nu adaug realitå¡ii nici nostalgii,
nici nådejdi. Tot ce fac e så constat ¿i så consemnez. Sunt såtul de
justificåri teoretice, de proiecte, de ideologii. Ani în ¿ir, s-a pledat,
cu argumente, în favoarea economiei de stat. Argumentele erau
necesitatea cre¿terii productivitå¡ii ¿i a bunåstårii generale. Acum,
cu acelea¿i urechi, aud pledoarii pentru economia de pia¡å.
Argumentele, înså, nu s-au schimbat. Atunci, unde e adevårul?”

Jurnalistul este dezgustat de faptul cå „Oamenii schimbå
un fanatism cu altul. Fanatismului comunist îi va lua locul (îi ia locul
încå de pe acum) un fanatism anticomunist. Tirania
totalitarismului devine tiranie a democra¡iei (23 august 1991).
Dincolo de libertatea cuvântului, de gålågie ¿i preten¡ii „în Timi-
¿oara, recent, nu s-a fåcut nicio investi¡ie spiritualå notabilå.
Nimic. Numai politicå ¿i comer¡. E dezonorant ¿i trist. Aere, pre-
ten¡ii, ifose – ¿i toate în zadar. Teatrul, revistele, Editura, chiar ¿i
Universitatea, sunt ni¿te jalnice paragini. Le devasteazå cete
håmesite de låcuste.” (Duminicå, 1 septembrie 1991). La toatå
aceastå nea¿ezare: «E necesarå o metanoia ziditoare, nu demo-
latoare, cum se tot cere de cåtre tot felul de analfabe¡i. ªi selectivå,
blândå, cre¿tineascå. O ie¿ire din nerozia zbieretelor stradale, a
derutei, din confuzia „fragilei noastre democra¡ii”…» (12
septembrie 1991).

Tânjirea dupå „normalitatea culturalå”, dupå „refacerea”
acesteia este iarå¿i o temå prezentå, dar ¿i urgentå, în sensul
eradicårii råului care a ocupat scena: «Cât timp va fi necesar
pentru a se ajunge la o normalitate culturalå? Cu ani în urmå,
înainte de însângeratul Decembrie, discutând, în principiu, cu
Lauren¡iu Cerne¡, despre reabilitarea culturii, apreciam la 10-20
de ani un asemenea råstimp. „Cultura se reface greu”, zicea el.
Acum, durata va spori cu anii ce au urmat lui ’89, când pomanagii
aciua¡i în domeniu au adåugat noi stricåciuni celor vechi. Ei nu
clådesc, ci destramå sau exploateazå. Nu sunt fåcu¡i så ofere, ci
så pretindå ¿i så înha¡e.” „(...) A¿a-zisa noastrå elitå, perfect
adaptatå, prådåtoare ¿i bågårea¡å, n-are, în fond, nimic de-a face
cu eleva¡ia ¿i distinc¡ia. Aristocra¡ia spiritului nu se aflå acolo. Ci
în acei indivizi interioriza¡i, distan¡i ¿i, poate, retractili, ce nu se
pot integra în aceastå lume de hiene. (21 septembrie 1991).

Mi¿cårile minerilor din toamna lui 1991 ¿i invazia lor în
Capitalå îi prilejuiesc scriitorului medita¡ii indignate de felul celor
din 25 septembrie 1991: „În loc så se edifice o societate postco-
munistå, se încearcå întocmirea uneia precomuniste. Or, a¿a ceva
nu se poate realiza. E o utopie. E viziunea unor mo¿i vindicativi ¿i
limita¡i, care ignorå complet ritmurile vie¡ii, dar ¿i ecranul teoretic
al istoriei.” Despre încåierårile ¿i terorismul de stradå manipulat
de noua puterea, autorul se întreabå retoric ¿i oripilat la 1 octom-
brie 1991: „Cum a fost posibil så se întâmple a¿a ceva în inima
¡årii mele? În spa¡iul ¡årii mele? Cu oamenii ¡årii mele? Cine i-a
adus într-o asemenea stare de sålbåticie? Cine i-a exasperat ¿i
i-a dezlån¡uit? Cine i-a scos din min¡i într-un asemenea hal? Sunt
zdrobit de amåråciune. Când va fi ¿tearså ¿i uitatå aceastå probå
de barbarie? Decenii de-a rândul, ea ne va marca istoria ¿i me-
moria, tulburându-le, înveninându-le.”

Peste tot deziluzie ¿i un dezgust „de to¡i ¿i de toate”. Miercuri,
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2 octombrie 1991, poetul consemneazå: „Ce am rezolvat cu
reforma editorialå? Nimic. Institu¡iile au fost invadate de aceastå
haitå, de aceastå laie håmesitå ¿i nepriceputå, care nu se
gânde¿te decât så se îmbuibe ¿i så fie luatå în seamå de cåtre
stråini. În iarna lui 1989, se pårea cå vom råmâne uni¡i împotriva
Råului. Dar cineva n-a dorit asta. Subtil, cå¡åråtorii fårå scrupule
au ocupat posturile de comandå, blocând energiile vitale. Tabloul
social e astenic, dacå îl contempli; ¿i e nimicitor, dacå te integrezi
în mecanismul lui. În ce må prive¿te, nu sunt în stare så må adaptez
unor asemenea structuri ambigue, duplicitare. Må uit la cei din
jurul meu. Nu poate fi bun un sistem care a facilitat prosperarea
imposturii, nepriceperii, tupeului, afacerismului.” Editura de Vest,
fosta „Faclå”, este un exemplu de vânzolealå, de certuri nesfâr¿ite,
din cauza aceluia¿i director Iovescu: „Iar s-au certat azi la editurå
– Anghel cu Drågan, Drågan cu Grama etc. Iovescu mi s-a plâns
cå Anghel i-a spus lui Grama cå el (Iovescu) a zis despre Grama
cå-i be¡iv. Åla a zis cå åla a zis despre åla… ªirul neroziei
omene¿ti.” Pentru directorul Iovescu „prefectul, Ungheanu ¿i
Sorescu sunt, deopotrivå, ni¿te sperietori ¿i ni¿te idoli”.

Reforma în sine a devenit o vorbå goalå, fåcându-i pe
oameni så se hråneascå „cu himere ¿i promisiuni”: „Iatå un para-
dox: existå oameni care s-au ferit så idolatrizeze ideea comunistå
¿i care, acum, dorind så o vadå odatå dispårutå, idolatrizeazå,
fårå rezerve, tot o idee, tot un spectru, tot un construct teoretic:
reforma. Nu-i intereseazå rezultatele, ca ¿i când reforma ar trebui
så fie bunå numai pe hârtie. Le ajunge cå se vorbe¿te toatå ziua
despre ea, ca despre un miracol. Între timp, economia, cultura,
via¡a socialå se surpå. ªi noi suntem târâ¡i spre pråpastie, ca de-o
fatalitate. Suntem târâ¡i ¿i ne zgâim la tarabe, buticuri stradale ¿i
lango¿erii, ferici¡i cå avem reformå. Poate cå în acest mod rezistå
socialismul în con¿tiin¡e: nevoia (¿i voluptatea) låuntricå de a se
hråni cu himere, cu promisiuni.” (3 octombrie 1991). Iatå o scenå
de spionitå directorialå care spune totul despre caracterul celui
ajuns director de editurå („intrigantul, maleficul ferment al
discordiei”), prin tot felul de manevre, surprinså la data de joi, 10
octombrie 1991: „Melancolia zilelor din urmå s-a mai risipit. Avea
dreptate Sartre: la nausée. Simt uneori o vomå psihicå,
urcându-mi pânå la rådåcina limbii. Am spasmul ei în piept, må
scuturå dezgustul. Îi privesc pe colegii mei. Au îmbåtrânit, s-au
degradat, ¿i fizic, ¿i moral. Zilele trecute, ie¿ind pe coridor, l-am
surprins pe Iovescu, aplecat spre stânga, chinuindu-se så vadå,
de la distan¡å, cine e ¿i ce face în sala mare de la redac¡ie. Pândea,
ca un ¿obolan, în penumbrå. La zgomotul u¿ii, a tresårit ¿i s-a dus
iute, tot ca un guzgan. Må cuprinde dezolarea, contemplându-mi
confra¡ii. Råtåci¡i, aliena¡i, umblå, fiecare, în toate direc¡iile,
digerându-¿i råutatea, nelini¿tea, regretul, du¿månia.”

Dintre to¡i, Ion Anghel încearcå så se salveze întemeind o
editurå, la care îl cheamå så lucreze ¿i pe bunul såu coleg. În gen-
eral, când nu î¿i vede de treabå urmårind alte scopuri, intelec-
tualitatea este confuzå, de vreme ce unele eviden¡e sunt
suspicionate în mod curios: „Apropo de raportul de ieri, asupra
Covasnei ¿i Harghitei, mi-a fost dat så-l aud pe Marineasa, azi, cå
ar fi måsluit, sau, måcar, exagerat. Dacå a¿a gândesc unii dintre
cona¡ionalii no¿tri, apoi î¿i meritå soarta. Nu degeaba sunt
considera¡i pro¿ti: sunt pro¿ti. Pro¿ti cu carul. Imbecili. Li se râde
în nas ¿i nu observå. Numai dacå nu sunt cumva ticålo¿i. Sau dacå,
nu cumva, spun una ¿i gândesc alta. Fiindcå oamenii au ajuns så
se teamå unul de altul. Cumpårå ziare pe ascuns, nu-¿i declarå
deschis opiniile, disimuleazå perpetuu. ªi asta se nume¿te
democra¡ie! Când este, de fapt, tirania agresivå a grupurilor
stradale, a opozi¡iei primitive, sfidåtoare, arogante... Eu, posturå
ingratå, sunt în afara beligeran¡ei. Må implic doar spiritual, ca un
moralist: observând, gândind, scriind. Scriu, deci, o poezie zilnic.
Dar pentru cine? În contemporani nu mai cred. ªi încep a må îndoi
¿i de posteritate. Scriu totu¿i. Se va gåsi, cândva, un suflet care
så-mi semene. (18 octombrie 1991).

La 22 ianuarie 1995, poetul se define¿te într-o secventå
autoscopicå ce trebuie raportatå ¿i la poezia lui, sub semnul
licantropiei. Distinc¡ia netå dintre con¿tiin¡a omului deta¿at, su-
perior („lupul”) ¿i lumea „de javre” din jurul acestuia prilejuie¿te o
paginå pamfletarå antologicå: „Corespondentul meu (într-un
himeric paralelism totemic) e lupul. Singuratic, unicul animal ce
nu poate fi dresat, unicul animal sålbatic ce nu atacå omul „decât
dacå e turbat sau rånit” (Vitali Bianchi). Admi¡ând cå o atare
coresponden¡å (poeticå, desigur) ascunde, în sine, cât de cât
adevår, atunci nu cumva lupul din mine este cel care simte
primåvara (un dram de primå- varå) ¿i tresare acolo, în solitudinea
lui, suficientå sie¿i?

În târg, sindrofiile se ¡in lan¡: lansåri de carte, sesiuni de
comunicåri, conferin¡e, tråncånealå, vacarm. Simptome, cred, ale
aceleia¿i decompensåri colective, care nu se mai ostoie¿te. O lume

de câini, de cotarle, care håmåie, schiaunå, urlå la lunå, schelålåie,
se gudurå, ling mâna ståpânului, månâncå orice, de la meniu din
import pânå la scârnå (la propriu ¿i la figurat). O lume de javre
gålågioase, pline de purici, roase de jigodie, råpånoase, nåpârlite.
Lupul nu e a¿a. E nobil, orice s-ar zice. ªi, nobil fiind, e singur. E
liber. Lumea câinilor poate pårea mai veselå. N-are decât så
råmânå acolo. Lupului îi ajunge singuråtatea. Ea îi relevå ¿i-i
reveleazå universul.”

Duminicå, 1 martie 1992, apropiindu-se de 50 de ani, poetul
î¿i pune întrebarea dacå ar lua via¡a de la început cum ar tråi-o:
„Dacå a¿ lua via¡a de la început, a¿ tråi-o la fel? A¿a cum pretind
cei care råspund (î¿i råspund) retoric acestei întrebåri? E prima
oarå cå m-am gândit cu adevårat la asta ¿i tare a¿ conchide cå nu.
Privind în urmå, îmi våd existen¡a clar, ca pe-o tipsie. ªi remarc
ezitårile, orbecåielile, micile detururi. A¿adar, a¿ merge drept,
spre ¡intå, n-a¿ mai tatona, n-a¿ mai ¿ovåi. ªi, oare, tot voca¡ia de
scriitor mi-ar da sens existen¡ei? ªi aici ezit, lucru pe care nu l-a¿
fi fåcut altådatå. Încå de mic am dovedit o înzestrare multiplå –
spre matematici, spre biologie, spre latinå, spre limbile moderne
etc. A¿ alege poate unul dintre aceste drumuri. Pe de altå parte,
scrisul (literatura) n-a fost o op¡iune, ci un imperativ. Nu eu l-am
ales, ci el m-a ales pe mine. Probabil cå, în acest domeniu chiar, a¿
ac¡iona mai decis, fiindcå mi-a¿ cunoa¿te, de la-nceput, destinul.
Dar ce rost au aceste gânduri? Am tråit. Nu m-am risipit. Mi-am
urmat, atât cât am fost în stare, datoria ¿i chemarea. Am gre¿it,
adesea, mai ales în plan sentimental. Dar am fugit de abjec¡ie.”

Între plåcerile „materiale”, ce se dovedesc repede evanes-
cente, ¿i cele „ale spiritului”, care „nu se clintesc”, autorul, desigur,
a pariat ¿i pariazå fårå nicio re¡inere pe acestea din urmå. De
aceea vânzoleala democraticå ¿i mitingistå de care ¡ara nu mai
scapå nu-i este pe plac. La 8 decembrie 1993 consemna indignat,
gândindu-se la statutul asumat de independent, unul foarte greu
în acele zile: „În toatå ¡ara, numai mitinguri, greve, zbierete,
revendicåri, promisiuni, matrapazlâcuri, du¿månii politice, dis-
cu¡ii ¿optite pe la col¡uri (cum ¿u¿oteau azi, la Muzeu, Iovescu ¿i
Nicoarå), activi¿ti înver¿una¡i, încrâncena¡i, de-o parte ¿i de alta.
Nu e nimic mai greu decât så fii independent, decât så fii liber. Or,
eu tocmai asta am vrut mereu ¿i vreau ¿i acum: så-mi pot exercita
nestingherit darul pe care Dumnezeu mi l-a îngåduit, dupå buna
socotin¡å a voii Sale.” În acela¿i decembrie 1993, jurnalistul
constatå cå întrega ¡arå aratå a¿a cum stau lucrurile la editura la
care lucreazå: „Dar cine så vinå în locul lui? Cine ar merita nu
vrea, cine ar vrea nu meritå. Asta e nenorocirea Editurii, asta e, în
clipa de fa¡å, nenorocirea întregii ¡åri. “

*
Partea a doua, ABADON/ Îngerul adâncului, începe cu data

de 26 iulie 1993, când autorul constatå cå „a trecut mai bine de un
an de când am întrerupt jurnalul. Un an! Între timp s-au întâmplat
multe. Mai întâi, Oli se simte bine. A vrut Dumnezeu ¿i a vindecat-o.
Apoi, mi-au apårut Psalmii în versuri, înainte de Pa¿ti.Dar, când
så se ob¡inå o subven¡ie, s-a schimbat directorul Editurii. Era
Marineasa, a fost numit (impus!) Iovescu. Zic impus, fiindcå nimeni
nu l-a vrut. Insul care a venit de laBucure¿ti (înso¡it de Rachieru ¿i
de prefect) nici nu s-a gândit så stea de vorbå cu oamenii din
Editurå.” ªi în consemnårile din acest an Iovescu este gratulat cu
sintagme poate mai vitriolante: „limbricul de director” (18 august),
„neispråvitul de Iovescu”, „pågubosul de director”, „director para-
noic”, „brutalitatea ¿i dobitocia lui Iovescu” (23 august)...

Joi, 13 ianuarie 1994 un nou puseu la adresa „limbricului”:
„Stau în biroul meu, sunt relativ izolat, nu las så ajungå pânå la
mine rumoarea insalubrå a ambian¡ei. Nici a¿a-zisul director nu-¿i
mai vârå râtul intrigant în încåpere. El, emblema gråitoare a eticii
acestui timp: cel mai lene¿, cel mai abject, cel mai incontestabil
descreierat dintr-o institu¡ie e numit ¿eful ei. Acum, våzând neli-
ni¿tea din jur (de jos pânå sus), nelini¿te pe care eu nici nu vreau
s-o iau în seamå (încerc så elimin din con¿tiin¡å de¿ertåciunile),
våzând, deci, cå s-ar putea profila o cådere a celor ce-l sus¡in (se
vorbe¿te cå burtosul din Minister, amicul lui, face chefuri cu femei
în unul din cele douå apartamente ale „limbricului” – a¿a îi spun
unii dintre colegii mei distinsului director), e nesigur, temåtor ¿i
mai infect decât de obicei. Cum poate suporta så nu-i adreseze
nimeni niciun cuvânt (decât atunci când e strict necesar)? A¿ pleca
din aceastå Editurå (aceastå caricaturå de Editurå), dacå a¿ gåsi
ceva cât de cât sigur.”

Psihopatia directorialå a ajuns la limitå, induce o stare de
spirit anormalå: „Må minunez cå alia¡ii lui din acel partid (din care
face parte) îl mai îngåduie”. O atitudine netå ¿i asupra unor con-
fra¡i la 23 ianuarie 1994: „Jos securi¿tii din culturå: Dumbråveanu,
Rachieru, Deheleanu!”

*
Dacå în partea a doua spiritul critic pare a fi mai mu¿cåtor,

cu o privire mai amånun¡itå asupra societå¡ii ¿i mediului scrii-

toricesc, în partea a treia,HAVEL havalim/ De¿ertåciunea
de¿ertåciunilor  spiritul poetului se întunecå, intrând sub teroarea
con¿tiin¡ei cå totul merge spre moarte ¿i toate sunt de¿ertåciune.
Este anul de gra¡ie 1995, când de la 1 iunie redactorul de carte s-a
transferat de la Editura de Vest la „Amarcord” a colegului Ion
Anghel: „Sunt mai bine plåtit la Amarcord, mai liber, lucrez acaså,
dar e multå muncå. Acum redactez Enciclopedia misticilor, cca
2.000 de pagini, 13 traducåtori”...

Mult mai frecvente ni se par acum medita¡iile asupra
destinului ¿i rostului scriitoricesc, asupra lui Dumnezeu, a rela¡iei
omului cu divinitatea, a poeziei mistice, precum în secven¡a de la
22 noiembrie 1995:„Drumul misticii e lung, apropierea de Dumne-
zeu cere perseveren¡å ¿i råbdare. ªi, mai ales, o sete imposibil de
numit, un elan calm, dar impetuos, irezistibil, o rodnicå singurå-
tate. Descopår acum cå må leagå de Cel Ve¿nic o facultate de care
nu aveam cuno¿tin¡å ¿i pe care n-o pot numi în niciun fel. Nu e nici
inteligen¡a, nici afectivitatea, nici voin¡a. E o stare låuntricå
durativå, calmå ¿i totu¿i plinå de fervoare, punctatå, din când în
când, relansatå, de fulgeråtoare revela¡ii. O imenså desfåtare îmi
inundå fiin¡a. Nu am nevoie de nimic ¿i de nimeni. Între mine ¿i
ceilal¡i, între mine ¿i mine, e o distan¡å enormå. Nici nu îndråznesc
s-o gândesc, cu atât mai mult s-o spun sau s-o scriu, dar, uneori,
må simt plin de cuno¿tin¡a Domnului, ca albia mårii de apele care-o
acoperå (dupå superba formulare a lui Isaia).”

De asemenea, distinc¡ia dintre „poezia religioaså” ¿i cea
„misticå”, fåcutå într-o întâlnire de la Universitate, cu op¡iunea
pentru aceasta din urmå: „Prima prelucreazå prozodico-stilistic
teme ¿i motive scripturistice. Cealaltå asimileazå existen¡ial
mesajul Duhului. Eu cred cå valoarea oricårei poezii e în func¡ie
de altitudinea tråirii mistice. Astfel, va absorbi ¿i structurile realului
(acest miraj senzorial-imagistic) ¿i se va înål¡a, simultan, spre
absolut. Distinc¡ia poate fi extinså. Roland Barthes m-a cucerit,
probabil, prin aceea cå – incon¿tient sau nu – cultivå (e ståpânit
de) o misticå a scriiturii. G.I. Tohåneanu are atâta succes (ca om
de ¿tiin¡å), fiindcå întâlnim la el o misticå a limbajului.” (Joi, 7
decembrie 1995)

Jurnalul sare de la 23 martie 1996 la 28 aprilie 1997, råstimp
în care aflåm cå „Dupå ce am plecat de la Editura de Vest, cei råma¿i
au semnat, fårå ru¿ine, cår¡i redactate de mine. Dupå demisia de
la „Amarcord” (mai 1997, n.n.), s-au complåcut în lâncezeala lor
perfidå, indispu¿i, enerva¡i, tot pe mine, cå nu mai are cine le
redacta cår¡ile.” (30 aprilie 1997).

De la 1 august 1997, poetul este angajat cu normå întreagå
la Editura „Excelsior”.La 1 mai 1997el realizeazå cå, dupå ani de
zile de nemiloase lovituri, a råmas singur, doar cu Dumnezeu,
Psalmii în versuri, apåru¡i la Editura „Marineasa”, atrågându-i o
criticå favorabilå: „Poate spectacolul grotesc ce se deruleazå de 7
ani încoace, pe de o parte, ¿i loviturile dure pe care le-am primit,
chiar în spa¡iul proteguitor al casei mele, pe de alta. ªi iatå-må
singur, cu Dumnezeu. Doar cu Dumnezeu. Nu mi-am pus niciodatå
prea tare încrederea ¿i nådejdea în oameni. Nu mi le pun nici acum.
Mai ales acum.”

Acum se apucå så versifice Eccleziastul, spiritul såu
deschizându-se cât mai mult isihiei athonite ¿i medita¡iei
ortodoxe: „Pe mine nu må atrage nici Vestul, nici Estul. Mi-ar
plåcea, de pildå, îi spuneam chiar ei, så ajung la Muntele Athos ¿i
så råmân acolo toatå via¡a. Dar Dumnezeu a vrut altfel. Mi-a håråzit
o altå soartå. Mi-a fixat chilia aici, aici mi-e sihåstria. ªi sunt poet,
nu monah. Poet mistic, care, prin voia Marelui Autor, a versificat
o parte din Psalmi ¿i Ecclesiastul. Îmi asum cu împåcare, cu
serenitate, soarta. Mi-am con¿tientizat harul, îl pun în lucrare ¿i,
în afarå de ajutorul lui Dumnezeu, n-am nevoie de nimic.”

Semne ale sfâr¿itului, care anun¡å Apocalipsa, sunt peste
tot, haosul „continuå”, scrie poetul la 16 mai 1997: „În jur, haosul
continuå. Haos social, politic, moral. Semnele sfâr¿itului?
Apocalipsa este un sfâr¿it ¿i, totodatå, un binecuvântat început.
Proliferarea imposturii, prostiei, agita¡iei sterile, ambi¡iilor
de¿arte, toatå nimicnicia învolburatå ce må înconjoarå må fac, în
fond, fericit. N-am oameni în jur, ci ni¿te umbre, ni¿te robo¡i, ni¿te
mutan¡i, ni¿te fiin¡e stråine, degenerate. Printre ele, câ¡iva
cåutåtori ai adevårului. Încerc så må alåtur lor, cu toatå umilin¡a ¿i
buna credin¡å de care sunt în stare.”

Medita¡ia prive¿te ¿i poporul român care a avut parte ¿i încå
are de „douå mari ghinioane istorice”: „Dezbinarea de ob¿te ¿i
ticålo¿ia elitelor. Dezbinarea afecteazå toate straturile sociale, e
un defect mo¿tenit, probabil, de la traci (dezbinarea ce submina
for¡a combativå a tracilor e consemnatå de însu¿i Herodot). Elitele,
înså, politice, intelectuale, economice au o vinå uria¿å. Ele conduc
råu, perfid, poporul, îl robesc, îl umilesc, îl distrug. Dacå sunt na¡io-
naliste, fie mint, fie ajung extremiste. Dacå sunt cosmopolite, devin
servile fa¡å de diverse modele (pe care, înså, le lingu¿esc tot pre-
fåcut, numai spre a-¿i servi interesul”. (Sâmbåtå, 17 mai 1997).
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Mar¡i, 5 mai 1998 poetul consemneazå cå nebunia româ-
nilor vine din politicianism: „Poate cå fiecare popor are nebunia
lui. Nebunia românilor e politica (politicianismul). Acesta e spa¡iul
delirului pentru cona¡ionalii mei. Politica ne ¡ine såraci, ne-a
subminat cultura, ne deterioreazå spiritul. E bine så fie ocolitå de
cei cu mintea întreagå (încå).”

Chestiunea, vizibilå ¿i la nivel local, îl dezgustå, de aici unele
re¡ineri întru påstrarea „independen¡ei”. Faptul cå se simte
„necultivat” de mediul cultural local nu mai e un secret, în jurnal
regåsim suficien¡e referin¡e la „a¿teptårile” sale din partea unor
prieteni: „Nu sunt simpatizat, necum cultivat, de mediul literar local
sau na¡ional. ªi ¿tiu de ce. Fiindcå nu må aliez, fiindcå nu accept
locul pe care vrea så mi-l rezerve unul sau altul. Locul meu nu mi-l
rezervå decât Dumnezeu. (22 mai 1997)

Versificarea Psalmilor ¿i a Ecclesiastuluisunt, crede poetul,
„adåpostul meu în furtunå, sunt corabia în care må feresc de asaltul
valurilor ¿i de rafalele ploii, sunt, în cele de pe urmå, scândura de
care må prind, în a¿teptarea naufragiului. Asearå, luna plinå, de
august, era sângerie, ca în Apocalipså. (16 august 1997).

Medita¡ii asupra societå¡ii, a românilor de a fi în istorie, se
gåsesc alåturi de scrutarea propriei deveniri, precum în secven¡a
datatå Miercuri, 1 octombrie 1997, scriså „la vârsta concluziilor”:
«Un fenomen interesant, despre care (cu toatå modestia ¿i
deta¿area) am mai vorbit. De¿i harnic, corect, loial ¿i priceput,
de¿i am cåutat mereu binele, de¿i statornic, eu am fost mereu
nevoit så plec, så abandonez, am fost mereu, direct sau indirect,
alungat. Un topos al biografiei mele: ceea ce am numit, paulinic
sau rousseauist, „lapidare”. Prima mea integrare într-un mediu
social a¿a a început. Asta fiindcå am fost prea des înconjurat de
in¿i fårå sim¡ul valorii sau care uråsc valoarea. Excep¡ii: Oli, Dana
¿i copiii ei, Mircea Ciobanu, Al. Philippide, G. I. Tohåneanu, Virgil
Nemoianu, Valeriu Anania, Vasile ªerban, Ion Arie¿anu, Ion
Marin Almåjan, poate Corina ¿i al¡icâ¡iva. Restul mi-au purtat, mai
mult sau mai pu¡in, o antipatie instinctivå, visceralå, hrånitå,
probabil, ¿i de aerul meu binevoitor, dar distant. Må aflu la vârsta
concluziilor.”

La 17 august 1997, poetul î¿i radiografiazå astfel realizårile:
„De aceea, Cronicå este sinteza, încununarea întregului meu
traseu liric în vers clasic. Iar Abaddon e încununarea, locul de
întâlnire al celor douå trasee: în vers alb ¿i în vers clasic. Deasupra
ambelor, se aflå Psalmii în versuri ¿i Ecclesiastul în versuri, scrieri
în care se contopesc toate datele personalitå¡ii mele ¿i toate
propå¿irile mele låuntrice. Aici sufletul ¿i-a gåsit împåcarea cu sine
¿i cu lumea, impulsurile sale adânci ¿i-au aflat obiectul ¿i ¡inta.
Acestea ar fi, cred, piramida (imaginea e, mai ales, vizualå),
edificiul ¿i dinamica operei mele. Cât e de durabilå construc¡ia se
va vedea în viitor. Eu am vrut doar, pentru mine însumi, så clarific
în¡elesul de¿ertåciunii ce-mi poartå numele.”

Aceastå vârstå, în care „Independen¡a (asumatå) se
påstreazå greu ¿i se plåte¿te scump”, înseamnå, de fapt,
consacrarea sa poeticå (4 martie 1996).

DupåEccleziast, poetul începe, la sugestia unui monah,
versificarea Pildelor lui Solomon. Convingerea de acum a
scriitorului, care nu poate în¡elege veselia unora, e cå „Pentru
mine, via¡a e o dramå cumplitå (oricât de lene¿å, ¿i îmbel¿ugatå,
¿i activå ar pårea), un råu îngrozitor, o pedeapså.” De aceea se
simte cumplit jignit de „impunitatea funciarå a lumii”, o obsesie
„tråitå dureros”: „Nimic nu-i pur, totu-i întinat. Dacå nu-i pângårit
trupul, nu trebuie så te amåge¿ti. Poate fi, ba chiar este, pângårit
gândul. La tine ¿i la al¡ii.” (Sâmbåtå, 25 aprilie 1998)

La 13 mai 1998, poetul face un bilan¡ al crea¡iei sale din
ultimii ani, care-l reprezintå cu adevårat: „Nu-mi imaginez cum
s-ar putea tråi altfel. Psalmii în versuri sunt cartea Paradisului meu
låuntric. Cronicå ¿i Abaddon – cår¡ile Infernului meu interior.
Ecclesiastul în versuri e concluzia existen¡ial-artisticå la care am
ajuns. Dar Pildele în versuri ce reprezintå? Råmâne så reflectez...
Råmâne så mi se descopere rolul, tâlcul ¿i locul lor în existen¡a,
voca¡ia ¿i cariera mea de om ¿i scriitor, în traiectoria mea de poet.”

Momentul acesta al „împlinirii” ¿i consacrårii sale – dincolo
de orice suspectare de narcisism, cum u¿or s-ar putea crede de
necunoscåtorii Operei poetice - nu mai trebuie întinat nici måcar
cu referin¡e la mizerii de tot felul ¿i politicå, spectacolul „dement”
al vie¡ii politice este o plagå în care „micu¡ii trepådu¿i ai vie¡ii
literare” se bålåcesc.

Spiritul såu e superior, apar¡ine altei lumi, dupå cum ¿tim ¿i
din mesajul christic: „Am zis mereu ¿i zic ¿i acum: nu voi mai atinge,
chiar deloc, asemenea teme. De fapt, ele nici nu må mai solicitå.
Din când în când doar, våzând spectacolul dement al vie¡ii politice,
mai zvârl câte o apreciere, pe care, apoi, o regret. A¿adar: de acum
încolo, nicio vorbå despre politicå ¿i oamenii ei. E o plagå
pestilentå, mult prea infectå, care a cuprins tot, de sus pânå jos: ¿i

via¡a literarå, cu micu¡ii såi trepådu¿i, care se bålåcesc în ea. Ce
am eu în comun cu lumea lor? Împårå¡ia mea nu e din lumea
aceasta.”

Aceastå parte a treia e, de fapt, o medita¡ie de ultimå urgen¡å
asupra Marii Treceri, a de¿ertåciunilor în care se scaldå Lumea,
existen¡a, materialitatea: „Totul curge implacabil spre Marea cea
mare a Mor¡ii. Ne retragem treptat din lume, chiar fårå så ne dåm
seama. Tot mai pu¡ine proiecte, tot mai înguste perspective te
animå. Le-ai consumat. Ce så începi? Ce så mai începi? Nu mai
e nimic de început. Totul se sfâr¿e¿te.”

La 12 martie 1994, Eugen Dorcescu gloseazå despre
înnåscutul såu spirit poetic ¿i doct, un misticism prin care comunicå
electiv cu divinul, refuzând ideea de „poeta artifex”: „Eu sunt poeta
genuinus ¿i poeta doctus, prea pu¡in poeta artifex. Eu sunt poet,
nu acrobat. ªi, deasupra tuturor distinc¡iilor, pentru a defini, cât
de cât clar, fondul Cronicii, nu sunt poet religios. Pur ¿i simplu, eu
tråiesc ¿i scriu într-o lume, pentru care, ¿i în care, Dumnezeu
existå.”

Ochiul låuntric al în¡elepciunii de acum îi supravegheazå
comportamentul ¿i-l întåre¿te, re¡inându-l într-o trezvie
duhovniceascå ¿i creatoare: „N-am pace nicio clipå. Ochiul
låuntric urmåre¿te tresåririle sufletului, veghind neîntrerupt så
prindå, så culeagå orice contur estetic. Suferin¡a acestor ani (pe
care natura mea hipersensibilå a resim¡it-o, s-ar zice, prea intens)
mi-a stimulat scrisul, dar a låsat în urmå un de¿ert. Råtåcesc pe
întinderea lui, desfigurat eu însumi de „urgia apocalipticå”, pe
care am încercat s-o istorisesc, råtåcind între Cuvânt ¿i cuvinte,
tåcut, nemaidorind nici måcar så må vindec de insomnii, de
lehamite, de disperare” (Vineri, 3 februarie 1995).

Frecvente sunt referirile la crezul artistic (arta poeticå), la
acest poet de linie înaltå ce se respectå ¿i ne invitå la atitudini
potrivite cu spiritul ¿i fiin¡a sa: „Pe mine, ca scriitor, nu m-a
interesat, neapårat, drama socialå (¿i politicå) a omului. Ci
situarea lui existen¡ial-metafizicå. De aceea, socialism, capital-
ism etc. nu sunt, în ceea ce må prive¿te, no¡iuni (¿i realitå¡i) excesiv
de importante. E drept cå modalitå¡ile de expresie, ¿i chiar
substan¡a expresiei, sunt complet eliberate acum. De aceea, am
putut versifica Psalmii, de aceea, scriu o poezie ce vorbe¿te, cu
durere ¿i sarcasm, despre nimicnicia acestei lumi. Directitudinea
frazei a avut de câ¿tigat. Ca så nu mai vorbesc de abordarea
Psalmilor. În alte vremuri, probabil nu i-a¿ fi versificat. Dar
literatura-document nu cred cå intrå în voca¡ia mea (de¿i poate
a¿ dori uneori).”

Când un confrate, acum dispårut, face remarca asupra
poeziei sale cå ar avea o „pecete” clasicå, poetul, care simte în
exprimare obsesia „modernismului”/ chiar postmodernismului,
exclamå revoltat: „Såracul! Prejudecå¡i de semidoct. De modern-
ism e vorba aici? Pe mine nu må intereseazå literatura, poezia,
eu nu sunt calofil, pe mine via¡a ¿i moartea må obsedeazå, trupul
¿i duhul, lumea ¿i Dumnezeu. Ce-mi paså mie de clasicism ¿i de
modernism? Pentru mine scrisul, poemul sunt un mod de a fi (de
a supravie¡ui), nu unul de comunicare. Tema mea este fiin¡a, nu
literatura. Ca urmare, n-am de gând så-i asigur cititorului niciun
fel de confort, nu-i încurajez lenea, nu-l flatez, cum nu må flatez
nici pe mine. Suntem, da, pulbere ¿i cenu¿å. Suntem nimic, ni¿te
câini mor¡i, câtå vreme nu ne salveazå Duhul. A¿a cå artå, poezie,
Uniunea Scriitorilor etc. pot impresiona, poate, pe al¡ii, dar nu pe
mine. Eu nu må fålesc cu poezia, e un har pe care l-am primit.
Încerc doar så pun în lucrare acest har. ªi atât.” (Luni, 12 decembrie
1994). De unde ¿i multitudinea de „artes poeticae” în lirica
dorcescianå, cu accent pe „fiin¡å”, „idea¡ie”, „mântuire” ¿i nu pe
ispite ale imunditå¡ii ori reificåri prozaice...

Nici nu se putea o atitudine mai clarå, precum ¿i cea de la
16 august 1997: „Poezia mea nu e pesimistå. Ar fi pesimistå dacå
nu ar admite cå existå salvare pentru suflet. Or, ea tocmai aceastå
salvare o întrezåre¿te, ba chiar o clameazå. Am mai spus-o: poezia
mea e gravå, nu pesimistå. ªi, probabil, e clasicå, nu romanticå.
Dar, repet, nu eu trebuie så fac, neapårat, aceste distinc¡ii.
Durabilitatea edificiului o va încerca timpul.”

Autorul, cu voca¡ia unui virtuoz umanist teocentric,
distinge, ca ¿i altå datå, între cele „douå mari categorii de scrieri
literare, douå feluri de poezie îndeosebi: poezie „metafizicå” (mai
exact: spiritualå) ¿i poezie „dialecticå” (mai exact: materialistå,
terre-à-terre). Cea dintâi se sprijinå pe opozi¡ia divin-uman.
Cealaltå fie exaltå umanul în ansamblu (e filantropå), fie exaltå o
parte a umanului în defavoarea altei pår¡i (e conotatå politic). Eu
cred cå poezia mea este metafizicå, fiindcå, observând derizoriul
fiin¡ei umane în sine, nu-i neagå duhul, nici n-o condamnå în
întregul ei, ci în manifestårile ei demonizate. Poezia mea cultivå
un umanism teocentric (hristocentric), nu antropocentric. Fire¿te,
disocierile de nuan¡å urmeazå så le facå al¡ii (dacå le vor face
vreodatå). (12 ianuarie 1995).

Citind acest crez poetic, mi-am amintit de disocierile si-
milare fåcute de Lucian Blaga în romanul postum, Luntrea lui
Caron, editat în 1990. De fapt, între cei doi poe¡i eu våd o afinitate
structuralå de cuget ¿i sim¡ire, de gând ¿i sentiment, în planul
voca¡iei transcendente ¿i în regimul imaginar al metafizicului. Nu
de Arghezi se apropie poezia lui Eugen Dorcescu, dezavuând
epidermicul, chonicul, imunditatea, ci de un Blaga în poezia cåruia
transcendentul „coboarå” ca în Hagia Triada, cu men¡iunea cå
autorului Psalmilor, Eccleziastului¿i Pildelor versificate îi lipse¿te
acea îndoialå/ re¡inere „tomistå” a gânditorului din albastrul
Lancråm transilvan. Pentru spiritul poetic al lui Eugen Dorcescu ¿i
filosofia soteoriologiei sale nu existå „cenzurå transcendentå”,
cåci ea tinde la comuniunea cu divinitatea, cu „pleroma” zal-
moxianå (ca så ne exprimåm în termenii zalmoxismului nostru
antic, între doctrina solarå dacicå ¿i „Împårå¡ia luminii” din eclezia
cre¿tinå fiind o translare lentå, o fuziune imperceptibilå, fireascå,
organicå, vizibilå în mo¿tenirea ¿i spiritualitatea ethno-fol-
cloricå)...

Neurmårind „ambi¡ii sociale” ¿i refuzând så fie „actor în
aceastå farså”, poetul mårturise¿te cå „las altora lipsa oricårei
glorii”, „cåci lipså de glorie e orice glorie trecåtoare” (3 ianuarie
1995).

Asociabilitatea sa (¿i Blaga vorbea în romanul såu de
aceastå fa¡etå a sensibilitå¡ii sale), solitudinea ¿i tot ce ¡ine de
acest comportament retractil vin din faptul cå „Nu am în jur oameni
dupå gustul ¿i firea mea. Nu am oameni ce iubesc lumea duhului,
pacea, isihia. Pe to¡i nimicnicia gure¿å a lumii terestre îi fas-
cineazå, îi ståpâne¿te. Aceasta e, poate, pedeapsa mea. Aceasta
e varga ce må îndrumå, ce må scoate din vacarmul sterp al celor
trecåtoare. Må a¿ez, deci, la masa mea de scris, må deståinui
jurnalului, citesc, recitesc, refac, selectez, pregåtesc pentru tipar
textele din Abaddon.”

Con¿tient cå nici scrisul nu e ocolit de ideea de¿ertåciunii,
poetul conteazå pe „o terapie sui generis” a scrisuluicare îl face så
uite de o amarå condi¡ie existen¡ialå ¿i, mai ales, de „universul
fårå în¡eles ¿i fårå ¡intå” (27 februarie 1994). Scriind simte cå
tråie¿te, spune poetul, întorcând u¿or un silogism socratic, om ¿i
scriitor alcåtuind o „stranie” plåmadå umanå în fa¡a unui Dum-
nezeu cre¿tin råbdåtor ¿i pacificator: „Dacå nu scriu, îmi pare cå
nici nu tråiesc pe deplin. Vie¡uim, om ¿i scriitor, într-o stranie
concomiten¡å.” (12 februarie 1994)

 Îngerul adâncului este fårå doar ¿i poate o carte de excep¡ie,
care vine så redimensioneze unele laturi ale cunoscutului profil
scriitoricesc. Carte absolut obligatorie în în¡elegerea Omului ¿i
Artistului, „strania concomiten¡å” a acestor entitå¡i, aversul ¿i
reversul, recomandând culturii române una din cele mai de pre¡
medalii.

Poet de „înaltå linie”, ca så ne exprimåm dupå clasificarea
lui Blaga, dar nu al unei goale transcenden¡e ci al idealitå¡ii
încununate de o filosofie a mântuirii cre¿tine, deci un demers spiri-
tual-ideatic în perspectivå soteriologicå, Eugen Dorcescu e unul
din pu¡inii no¿tri scriitori de azi care, dezavuând experimenta-
lismele ¿i ingineriile filologice postmoderniste de tot soiul, de
oriunde ar veni ele, a råmas credincios Poeziei ¿i marelui drum
împåråtesc al acesteia, pe care, iatå, Templierul în armurå pe
Ducipalu-i mândru se întoarce victorios, Om ¿i Pegas înaintând
prin colbul celest al unui sfâr¿it de veac ¿i început de mileniu.

Så-l primim cum se cuvine...
NB: Într-un interviu acordat Anei-Maria Radu ¿i apårut ul-

terior în „Confluen¡e literare” la 27 iulie 2020, întrebat ce a
însemnat „Jurnalul” pentru domnia sa, scriitorul Eugen Dorcescu
a declarat:

A reprezentat ¿i reprezintå enorm. Jurnalul a fost, este ¿i va
fi cartea vie¡ii mele. Alåturi de ¿i împreunå cu Nirvana. Cea mai
frumoaså poezie. Am scris 23 de ani acest Jurnal. A fost confidentul
meu, interlocutorul meu, martorul meu, uneori duhovnicul meu.
Nu m-am gândit, înså, nicio clipå, în timp ce îl scriam, la importan¡a
pe care o va dobândi cândva, la importan¡a pe care o avea chiar
în clipele elaborårii sale.

Declar, fårå emfazå ¿i fårå orgoliu: Jurnalul meu este im-
portant fiindcå e genuin, în toate în¡elesurile posibile. Este vital,
nu conven¡ional, nu factice. Nu sluje¿te nimånui, doar lui Dum-
nezeu. Nu slåve¿te pe nimeni, doar pe Dumnezeu. Nu menajeazå
pe nimeni (nici pe mine însumi), nu se teme de nimeni (doar de
Dumnezeu). Iatå ce notam, chiar în Jurnal, la data de 1 iunie 2005,
ora 8 (text, încå, inedit): „Orice jurnal este un fel de testament.
Orice jurnal încearcå så prelungeascå biografia în post-biografie”.

Zenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEAZenovie CÂRLUGEA
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Debutând cu poezie în 1988 (ciclul „Fructul
din fruct”din antologia de debut editorial „Argo-
nau¡ii”, Ed. „Facla”) ¿i afirmându-se cu alte câ-
teva cår¡i pline de „greutatea gândului nerostit”
între care amintim „Cu fantezia pe fantezie cål-
când”(2013) ¿i „Etemenanki”/ Ultima såptåmâ-
nå (2014), Constantin Stancu a cultivat deopo-
trivå eseul literar, dar ¿i romanul („Pe masa de
opera¡ie”, 2011; „Vadul Ars”, 2016).

Romanul MIGRANºI FÅRÅ BAGAJE (Limes,
Cluj-Napoca, 2019, 232 p.) este, într-un fel, o
continuare a celui care se concentra pe imagi-
nea localitå¡ii monoindustriale Vadul Ars, un
ora¿ din Ha¡eg, surprins de-a lungul unei în-
tregi tranzi¡ii (1991-2013) în tot ceea ce avea el
mai caracteristic, de la falimentarea „Mastodon-
tului”/ Combinatului ¿i vândut la fier vechi cu
bucata (poluant pentru zonå înså cu multe
locuri de muncå) ¿i altor unitå¡i cu capital de
stat, la fauna noilor îmbogå¡i¡i peste noapte, în
incriminantå cârdå¿ie politico-securistå...

Atât sub aspectul imaginii monografice a
localitå¡ii, cu o semnifica¡ie semanticå aparte
de-a dreptul oximoronicå (Vadul Ars), cât ¿i al
unor personaje reluate, precum Iulian Apostol
(scriitor de la Centru, redactor la „Adrenalina
literarå”, membru USR), ziaristul provincial
versat ¿i autor Ioan Jude, Ion Ardelean directo-
rul Combinatului numit politic (con¿tient cå „nu
sunt de capul meu pe averea statului”, adicå
dependent de sus-pu¿i), comisarul Sorin Mili-
taru (viitorul primar), Ioan Hora de la Centrul
Cre¿tin, inginerul uzinal Ilie Talan (iubitul Anei
Nor) sfâr¿it printr-o moarte groaznicå neeluci-
datå (cåzând din Turnul Combinatului), avoca-
ta Ana Nor, iubita acestui om sacrificat...

O imagine a orå¿elului monoindustrial
peste care a trecut tåvålugul capitalismului cu
strategiile lui påguboase ¿i pulverizantele pri-
vatizåri, cu lumea afaceri¿tilor care nu mai ¡in
cont de nimic în ideea râvnitului profit. „Aici a
dispårut uzina, oamenii s-au împrå¿tiat, fiecare
în altå direcþie...”, scria autorul în Vadul Ars,
evocând parabolic ¿i semnificativ legenda påså-
rii columbe uria¿e Dodo de pe Insula Mauricius
din Oceanul Indian, dispårutå dupå contactul
cu omul, dupå 150 de ani, începând cu debar-
carea portughezå din 1507...

Tocmai aceastå lume care, în numele noi-
lor prefaceri revolu¡ionare ¿i a orientårii spre
capitalism, a dat un alt sens istoric, social, cul-
tural ¿i moral ora¿ului din ºara Ha¡egului, a
deturnat cursul normal al lucrurilor, în¿elând
a¿teptårile oamenilor, prin afirmarea unei noi
„burghezii” nåscute prin tot felul de tertipuri,
inginerii de clan mafiot, afaceri murdare ¿i
cârdå¿ii politico-securiste.

Autorul î¿i påstreazå în mare parte perso-
najele, urmårindu-le evolu¡ia pe scena so-
cial-politicå sau, când a fost cazul, „distan¡a-
rea”, precum e cazul avocatei Ana Nor, care,
dupå moartea so¡ului nelegitim ing. Ilie Talan,
migreazå în Anglia, unde devine foarte apreciatå
la locul de muncå într-o companie. Romanul
MIGRANºI FÅRÅ BAGAJE (care are XXX de
capitole, mai pu¡in cu douå decât precedentul,
VADUL ARS), începând chiar cu evocarea aces-
teia, reliefeazå sufletul sensibil al femeii care
sare în ajutorul semenilor emigra¡i så-i ajute
în gåsirea unui loc de muncå (cazul tinerei Ma-
riana Vrabie din Vadul Ars, ajunså din Germa-
nia în Olanda ¿i scåpatå din mâna unor proxe-
ne¡i, sau a bietului nigerian John, ambii anga-
ja¡i la azilul londonez de care se ocupa „sufletis-
tul” ¿i „omul de aur” Nick Turcu).

Tema emigra¡iei, privind fie România fie

CONSTANTIN STANCU: „MIGRAºII FÅRÅ BAGAJE”

zona asiaticå, este abordatå de Ana Nor în dia-
logul avut cu romancierul Toma Bucur, profesor
de liceu la Vadul Ars, care, cu prilejul unei
lansåri de carte la Londra, o viziteazå pe tânåra
femeie, care-i va deveni prietenå, spunându-i
cå ar face bine så se întoarcå în ¡arå: „-Totu¿i,
gânde¿te-te. Migran¡ii care vin din Europa vor
produce ¿ocuri, vor apårea terori¿ti. Europa se
va clåtina, apoi problemele economice, vor
zgudui lumea. Am auzit pe la editurå cå Anglia
vrea så iaså, un Brexit, cum zic ei, ie¿irea. Sunt
multe mi¿cåri ¿i e plauzibil. Cei din Occident
au mentalitatea marilor imperii, nu au timp
pentru cei mici.” Observa¡ie pe care Ana o a-
mendeazå cu pårerea cå „poate vor opri migran-
¡ii, nu vor låsa zona asta a¿a de izbeli¿te.” (Cap.
VI).

Migra¡ia este ¿i o „afacere” din care „to¡i
câ¿tigå”, precizeazå Toma, cålåuzele, vânzåtorii
de bårci, pe deasupra Europa având nevoie de
„for¡å de muncå”. Toate au o logicå – „existå o
logicå economicå în toate”...

Pânå la urmå, Ana se va låmuri singurå
în privin¡a Brexitului ¿i se va reîntoarce la
Vadul Ars („Glasul vetrei o chema”, dar ¿i
gândul la profesorul Toma Bucur), hotårând så
deschidå o afacere în apropiere, la Valea Rea,
la vreo 7 km, dar tocmai pe locul unde mun-
citorii såpau pentru a instala hala fabricii s-au
descoperit vestigiile unei båi romane. Faptul
acesta o determinå så renun¡e, vânzându-¿i
utilajele unui afacerist, proprietar de depozite,
Moise Buzatu. Va deveni din nou „migrantå”
(una din cele trei milioane ¿i jumåtate de români
„pleca¡i la muncå în alte ¡åri”), dar de data asta
în Germania, îngrijind de o båtrânå. Contac-
tatå din nou de Toma Bucur, Ana simte cå locul
ei va fi lângå acesta, de aceea a¿teaptå venirea
profesorului, care-i mårturise¿te pe mail cå îi
simte acut lipsa, realizând abia acum cå „sunt
legat de tine mult mai mult decât credeam”, „a
trebuit så pleci pentru a te redescoperi”...

Dar, dincolo de o cursivitate liniarå, roma-
nul urmåre¿te în capitole separate, non-liniare
deci, ce se întâmplå cu cunoscu¡ii protagoni¿ti.
Bunåoarå, Ion Ardeleanu, fostul director al
uzinei, se remarcase acum în agriculturå,
„utilajele dobândite pe vremea în care a fost
director i-au dat un avans apreciabil”, „îi mergea
bine, s-a fixat în pia¡å”. Era con¿tient cå
„ingineriile financiare se fac în Capitalå, acolo
este ca¿cavalul”, de aceea „s-a lipit” de parla-
mentarul de Ha¡eg Gigi Zugravu. La invita¡ia
politicianului, amândoi trebuiau så candideze
la apropiatele alegeri, Zugravu fiind candidatul
perpetuu de la „lovilu¡ie”, de la început punân-
du-se „în fruntea celor care au ie¿it în acel
decembrie în stradå, s-a înfipt în primele struc-
turi, dobândise titlul de revolu¡ionar”. Având
acces încå din primele ore la „listele cu oamenii
securitå¡ii”, gåsite în biroul fostului viceprimar,
ex-vicele, Gigi Zugravua fåcut mereu parte din
comisia parlamentarå juridicå, intrând în con-
tact cu oameni importan¡i, profesori universi-
tari, politicieni, diploma¡i, demnitari („era din
«ga¿cå», cum afirmau cei din stradå”). Fiul såu
Bill, jucând teatrul opozi¡iei fa¡å de tatål såu,
se va dovedi nu numai un aventurier prin Af-
rica, de unde se întoarce bolnav, dar ¿i un
muzicant profitor. Pânå la urmå, cåsåtorindu-se
cu Margareta, va pleca la Bucure¿ti, ajutat de
tatål parlamentar, cel care-i aranjeazå ¿i afa-
ceri oneroase pentru anumite spectacole ¿i-i
face rost de un apartament „pe fonduri neram-
bursabile” („Faptul cå era un artist vesel era
doar o aparen¡å, bårbatul ¿i-a consumat doza

de aventurå ¿i a sim¡it în nåri mirosul banilor,
era aplecat pentru afaceri. Pânå ¿i arta era o
afacere perfectå, mai ales dacå avea în spate
pe cineva care manevra spiritele politice.”).

Un alt personaj mai vechi este Ioan Jude,
acum consultant pe fonduri europene ¿i lichi-
dator de profesie. Pe mânå cu Bebe Apostul,
Guru, „omul din Capitalå”, care se ocupa cu
afaceri de tot felul, Jude va trebui så ducå la
Budapesta un pachet „cu pa¿apoarte false,
pentru migran¡i”. Treabå la care îl antreneazå,
pentru a abate aten¡ia, ¿i pe Bill Zugravu, fiul
parlamentarului plecat mereu în turnee, care
„nu då doi bani pe mi¿cårile” tatålui såu, dar îl
ajutå „cå pune pe la politicieni vorbe bune”...
„Fårå politruci nu intri în schemå, - îi spune
Bill lui Jude -, så fim serio¿i, au totul la mânå
cu astfel de zile, dar e beton, se câ¿tigå bine!
Pe lângå bere ¿i mici, cetå¡enii au nevoie de
zgomot ¿i eu îl produc, «firstclass», am melodii
tråsnet.”

Iatå-l ¿i pe primarul Sorin Militaru, fostul
comisar al Poli¡iei locale, organizator al unui
Festival al Berii, foarte docil fa¡å de politicieni
¿i atent cu afaceri¿tii ora¿ului, sau proprietarul
tuturor depozitelor Moise Buzatu („regele de-
pozitelor” ¿i patron al societå¡ii de vânzåri
„Diversus” SRL), cel care, dincolo de generozita-
tea ¿i aten¡ia manifestate fa¡å de Ana Nor, va
intra cu u¿urin¡å în posesia atelajelor cumpå-
rate de aceasta în vederea deschiderii fabricii
de parbrize acolo la Valea Rea.

Împuternicit cu lichidarea firmei va fi Ioan
Jude, iar Ana îi va povesti lui Toma Bucur în-
tâmplarea cu investi¡ia ei ratatå din cauza ves-
tigiilor romane descoperite la såparea funda¡iei:
„ªi acum ce ai så faci? Te întorci la avocaturå,
te duci în Anglia? Iar pleci, migrezi spre zåri
mai bune? A¿a fårå bagaje? Migrezi fårå ba-
gaje?” Ana constatase cå odatå cu dispari¡ia
uzinei „s-au dus ¿i procesele, au råmas doar
doi judecåtori” ¿i existå zvonuri cå Judecåtoria
ar putea fi desfiin¡atå... De aceea este hotårâtå
så plece în Austria sau Germania, în Anglia
fiindu-i „ru¿ine” så se mai întoarcå („erau ama-
bili ¿i eu i-am påråsit brusc pentru Vadu Ars”).
Abia acum profesorul ¿i romancierul de aven-
turi Toma Bucur realizeazå cå o iube¿te ¿i-i cere
så nu-l påråseascå. „Nu plânge, bestie micå!”
îl alintå Ana, care va trebui så plece, numai
astfel îi va verifica iubirea declaratå acum. Ceea
ce tråia Toma era adevårat, a¿a cå, odatå pleca-
tå, iubirea îi va determina pe amândoi så-¿i
doreascå reunirea sentimentelor într-un cuplu
familial, fapt ce se va realiza, dupå cum autorul
ne laså så în¡elegem...

O figurå aparte face båtrânul profesor Radu
Costin, cårturar al locului, autor de cår¡i ¿i
culegåtor de folclor, de¡inåtor al arhivei fostului
såu coleg de expedi¡ii prin mun¡i, regretatul
profesor de economie politicå Mircea Neagu
(care-i låsase „un sac plin de caiete, de amintiri,
de fotografii, albume de artå, insigne”, ba chiar
trei „cosoni de aur” proveni¡i, desigur, din vre-
mea urma¿ului lui Burebista, regele Coson).
Ambii nutreau dintotdeauna „dragostea lor
pentru identitatea românilor din aceste locuri”,
hotårâ¡i så punå în eviden¡å acel castru ro-
man, sub care se aflase „un sit dacic”, iar mai
în adâncime „un sit vechi, interesant”, a¿ezare
a unor primitivi canibali, consumatori de creier
uman (descoperiserå împreunå în pådurea din
partea de est a Vadului Ars „piatra de sacrificii”
cu inscrip¡ii, obiect megalitic adus acolo în
urmå cu 10.000 de ani). Descoperirile lor, erau
con¿tien¡i mul¡i, ar fi pus în primejdie reputa¡ia

(Editura Limes, Cluj-Napoca, 2019, 232 p.)(Editura Limes, Cluj-Napoca, 2019, 232 p.)(Editura Limes, Cluj-Napoca, 2019, 232 p.)(Editura Limes, Cluj-Napoca, 2019, 232 p.)(Editura Limes, Cluj-Napoca, 2019, 232 p.)

Un roman al „ticålo¿iei de claså” în reluåri
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unor istorici ¿i arheologi, „care ¿i-au dat
doctoratul cu zona aceea”. Pasionatul istoric
Radu Costin era un fel de „lup singuratic”, în-
cercând så câ¿tige bunåvoin¡a vreunui aface-
rist ca Ioan Jude pentru tipårirea unei antologii
de folclor de vreo 1200 pagini. Afaceristul
recunoa¿te cå lucrarea e „unicå” ¿i „meritå
toatå aten¡ia, dar costå scump”, drept care îi
sugereazå autorului så se adreseze primaru-
lui... El însu¿i, spune Jude, consultant de
fonduri europene, investi¡ii, asiguråri, evaluåri,
falimente, are ni¿te cår¡i tipårite ¿i nu ¿tie cum
så le mai plaseze: „Oamenii nu mai au timp,
scriitorul nu mai reprezintå nimic în societate,
al¡ii sunt vedetele, lumea s-a schimbat. Cultu-
ra, doar a¿a, un semn de noble¡e, de activitate
derivatå, pu¡ini tråiesc din cår¡i...” Radu Costin
îi vorbe¿te despre faptul cå a scris despre Vadul
Ars, „o localitate însemnatå pe timpul romani-
lor, treburi uitate, pomenite de Ptolemeu, s-a
cam uitat”... Nici acest fapt nu-l intereseazå pe
lichidatorul Ioan Jude, consultantul pe fonduri
europene, care, convins cå „totul este afacere”,
promite cå va cumpåra ¿i el „vreo trei exempla-
re” din antologia de folclor, fiind bunå „de cadou,
mai ales la politicieni”. Primarul va în¡elege de-
sigur cå „va face impresie la zilele ora¿ului, mer-
ge så fie prezentatå, biblioteca va achizi¡iona.
Discuta¡i ¿i la Biblioteca jude¡eanå...”(Cap. XV).

Foarte veridicå este ¿i scena colectivå prile-
juitå de Festivalul Berii, sårbåtoare devenitå
„tradi¡ionalå”, de¿i fosta fabricå de bere „s-a
închis ¿i lichidat”. Primarul Sorin Militaru,
pensionat din poli¡ie, îi adunå împrejurul såu
pe parlamentarul Gigi Zugravu (cel cu conclu-
ziile „la final”), pe marele agricultor Ion Arde-
leanu (fostul director al Combinatului „unitate
dispårutå în conturile manipulatorilor de fier
vechi”), pe consultantul ¿i lichidatorul Ioan
Jude, pe Radu Costin, pe directorul bibliotecii,
pe Alex Feraru, directorul Casei de Culturå,
câ¡iva oameni de la jude¡... Prilej pentru parla-
mentar de a le aminti mai vechilor colaboratori
Ioan Jude („fost jurnalist, actual economist de
serviciu ¿i scriitor cu revistå ¿i cår¡i la vedere”)
¿i Ion Ardeleanu så fie pregåti¡i pentru „lupta
electoralå”, gândindu-se ¿i la penticostalii din
zonå nu pu¡ini, care „ne leagå de boierii de peste
ocean” („Cu ei America e dupå col¡!”) – Cap.  XVI.

O figurå memorabilå este aceea a profeso-

rului pensionar Radu Costin, care, presim¡in-
du-¿i sfâr¿itul, o viziteazå pe Ana Nor, låsându-i
ca „mesaj” pentru a-l transmite „mai departe”,
cei trei cosoni, banii de aur de pe vremea regelui
dac Koson, pe care îi avea ca amintire de la
prietenul såu Mircea Neagu: „Eu sunt cam
båtrân, la tine sunt în siguran¡å”. Plecatå în
Germania, Ana aflå de acolo de pe internet
despre crima ce avusese loc la Valea Rea, pe
locul unde s-a descoperit o localitate din vremea
romanilor. Era vorba de Alex Feraru, directorul
Casei de culturå, ¿i profesorul pensionar Radu
Costin, veni¡i aici så vadå „stadiul lucrårilor în
situl arheologic ¿i pentru a face fotografii la fa¡a
locului”, ambii fiind gåsi¡i împu¿ca¡i cu cinci
cartu¿e de vânåtoare de „persoane necunoscute
momentan” ¿i „pe jumåtate acoperi¡i cu douå
table metalice luate din ¿antierul în lucru”. Cer-
cetårile au început seara târziu, sub lumina
reflectoarelor. Articolul era intitulat dubita-
tiv-interogativ: „Crimå politicå sau afacere
nelåmuritå?” (Cap. XXX).

Cårturarul locului Radu Costin, mândru
de zona în care locuia (cu vestigii istorice, chiar
geologice) ¿i pe care o cutreierase împreunå cu
prietenul såu Mircea Negru, îl completase pe
un invitat american venit så conferen¡ieze
despre „istoria scrisului”, începând cu alfabetul
cuneiform al sumerienilor ¿i continuând cu alte
scrieri, hieroglificå, pictograficå, hieraticå,
demoticå pânå la alfabetul grecesc ¿i latinesc.
Pasionatul cårturar completase cuno¿tin¡ele
profesorului universitar american amintind în
luarea sa de cuvânt de „tåbli¡ele ceramice” de
la Tårtåria, dintr-un centru cultural neolitic,
azi Câmpul Pâinii, dar ¿i de „tåbli¡ele de plumb
de la Sinaia”, cu specifica¡ia cå aici, în valea
Mure¿ului, în bazinul carpatic, a existat, în
civiliza¡ia Tårtåria-Vinèa, o scriere pictograficå,
protoliterarå, cu o mie de ani înainte de Sumer,
de fenicieni ¿i egipteni, dupå cum au aråtat
atâ¡ia cercetåtori din întreaga lume. Ceea ce
presupune o migra¡iune spre zonele asiatice a
unor popula¡ii din bazinul carpatic... „Migran¡i,
¿i atunci ¿i acum! Da, istoria se repetå!” îl
asigurå pe nedumeritul conferen¡iar american
directorul Casei de Culturå, Ioan Hora...

Roman social ¿i de moravuri, cu un aplomb
critic, ironic pe alocuri, redactat la modul expo-
zitiv, prin juxtapunere ¿i intersectare de planuri

¿i personaje, MIGRAºII FÅRÅ BAGA-
JE este o scriere autenticå, cu ima-
gini (scene, personaje, întâmplåri)
luate (sau imaginate) la fa¡a locului.
Autorul practicå o frazare plinå de
oralitate, de enun¡uri juxtapuse, fe-
rindu-se de perioada arborescentå,
ceea ce då impresia de scriere ur-
gentå, menitå så „redea” faptul de
via¡å autentic, psihologia ¿i compor-
tamentul unor personaje în mi¿care.
Cultivând uneori suspansul (precum
în cazul eventualei legalizåri a rela-
¡iei Anei cu Toma Bucur sau a rezul-
tatelor cercetårii dublei crime din Va-
lea Rea), romanul are antren ¿i cur-
sivitate, într-o sprintenå derulare a
planurilor diegezice.

De¿i nu localizeazå exact, topo-
nimul „Vadul Ars” are o putere de
sugestie mai generalå, cåci, în vânzo-
leala postrevolu¡ionarå ¿i a tranzi¡iei
spre economia de pia¡å, industria ro-
mâneascå, declaratå de premierul
de atunci Petre Roman „un maldår
de fiare vechi”, a fost complet deva-
lizatå ¿i puså la påmânt, realitå¡i de
våzut în mai toate ora¿ele, atât la
Cålan, Ha¡eg, Hunedoara, Valea Jiu-
lui, cât ¿i în alte regiuni ale ¡årii (Re-
¿i¡a, Gala¡i, Bra¿ov, Câmpulung
Muscel, Râmnicu-Vâlcea etc. etc.)...

Autorul surprinde nu numai aspectul de
via¡å crudå, autenticå, dar, con¿tiin¡å-oglindå
a epocii sale, scrie ¿i într-o perspectivå a indi-
cårii/ numirii Råului, relevând, dincolo de iubi-
rea profundå ¿i pasiunea înål¡åtoare (Ana Nor,
Toma Bucur, Radu Costin),  o gamå variatå de
sentimente, de la atitudini de cåpåtuialå, ari-
vism, egoism, arogan¡å, insolen¡å, insa¡ietate
patronalå, falsitate, cinism, manipulare, imora-
litate, snobism, compromis politic, meschinårii
financiare, tertipuri ale  parvenirii, abuzuri, la
demagogia conducåtorilor din diferite sectoare
de activitate, cârdå¿ia politicå ¿i afaceristå, mo-
ravuri u¿oare, sclavizarea ¡igåneascå (de re¡i-
nut scena din pådure cu oameni ai stråzii pu¿i
în lan¡uri de o bandå de ¡igani defri¿åtori etc).

În cele XXX de capitole, mai pu¡ine cu douå
decât precedentul „Vadul Ars”, MIGRAºII FÅRÅ
BAGAJE este un roman de mare actualitate,
supunând aten¡iei nu atât impactul pe care îl
au „migra¡iile” asiatice asupra Europei occiden-
tale cât asumarea acestui destin de anumite
con¿tiin¡e dislocate din mediul firesc al vie¡ii
lor. Destinul Anei Nor este, de pildå, al unui
„migrant fårå bagaje”, plecårile ¿i revenirile
acesteia pe un itinerariu european fiind destul
de elocvente în planul unei con¿tiin¡e lucide,
de apårare instinctivå în fa¡a råului ce o ame-
nin¡å. Dar scrierea este una ¿i mai complexå
fa¡å de destinul acestei femei, inten¡ia autoru-
lui fiind aceea de a surprinde o lume ¿i o socie-
tate, în interdeterminårile existen¡iale, accentul
cåzând, desigur destul de critic, amar ¿i recri-
minatoriu, pe felii de via¡å indeniabile, recog-
noscibile la nivel mai general în context social
¿i politic.

Remarcabilå sub acest aspect, proza lui
Constantin Stancu, ocolind orice tip de artificii
¿i inginerii specific postmoderniste, este expre-
sia unui atent observator al rela¡iilor interu-
mane, comportamente ¿i psihologii, în care re-
gåsim, deopotrivå, demnitate, ideal, noble¡e,
tråire curatå, dar ¿i mentalitå¡i materialiste,
cinice,  mercantile, în general o ticålo¿ie „de
claså” care se vede de departe în peisajul reali-
tå¡ilor ce le tråim, fårå a ne inocula cumva vreo
impresie de redresare ori rena¿tere eticå. O „ti-
cålo¿ie” tinzând a deveni normå, demnå de apo-
calipticul sfâr¿it de secol XX ¿i început de mi-
leniu III...
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Sub sugestivul titlu, caligrafiat cu o lucidå
pacificare sufleteascå, ¿i într-o condi¡ie artis-
ticå „lucioaså”, volumul de poezii CCCCCââââând amurnd amurnd amurnd amurnd amur-----
gul devine albastru gul devine albastru gul devine albastru gul devine albastru gul devine albastru (Editura Vatra Veche, 2020,
134 p) al doamnei Ana Pop Sîrbu constituie
cutia de rezonan¡å a unei etape de rotunde îm-
pliniri. Un sentiment puternic de autumnalitate

asumatå stråbate cele 68 de piese lirice, mai vechiul spirit eudemonic al
autoarei devenind acum „expectativå” ¿i „revela¡ie”. „Cålåtoria” prin ano-
timpurile vie¡ii e un prilej de medita¡ie ¿i concentrare poeticå rezuma-
tivå: „Må concentrez/ så våd toate culorile,/ Ascultând ¡ipåtul lor”. Dacå
„la cincisprezece ani,/ Vremea e un stânjenel împlinit”, la douåzeci „feres-
trele cuvintelor sunt larg deschise”, la treizeci „desenez în piatrå/ Pe cei
doi îngândura¡i”, la patruzeci „våd rådåcina pomilor”, la cincizeci „picåtu-
rile de ploaie/ Se-nghesuie pe iederå”, la ¿aizeci „iatacul devine/ tot mai
nisipos/ ªi våd mai limpede/ Creasta aurie a timpului”, pentru ca la
¿aptezeci poeta så-¿i spunå: „Încå nu e prea târziu/ Så må întorc la mine.”
(47. Cålåtoria)

Întreg volumul este marcat de obsesia Timpului care, domolind rit-
murile vie¡ii, sublimeazå totul în vers deopotrivå cu o înfrigurare sim¡itå
profund organic, cum o fluidå melopee  cu „încheieturi tot mai sub¡iri”:
„Vine vremea când amintirile se suprapun/ Printre constela¡ii. E noapte./
Niciun suflu nu mai råzbate printre lentile./ Orice încheiere devine poem./
Fragmentul de frig intrå sub omoplat.” (2. Revela¡ie). În sensul unei re-
demp¡iuni spirituale, aceastå sapien¡ialå în¡elegere ¿i acceptare a lucru-
rilor, dincolo de a fi revoltå, ¡ipåt ori gest contestatar cåtre o ordine on-
tologic statuatå astfel, devine în poezie luciditate vizionarå. Nu resemnare,
ci acceptare, nu „fricå” în fa¡a necunoscutului tot mai apropiat, ci o cât
mai concentratå privire/„radiografiere” a fiin¡ei, totul comunicat cu re¡i-
nutå emo¡ie în enun¡uri juxtapuse, fårå subordonåri sintactice: „Cineva
strigå în urma ta./ Arca¿ul înainteazå./ Minutarul ceasului are acela¿i
lustru./ Neatins, alunecåtor, straniu.” (9. Amurgul)

ªi în toatå aceastå råvå¿ire nostalgicå, ideea poemului care „nu se
mai terminå” i se a¿terne sub pa¿i poetei ca „o punte”, ambrozie amintin-
du-i de „privirea de la treizeci de ani”, când întunericul „se retrage” ¿i
„Sânii se lipesc de alt trup./ De poemul ce nu se mai terminå,/ Unde
frazele nu se mai poticnesc,/ Ci se transformå în tropotul unui roib.” (12.
Poemul ce nu se mai terminå). Ochiul poetei, atât de sensibil la sunete ¿i
culori (ne amintim de volumele anterioare bilingve „Eudemonie”/ „Eu-
daemonia” din 2016 ¿i de „Sunet în re minor”/ „D Minor sound”, 2017),
percepe întreg spectrul coloristic al vie¡ii, dar ¿i vibra¡iile rostirii ca ma-
nifeståri ale låuntrului fiin¡ial: „Vine o vreme/ Când vocalele råbufnesc./
Pe clapele inimii,/ În col¡uri întunecoase. (...)/ Devin înecåcioase,/ Albas-
tre,/ Mirate de ce le tot urmåresc./ Zi de zi,/ Noapte de noapte/ Se-ntorc
la mine,/ Îmi ating obrazul,/ Se strecoarå printre virgule,/ Se odihnesc./
Î¿i lipesc urechea/ De începutul cår¡ii./ Cautå seiful/ De la sfâr¿itul
cår¡ii/ ªi nu-l mai gåsesc.” (45.Vocale).

Dacå o parte din poeme intrå sub spectrul Timpului (9. Amurgul,
24. Cântec al pierderii, 46. Drumul, 47. Cålåtoria ¿.a.), altele, parte de
rezisten¡å, coaguleazå în arte poetice menite a-i exprima autoarei
pasiunea constantå întru transfigurarea vie¡ii/ existen¡ei prin cuvânt. E
o „luptå” crâncenå a poeziei cu cuvântul, un fel de „carnagiu” vizat de
gloria acesteia, a¿a dupå cum rezultå din piesa 13. Cuvântul: „Poezia se
stinge/ Ereticå, fugarå./ Ia cuvântul de gât/ ªi-l ridicå la cer./ Se tre-
ze¿te/ La început de solsti¡iu./ Gloria ei plånuie¿te carnagii.” Men¡ionåm
aici câteva titluri cu trimitere directå la mai vechea „luptå” cu cuvântul,
menitå a exprima autenticitatea, sinceritatea ¿i profunzimea tråirilor,
un fel de amestec/ întrepåtrundere între via¡å ¿i poezie, dacå nu chiar o
sublimare a primei în cealaltå: 12. Poemul ce nu se mai terminå, 13.
Cuvântul, 18. Scribul, 31.Poetul, 37. Antipoem 2, 38.Antipoem, 41. Poetul
(varianta 3), 42. Poetul (varianta 2), 43. Poetul (varianta 1), 44. Poezia ia
o altå înfå¡i¿are, 45. Vocale, 68.XXX). Iatå o „definire” (mereu reluatå, în
varii contexte metaforic-imagistice, a „îmblânzitorului” de cuvinte, ignorat
de mul¡imea ignobilå, asaltat de puterea cuvintelor cu zgomot „metalic”:
„Poetul,/ Între semne/ ªi veac./ Nu-¿i astupå urechile,/ Cåci cuvintele
vin/ De sub tålpile påmântului./ Calcå spre El./ Cele de ieri/ Sunt ¿i
cele de azi./ Metalice,/ Pline de semne./ Îngropate-n ¡intirime,/ Cele din
unghere,/ Cele de pe scoar¡a copacilor...” (41. Poetul / varianta 3).

Vârsta poeziei de acum este „albastrul”, succedaneu al verdelui („Se
stinge verdele”), învestitå cu o bogatå semanticå, ce trimite la via¡å, împli-
nire, în¡elegere, pacificare, dezmårginire, în general o culoare „invincibilå”
båtând cu toate nuan¡ele cåtre inefabil ori cåtre dorul de absolut, în re-
gimul asumatelor limpiditå¡i lirice, enun¡uri laconice, combustionate:
„Întinderea e albastrå./ Fuge printre iambi ¿i trohei./ Se-mpotrive¿te
odelor./ E invincibilå.” (49. Întinderea e albastrå). Autoare a unei poezii

ANA POP SÎRBU – poezia ca „amiazå” ¿i eudemonie:

„CÂND AMURGUL DEVINE ALBASTRU”
(Editura Vatra Veche, Târgu-Mure¿, 2020, 134 p.)(Editura Vatra Veche, Târgu-Mure¿, 2020, 134 p.)(Editura Vatra Veche, Târgu-Mure¿, 2020, 134 p.)(Editura Vatra Veche, Târgu-Mure¿, 2020, 134 p.)(Editura Vatra Veche, Târgu-Mure¿, 2020, 134 p.)

„din celålalt veac” (57. Alfabetul absen¡ei),
care nu cunoa¿te „alcovul” (53. Îmbåtrâ-
nire albastrå), poeta mediteazå nostalgic
într-o „Invizibilå aritmeticå” (51) la faptul
cå „Acum, nu mai sunt în poveste”, amia-
za definind totodatå o stare poeticå tråitå
deopotrivå organic ¿i cu mai adânci semni-
fica¡ii: „Poezia era de-un albastru albas-
tru./ Sta lângå mine, absentå,/ Decolo-
ratå./ Råbufnea/ Când îi ceream un rås-
puns (...)/ Apoi ¿i-am scris pe o altå buca-
tå stråinå/ De paginå. Cerul suna./ Pere-
¡ii sunau./ Poezia nu må mai cåuta./ Era amiazå/ ªi ea î¿i måsura
pa¿ii...” (44. Poezia ia o altå înfå¡i¿are). Aceea¿i emo¡ie a comunicårii în
juxtapuneri sintactice, aceea¿i stare de obosealå, epuizare, târziu în suflet,
aceea¿i acutå percep¡ie a ritmurilor devoratoare ale Timpului, aceea¿i
fantasmaticå apari¡ie a trecutului pierdut în estompåri nostalgice, precum
în 38. Antipoem: „Marea, oceanul, laguna./ Nimic despre noi. (...)/ ªi
acolo pe ¡årm/ Amintirea mea./ Un bust ce lunecå dincolo./ Se-afundå
adânc/ Ca într-un roman rusesc./ O fåpturå ce se pierde/ Într-o altå
mare,/ Într-un alt ocean./ Marea, oceanul, laguna/ Se depårteazå de
ea./ Ecourile nu se mai aud./ Pe degetele ei,/ Timpul se prelinge/ Ca
ceara./ Se råstoarnå invizibil pe ¡årmul,/ Pe care se plimbå al¡i pa¿i./
Pa¿ii ei zvel¡i, de atunci./ Doar lumina bate mai tare.”

Da, în acest orizont din urmå al fiin¡ei, „lumina bate mai tare” –
acesta este sensul reflec¡iei, câ¿tigul senectu¡ii luminoase ¿i irenice,
pacificatoare, starea de antumnalitate încununând roditor o experien¡å
de via¡å, curå¡itoare ¿i limpezitoare precum o întrevåzutå stråvezie de
cristal: „Soarele låcrimeazå./ Din ¿apte în ¿apte ani,/ Toamna îmi curå¡å
vorbele de cenu¿å.” (34. Autumnalå).

Poezia Anei Pop Sîrbu  a parcurs, desigur, vârstele necesare, coa-
gulând acum într-un mod poetic original „îmblânzind marginile” într-o
„peregrinare blândå pe Cer”, de o tranzitivitate specificå u¿or recognosci-
bilå. În volutele imaginare ¿i imaginale ale acestei poezii, în ideografiile ¿i
alegoriile sugerate, în cursivitatea blând-emo¡ionalå a unei dic¡ii re¡i-
nute, adeseori laconice, peste tot în transcrip¡ia sentimentului de solitu-
dine întâlnim acea voca¡ie a sinceritå¡ii, a lipsei de afectare, ce dau textelor
autenticitate ¿i specificitate, deopotrivå cu remarcata deja originalitate.

„Când amurgul devine albastru” este cartea care o reprezintå pe
poeta Ana Pop Sîrbu, acum, în anul de gra¡ie 2020, când, cu demnitatea
eudemoniei despre care scria altå datå, î¿i radiografiazå profunzimea
fiin¡ei, nåzuind ¿i punându-¿i toatå încrederea în mântuitorul Poem „care
nu se mai terminå”...

Zenovie CZenovie CZenovie CZenovie CZenovie CÂÂÂÂÂRLUGEARLUGEARLUGEARLUGEARLUGEA

Tg.-Jiu, 6 septembrie 2020Tg.-Jiu, 6 septembrie 2020Tg.-Jiu, 6 septembrie 2020Tg.-Jiu, 6 septembrie 2020Tg.-Jiu, 6 septembrie 2020
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Fårå teama de a gre¿i, putem afirma cå studiile monografice con-
sacrate lui Blaga ca poet, filosof, dramaturg, publicist, diplomat/ cca 30
– primul întocmit de Crohmålniceanu/2 l-au prezentat, numai par¡ial.
Mai niciunul din ele n-a dezvoltat „toate sectoarele activitå¡ii sale”, dupå
cum nici cele sectoriale n-au la bazå cunoa¿terea exhaustivå a tuturor
documentelor blagiene. Credem cå ar merita så fie ¿tiut faptul cå la scurt
timp dupå debutul poetic, în 1919, cu Poemele luminii, cari au însemnat
– potrivit lui Iorga – un dar pe care Ardealul l-a fåcut României Mari, la
doi ani, în 1921, Lucian Blaga debuteazå ¿i ca traducåtor. Se vor împlini
în curând un secol din momentul în care proaspåtul doctor în filosofie/
titlu ob¡inut la Viena/, l-a publicat în române¿te pe poetul german, Alfred
Mombert (1872-1942). Transpunerea a semnat-o cu ini¡ialele L.B. A fåcut
înserat traducerea respectivå în primul numår al revistei Gândirea3,
publica¡ie la care a colaborat dupå aceea aproape douå decenii.

La trei ani dupå debutul în calitate de tålmåcitor,  cum îi plåcea så
se autodenumeascå, în 1924, în exact în perioada în care se afla la Lugoj,
autorul Poemelor luminii ¿i Pietre pentru templul meu a publicat în revistå
Cultura, douå poeme traduse din limba germanå, semnate de poetul bra-
¿ovean de facturå expresionistå, Egon Hajek (1888-1963), cunoscut ¿i ca
istoric literar, romancier ¿i muzicolog român ¿i austriac. Traducerile au
fost semnate cu pseudonimul Luca Moga.4

Extrem de interesante ¿i foarte pu¡in cunoscute de slavi¿tii români
au fost traducerile din liricå ruså/sovieticå, respectiv Cântecul câinelui
de Esenin, poem pe care l-a publicat în Gândirea din 1928. Dupå råzboi/
1956/ poemul esenian va fi republicat, împreunå cu poeme ale altor poe¡i
de seamå, clasici ai literaturii ruse: Pu¿kin, Lomonosov ¿i Nekrasov.5

În mod deosebit, în timpul råzboiului, Lucian Blaga traduce ¿i publicå
din Friedrich Hölderlin (1770-1843) în Saeculum, Universul literar ¿i Tri-
buna textele: Cântecul soartei, Menon se plângedupå Diotima ¿i Amiaza
vie¡ii.6

Un an mai târziu i-a apårut traducerea din simbolistul german Stefan
George (1868-1933) Lauda femeilor.7 A fost momentul în care poetul,
filosoful, universitarul, publicistul, Lucian Blaga s-a hotårât så alcåtu-
iascå un florilegiu compact cu transpuneri din lirica universalå, volumul
pe care îl va publica abia în 1957, devenitå una din antologiile cele mai
importante apårute în limba românå dupå råzboi.8

Men¡ioneazå, în prefa¡a la volum, cå mai “båteau încå tunurile råzbo-
iului”/1943/, când el a încercat så råspundå la unele izvoade ce le avea
în fa¡å, aplecându-se asupra culturii universale. Din cele evocate aflåm
cå, atunci, s-a nåscut, în el: “dorin¡a arzåtoare de a anexa ¿i de a asimila
graiului românesc o seamå de poezii, dintre cele mai frumoase ale literatu-
rii universale”. L-a interesat, spune el, nu  numårul, ci “caratele”.9 Sintag-
ma a anexa sau a asimila au releven¡a lor, chiar de atunci, Blaga în-
¡elegând prin traducere nu o transpunere mecanicå a unor idei sau fraze
dintr-o limbå în alta ci un procesul de a re-creea în limba natalå, pentru
cultura proprie o operå, în cazul nostru literarå. Fidel cestei idei de
traductologie, cum se nume¿te azi procesul, Blaga a fost consecvent pânå
la sfâr¿itul vie¡ii.

Cu unele adåugiri, volumul respectiv a fost retipårit prin grija ¿i
contribu¡ia fiicei poetului, Doamna Dorli Blaga, cel mai important pro-
motor ¿i popularizator al crea¡iei Pårintelui såu. A fåcut-o, deci, în volumul
al treilea de Opere10 ¿i în ultima edi¡ie adåugitå ¿i îmbunåtå¡itå, tipåritå
la Humanitas în 2013.11 De subliniat cå traducerile din lirica englezå ¿i
americanå cuprinse în opusul men¡ionat au fost realizate de Lucian Blaga
în colaborare cu so¡ia sa Cornelia Blaga ¿i cu sprijinul doamnei Flori
Gavrilå.

Interesant cå în perioada în care Blaga alcåtuia în Ardeal volumul,
Eugen Ionescu, în calitate de diplomat la Vichy, scria în ultimul såu raport
diplomatic adresat Ministerului Afacerilor Stråine: „...nu descoperim
nimica atunci când afirmåm cå arta singurå exprimå sufletul adânc ¿i
permanent al unui neam ¿i al unei culturi. Serviciile pe care o literaturå
bine traduså le poate aduce sunt incalculabile chiar dacå nu toatå lumea
poate înþelege aceasta de la început”.12 Iatå cum ata¿atul cultural ¿i de
preså român din Fran¡a, autorul volumului Nu, el însu¿i tålmåcitor în
limba francezå inclusiv din Blaga dar ¿i din Arghezi, Bacovia etc. a publicat
unele poezii ale colegilor såi români în revistele din sudul Fran¡ei, aspect
pu¡in cunoscut ¿i valorificat azi, cel pu¡in de institutele culturale
române¿ti.13

Revenind la traducerile blagiene, poetul transilvan a cuprins în flori-
legiul såu stihuri egiptene dar ¿i din antichitatea greacå sau chinezå,
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africane, italiene, galice etc., fårå a avea
ambi¡ia de a face prezentåri docte, complete
cu privire la lirica respectivå. În succintul
cuvânt introductiv precizeazå, fårå nici un fel
de ambiguitate, cå: „a spicuit prin autori ¿i
prin antologii stråine, cum a putut ¿i pe unde
a putut”, utilizând „în vederea transpunerii atât texte în limba de obâr¿ie
cât ¿i traduceri în alte limbi”, atunci când limba originalelor i-a fost
inaccesibilå. Ca polonist sunt surprins cå din lirica polonezå, în ciuda
faptului cå a cunoscut personal o seamå de poe¡i lehi, nu a inclus în
antologia sa pe niciunul din ei, nici chiar pe poetul ¿i traducåtorul
Eminescului, îl am în vedere pe Emil Zegad³owicz (1888-1941), cel care
i-a tradus Gorunul, text pe care l-a inclus în antologia sa de liricå
româneascå, Teme române¿ti, apårutå la Var¿ovia în 1931.14

Iatå o declara¡ie, care a scåpat mai tuturor exege¡ilor: „Traducând –
mi-am domolit o aprigå sete. Traducând – m-am îmbogå¡it cu o experien¡å.
Doream så våd în ce måsurå poezia poate fi trecutå dintr-un grai într-altul.
Traducând – m-am sim¡it crescând.”

ªi a fåcut aceasta Lucian Blaga, cum subliniam mai sus, începând
încå din 1921, transpunând poemul lui Alfred Momert – Plimbare pânå
la amurgul vie¡ii, când a publicat din tålmåcirile sale în Steaua, conduså
de Aurel Råu sau în paginile presei literare române¿ti: Via¡a Românescå,
Gazeta literarå, Scrisul bånå¡ean etc.15

A¿adar, în 1943 autorul Poemelor luminii s-a „ostenit numai cu poezii,
ce i-au stârnit încântarea, ¿i care, prin tålmåcire, puteau så devinå,
într-un fel ale sale, ale noastre, ale Românilor”.16

LLLLLa început, din crea¡ia egipteanåcrea¡ia egipteanåcrea¡ia egipteanåcrea¡ia egipteanåcrea¡ia egipteanå, Lucian Blaga a ales  patru poeme
anonime din secolele XVI-XIV, de dinaintea erei noastre, toate de o sen-
sibilitate liricå aparte pentru acele timpuri, cum s-a dovedit a fi - Imn
soarelui. Soare care atunci când råsare – lumea izbucne¿te în chiote,
întâmpinând acest domn al zeilor, låudat fiind de paviani ¿i animale,
oceanul vibrând de strålucirea lui, Zeii din Heliopol preamårindu-i-se
spune în versiunea blagianå.

Urmat este acest poem de Cântecul de triumf al sufletului. „Ac¡iunea”
descriså se petrece în poarta cerului  - acolo unde  marele zeu: „care din
nimic se fåcu,/ ¿i care din numele såu creeazå totul./ Timpul în scrum
se prefåcu./ fiind ziua de ieri ¿i ziua de mâne,/ ajunge în patria cerului,/
bucuros cå se aflå la tatål såu”.

Nåzuin¡a poetului anonim egiptean a fost de-a ajunge la imperiul,
care se aflå în cer, dus de: „Påsårile care sunt în våzduhuri”, continuând
cu observa¡ia: „Animalele ce mi¿unå pe tårâmuri,/ Pe¿tii din fluvii ¿i
måri -// imperiul ceresc fiind în inima lui”.

Impresionante sunt sentimentele de iubire ale „primitivului” egiptean,
atunci când acesta se aflå în bra¡ele iubitei:

A te vedea este luminå pentru ochii mei.
Må alipesc ¡ie, fiindcå-¡i våd iubirea,
tu marele inimii mele.
Ceasurile mele sunt pline de ve¿nicie
de când dorm cu tine.
Tu ai ridicat inima mea
când zåcea în noapte.
Eu sunt bucata de påmânt
în care tu î¡i såde¿ti  florile.
Plåcut este locul pe care mâna ta l-a såpat,
pe unde se plimbå mânå în mânå,
în råcoarea vântului de miazå-noapte.
Inima mea de bucurie e plinå
pentru cå mergem împreunå.
Ca un must e pentru mine
Glasul så ¡i-l aud.
Eu tråiesc, fiindcå îl aud.
Câtå candoare gåsim aici surprinså, iar gingå¿ia exprimatå o vom

întâlni în lirica europeanå abia peste secole, la anticii greci; în cea mo-
dernå peste douå milenii.

DDDDDin  crea¡ia liricå chinezåliricå chinezåliricå chinezåliricå chinezåliricå chinezå, Blaga a ales cea mai veche poezie cunos-
cutå, respectiv cu 2000 de ani înaintea erei noastre, compuså fiind din
¿ase versuri de o rarå frumuse¡e:
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Råsare soarele. De muncå må apuc.
Apune sorele: în somn må duc.

Îmi sap fântâna, beau din ea.
Din plin ogorul må va såtura.

Nici împåratul cu puterea lui, mai bine
nu s-ar putea îngriji de mine.17

Cu siguran¡å, poetul din Lancråm este
primul român care a transpus din lirica chine-
zå la noi. Nu ¿tiu dacå sinologii au re¡inut acest
lucru. Ar fi cazul. Nu cunoa¿tem muzicalitatea
originalului, înså nu gre¿im afirmând cå, gra¡ie
tålmåcirii blagiene, cititorul român ia cuno¿tin-
¡å pentru prima datå de poemul  lui Li Tai-Pe,
/cel care a tråit în anii 701- 762 din era noas-
trå/; traducând din acest poet, Blaga aduce
cititorului român parfumul unei poezii nu
numai îndepårtate în spa¡iu, ci ¿i în timp: a¿a-
dar, cu peste o mie de ani, fiind vorba de sti-
hurile consacrate Slovelor eterne. ªi încå un
lucru insolit. Poetul chinez Li Tai-Pe se dove-
de¿te a fi con¿tient cå vorbele scrise de el  sunt
precum florile de prun cåzute pe påmânt ¿i
care råvå¿ite în zåpadå, au mireasma manda-
rinei; duhul tainei dispare când o fatå, prea
îndelung poartå-n faldurile hainei parfumul
acestei flori. Iatå în traducerea lui Blaga ce
afirmå Li Tai Pe:

ªi bruma pierde-se, când soarele o vede.
Numai slovele pe care eu le scriu
sunt ve¿nice, o ¿tiu.
Poetul din secolul al XIX-lea, TungLiu-Fan,

care dovede¿te o abordare liricå modernå,
europeanå, ne aduce în fa¡a unor peisaje im-
presioniste cu bårci ¿i coråbii cu flori, cu fete
care cântå despre moarte ¿i iubire, iar florile
de lotus aud cântarea ¿i se mirå. Suferå poetul
modern cå în timp ce alaiul de fete vor aluneca
în marea verde ¿i se vor cufunda: „cu trupuri
albe ¿i pår întunecat/, ¿i-n moarte tot va mai
suna/un cântec de iubire plin/. Nici o tânguire
gurile nu vor rosti”.

DDDDDin lirica greacålirica greacålirica greacålirica greacålirica greacå, Blaga a ales så traducå
pentru prima datå la noi din Bakchylides /poet
din secolul al V-lea înainte de Hristos/. E vorba
de poemul Lauda påcii, un imn imn imn imn imn pentru måre¡ele
lucruri pe care pacea le na¿te. Pacea înseamnå
pentru anticul elen ca ¿i cum:

Pe chinga scutului î¿i ¡ese pânza
paianjenul. Iar lancea ascu¡itå
¿i spada cu tåi¿uri, douå, sunt
amarnic måcinate de ruginå.
Re¡inem, totodatå, mesajul plin de bucurie

cå pe vreme de pace trompeta de aramå amu-
¡e¿te. Somnul e lini¿tit în timpul påcii, împros-
påtând inima, iar cântecul poate slåvi fru-
muse¡ea. Acestea sunt virtu¡ile antice ale påcii
la greci. Poate primele remarci surprinse în
ipostazele de mai sus.

Al doilea poet - ¿i el necunoscut pânå
atunci în literatura românå  - este Ibicos/seco-
lul VI înainte de Hrisos/, cu poemul Primåvara,
anotimp asociat de poet cu gutuii înflori¡i, cu
un vuiet ce vine din munte ¿i care-i ståpâne¿te
puternic sângele. Dintre urma¿ii celor doi,
Blaga îl alege pe Anakreon/decedat în 495
înainte de Hristos/ cu poezia – Cåtre greer –
insecta tovarå¿å a poe¡ilor, ¿i pe care båtrâ-
ne¡ea nu o ajunge.

Tu nåscut e¿ti fårå carne,
fårå sânge, fårå semeni.
Niciodatå tu nu suferi.
Numai zeilor te-asemeni.

PPPPPentru antologia sa, Blaga a ales din poe-poe-poe-poe-poe-
zia persanåzia persanåzia persanåzia persanåzia persanå stihuri din Nisam Ed Din (1141-

1202), reproducând în române¿te poemul
Câinele mort. O parabolå hristicå despre turpi-
tudine.

Poezia primitivåPoezia primitivåPoezia primitivåPoezia primitivåPoezia primitivå este ilustratå cu cântece
din Tahiti, Polinezia, Oceania cât ¿i a unor tri-
buri din Africa de Sud ¿i Centralå, America de
Nord. Printre aceste „cântece vorbite”, cum
le-am denumit noi în anii 80 ai secolului trecut,
Blaga reu¿e¿te så ilustreze capacitatea unor
creatori atât de îndepårta¡i de Europa ¿i de Ro-
mânia. Poetul transilvan este uimit de harul
lor de a putea însufle¡i natura, dar mai ales
capacitatea acesteia de a se recreea.

Noi suntem stele cari cântå.
Noi cu lumina noastrå cântåm.
Påsåri de foc suntem noi,
Påsåri peste cer prin senin.
Aceasta este imaginea tahitienilor despre

puternicul lor zeu Taaora.

RRRRRevenind la continentul european, Blaga
îl alege pentru antologia sa pe Francois Villon
(1431 -?), cu poemul apocrif: Mica baladå de
iubire, text în care întâlnim o cåprioarå ginga-
¿å, cu pårul „cumplit de ro¿u”, de care îndrågos-
te¿te poetul. Tot din Willon traduce poetul dip-
lomat: Balada doamnelor de altå datå, cu refe-
renul cunoscut: Dar unde sunt zåpezile de an?.

Din Pierre de Ronsard (1524-1585), Lucian
Blaga a tradus Sonet pentru Maria, punând în
valoare acel prinos de iubire adus primului
trandafir de mai:

Ca jertfå prime¿te aceste lacrimi aduse ¡ie,
Åst vas cu lapte, aceste flori, pentru ca, vie
¿i moartå, fåptura ta numai rozeså fie.

Paul Verlaine (1844-1896) este prezent în
antologia la care ne referim cu  poemul Plânge
în inima, pozie ce seamånå din punctul de ve-
dere al facturii lirice cu pomele bacoviene:

Plânge în inima mea
cum plouå peste ora¿:
ce-i triste¡ea aceasta grea,
råul ce inima-mi ea?
Încheind cu:
Un chin e fårå måsurå
så nu ¿tii de ce,

fårå iubire ¿i urå,
suferi peste måsurå.
Din Paul Valery (1871-1945), Blaga a ales

poemul Pa¿ii pentru a reda acea îndepårtare
re¡inutå fåcutå de umbra divinå, pa¿ii care îna-
inteazå mu¡i ¿i înghe¡a¡i; aici stihurile ne în-
cântå cu o muzicalitate pe care doar în  strofele
eminesciene o mai întâlnim:

Ah, ginga¿a faptå tu n-o gråbi,
dulcea¡a de-a fi ¿i de-a nu fi
cåci am tråit din a¿teptarea ta
¿i pa¿ii tåi sunt inima mea.

ÎÎÎÎÎncå din adolescen¡å, dupå ce a vizitat pri-
ma oarå Italia, poetul sebe¿an s-a îndrågit de
peisajul ¿i arta italianåarta italianåarta italianåarta italianåarta italianå, ¡ara ¿i cultura meri-
dionalå råmânându-i pentru totdeauna la ini-
må. A tradus pentru antologia la care ne refe-
rim din Dante Alighieri (1265-1321) Sonetul
XXX ¿i Cântecul II.

Dupå cum se ¿tie, în ambele poezii este evo-
catå Beatrice. În tålmåcirea lui Blaga poemul
sunå:

....................................................
ªi are Beatrice-n chip culoarea perlei, precum vor
toate femeile så aibå, dar nu peste måsurå.
Ea este tot ce Firea-n-truchipat în ¡årnå durå
mai bine pildå a frumuse¡ilor învederate.
Din ochii oricum i-ar fi luminile mi¿cate,
fiori de dragoste-n afarå bat, cum nu ai crede,
ochii  rånind aceluia, ce cople¿it îl vede.
Se regåsesc pe  urmå inimile-mprospåtate.

Din Francesco Petrarca (1304-1374) Lu-
cian Blaga a tradus poemul Cântecul Italiei,
preamårind în stihuri meleagurile ¿i istoria ¡i-
nutului, exprimând adevåruri cari „bine inimii
îi face.”

Ciclul italian se încheie cu douå sonete
din Michelangelo Buonarotti (1457-1564):
Sonet I ¿i Sonet XXIII.

Iatå câteva din versurile me¿te¿ugite de
marele artist renascentist în transpunere bla-
gianå:

Artistul vrednic nu hråne¿te nici un gând
pe care marmora cu prisosin¡a ei
nu l-ar cuprinde. Izbânde¿te înså
cu temei
doar mâna ce ascultå mintea cugetând.

ÎÎÎÎÎn capitolul „de liricå germanåliricå germanåliricå germanåliricå germanåliricå germanå”, cel mai
dezvoltat din antologie, Blaga a inclus poeme
din opt mari poe¡i. Ciclul debuteazå cu Johann
Wolfgang von Goethe (1749-1832), respectiv cu
fragmente din Faust: Închinare, Balada regelui,
Cântecul Margaretei, Cuvinte orfice (Daimon,
Tyhe, Eros, Ananke, Elfis), Dor fericit,  ¿i Elegie.
Aici sunt multe stihuri ¿lefuite ¿i în anii 1952-
1954, a¿adar din perioada pregåtirii pentru
tipar a capodoperii goethene, asupra cårora
vom reveni.

Din Friedrich Von Schiller (1739-1805),
tålmåcitorul alege poemul: Împår¡irea påmân-
tului, versurile în care generos zeul împarte cu
poetul nemul¡umit de împår¡eala fåcutå  „cerul
larg deschis!”.

Din Friedrich Hölderlin (1770-1843), Blaga
a inclus în antologia sa trei poeme: Cântecul
soartei, Menon se plânge dupå Diotima ¿i Amia-
za vie¡ii. În toate a fost surprinså triste¡ea pe
care nimeni nu o ia de pe fruntea poetului, iar
steagurile sunå metalic în båtaia vântului.

Din opera marelui romantic Heinrich
Heine (1797-1856) a tradus cunoscuta poezie
Loreley, poemul cunoscut în care luntra¿ul va
fi råpus de valuri  de cântecul eroinei princi-
pale: Vâltoarea va så înghitå

Luntre, luntra¿ fårå grai.
Fântâna romanå ¿i Vâsle trase sunt cele

douå poeme din lirica lui Conrad Ferdinand
Meyer (1825-1898), stihuri care n-au lipsit din
antologia blagianå.

Din crea¡ia lui Rainer Maria Rilke (1875-
1926) se aflå incluse în antologia la care ne
referim poeziile: Amintire ¿i Epilog. Ambele poe-
zii abordând trecerea implacabilå a timpului ¿i
spaima mor¡ii care plânge în noi. Cunoa¿tem
apoi Lauda femeilor scriså de expresionistul
Stefan George (1868-1933), în care este redat
sim¡åmântul mor¡ii pe care fecioarele ¿i mire-
sele îl încearcå urmând un sicriu sumbru, la
fel fetele ¿i mamele ce-¿i plâng soarta.

Capitolul de  liricå germanåliricå germanåliricå germanåliricå germanåliricå germanå se încheie cu
poemul Cei doi de Hugo von Hofmannstahl
(1874-1929), în care dragostea înfå¡i¿atå e atât
de vibrantå încât „mânå nu se mai gåsea cu
mânå/ ¿i negru vin curgea-n ¡årânå”.

DDDDDin poezia englezå ¿i americanåenglezå ¿i americanåenglezå ¿i americanåenglezå ¿i americanåenglezå ¿i americanå, Blaga a
inclus în culegerea sa o veche baladå sco¡ianå
apar¡inând lui Sir Patric Spens, iar lirica medie-
valå englezå, debuteazå cu poemul: A¿a ni-i datå
de Michael Drayton (1563-1631), strofe în care:
Credin¡a este chematå a trece Inocen¡a din
moarte la via¡å. Din Christopher Marlowe
(1564-1593) transpune Lucian Blaga poezia:
Påstorul cåtre iubita cu slove din romantica
chemare-asigurare:

Un a¿ternut de roze am så-¡i fac,
¡i-adun buchete de miresme-o mie.
Cu-o tunicå te-mbrac, în foi de mirt,
¿i-n pår î¡i pun flori ro¿ii ¿i colie.
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William Shakespeare (1564-1616) este
ilustrat cu versuri din Romeo ¿i Iulia (act III,
sc.V) ¿i din Furtuna: Parada vie¡ii (act IV, sc. I):

Asemenea spectacolului stins,
noi suntem din aceea¿i stofå
fåcu¡i ca visurile, iar via¡a
ne este rotunjitå cu un somn.
Adaugå Sonetul XVIII ¿i Sonetul XV din

care re¡inem strofa:
icoanele acestei nestatornicii
te-aduc în tânårå splendoare-n fa¡a mea,
iar timpul ¿i ruina rea ¡in sfat, pustii,
cum ziua junå så ¡i-o schimbe-n noapte grea.

Din Ben Jonson (1572-1637) a transpus
poezia: Cåtre Celia, iar din William Blake (1757-
1827) poemele: Lesne e, Micu¡ul negru ¿i Noul
Ierusalim:

Nu vreau så-mi curm a min¡ii luptå
nici sabia n-adoarmå-n mâna mea,
cât timp n-om fi clådit Ierusalimul,
în ¡ara verde a Angliei så stea.
Din John Keats (1795-1821), Lucian Blaga

a tradus textele: Odå la o urnå greceascå, Odå
la o privighetoare, La belle dame sansmerci ¿i
Sonet.

Elizabeth Barrett Brolwning (1806-1861)
este prezentå cu un cunoscut Sonet, tradus din
portughezå ¿i alte douå poeme mai larg råspân-
dite ale autoarei: ªi dacå Dumnezeu va da, mai
tare dupå moarte te-oi iubi.

Din Edgar Allan Poe (1809-1849) a ales Bla-
ga poezia Anabel Lee, care a fost un imn de
dragoste inefabil pentru iubita sa din copilårie
de care nici îngerii ¿i nici demonii nu i-au putut
despår¡i.

Din cunoscutul volum în versuri libere al
marelui poet american Wal Whitman (1819-
1892) Blaga a tradus poemele: Un copil întreabå
ce este iarba; Tinere¡e, zi, båtrâne¡e ¿i noapte;
Tinere¡e eu nu mai am.

Verbul lui Blaga din aceste poeme aratå
dialectica vie¡ii ¿i a mor¡ii la tineri ¿i la båtrâni,
la femei ¿i copii pentru a ajunge la concluzia
cå „¿i cel mai neînsemnat vlåstar dovede¿te cå
este moarte”.

ªi dacå a fost moarte vreodatå, ea a fost
Premergåtoare vie¡ii
.....................................................................
Din larg spre larg nåzuie¿te totul;
nimic nu se destramå,
¿i a muri este altfel decât s-a crezut,
un lucru mult mai fericit.
Din crea¡ia poetului englez, profesor de poe-

ticå  de la Oxford, Matew Arnold (1822-1888),
Blaga a ales ¿i a tradus poemul – Omul mårii
påråsit, respectiv acele stihuri în care magistrul
descrie abisurile pentru ascun¿i ai mårilor regi.

Subliniem cå realizarea acestui florilegiu
l-a determinat pe I. Agârbiceanu ca, „la adormi-
rea” poetului, în mai 1961, så scrie: „...ne-ai
dat într-o superioarå traducere pe Faust ¿i vo-
lumul Din lirica universalå, care, dacå n-ai fi
scris nici o poezie originalå, ar sta dovada
marelui tåu talent poetic...”17
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În textul plasat pe post de prefa¡å, de Acvilina Biråescu ¿i Diana
Zårie la volumul Scrisori cåtre Virgil Birou (Editura Marineasa, Timi¿oa-
ra, 2003), Traian Liviu Biråescu, critic literar ocazional, din perioada anilor
50-70, scrie: „Birou este un scriitor local”. Precizarea lui T. L. B. nu are
conota¡ii depreciative. Ea vrea så spunå doar cå întraga lui operå este
dominatå de un topos. Un univers ¡årmurit, Valea Cara¿ului, cu o u¿oarå
extindere, Anina, Steierdorf ¿i Reci¡a (cum grafiazå Birou). T. L. Biråescu
s-a jucat cu termenii, fårå så-¿i dea seama, presupun, cå mai då o loviturå
unui din cei mai importan¡i scriitori nåscu¡i în Banat, ce-i drept, ¿i a cårui
operå înfå¡i¿eazå realitå¡i bånå¡ene, dar prin valoarea ei se aliniazå scriito-
rilor români de oriunde, cu deplin temei. Localismul lui Birou se aliniazå,
dacå vre¡i, localismelor unor mari scriitori ai lumii care fie au scris despre
¡inutul lor, fie au inventat un ¡inut, vezi cazul lui W Faulkner. Cele douå
romane ale lui Rebreanu, considerate vârful crea¡iei sale, Råscoala ¿i
Ion, nu-¿i au plasate personajele într-o zonå bine delimitatå? Co¿buc ¿i
Goga nu sunt numi¡i poe¡ii Ardealului, Zaharia Stancu ¿i Marin Preda, cu
Descul¡ul, respectiv Morometele, nu descriu oameni ¿i întâmplåri din fosta
regiune Romana¡i, Panait Istrati ¿i Fånu¿ Neagu nu sunt considera¡i scrii-
torii ora¿elor de la Dunåre, ai Båråganului, Sadoveanu ¿i Creangå nu sunt
scriitori moldoveni, invocând ¿i evocând toposul acestei provincii etc.?
ªi exemplificarea ar putea continua, Dar, fire¿te despre ei nu s-a scris cå
sunt scriitori locali. Deci scriind despre Birou cå este scriitor local ¿i
încercând så justifice epitetul doar prin teritoriul cår¡ilor sale, Biråescu nu
face decât så dea apå la moarå unor critici care au miopie atunci când
privesc peste mun¡i, la creatorii din aceastå parte de ¡arå. Scriind despre
opera sculptorului Romul Ladea, dupå opinia mea cel mai mare sculptor
român, dupå Brâncu¿i, unii critici de artå din epoca proletcultismului,
pentru a-i diminua importan¡a ¿i înål¡imea operei, i-au atribuit sintagma
de sculptor-¡åran. Ce presupune aceastå sintagmå? Rusticitatea lui
Ladea, primitivismul manierei sale de crea¡ie, a viziunii sale artistice.
Dupå cum se ¿tie, Ladea n-a fost un autodidact, el ¿i-a fåcut studiile la
Bucure¿ti, în Italia ¿i la Paris, la Academia Julien, sub mâna lui Brâncu¿i.

Este fårå îndoialå cå o mare parte a operei lui Ladea cuprinde
portrete de ¡årani bånå¡eni, începând cu pårin¡ii såi, mama sa Baba Eva,
fratele såu Gheorghe, cu personaje ale istoriei ¿i mitologiei Banatului,
precum Iovan Iorgovan ¿i în ultimå instan¡å Lazår de la Rusca, erou
inventat de propaganda comunistå, dar pe Ladea nu l-a interesat acest
fals, el a creat un ¡åran bånå¡ean, în ¡oalele lui de acaså ¿i în opinci, motiv
pentru care autoritå¡ile timpului, dezamågite, i-au tåiat sculptura în
jumåtate, aruncând picioarele, cu opinci cu tot. Eu am fåcut - cum ¡i-am
spus - un bånå¡ean frumos, cam 3 metri înål¡ime. Jumåtatea de jos nu a
plåcut juriului din Bucure¿ti. Probabil fiindcå cå are opinci. ªi a tåiat lucrarea
în douå, îi scrie marele sculptor prietenului lui scriitorul Virgil Birou.
Desigur Ladea realizeazå un grup statuar al ªcolii ardelene, busturi unor

Trifoiul bånå¡ean ¿i proiectele de „culturalizare” a Timi¿oarei

mari personalitå¡i ale istoriei ¿i culturii române, dar parcå tot prin regio-
nalismele sale se „individualizeazå”, capåtå o culoare deosebitå.

ªi într-unul din dic¡ionarele apårute cu ani în urmå epitetul de lo-
calism ¿i regionalism continuå så fie pus, fie, datoritå neîn¡elegerii operei,
fie deliberat, lui Virgil Birou, dar ¿i poetului Gheorghe Azap, ¿i mai la
urmå ¿i celui care scrie aceste rânduri. Chiar ¿i unul din colegii no¿tri
timi¿oreni ne regionalizeazå, împår¡indu-ne pe zone ¿i cåprårii istorice,
¿i atunci n-ar trebui så ne mire cå suntem våzu¡i prin pâclå de cei de
dincolo de mun¡i?!

Dacå tot am plecat la aceste însemnåri de la cartea amintitå, a¿
dori så relev, folosindu-må de scrisorile pe care ¿i le-au adresat cei trei:
Ladea, Birou ¿i Ion Stoia Udrea,poet, istoric ¿i publicist,care au constituit
celebrul în epocå Trifoi cårå¿an, o prietenie, nåscutå din apropierea
localitå¡ilor de na¿tere, aflate în Valea Cara¿ului, dar ¿i din idealurile pe
care le-au avut privitoare la ridicarea Banatului cultural ¿i mai ales literar
¿i impunerea vocii sale între vocile celorlalte regiuni ale României Mari.

Cum se putea realiza acest vis? O spune chiar Ion Stoia Udrea în
scrisoarea adresatå, în 1932, lui Virgil Birou, aflat în localitatea natalå,
Ticvaniul Mare, în apropierea Jitinului unde s-a nåscut Ladea ¿i nu departe
de Greoniul lui Ion Stoia Udrea: Gruparea tuturor for¡elor bånå¡ene la
Timi¿oara va fi în curând fapt împlinit, Azi a fost Ciupe (Aurel, pictor,
n. m) aici ¿i am vorbit cu el. (...) La toamnå gruparea Secolul va fi o
for¡å în fa¡a cåreia va trebui så-¿i plece capul to¡i. Primele victorii
le-am câ¿tigat deja.

Pentru tânårul råzvråtit, impetuos, cu vederi de stânga,Timi¿oara
este, ca ¿i pentru Rastigniac,eroul lui Balzac, o cetate de cucerit, chiar
dacå pårerile lui Udrea despre climatul cultural al Timi¿oarei nu sunt deloc
mågulitoare pentru cel mai mare ora¿ al Banatului, care, la 17 ani de la
reîntregirea cu România, mai era din punct de vedere al locuitorilor lui,
majoritar germano-maghiarå iar limba germanå domina celelalte limbi
vorbite. Ora¿ tehnic, cu multe ¿i vestite fabrici, Timi¿oara nu se putea
låuda atunci cu un nivel cultural, nici cu o societate care så aibå numero¿i
intelectuali umani¿ti. A¿a se explicå ¿i faptul cå la 1920, dupå urcarea pe
tron, când regele Ferdinand a oferit marilor ora¿e din provinciile unite cu
ºara, posibilitatea de a -¿i înfiin¡a universitå¡i, Stan Vidrighin, primarul
Timi¿oarei, a propus înfiin¡area unuei ªcoli Politehnice, motivând cå
ora¿ul este eminamente industrial „Noi trei, eu tu ¿i Ladea vom alcåtui
nucleul în jurul cåruia vom concentra toate for¡ele reale de crea¡ie, scrie
Stoia Udrea, pentru a schimba radical actuala conforma¡ie ne spiritualå a
acestui ora¿ burghez, încrezut ¿i idiot. Va fi o muncå titanicå, råbdare de
fier se cere, înså cred cå noi avem for¡ele necesare pentru asta. “

Acestui entuziasm ¿i impetuizitå¡ii lui Ion Stoia Udrea, Birou,
aflat încå la Ticvani, nu-i råspunde dupå a¿teptåri, cum reiese tot din
scrisorile lui Udrea, dar nici Ladea aflat la Cluj: Eu mai am un drac la Cluj,

scrie Udrea, cu care trebuie så umblu ca ¿i cu un ou de Pa¿te.
Peste un an, în noiembrie, apare revista Vrerea, formatul Gândirii

de la Cluj, îl informeazå Stoia Udrea,pe Birou, fårå så aflåm ce s-a întâmplat
cu proiectul Secolul. Poate cå abdicarea de la acel proiect se datoreazå
constatårii amare pe care Stoia Udrea i-o comunicå lui Birou: Abia atunci
mi-am dat seama cå nu a mai råmas nimeni lângå mine. S-au dus to¡i.

Disperat, Stoia Udrea îl cheamå pe prietenul de la Ticvani ¿i ca
så-l convingå så vinå, îl încuajeazå mårturisindu-i prin ce greutå¡i a trebuit
så treacå el însu¿i pânå s-a fåcut luat în seamå de autoritå¡ile timi¿orene:
În iarna lui 31-32 am dormit în sala de a¿teptare a Domni¡ei Elena (gara
CFR, n. m) N-am plecat înså din Timi¿oara. Dar am råzbit. Fårå ajutorul
nimånui (...) Nu am murit. Fiindcå, frate Virgil, nu mori de mizerie decât
dacå vrei aprioric.

Între timp, în 1933, din ini¡iativa poetului Grigore Popi¡i ia na¿tere
cenaclul Altarul cår¡ii, prima mi¿care literarå din Banat, alcåtuit din: Gh.
Atanasiu, autor de romane, C. Miu- Lerca, poet, Virgil Birou, Dorian
Grozdan, poet, Volburå Poianå-Nåstura¿, poet, Traian Topliceanu, poet,
Paul Târbå¡iu scriitor ¡åran, dramaturg, Dridi Goroni¡å, prozatoare,
folcloristul George Cåtanå etc.

Aflând despre acest eveniment, de la Cluj Romul Ladea îi råspunde
prietenului Virgil Birou, cu un ton ¿ugubå¡: Am primit epopeea Altarului în
trei cår¡i po¿tale ¿i må bucur cå programul atât de vast anun¡at de tine s-a
¿i realizat måcar în parte „Înfrå¡irea scriitorilor”. Am toatå nådejdea cå ¿i cu
ajutorul meu ¿i al altor oameni de bine îi vom da amploarea ¿i måre¡ia
cuvenitå acestor înfrå¡iri. Cred cå este de prisos så mai alergåm la autoritå¡i
dupå localuri ¿i alte daraveri, când  Spieluhr (local de pe str. Ungureanu de
aståzi unde se întâlneau arti¿tii Timi¿oarei) ne adåposte¿te ¿i ocrote¿te
cu atâta generozitate (...) În ceea ce prive¿te luminarea ¿i de¿teptarea
timi¿orenilor ar fi bine så nu te zore¿ti. Mai întâi intereseazå-te dacå au
acolo birturi, vin, cå inimå avem noi d-aici ¿i un Vecher cu care så-i de¿teptåm
(dar nu cumva så murim noi acolo de sete, pe meleaguri stråine, tot
de¿teptând la ei)

Re¡inând nota homericå pe care nåstru¿nicul sculptor o då „de¿-
teptårii timi¿orenilor”, e bine så meditåm, asupra istoriei ¿i destinului
Trifoiului bånå¡ean, a celor trei creatori, uni¡i suflete¿te ¿i în vise, dar
datoritå unor întâmplåri care nu au ¡inut doar de de voin¡a lor, ci de destin
¿i de oameni, despår¡i¡i mereu, cu toate cå to¡i trei au visat så råmânå ¿i
så clådeascå în Capitala Banatului, ora¿ul intelectual pe care îl visau. Vis
ce s-a împlinit, dupå råzboi, prin crearea ¿i impunerea noilor institu¡ii de
artå: Opera Na¡ionalå, Filarmonica Banatul, Teatrul Na¡ional, a Filialelor
Uniunii Scriitorilor, Arti¿tilor Plastici, Compozitorilor, a unor personalitå¡i
din muzicå, arta plasticå, literaturå etc.

Ion Marin ALMÅJAN
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Peter Neagoe, autorul romanului SFÂNTUL DIN
MONTPARNASSE, l-a cunoscut pe Constantin Brân-
cu¿i la Bucure¿ti, la ªcoala de Arte Frumoase, unde
au fost colegi ¿i unde a început prietenia lor.

Pe cei doi i-a apropiat faptul cå î¿i petrecuserå
copilåria ¿i primii ani ai adolescen¡ei în mediul rural,
unde via¡a se deruleazå în mijlocul naturii, în con-
sonan¡å cu ritmul anotimpurilor ¿i cu tradi¡iile po-
pulare.

Amândoi au fost talenta¡i ¿i perseveren¡i, ale-
gând så plece din ¡arå pentru a-¿i împlini visul. S-au
reîntâlnit la Paris, în 1926, când Brâncu¿i devenise
deja sculptorul modern al cårui atelier din Mont-
parnasse atrågea iubitorii de artå, iar Peter Neagoe
se afla abia la începutul  carierei scriitorice¿ti.

De¿i nu ¿i-a terminat studiile de artå începute
la Bucure¿ti ¿i a renun¡at så picteze, Peter Neagoe
a fost preocupat toatå via¡a de arta modernå, scriind,
în 1932, influen¡at de Manifestul Suprarealist al lui
André Breton, un eseu despre suprarealism, înso¡it
de ¿ase reproduceri din Juan Miro, André Masson ¿i
Max Ernst, în care face referire la pictorii suprareali¿ti
(pe unii dintre ei îi cuno¿tea personal),  exprimându-¿i
pårerea cå, în picturå, suprarealismul reprezintå o
simplificare contrarå mersului înainte al fiin¡ei umane.
Scriitorul a realizat ¿i o lucrare råmaså în manuscris,
despre mae¿trii francezi ai erei postimpresioniste (o
culegere de ¿ase eseuri despre Cézanne, Degas,
Gauguin, Monet, Renoir ¿i Van Gogh, inspiratå de
galeriile ¿i colec¡iile de artå pariziene, pe care le-a
studiat cu minu¡iozitate).

Inten¡ia mai veche de a scrie un roman despre
via¡a marelui sculptor ia o formå decisivå dupå
moartea lui Constantin Brâncu¿i, în 1957, înså se
tipåre¿te abia în 1965, postum.

Cartea urmåre¿te etapele principale ale vie¡ii
sculptorului: copilåria ¿i adolescen¡a petrecute în Gorj,
studiile la Craiova ¿i Bucure¿ti, ucenicia ¿i consa-
crarea la Paris, finalul vie¡ii ¿i moartea artistului, în
atelierul såu din Montparnasse.

În roman apare un personaj fictiv, creat de autor
din considerente epice (un alter ego al autorului),
Mihai Romanov, un ziarist bucure¿tean care îl desco-
perå pe Constantin în ¡arå. „Într-o zi înså, pe când
cioplea o piatrå de mormânt, Varvara deschise u¿a
atelierului ¿i dådu buzna înåuntru împreunå cu un
stråin în haine de ora¿, care se prezentå drept Mihai
Romanov. Era un tânår jurnalist din Bucure¿ti care
cutreiera satele române¿ti vara, în timpul concediului.
Fotografia ¿i colec¡iona artå popularå... Fotografiile
trimise de el la Paris ¿i Londra fuseserå reproduse
în diferite reviste ¿i erau foarte apreciate.”

Pregåtindu-¿i aparatul de fotografiat, Romanov
observå basorelieful reprezentând trei båtrâne din
sat, asemeni unor bârfitoare adunate laolaltå, cap
lângå cap, în fereastra casei, capul din mijloc fiind
mai înalt decât celelalte douå, care erau înclinate
spre el într-o atitudine de a¿teptare încordatå.
Examinându-l cu aten¡ie, i se pare cå întruchipeazå
esen¡a båtrâne¡ii – renun¡area, în fa¡a scurgerii tim-
pului, în¡elepciunea câ¿tigatå de-a lungul anilor ¿i o
tandre¡e calmå.

Îl întreabå pe Constantin de ce-a fåcut grupul
a¿a, iar explica¡ia lui îl surprinde: „La început m-am
gândit så despart capetele, så le rotunjesc, dar, dupå
ce-am mai chibzuit, m-am gândit så las piatra så le
uneascå.”

Ziaristul î¿i då seama cå are în fa¡å un mare
talent ¿i e curios unde a studiat arta. Råspunsul lui
Constantin e ¿i mai surprinzåtor: „Am învå¡at singur.
De mic copil: la început de tot a fost un om de zå-
padå, apoi m-am jucat cu lutul; am cioplit în lemn,
iar acum cioplesc în piatrå.”

Impresionat de talentul lui, îl sfåtuie¿te så mear-
gå la Craiova, la ªcoala de arte ¿i meserii, oferindu-i
prietenia sa ¿i totodatå sprijinul necesar în momente
dificile consumate în ¡arå ¿i la Paris.

Dupå plecarea lui Mihai Romanov, Constantin
a råmas dezorientat. „Cine era stråinul din Bucure¿ti?

SFÂNTUL DIN MONTPARNASSE
un roman scris cu dragoste pentru Brâncu¿i ¿i arta sa  (Ioan A. Popa) (Ioan A. Popa) (Ioan A. Popa) (Ioan A. Popa) (Ioan A. Popa)

Era el oare aducåtor de ve¿ti bune? Nu-¿i putea
explica altfel curioasa schimbare din via¡a sa. Dorin¡a
de a sculpta îi inundase întreaga fiin¡å – trebuia så
dea formå plåsmuirilor imagina¡iei sale. Da, trebuia
så le dea o formå în concordan¡å cu ceea ce sim¡ea
în adâncul fiin¡ei sale. Numai astfel putea så tre-
zeascå la via¡å o bucatå de lemn sau de piatrå.
Deodatå sim¡i cå legåturile cu satul såu încep så se
destrame. Påråsea casa ¿i pe Rada, pleca pentru
totdeauna. Apar¡inea unei lumi noi, de dincolo de sat.”

La Viena, dupå un drum pe jos, care durase un
an întreg, reu¿e¿te så vadå marea expozi¡ie retros-
pectivå Rodin, organizatå ¿i în alte ora¿e mari ale
Europei, dupå ce lucrårile cunoscutului sculptor
fuseserå expuse într-un pavilion special, la Târgul
Interna¡ional de la Paris, în 1910.

Crea¡ia lui Rodin i se pare diferitå de tot ce ¿tia.
„Una dintre lucråri, foarte îndråznea¡å, intitulatå Om
mergând, îl fascinå. Reprezenta un om fårå cap ¿i
mâini care mergea înainte. Centrul aten¡iei era trun-
chiul, atât de dinamic, de parcå te chema så mergi
odatå cu el. Constantin privea hipnotizat. Pengtru
prima oarå în via¡å constata eliberarea unei idei ce
prindea singurå via¡å, fårå så fie nevoie de repre-
zentarea întregii figuri. A¿adar, asta era revolu¡ia
despre care îi povestise Romanov, numind-o noua
artå.”

Înså, chiar dacå a påråsit satul ¿i apoi ¡ara,
principala sa surså de inspira¡ie a råmas spiritua-
litatea româneascå, purtând cu sine peste tot, ca pe
o icoanå, imaginea simplitå¡ii ¿i curå¡eniei ¡åranului
român, a înfrå¡irii lui cu natura. Mårturie stau cadrul
cioplit al u¿ii atelierului, cuptorul ¿i patul de lemn, pe
care ¿i le confec¡ioneazå singur, pasårea måiastrå
desprinså din pove¿tile române¿ti, devenitå simbol
al aspira¡iei sale spre infinit.

Ajuns la Paris în plinå revolu¡ie artisticå, arta
sa sculpturalå este influen¡atå de reprezentan¡i ai
tuturor artelor, care încercau så transmitå un mesaj
nou într-o formå nouå, consideratå mai aproape de
perfec¡iune (Isadora Duncan, Nijinski, Picasso,
Apollinaire, Stravinski...)

În acela¿i timp, este preocupat de zeitå¡ile
råsåritene, de cår¡ile mistice, de medita¡ie, de în-
¡elegerea lui Budha, a lui Lao-tse, a poetului tibetan
Milarepa.

Arta lui Constantin ¿i via¡a de toate zilele ex-
primau viziunea lui despre lume: „Pentru a ob¡ine
lini¿tea trebuie så te deta¿ezi de tine însu¡i.” Cei care
au avut norocul så-l cunoascå în atelierul lui au fost
primii care l-au numit Sfântul din Montparnasse.

Romanul prezintå ¿i latura sentimentalå a vie¡ii
lui Constantin, iubirile sale, începând cu Rada, conti-
nuând cu Livia, fiica sculptorului Hegel, apoi cu
Marthe, Elaine Feyre ¿i alte figuri reale, care au trecut
ca prietene sau iubite prin via¡a sa, toate pårând a
avea rolul de a-i pune în valoare sinceritatea ¿i pro-
funzimea tråiurilor, integritatea...

Într-o zi, Mihai Romanov îl viziteazå în atelier
¿i îl roagå så facå un monument funerar, care så
simbolizeze iubirea fårå de moarte, pentru un prieten
a cårui iubitå se sinucisese, ¿i îi recomandå o copie
dupå Sårutul lui Rodin.

De¿i avea mare nevoie de bani, Constantin re-
fuzå comanda, deoarece hotårâse så nu mai facå
copii. La insisten¡ele prietenului såu, îi råspunde iritat:
„Sårutul lui Rodin e ceva obi¿nuit. Doi oameni goi
care se sårutå neîndemânatic, numind aceasta pa-
siune. Ai putea vedea ceva mai banal pe o piatrå de
mormânt? Nu este genul de dragoste pe care amicul
tåu ar admira-o. El vrea ceva care så sublinieze eter-
nitatea dragostei.” Iar când prietenul såu îl întreabå
dacå poate så facå a¿a ceva, Constantin îi aratå
blocul de piatrå din atelier spunându-i: „Are forma ¿i
soliditatea unei pietre de mormânt. Va trebui så
sculptez un cuplu, fårå a distruge impresia de solid
pe care ¡i-o då piatra. De aceea cele douå figuri nu
vor fi decât schi¡ate. Ar putea semåna cu o sculptu-
rå primitivå; sau cu una greceascå. Dar nu va

semåna. Nu va corespunde niciunei perioade. Va
apar¡ine eternitå¡ii. Så nu crezi înså cå va fi u¿or de
fåcut. Îmi va lua timp mult så ajung la aceastå
simplitate. Voi încerca forme ne¿tiute pânå acum.
Uitate.”

Dupå ani, îi vine ideea så transforme un copac
într-o coloanå nesfâr¿itå, care ar putea reprezenta
aspira¡ia omului spre infinit. În cåutarea unui copac
potrivit, î¿i rupe piciorul ¿i trece printr-o convalescen¡å
de lungå duratå, timp în care îl îngrije¿te Marthe.
Mihai se afla pe frontul din Balcani, corespondent de
preså, ¿i-i trimitea scrisori în care se låsa pradå de-
zolårii ¿i furiei. Atelierul lui Brâncu¿i trecuse prin douå
råzboaie, înså el reu¿ise så tråiascå în lini¿te, pås-
trându-¿i încrederea în sine.

Când a putut din nou så lucreze, Constantin a
refåcut de mai multe ori Coloana infinitului, îmbinând
imagina¡ia creatoare cu exactitatea matematicå

Terminând Copacul vie¡ii, acesta ¿i-a gåsit loc
într-o grådinå din Paris, devenind obiectul admira¡iei
privitorilor.

Vinde destule lucråri pentru a-¿i asigura o exis-
ten¡å lipsitå de griji ¿i se mutå în Rue de Vaugirard,
transformând clådirea unei vechi fabrici într-un ate-
lier mai mare, care så-i asigure lumina necesarå,
råmânând acolo pentru tot restul vie¡ii. „Curând ate-
lierul se umplu cu sculpturi uria¿e care creau impresia
unui cimitir, de¿i erau mult prea mari pentru a fi luate
drept pietre de mormânt. Lângå aceastå salå mare
se afla o cåmåru¡å, adevåratul atelier al lui Cons-
tantin. Pere¡ii acesteia erau acoperi¡i cu unelte de
toate felurile. În centru se afla un cuptor unde î¿i
încålzea uneltele ce trebuiau ascu¡ite sau topea bron-
zul. Mai avea alte cinci camere; trei de lucru ¿i douå
în care î¿i petrecea restul timpului. Lângå atelier
exista încå o camerå micå, în care Constantin asculta
muzicå orientalå  la un fonograf construit de el, cu
un difuzor de o fidelitate incredibilå. Dormitorul era
sus. La atelier ajungea pe o alee cu pietri¿, mår-
ginitå de cire¿i. Arti¿tii discutau prin cafenele cu
venera¡ie despre Brâncu¿i ¿i atelierul såu.”

Mihai Romanov îl viziteazå în cea din urmå iarnå
a sa, când devenise aproape un pustnic, ¿i îl gåse¿te
îmbåtrânit. La cafea, Constantin îi poveste¿te cå
ora¿ul vrea så dårâme atelierele din zonå ¿i så
construiascå acolo o clinicå, dar nu îndråznesc pânå
nu moare el, spre bucuria celorlal¡i arti¿ti care se
roagå så mai tråiascå... apoi îi mårturise¿te cå nu
se mai simte a¿a bine ca înainte: „Mi-am fåcut
testamentul. Nu-mi voi låsa lucrårile nici negustorilor
care î¿i spun colec¡ionari ¿i oferå milioane pe ele,
doar pentru a primi milioane, nici veri¿orilor îndepårta¡i
pe care nu i-am våzut niciodatå. Le voi låsa poporului
Fran¡ei. Da. Oamenii simpli îmi vor în¡elege sculp-
tura. Într-o zi diamantele mele vor fi reproduse la
scarå monumentalå în toate parcurile lumii. Pasårea
de bronz se va înål¡a strålucitoare din Grådinile Lux-
emburg, ca o sågeatå, pentru cå acolo este locul ei,
sub cerul liber, nu într-un muzeu. Toatå via¡a am
cåutat esen¡a zborului. Aceasta este dorin¡a secretå
a omenirii.”

ªi tot Mihai Romanov este singurul martor al
mor¡ii artistului. Romanul se încheie cu imaginea
mormântului, într-un col¡ al cimitirului Montparnasse,
unde fusese a¿ezat ¿i Sårutul, sculptura care în-
semnase o direc¡ie nouå în arta lui Brâncu¿i, urmatå
de întreaga lume a artei. În opinia trecåtorilor, sim-
boliza, nu doi oameni, ci to¡i oamenii care s-au îmbrå-
¡i¿at vreodatå pe acest påmânt.

                  Mariana                   Mariana                   Mariana                   Mariana                   Mariana AL-SALEHAL-SALEHAL-SALEHAL-SALEHAL-SALEH
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2. Florea Firan, Constantin M. Popa, Literatura

diasporei, Editura Poesis, Craiova, 1994
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Trimestrial de culturå editat de Centrul
Jude¡ean pentru Conservarea ¿i Promovarea
Culturii Tradi¡ionale Gorj, cu sprijinul Consi-
liului Jude¡ean Gorj, revista Portal-Måiastra,
o apari¡ie sub egida Uniunii Scriitorilor din
România, împline¿te cincisprezece ani, având
ca fondator ¿i coordonator pe profesorul doctor
Zenovie Cârlugea.

Ab initio, înainte de a intra în miezul pro-
blemei, îmi arog permisiunea de a-mi exprima
un sentiment de mândrie, de încântare, de
exultare, de a fi fost coleg cu Nicolae Drago¿ ¿i
cu profesorul doctor Zenovie Cârlugea, ambii
autori a zeci de cår¡i, membri ai Uniunii Scrii-
torilor, personalitå¡i cu notorietate na¡ionalå.
Cu primul am fost coleg doar doi ani, deoarece,
plecând la Bucure¿ti, ¿i-a urmat destinul de a
se consacra presei, în calitate de director al
unor cotidiene, apoi al hebdomadarului „Lucea-
fårul,” ¿i crea¡iei poetice, iar cu profesorul doc-
tor, Zenovie Cârlugea, peste un sfert de veac.
Gândurile zburdå ¿i spre un alt coleg, Eugen
Velican, cåruia i-am prevåzut un frumos traseu
didactic, în urma efectuårii inspec¡iei speciale
pentru examenul de definitivare în învå¡åmânt.
Intrat prin concurs la ªcoala Normalå „Spiru
Haret”, în prezent, pensionar, se poate mândri
cu o valoroaså activitate catedraticå ¿i cu o acti-
vitate publicisticå. Prezen¡i la cercurile pedago-
gice, profesorii: Zenovie Cârlugea, Eugen Veli-
can, Ion Trancåu, Elena Roatå, Bondoc de la
Novaci, Benedict Cråsnaru, autor a douå volu-
me de poezii, ¿i în¿iruirea poate continua, få-
ceau din acestea ni¿te adevårate sårbåtori ale
spiritului.

Absolvent al Facultå¡ii de Limbå ¿i Litera-
turå Românå a Universitå¡ii Bucure¿ti, în 1975,
Zenovie Cârlugea a ales så vinå la obâr¿ie, în
Gorj, cu gândul de a contibui la înål¡area spi-
ritualå a gorjenilor. În urma unui concurs rigu-
ros de titularizare în învå¡åmânt, clasat pe pri-
mul loc, a ocupat catedra de specialitate la Cole-
giul Na¡ional „Ecaterina Teodoroiu”, unde para-
lel cu munca didacticå a desfå¿urat ¿i o valo-
roaså activitate de cercetare, materializatå in
zeci de cår¡i tipårite.

În 2004 ob¡ine titlul de doctor cu teza „Lu-
cian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare”,
coordonator, profesor universitar doctor Mircea

Bucuria de a lectura revista „Portal-Måiastra”
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Tomu¿. A scris studii de istorie ¿i criticå literarå
despre mari poe¡i români, culminând cu cele
trei „Dic¡ionare monografice” dedicate lui Mihai
Eminescu, Lucian Blaga ¿i Tudor Arghezi. Aces-
tora li se alåturå studii de dacologie, despre
Constantin Brâncu¿i ¿i volume de poezii. Invitat
la diferite întruniri literare, festivaluri, în ¡arå
¿i peste hotare, ca semn de apreciere, a primit
diverse premii.

Dupå aceastå digresiune, så revenim la
revista „Portal-Måiastra”, al cårei nume
bine-venit ne aminte¿te despre celebra sculp-
turå a lui Constantin Brâncu¿i despre care au-
torul afirmå: „Måiastra!... Ea se zbate aprig, ca
tot ceea ce am realizat, pânå aståzi, så se înal¡e
spre ceruri”. „Am dorit ca „Måiastra” mea så
ridice capul, fårå a exprima cumva, prin
aceastå mi¿care, mândrie, sfidare sau orgoliu”.
La fel se poate spune ¿i despre revista „Portal-
Måiastra”, fondatå ¿i coordonatå de profesor
doctor Zenovie Cârlugea.

În elaborarea acestui trimestrial de cul-
turå, cu o apari¡ie în format mare, Zenovie Câr-
lugea are în vedere o întreitå spiritualitate: lite-
rar-artisticå, ¿tiin¡ificå ¿i filosoficå. Pentru
aceasta, coordonatorul revistei atrage, în
calitate de colaboratori, nume cu greutate, cu
reputa¡ie: Gheorghe Grigurcu, profesor univer-
sitar doctor Paul Brezeanu, Nicolae Drago¿,
Nicolae Mare¿, Nicolae Georgescu, Monica Gro-
su, Lucian Gruia, Ioan ªt. Lazår, Ion Mårgi-
neanu, Tudor Nedelcea, Adam Puslojic, Zoia-
Elena Deju, Constantin Zårnescu ¿i al¡ii.

Sub semnåtura acestor nume prestigioase,
a profesorului doctor Zenovie Cârlugea, au
apârut valoroase studii despre mari scriitori
(Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi,
Al. Macedonski, Marin Preda), despre opera lui
Constantin Bråncu¿i, aducånd elemente noi,
unele chiar inedite. În paginile revistei sunt pro-
mova¡i scriitori gorjeni, din ¡arå si peste hotare:
Gheorghe Grigurcu, Nicolae Drago¿, Florian
Saioc, Ion Popescu-Brådiceni, Adrian Frå¡ilå,
Spiridon Popescu, Lazår Popescu, Zoia Elena
Deju, Octavian Doclin, Ion Mårgineanu, Mircea
M. Pop, Eugen Dorcescu, Adam Puslojic ¿i al¡ii.

Prima copertå, recto, ¿i ultima copertå,
verso, apar într-o graficå aparte, color. Pe ulti-
ma copertå, verso, apar impresii de cålåtorie
prin ¡åri exotice (Iuliu Pârvu), înso¡ite de o spec-
taculoaså iconografie, color. Pe altele apar
imagini cu operele lui Brâncu¿i sau din expozi-
¡ia intinerantå europeanå a artistului Mihai
ºopescu, nåscut în ºicleni, Gorj. Citind revista
Portal-Måiastra, descoperi adevårate comori
ale spiritului.

Dacå facem un tur de orizont asupra revis-
tei „Portal-Måiastra” nr. 4/2019, descoperim
valoroase demersuri ¿i sinteze critice, articole,
eseuri semnate de acelea¿i prestigioase nume,
des întâlnite în coloanele acesteia. Ioan St.
Lazår semneazå editorialul prin care comen-
teazå volumul de poezii „Isus cu o mie de bra¡e”,
apar¡inând lui Varujan Vozganian, un adevårat
momento al evenimentelor din decembrie 1989,

pornind de la explica¡ia metaforei-simbol din
titlu. Eviden¡iazå ineditul ¿i originalitatea
ciclului poetic, în care liricul se împlete¿te cu
dramaticul.

Renumitul istoric ¿i critic litrerar craio-
vean, Tudor Nedelcea, realizeazå o succintå
prezentare a lucrårii „Mihai Eminescu - Dic¡io-
nar monografic. Oameni din via¡a lui”, proiect
literar inedit apar¡inând lui Zenovie Cârlugea.
Continuå cu prezentarea „Oamenilor din via¡a
lui M. Eminescu”, în¿irui¡i alfabetic cu succinte
date bibliografice. Acela¿i scrie un articol
despre „Centenarul lui I.D.Sârbu”, cel care „a
supravie¡uit subexistând”.

Nicolae Mare¿, scriitor (fost diplomat), ple-
când de la celebrul citat apar¡inând poetului
romantic rus, Pu¿kin, „traducåtorii sunt caii
de trac¡iune ai unei culturi”, scrie un eseu în
care se raporteazå la traducerea poetului Lu-
cian Blaga, „Råsårit magic”, volum lansat în
2018, într-o edi¡ie bilingvå româno-sârbå, de
renumitul poet belgrådean, Adam Puslojic, unul
din „cei mai nåråva¿i cai”, având „poezia în
sânge”. Tot Nicolae Mare¿ e prezent în revistå
cu maxime ¿i aforisme („Iluminåri”).

Despre interpretårile filosofice ale limbii,
de la Nicole Iorga la Constantin Noica, profeso-
rul universitar doctor Mircea Popa, scrie „Rosti-
rea filosoficå româneascå”, în care prezintå bo-
gå¡ia de conota¡ii ale unor semantisme ¿i
sintagme, cu incursiuni în istoria limbii. În
aceea¿i revistå, apar ¿i cronici ale celor douå
cår¡i de sinteze literare scrise de Aureliu Goci
(„Poezia românescå de la Dosoftei la Nichita
Stånescu”) ¿i Stan V. Cristea („Literatura de ieri
¿i de azi”).

Zenovie Cârlugea scrie o recenzie a cår¡ii
distinsului scriitor Nicolae Mare¿, cu titlul „O
stea pe cerul românesc. Regina Maria a Româ-
niei”. Proaspåtul octogenar, criticul literar
Nicolae Manolescu, este omagiat de maestrul
Gheorghe Grigurcu, în revista „Neuma” de la
Cluj ¿i de scriitorul Nicolae Gheran, în „Pro
Saeculum”. Lor li se alåturå ¿i Zenovie Cârlugea
cu articolul „Nicolae Manolescu, darul regelui
Midas”. Opera criticå a lui Nicolae Manolescu
a fost un îndreptar valoros pentru Zenovie
Cârlugea, în predarea la claså. Titlul articolului
este inspirat dintr-o mårturisire de credin¡å a
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criticului, în care apare mitul regelui Midas,
rege al Frigiei: „Am scris atâta criticå în via¡a
mea, încât tot ce ating acum, la båtrâne¡e, se
transformå în criticå. E un blestem. ªi nici
måcar nu pot fi sigur cå am darul regelui Midas
care prefåcea în aur tot ce atingea “. În articol
este inserat si omagiul lui Gheorghe Grigurcu
încårcat de o bogatå afectivitate, în care Nicolae
Manolescu este considerat indenegabil „primus
inter pares”.

Recent, la Editura Academiei, a fost tipåritå
lucrarea lui Nicolae Drago¿, „O sutå ¿i una de
poezii”, antologie, prefa¡a ¿i selec¡ia reperelor
critice de Zenovie Cârlugea. În revistå apar
fragmente din „Prefa¡a” lui Zenovie Cârlugea
din care observåm abilitatea criticului de a pune
în valoare elementele de prioritate în prezenta-
rea tematicå ¿i a virtu¡ilor artistice din întreaga
produc¡ie poeticå a lui Nicolae Drago¿. Antolo-
gatorul acesteia a depus o muncå benedictinå,
råpindu-i o primåvarå întregå pentru selecta-
rea anevoioaså a celor 101 de poezii.

Un studiu hermeneutic, exhaustiv, scris
de Zenovie Cårlugea, vizeazå lirica lui Florian
Saioc, un teleormånean gorjenizat, „un june
prim al poeziei române¿ti” (G. Corbu), un opo-
nent necru¡åtor al puterii, asemenea lui Tudor
Arghezi. Revelator este acel „Manifest al demni-
tå¡ii”, o adevåratå diatribå îndreptatå împotriva
politicienilor, de¡inåtori ai celui de al optulea
påcat, minciuna, despre care Jean Francois
Revel afirma cå este „Cea dintâi dintre for¡ele
care conduc lumea” (minciuna)/: „românii mei
dragi fra¡ii mei mioritici/ pe gura de rai – ¿i ea
mioriticå/ se pråsesc tot mai mult mincino¿ii
politici/ ¿i monstru devine minciuna politicå/
minciuna politicå-i cumplitå teribilå/ minciuna

politicå e inadmisibilå/ minciuna politicå e
apocalipticå/ e criminalå minciuna politicå/
minciuna politicå-i periculoaså/ serve¿te un
ins o clicå o claså-/ minciuna politicå distruge
ucide-/ minciuna politicå se cultivå-n partide/
partide politice-gå¿ti haite mafii/ de socri de
soacre de so¡i ¿i so¡ii/ cununa¡i în biserici de-o
droaie de popi/ cu na¿i de „elitå” cu fini interlopi
-/ce fantaste nun¡i ce nun¡i princiare/ fac liote-
le - astea corupte ¿pågare/..……………fårå
corup¡ii! afarå ¿pågarii!/ Cu ho¡ii de voturi ¿i
ei så disparå!”. Poezia lui Florian Saioc este, în
acela¿i timp, o medita¡ie filosoficå-religioaså
asupra extinc¡iei ¿i a dumnezeirii. Realizând o
radiografie completå a poeziei lui Florian Saioc,
acest poet „al claritå¡ii” ¿i al „simplitå¡ii”, Zeno-
vie Cârlugea considerå cå „socialul, sentimen-
talul ¿i metafizicul” reprezintå stâlpii de rezis-
ten¡å ai liricii poetului.

Demnå de luat în seamå este recenzia
cår¡ii „Bulevardul Nicolae Gheran”, o antologie
gânditå ¿i îngrijitå de criticul Andrei Moldovan,
apårutå în Editura „ªcoala Ardeleanå”, Cluj-
Napoca, 2019, o carte cu destina¡ie aniversarå
a editologului eminent Nicolae Gheran, cel care
a editat Integrala Rebreanu, I-XIV. Re¡inem su-
gestivul motto: „…aståzi nu te mai po¡i apropia
de Rebreanu decât på¿ind pe bulevardul
Gheran”.

Tot sub semnåtura lui Zenovie Cârlugea
apare, in memoriam, articolul „Traian Diaco-
nescu - un virtuoz al Lyrei orfice”. Academi-
cianul ie¿ean, Traian Diaconescu, filolog, istoric
literar, eseist ¿i traducåtor, la origine din
jude¡ul Vâlcea, a fost un cercetåtor umanist cu
un larg orizont, cu recunoa¿tere na¡ionalå ¿i
universalå.

Aflåm din revistå cå renumitul poet re¿i-
¡ean, Octavian Doclin, este laureat al Festi-
valului de poezie de la Smederevo-2019. Acestui
colaborator al revistei „Portal-Måiastra” ur-
meazå så-i aparå ¿i o antologie liricå în Editura
Academiei Române.

În paginile revistei apar versuri de Adrian
Frå¡ilå, Ion Mårgineanu, Silvan G. Escu, Mircea
M. Pop, Vladimir Udrescu.

Pe ultima copertå, verso ¿i recto, apare
eseul „Valsul crizantemelor” de Radu ªerban,
cu referire la ºara Soarelui Råsare, Japonia,
unde crizantema, emblemå a Familiei Imperiale,
are o bogatå simbolisticå.

Zenovie Cârlugea, în ipostaza de istoric ¿i
critic literar, merge pe urmele marilor critici
clasici, privind limpiditatea limbajului critic,
este stråin de emfazå în exprimare, de stilul
gongoric, are abilitatea de a decela esen¡ialul
dintr-o operå. Cu admira¡ie pentru uria¿a
putere de muncå, având în vedere ¿i procesarea
pe calculator a celor scrise, dar ¿i cu venera¡ie
pentru distinsul coleg, nu de pu¡ine ori må
întreb: Oare „Timpul... focul în care ne ardem
cu to¡i existen¡a” (Friedrich Nietzsche), pentru
profesorul doctor Zenovie Cârlugea, stå pe loc?
Så fie un favorit a lui Cronos sau a lui Saturn?

„Portal-Måiastra” î¿i meritå numele. A de-
venit „o vedetå” revuisticå gra¡ie coordonato-
rului acesteia, profesor doctor Zenovie Cârlu-
gea, fiu de preot din Måiagul Gorjului, blagos-
lovit så sfin¡eascå învå¡åmântul gorjean,
literatura, cultura gorjeanå ¿i na¡ionalå.

Vivat, crescat, floreat!
La mul¡i ¿i mai buni ani!

Constantin E. UNGUREANUConstantin E. UNGUREANUConstantin E. UNGUREANUConstantin E. UNGUREANUConstantin E. UNGUREANU

*
„Hai så vorbim” despre poezie cu båtrânul

¿i clasicul postmodernismului, ¿i al clocotris-
mului sârb Adam Puslojic. Pentru måre¡ia lui
altruistå – care constå în celebrarea unor zei
ai poeziei române¿ti dintotdeauna, precum
Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Nichita Stånes-
cu, Adrian Påunescu, Råzvan Voncu, Eugen
Simion (cel din „Diminea¡a poe¡ilor”), Ioan Flora,
Mircia Dumitrescu (un poet al graficii), Vasko
Popa, George Vulturescu – må a¿ez cu aceea¿i
rigoare/libertate transmodernistå la masa de
lucru. O maså de brad, sub un umbrar de vie
nobilå, într-un pridvor de „caså” ¡åråneascå,
ridicatå în chip de „cetate”, care så ståvileascå

pe cât îi stå în putin¡å nåvålirile timpului ne-
cru¡åtor, pandemiilor de tot felul ¿i atacurilor
vråjma¿e ale prostiei (a se citi: inculturii crase)
a omenirii de pretutindeni.

„Hai så vorbim” pare o carte a nevoii de
comunicare urgen¡ialå, înså ¿i una de avan-
gardå creativå, de insurgen¡å a råscroirii lim-
bajului ¿i de replåmådire a formei poeze¿ti,
cumva într-o înaltå descendentå transbacovia-
nå (vezi „Blesteme”, 3,4, pp. 36-37). Dar Adam
Puslojic are for¡å a se desprinde de asemenea
cople¿itoare modele române interbelice ¿i post-
belice ¿i så-¿i particularizeze limbajul îndea-
juns ¿i convingåtor.

În prefa¡a la „Hai så vorbim” Råzvan Voncu
subliniazå câteva tråsåturi specifice scriiturii
lui Puslogiè: avangardismul, experimentalismul,
împrospåtarea permanentå a poeziei, surprin-
derea mi¿cårii eterne care e via¡a, recuperarea
tradi¡iei cu aplica¡ie oximoronicå, expresionis-
mul din pricina transformårii poemului într-o
„broderie transfiguratå”, într-o „înregistrare de
seismograf”, versura sa captând totul precum
Mircea Cårtårescu cel din dilogia „Totul” ori cel
din „Nu striga niciodatå ajutor!” (Cårtårescu,
2020).

Poetul tråie¿te simultan în douå fic¡iuni:
într-una baudelaireanå, prin asumarea Råului
Veacului ¿i într-una optimistå care-i aduce
totodatå eliberarea din chingile transbaco-
vianiste. „Poezia este, pentru Adam, – afirmå
Råzvan Voncu –, în egalå måsurå, bucurie ge-
nuinå ¿i datorie, povarå dulce ¿i insuportabilå,
drum ¿i combustibil pentru drum… Aveam ne-
voie de o întoarcere lucidå ¿i, de ce nu?, dure-
roaså la mituri, aveam nevoie de o recuperare
a stilului înalt (adicå transmodernist – n.m.), a
metaforei piezi¿e de tip suprarealist, a gravi(di)-
tå¡ii limbajului. Toate aceste elemente se aflå
în poezia lui Adam Puslojic, o poezie a metamor-
fozelor, care acoperå o gamå amplå de tråiri ¿i
sentimente, de la tânguirea goalå ¿i pânå la

dialogul sever – de ambele pår¡i! – cu Absolutul”.
În privin¡a rela¡iei de intercomunicare cu

Absolutul, aceasta e marcå a unui romantism
recalibrat ¿i reînvestit cu o stranie voca¡ie hu-
golianå ¿i eminescianå.

Tåcând „ini¡ialul”, Adam Puslojic în¡elege
så-l reveleze în sinea sa reductibilizându-l la
arheu, la aleph, la tâlcul cel sacru. „Nåzuirea”
¿i-o revendicå de la Homer, drept pentru care
vede orice, chiar ¿i adâncurile subcon¿tien-
tului. Orice „ademenire” îi devine salutarå in-
tertextualitate ca la Borges, alt orb ca ini¡iat în
Dumnezeire: „Atunci când Dumnezeu/ vrea
så-mi intre-n ochi/ când simte nevoia så vinå/
repede ¿i cât mai aproape/ de inima mea ¿i de
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pupile/ låsa¡i-må în pace de tot.”.
Aspira¡ia la „dåinuirea supremå” ¡ine deo-

potrivå de „eliberarea de tot” ¿i de „icoana din
perete” ca så rezoneze efigial cu sfin¡enia ¿i „ru-
gåciunea de pe buze”. Intertextualizându-l
inteligent pe Mihai Eminescu, Adam Puslojic
devine con¿tient cå „a sosit clipa miraculoaså-a
nebuniei/ când poezia-i chiar „acest joc lumi-
nos/ acest Apocalips” gra¡ie cåruia… poezia sa
„este binevenitå-n casa oamenilor de la ¡arå
sau la altå calitate uneori dumnezeiascå”, este
totodatå „suflet dureros la cânt”, iar triste¡ea-i
„are ¿i ea un alt sens mai mult ca o artå poeti-
cå”, este chiar facultatea „de ¿tiin¡å numitå
demers dement”, ca-n „Grådina (mea) de(-)men-
tå” (Popescu-Brådiceni, 2017).

Apucându-se de scris cu din¡ii, Adam
Puslojic observå, dupå o vreme, cum îi cre¿te
opera „ca un munte de oase (a se citi: tradi¡ia)
tot mai luminoase/ adicå lustruite cu aten¡ie/
¿i demen¡å artisticå”. Opera poeticå îi este ca
„o experien¡å nouå printre mii de fosile ¿i
schelete”. Iar la „lec¡iile de imagina¡ie” a ador-
mit pe hârtie purå” pe care scrie finalmente
„versurile sale påcåtoase strecurate ca mierea
din sângele de albinå grea”, el, poetul, fiind „cu-
vintele ei uitate” (vezi una dupå alta textele
„Cuvinte uitate” ¿i „M-am apucat de scris”, –
pp. 22-25).

În „Afective” poetul „moare cântând!”.
Poate, în fine, så-¿i elibereze esen¡ial în burta
sufletului såu „un alt spa¡iu vast ¿i selectiv”.
Då apoi ca un caz exemplar de tot „tåcerea po-
trivitå ¿i semnificativå” ca „un fir de ¡årânå
auritå”. Strategic vorbind, orice „vorbire scriså”
(Nichita Stånescu*) se reinventeazå la poetul
sârb „de o naturå cosmicå” ¿i „tot semn de via¡å
este”, astfel încât acesta se confeseazå drama-
tizând („joc bucuros o tristå dramå”): „Dar su-
fletul din mine pur/ va veni la tine sub buze,/
¿i tot ce mi-ai fost mai dur/ am så transform în
plâns de muze”.

Într-o „Postfa¡å”, George Vulturescu, identi-
ficå „ceva tragic, ¿i cu siguran¡å o putere miste-
rioaså în poezia lui Adam Puslojic care-i spe-
cificå spa¡iului mitteleuropean”… Poetul ar fi
având de foarte devreme aceastå con¿tiin¡å
tragicå a maelstromului, a creuzetului alchimic
balcanic håråzit ca destin: så fie „un sârb de
valah” precum Vasko Popa.

Func¡ia limbajului la Adam Puslojic este
eminamente orficå. Transformându-¿i itinera-
riul de asumare a tradi¡iei în corpus poetic,
poetul provoacå o rememorializare a deterioria-
litå¡ii pe care o însu¿e¿te ca ¿i Ezra Pound
(Pound, 2019) drept jubila¡ie creatoare. De la

demiurgia cuvântului, poetul dezvoltå, orgolios,
un limbaj al dinlåuntrului, suveran, puternic,
capabil de a produce explozia clokotristå* (mi¿-
care la care i-a avut alåturi pe Alexandru Se-
kuliè ¿i Ioan Flora, Adrian Påunescu, Marin
Sorescu, Eugen Simion, Nichita Stånescu,
Gellu Naum, Geo Bogza ¿.a.).

Dar dacå îi interpolezi legåtura complice
dintre text ¿i semn, descoperi altceva: o sim-
biozå-spectacol, de redispunere în scenå a
cuvintelor funambulescå: „Pentru cå - dupå
cum subliniazå prietenul meu de boemå clu-
jeanå ¿i referen¡ialitate blagianå, George Vultu-
rescu, din anii 1994-2000, etapå în care am ¿i
publicat în „Poesis”-ul såu, ori Victor Nicolae a
publicat un eseu despre „Utopiile (mele) i/re-
versibile” – hâtrul Maestru al jocurilor cu mår-
gelele cuvintelor ne atrage pe nisipul cercului
magic, juruindu-ne gladiatori cu propriile
noastre fantasme” (Vulturescu, 2008, 118).

O tråsåturå identitarå pare så-i fie strict
particularizatå numai lui Adam Puslojic: ¿tiin¡a
amânårii replicii: o intuie¿te, aproape cå nu
rezistå så ne-o descrie, dar o suspendå. Aceastå
suspendare survine ca un succedaneu al unui
„logos de nespus”, el însu¿i „mai mult ca o cre-
din¡å ireparabilå din interior” decât ca un
simplu „caz na¡ional”: „Oare mai scrie/ ¿i ver-
suri, nu ¿tiu/ poate cel pu¡in atunci/ când are
dureri insuportabile.”. Poetul vede „o bunå parte
din lumea realå”, „un sistem de idei ¿i legåturi”.
Ca atare så impute socialpoliticului cu amarå/
amarnicå revoltå: „În tinere¡e (vezi intertextul
la Goethe – n.m.)/ aveam ambi¡ie, dar între
timp/ prin mine au trecut/ multe fulgere ¿i
comploturi”.

Din când în când, mallarméanizând, scrii-
torul mitteleuropean valahosârb izbute¿te câte
un oximororn inubliabil: „pe aripa vie de pasåre
moartå” (Azi, nu!, p. 73), câte o „antinomie trans-
figuratå”: „într-o singurå oalå (de alchimist în-
veterat – n.m.) ¿i o cåciulå ¿i fluier”.

În „Semantica astrelor negre” (imaginea
må aruncå în E.A. Poe ¿i în C. Baudelaire ori
în Tudor Arghezi – n.m.), Adam Puslojic î¿i pro-
pune så aducå la luminå „cuvinte, iarbå ¿i linie,
tåcere ¿i tåcere mai nouå, la påmânt-glie” pre-
cum mai „vârstnicul” Lucian Blaga. „Purtåtor
de luminå din abis”, Nichita Stånescu, îi este
„înso¡itorul” leal, pe calea lui Iisus Hristos cåtre
autojertfire în numele salvgardårii umanitå¡ii
de flagelul îngrozitor al mor¡ii. Devenit, la rân-
du-i, purtåtor de tåcere, poetul cre¿tin î¿i asu-
må autoreferen¡ial destinul de „sacrificial”.
Citez: „Iar eu purtåtorul de tåcere sau/ mai bine
spus – Adam, acum/ numår atent fiecare strop

de sânge/ ce-mi cade pe scåfârlie./ Ah, ce bine/
ne este aici cu tine, Fiule/ al tuturor, Tatål nos-
tru te prive¿te/ în ochi – Nu vezi? Nu vezi!” (p.
77). Repro¿ul e o intersti¡ie… stelarå.

Asumându-¿i totu¿i ¿i riscul „Purtåtorului
de cuvinte”, Adam Puslojic, i se adreseazå – ca
un meta- ori intra-personaj de-o narativitate
surâzåtoare al propriei po(i)etici – lui Eugen
Simion ca så-i comunice cå nu ¿tie ce titlu îl
„reprezintå vertical ¿i orizontal (adicå paradig-
maticosintagmatic)/ ca o privire prin zidul ce-i
închide ¿i deschide cerul” (p.78).

Apoi, din postura „Purtåtorului de iarbå ¿i
stele” (poem dedicat lui Ioan Flora – n.m.), Adam
Puslojic ne asigurå cå ¿i-a îndeplinit datoria
„ca un iluminist contemporan”, cå „are încre-
dere în noi, în puritatea ¿i-n miracolul vie¡ilor
noastre, în cuvinte ¿i date, în puncte ¿i stele,
în vise ¿i abise”.

Având reveria acelei CÅRºI nelimitate ¿i
deschise (în trenul spre Belgrad, dupå Ploie¿ti
¿i Bucure¿ti, 3 aprilie 2005 – n.m.), „Purtåtorul
de iarbå ¿i stele” î¿i asumå deopotrivå „drep-
tatea ¿i libertatea så simtå ¿i så gândeascå, så
iubeascå ¿i så urascå cum vede ¿i crede el” cåci
„El dåruie¿te daruri, dacå vrea sau nu.” (p. 79)
ca imediat, avatarizându-se în „Purtåtorul de
linie ¿i puncte” (poem închinat lui Mircea Dumi-
trescu – n.m.) så opteze, (trans)lucid pentru
plecarea „acaså doar cu un suflet-schelet” (adi-
cå arhetipul – n.m.), iar din varianta „Purtåto-
rului de tåcere” så exclame vaticinar, patetic,
„Poate cå, totu¿i, încå mai sunt simboluri ¿i
lumea de AZI are nevoie ¿i sete de al¡i Baude-
lairi-Stånescieni. Ave!” (tot pe 3 aprilie 2005 –
n.m.).

Adresat „spre Råzvan Voncu”, acesta avea
så sublinieze, tot calitatea de pelerin prin „mira-
culoasa pådure a lui Baudelaire* acela, pre¿e-
dintele ales de Nichita” al Republicii Poeziei cå
Adam Puslojic „nu se joacå niciodatå cu poezia”;
cå „nu e loc de goluri semantice, de jocuri gra-
tuite”. Dimpotrivå, flåmând de poezie, „de acea
mereu uluitoare råsturnare a sensurilor lumii
pe care o aduce punerea cuvintelor în vers”,
poetul se revendicå direct de la Shakespeare
¿i Eminescu.
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„Foaie verde maghiran, måi
M-a fåcut mama oltean, måi
Port cåciulå de-astrahan
ªi cåma¿å de tulpan.
Cojocel de miel bârsan, måi Leano.

Oltean sunt, oltean îmi zice,
Oltean sunt oriun’m-oi duce.
Sunt oltean de Jiule¡, mititel ¿i iubåre¡,
M-a fåcut mama iste¡, måi Leano.

Foaie verde maghiran, måi
M-a fåcut mama oltean, måi
Port condeiul de tufan,
Unde scriu nu ¿terg un an,
Cå mi-s pui de craiovean, måi Leano.

Cin’ se ia cu mine bine
Îi dau haina de pe mine.
Cin’ se ia cu mine råu
Så-l påzeascå Dumnezeu,
Cå sunt ¿arpe de dudåu,
Då-l galbin ¿i mu¿cå råu, måi Leano.”

În cazul de fa¡å, tipologia este o ramurå a psihologiei
care se ocupå cu studiul tråsåturilor psihice caracteristice
ale oamenilor. Tipologic, sunt într-adevår diferen¡ieri între
românii din vechile provincii istorice române¿ti, îndeo-
sebi între olteni, moldoveni ¿i ardeleni. Pot fi mai accen-
tuate la românii sud-dunåreni.

Despre tipologia oltenilor au scris: Constantin Rå-
dulescu-Motru (1868-1957), filosof ¿i psiholog român,
profesor la Universitatea din Bucure¿ti, membru al Acade-
miei Române ¿i pre¿edinte al acesteia (1938-1941); Tu-
dor Arghezi (1880-1967), cel mai de seamå poet de la
Eminescu încoace; Petre Pandrea (1904-1968), pseudonim
al scriitorului Petre Marcu-Bal¿; Ilariu Dobridor, pseudo-
nimul literar al lui Constantin Iliescu-Cioroianu (1908-
1968) ¿i D. Bodin (1904-1978), profesor universitar, unul
din profesorii ilu¿tri ai Colegiului Na¡ional „I.L. Cara-
giale”, fost „Titu Maiorescu”.

În studiul „Climatul sufletesc oltean”, C. Rådulescu-
Motru pleacå de la miracolul cuvântului, ca unitate de
în¡eles, pentru exprimarea manifestårilor suflete¿ti påtrun-
se în con¿tiin¡å ¿i de la ideea cå în ordinea fireascå, natu-
ralå a vie¡ii, este un progres continuu. În continuare, scoate
în eviden¡å dragostea filialå a olteanului, care capåtå o
înfå¡i¿are particularå. Pentru olteni, copiii reprezintå teme-
lia familiei, iar påcatul cel mai mare îl såvâr¿esc cei care
î¿i påråsesc copiii. Constantin Rådulescu-Motru ¿i-a pe-
trecut anii copilåriei în Oltenia, iar liceul l-a urmat la
Craiova. A observat cå oltenii îi obi¿nuiesc pe copiii lor
cu munca de la vârste fragede, îi pun în situa¡ia så ia via¡a
în piept de mici.

Constantin Rådulescu-Motru („Climatul sufletesc
oltean”), Tudor Arghezi („Amintiri oltene¿ti”), Petre Pan-
drea („Memoriile mandarinului valah” ¿i „Brâncu¿i.
Amintiri ¿i exegeze”) ¿i Ilariu Dobridor („Fenomenul ol-
tean, ritm ¿i nivel”) se referå, în primul rând, la råspândirea
oltenilor în toate zonele ¡årii. „Olteanul porne¿te cu u¿u-
rin¡å la drum, colindå mult ¿i încearcå multe” (C. Rådu-
lescu - Motru). Pleca¡i doar cu traista ¿i cu doina înso¡itå
de fluierul ¡inut la bete, oltenii veneau acaså cu multe
parale, construiau case ¿i cumpårau påmânt. „Toatå ¡ara
era colonia lor” (Tudor Arghezi). Ilariu Dobridor sus¡ine
cå olteanul are „patosul distan¡ei” (Nietzsche), „îi e foame
de spa¡iu, aleargå dupå spa¡iu”, are „mirajul pespectivei”,
„fascina¡ia obâr¿iei” ¿i „mirajul viitorului”.

S-a dus vestea cå oltenii au fost numai buni precu-
pe¡i, nåvålind în pie¡ele Bucure¿tilor. În realitate, Tudor
Arghezi, afirmând cå e „Nåscut printr-o împrejurare de
pripå¿ire olteneascå, gorjanå, în Bucure¿ti m-am pomenit,
în ei ¿i må socotesc venit în lume odatå cu capitala” („Cu
bastonul prin Bucure¿ti”), aratå cå pe olteni îi întâlne¿ti
„la toate råscrucile de competen¡å ¿i toate profesiile inte-
lectuale.” Oltenii au nåvålit la pia¡å, „dar ¿i în universitå¡i.”

Iatå cum se autocaracterizeazå Petre Pandrea: „Eu
sunt din Mica Valahie, cobili¡ar ¿i pasåre måiastrå, mânås-

OLTENI DESPRE TIPOLOGIA OLTEANULUI

tirean cuminte, oltean ¿i european, avocat sprin¡ar ¿i scrii-
tor abscons, tatå bun de familie, în conformitate cu doctri-
na stråmo¿ilor ¿i cu fleacurile moderne.” ªi filosoful C.
Rådulescu-Motru aratå cå „Olteanul nu este regionalist.”
El este mândru de Oltenia, dar exclusivismul nu intrå în
firea olteanului.

Oltenii se diferen¡iazå fa¡å de ceilal¡i români ¿i prin
vorbå, prin atitudine, prin limbaj. Tudor Arghezi: „... ca
meridionali ai românilor, oltenii nu sântårå nici gasconi,
nici sumbri ¿i luciferici ca latinii din Andaluzia. Ei sunt
români de o specie suis-generis, care au ¿tiut så ia limba
românå în råspår, mânatå ca o råzmeri¡å a lui Tudor din
Vladimir la îmbobocirea suavå cu care då bine¡e gorjeanul
în i¡ari.” Olteanul e „mai teafår ¿i mai iute la minte decât
al¡ii din fra¡ii lui.” Dupå Petre Pandrea, olteanul are limba
„ni¡el cam latå ¿i påroaså, vitalitatea, sim¡ul de ordine,
practicitatea ¿i elanul spre ordine, cu alte cuvinte, poartå
pe un umår cobili¡a ¿i pasårea måiastrå pe alt umår.” Cons-
tantin Rådulescu-Motru afirmå cå olteanul se situeazå în
planul unei religii umaniste, pe când alte neamuri în pla-
nul unei religii transcendente. Suflete¿te, sus¡ine acela¿i,
olteanul este ancorat în realism, nu în misticism.

Oltenii sunt „oamenii cei mai teferi dintre români,
afarå de bucovineni, cei mai români” (Tudor Arghezi).

Dupå Petre Pandrea, „Oltenia este populatå cu oa-
meni abra¿i, energici ¿i activi”. Pleca¡i din zonå ¿i råspân-
di¡i pretutindeni prin ¡arå, sobrietatea, hårnicia ¿i orgoliul
formeazå trinitatea virtu¡ilor oltenilor. Acela¿i Petre Pan-
drea afirmå: „m-a fåcut mama oltean, iste¡, bun, dar ¿i cu
înalt sim¡ al justi¡iei,” fiind unul dintre cei mai de seamå
avoca¡i, profesiune fåcutå cu pasiune. Cât prive¿te tipolo-
gia oltenilor, Petre Pandrea sus¡ine, în „Brâncu¿i. Amintiri
¿i exegeze”, cå ace¿tia apar¡in categoriei „homo faber”,
venind cu un exemplu din aforismele lui Brâncu¿i: „Så
creezi ca Dumnezeu, så comanzi ca un Rege ¿i så munce¿ti
ca un sclav.”

Petre Pandrea se mândre¿te cu celebritå¡i care î¿i au
obâr¿ia în Mica Valahie (Oltenia): Tudor Vladimirescu,
prototipul omului brâncu¿ian, Iancu Jianu, Tudor Arghezi,
precizând cå ceea ce a fost Tudor Arghezi în liricå, a fost
Tudor Vladimirescu în politicå ¿i C. Rådulescu-Motru,
cel mai de seamå profesor de filosofie.

Tudor Arghezi aratå cå, în timp ce boierii Craiovei
se îmbråcau la Paris, Dincå Schileru, deputat de Gorj,
umbla „în portul oltenesc, integral, adaos cu o legåturå
de gât albastrå de måtase fluturatå în tråsura cu muscal.
Superb bårbat, Dincå Schileru! ¿i spendid oltean! scris de
sus pânå jos pe toatå înå¡imea spetelor lui, de dimie albå,
finå, cu negre gåetane de ibri¿im, întortocheate în chirilice
cusute cu me¿te¿ug. El nu-¿i lepådase nici betele ce-i înfå-
¿urau de nenumårate ori rårunchii, pe intervalul pântecu-
lui dintre ceoarec ¿i piept. Numai lipsa pistoalelor te oprea
så te gânde¿ti cå-i un haiduc gåzduit la numitul pe fran¡u-
ze¿te Hotel Boulevard.”

In cålåtoriile sale pe Valea Oltului, la Craiova, în
Dolj ¿i în Gorj, Tudor Arghezi a întâlnit intr-un sat un
preot octogenar, sårac, dar cu o bibliotecå cu cår¡i scrise
în limbi stråine. Autodidact, cinstitul preot oltean învå¡ase
singur mai multe limbi stråine. La Craiova ¿i în Gorj, s-a
întâlnit cu personalitå¡i de inaltå claså, cu domnul Neam-
¡u, distinsul financiar, cu C. ª. Fåge¡el, cel care care a
clådit editurii sale un adevårat palat. Venit din nordul

Olteniei, în opinci, la 12 ani, pentru studii, era „mai mult
suflet decât trup ¿i numai nervi în loc de carne.”

Constantin Rådulescu-Motru aminte¿te de „voio¿ia
zgomotoaså” a oltenilor, fluierând haiduce¿te, oltene¿te,
greu de comparat cu alte tipuri. Så fie oare urme din ve-
chiul cult al lui Dionisos, caracteristic tracilor sau så fie o
influen¡å a spa¡iului oltean, având în vedere cå ace¿tia
erau înfrå¡i¡i cu natura?! - se întreabå C. Rådulescu-Motru.
În „Climatul sufletesc oltean”, C. Rådulescu-Motru pro-
cedeazå la o în¿iruire a unor celebritå¡i cu obâr¿ie olte-
neascå: oameni care au înfåptuit istorie, profesori univer-
sitari, mini¿tri, generali, scriitori, sculptori, guvernatori,
ziari¿ti, diploma¡i, medici, episcopi. Într-adevår, ne vine
în minte un simplu exemplu. Citind cele douå monografii
ale localitå¡ilor Brådiceni ¿i Pe¿ti¿ani, am råmas perplex
de câte personalitå¡i de prim rang, de toate profesiile, au
ie¿it din aceste sate din apropierea muntelui, oameni cu
func¡ii în stat, demnitari...

C. Rådulescu-Motru, Tudor Arghezi, Ilariu Dobridor
vorbesc ¿i despre vestitele covoare oltene¿ti ¡esute de
harnicele oltence, de smål¡uitul oalelor înflorate, create
de me¿teri olari. Despre individualitatea covoarelor olte-
ne¿ti a scris ¿i Al. Tzigara-Samurca¿, critic de artå, direc-
tor al „Convorbirilor literare” într-o vreme („Covorul
oltenesc”).

În concluzie, oltenii sunt oameni harnici, întreprin-
zåtori, energici, pragmatici, ospitalieri, se luptå pânå în-
ving. Pe cei din nord i-au o¡elit mun¡ii, au învå¡at de la
pådure så fie dârji, rezisten¡i. Prin urmare, nevoia i-a
învå¡at så fie a¿a. Munca grea era înso¡itå de cântece ¿i
glume. D. Bodin considerå cå originalitatea firii olteanu-
lui se aflå în îmbinarea sângelui dac ¿i roman. „Revolu-
¡ionar ¿i independent prin esen¡å, niciodatå nu poate fi
supus. Haiduc ¿i pandur, oricând ¿i oriunde vrea så fie
cap.” Realist ¿i pragmatic în atitudine, optimist, olteanul
reprezintå un tip original alåturi de fra¡ii såi, români din
toate provinciile istorice române¿ti. Dumitru Bodin, profe-
sor universitar, prezintå ¿i opiniile unor stråini, impresio-
na¡i de olteni. Redåm opinia unui francez, Lucien Romier:
„Olteanul este, fårå îndoialå, cel mai sigur urma¿ al latinilor
în provinciile dunårene. El seamånå izbitor cu unele tipuri
de oameni de pe colinele Toscanei ori Languedoc-lui. El
duce o via¡å largå ¿i cultivå glumele, libertatea ¿i încrede-
rea în sine, discu¡ia preciså, arta de a se pricopsi ¿i bunele
afaceri. Firea generoaså ¿i fertilitatea påmântului såu îl
îndepårteazå de melancolie. Are sim¡ul decorativ: costu-
mele sale, ca ¿i covoarele, sunt cele mai bogate în culori
¿i fantezie. Este ruda munteanului, uscå¡iv ¿i nesupus,
din regiunea Petro¿anilor sau din Ha¡eg, dar luminat de
bel¿ugul colinelor” (D. Bodin, „Oltenia ¿i oltenii”).

Din påcate, în perioada postdecembristå, ca urmare
a degringoladei produse în mai toate domeniile ¿i mai
ales a uria¿ei dezindustrializåri, oltenii no¿tri, mai pu¡in
vârstnici, au apucat pe drumurile pribegiei, a¿a cå Mica
Valahie, probabil, privind fenomenul emigra¡iei, se aflå
pe locul al II lea, dupå Moldova.

În sate, råmânând numai båtrânii, te întâmpinå case
pustii, ¿coli cu lacåte puse, påmântul låsat de izbeli¿te,
nåpådit de buruieni. Toate acestea se datoreazå unei poli-
tici lamentabile, situând România pe ultimul loc în
Uniunea Europeanå.
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1. POEM PENTRU ZIUA DE VINERI
Te-am cåutat, iubito, vie¡i întregi,
de când e lumea lume pe påmânt,
¿i-n pa¿ii visåtorilor pribegi
¿i prin copacii såruta¡i de vânt.

Te-am cåutat, iubito, ¿i pe cer
ori în magia textelor pågâne,
¿i-am dezlegat târziu întreg mister:
tu locuiai de-o ve¿nicie-n mine!

2. ROMANºA IMPOSIBILEI IUBIRI
(se dedicå unei doamne misterioase)

Sunt ultimul romantic pe påmânt
¿i îmi permit så fiu cum nu sunt al¡ii,
så-njur, så uit, så fluier ¿i så cânt
¿i zeilor stråvechi så-nchin laiba¡ii.

Så dau cu pietre-n cer ¿i-n râu cu stele,
så fiu patetic, jalnic, temåtor
¿i nåråvit la bune ¿i la rele
så fiu timid, trufa¿ ¿i visåtor.

ªi pom så fiu ¿i cal ¿i ploi de varå
¿i sclav ¿i rege, cer¿etor, erou,
din zorii zilei, pânå cåtre searå,
iubirii doar så-i fiu smerit ecou.

Så fiu ¿i verde, albastru, bej, maro,
ciudat, piezi¿, pustiu ¿i altruist
så fiu ¿i cupå, treflå ori caro,
dramatic, prost ¿i aiurit ¿i trist,

¿i ho¡ de vise ¿i samsar de vorbe
¿i mut så fiu, timid ¿i idolatru
¿i precum spune-n vechile proverbe
la luna plinå fericit så latru.

Så scriu scrisori de dragoste la doamne,
de¿i ¿tiu bine cå-s un biet nåtâng
¿i-n vraja åstei fascinante toamne
så-mi fie dor de tine ¿i så plâng.

*
Sunt ultimul romantic pe påmânt.

3. POVESTE DE DRAGOSTE PENTRU
SÅMBÅTÅ ªI DUMINICÅ

Capitolul 1
Bunå diminea¡a, toamnå!
N-ai våzut cumva o doamnå?
Avea frunze pe obraz,
ochii - pietre de turcoaz,
e ca... nici nu ¿tiu så spun,
ca un vis de om nebun
pus în pomul de Cråciun...

Capitolul 2
ªi cât de bine ne potriveam!...
Eram ca douå semne de întrebare!
Ea era „când”, eu eram „oare”,
eu eram unu, ea era doi,
ea era mar¡i, eu eram joi,
ea umbrelå de soare
eu pelerinå de ploi...

Capitolul 3
Cum s-a sfâr¿it? Ca o poveste
care n-a fost... sau poate ca este!

4. CHANSON DE INIMÅ ALBASTRÅ
Laså-mi toamnå frunza-n pom
¿i calul în chip de domn,
laså-mi toamnå stele-n râu,
så må cufund pân’ la brâu
¿i din månunchiul de stele
så-i fac cer iubitei mele,
iar din ploaie ¿i din vânt
så-i fac oalå de påmânt,
grijile så punå-n ea

când o fi lumea mai rea
¿i visele så le punå
când o fi lumea mai buna!

5. POEM PUR ªI SIMPLU
Nu sunt întreg ¿i-i frig precum
în ¡ara ve¿nicei ninsori,
iubirea m-a uitat in drum
de mult prea des si multe ori.

Mi-e somn de somnul ori¿icui,
al meu pierdut-îi, nu-l ajung,
mi-e sufletul precum un fulg
cåzut pe-obrazul nimånui.
Nu sunt întreg ¿i-i frig ¿i cum
cad frunzele cåtre vecie,
iubirea m-a uitat în drum
¿i cât a¿ vrea så må mai ¿tie!

6. ELEGIE DE TOAMNÅ-IARNÅ 1
(dupå Tudor Arghezi)

Niciodatå toamna nu fu mai frumoaså
Sufletului nostru temåtor de moarte.
Sub fereastra lunii flori de chiparoaså
Amågesc drume¡ii cu iubiri de¿arte.

Niciodatå toamna nu fu mai frumoaså
Sufletului nostru-nsingurat ¿i mut.
Poza-ngålbenitå ¿i la col¡uri roaså
Nu mai aminte¿te niciun început.

În zadar pe ¿esuri se tot joacå norii,
Sufletul råmâne fårå leac, pustiu,
Cine mai a¿teaptå dupå noapte zorii
Când pentru iubire e tot mai târziu?

7. ELEGIE DE TOAMNÅ 2
(dupå Tudor Arghezi)

Niciodatå toamna nu fu mai frumoaså
sufletului nostru care se destramå,
norii poartå-n plete flori de somnoroaså
iar la brâu copacii salbe de aramå.

Niciodatå toamna n-a avut alt rost
decât så picteze-n nesfâr¿it macat
dor de ziua-n care vom fi ce-am mai fost:
slobozi la iubire, liberi la påcat.

Iar sub cerul toamnei doar atuncea când
aerul miroase-a lemn de chiparos,
så te-ntorci în tine ¿i så spui în gând:
Noapte bunå, doamnå! Så visezi frumos!

8. ARTÅ POETICÅ pe vremea pandemiei
Te scoli la cinci diminea¡a. To¡i ai tåi dorm.
Ai citit undeva cå asta e ora poe¡ilor.
Pisica de Siam cu låbu¡ele maronii
se spalå de zor în fereastrå...
în col¡ul de la råsårit pânza de påianjen
tremurå pe icoana Madonei cu pruncul.

*
Oficiezi ritualul diurn:
cafeaua în stânga, creionul în dreapta, în spatele lor pachet de
¡igåri
în fa¡å hârtia mai albå ca o curvå-n spital.
Cuvintele stau îngråmådite cumva în zona stomacului;
încerci så le-nchizi în temni¡a literei ¿i pustiul din tine
e cât Himalaya ¿i groapa Marianelor la un loc.
Sim¡i frumos, gânde¿ti bine,
ai chiar o teorie a scrisului
pe care-ai încercat s-o dezvol¡i cândva
într-un interviu dat unei reviste obscure
(ziceai acolo cå poetul se na¿te båtrân
¿i chinuit de toate întrebårile cårora încå nu li s-a gåsit un råspuns,
cå din vremelnicu-i trup izvorå¿te fântânå visarea
care altfel n-ar curge nicicând nicåieri,
cå blestemat e så ascundå avânturi ¿i patimi
ca Ianus spre lume aråtând doar chipul senin.
Copilåria ¿i lini¿tea lui vin mult mai târziu

¿i întotdeauna spre searå,
când poetul ia formå de pom ¿i de râu
¿i de cal ¿i de rugåciune amarå).

*
Dar azi te sim¡i påråsit ca o statuie de soclu.
În minte-¡i vin doar tâmpenii: alegeri locale, Covid,
ståri de urgen¡å, salariu blocat, rata la bancå...
Încerci så for¡ezi, vezi nota de la subsol (1)
.......................................................................

Notå 1.
Haide, iubito, så dåm foc nop¡ii åsteia vråjite!
Î¡i mai aminte¿ti vocea rågu¿itå
a negrului acela båtrân al cårui nume nu l-am ¿tiut niciodatå?
E ora cinci diminea¡a, ascult ¿tiri venite pe surse,
nimic nu mai este a¿a cum a fost,
doar sunetul de tropetå al negrului cel båtrân
plânge cu lacrimile noastre rezervate marilor ipocizii.
E-atâta singuråtate în lume!
Ca în ochii unui câine vagabond
murind la u¿a nimånui...
Noi înså, iubito, ar trebui så fim ferici¡i
ca ¿i când cineva ne-ar putea boteza a doua oarå
cu alte nume ¿i cu incertitudini noi...

*
Afarå-i luminå de mult ¿i n-ai trezit nepoata la vreme,
o så aibå înc-o absen¡å la ¿coala on line,
iar ¡ie ¿eful î¡i va face scandal pentru întârzieri repetate la slujbå...

*
În fa¡å hârtia mai albå ca o curvå bolnavå-n spital.

9. POEM DE DRAGOSTE ÎN VREMEA PANDEMIEI

Motto:
Så nu ui¡i de mascå, iubito
¿i nu mai bântui prin balcon,
în loc de omagii, Romeo
preferå-o cafea în salon.

1.
Ori ¡i-am spus cå te-am visat azi noapte, iubito?
Se fåcea cå eram ni¿te file de calendar,
tu erai primåvarå, eu toamnå...
Eu alergam înspre tine,
tu alergai înapoi...
O fi de råu? De bine?

II.
Mai ¡ii minte când am fost la...
cum Dumnezeu îi zicea...
în sfâr¿it, când am fost acolo
¿i tu dansai goalå
sub lumina vråjitå a lunii
iar eu scriam pe cer poezii despre tine?

III.
A, så nu uit så-¡i spun cå te-am visat azi noapte, iubito!
Se fåcea cå te-am pus în buzunar, chiar la piept
¿i cå plecam de nebuni nu ¿tiu unde...
Eu î¡i spuneam cå e¿ti pulberea mea de stele,
¿i adåpost în furtunå
ori prima ninsoare a iernii
¿i tu râdeai fåcând så înfloreascå cire¿ii!...

IV.
A, så nu uit så-¡i spun cå te-am visat azi noapte, iubito!
Î¡i mai aminte¿ti începutul acela de varå târzie
când credeam cå schimbåm lumea visând?
Dar joaca printre colinele acelea purpurii în amurg
când cumpåram dragoste la kilogram
¿i tot mai råmânea ¿i pentru a doua zi?
Ori drumul acela spre râu ¿i îmbåiatul sub razele lunii
când am fåcut dragoste întâia oarå?
Da, vara aceea târzie când ne-am pierdut ve¿nicia
¿i-am început så murim în fiecare cuvânt!

V.
A, så nu uit cå am uitat cum te cheamå, iubito,
ce flori de liliac î¡i plac
¿i ce culoare au ochii tåi alba¿tri...

VI.
A, så nu uit cå ¡i-am scris o poezie de dragoste, iubito!
Dar nu mai ¿tiu dacå ¡i-am dat-o sau nu,
¿tiu doar cå parcå-am uitat ceva...
Poezia? Pe tine?

poeme pentru prea târziuIon CEPOI
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Dupå trecerea în ve¿nicie a magistrului Petru Ursache (15 mai 1931
– 7 august 2013) – cunoscut îndeob¿te drept „omul bun al culturii
române¿ti”, devotata Magda Ursache i-a editat „Båtrânului” iubit nu mai
pu¡in de 14 cår¡i, la care se adaugå, iatå, ¿i aceastå PULBERE DE AUR
(2020, 412 p.), apårutå în seria Etno, „singura serie de autor consistentå”,,
råsplåtindu-l pe editorul Valentin Ajder cu un valoros premiu la Târgul
de carte „Librex” (2019). Så amintim, a¿adar, decada editorialå „Petru
Ursache” din seria „Etno” a Editurii „Eikon”, parte consistentå a operei în
ansamblu: „Etnosofia” (2013), „Etnoestetica sau Mic tratat de esteticå a
artelororalitå¡ii” (2014), „Etnofrumosul sau Cazul Mårie” (2014),
„Gastrosofia sau Bucåtåria vie” (2014), „Antropologia, o ¿tiin¡å
neocolonialå” (2014), „Moartea formei. Eseuri etnologice” (2014), „Miori¡a.
Dosarul mitologic al unei capodopere” (2015), „Istorie, Etnocid, Genocid”
(2019), „Etnoistorie ¿i Imagologie” (2019), „Pulberea de aur” (2020).

S-o spunem de la bun început, nelåsând loc vreunei insidioase
îndoieli, în tot ceea ce a gândit, spus ¿i scris, Petru Ursache s-a orientat,
cardinal, dupå marea constela¡ie a valorilor perene ce individualizeazå
cultura ¿i spiritualitatea româneascå în planul universalitå¡ii ¿i
diversitå¡ii creatoare. Dincolo de a avea complexul existen¡ei marginale
într-un Est al Vestului european, cultura românå nu a fost niciodatå o
„Siberie a spiritului”, cåci, potrivit lui Jurgis Baltrusaitis (pe care Petru
Ursache îl cita), „Esen¡ialul se petrece la margine”, acolo unde existen¡a
este mai interesantå, mai vie, mai plinå, având o largå perspectivå
centripetå ¿i nu centrifugå... Mai totdeauna „marginea” determinå politica
¿i aspira¡iile „Centrului”, a cårui „autoritate” nu poate fi determinatå
prin sine ci prin referen¡ialitate expreså, prin dorin¡å de cunoa¿tere ¿i
cuprindere expansiv-dominatoare. În cazul nostru, latinitatea ortodoxiei
a conferit acestei „margini” de råsårit europene deopotrivå o specificitate
rezisten¡ialå, dar, în acela¿i timp, amintea, din punct de vedere
istoric,Occidentului de trunchiul primar al ortodoxiei, acela¿i cer al
credin¡ei iudeo-cre¿tine plutind, cu constela¡iile lui evanghelice, peste
întreaga Europå, dezvoltându-se organic sub spectrul unor tradi¡ii di-
verse. Pentru ca acum, în vremurile din urmå, în spiritul unui globalism
¿tergåtor de tradi¡ii ¿i nivelator, accentuat de maniacala ideologie
neo-marxistå a „corectitudinii politice” – care, iatå, ce valuri face dincolo
de Atlantic, în USA, prin mi¿careacu discurs de tip rasist „Black Live
Matter, inspiratå justi¡iar de universitå¡ile negre „worke” (foarte „treze”),
care, în numele unor tradi¡ii vechi ¿i cutume imemoriale, se råzboiesc cu
prezentul pentru instaurarea unei „noi ordini”!–så ni se cearårenun¡area
la specificitate ¿i na¡ionalism în numele „revizuirilor” de tip globalist,
europenizant, o parte însemnatå din cultura românå fiind supuså
„evaluårilor” globaliste dupå noua Scripturå a aceleia¿i ofensive
corectitudini... Faptul este cu atât mai grav pentru o na¡iune care a rezistat
de-a lungul veacurilor tuturor primejdiilor ¿i adversitå¡ilor („boicotind”
Istoria, cum scria L. Blaga), dezvoltându-¿i o culturå emergentå cu
aspira¡iile ei istorice ¿i de cunoa¿tere, cu felul de a fi ¿i de a tråi într-o
tradi¡ie consolidatå ¿ia gândiîntr-o spiritualitate plåmåditå fiin¡ial.

PulberPulberPulberPulberPulberea de aurea de aurea de aurea de aurea de aur, recenta editare postumå a eruditului magistru
etnolog Petru Ursache, este, dupå cum sugereazå ¿i sintagma metaforicå
din titlul lucrårii, o revenire de urgen¡å la valorile perene ale culturii ¿i
spiritualitå¡ii române¿ti, într-un context de  råstålmåciri ¿i minimalizåri
inspirat de frisonul ¿i vânzoleala „europenizårii” ¿i „globalismului” ce i-au
cuprins, de ani buni, în contextul deschiderilor continental-occidentale,
pe câ¡iva din româna¿ii tranzi¡iei implica¡i în „marile prefaceri” politice,
strategice ¿i culturale. Uitând de „românitatea” imemorialå a neamului
(dacå ar fi avut-o vreodatå!), de valorile ce i-au consacrat specificitatea
de sine ¿i diferen¡ierea în multe planuri (geo-istoric, strategic,
cultural-spiritual etc.), nåimi¡ii „noii ordini” scuturå din nas la tot ceea
ce este românesc, asumându-¿i alte op¡iuni ideologice ¿i culturale,
punându-se, cu alte cuvinte, orbe¿te, în serviciul unei  „des-¡åråri”
europeniste. Refuzå så fie „români europeni”, ci, printr-un „elitism” de
carapace doctrinarå, zburdå transfrontalier cåtre lumea iluziilor
globalizante, cu o temeritate susceptibilå chiar ¿i pentru înså¿i noua
„dezordine” mondialå... „Cine vrea så punå o piatrå tombalå pe literatura
scriså din perspectivå na¡ionalå – subliniazå Magda Ursache într-un
prefa¡ator Cuvânt lå(r)muritor despre „Pulberea de aur” – nu ¿tie cå tot
ce-i peren iese de sub piatra seacå? Iarba care vine scapå cumva de
lespede, ocolind-o. În Pulberea de aur, Petru Ursache face un pariu privind
neuitarea valorilor perene. ªi nu pot så-mi permit så cred cå-l va pierde.”

Capitolul ini¡ial, Repere absolute, se fixeazå de la bun început pe
dimensiunea unor indimenticabile valori perene române¿ti. Bunåoarå,
Doina lui Eminescu, pentru care „s-a fåcut închisoare, pe vremea
comunismului ¿i, mai ales, a sovietizårii” (însu¿i autorul, ca elev de liceu,a
fost martorul unei pove¿ti pe viu cu mercenari kaghebi¿ti, petrecutå în
anul 1948, al comunizårii staliniste),atât de actualå în contextul
imperialismului „de la Råsårit”, mult doritor de transformarea ¡årii, dupå
Scriptura stalinistå, într-o gubernie carpato-dunåreanå, a devenit azi
„piedicå” în calea europenizårii noastre, ca ¿i miturile na¡ionale referitoare

PULBEREA DE AUR
(EIKON, Bucure¿ti, 2020, 412 p)

la latinitatea ¿i continuitate de neam, la rezisten¡a contra nåvålitorilor
¿i la vitejia stråmo¿eascå etc. Acuzatå de xenofobie ¿i de na¡ionalism
vulgar, gregar, incitant, Doina eminescianå (schi¡atå încå de pe la
1878-1879, ca reflex al unor politici de impact european al marilor puteri)
continuå så fie „piedicå” în calea unui... destin na¡ional european: „Cum
era så «intråm» ieri în U.R.S.S. cu Doina lui Eminescu? ªi cum o så intråm
în Europa cu aceea¿i Doinå ¿i iar Doinå?” Când, observå autorul, „pårin¡ii
¿i copiii stalinismului sunt în rela¡ii excelente, discursul apodictic al
fo¿tilor proletcul¡i a fost recuperat. Se potrive¿te månu¿å în ac¡iunea de
for¡are a «revizuirilor», de minimalizare a valorilor culturale.”(eseul „Doina
¿i iar Doina”). Printr-o amplå analizå a aprecierilor, izvoarelor, variantelor
(stabilite de Perpessicius), inclusiv a „cuvintelor certate” cu atingere la
texul abuziv incriminat, Petru Ursache considerå textul „un caz” de
psiho-mentalitate colectivå, o „expresie a mentalului românesc”. Struc-
tural, de la formulele „introductive” modelatoare ¿i tipice în lirica popularå
(De la Nistru pân la Tisa), la „versuri ¿i expresii poetice” având la bazå
prototipuri orale, culminând cu figura neagrå a „blestemului” din cele
patru versuri (Cine-au îndrågit stråinii...) ¿i, desigur, cu invoca¡ia retoricå
voievodalå „ªtefane Måria Ta” (ce ¡ine de psihologia abisalå a
subcon¿tientului colectiv), cunoscuta poemå eminescianå cu caracter
eponim devine „cântec de luptå”, mobilizator, incitant, direc¡ional,
„anticipând ¿i pregåtind, în viziunea eminescianå, desåvâr¿irea unitå¡ii
na¡ionale”.

De aici, o altå observa¡ie verificabilå atât în crea¡ia liricå dar mai
ales în gazetåria eminescianå, cåci, dincolo de acreditarea maiorescianå
a „contemplativitå¡ii” liricii eminesciene (în studiul din 1889 Eminescu
fiind declarat de critic spirit „visåtor”, lansându-se teoria
schopenhauerianå a geniului extatic, abstras în idealitatea-i
contemplativå), avem de a face atât în poezii, cât mai ales în gazetåria
binecunoscutå, cu un condei de atitudine, profund implicat în lupta de
idei social-politice a vremii sale, pe linia „chenozei” (suferin¡ei) existen¡iale
a geniului (în triste¡e vesel, trist în veselie – in tristia hilaris, in hilaria
tristis, cf. lui Giordano Bruno, evocat de L. Blaga în cunoscuta baladå).
Pe aceea¿i linie a chenozei, „geniul” se întâlne¿te cu „eroul” care l-a
premers, dar ¿i cu „sfântul”, care l-a înso¡it adesea, crede autorul,
termenul teologic de „chenozå”, aplicat sfântului, vizeazå totodatå
suferin¡a geniului. Maiorescu se întreba, într-un estetism retoric, în
studiul lui, dacå „a fost fericit Eminescu?”, subliniind aproape canonic
conceptul de nefericire, într-un plan romantic al geniului incapabil de
„fericire” de vreme ce îmbrå¡i¿eazå „sacrificiul de sine”...

 În cazul lui Eminescu, nu putem face abstrac¡ie de spiritul luptåtor,
implicat ¿i incitant al gazetarului, dovadå cå latura contemplativå a
geniului eminescian trebuie urgent completatå cu dimensiunea cealaltå
a activismului critic, luptåtor, via¡å ¿i reprezentare fiind factori de
reprezentativitate în lumea gânditå de Schopenhauer (Lumea ca voin¡å
¿i reprezentare, I -1819, II-1843), filosof pe care Freud îl considera „singurul
precursor adevårat” al psihologiei abisale. Aerul tare al eternei
«modernitå¡i», ce i-a fascinat pe mai mul¡i comentatori (de la genera¡ii
mai vechi: Maiorescu, Cålinescu, Alain Guillermon, C. Noica, Rosa del
Conte, Edgar Papu, Tudor Vianu, Eugen Todoran, I. Negoi¡escu, G.
Munteanu, la comentatori mai recen¡i, precum Svetlana Paleologu-Matta,
care accentueazå heideggerianismul eminescian, våzut ca „existen¡ial”,
dar care are, în comun, cu romanticul Hölderlin, „un orizont de
fantasme”)... Profunzimea poeziei eminesciene stå „în abisul cuvântului”
, iar fiin¡a „nu este exprimabilå decât în termenii de neant”, pe care –
crede comentatoarea – „poetul l-a introdus în poezia românå”... Totu¿i, a
se observa cå Eminescu oferå un „sentiment românesc” al fiin¡ei în istorie,
duratå ¿i existen¡å, gândirea geniului fiind o „rostire filosoficå” a acesteia,
într-o panoramicå desfå¿urare de idei ¿i imagini, revelarea fiin¡ei fiind la
Eminescu, deopotrivå, devenire, înfå¡i¿are, idealizare, spectru al
sacralitå¡ii, iar limba românå, cum scria poetul înainte de Heidegger ¿i
Noica, „împåråteaså la ea acaså”...

O altå permanen¡å a culturii ¿i literaturii noastre este Ion Creangå,
care a avut de douå ori noroc, scrie Petru Ursache, „dupå faimoasa
comico-tragedie din decembrie 1989". În primul rând „a scåpat de
bålåcåreala urâcioaså” din partea „spoitorilor comisari al noii comenduiri”
ce se întreceau în „denigrarea valorilor consacrate” (vremea „manualelor
alternative” ¿i „maneli¿tilor”, „vremuri de poveste”, cu un revolu¡ionar
Caramitru atotprezent ¿i cu un H. R. Patapievici „ajuns ¿i acesta, pe cåi
la fel de suspecte, mare fåcåtor de ordine într-o culturå pe care o urå¿te
cu patimå”!). În asemenea vremuri de relativizare a valorilor perene („de
råvå¿ire generalå”), apare ¿i studiul lui Eugen Simion, Ion Creangå.
Cruzimile unui moralist jovial (2011), o restituire analiticå destul de
aplicatå ¿i „convingåtoare”, sus¡inând cum „omul (fire jucåu¿å, ludicå,
hâtrå, înså de viziune „homericå”, cum îl percepea Ibråileanu) î¿i întrece
opera, în sensul cå devine personajul cel mai viu ¿i marcant al propriei
crea¡ii, nu în în¡eles „imaginativ” ci într-un mod „miraculos”, jucându-¿i
coroziv ¿i identitar rolul într-o lume „larg dispårutå, plinå de inexactitå¡i,

PETRU URSACHE – „omul bun al culturii române¿ti”:
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dar care se reconstituie, în imaginar, într-un
ansamblu armonios, viu ¿i antrenant”...
Concluzia e cå, pentru „complexitatea” operei
lui Creangå, se a¿teaptå ¿i „un alt tip de
lecturå”, o „revizitare” care så nu mai repete ce
s-a spus deja, pornind, bunåoarå, de la un
Valeriu Cristea (Dic¡ionarul personajelor lui
Creangå, 1995) sau de la un Eugen Simion,
relevându-se „aspecte noi, diferen¡iate în
orizontul larg al cunoa¿terii” („Humule¿teanul
î¿i are ceata de cercetåtori, ca ¿i grupul de
cititori fideli ¿i responsabili”), un dialog mirabil
într-o succesiune a genera¡iilor, „miracolul
regenerårii românismului” (A. D. Rachieru)...

Un alt grupaj de scrieri îl constituie cel din
al doilea capitol, Pulberea de aur, care då ¿i
titlul volumului, dedicat „Genera¡iei în pulbere”
sau genera¡ia eroicå, nimeni alta decât
gruparea tinerilor intelectuali de la „Criterion”
în frunte cu Mircea Eliade (Emil Cioran,
Constantin Noica, Mircea Vulcånescu, Eugen
Ionescu, Horia Vintilå, Petru Comarnescu, apoi
Nicu Steinhardt), etichetatå, într-o råutåcioaså
polemicå din deceniul al patrulea, drept
„genera¡ia în pulbere”, sintagmå denigratoare
apar¡inându-i militantului gazetar de stânga
Zaharia Stancu (alåturi de el, confratele
comunist Oscar Lemnaru a întocmit repede, „de
pe turela tancului sovietic «eliberator», prima
listå neagrå de scriitori români destina¡i
genocidului cultural: deten¡ie asprå ¿i «canal»,
dacå se aflau în via¡å ¿i în ¡arå; eliminarea
mânioaså ¿i totalå din bibliotecile publice a
operelor apar¡inând autorilor de toate
categoriile, fie clasici, fie contemporani, ca ¿i
cår¡ile exila¡ilor de voie ori de ne-voie”).
Gruparea aceasta a „genera¡ioni¿tilor”, cu
elanul ei creator ¿i înnoitor, era „o curajoaså
provocare carpaticå, aruncatå semnificativ în
spa¡iul Est-Vest”, „ca så se ¿tie cå existåm ¿i cå
suntem pregåti¡i så ne alåturåm puterilor
democratice ale lumii moderne, în cea mai bunå
tradi¡ie europeanå, întåri¡i dupå marile izbânzi
din tran¿ee ¿i dupå refacerea grani¡elor ¡årii ¿i
a limbii române «ce-o vorbim»”.

O fi ajuns Criterion-ul, pânå la urmå, o
«genera¡ie în pulbere», cum ¿i-a dorit-o „oculta
externå-internå”, adicå spulberatå, nimicitå,
dislocatå, dar pânå la urmå „pulberea de aur”
a acesteia, ridicatå deasupra vremii, s-a îm-
prå¿tiat „în toate pår¡ile fårå a fi învinså”, ca în
parabola nou-testamentarå cu såmân¡a bunå
¿i norocoaså care „a rodit pretutindeni”... În ciu-
da perseveren¡ei aceluia¿i „descul¡” simbria¿
al ocultei staliniste care revenea la 20 ianuarie
1955, în „Gazeta literarå” cu impenitentul arti-
col „Pleava din cåru¡ele du¿manului”, îndreptat
împotriva „martorilor” din diaspora, precum un
Mircea Eliade sus¡inut de VirgilIerunca, care
publica în „cåru¡ele”/revistele române¿ti din
spa¡iul occidental (al „du¿manilor”), cåru¡a viza-
tå fiind revista „Luceafårul” de la Paris (1948-
1949), apårutå sub egida Societå¡ii Scriitorilor
Români din exil. Se ¿tie cå dintre to¡i criterio-
ni¿tii, Eliade este cel care a fåcut „o carierå
culturalå ¿i ¿tiin¡ificå strålucitå în Occident ¿i
în Statele Unite”, de aceea împotriva lui, în vre-
murile noastre, s-a dezlån¡uit o campanie de
denigrare (anatemå ¿i asupra altor mari scrii-
tori români), prin invocarea op¡iunii legionare
„din tinere¡e”, de care nu va întârzia så se
dezicå, scriind articolul Noul barbar, sfâr¿ind
astfel prin a fi deopotrivå în aten¡ia legionarilor
¿i comuni¿tilor... Dincolo de atâtea lucråri
scrise cu inten¡ie, victimizarea lui Eliade con-
tinuând ¿i în anii ceau¿ismului „generos”, car-
tea lui Gabriel Stånescu, de o documentare ¿i
probitate fårå precedent, vine så spele imaginea
literatului ¿i savantului (Mircea Eliade. Odiseea
omului modern în drum spre Itaca, 2009), de-
nigrat pentru „tinere¡ea legionarå” atât în Ro-
mânia cât ¿i în publica¡iile de stânga din stråi-
nåtate (precum fåcea fostul admirator al savan-
tului, Edgar Reichmann, devenit, în deceniul
al optulea, un înver¿unat adversar al „fascis-
tului” ¿i „antisemitului” criterionist).

Acelea¿i judicioase observa¡ii privind omul
¿i opera întâlnim în articolele despre Emil Cio-
ran ¿i Al. Cioran, dar mai cu seamå în grupa-
jul de scrieri Basilica-Bisericå (IV), etnologul ¿i
antropologul definind fie „chipul antropologic
al fiin¡ei”, fie „comportamentul religios” ¿i pe
„Omul autohton ¿i întrebåtor”, când  nu scrie
despre „Råzboiul icoanelor pe ecran postmo-
dern” ¿i „Semnele vremii”, ori despre „Na¿tere
¿i Înviere în celulå” ¿i „Iov – povara suferin¡ei
asumate”.

Definind în capitolul precedent (III) câteva
spa¡ii ale recluziunii ¿i existen¡ei carcerale,
precum exilulexilulexilulexilulexilul, , , , , celula celula celula celula celula de închisoare („zarca”) ¿i
schitulschitulschitulschitulschitul, - în condi¡iile cårora a luat na¿tere „o
literaturå a limitei existen¡iale, în vremea ten-
sionatå a Cortinei de Fier”, - Petru Ursache evo-
cå „cea mai grea probå de rezisten¡å a patrio-
¡ilor români” de¡inu¡i împotriva bol¿evismului
cauzatå de întâmpinarea marilor sårbåtori cre¿-
tine, precum Na¿terea ¿i Învierea Mântuitoru-
lui, în condi¡ii de temni¡å, în celulå, în minå
(Baia Sprie, Cavnic, Valea Nistrului), în colo-
niile de muncå for¡atå. Libertatea interioarå nu
li se putea suprima de¡inu¡ilor, care tråiau
astfel de sårbåtori în mistica unui mesianism
adânc înrådåcinat în inima ¿i sufletul lor.
Regimul bol¿evic nu a întârziat så batjoco-
reascå biserica neamului, aruncând în închi-
sori pe reprezentan¡ii acesteia, clerici de mir,
ierarhi ¿i prela¡i, iar din 1949, anul înfiin¡årii
Securitå¡ii, inimaginabile au devenit mijloacele
de torturå ¿i regimul de lichidare din închiso-
rile ¿i lagårele comuniste, unde a fost decimatå
elita intelectualå ¿i oameni cu totul nevinova¡i,
în numele unei ideologii criminale aduse pe
tancurile Armatei Ro¿ii.

Terra – ¡arå – ¡åran (IV) e un mic îndreptar
pe elementele unei tradi¡ii organice, substan¡a
medularå a acesteia raportându-se la credin¡a
¿i morala cre¿tinå, cu exemplificåri din cultura
românå. Iatå, bunåoarå, Imaginarul sårbåto-
resc al „Såmånåtorului-semånåtor”, amintind
de tandemul Co¿buc-Vlahu¡å, ini¡iatorii „Se-
månåtorului” din 1901 (devenit în 1903, sub
direc¡ia lui N. Iorga, „Såmånåtorul”, precum în
pronun¡area popularå), ce avea så exprime ¿i
så coaguleze în cultura româneascå „cea mai
pateticå, mai dreaptå, mai generoaså mi¿care”,
ideologicå, culturalå, literarå. Contestat cu atâ-
ta înver¿unare de pe pozi¡iile elitist-estetice ale
unui „modernism” îndreptat cu fa¡a cåtre alte
realitå¡i, „noul såmånåtor” a avut mai mult „o
func¡ie culturalå” (G. Cålinescu), dar nu i se
pot nega nici unele realizåri literar-artistice,
dupå cum acela¿i critic spunea în Istoria sa
despre Nicolae Iorga, cel care a preluat revista
¿i a dezvoltat doctrina såmånåtoristå în con-
text socio-cultural, cå „a jucat în cultura româ-

nå, în ultimele patru decenii, rolul lui Voltaire”.
Paginile în care Petru Ursache evocå, în docu-
mentare strânse sub genericul Istorie ¿i etno-
istorie, contribu¡iile unor personalitå¡i interbe-
lice în domeniul cercetårii (Iorga, D. Caracostea,
N. Densu¿ianu, Petru Caraman, N. Densu¿ianu
¿.a.), ¡in de o specialitate a domeniului cu des-
chideri conexe, precum în eseul Iorga-Sadovea-
nu-Basarabia, în care sunt evocate personali-
tå¡i basarabene precum Ion I. Nistor, Al. Boldur
¿.a. ¿i din care aflåm cå în timp ce Iorga colinda
¡ara eliberatå de la est de Prut cu tråsura, Sa-
doveanu o fåcea mai târziu cu trenul, „purtat
împåråte¿te”. Dacå Iorga în scrierile sale despre
Basarabia,din anii 1929-1933,are o informa¡ie
corectå „fidelå momentului, dar ¿i în dialog cu
pagini ale trecutului påstrat în documente”,
Sadoveanu face literaturå (descrieri de locuri
¿i oameni) într-un idiom prozastic specific ma-
nierei sale de crea¡ie, lirico-narative... Mai târ-
ziu, Sadoveanu, ignorând situa¡ia mizerabil de
tristå a provinciei readuse la imperiul sovietic,
„s-a comportat dezastruos, începând cu Lumina
vine de la råsårit, continuând cu Mitrea Cocor
¿i cu celelalte.”

Interesul ¿i compasiunea lui Petru Ursa-
che pentru Basarabia ¿i Bucovina revin ¿i în
alte articole de analizå, dovedind o în¡elegere
exactå a realitå¡ilor din aceste provincii româ-
ne¿ti, în care fenomenul de dezna¡ionalizare ¿i
asimilare for¡atå a devenit politicå de stat (O
cruce de basarabean, Vânåtoarea de capete,
Românii la Est de Nistru).

De fapt, scrie autorul în deplinå cuno¿tin¡å
de cauzå, într-un mare impas se gåsesc în¿i¿i
românii din ¡ara „europenizatå”, care de mult
nu-¿i mai pot veni „în fire”... Este vorba de o
stare na¡ionalå gravå, ce se poate citi „pe chipu-
rile oamenilor”, dar nu recunoscutå oficial, cla-
sa politicå nefåcând nimic pentru protejarea
fiin¡ei identitare a neamului, a „românismului”
tot mai încercat de fenomenul globalizårii, „eu-
ropenizårii”... Cultura este lipsitå de fondurile
necesare dezvoltårii, ea agonizeazå în procente
de supravie¡uire. Valorile perene ¿i  miturile
fundamentale sunt „revizitate” conform incrimi-
nantei „corectitudini politice”, învå¡åmântul de-
vine „alternativ” ¿i, azi, chiar on line, realizårile
în domeniul etno-folcloristicii, bunåoarå, sunt
acelea pu¡ine care ¡in nu de institu¡ii ci de per-
sonalitå¡i independente cu ini¡iative în dome-
niu (Iordan Datcu, Marcel Lapte¿ ¿.a.). În fa¡a
acestui tablou general greu de asumat în fa¡a
istoriei, totu¿i, Petru Ursache sperå în reveni-
rea la normalitate (så precizåm cå, în cei ¿apte
ani scur¿i de la trecerea sa în Eternitate, lucru-
rile nu s-au schimbat deloc, dimpotrivå):

„A¿adar speråm så se revinå la normali-
tate, pornindu-se de jos în sus, în buna tradi¡ie
haretistå ¿i sociologicå. Exemplele centrelor ju-
de¡ene de culturå, asemenea celor amintite aici
(Drobeta Turnu-Severin, Deva, unde apar publi-
ca¡ii de interes etno-folcloric, n.n.), ar putea
constitui un început de drum, cel pu¡in în di-
rec¡ie moralå. Pe aceastå bazå, românii ¿i-ar
redobândi ¿ansa de a se reprezenta pe ei în¿i¿i
¿i prin ei în¿i¿i.” (Românii despre ei în¿i¿i)

Iatå-l, a¿adar, ¿i în aceastå a 15-a carte
postumå, pe profesorul Petru Ursache drept un
spirit de asumatå altitudine intelectualå, mereu
într-un dialog nemijlocit ¿i analitic cu marile
valori culturale ale neamului românesc, apårå-
tor intransigent al tradi¡iilor culturale într-o tul-
bure actualitate, spirit de veghe la hotare cultu-
rale de neam românesc, analist etno-folclorist
(¿i în varii domenii conexe) de limpezimi acade-
mice, cu o mirobolantå dezvoltare a ideilor,
scriind cu cerneala de suflet a credibilitå¡ii ¿i
cu con¿tiin¡a unui nepåtat românism.

În nea¿ezatele vremuri ce le tråim, cålåu-
zitoare fie-i amintirea!

ZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CZENOVIE CÂÂÂÂÂRLUGEA, RLUGEA, RLUGEA, RLUGEA, RLUGEA, TTTTTââââârgu-Jiurgu-Jiurgu-Jiurgu-Jiurgu-Jiu
DuminicDuminicDuminicDuminicDuminicååååå, 18 octombrie 2020, 18 octombrie 2020, 18 octombrie 2020, 18 octombrie 2020, 18 octombrie 2020



Portal ~ Mãiastra - Anul XVI, nr. 3-4 (64-65)/2020          p. 91

Într-o galerie a „românilor de roman” care
au trecut prin Japonia înainte de Al Doilea
Råzboi Mondial, geniul lui Brâncu¿i nu poate
lipsi, chiar ¿i în absen¡a sa fizicå. De ce? Pentru
cå geniul såu a fost ¿i a råmas atât de prezent,
încât numele Brâncu¿i egaleazå sau chiar
depå¿e¿te orice alt nume românesc aflat pe bu-
zele japonezilor, mai ales ale celor cu o anumitå
culturå artisticå.

 Constatarea provine nu din lecturå sau
informa¡ii la mâna a doua, ci din propriile expe-
rien¡e în Japonia anilor 2012- 2016.

 Afinitå¡ile japonezilor pentru Brâncu¿i ¿i
predilec¡ia lor pentru achizi¡ionarea unor piese
faimoase ale strålucitului sculptor nu trebuie
cåutate, cum ar pårea, în dorin¡a de tezaurizare
sau de investire în valori imense, nedegradabile
în timp, ori punerea la adåpost a unor rezerve
financiare ci, dimpotrivå, în recunoa¿terea ge-
niului såu artistic. Sigur, licita¡iile la sume fa-
buloase, legendele ¡esute din jurul unor faimoa-
se lucråri, inclusiv cu implicarea Guvernului
României, au rolul lor în ridicarea cotei de inte-
res al niponilor pentru Brâncu¿i, dar adevårata
atrac¡ie constå în stilul artei brâncu¿iene, apro-
piat de simplitatea lui Katsushika Hokusai ¿i a
sufletului japonez.

„Fårå Hokusai nu ar fi existat impresio-
nism” se afirmå, pe bunå dreptate, în lumea
artei moderne. Prin silogism, dacå acceptåm
nobilul titlu de „pårinte al sculpturii moderne”
dat lui Brâncu¿i, atunci, ajungem la concluzia
cå fårå Brâncu¿i nu ar fi existat sculptura
modernå.

A¿a cum constata ¿i Otilia de Cozmu¡å în
anul 1901, lipsa de perspectivå a picturilor lui
Hokusai nu este un defect, ci dimpotrivå, un
merit al lucrårilor sale, lucråri care tind spre
esen¡e, ca ¿i cele ale lui Brâncu¿i.

 Atribut cheie în arta celor doi titani ai artei
mondiale, „simplitatea”, am gåsit-o pe banne-
rele imense din 2015 promovând expozi¡ia la
„Muzeul de Artå - Mori”, care prezenta ca laitmo-
tiv augusta sculpturå „Pasåre în spa¡iu” a lui
Brâncu¿i, de la Yokohama.

 Apoi, fårå îndoialå, influen¡a covâr¿itoare
asupra discipolului såu, IsamuNoguchi, deså-
vâr¿e¿te prezen¡a românului în mentalul artis-
tic nipon. Propensiunea japonezilor pentru arta
modernå, amplificatå de traiectele artistice con-
vergente ale celor doi sculptori, explicå în parte
popularitatea lui Brâncu¿i în aceastå ¡arå.

Brâncu¿i se remarcå în Japonia prin cele
paisprezece lucråri originale expuse în diverse
muzee din arhipelag:

„Sårut” – BridgestoneMuseum of Art – To-
kyo; „Copil adormit” – Toyota City ArtMuzeum;
„Primul strigåt” – Nagoya City ArtMuseum;
„Tors de bårbat tânår II” - Toyota City Art Mu-
seum; „Coco¿” – Toyota City ArtMuseum; „Pa-
såre måiastrå” – Yokohama ArtMuseum; „Paså-
re måiastrå” – ShigaPrefecturalMuseum of Art;
„Domni¿oara Pogany II” – Shizuoka Prefectural
Museum of Art; „Sårut” – The Hakone Open-Air
Museum; „Muzå adormitå II” – Kawamura Me-
morial DIC Museum of Art, Sakura - Chiba;
„Coco¿” – Fukuoka Art Museum; „Båiat stând”
(picturå tempera) - Menard Art Museum; „Nou-
nåscut” - Hyogo Prefectural Museum of Art;
„Orgoliu” - Takayama Hikaru Museum.

Aceste lucråri originale aflate pe teritoriul
nipon stau mårturie interesului formidabil
pentru el.

Navigând cu sclipirea geniului pe apele
începuturilor sculpturii moderne la cumpåna
secolelor XIX-XX, titan transcontinental, Brân-
cu¿i a låsat pe traseul såu artistic inegalabil,
în Japonia, fårå så ajungå fizic acolo, un siaj
fårå egal. Originalå ¿i impresionantå perma-
nen¡å în treisprezece mari muzee din arhipela-
gul nipon, Brâncu¿i este arhicunoscut ¿i admi-
rat în ¡ara lui Hokusai. Pasiona¡i iubitori de
artå, niponii au ¿tiut så-i deturneze traseul ar-
tistic spre ¡ara lor, nu doar prin mijlocirea unuia
din faimo¿ii såi discipoli, japonezul american
Isamu Noguchi, care i-a dedicat un „omagiu”,
sculpturå în muzeul din Yokohama, dar mai
ales prin recunoa¿tere geniul artistului român.

Din påcate, înscrierea operei lui Brâncu¿i
în patrimoniul universal UNESCO s-a amânat
cel pu¡in pânå în anul 2021. Fårå så detaliez
motivele, îmi amintesc cum, încercând så atrag
un vot pozitiv al Japoniei, la începutul anului
2015, pentru înscrierea complexului brâncu-
¿ian de la Târgu Jiu în acel patrimoniu, am
convins conducerea muzeului de artå din Yoko-
hama så organizåm, în sediul lor, un simpozion
„Brâncu¿i – Noguchi: simbol al cooperårii cultu-
rale româno-nipone”. Nu m-a costat nimic,
decât efortul de a compune, cu migala neprofe-
sionistului, o prezentare Power Point. Eram în
12 octombrie 2015, când, din påcate, candida-

tura complexului de la Târgu Jiu fusese re-
traså, documentele pentru nominalizare ur-
mând a fi completate ¿i redepuse. Cunoscåtorii
¿tiu motivele. Am decis så duc demersul mai
departe, în pofida acelei retrageri, convins fiind
cå România va reu¿i în cele din urmå.

 Gândurile mele împårtå¿ite la muzeul din
Yokohama, în fa¡a unui auditoriu de peste 70
de persoane, au fost înso¡ite de imagini suges-
tive proiectate pe ecran. Am început, firesc, cu
imaginea uneia din genialele variante ale „Påså-
rii în spa¡iu” expuså într-o salå separatå a
muzeului, alåturi de sala în care se aflå monu-
mentala lucrare a lui Isamu Noguchi, „Omagiu
lui Brâncu¿i”.

 Iatå câteva din ideile expuse la simpozion:
 În anul 1926, la vârsta de 22 de ani, Isamu

Noguchi, impresionat de intriganta expozi¡ie a
lui Brâncu¿i la galeria de avangardå Brummer,
¿i-a înscris imediat candidatura pentru o burså
Guggenheim, care i-a permis så lucreze ca asis-
tent al lui Brâncu¿i la Paris. Fascina¡ia sa duså
pânå la divinizare se deduce din propria decla-
ra¡ie, mai mult decât gråitoare: „o asemenea
¿anså imenså are în ea ceva divin ¿i inevitabil”
(evident, se referea la ¿ansa de a lucra cu Brân-
cu¿i).

 Dragostea pentru naturå a favorizat con-
fluen¡a destinelor lor artistice. Magica simpli-
tate au atins-o prin muncå asiduå, a¿a cum
afirma geniul de la Hobi¡a: „Simplitatea nu este
un scop în artå, înså ajungi la simplitate fårå
de voia ta, apropiindu-te de sensul cel real al
lucrurilor”.

 Pe siajul maestrului, discipolul – minune
a atins o remarcabilå faimå, devenind „el în-
su¿i”, dar recunoscând implacabila ¿i profunda
influen¡å a geniului brâncu¿ian.

 Ambii sculptori, de¿i originari din locuri
îndepårtate, au purtat stigmatul catalogårii
drept „intru¿i” în mediile în care s-au afirmat,
din cauza provenien¡ei din ¡åri fårå faimå în
arta modernå. În pofida acestei realitå¡i, ambii
¿i-au promovat arta prin for¡e proprii.

 Se pot decela multe fire comune în desti-
nele ¿i tråirile artistice ale celor doi. La intersec-
¡ia viziunilor lor artistice, regåsim ¿i idealizarea
copilåriei: „Cine nu mai este copil, nu mai este
artist” - î¿i amintea Noguchi din parimiile ma-
estrului såu. Au partajat nu doar reu¿itele, dar
¿i ostila versatilitate a alteritå¡ii, condi¡ia omu-
lui mutat din locurile natale. Vizitând la un
moment dat Israelul, Noguchi a constatat cå
evreii sunt ca arti¿tii, mereu expatria¡i, fårå så
apar¡inå unui loc anume.

 Începutul dialogului dintre cei doi arti¿ti
s-a purtat prin semne, gesturi, priviri, materiale

Geniul lui Brâncu¿i în Japonia
Brâncu¿i nu a vizitat niciodatå Japonia, dar geniul såu este mai prezent în arhipelagBrâncu¿i nu a vizitat niciodatå Japonia, dar geniul såu este mai prezent în arhipelagBrâncu¿i nu a vizitat niciodatå Japonia, dar geniul såu este mai prezent în arhipelagBrâncu¿i nu a vizitat niciodatå Japonia, dar geniul såu este mai prezent în arhipelagBrâncu¿i nu a vizitat niciodatå Japonia, dar geniul såu este mai prezent în arhipelag

decât al oricårui alt român. Paisprezece opere originale råspândite prin muzeele din arhipelag,decât al oricårui alt român. Paisprezece opere originale råspândite prin muzeele din arhipelag,decât al oricårui alt român. Paisprezece opere originale råspândite prin muzeele din arhipelag,decât al oricårui alt român. Paisprezece opere originale råspândite prin muzeele din arhipelag,decât al oricårui alt român. Paisprezece opere originale råspândite prin muzeele din arhipelag,
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¿i instrumente de lucru. Mai târziu, dupå mai
multe perioade petrecute în atelierul lui Brân-
cu¿i din Paris, Noguchi a învå¡at ceva francezå,
reu¿ind treptat så comunice ¿i verbal, ceea ce
nu reprezenta o condi¡ie sine qua non a în¡e-
legerii reciproce.

 O lec¡ie de la mai vârstnicul mentor l-a
învå¡at pe Noguchi så trateze fiecare lucrare
pe care o începe, drept „cel mai bun lucru pe
care îl vei face în via¡a ta”.

Îndelung gândite ¿i lustruite, uneori ca
oglinda, sculpturile brâncu¿iene l-au atras ca
un magnet ¿i au marcat puternic arta mai tâ-
nårului confrate. Sub acea vrajå, la fel ca ¿i
Brâncu¿i, Noguchi a multiplicat felurite teme
în diverse materiale, marmurå, bronz, lemn,
mai ales din seria „påsårilor”.

 Pe lângå laitmotivul påsårii, un alt ele-
ment brâncu¿ian în opera lui Noguchi, fårå
echivoc, modulul romboidal al „Coloanei infini-
tului” se recunoa¿te imediat în lucrarea „Cân-
tecul påsårii”. Se ¿tie cå tema unui turn care
se perpetueazå de la sine l-a incitat pe japonez
vreme de decenii, un exemplu gråitor fiind „An-
grenajul infinit” (Endless Coupling – Whitney
Museum of American Art - 1957).

Inegalabil în universul sculptural, Brân-
cu¿i, el însu¿i fost discipol, rememora scurta
sa prezen¡å în atelierul lui Auguste Rodin (da-
toratå se pare, Otiliei de Cozmu¡å): „Nimic nu
cre¿te la umbra marilor copaci”. Mai târziu,
Noguchi medita: „este foarte periculos så ai un
maestru atât de puternic precum…Brâncu¿i”.
Totu¿i, ulterior a adåugat, cu multå recuno¿-
tin¡å: „Brâncu¿i a fost un copac la umbra cåruia
au putut cre¿te ¿i al¡ii”.

Amprentat de personalitatea mentorului,
Noguchi a vizitat România în anul 1981, så sim-
tå atingerea monumentalului complex de la
Târgu Jiu, ¡inând så se fotografieze alåturi de
fiecare pieså în parte. Totu¿i, în pofida irezisti-
bilului magnetism brâncu¿ian, discipolul a
reu¿it så se elibereze ¿i individualizeze, ba mai
mult, så participe alåturi de maestru, la fun-
damentala redefinire a sculpturii spre un mai
larg orizont, cum însu¿i Brâncu¿i anticipase.

Istoria interferen¡elor artistice Brâncu¿i –
Noguchi a fost continuatå de al¡i vorbitori la
simpozion, relevând firele våzute ¿i nevåzute ale
unei subtile prietenii artistice. Prezentå la eve-
niment, pictori¡a Noriko Yanagisawa, care l-a
cunoscut bine pe Noguchi, mi-a deståinuit din
via¡a particularå a marelui sculptor japonez
american, pe care îl vizitase ¿i în atelierul såu
din New York. Am remarcat atunci, cu triste¡e,
cå, dacå Noguchi are un muzeu extraordinar
care îi poartå numele în inima metropolei ame-
rican, mi-a fost greu så identific un muzeu simi-
lar, „Constantin Brâncu¿i”, chiar dacå fiecare
operå a sa reprezintå un muzeu în sine.

A¿a consider ¿i opera sa din Yokohama,
despre care îmi amintesc un fapt de via¡å, din
mai 2012. La biroul de informa¡ii al muzeului,
am întrebat de capodopera lui Brâncu¿i, pro-
nun¡ându-i numele în francezå. Abia când am
pronun¡at române¿te, au în¡eles despre cine
este vorba, dându-mi satisfac¡ia cå japonezii
au preluat numele în române¿te.

Diverse alte momente din timpul vizitelor
mele la muzee mi-au confirmat apoi aprecierea
de care se bucurå sculptorul. La muzeul „Brid-
gestone” din Tokyo, am aflat cå „Sårutul” fusese
cumpårat la o licita¡ie din New York, în 1994,
la un pre¡ impresionant. La Kawamura Mu-
seum, în anul 2015, am aflat, de asemenea, cå
inconfundabila „Muzå adormitå” s-a achizi¡io-
nat tot la o mare licita¡ie de artå.

Despre Brâncu¿i mi-a vorbit cu pasiune
tânårul specialist Hironari Hozaki, curatorul
adjunct al muzeului din Komaki, care în anul
2015 vizitase atelierul din Paris al marelui art-
ist. Mi-a prezentat ¿i un amplu articol publicat
dupå acea vizitå în revista muzeului, „Art Pa-
per”, articol dedicat integral „pårintelui sculp-
turii moderne”. Selectiv, a urmårit doar „abs-
tractizarea” în opera lui Brâncu¿i, în evolu¡ia

crea¡iei sale, cu exemple numai din sculpturile
aflate pe teritoriul Japoniei. Reiau, mai jos,
câteva idei din acel articol, pe care le-am pre-
zentat ¿i în altå parte:

Plecând de la „Orgoliu” (Pride) achizi¡ionatå
de curând de Muzeul Hikaru din Takayama, de
la Art Gallery din New York, sculpturå realistå,
explicitå, din perioada studen¡iei, Brâncu¿i
ajunge treptat la grade superioare de abstrac-
tizare. Chiar ¿i în „Orgoliu”, de la bun început,
partea nefinisatå a pårului pe umårul drept al
fetei denotå, în accep¡iunea lui Hozaki, un prim
pas, ezitant dar cert, spre inova¡ie, spre moda-
litatea preferatå de expresie a lui Auguste Ro-
din. Tot autorul articolului considerå cå era
prima sculpturå în bronz a lui Brâncu¿i, dupå
ce ini¡ial o realizase în ghips.

Hozakiremarcå pa¿ii repezi ai lui Brâncu¿i
spre abstractizare, spre inovare, dupå numai
doi ani de la „Orgoliu”, în 1907, reflecta¡i în
sculptura „Copil dormind”, inspiratå de Alice
Poianå, fiica unei prietene a sculptorului. Prin-
tr-un pas îndråzne¡, în loc så prezinte portretul
ca un bust pe piedestal, a preferat så-i redea
doar capul, separat de trup, a¿ezat pe o parte
sub for¡a gravita¡ionalå, spre a simboliza pro-
funzimea somnului. Lucråri asemånåtoare, cu
un cap oval sau sferic, precum „Muza adormi-
tå”, „Prometeus” sau „Copil dormind” urmau så
estompeze tot mai mult tråsåturile fe¡ei, men¡i-
nând doar anumite detalii concrete, semnifi-
cative.

În pictura tempera „Båiat stând”, Hozaki
vede influen¡a sculpturilor africane. De¿i abs-
tractizatå, opera avusese un model real, George,
fiul unei prietene, nåscut în 1910, desenul în-
semnând un alt pas incipient spre abstractizare
a corpului uman, spre simplificare pânå la e-
sen¡e a formelor umane. Culoarea maro des-
chis ¿i dungile verticale trase cu pensula suge-
reazå fibra lemnului, din care urma så realize-
ze, probabil, viitoarea sculpturå. Redat de ochii
uni¡i cu nasul printr-o linie continuå, scâncetul
se repetå prin gura sub forma unei adâncituri
trapezoidale. A¿ adåuga – aceea¿i adânciturå
din sculptura „Primul strigåt”. Atingând fa¡a,
mâna-i dreaptå sugereazå limpede ¿tergerea
lacrimilor.

În articolul såu, Hironori Hozaki intra în
detalii despre alte opere, atunci când descria
„Primul strigåt”, cu trimiteri la „Primul pas”,
„Fiul risipitor”, „Cap de copil”, „Copil dormind”.
În pofida lustrului migålos al întregii sculpturi
„Primul strigåt”, la gât a råmas suprafa¡a brutå
cu textura unui trunchi de copac tåiat. Printre
multiplele interpretåri sugerate, se regåse¿te
¿i cea a „ruperii” trupului de cap.

Aceste opinii din articolul lui Hozaki mi-
au råmas multå vreme în memorie, mai ales
când am descoperit, ca profan, amprentele lui

Brâncu¿i în Japonia, în afara muzeelor. La
intersec¡ia bulevardelor Kajibashi cu Sotobori
Dori, lângå gara centralå, în senina zi de 15
ianuarie 2015, am råmas înmårmurit în fa¡a
coloanei de inox denumitå „Helix – 8910 K” a
sculptorului Aijiro Wakita (1942-2006), reali-
zatå în anul 1989 (vezi poza). Replica în o¡el,
denumitå simplu „Helix”, am descoperit-o apoi
în cartierul Sibuya, în parcul Shoto (autor Hira-
ta Kenji – vezi poza). Cu sensul de arc spiral,
sculptura trimite ¿i ea, måcar în subcon¿tient,
la „Coloana infinitului”.

Tot la Tokyo, în cåutarea operelor monu-
mentale ale lui Noguchi, am descoperit cu u¿u-
rin¡å clådirea Sogetsu de pe bulevardul Aoyama
(Muntele Verde), în fa¡a cåreia se înal¡å cu se-
me¡ie o imenså coloanå de granit negru (1977),
u¿or torsionatå, fårå a sus¡ine ceva în partea
de sus, în sens de nesfâr¿ire. Trimiterea la
Brâncu¿i se subîn¡elege, la fel ca în cazul lucrå-
rii „Jack in a box” din o¡el galvanizat, realizatå
de Isamu Noguchi în anul 1984, dupå ce vizi-
tase Târgul Jiu. Inspira¡ia brâncu¿ianå a fost
recunoscutå explicit de autor.

Cea mai interesantå poate, prin simbolis-
ticå, poate fi consideratå sculptura „Dynamic”,
de la poalele Muntelui Fuji, în ora¿ul Fujino-
miya. Zveltå, aurie, lucrarea îmbinå motivul co-
loanei infinite cu cel al påsårii måiestre (o coloa-
nå cu douå aripi în vârf). Amprenta niponå o
då asemånarea cu o pieså de origami (vezi foto).
Dovadå a notorietå¡ii sale, sculptura poate fi
våzutå ¿i în primul film „Iron Man”.

A¿adar, pe lângå cele paisprezece opere
expuse în muzee, geniul lui Brâncu¿i tråie¿te
în Japonia ¿i prin influen¡a sa asupra altor
sculptori locali, u¿or de identificat.

Dincolo de sculpturå, în arealul sineste-
ziei, regåsesc magia simplitå¡ii în Japonia ca
numitor comun al sculpturii brâncu¿iene ¿i al
poemului scurt haiku. S-au scris ¿i se vor mai
scrie poeme haiku asociate inegalabilelor ope-
re ale lui Brâncu¿i. Transcenzând timpul ¿i
spa¡iul, haikuul rezoneazå cu „formele simple”,
plutind împreunå pe suprafa¡a linå a materiei,
a gândurilor, a senza¡iilor. Alegerea subtilå ¿i
atentå a materiei prime, a cuvintelor, pentru a
se mula neted pe formele simple brâncu¿iene
în haiku, se completeazå cu con¡inutul oarecum
neterminat al poemului, prea simplu, låsând
loc interpretårii ¿i imagina¡iei fiecåruia, precum
„Coloana infinitului”.

Avem de a face uneori cu încercarea de
transcriere sau punere în cuvinte a imaginii
sculptate, a¿a cum invers, prin foto-haiku, se
reprezintå grafic sensul unui poem. Iatå un
exemplu:

Fâlfâit abstract
În ondula¡ii de bronz –
Duhul zborului.
Unul din primii promotori ai haikuului în

limba englezå, poetul japonez YoneNoguchi, a
fost tocmai tatål lui sculptorului Isamu. Nåscut
în anul 1875 în localitatea Tsushima, el a suge-
rat subtilele fire care leagå, în intimitatea crea-
¡iei, sculptura de poemul scurt nipon, haiku.

 La expozi¡ia „Forme simple” din capitala
niponå, în primåvara lui 2015, „Pasårea” din
Yokohama constituise logo-ul întregii manifes-
tåri. Curatorul mi-a explicat, dacå mai era
nevoie, cå abilul mânuitor al artei, modernå
sau popularå, simplificase pasårea pânå la
esen¡ele zborului (ceva imaterial). Mi-a amintit
cå „Måiastra”, în folclorul românesc, îl duce pe
Fåt Frumos la aleasa inimii. Gândul în zbor ne
poate duce spre esen¡ele fiin¡ei umane, la 9.000
de kilometri de Târgu Jiu. Pasårea stilizatå ne
aminte¿te proverbul englezesc „Birds of a
featherflock together” (cei ce se-aseamånå se
adunå). Frumuse¡e în simplitate ¿i brevitate,
sculptura brâncu¿ianå ¿i haiku par påsåri
måiestre cu penaj similar.

Simplu, ca 1+1, el e el, iar ea e ...sculptura.

Radu Radu Radu Radu Radu ªªªªªerbanerbanerbanerbanerban
23 sept. 2020, 23 sept. 2020, 23 sept. 2020, 23 sept. 2020, 23 sept. 2020, BucureBucureBucureBucureBucure¿¿¿¿¿tititititi

„Helix”
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*
„A „A „A „A „A parcurge arhiva unei personalitåþi în-

seamnå a intra în intimitatea ei, înseamnå de
asemenea a încerca så-i înþelegi parcursul, så
limpeze¿ti anumite aspecte ale operei sale. Ca
în oricare cercetare, fiecare detaliu din arhivå
trimite la alte informaþii care, puse în context,
alcåtuiesc povestea unei vieþi închinate crea-
þiei. Pe tot acest parcurs, lung ¿i pasionant, am
reþinut nume, adrese de persoane care l-au
întâlnit, ceea ce mi-a permis så lårgesc aria de
investigaþie”, spune autoarea în Prefaþa cårþii,
punctând interesul pentru întâlnirea unor per-
soane care l-au cunoscut pe artist:

„Nutream încå speranþa så gåsesc per-
soane care l-au cunoscut pe artist ¿i care ar fi
putut så exprime sentimentele pe care le-au
tråit când au fost în preajma lui.

O selecþie a acestor documente s-a dovedit
a fi necesarå pentru cå, þinând cont de persona-
litatea excepþionalå a lui Brâncu¿i ¿i de renu-
mele såu câ¿tigat mai ales de când a påtruns
în spaþiul american, unii martori nici måcar
nu-l întâlniserå pe artist, dar reluaserå infor-
maþii primite de la alte persoane care se expri-
maserå deja...”

Norocul i-a surâs, atât cât s-a mai putut,
cercetåtoarei Doïna Lemny, reu¿ind så cunoas-
cå nu mai pu¡in de 13 persoane care au rela¡io-
nat cu Brâncu¿i, mai strâns sau doar acciden-
tal, între acestea, ordonate în ordine alfabeticå,
s-o spunem din capul locului, fiind Sidney
Geist, dupå familia Irene & Pascu Atanasiu ¿i
Jean Cassou, cel mai important. Pe sculptorul
¿i renumitul brâncu¿iolog american SIDNEYSIDNEYSIDNEYSIDNEYSIDNEY
GEIST (1914- 2005)GEIST (1914- 2005)GEIST (1914- 2005)GEIST (1914- 2005)GEIST (1914- 2005), - considerat drept „cel mai
exigent «profesor» în brâncu¿iologie”, prin fideli-
tatea fa¡å de artist ¿i rigoarea cu care i-a ana-
lizat opera - Dna Lemny l-a cunoscut prin 1995
la New York, reluând conversa¡ia asupra acelu-
ia¿i subiect „ori de câte ori Sidney venea la
Paris”. Apreciindu-i, în ciuda unor påreri con-
tradictorii, „sinceritatea ¿i cåldura” cu care
acesta î¿i sus¡inea punctele de vedere, impu-
nând „respect ¿i cordialitate”, prin 2005 îi dedi-
cå cercetåtorului ¿i sculptorului un articol în
revista „Ligeia” (Paris), considerat de adresant
„excep¡ional”. Aflåm din consistentul interviu
luat brâncu¿iologului Geist, autor al mai multor
lucråri dedicate lui Brâncu¿i (în 1967, 1969,
1975, 1978), cå primul contact avut cu sculptu-
ra brâncu¿ianå dateazå din 1933, la „Brummer
Gallery”, pe când avea 19 ani. Adolescentul
new-yorkez adunase, încå de la 12 ani, poze cu
operele lui Brâncu¿i, decupându-le din ziare,
frapându-l prin frumuse¡ea ei bizarå „Domni-
¿oara Pogany”, pe care a lipit-o pe perete, în
camera sa. Ulterior a aflat ¿i învå¡at „multe
lucruri despre Brâncu¿i”, vizitând Muzeul de
Artå Modernå din New York în 1933 („am våzut
aceastå expozi¡ie minunatå” fiind „¿ocat”: „Am
våzut acolo pe Brâncu¿i, opera, nu omul”). În
1949, când s-a dus la Paris så-l cunoascå pe
sculptorul cunoscut deja în întreaga lume,
„eram ca fermecat”, mårturise¿te Geist. Nu
avea niciun gând atunci, el, elevul lui Zadkine,
så scrie despre Brâncu¿i, „toate au venit mai
târziu”. Brâncu¿i era mai cunoscut în Statele
Unite ale Americii decât în Fran¡a, acolo el vân-
duse cele mai multe lucråri, fiind foarte cunos-
cut ¿i datoritå procesului cu vama americanå
din 1926- 1928.

Vizitându-l împreunå cu un coleg de origi-
ne japonezå, dupå prealabilul telefon obliga-
toriu, Brâncu¿i, în vârstå de 73 de ani, îi pri-
me¿te cu bunåvoin¡å, aråtându-le câteva lu-

cråri (ståruind asupra „ºestoasei zburåtoare”).
Vizita s-a repetat în 1950, când sculptorul avea
drept vecini în Impasse Ronsin doi sculptori
americani (Reginald Pollak ¿i Oscar Chelims-
ky), apoi, aflat în vizitå la Oscar, în primåvara
lui 1951, l-a våzut (pentru ultima oarå) ¿i pe
Brâncu¿i „a¿ezat pe o buturugå în ¡inuta lui
de lucru, înconjurat de oamenii de la petrecere
(...) ¿i de o ceatå de copii” ascultându-l vorbind
„despre lume, despre univers”. Mai târziu, prin
1958, Geist va scrie despre Brâncu¿i, recen-
zând cartea Carolei Giedion-Welcker. Pentru a-l
în¡elege mai bine pe artist, Geist va învå¡a lim-
ba românå ¿i va veni de câteva ori în România,
cu toate cå, în privin¡a izvoarelor artei lui
Brâncu¿i, s-a convins cå „ele nu sunt acolo”:
„el nu este sculptor român. El este interna¡io-
nal, ¿coalå europeanå.” A re¡inut la Brâncu¿i
„bunul sim¡ al artizanului”, „mintea bunå”,
„desåvâr¿irea tehnicå” precum în „Leda” sau
ciclul de 27 de „Påsåri” („cel mai mare sculptor
tehnic”). În 1964, Sidney Geist a venit la Tg.-Jiu
¿i Hobi¡a, dar ¿i la Craiova, dupå care a mers
la cimitirul din Buzåu, a convorbit cu Otilia
Cosmu¡å ¿i cu Pallady. Apoi, trecând prin Vie-
na, a våzut la muzeu „Figura ghemuitå” a lui
Derain (1907), „foarte importantå pieså pentru
Sårutul” („el a luat ideea de la A. Derain, dar a
depå¿it-o”, reu¿ind så facå „douå forme într-u-
na singurå” ca în Leda). Geist apreciazå „muzi-
calitatea” ritmurilor sculpturale brâncu¿iene,
convins cå artistul „a purtat în spiritul såu a-
ceastå muzicalitate toatå via¡a”. Så re¡inem ¿i
recomandarea fåcutå de Geist intervievatoarei
sale: „Ar fi interesant så face¡i o listå a oamenilor
care afirmå cå au mers în atelierul lui. Ar fi
sute, pentru cå toatå lumea î¿i închipuie cå l-a
vizitat pe Brâncu¿i...” (ceea ce am încercat noi
în Dic¡ionarul esen¡ial monografic „Constantin
Brâncu¿i – Oamenii din via¡a lui”, 2020, care,
iatå, poate fi augmentat cu noi mårturii). Dar

însu¿i Gest se aratå foarte circumspect în pri-
vin¡a acestor „povestitori” martori: „Nu må mai
încred în ace¿ti martori. De aceea am decis så
nu-i mai întâlnesc”. Despre ultima vizitå la
Tg.-Jiu ¿i Hobi¡a, aceea din 2000, Geist nu mai
pomene¿te. În lucrårile noastre, „Brâncu¿i –
orizonturi critice” (2009) ¿i dic¡ionarul mai-sus
men¡ionat reproducem chiar câteva fotografii
luate la fa¡a locului cu Sidney Geist, bucuros
så cunoascå tradi¡iile populare gorjene ¿i så
viziteze bisericu¡a de lemn din Hobi¡a.

Un interviu låmuritor privind rela¡ia picto-
rului cu numi¡ii såi „legatari testamentari”, dar
¿i despre oamenii care i-au trecut pragul în anii
din urmå, pânå în ultima clipå de via¡å, este
cel realizat cu familia drdrdrdrdr. IRÈNE & PASCU. IRÈNE & PASCU. IRÈNE & PASCU. IRÈNE & PASCU. IRÈNE & PASCU
ATANASIU (1913-1995)ATANASIU (1913-1995)ATANASIU (1913-1995)ATANASIU (1913-1995)ATANASIU (1913-1995), prieteni mai apropia¡i
din ultimul deceniu de via¡å. Stabilit la Paris
în 1946, doctorul Pascu Atanasiu a lucrat la
Institutul Pasteur, devenind medicul curant al
sculptorului. Se cunoscuserå prin intermediul
unui prieten comun, tânårul sculptor Gigi Teo-
dorescu, care locuia atunci în Impasse Ronsin.
Pascu aflase ¿i de la Doamna Arethie Tåtåres-
cu, dar ¿i de la colegul lui dr. C. Levaditti, unele
date despre Brâncu¿i, a¿a cå nu i-a trebuit mult
sculptorului så-i câ¿tige prietenia pe via¡å,
celui pe are îl va numi „executor testamentar”
(calitate în care a råmas profund indignat de
mo¿tenitorii „hråpåre¡i”, intentându-le ¿i un
proces la care familia Pascu a renun¡at ulte-
rior). Så re¡inem cå în 1954, Brâncu¿i, de¿i bol-
nav, dar simpatizând-o mult pe Irène, a îmbrå-
cat costumul englezesc ¿i a fost na¿ul de cunu-
nie al so¡ilor Atanasiu... Interviul, foarte impor-
tant, låmure¿te atmosfera în care î¿i petrecea
ultimele zile muribundul, persoanele care s-au
aråtat devotate cu adevårat ¿i chiar preocupate
de soarta atelierului dupå moarte (Valentine
Hugo, Sonya Delaunay, Jean Cassou, dna
Vienne – „insistând ca Brâncu¿i så-¿i facå tes-
tamentul”).

Alte interviuri privesc, în general, întâlniri
mai de suflet dar ¿i unele a¿a-zis conven¡ionale.
O rela¡ie sufleteascå aparte a avut artistul cu
pictori¡a HANNA BEN-DOV HANNA BEN-DOV HANNA BEN-DOV HANNA BEN-DOV HANNA BEN-DOV (1920-2008), nu-
mitå de Brâncu¿i «Annika», hipocoristic popu-
lar românesc, care a locuit împreunå cu so¡ul
ei, sculptorul american Reginald Pollack, în
Impasse Ronsin. Foarte bucuroaså ¿i mândrå
cå l-a cunoscut, pictori¡a, care se afla uneori
în atelierul sculptorului, evocå nu numai câ-
teva personaje cunoscute acolo, dar ¿i unele
confesiuni ¿i întâmplåri ale celui care „tråia ca
un sålbatic într-un regat pe care ¿i l-a creat ¿i
în care el era regele”. Re¡inem cå artistul, „foar-
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te modest ¿i generos”, „primea cu foarte multå
afec¡iune” ¿i era „deschis ¿i adesea bine dispus,
nu bea deloc, pot så jur asta”... „N-am cunoscut
niciodatå un om de o astfel de integritate, care
tråia într-o unitate absolutå! O fiin¡å excep¡io-
nalå. Artistul ¿i omul erau una ¿i aceea¿i per-
soanå.” O întâmplare meritå amintitå, totu¿i:
våzând cå noii pantofi o strâng, Brâncu¿i a
încercat så-i „aranjeze”, ungându-i cu ulei de
cânepå ca så-i lårgeascå, dar, vai!, pielea s-a
stricat. Atunci, Brâncu¿i, våzând-o tristå, s-a
îmbråcat în negru, a chemat un taxi ¿i a mers
la Bazarul de la Primåria Parisului, „de unde
mi-a cumpårat altå pereche de pantofi”... Gest
pe care un Picasso nu l-ar fi fåcut, spune ironic
Annika...

Amintirile artistei CÉLINE CHALEMCÉLINE CHALEMCÉLINE CHALEMCÉLINE CHALEMCÉLINE CHALEM
(1913-2008) despre Brâncu¿i, spontane ¿i
alerte, sunt „autentice”, apreciazå intervieva-
toarea. L-a cunoscut pe Brâncu¿i „cu doi ani
înainte de a muri, când era bolnav”, ea aflân-
du-se în Impasse Ronsin ca så ia lec¡ii de desen
de la sculptorul în piatrå Del Debbio. Ispititå
de u¿a albastrå a atelierului lui Brâncu¿i, este
prevenitå de maestrul ei cå acela în curând „o
va insulta”... Dar tânåra domni¿oarå atrage
aten¡ia lui Brâncu¿i, care o cheamå în atelier,
„a doua zi degustând ¿ampanie cu miere, pen-
tru cå medicul i-ar fi recomandat-o”... Astfel,
ori de câte ori mergea la cursuri la Del Debbio,
Céline trecea ¿i pe la Brâncu¿i, prilej de a re-
¡ine câteva sfaturi ¿i învå¡åminte. A fost pre-
zentå la înmormântarea din Montparnasse,
vreo „¿apte” persoane în total, „Del Debbio plân-
gea la fel de mult ca mine pentru cå ¡inea la el,
de¿i Brâncu¿i îl insulta mereu.” Finalmente
mårturise¿te cå „am fost dezgustatå de oamenii
care l-au trådat pe Brâncu¿i”...

BERNARD DORIVBERNARD DORIVBERNARD DORIVBERNARD DORIVBERNARD DORIVAL AL AL AL AL (1914-2003), directo-
rul adjunct al Muzeului Na¡ional de Artå Mo-
dernå din Paris, a contribuit, alåturi de Jean
Cassou, la îmbogå¡irea colec¡iilor de artå ale
muzeului, în paralel fiind profesor de istoria
picturii franceze moderne ¿i autorul unor lu-
cråri în domeniu (despre curente artistice ¿i
monografii de arti¿ti). Despre Brâncu¿i a decla-
rat cå nu are „nimic interesant så-mi spunå”,
totu¿i autoarea consemneazå cå Dorival l-a cu-
noscut pe artist în primåvara lui 1947, când
muzeul îi cumpårase trei lucråri (Muza adormi-
tå, Coco¿ul, Foca). Brâncu¿i ar fi dorit „ca Foca
så se învârtå în jurul propriului ax”, de aceea
a venit înso¡it de uu electrician, dar instala¡ia
„a func¡ionat doar câteva ore”... Cu barba-i pa-

triarhalå ¿i în ciuda straniei înfå¡i¿åri, artistul
„inspira mult respect”, „¿tiind foarte bine så-¿i
interpreteze personajul”... Dorival l-a revåzut
pe Brâncu¿i apoi în 1954, când, împreunå cu
Jean Cassou, ¿i asistenta, doamna Vienne,
s-au purtat discu¡ii în atelier pentru dona¡ia
doritå de sculptor cåtre Statul Francez, dona¡ie
care nu era pe placul so¡ilor Istrati, „dar Brân-
cu¿i ¡inea mor¡i¿ så dea Fran¡ei acest atelier,
pe care nu voia så-l dea României (...) Cred cå
dacå România n-ar fi fost comunistå, atelierul
ar fi fost la Bucure¿ti.” Negocierile au durat
„destul de mult, un an sau doi”, intervenind în
discu¡ie ¿i medicul Pascu Atanasiu, executorul
testamentar, între familia acestuia ¿i „legatarii
testamentari” neexistând o rela¡ie bunå din cau-
za intereselor celor din urmå... Când a fåcut
dona¡ia, spune Dorival, „Brâncu¿i a låsat Statu-
lui francez, alåturi de operele din atelier, „biblio-
teca, vioara ¿i arhiva sa”. Biblioteca numåra
în jur de 160 de cår¡i, treizeci de cataloage ¿i
¿aizeci de reviste.

Din interviul cu sculptorul francez
ETIENNE HAJDOU ETIENNE HAJDOU ETIENNE HAJDOU ETIENNE HAJDOU ETIENNE HAJDOU (1907-1996), nåscut la Tur-
da în România, aflåm cå l-a cunoscut pe Brân-
cu¿i în anul 1938, având cu acesta „un con-
tact spiritual”. Primit cu amabilitate, sculptorul
nu i-a dat niciun sfat, în prezen¡a sa doar „fre-
când ¿i ¿lefuind”: „Cea mai bunå lec¡ie pe care
am primit-o de la el a fost în¡elegerea operei,
simbolistica oului care era la originea tuturor
lucrurilor. Era forma purå ¿i purificatå”.

Sculptorul ¿i gravorul FRANCOIS- XA-FRANCOIS- XA-FRANCOIS- XA-FRANCOIS- XA-FRANCOIS- XA-
VIER LALANNE VIER LALANNE VIER LALANNE VIER LALANNE VIER LALANNE (1927-2008) a locuit împreunå
cu so¡ia sa, Claude, sculptori¡å ¿i decoratoare,
în Impasse Ronsin, fiind vecin cu Brâncu¿i ¿i
„accepta¡i ca tineri arti¿ti”, având rela¡ii de
„simplå vecinåtate”, sculptorul venind adesea
la ei, pentru cå se plictisea. Aflåm cå dacå Nata-
lia Dumitrescu venea adesea în atelierul lui
Brâncu¿i, Alexandru Istrati „nu intra niciodatå
în atelierul lui. Brâncu¿i nu-l iubea deloc, mai
ales în ultimii ani ai vie¡ii, când l-am cunoscut.
El o accepta numai pe Natalia, iar Alexandru
trebuia så respecte interdic¡ia”. De asemenea,
sculptorul „î¿i alegea prietenii”, pe artistul Max
Ernst, instalat la numårul 52-53, Brâncu¿i „îl
detesta”, spunând cå, atunci când trece prin
fa¡a atelierului såu, „neam¡ul” îi aspira energia!
Nici pe Picasso nu-l primea, despre care se spu-
nea cå „furå” gåselni¡e de la arti¿ti... Privitor la
dona¡ia ce inten¡iona s-o facå, Brâncu¿i era
foarte discret, între 1955 ¿i 1957 printre arti¿tii
din Impasse Ronsin se vorbea cå atâta timp cât

Brâncu¿i este în via¡å municipalitatea amâna
demolarea atelierelor, în general zona fiind
consideratå „insalubrå”. Imediat dupå moartea
lui Brâncu¿i, municipalitatea „a oprit apa”, obli-
gându-i pe arti¿tii locatari din Impasse Ronsin
så se mute „repede, pentru a instala o spålåto-
rie în locul atelierelor”. Se sfâr¿ea o epocå...

Un moment „decisiv în cariera mea” l-a
constituit întâlnirea cu Brâncu¿i ¿i pentru
sculptorul STANISLAS LÉLIO STANISLAS LÉLIO STANISLAS LÉLIO STANISLAS LÉLIO STANISLAS LÉLIO (1927-2003).

Interviul a fost consemnat în primåvara lui
1996 într-un atelier din strada Montparnasse,
unde cu 80 de ani în urmå Brâncu¿i a creat
„primele sale sculpturi importante”. Cultivat,
simpatic ¿i volubil, Stanislas Lélio spunå cå în
1952 avea 26 de ani, fiind recent cåsåtorit cu o
americancå ¿i tråind într-un „bordel” în Mont-
martre. Era angajat corector la Dic¡ionarul
Larousse, o ducea foarte greu cu banii, era
disperat. Într-o zi i-a venit ideea de a-l vizita pe
Brâncu¿i, „singurul maestru al secolului”,
despre care nu se mai vorbea în lumea pari-
zianå („Mai jos de Zervos, nimeni nu mai vorbea
de el.”). Refuzat pentru cå nu a telefonat ca
så-¿i anun¡e vizita, Lélio va reveni ¿i cu greu
va fi primit în atelier, admirând „Leda” învârtitå
de un mecanism ingenios, apoi „Foca”, „Pe¿-
tele”. Dar, curios din fire ¿i încercând så învârtå
o lucrare, l-a indispus pe artist, care l-a dat
afarå: „M-a dat pur ¿i simplu afarå. Nu i-am
purtat picå. Era Maestrul. Nu l-am judecat. A
fost întâlnirea vie¡ii mele. Nici nu må a¿teptam
så-mi vorbeascå. A fost just, iar eu aveam nevoie
de o loviturå în moalele capului ca så må întå-
resc.” Ceea ce l-a schimbat complet, decizând
a se întoarce la „singuråtatea” sa. La moartea
lui Brâncu¿i, Lélio nu a fost la bisericå, doar la
cimitir împreunå cu Alicia Penalba, o sculptori-
¡å argentinianå. ªi în timp ce pu¡ina asisten¡å
funebrå se împårtå¿ea din „coliva” ritualicå, trei
bårba¡i în trenciuri ¿i cu pålårii de la Ambasada
românå au început så urle, acuzând propagan-
distic: „Criminalii! Criminalii!” Asta nu s-a spus
niciodatå, precizeazå S. Lélio.

Artista JACQUELINE MATISSE- MON-JACQUELINE MATISSE- MON-JACQUELINE MATISSE- MON-JACQUELINE MATISSE- MON-JACQUELINE MATISSE- MON-
NIER NIER NIER NIER NIER (n. 1931), - fiica Alexinei/ Teeny (n. Sat-
tler) cåsåtoritå cu Pierre Matisse ¿i apoi cea
de-a doua so¡ie a lui Marcel Duchamp, deci ne-
poata lui Henri Matisse,- mårturise¿te cå „l-a
cunoscut foarte bine pe Brâncu¿i”, prin 1947,
vizitându-l deseori la atelier. Venise din Statele
Unite så studieze la Sorbona ¿i-l vizita „de douå
ori pe såptåmânå”. Aflåm cå Duchamp, mai
vechiul prieten al sculptorului, nu agrea inte-
lectualii, îi plåceau oamenii inteligen¡i ¿i neso-
fistica¡i. Brâncu¿i era „autodidact ¿i de o mare
inteligen¡å”, cu o mare „putere de concen-
trare”, iubitor de „simplitate ¿i puritate” a
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formei plastice. Duchamp „a fåcut într-a-
devår totul pentru a apåra opera lui Brâncu¿i”,
l-a prezentat colec¡ionarilor ¿i muzeelor, îm-
preunå cu Henri-Pierre Roché”. Tustrei, în
deplinå afectivitate, aveau în mod amuzant
nume codate: Morice I, II. (Brâncu¿i semna pe
o fotografie reprezentându-l lucrând la Masa
tåcerii de la Tg.-Jiu: „Morice III”)... Brâncu¿i
avea plåcere de a-i aråta tinerei studente ope-
rele din atelier, vorbind despre ele „cu un fel de
religiozitate, de tandre¡e, de dragoste”, interesat
fiind de „ezoterism ¿i de povestea lui Milarepa”,
în general de „tot ceea ce era paranormal”, på-
rând cå „este în legåturå cu aceste for¡e”. Î¿i
aduce aminte cå a våzut „la cåpåtâiul såu”
lucrarea marelui gânditor tibetan („Ses méfaits,
ses épreuves, son illumination”, traducerea lui
Jacques Bacot din 1925). Intervievata mai
aminte¿te a fi våzut cår¡i de Papus ¿i Lao-Tze...
„Personalitatea lui m-a fascinat întotdeauna”,
rezumå ea, care a venit pentru douå zile în Ro-
mânia ca så vadå „extraordinarul, fascinantul”
Ansamblu de la Tg.-Jiu, „realizat la dimensiu-
nea unui ora¿ ¿i nu a unui spa¡iu închis sau a
unei grådini”, ¿i Hobi¡a, satul natal al sculpto-
rului, råmânând „încântatå”.

Sculptorul FRANÇOIS  STAHLY FRANÇOIS  STAHLY FRANÇOIS  STAHLY FRANÇOIS  STAHLY FRANÇOIS  STAHLY (1911-
2006) l-a cunoscut pe Brâncu¿i prin amicul såu
Henri-Pierre Roché. La 84 de ani, nu mai lucra
¿i tråia din amintiri, unele nu prea exacte (dupå
cum corecteazå în câteva note autoarea in-
terviului). Î¿i aminte¿te de vizitele fåcute sculp-
torului de Carola Giedion-Welcker, o femeie
„frumoaså prin inteligen¡a ei” ¿i de „o integritate
extraordinarå”, la care Brâncu¿i „¡inea foarte
mult”. Artistul i-a vorbit de Milarepa, apreciind
mai mult budismul decât hinduismul, ¿i despre
România (el însu¿i a venit în România så vadå
„instala¡ia de la Tg.-Jiu, la cincizeci de ani de
la crea¡ia sa”, o cålåtorie „fascinantå” desfå-
¿uratå „sub protec¡ia lui Brâncu¿i”, råmânând
convins cå „mo¿tenirea pe care (sculptorul) a
purtat-o cu el” este aceea pe care „a transpus-o
în opera creatå la Paris.”

Bolnav fiind, Brâncu¿i i-ar fi propus lui
Stahly så primeascå a fi asistentul lui în reali-
zarea proiectului „Coloanei”, din o¡el inoxidabil,
mai întâi la Paris (!), apoi la New York, de fapt
la Chicago... Pe parizieni i-ar fi refuzat pe baza
unui e¿antion de o¡el prezentat, care nu i-a plå-
cut sculptorului, apoi a fost „reluatå afacerea
cu Statele Unite”, care, din pricina fracturii la
¿old, a fost abandonatå, în ciuda tuturor insis-
ten¡elor venite din partea comanditarilor. Con-
di¡ia era ca „Stahly så supravegheze opera¡ia”...
Stahly a participat la înmormântarea artistului
în Montparnasse.

Pianista ¿i compozitoarea EDITH DE LAEDITH DE LAEDITH DE LAEDITH DE LAEDITH DE LA
TOURTOURTOURTOURTOUR, - prietenå a galeristei Suzanne de
Coninck (1921-2015), organizatoare în 1957 a
expozi¡iei cu catalog „Omagiu sculpturii adus
lui Brâncu¿i”,- l-a cunoscut, astfel, pe sculp-
tor, realizând macheta acelui catalog ¿i compu-
nând cinci piese muzicale ca omagiu adus
artistului, pe care i le trimitea felicitându-l de
Anul Nou. Sculptorul a prevenit-o så nu dea
concerte pe temele acestea cât timp el este în
via¡å. L-a vizitat pe artist la atelier, fårå a da
prealabil un telefon, „fårå probleme”, mergând
de obicei seara „când Suzanne închidea gale-
ria”. Brâncu¿i se purta natural ¿i simplu, ser-

vindu-¿i vizitatoarele cu ¿ampanie ¿i vorbin-
du-le de lucrul såu manual, nu ¿i de „concep-
¡ie”. Era „foarte legat de naturå”, avea „o credin-
¡å a lui”, nefiind „practicant”. Avea aplecare
fa¡å de cei „necåji¡i”, iar fa¡å de vizitatorii ce
doreau explica¡ii „ridicase un fel de zid (...),
barajul såu era tåcerea, (...) în felul acesta nu-l
puteai ajunge”. Î¿i aminte¿te cum în ultimul
timp Brâncu¿i a cerut så i se instaleze deasupra
patului „acel renumit glob terestru”, obiect
procurat de la un cartograf de Suzanne împreu-
nå cu prietena ei: „Nici n-am ajuns bine cå
obiectul a ¿i fost agå¡at deasupra patului såu”,
råmânând acolo pânå când a murit... Brâncu¿i
le oferea diferite obiecte (o dålti¡å, un ou în-
condeiat de Pa¿ti, påstrat de Edith în vitrinå
etc.), era foarte original în tot ceea ce fåcea,
având o anumitå „filosofie a vie¡ii”. Edith a parti-
cipat apoi la înmormântarea sculptorului, „o
înmormântare demnå, cum a fost ¿i Brâncu¿i”,
va mårturisi în interviul acordat autoarei în
martie 1996..

Ultimul interviu inserat în carte este cel
cu criticul de artå parizian de origine bulgarå
DORA VDORA VDORA VDORA VDORA VALLIERALLIERALLIERALLIERALLIER(1921-1997), ajunså la Paris în
1950, unde-l întâlne¿te pe Christian Zervos. A
lucrat în editura veche de treizeci de ani ¿i a
colaborat, cu multe interviuri, la „Cahiers d’art”,
la volumul cu „L’Hommage àBrancusi”, în 150
de pagini... Pentru realizarea acestuia, Zervos
(care nu l-a întâlnit niciodatå pe Brâncu¿i) i-a
cerut så-l viziteze pe sculptor pentru a-i oferi
fotografiile operelor ce aveau a fi reproduse, de-
sigur cu acceptul artistului. Cartea a apårut
dupå moartea sculptorului, fapt care a determi-
nat pe „mo¿tenitorii legali” så cearå drepturi
de reproducere, fårå a cunoa¿te cå Zervos avea
scrisoare de accept din partea lui Brâncu¿i...
Intervievata poveste¿te apoi cum decurgeau
vizitele sale la Brâncu¿i, stabilite de o apropiatå
a artistului din acei ani, Valentine Hugo. Bol-
nav fiind la pat, sculptorul a primit-o în acea
atmosferå „bizarå, bizarå, bizarå”, unde totul
era fåcut de mâna lui (soba, mobilier primitiv,
diferite obiecte ¿i instala¡ii, opere etc.), atrå-
gându-i aten¡ia portretul „rânjit” cu privirea
ambiguå al clovnului Grock („cap bizar cu
rânjet artificial de clown”), o fotografie mare
a¿ezatå deasupra spetezei patului „plin de praf,
murdar”, „negru de murdårie”, „mirosuri care
se amestecau”, „nici måcar un câine n-ar fi

putut tråi acolo!”... Bolnavul „era tratat la do-
miciliu, refuzând prezen¡a oricårei persoane”.
Muribundul, aflat în patul situat la doar doi
metri de la intrare, era palid ¿i „avea pe fa¡å
pete de sânge”. A deschis ochii cu o privire
pierdutå, abia putând så-i indice vizitatoarei
så punå pe måsu¡å numårul din „Cahiers
d’art”. Apoi, a închis din nou ochii, dupå un
timp Dora Vallier retrågându-se. Era total
schimbat fa¡å de prima datå când l-a vizitat,
sånåtos, lucid, amabil, distant, oferind vizita-
toarei ¿ampanie ¿i aråtându-i operele din ate-
lier, dând la o parte cu bastonul învelitorile
a¿ternute peste acestea. Atunci, în ultimii ani,
Brâncu¿i „se retråsese din propria voin¡å din
lume”, încheindu-¿i amici¡iile cu mai vechii
prieteni. Era mai cunoscut în America decât la
Paris, Marcel Duchamp militând din plin pen-
tru plasarea operelor lui pe pia¡a de artå ame-
ricanå ¿i muzeisticå, fiind nu pur ¿i simplu
agentul såu, ci „ochiul Muzeului de Artå Mo-
dernå din New York care se constituia, de la
doamna Katherine Dreyer, de origine germanå,
care avea bani, ¿i de la un grup de prieteni,
familia Aresberg...”, apreciazå Dora Vallier,
autoarea unei monografii despre Jacque Villon
Duchamp, fratele lui Marcel Duchamp, promo-
torul profund fascinant al „anti-artei” (pe care
l-a cunoscut ¿i despre care a scris în textul
„Artå, anti-artå ¿i non-artå”)... Villon de¡inea
în atelier un „Cap” de Brâncu¿i.

În concluzie, Dora Vallier mårturise¿te cå
a våzut în Brâncu¿i „un om liber în sensul cå,
retrågându-se din mondenitå¡i, nu se ab¡inea
de la nimic”, a¿a încât crede cå „via¡a cuplului
Istrati nu cred cå a fost simplå alåturi de acest
om”. Zervos, care se ferea de cuvintele lui Brân-
cu¿i („nu voia så fie la dispozi¡ia libertå¡ilor
verbale ale lui Brâncu¿i”), se ocupa pe atunci
de Picasso, pe care Brâncu¿i nu-l suferea (între
ei avusese loc o „ceartå” cu vreo treizeci de ani
în urmå!), în 1956 succesul acestuia fiind
„foarte mare”...

II. A II. A II. A II. A II. A doua parte a lucrårii con¡ine cinci
mårturii „de interes incontestabil” din partea
unor persoane care au interac¡ionat cu Brân-
cu¿i/ „au fost în contact direct cu sculptorul”:
„Am considerat necesar så adaug la aceste
impresii «în direct» ¿i câteva mårturii publicate
deja în reviste ¿i memorii încå din timpul vieþii
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sculptorului sau imediat dupå dispariþia sa.”
Este vorba mai întâi de evocarea lui JEANJEANJEANJEANJEAN
CASSOU CASSOU CASSOU CASSOU CASSOU (1897-1986), directorul Muzeului
Naþional de Artå Modernå din Paris, prezent în
ac¡iunea dona¡iei artistului cåtre Statul fran-
cez, care, vizitându-l pe sculptor în atelierul lui,
l-a våzut „asemenea båtrânului cântåre¡ hoff-
manian care construia automate bizare” („crea-
turile nåscute de geniul såu fantast” mi¿cân-
du-se pe socluri „însufle¡ite de o secretå ma¿i-
nårie de ceasornicar”). Brâncu¿i venea dintr-o
¡arå „stråveche”, fåcând legåtura „între inven-
¡iile moderne ale prezentului ¿i un trecut le-
gendar ¿i mitic care-i între¡ine prospe¡imea”.
Arta lui Brâncu¿i, scrie Cassou, situatå în ime-
diata vecinåtate a lui Laurens, Lipchitz ori
Zadkine, este o „artå de simplificåri abstracte,
puternic primitivå, purå ¿i savantå, ¿i una din-
tre cele mai bogate ¿i mai desåvâr¿ite pe care
le-a produs revolu¡ia noastrå plasticå”, animatå
în acela¿i timp de „profunde energii poetice
proprii particularitå¡ii personale a lui Brâncu¿i,
temperamentului såu individual, a aceluia a
na¡iunii sale.” („Vizitå la Brâncu¿i”, în „Cahiers
France-Roumanie”, nr. 4/iunie-iulie 1946).

O altå importantå mårturie este cea a
sculptorului american JACOB EPSTEIN JACOB EPSTEIN JACOB EPSTEIN JACOB EPSTEIN JACOB EPSTEIN (1880-
1959), apåråtor înfocat al operei lui Brâncu¿i
în procesul intentat de artist våmii americane
(1926-29), prin câ¿tigarea cåruia triumfå cauza
artei moderne. La cunoscut pe Brâncu¿i ¿i pe
al¡i arti¿ti din Montparnasse în 1912, aflân-
du-se la Paris pentru monumentul funerar al
lui Oscar Wilde, vizitându-l pe sculptor împreu-
nå cu Ortiz de Zárate. Brâncu¿i pleda atunci
„împotriva vie¡ii de cafenea”, unde omul î¿i risi-
pe¿te for¡a. Artistul, care încå nu era prieten
cu Modigliani, era „în simplitatea sa, cu ade-
vårat sfânt”. Sculptura sa „a exercitat o mare
influen¡å asupra lumii artei”, scrie Epstein,
apåråtorul „Påsårii de bronz” a lui Brâncu¿i,
consideratå de autoritå¡ile vamale „un produs
manufacturat”: «Procesul s-a ¡inut în fa¡a a trei
judecåtori, avoca¡i ¿i mai mul¡i martori, printre
care eu, Frank Crowninshield, Forbes Watson,
William McBride ¿i Steichen, fotograful care
de¡inea lucrarea. Sala de judecatå se afla la
unul dintre etajele superioare ale unui zgârie-
nori cu vedere la golf, iar în spatele judecåtorilor
era întins un imens steag american. Pe o maså,
în fa¡å, „Pasårea” lui Brâncu¿i, turnatå în ala-
må lustruitå, se înål¡a ca o suli¡å. Avocatul nu-
mit de guvern era evident depå¿it...» La 21 oc-
tombrie 1927, în „New York Evening Post” apare
articolul „EPSTEIN, ÎN INSTANºÃ, ÎL AJUTÃ PE
BRÂNCUªI”, consemnându-se cå „celebrul
sculptor ¿i critic depune mårturie în fa¡a Cur¡ii
Statelor Unite ale Americii cå Pasårea e o lu-
crare demnå de a fi consideratå artå” ¿i nici-
decum „produs fabricat din metal, ceea ce a
dus la instituirea unui impozit de 40% din va-
loarea sa comercialå.” Verdictul a fost, dupå doi
ani de litigiu, ¿i dupå o interogare specialå a
sculptorului Epstein ¿i a însu¿i artistului prin-
tr-o Comisie rogatorie, „în favoarea Påsårii”. På-
rerea lui Epstein despre Brâncu¿i este sin-
tetizatå astfel: „Un artist foarte mare”.

Alte mårturii apar¡in lui REGINALDREGINALDREGINALDREGINALDREGINALD
MURRAY POLLACK MURRAY POLLACK MURRAY POLLACK MURRAY POLLACK MURRAY POLLACK (1924-2001) ¿i OSCAROSCAROSCAROSCAROSCAR
CHELIMSKY CHELIMSKY CHELIMSKY CHELIMSKY CHELIMSKY (1923-2010), arti¿ti americani
care, venind la Paris, au fost vecini cu Brâncu¿i
în Impasse Ronsin, primul locuind acolo, înce-
pând din 1948, vreo opt ani ¿i våzând în artist
deopotrivå un „¿aman ¿i showman” („Shaman
and Showman/ Portrait of the legendary Ro-
manian Sculptor Constantin Brâncu¿i by the
Artist who was his next-door Neighbor in
Paris”..., în „Art & Antiques”, May 1988), celå-
lalt cunoscându-l pe sculptor tot prin 1948, a-
nul urmåtor mutându-se ¿i el în Impasse Ron-
sin, unde Brâncu¿i l-a ajutat så-¿i amenajeze/
repare atelierul, el însu¿i construindu-¿i cu
mâna lui „obiectele din jurul såu”. Interesantå
e evocarea împrejurårii în care Brâncu¿i i-a

fåcut, într-un gest ludic spontan, un portret
„abstract” lui Joyce, dupå altul figurativ, de care
prozatorul nu fusese mul¡umit! Chelimsky re¡i-
ne ca „cea mai de seamå caracteristicå a lui
Brâncu¿i”: „dragostea lui pentru firesc, pentru
umil, pentru folositor”, artistul evitând „caboti-
nismul ¿i infatuarea”, ferindu-se de „publicita-
te” („Amintiri despre Brâncu¿i”, în „Arts”, iunie
1958)...

Alt memorialist, scriitorul ¿i jurnalistul
american SAMUEL PUTNAM SAMUEL PUTNAM SAMUEL PUTNAM SAMUEL PUTNAM SAMUEL PUTNAM (1892- 1950), venit
la Brâncu¿i prin anii 1920 cu o „scrisoare de
recomandare” din partea pictorului american
Louis Lozowick. Întâmpinat „la fel de prietenos
ca Picasso”, Putman descoperå „un om extrem
de simplu” într-un atelier imens „mare cât un
hambar”, omul cu barbå ¿i ochi cåprui „care
râdeau la mine”, amintindu-i de un bunic de-al
lui din Vestul Mijlociu, în „simplitatea ¿i natu-
rale¡ea lui”, cumpåtat ¿i foarte atent la expri-
mare. Era perioada când Brâncu¿i „a ajuns
pentru prima datå în aten¡ia publicului ameri-
can, devenind chiar subiectul unor ¿tiri de sen-
za¡ie – totul din cauza prostiei autoritå¡ilor va-
male americane care au decretat cå, de vreme
ce sculpturile lui Brâncu¿i nu prezentau o «ase-
månare recognoscibilå», nu puteau fi lucråri
de artå ¿i trebuiau, prin urmare, taxate...”

Putman i-a adus artistului „un teanc
imens de tåieturi din ziare, pe care le primisem
din America ¿i pe care voiam så i le predau lui
Brâncu¿i.” Sculptorul le-a primit uimit, låmu-
rindu-l pe noul venit cå „lucrårile mele nu mai
sunt academice” ¿i aråtându-i în fotografii „Ru-
gåciunea” ¿i alte opere, cu men¡iunea cå a tre-
cut la „simplificarea formei”, o tendin¡å a „artei
bune” nu numai moderne, lexem devenit un
„cuvânt de ordine al avangardei”... Dåruindu-i
fotografiile unor opere, executate de el însu¿i,
Putman î¿i aminte¿te, privindu-le, cå Brâncu¿i
îi mårturisise cå forma aceasta esen¡ializatå
la care a recurs „se potrive¿te cel mai bine cu
ideea de puritate ¿i simplificare...” („Paris was
our Mistress: Memoirs of a lost and found Gen-
eration”, în „The Viking Press”, New York, 1947).

*
CCCCCele douåsprezece interviuri cu persona-

litå¡i care l-au cunoscut pe Brâncu¿i ¿i alte
cinci evocåri apar¡inând fie lui Jean Cassou
(evocare incluså în prima parte), fie unor vizi-
tatori americani în atelierul sculptorului din
Impasse Ronsin, realizate de-a lungul vremii,
reu¿esc, strânse la un loc, så ofere o imagine
cât mai exactå a marelui sculptor din ultimii
ani de via¡å, atât prin referin¡ele directe la
rela¡ia lor cu Brâncu¿i cât ¿i prin diferite ra-
portåri la aspecte mai vechi din via¡a ¿i opera
artistului.

Pasionatå învederatå a lui Brâncu¿i, cu
siguran¡å cel mai de seamå brâncu¿iolog din
zilele noastre, dovedindu-¿i deopotrivå vredni-
cia ¿i profesionalismul în materie, Dna Doïna
Lemny ne oferå aceastå carte admirabilå sub
toate aspectele, fåcându-ne så auzim ultimele
„voci” mårturisitoare despre autenticul, inimi-
tabilul ¿i indefinibilul Brâncu¿i.

Sunt mårturii ¿i date foarte pre¡ioase, ob-
¡inute cu tact, într-o euristicå deopotrivå a
emo¡iei ¿i preciziei, dar ¿i într-o empatie a stra-
tegiei dialogale, nelipsind anumite notåri la
impreciziile memorialistice despre celebrul
Brâncu¿i, venind fie så confirme cunoscutele
linii ale portretului uman ¿i artistic, fie så
nuan¡eze sau så adauge noi tråsåturi ¿i semni-
fica¡ii ale „pudicului” ¿i „discretului artist”, care,
a¿a cum scrie autoarea în Prefa¡å, „nu-¿i
dezvåluia complet gândurile ¿i tråirile în dife-
ritele conversa¡ii, chiar dacå pårea a fi sincer:
måsurându-¿i mereu cuvintele, el transmitea
gândurile sale sub forma unor fraze scurte,
îndelung gândite, devenite adevårate aforisme
care au fost adesea reluate ¿i uneori adaptate.

Dar aceste fraze care deschideau cåi spre
medita¡ie ¿i spre diferite interpretåri l-au ajutat
så påstreze un anume mister care-i aureoleazå
personalitatea, greu de definit.”
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CCCCCritic de artå de largå recunoa¿tere inter-
na¡ionalå, dna DOÏNA LEMNY a fost, mai întâi,
documentaristå la biblioteca Muzeului
Na¡ional de Artå Modernå din Paris, unde s-a
ocupat cu înregistrarea ¿i analiza fondului de
documente „Brâncu¿i”. Înfruntând mucegaiul
¿i praful din filele cercetate, mårturise¿te: „am
înaintat cu credin¡a cå aveam pe mânå comori
nepre¡uite, care-mi permiteau så må apropii
de un artist de care nici nu mi-a¿ fi putut
închipui så må pot ocupa vreodatå.” Între
timp, s-a înscris la doctorat, la Sorbona (Paris,
I, dec. 1997), cu o temå despre autorul „Ledei”,
Brâncu¿i devenind – mårturisea autoarea -
„o pasiune constantå”. În 1997 a fost alåturi
de muzeografi ¿i restauratori la redeschiderea
atelierului „Brâncu¿i” de la Centrul Georges
Pompidou, pregåtind, împreunå cu Marielle
Tabart, catalogul colec¡iei Atelierului.

Gra¡ie accesului profesional la arhiva ar-
tistului, au luat na¿tere lucråri de importan-
¡å majorå privitoare la via¡a ¿i opera lui
Brâncu¿i, adevårate documentare fårå de
care este imposibilå cunoa¿terea ¿i
în¡elegerea vie¡ii ¿i operei lui Brâncu¿i: „La
Dation Brancusi. Dessins et Archives” (Paris,
2003); „Brâncu¿i inedit. Însemnåri ¿i
corespondenþå româneascå”, în colaborare cu
Cristian-Robert Velescu  (Humanitas, 2004).

Totodatå, cercetåtoarea a editat câteva
studii ¿i monografii dintre care amintim,
volumul „Brancusi” (Oxus, 2005), tradus ¿i
în române¿te (reluat încoll. «Monographies»,
Éditions du Centre Pompidou, 2012);
„Brancusi & Gaudier- Brzeska : points de con-
vergence” (Paris, L’Échoppe, 2009); „Lizica
Codréano, une danseuse roumaine dans
l’avant-garde parisienne” (Lyon, Fage, 2011);
„Brancusi, au-delà de toutes les frontières”
(Lyon, Fage, 2012) /„Brâncu¿i - artistul care
transgreseazå toate hotarele” (Editura Noi
Media Print, Bucure¿ti, 2012); „Henri
Gaudier-Brzeska: un sculpteur «mort pour la
France»” (Fage, 2015); „Correspondance Bran-
cusi –Duchamp” (éditions Dilecta, Paris,
2017); „Brâncu¿i & Marthe. Povestea de iubire
dintre Tantan ¿i Tonton” (Editura Vremea,

(Editura „V(Editura „V(Editura „V(Editura „V(Editura „Vrrrrremea”, „Colec¡ia Fapte, Idei, Documente”, 2020, 280 p.)emea”, „Colec¡ia Fapte, Idei, Documente”, 2020, 280 p.)emea”, „Colec¡ia Fapte, Idei, Documente”, 2020, 280 p.)emea”, „Colec¡ia Fapte, Idei, Documente”, 2020, 280 p.)emea”, „Colec¡ia Fapte, Idei, Documente”, 2020, 280 p.)

L-au întâlnit / Ils ont rencontré Brâncu¿i

EVENIMENT ÎN BRÂNCUªIOLOGIE

Interviuri ¿i mårturii / Interviews et témoignages présentés par Doïna Lemny

2019, traducere din limba francezå de Doina
Jela ¿i Silvia Colfescu) ¿.a.

Dacå amintim ¿i opera de curatoriat mai
veche sau, bunåoarå, mai recentå precum ex-
pozi¡ia „BRÂNCUªI. SUBLIMAREA FORMEIBRÂNCUªI. SUBLIMAREA FORMEIBRÂNCUªI. SUBLIMAREA FORMEIBRÂNCUªI. SUBLIMAREA FORMEIBRÂNCUªI. SUBLIMAREA FORMEI”,
de la Centrul BOZAR din Bruxelles, în cadrul
celei de-a 27-a edi¡ii a Festivalului Interna¡ional
de Arte EUROPALIA din Belgia - cea mai amplå
retrospectivå a operei lui Constantin Brâncu¿i
din ultimii 25 de ani, însumând 25 de sculpturi
brâncu¿iene din marile muzee ale lumii,
fotografii ¿i documente, func¡ionând în perioada
1 octombrie 2019-12 ianuarie 2020, - vom avea
imaginea exactå a unuia din cei mai devota¡i ¿i
profesioni¿ti brâncu¿iologi contemporani, dome-
niu de excelen¡å în cercetarea româneascå ¿i
interna¡ionalå, cåruia noi în¿ine i-am dedicat
lucrarea „Brâncu¿i – orizonturi critice” (2009),
în care Doina Lemny beneficia, între cei 34 de
brâncu¿iologi români ¿i stråini, de un amplu
capitol, cu realizårile de la acea datå. Un profil
ce absorbea toate datele personalitåþii ¿i voca-
þiei sale documentarist-¿tiinþifice (pp. 425-451).

Între timp, bibliografia domniei sale a cu-
noscut o mirobolantå desfå¿urare documentarå
¿i interpretativå, lucrarea de fa¡å venind, în mod
deja obi¿nuit, cu date noi în conturarea portre-
tului lui Brâncu¿i prin câteva mårturii inedite.
Un nou prilej de bucurie ¿i pentru noi, care toc-
mai îi trimisesem distinsei cercetåtoare contri-
bu¡ia noastrå editorialå la o mai bunå cunoa¿-
tere a oamenilor din via¡a artistului, apårutå
sub forma unui dic¡ionar monografic „Constan-
tin Brâncu¿i – Oamenii din via¡a lui” (Tipo Mol-
dova, 2020, 906 p.). Råspunsul prompt, admira-
tiv ¿i generos, s-a concretizat în cronica publi-
catå în „Observator cultural” (nr. 1028/ 27 au-
gust 2020), intitulatå „Brâncu¿i – un dic¡ionar
impresionant”...

*
VVVVVolumul bilingv „L-AU ÎNTÂLNIT PE BRÂN-

CUªI” (2020) cuprinde 12 interviuri luate unor
persoane care l-au întâlnit pe Brâncu¿i ¿i câte-
va mårturii ale altora (5), apårute în periodice
sau în lucråri memorialistice.

Atât persoanele intervievate (Irène ¿i Pas-
cu Atanasiu, Hanna Ben-Dov, Céline Chalem,
Bernard Dorival, Sidney Geist, Ëtienne Hajdu,
François-Xavier Lalanne, Stanislas Lélio, Jac-
queline Matisse-Monnier, François Stahly,

Ëdith de La Tour, Dora Vallier), cât ¿i autorii
de scrieri memorialistice (Jean Cassou, Os-
car Chelimsky, Jacob Epstein, Reginald Pol-
lack, Samuel Putnam) au remarcat la artistul
din Montparnasse: privirea vie, iscoditoare,
fixarea pe esen¡e a imagina¡iei artistice, dis-
cre¡ia ¿i vitalitatea temperamentalå, genero-
zitatea ¿i bunul sim¡ (sanc¡ionând aspru pe
cei necuviincio¿i), felul de a fi cu cei apropia¡i
sufletului såu în spa¡iul atelierului de lucru,
totodatå spa¡iu al locuirii sale, atmosfera de
vrajå a atelierului cu lucråri ¿i felurite ame-
najåri ori instala¡ii, bunåtatea, blânde¡ea,
naturale¡ea în toate, o anume sensibilitate
fa¡å de femei plinå de „delicate¡e” ¿i „respect”,
prietenia ¿i ajutorul acordat celor afla¡i în
impas, spiritul jovial, ludic ori sapien¡ial, plå-
cerea de a-¿i aråta lucrårile dar nu de a le
„explica”, hotårârea de a råmâne el însu¿i
pânå la capåt, demnitatea suferin¡ei ¿i a
sfâr¿itului etc.

Parcurgând, descifrând ¿i transcriind
arhiva lui Brâncu¿i, cercetåtoarea a cunos-
cut „din interior” personalitatea artistului,
nutrind speran¡a så cunoascå memoriali¿ti
¿i confiden¡i ai vie¡ii lui Brâncu¿i, care mai
puteau fi în via¡å, precizeazå criticul de artå
Doïna Lemny în Prefa¡a acestei culegeri de
„interviuri ¿i mårturii” „L-au întâlnit pe Brân-
cu¿i”, edi¡ie bilingvå, românå-francezå,
apårutå de Editura „Vremea”, în „Colec¡ia
Fapte, Idei, Documente”.

În mod fericit, dna Lemny a întâlnit
asemenea persoane, dupå unele infirma¡ii ¿i
investiga¡ii, unele acceptând så acorde
interviuri, altele dovedindu-se mai re¡inute
într-o discre¡ie cam inexplicabilå, precum
John Moore, fiul artistului cu artista Vera
Moore, care „nu l-a våzut pe Brâncu¿i decât
de douå ori în via¡å” (sculptorul însu¿i refu-
zând orice apropiere!) sau Dina Vierny, mode-
lul ¿i iubita lui Aristide Maillot, nedorind så
fie „înregistratå” întrucât considera cå „ceea
ce avea så spunå nu era foarte important”
(id est: refuzul artistului de a recunoa¿te
influen¡a lui Maillot asupra sa!)... Aceea¿i
dorin¡å de a nu fi înregistratå a întâmpinat-o
în legåturå cu mo¿tenitoarea Natalia Dumi-
trescu, vizitatå prin 1995, „foarte în vârstå
¿i bolnavå”...           (continuare în pagina a 94-a)


